
رابطة المحامين 
)COMBAR( التجاريين

التجاريين  رابط��ة المحامي��ن  تألف��ت 
)COMBAR( لجمع ش��مل المحاميين 
ممارس��ي القان��ون الدول��ي والتجاري. 
التجاريين  المحاميي��ن  رابط��ة  وتمثل 
األغلبي��ة العريضة م��ن أعضاء نقابة 
المحاميي��ن التجاريي��ن، ممن يتوفرون 
استش��ارية  قانوني��ة  مه��ارات  عل��ى 
الصراف��ة،  ف��ي  اختصاصي��ة  وخب��رة 
والتأمين، والتجارة الخارجية، والشحن، 
األنشطة  وما س��واها من  والتحكيم، 
موق��ع  ويق��دم  الرئيس��ة.  التجاري��ة 
به��م  قائم��ة  اإللكترون��ي  األعض��اء 

وبمكاتبهم.
 www.combar.com

admin@combar.com

رابطة المحاميين 
الجنائيين

ينتس��ب كافة المحاميي��ن الجنائيين 
المحام��اة  يمارس��ون  مم��ن  تقريب��اً، 
ممارس��ة مس��تقلة في إنجلترا وويلز، 
الجنائيي��ن.  المحامي��ن  رابط��ة  إل��ى 
الجنائيين ملتقى  فرابطة المحامي��ن 
تس��ليم  التجاري،  باالحتيال  المعنيين 
المجرمين، وغس��يل األم��وال، وجرائم 
بوج��ه  والجريم��ة  الخط��أ،  القت��ل 
ع��ام. وتفضلوا بزي��ارة موق��ع الرابطة 

اإللكتروني.
 www.criminalbar.com

 رابطة ُمحامي 
 )FLBA( قانون األسرة

تتأل��ف رابط��ة محامي قانون األس��رة 
م��ن محاميي��ن اختصاصيي��ن، ويقدم 
أعضاؤه��ا المش��ورة إل��ى موكليه��م 
يتص��ل  م��ا  كاف��ة  ف��ي  ويمثلونه��م 
بقان��ون األس��رة م��ن قضاي��ا. ويتوف��ر 
ُف��رادى األعض��اء عل��ى خب��رة خاص��ة 
النفقة  بالط��اق، ودعاوى  فيما يتعلق 
التي  الزوجية م��ن مس��ائل، والقضايا 
تن��ازع  فيه��ا  )بم��ا  األطف��ال  تخ��ص 
المحلية  الس��لطات  وتدخل  الوالدين، 
عقود  وصياغة  األطف��ال(،  واختط��اف 
القران والزوجية، وحقوق الورثة، وغيرها 
م��ن المس��ائل العدي��دة التي تنش��أ 
ع��ن قطع العاقات. كم��ا يُقدم ُفرادى 
أعض��اء رابطة محامي األس��رة العون 
بالوس��اطة  االختصاصية  والمش��ورة 
لم��ن يؤثر من العماء ع��دم االنخراط 

في أمور التقاضي.
www.flba.co.uk البريد اإللكتروني: 

charris@barcouncil.org.uk

رابطة محامي الملكية 
الفكرية

الملكي��ة  محام��ي  رابط��ة  تتأل��ف 
يمارس��ون  محاميي��ن  م��ن  الفكري��ة 
ف��ي إنجلت��را وويل��ز قان��ون الملكي��ة 
فيها  بم��ا  فروع��ه،  بكاف��ة  الفكري��ة، 
براءات االختراع��ات، العامات التجارية 
التأليف  التزييف، حق��وق  الُمس��جلة، 
والنش��ر، حقوق التصميم الُمس��جلة 
المؤدي��ن،  حق��وق  الُمس��جلة،  وغي��ر 
الس��رية.  وانته��اك  الصنع��ة  أس��رار 
ويتمت��ع أعضاء الرابط��ة بدراية وخبرة 
اختصاصي��ة في االضط��اع بإجراءات 
التقاض��ي الت��ي تتضم��ن المس��اس 
بحقوق الملكية الفكرية وش��رعيتها، 
والفصل في مس��ائل اإلجازة الوطنية 
والدولي��ة ودعاوى االس��تحقاق. ويمثُل 
أعض��اء الرابطة لدى مكت��ب البراءات 
األوروب��ي بميوني��خ، ومكت��ب االتح��اد 
 )OHIM( األوروب��ي للعام��ات التجارية
األوروبية  العدل  ومحكم��ة  بأليكانتي. 
باألعضاء  الرابطة قائمة  ويقدم موقع 

ومكاتبهم.
www.ipba.co.uk

رابطة المحاميين 
 التجاريين وقانون 

)LCLCBA( لندن العام
التجاريين  المحاميي��ن  رابط��ة  تمث��ل 
 )LCLCBA( الع��ام  لن��دن  وقان��ون 
المحامين  االختصاصي��ة  المحامي��ن 
الذي��ن يتخ��ذون من لندن مق��راً لهم، 
ويمارس��ون القانون التج��اري والمدني 
قومياً ودولياً، وهي أكبر رابطة محامين 
مدني��ة اختصاصية ف��ي إنجلترا وويلز 
ويق��دم  أعضائه��ا.  ع��دد  حي��ث  م��ن 
أعضاؤها المشورة ويمثلون موكليهم 
وكاف��ة  والتحكي��م،  التقاض��ي،  ف��ي 
النزاعات.  ف��ي  للفصل  البديلة  الصور 
ويتلق��ى أعض��اء الرابط��ة توجيه��ات 
المحاميي��ن الخارجيي��ن مباش��رة، بل 
وال ي��رى عدي��د منهم بأس��اً في قبول 
المحاميي��ن  غي��ر  م��ن  التعليم��ات 
مباش��رة. فتفضلوا بزيارة موقع رابطة 
التجاريي��ن وقان��ون لندن  المحاميي��ن 
الع��ام، أو اتصل��وا بمديرن��ا لمزيد من 
المعلوم��ات والتفاصيل ح��ول برنامج 

التحكيم الخاص بالرابطة.
 www.lclcba.com

mjones@3vb.com

رابطة محامي القضاء 
الحسبي الشمالية

الحس��بي  القض��اء  دائ��رة  تتن��اول 
أساس��ياً ما يتص��ل بالعم��ل التجاري 
م��ن مس��ائل، بم��ا فيه��ا الش��ركات، 
واالتح��ادات،  واألراض��ي،  والش��راكات، 
والملكية الفكرية، والصرافة. ويُمضي 
كُل عضوٍ القدر األعظم من نش��اطه 
المهن��ي ف��ي واحدة أو أكث��ر من ُمُدن 
ليدز، ليفربول، مانشستر، أو نيوكاِسل. 
غير أن األعضاء يمثلون موكليهم في 

أنحاء إنجلترا وويلز، وفي الخارج أيضا.
www.northern-chancery.co.uk 

رابطة محامي الضرر 
)PIBA( الشخصي

الش��خصي  الض��رر  محام��ي  رابط��ة 
ذوي  م��ن  المحامي��ن  ملتق��ى   )PIBA(
الخبرة في دعاوي الضرر والتضرر، سواء 
م��ا يقع ف��ي الطريق، أو أثن��اء العمل، 
أو عموم��اً. فه��م يقدم��ون العون في 
مسائل الوساطة والتحكيم، ويقومون 
عليها. ويضطلعون بالدعاوي الخارجية 
التي يكون مواطنو المملكة المتحدة 
طرف��اً فيها، أو يمثل��ون موكليهم من 
غير مواطني المملكة المتحدة الذين 
وقع عليه��م ضرر. فهم يُمثلون نقطة 
االتص��ال للمحامين األجانب. إمكانية 
االتص��ال بالمحام��ي مباش��رة يتمتع 
أغل��ب المحامين من ممارس��ي قانون 
الض��رر الش��خصي بعضوي��ة رابط��ة 
محام��ي الضرر الش��خصي بي آي بي 
االتصال  بيان��ات  ولاطاع عل��ى  أي��ه. 
الش��خصي،  الضرر  برابط��ة محام��ي 

يُرجى زيارة موقعها اإللكتروني.
www.piba.org.uk

رابطة محامي 
التخطيط والبيئة 

)PEBA(
نح��ن رابط��ة محامي��ن اختصاصي��ة، 
ونرحب بالمعنيين بش��ؤون التخطيط 
التحتية،  والبني��ة  والبيئي،  الحض��ري، 
وقان��ون الحكوم��ة المحلي��ة. يتول��ى 
التنمي��ة  برام��ج  دع��م  أعضاؤن��ا 
و مناهضتها على كافة األصعدة، التي 
أو  الوطنية  الحكومة  تتطلب موافقة 
ينطوي على مشاركتنا  المحلية؛ مما 
الع��ام  االس��تجواب  فعالي��ات  ف��ي 
والترافع ل��دى المحاكم العليا. ونقدم 
التنمية  برام��ج  إع��داد  المش��ورة في 
ُل أعضاء  وتقديمه��ا أيض��اً. كما يُ��وكَّ
رابط��ة محامي التخطيط والبيئة في 
غي��ر ذل��ك م��ن اختصاص��ات ذات أُطر 
مماثلة للموافقة على برامج التنمية. 
وق��د ألَّفنا ُكتيَِّب األعض��اء، فتفضلوا 

بمطالعته على الموقع اإللكتروني.
 www.peba.org.uk

mbarlow@cptevents.co.uk

 رابطة محامي 
اإلهمال المهني 

)PNBA(
اإلهمال  رابطة محامي  أعضاء  ويُعنى 
المهني بف��رع المس��ؤولية المهنية، 
ه��ذا  ف��ي  المحام��اة  يُمارس��ون  أو 
المهنية  المسؤولية  تشمل  المنحى. 
ما يُق��ام من دع��اوى ض��د المحامين، 
والمعماريين،  والمحاس��بين،  واألطباء، 
والمستش��ارين  والمهندس��ين، 
يقدم��ون  مم��ن  وغيره��م  الماليي��ن، 
يش��كل  وق��د  المهني��ة.  الخدم��ات 
اإلهم��ال أو االحتي��ال، وخيان��ة األمانة 
أو الواجب س��بباً من أسباب التقاضي 
في تلك الدعاوى. كما يُمارس األعضاء 
المحام��اة في مس��ائل ذات صلة، من 
مثل، اإلجراءات التأديبية، وقانون تأمين 

التعويض المهني.

رابطة محامي العائدات 
)RBA(

رابط��ة محامي العائ��دات هي ملتقى 
يمارسون  ممن  اإلنجليزيين  المحامين 
وحيث  الضرائب.  قان��ون  في  المحاماة 
أن أغل��ب األعض��اء م��ن اختصاص��ي 
المتح��دة، فمنهم  المملكة  ضرائ��ب 
من ينفرد بحق��ول اختصاصية معينة 
ف��ي س��ياق قان��ون الضرائ��ب الع��ام، 
بما فيها ش��ؤون العم��ل الدولي وعبر 
الحدود. ويتوفر ثمة أعضاء آخرين على 
خب��رة عملية عامة؛ تش��كل الضرائب 
المثال،  فعل��ى س��بيل  منه��ا.  جانب��اُ 
المختص��ون  المحام��ون  يتن��اول  ق��د 
والملكي��ة  والوصاي��ا  بالممتل��كات 
الش��ؤون الضريبية التي تخص األثرياء 
وممتلكاته��م وعقاراتهم. كما يتناول 
محام��و الضرائ��ب مس��ائل اإلهم��ال 
وغيرها  التعاقدية،  النزاع��ات  المهني، 
م��ن الدع��اوى القضائي��ة المرتبط��ة 

بالضرائب.
www.revenue-bar.org

 رابطة محامي 
التقنية واإلنشاء

تضم رابطة محامي التقنية واإلنشاء 
ينش��أ  فيما  المتخصصين  المحامين 
واإلنش��اء.  التقنية  بمجال  نزاعات  من 
ويترافع األعضاء لدى محاكم التقنية 
التحكيم  بإنجلترا وويلز، وفي  واإلنشاء 
الدلخل��ي والدول��ي ومنتدي��ات الصور 
المنازعات. جرت  ف��ي  للفصل  البديلة 
الدعاوى على  تل��ك  أن تنطوي  الع��ادة 
نزاعات تنش��أ ع��ن إهم��ال مهني في 
مشروعات إنشائية وهندسية، وتقنية، 
أو الطاق��ة. ويمكنك��م اإلط��اع على 
اإللكترون��ي  الموق��ع  ف��ي  األعض��اء 

لرابطة محامي التقنية واإلنشاء.
 www.tecbar.org

 الدليُل الوجيز في 
اإلستعانِة بالمحامين 

بيانات االتصال برابطة محامي إنجلترا وويلز

اختصاصي��ة واستش��ارية  قانوني��ة  خدم��ات  اختصاصي��ة واستش��ارية  قانوني��ة  خدم��ات 

األمانة الدولية
المجلس العام لرابطة محامي إنجلترا وويلز

289-293 هاي هولبورن
WC1V 7HZ لندن إنجلترا

هاتف 0082 7242 20 44+
فاكس 1352 7611 20 44+

 intrelations@barcouncil.org.uk البريد اإللكتروني

 www.barcouncil.org.uk الموقع اإللكتروني

رابطات المحاميين االختصاصيين بإنجلترا وويلز: 



الدليُل الوجيز في اإلستعانِة بالمحامين 
��دة التكلفة، التي  وكم قدَّرت مؤسس��ات القانون في عدة دوائر قضائية الخدمات االختصاصية، ُمرشَّ
تقدمه��ا رابط��ة محامي إنجلترا وويل��ز. غير أن عديداً م��ن المحامين في ما وراء البح��ار ما زالوا على 
غير علم بسلس��لة الخدمات الكاملة التي نقدمها، ومدى الراحة التي يستش��عرونها عند اختيارهم 
محامي الترافع األمثل لمهمة معينة. تعرض هذه النش��رة صورة حديثًة للمحاماة، وتتناول بالش��رح 

كيفية االنتفاع بخدمات محامي الترافع.

اختصاص محامي الترافع:
النق��اش القانون��ي واالس��تجواب، كاهم��ا ف��ي   ■
المحكمة وفي التحكيم بانجلترا وويلز والخارج.، 

المشورة حول نقاط الضعف والقوة في القضايا   ■
والقرائن المطلوبة لتعزيزها؛ و

اإلدالء ب��اآلراء في نق��اط قانوني��ة، وإن كانت في   ■
سياق ودي.

وغالب��اً م��ا يُعيَّ��ن كبار محام��ي التراف��ع محكمين، 
ووس��طاء، وُقضاة، ويمثُلون ُشهوداً خبراء في الخارج. 
يستطيع محامو الترافع الحصول على إذن بقبولهم 

ف��ي الرابط��ة المحلية قب��والً وقتي��اً لتمثيلكم في 
المحكم��ة، لدى عديد م��ن الدوائ��ر القضائية ومن 
بينها أستراليا، ماليزيا، سنغافورة، جزر كايمان، وثمة 
مناطق في الكاريبي؛ إذ يتمتع كافة محامي الترافع 
بح��ق حض��ور جلس��ات محكم��ة الع��دل األوروبية، 

ومحكمة حقوق اإلنسان األوروبية.
البح��ث  ب��أدوات  االختصاصي��ة  الغ��رف  تتص��ل 
القانوني، والش��بكة اإللكترونية، مما يتيح إمكانية 
إثارة النق��اط والرد عليها عبر البري��د اإللكتروني، وال 

حرج في اجتماع محامي الترافع في فريق.

الخدمات التي يقدمها محامو الترافع

اختيار محامي الترافع
يعم��ل محامو الترافع من مجموعة غرف تنف��رد باختصاص أو اختصاَصْين 
عموم��اً. وهن��اك عدد من الط��رق من ش��أنها أن تحدد المجموع��ة الجيدة 

والمحامي األمثل.

ويمكننا التعرف عل��ى االختصاصيين ومحامي   ■
التراف��ع من خ��ال إدراجهم في دالئ��ل تصدرها 
)مطبوع��ة أو إلكتروني��ة( رابط��ات المحاميين 
االختصاصيين )»SBAs«(. وهي تغطي مجموعة 
م��ن االختصاصات، التي تش��مل، على س��بيل 
المث��ال، القان��ون التج��اري والقان��ون األوروب��ي. 
فتفضلوا بمطالع��ة قائمة رابطات المحاميين 

االختصاصين في الصفحة اليُمنى.

وسوف يتمكن الموظَّفون أو الُمدراء الممارسون   ■
ف��ي الُغ��رف الُمدرج��ة من ع��رض س��يرة ذاتية 
لة لكل من يقع علي��ه االختيار، بما فيها  ُمفصَّ

قوائم بالقضايا التي شاركوا فيها. 

وهناك عديد من الدالئل التجارية التي تش��مل   ■
لألفراد كقادة ف��ي حقول اختصاصهم.  تقييماً 

وتضم الروابط اإللكترونية ما يلي:

الغرف
http://www.chambersandpartners.com/uk/ 

search31.aspx

قانونيات 500
http://www.legal500.com/l500/frames/ 

barr_fr.htm

مارتيندال َهْبل
http://www.martindale.com

البح��ث بالمفردات من أنفع الس��بل التي تتيح   ■
التوص��ل إل��ى القان��ون اإلنجلي��زي أو القضاي��ا 
القانونية األوروبي��ة المعنيَِّة في جانب بذاته، أو 
تلك القضايا التي ترافع فيها محام بعينه. ومن 
السهل التعرف على خبراتهم ذات الصلة، ومدى 
ثقة أهم العماء فيهم؛ مما يمثل اختباراً نافعاً 
يح��ول دون االنس��ياق وراء محام��ي اإلج��راءات، 
بأقس��ام ش��ركات المحاماة، ممن يدعون أنهم 

في غنى عن رابطة المحامين.

وإليكم دليل رابطة المحاميين 
الرسمي

في الموقع اإللكتروني:
http://www.sweetandmaxwell.co.uk 
/online/bardirectory/login/login.cfm

تعني طبيعة عمل محامي الترافع أنهم يشحذون 
معارفهم الحالية وسليقتهم القانونية في مجال 

عملهم، كي يُعتد بما يسدونه من مشورة. 
وما انفك��ت مهنة المحاماة تتمحور أساس��ياً 
عل��ى اإلحالة، ك��ي ال يتكال��ب محام��و الترافع أو 
مكاتبه��م على العماء. وعل��ى النقيض من ذلك، 
تعمل رابط��ة المحامين عن كثب م��ع المحامين 
األجانب تحس��يناً للكف��اءة، ونهوضاً بما يُقدم من 
خدم��ات. وغالباً م��ا تتولى المؤسس��ات القانونية 
في م��ا وراء البحار ج��ل عملية اإلع��داد للتقاضي 
وجم��ع القرائن الت��ي يش��ير محام��ي الترافع إلى 
أهميته��ا. وإن دعت الحاجة إلى االس��تعانة بواحد 
من مكاتب محامي اإلجراءات في تناول المراسات، 
والملف��ات، وتقديم بني��ة المحاكمة األساس��ية، 
المؤسس��ات  إح��دى  التراف��ع  ��ح محام��ي  فليُرشِّ

الكبيرة،  لإلنفاق. ففي القضايا  القانونية ترش��يداً 
تؤثر شركات المحاماة التي تقوم بجل دعاواها في 
المملكة المتحدة االس��تعانة برابطة المحاميين 
عل��ى الُمحاميي��ن الموظَّفين. ومن ث��م، فمحامي 
التراف��ع االختصاصي ف��ي مجال م��ا أدرى بأفضل 

محامي اإلجراءات اضطاعاً بمهامهم.
أقل  غالب��اً ما يتقاض��ى محام��و الترافع أج��راً 
مم��ا يتقاض��اه محامو اإلج��راءات ع��ن ذات المدة 
الزمنية؛ إذ يعمل محامو الترافع في مكاتب أصغر. 
وألنهم يمارسون عملهم مستقلين، ومتخصصين 
ف��ي مجاالتهم، فاحاج��ة لهم ف��ي توظيف ثمة 
مس��اعدين، أو عمل بحوث مضنية سعياً إلجابات 

شافية. 
ناهيك عن أن اس��تقالية محامي الترافع تعزز 

موضوعيتهم ونزاهتهم الفعلية.

مزايا وفوائد للمحاميين في ما وراء البحار
ويس��تطيع المحامون األجانب أن يتواصلوا مباشرة مع محامي الترافع، بما 

فيهم المستشارين الُموظَّفين. هناك عديد من المزايا.

اختصاصي��ة واستش��ارية  قانوني��ة  اختصاصي��ةخدم��ات  واستش��ارية  قانوني��ة  اختصاصي��ةخدم��ات  واستش��ارية  قانوني��ة  خدم��ات 

من هو محام الترافع؟
هن��اك فئة عامة واحدة من “المحاميون” في عديد من دوائر القضاء، وفيما قد 
ينفرد البعض بالمحاماة والترافع واالستشارات القانونية المتخصصة، يتولى 
آخ��رون إب��رام االتفاقات ون��ادراً ما يترافع��ون لدى المحاكم. ويتقاس��م محامو 

اإلجراءات ومحامو الترافع مهنة المحاماة في إنجلترا.

ويبلغ عدد محامي اإلجراءات الممارسين في إنجلترا وويلز 120.000 محامياً تقريباً، ويزيد عدد محامي الترافع 
على 11.000 محامياً مس��تقلين مهنياً. دور محامي الترافع أن يترافعوا لدى المحاكم ويقدموا االستشارات 
القانونية المتخصصة. بل إنهم يضطلعون بُجل عملية المحاماة رفيعة المستوى في المحاكم اإلنجليزية 
وهيئات التحكيم. ومن س��مات جودة كبار المحامين أن يُش��ار إليهم ب� “محامو الملكة”، فتتيح هذه السمة 

إبراز مبلغ درايتهم بحقل اختصاصهم. ويبلغ عدد محامي الملكة قرابة ال� 1300 محامياً.
ومثلم��ا قد يُحي��ل ممارس الطب العام مريضاً م��ا إلى طبيب اختصاصي، جرت الع��ادة أن يحيل محامو 
اإلجراءات القضايا إلى محامي الترافع. غير أن المحامي األجنبي له أن يستعين برابطة المحاميين مباشرة، 

كما سنوضح أدناه.
يتسم التوظُّيف في ُغرَف محامي الترافع االختصاصيين بشدة المنافسة، فمن بين مئات المتقدمين، ال 
يُختار سوى ثاثة أو أربعة طاباً لالتحاق كمتتلمذين )متدربين(. ومن بين هؤالء، ال يُقبَل سوى واحد أو اثنين 
كمقيمين. ويُتخذ التميز األكاديمي وموهبة المحاماة محكاً لنجاح المتتلمذ ومن ثم نجاح محام الترافع. 

ويس��تطيع المحام��ون في م��ا وراء البح��ار توكيل 
ُمحام��ّي الترافع مباش��رة، كي يتول��وا كافة األمور 
فعلياً )بما فيها التحكيم، االستش��ارات القانونية 
والقرائ��ن المتصل��ة بالن��زاع ف��ي أي م��كان، بم��ا 
يتف��ق والقواعد المحلية المعم��ول بها في نطاق 
المس��ائل  وتُس��تثنى  المحكمة. هذا،  اختص��اص 
التي يت��م الفصل ف��ي إجراءاته��ا بإنجلت��را وويلز، 
حيث تُوَكل إلى مح��ام اإلجراءات ُمتابعة دورة أوراق 
اإلجراءات الرسمية. غير أن محام الترافع، كما سبق 
��ح م��ن يراه مائم��اً لإلضطاع  وأش��رنا، له أن يُرشَّ
بهذه المهام م��ن محامي اإلجراءات. ويقدم محام 

الترافع المشورة في )أ( ما ينبغي أن يقوم به محام 
اإلج��راءات ومحام م��ا وراء البح��ار، و )ب( ما يخص 
المتوقعة عموماً،  والتكتي��كات  والوقائ��ع  القرائن، 

و )ت( انتهاًء بعرض القضية. 
وعديد من ش��ركات المحاماة في ما وراء البحار 
لها مكاتب في لندن، ويعم��ل بها محامو إجراءات 
إنجليزيون، مما يتيح له��ا إمكانية توكيل محامي 

الترافع لدى القضاء اإلنجليزي مباشرة. 

توكيل المحاميين
تتسم عملية توكيل المحاميين بالساسة. فيمكن التفاوض حول الشروط 
والس��عر مع العم��اء، وقد يُتَّفق على أن يكون العمل بالس��اعة أو اليوم، أو 

لقاء رسم ثابت، أو كاهما.

رابطات المحاميين الاختصاصيين بإنجلترا وويلز:

رابطة ُمحامي القانون 
اإلداري )ألبا(

اإلداري  القان��ون  ُمحام��ي  رابط��ة 
والدس��توري، ألبا، ه��ي رابطة محامي 
وتُعنى  االختصاصي��ة،  وويل��ز  إنجلت��را 
العام، بما فيها،  القان��ون  بكافة أوجه 
النظر القضائي وتضم الرابطة 1000 
المحاماة في عديد  يمارس��ون  عضواً، 
من أفرع القانون، بما يعود بالنفع على 
العماء خ��ارج المملكة المتحدة من 
ذوي األنشطة التجارية داخل المملكة 
اللوائ��ح  مث��ل،  معه��ا،  أو  المتح��دة 
المالي��ة والتجارية، قانون المنافس��ة، 
حري��ة حرك��ة البضائع، واألف��راد ورأس 
المال، وقانون الهجرة. وكثيراً ما يترافع 
أعض��اء ألبا ل��دى المحكم��ة اإلدارية، 
وه��ي فرع اختصاصي م��ن المحكمة 
ف��ي  قضائي��اً  تنظ��ر  الت��ي  العلي��ا، 
ويتناولون  العام��ة.  الس��لطات  دعاوى 
من المس��ائل ما ينش��أ ع��ن القانون 
اإلنجلي��زي )بم��ا فيه��ا قان��ون حقوق 
اإلنسان( وتلك التي غالباً ما تنشأ عن 
ما  قانون االتحاد األوروبي أيضاً. وكثيراً 
يُش��كل النظر القضائي آلي��ة، يُطبَّق 
األوروبي في  االتح��اد  قان��ون  بموجبها 

المملكة المتحدة.
 www.adminlaw.org.uk

مجموعة رابطة 
المحاميين األوروبية 

المحاميين  رابط��ة  مجموع��ة  تتألف 
في  يختصون  األوروبية من محاميي��ن 
كاف��ة أف��رع قان��ون االتح��اد األوروبي. 
فقد يمت��د أثر قانون االتح��اد األوروبي 
ليشمل المش��روعات التي تُقام خارج 
االتح��اد األوروبي بطرق عديدة، س��واء 
تعلق��ت المس��ألة بقان��ون الجمارك، 
الخصوم��ات التجاري��ة، حرك��ة األفراد 
ورأس الم��ال، القان��ون التج��اري، قانون 
المنافس��ة، مراقبة عمليات االندماج، 
أو ما سواها من المشكات القانونية 
العديدة. ويس��تطيع أعضاء مجموعة 
رابط��ة المحامي��ن األوروبي��ة تمثي��ل 
موكليهم في التقاضي لدى محكمة 
االبتدائية  والمحكمة  األوروبية  العدل 

وأمام محاكم إنجلترا وويلز أيضا. 
www.bareuropeangroup.org.uk

رابطة محاميي القضاء 
الحسبي

القض��اء  محامي��ي  رابط��ة  تتول��ى 
الحس��بي ما يخص مدين��ة لندن من 
الداخل��ي  الصعيدي��ن  عل��ى  أعم��ال، 
والدولي. فهي تتعامل مع الش��ركات، 
وصنادي��ق  االس��تثمارية،  واالتح��ادات 
األوعي��ة  م��ن  وغيره��ا  المعاش��ات، 
االس��تحواذ  وعملي��ات  االس��تثمارية، 
وإعادة  واالندماج��ات  الش��ركات،  على 
والصراف��ة،  واإلف��اس،  الهيكل��ة، 
وأس��واق رأس الم��ال، وتوري��ق الدي��ون، 
م��ع  وكذل��ك  المالي��ة،  والخدم��ات 
األجه��زة اإلعامي��ة، وكل م��ا يخ��ص 
أمور:  م��ن  الملكية  وحق��وق  الملكية 
س��واء كان��ت حقيقية، أو ش��خصية، 
أو فكري��ة، واالئتمان والعقود التجارية. 
محامي��ي  رابط��ة  أعض��اء  ويق��دم 
والمشورة،  النصح  الحس��بي  القضاء 
ويضطلع��ون بدورهم ف��ي المعامات 
مباش��رة  ويتقبلون  الدولية،  والنزاعات 

تعليمات المحامين في الخارج. 
 www.chba.org.uk

chancerybar@aol.com


