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كلمة راعية القمة
إنــه لمــن دواعــي ســرورنا أن تســتضيف أرض اإلمــارات القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات ،التــي
تعقــد للمــرة األولــى فــي المنطقــة وبمشــاركة هــذه الكوكبــة مــن الضيــوف ،علــى أرض االتحــاد
والوحــدة والتعايــش والتســامح تحــت عنــوان «متحــدون لصياغــة المســتقبل».
إن وجودكــم هنــا اليــوم هــو إحــدى ثمــار مســيرتنا التنمويــة التــي أنتجــت نموذجــً إماراتيــً فريــدًا
فــي تمكيــن المــرأة ،فمــا تحققــه المــرأة فــي دولــة اإلمــارات مــن نجاحــات وإنجــازات ،يمثــل قــوة
دفــع هائلــة لعمليــة التنميــة ،وأجدهــا فرصــة مناســبة للتأكيــد علــى أن تجربتنــا التنمويــة توفــر
الدليــل والبرهــان علــى إمكانيــة إحــداث مــا ننشــده مــن تغييــر إيجابــي يشــمل العالــم أجمــع ،مــع
التأكيــد علــى أن التغييــر ممكــن مــع الحفــاظ علــى الخصائــص والســمات الثقافيــة والهوياتيــة
للمجتمعــات ،ومــن دون أن تتأثــر القيــم المتجــذرة لــدى الشــعوب والمجتمعــات ،فالمــرأة
اإلماراتيــة قــد راكمــت كمــً هائــ ً
ا مــن الخبــرات علــى مــدى الخمســة و أربعيــن عامــً الماضيــة،
وأصبحــت جــزءًا محوريــً مــن منــاخ التميــز واإلبــداع واالبتــكار الســائد فــي دولتنــا ،كمــا أن لهــا الــدور
األساســي فــي اســتلهام األفــكار اإليجابيــة وغــرس قيــم االعتــدال والتســامح والتعايــش وقبــول
اآلخــر ،فــكان رهــان دولتنــا علــى المــرأة صائبــً وناجحــً.
وإننــي انتهــز الفرصــة ألؤكــد لكــم أن اهتمــام اإلمــارات بتمكيــن المــرأة ال يقتصــر علــى النطــاق
المحلــي ،بــل إننــا نولــي اهتمامــً كبيــرًا بدعــم دور المــرأة علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي ،حيــث
نبــذل جهــودًا مكثفــة من أجل نشــر المبادئ الخاصــة بتعزيز مكانــة المرأة عالميًا ،كشــريك حيوي
فــي تحقيــق التنميــة ونــزع فتيــل النزاعــات ومكافحــة العنــف وتكريــس األمــن والســلم الدولييــن.
والشــك أن القمــة ،التــي تناقــش توجهــات عالميــة بالغــة األهميــة ،تمثــل فرصــة غيــر مســبوقة
إلطــاق حــوار برلمانــي دولــي جــاد ،حــول قضايــا تنمويــة ومجتمعية عــدة تتصــدر أولويــات اهتمام
الــدول والمجتمعــات كافــة ،وال بــد فــي هــذا اإلطــار مــن التأكيــد علــى أن طموحاتنــا وتوقعاتنــا
لعالمنــا وأجيالنــا المقبلــة ال ســقف وال حــدود لهــا ،وهــذا يتطلــب تضافــر جهودنا في هــذه القمة
غيــر المســبوقة مــن أجــل أن نســهم جميعــً فــي تطويــر الحاضــر وصياغــة مســتقبل أفضــل.
إن العالــم يشــهد تغيــرات متســارعة فــي المجــاالت كافــة ،وتحديــات العولمــة تتفاقــم
بســبب تســارع التقــدم التقنــي والصناعــي ،فضــ ً
ا عــن تحديــات التنميــة المســتدامة
واالســتدامة البيئيــة وبــروز أخطــار أمنيــة معقــدة ،والمســتقبل يحمــل لنــا المزيــد مــن
الفــرص التــي يجــب أن ننتهزهــا ،ودور المــرأة علــى هــذا الصعيــد بالــغ األهميــة والحيويــة.
كلــي ثقــة فــي أنكــم تقــدرون حجــم المســؤوليات واآلمــال الملقــاة علــى عاتقكــم مــن أجــل
إيجــاد البدائــل والحلــول المبتكــرة والخالقــة لمصلحــة العالــم أجمــع ،وأثــق كذلــك فــي أن
نقاشــاتكم ســتحقق األهــداف المرجــوة ،وســتفتح نافــذة جديــدة لشــراكة برلمانيــة دوليــة
فاعلــة وحــوارات عالميــة جــادة ،وال يفوتنــي أن اذكركــم بــأن العالــم بحاجــة ماســة إلــى تنشــيط
الدبلوماســية البرلمانيــة فــي معالجــة األزمــات والقضايــا الدوليــة ،وفــي القلــب مــن ذلــك دوركــن
كرئيســات برلمانــات وبرلمانيــات ننتظــر منكــن الكثيــر فــي دعــم الجهــود الدوليــة لتعزيــز األمــن
والســلم الدولييــن ،وتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة.

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

رئيسة االتحاد النسائي العام
الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة (أم اإلمارات)
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كلمة رئيسة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات
باســم «المجلــس الوطنــي االتحــادي» ،يســعدني أن ارحــب بضيــوف «القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات» المشــاركين
فــي هــذه القمــة العالميــة غيــر المســبوقة ،التــي تعقــد علــى أرض دولــة اإلمــارات .إننــا نشــعر بفخــر شــديد النعقــاد
القمــة برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،الرئيســة األعلــى لمؤسســة
التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة (أم اإلمــارات) ،التــي ننظــر باعتــزاز وتقديــر بالــغ لســموها
فــي دولــة اإلمــارات ،فإســهاماتها الكبيــرة فــي تمكيــن المــرأة والتــوازن بيــن الجنســين ،بــارزة علــى المســتويات المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة ،األمــر الــذي كان لــه بالــغ األثــر فــي مــا حققتــه ،وال تــزال ،المــرأة اإلماراتيــة مــن نجاحــات وإنجــازات.
إن هــذه القمــة العالميــة تجمــع برلمانييــن مــن أكثــر مــن  50دولــة ،بمــا فــي ذلــك رئيســات البرلمانــات ،فضـ ً
ا عــن القيــادات
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة والعلمــاء والشــباب والقطــاع الخــاص؛ ويســرني ،بشــكل خــاص ،أن يتزايــد عــدد رئيســات
البرلمانــات فــي العالــم بشــكل مســتمر ،حيــث بلــغ عددهــن نحــو  53رئيســة برلمــان بنســبة  %19مــن مجمــوع رؤســاء
برلمانــات دول العالــم ،وهــذا تطــور إيجابــي ومهــم لدورهــن الفاعــل الــذي يســهم فــي صياغــة المســتقبل بشــكل أفضــل.
إن «القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات» تعــزز دور المــرأة عالميــً فــي تحقيــق األمــن واالســتقرار ،ونشــر ثقافــة
الحــوار البنــاء ،فالمــرأة صانعــة للســام ،وقــادرة علــى تقديــم إســهامات حقيقيــة فــي مجــاالت التنميــة كافــة.
إن القمــة العالميــة تؤســس لحــوار جــاد بيــن البرلمانييــن والشــركاء االســتراتييجيين ،حــول أهم القضايــا العالميــة المطروحة
آنيــً ومســتقب ً
ال ،وهــي قضايــا تؤثــر فــي طريقــة حياتنــا ،وبالتالــي ســنناقش كيفيــة التعامل مــع هــذه التأثيرات.
وفــي هــذا اإلطــار ،تبــرز تحديــات مثــل :التغيــرات المتســارعة فــي المشــهد الجيوسياســي ،وتغيــر المنــاخ ونــدرة المــوارد،
والتطــور الهائــل علــى صعيــد االبتــكارات فــي العلــوم والتكنولوجيــا ،وهــي فــي مجملهــا متغيــرات ذات تأثيــر بالــغ فــي
المجتمــع والصحــة والســامة واقتصــادات العالــم.
وال شــك أن بصماتنــا ،كبرلمانييــن ،ال تنحصــر فقــط فــي معالجــة التحديــات الملحــة ،وإنمــا تتمثــل أيضــً فــي مــا نغرســه مــن
أجــل مســتقبل أفضــل ألبنائنــا واألجيــال المقبلــة ،فلدينــا مســؤولية أخالقيــة ومعنويــة نحــو االســتعداد للمســتقبل.
إننــا ننظــر إلــى أي جهــد دولــي مشــترك باعتبــاره فرصــة ثمينــة لتحقيــق أهــداف دولتنــا فــي تعزيــز عالقــات الصداقــة
والتعــاون والشــراكة البنــاءة مــع دول العالــم كافــة؛ فالدبلوماســية البرلمانيــة داعــم حيــوي لسياســة اإلمــارات الخارجيــة
النشــطة ،وتعزيــز ريــادة دولتنــا عالميــً كنمــوذج تنمــوي رائــد علــى صعيــدي الوحــدة والتعــدد.
وهــو نمــوذج يحتضــن أكثــر مــن  200جنســية ينعمــون فيهــا باألمــن واالســتقرار ،ويحصــدون ثمــار عملهــم وجهدهــم،
ويمثلــون رافــدًا حيويــً القتصــادات دولهــم ،مــا يحقــق أحــد أهــم األهــداف االســتراتيجية لدولــة اإلمــارات ،وهــي اإلســهام
القــوي فــي دعــم النمــو العالمــي .لقــد اتفقنــا علــى أن رســالتنا األساســية فــي هــذه القمــة تتمثــل فــي حتميــة االتحــاد
لصياغــة المســتقبل ،ونــدرك أن هــذه القمــة تمثــل فرصــة ثمينــة لنــا لدعــم الجهــود الدوليــة الخاصــة بوضــع الحلــول
الخالقــة والبدائــل المبتكــرة للتحديــات المطروحــة علــى أجنــدة القمــة .فهــي توفــر لنــا منصــة غيــر مســبوقة للحــوار
العالمــي التشــاركي الفعــال ،بحثــً عــن حلــول واقعيــة ورؤى اســتراتيجية وتصــورات مبتكــرة.
ونــود التأكيــد علــى أن الوحــدة والشــراكة ،هــي الممــر الوحيــد اآلمــن لمســتقبل أفضــل لعالمنــا ،وأن الحــوار المثمــر والجــاد
هــو أحــد ســبل تحقيــق هــذه الغايــة .ونجــد فــي هــذه القمــة أيضــً فرصــة ثمينــة للحــوار بيــن األجيــال والثقافــات ،وصــو ً
ال
إلــى بنــاء قواســم مشــتركة ،والتحــدث مــن منطلــق واحــد ،وإن تعــددت اللغــات ،فنحــن نتشــارك هــدف البحــث عــن صياغــة
مســتقبل أفضــل للعالــم ،كمــا نســعى إلــى دعــم القيــم السياســية المشــتركة بيــن البرلمانــات ،وإيجــاد الصيــغ الضروريــة
لتحقيــق االســتدامة ،ودعــم فــرص تحقــق الرفــاه ومؤشــرات الســعادة فــي العالــم أجمــع.
الفعالــة ،ومشــاركته المؤثــرة فــي تنظيــم هــذه القمــة،
وإذ نقــدم وافــر الشــكر لالتحــاد البرلمانــي الدولــي علــى إســهاماته
ّ
نعبــر عــن اعتزازنــا بالتعــاون القائــم بيــن االتحــاد و « المجلــس الوطنــي االتحــادي».

معالي د .أمل عبد اهلل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي
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كلمة رئيس االتحاد البرلماني الدولي
نيابــة عــن االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،اســمحوا لــي أن أرحــب بــكل المشــاركين فــي «القمــة العالميــة
لرئيســات البرلمانــات» ،التــي يســعدنا ويشــرفنا كثيــرًا أن نشــارك فــي تنظيمهــا بالتعــاون مــع
«المجلــس الوطنــي االتحــادي» فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
إن تعاوننــا لتنظيــم هــذه القمــة يســتهدف المســتقبل ،فنحــن هنــا اليــوم مــن أجــل التصــدي معــً
للتحديــات العالميــة الحاليــة والناشــئة والمســتقبلية ،والبحــث عــن ســبل كفيلــة لمواجهــة هــذه
التحديــات ،انطالقــً مــن المبــادرات الدوليــة ،التــي تــم إطالقهــا مــن قبــل ،بــدءًا مــن أهــداف التنميــة
ـاء باتفــاق باريــس الخــاص بتغيــر المنــاخ وإطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر
المســتدامة  ،2030وانتهـ ً
الكــوارث.
بيــن أيدينــا اليــوم جــدول أعمــال طمــوح ملــيء بالتحديــات ،يتطلــب منــا جميعــا أن نفكــر لمــا هــو أبعد
مــن مصالحنــا الوطنيــة وهمومنــا اليوميــة ،وأثــق أن بإمكاننــا تحقيــق ذلــك مــن خــال هــذه القمــة،
التــي تختلــف عــن القمــم العالميــة األخــرى؛ إذ يتميــز حضورهــا بوجــود أكثــر نســاء العالــم قــوة علــى
الســاحة البرلمانيــة ،باإلضافــة إلــى قــادة المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص واإلعالمييــن ،وعليــه
يمكننــا االســتفادة مــن خبــرات وقــدرات رئيســات البرلمانــات فــي العالــم ،وكذلــك خبــرة كل مشــارك
ومشــاركة فــي هــذه القمــة ،وبفضــل هــذه الثــروة الهائلــة مــن الخبــرات ،ســننجح فــي إيجــاد الحلــول،
التــي نبحــث عنهــا لتســوية القضايــا والتحديــات الملحــة التــي يواجههــا عالمنــا فــي العصــر الراهــن.
وأود التأكيــد هنــا علــى أن قضيــة المســاواة بيــن الجنســين ال تــزال تمثــل أولويــة بالنســبة لالتحــاد
البرلمانــي الدولــي ،وســوف نواصــل جهودنــا لمواجهــة هــذه الظاهــرة ،ارتــكازًا علــى خطــوات قمنــا
بهــا فــي الســابق تشــمل تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بكيــن لعــام  1995وتحقيــق الهــدف الخامــس
الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين ،والحــد مــن جميــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد المــرأة.
إن المنظــور الجنســاني ســيطغى علــى كافــة نقاشــاتنا ،ومداوالتنــا وتوصياتنــا التــي ســتصدر عــن
القمــة ،ســواء كنــا نناقــش تأثيــر التحــوالت والتوجهــات الجيوسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو
قضايــا الســلم واألمــن الدولييــن ،أو تغيــر المنــاخ أو أي قضايــا أخــرى مهمــة ،وذلــك ألننــا نعلــم أن
برلماناتنــا لــن تحقــق كامــل إمكاناتهــا ،والحصــول علــى النتائــج المرجــوة طالمــا بقيــت مشــكلة
عــدم المســاواة بيــن الجنســين موجــودة علــى جميــع المســتويات الحكوميــة والمجتمعيــة مــن
دون حــل.
إننــي أتطلــع اليــوم إلــى العمــل معكــم جميعــً لكــي تصبــح برلماناتنــا مكانــً يتســاوى فيــه الجميــع،
وأود أن أؤكــد علــى أن مــا ســنحققه ونتفــق عليــه اليــوم فــي أبوظبــي ،ســيكون عنصــرًا حاســمًا فــي
صياغــة آليــات العمــل التــي ســنلتزم بهــا مســتقب ً
ال.
وفــي الختــام ،أود التأكيــد علــى ضــرورة مواصلــة جهودنــا وبقائنــا متحديــن بعــد أن تختتــم هــذه
القمــة ،لكــي نضمــن أن المســتقبل الــذي نشــكله معــً ،كممثليــن عــن شــعوبنا يعكــس طموحاتنــا
المشــتركة نحــو عالــم أفضــل.

معالي صابر شودهري
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نبذة عن القمة

برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية ،رئيســة المجلــس
األعلــى لألمومــة والطفولــة (ام اإلمــارات) ،تنعقــد القمــة الحاديــة عشــرة لرئيســات البرلمانــات ،التــي ينظمهــا «المجلــس الوطنــي االتحــادي» ،بالتعــاون
مــع «االتحــاد البرلمانــي الدولــي» ،فــي أبوظبــي يومــي  12و 13ديســمبر .2016

ويشــارك فــي القمــة نحــو  50رئيســة برلمــان ،باإلضافــة إلــى برلمانييــن

أهداف القمة

الدوليــة والعلمــاء والشــباب مــن مختلــف أرجــاء العالــم .وتهــدف

المجاليــن السياســي والحكومــي وقطاعــات األعمــال والصناعــة ،ومــن

وقيــادات مــن القطــاع الحكومــي والخــاص ،وممثلــي المنظمــات
القمــة إلــى مناقشــة التوجهــات العالميــة فــي المجــاالت السياســية
ً
وصــوأل إلــى صياغــة
واالقتصاديــة والديموغرافيــة والتكنولوجيــة،
توصيــات قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.
وتمثــل هــذه القمــة فرصــة حقيقيــة لتفعيــل دور البرلمانــات فــي
استشــراف المســتقبل ،لمواجهــة تحديــات العصــر ،خاصــة التحديــات
الكبــرى الناشــئة عــن التغيــرات المتســارعة سياســيًا واقتصاديــً وبيئيــً
واجتماعيــً ،التــي تؤثــر فــي قضايــا حيويــة ،مثــل األمــن العالمــي،
واالزدهــار االقتصــادي ،والتنميــة المســتدامة.

تهــدف القمــة إلــى إيجــاد آليــات وتوصيــات قابلــة للتنفيــذ للتأثيــر فــي

المتوقــع أن يمتــد أثــر مخرجــات مؤتمــر القمــة إلــى مــا وراء الحــدث
ليصبــح بمثابــة تحالــف مســتمر مــن الشــراكات المعرفيــة العالميــة،
وتتمثــل الســمات األساســية للقمــة فــي:
• قــادة برلمانيــون دوليــون وقيــادات فــي المجــاالت السياســية
واالقتصاديــة والمنظمــات الدوليــة والحكوميــة والعلمــاء والشــباب.
• حلول موجهة ،وحوار بشأن السياسات المشتركة بين القطاعات.
• بيئــة مســتقبلية عاليــة التفاعــل تحفــز علــى التفكيــر اإلبداعــي للدفــع
قدمــً بالحــوار ،الــذي يســتهدف البحــث عــن حلــول.
• دعــوة إلــى تبنــي سياســات قــادرة علــى بلــورة جهــد منســق وموحــد

شعار القمة

فــي جميــع أنحــاء العالــم ،مــن أجــل تحقيــق األهــداف ذاتهــا.

تنعقــد هــذه القمــة تحــت شــعار «متحــدون لصياغــة المســتقبل»،
تعبيــرًا عــن توحيــد الجهــود البرلمانيــة لتحقيــق األمــن المســتدام
واالزدهــار االقتصــادي فــي عالــم متغيــر ،الســيما فــي إطــار تطويــر الــدور
البرلمانــي ،وآليــات عملــه مــع قطاعــات المجتمــع كافــة؛ فالتشــريعات
ال تتعامــل مــع تحديــات الحاضــر وحمايــة المجتمعــات مــن مشــكالتها
المعاصــرة فقــط ،بــل أصبــح البحــث يتمحــور حــول إيجــاد صيــغ تتيــح

للتشــريعات تحســين نوعيــة حيــاة األجيــال القادمــة ،واستشــراف
الــدور المســتقبلي للبرلمانــات ،األمــر الــذي ســيحدد طبيعــة التعامــل
مــع التغيــرات المســتقبلية تشــريعيًا ،ومــن ثــم صياغــة أدوار جديــدة
تتناســب مــع التوجهــات المســتقبلية العالميــة.
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متحدون لصياغة المستقبل  :تعقيدات تشريعية

خطورة ديناميكات تغيير
الجغرافية السياسية
انتشار اإلرهاب ،وما يمثله من تهديد جسيم
لحياة الشعوب ،باإلضافة إلى تهديد
الجريمة اإللكترونية و»التهديد السيبراني»،
الذي يزيد من خطر اإلرهاب االفتراضي
العابر للحدود

كيف يمكن أن تتحد
البرلمانات لمكافحة اإلرهاب
والبحث في سبل استئصال
جذوره؟

االحتباس الحراري
وندرة الموارد

دور البرلمانات في
التعامل مع التقدم
التكنولوجي واالقتصادي

من المتوقع أن يكون لالحتباس الحراري
تأثيرات كبرى على الدول المتقدمة والنامية،
ويبدو ذلك واضحًا في التأثيرات السلبية على
اقتصادات الدول المتقدمة والنامية ،فأصبح
االحتباس الحراري يمثل تهديدًا حقيقيًا
للموارد االقتصادية خاصة المائية وكذلك
المتعلقة باألمن الغذائي

أحدثت الثورة الرقمية والتكنولوجيات
المتعددة تحو ً
ال جوهريًا في األوضاع
االقتصادية للدول وعلى الصعيد
العالمي ،خاصة في ما يتعلق بمجاالت
العمل وحقوق اإلنسان واألمن،
والتحديات األخالقية

كيف يمكن للبرلمانات
أن تعمل بشكل مشترك ،أو
منفرد ،وتستجيب ألهداف
األمم المتحدة اإلنمائية،

كيف يمكن للبرلمانات
تحقيق االستفادة االقتصادية
القصوى من الثورة التكنولوجية،
دونما التأثير على األمن اإلنساني

واتفاقية باريس للمناخ؟

وخصوصياته وحقوق الفرد؟

المساواة بين الجنسين :هناك الكثير من اآلثار االجتماعية واالقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين ،فكيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة
في إطار يكفل استثمار كل طاقات المجتمع من رجال ونساء لمواجهة التغيرات المستقبلية الكبرى التي تواجه عالمنا.
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دلــيــــل القــــمــــة

األحد 11 ،ديسمبر 2016
10:00مساء
- 08:00
ً

حفل استقبال (عشاء)

اليـوم األول | اإلثنين  12ديسمبر 2016
 10:00 - 09:45صباحًا

 09:45 - 09:00صباحًا

صورة تذكارية لرئيسات البرلمانات

التسجيل

 11:10 - 10:00صباحًا

الجلسة االفتتاحية
الكلمات الترحيبية

معالي الدكتورة أمل عبداهلل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي
اإلمارات العربية المتحدة

معالي صابر شودهري
رئيس االتحاد البرلماني الدولي

الكلمات الرئيسية

فضيلة االمام األكبر
الدكتور أحمد الطيب
شيخ األزهر

معالي بان كي مون

كلمة معالي فيديريكا موغوريني

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

األمين العام لألمم المتحدة

نائبة رئيس المفوضية األوروبية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
اإلمارات العربية المتحدة
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5

استشراف المستقبل :التوجهات الرئيسية التي تسهم في تغيير عالمنا
 11:10صباحًا  12:30 -ظهرًا

تناقش هذه الجلسة التوجهات الرئيسية (الجيوسياسية ،االجتماعية  /االقتصادية ،البيئية ،التكنولوجية) التي تعمل على تغيير عالمنا وتشكيل مستقبلنا وكيف يتم حوكمتها.

معالي د .أمل عبداهلل القبيسي

معالي د .سلطان الجابر

راي هاموند

جيف مارتن

رئيسة البرلمان

رئيسة المجلس الوطني االتحادي

روسيا االتحادية

اإلمارات العربية المتحدة

وزير دولة الرئيس التنفيذي

مؤلف متخصص في دراسات

المنسق والرئيس التنفيذي

معالي فالنتينا ماتفينكو

لشركة «أدنوك»

استشراف المستقبل

لشركة ترايبال بالنيتل

اإلمارات العربية المتحدة

13:45 - 12:30

د .ميتشيو كاكو
عالم فيزياء ،وله مؤلفات حققت أكثر
مبيعات في العالم
الواليات المتحدة االمريكية

إدارة الجلسة:
جون ديفتيريوس محرر
متخصص في أسواق المال
بشبكة CNN

ظهرًا  -استراحة غداء

متحدون لتعزيز األمن والسلم
أصبح الحفاظ على األمن والسلم أكثر صعوبة في الوقت الراهن في ظل تعقد ُمسببات الصراعات والنزاعات وتنوعها ،وأثر ذلك كله على المشهد األمني.
كيف سوف تتحد البرلمانات لمكافحة اإلرهاب وإنهاء أسبابه؟

 15:00 - 13:45ظهرًا

معالي اولغا زيرهن

معالي آينارا مورنيس

معالي مارجريت منساه وليام

معالي لوز فيلومينا

معالي ماجا جوجكوفيتش

معالي كريستين موتونين

إإدارة الجلسة:

نائبة رئيس مجلس الشيوخ

رئيسة البرلمان

رئيسة المجلس الوطني

سالجادو روبيانيس

رئيسة الجمعية الوطنية

رئيسة الجمعية البرلمانية منظمة األمن

فرانك سينسو مدير كلية

بلجيكا

التفيا

ناميبيا

رئيسة البرلمان بيرو

صربيا

والتعاون في أوروبا

اإلعالم والشئون العامة جامعة
جورج واشنطن

متحدون لضمان االزدهار االقتصادي ألجيال المستقبل

 16:15 - 15:00عصرًا

مع صعود جيل الشباب الي مواقع قيادية في إطار التغييرات والتحوالت الجارية ،فإنه يواجه عددًا من التحديات النوعية التي تؤثر في االزدهار االقتصادي .من بين هذه التحديات؛ شح الموارد ،والخصائص
السكانية المتغيرة ،وزيادة معدالت التحضر في العديد من المناطق حول العالم :ما هي الطريقة التي يمكن للبرلمانات من خاللها العمل معًا من أجل تطوير سياسات مبتكرة لمواجهة التحديات
االجتماعية واالقتصادية المشتركة ،بما في ذلك تحقيق التنمية العادلة؟

معالي جابريال ميشيتي

معالي فيرونيكا

معالي ريبيكا كداجا

معالي بالنكا رويز الكاال

دمبيسا مويو متخصصة في

إدارة الجلسة :جون ديفتيريوس

رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة

ناتانيال ماكامو دلوفو

رئيسة البرلمان الوطني

رئيسة برلمان

االقتصاد العالمي ولها مؤلفات

محرر متخصص في أسواق المال

رئيس االرجنتين

رئيسة البرلمان موزمبيق

أوغندا

أمريكا الالتينية

حققت أكثر مبيعات في

الناشئة بشبكة CNN

العالم

16

12/11/16 4:52 PM

1-21.indd 16

16:30 - 16:15

عصرًا  -استراحة

متحدون للحفاظ على مناخ صحي لكوكبنا
مساء
17:30 - 16:30
ً

تناقش الجلسة المقاربات المبتكرة ،التي يمكن من خاللها حماية كوكبنا ،وكيف يمكننا قيادة الجهود العالمية من خالل العمل البرلماني الفاعل .تتناول الجلسة األدوار المنوطة بالبرلمانات في تنفيذ
اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة ذات العالقة.

معالي جيكو
فاتافيهي لوفيني
رئيسة البرلمان فيجي

معالي لوسي ماليبوا اوبوسون
رئيسة مجلس الشيوخ
الجابون

معالي باني ياسوتو

إدارة الجلسة:

رئيسة الجمعية الوطنية

رئيسة الجمعية الوطنية

رئيسة الجمعية الوطنية

رئيسة مجلس النواب

ليسوتو

سورينام

فيتنام

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

معالي د .ثاني الزيودي وزير
التغير المناخي والبيئة

معالي نتلهوي موتساماي

معالي جينيفر جيرلنجز سايمونز معالي نجوين تي كم نجان

اإلمارات العربية المتحدة

ديناميكيات التغيير المتعلقة بوسائل التواصل السياسي
تبحث هذه الجلسة دور البرلمانات في تعزيز االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي في تحسين مشاركة المواطنين وفي نفس الوقت سن التشريعات والتعاون مع الجهات
الحكومية األخرى من أجل الحد من استغالل هذه الوسائل من جانب التنظيمات اإلرهابية.

مساء
18:30 - 17:30
ً

معالي الينكا وليامز جرانت

معالي أنكي بروكرز نول

معالي نورة الكعبي

معالي داريجا نزاربييفا

رئيسة مجلس الشيوخ

رئيسة مجلس الشيوخ

وزيرة دولة لشئون المجلس

رئيسة لجنة العالقات الدولية

أنتيجوا وبربودا

هولندا

الوطني االتحادي

والدفاع واألمن في مجلس

االمارات العربية المتحدة

الشيوخ كازاخستان

فرانك سينسو
مدير كلية اإلعالم
والشئون العامة
جامعة جورج واشنطن

إدارة الجلسة:
محمد العتيبة رئيس تحرير
صحيفة «ذا ناشيونال» األسبق

مساء حفل عشاء خاص (للمدعوات فقط)
22:00 - 19:30
ً
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اليـوم ا لثاني | الثالثاء  13ديسمبر 2016
حوكمة التسامح
هل يمكن أن يتأثر التسامح كقيمة بالتشريعات واإلجراءات الحكومية؟ وكيف يمكن للبرلمانات المساهمة في القضاء على األسباب الرئيسية للتعصب،
والتي عادة ما تؤدي إلى العنف ،والتمييز العنصري ،واالرهاب؟

 10:15 - 09:00صباحًا

معالي شارون ويلسون
رئيسة مجلس الشيوخ
البهاماز

معالي حليمة يعقوب
رئيسة البرلمان سنغافور
سنغافورا

معالي بريجيد ماري
انيستي جورج
رئيسة مجلس النواب ترينداد
وتوباجو

معالي إدنا مادزنجوي
رئيسة مجلس الشيوخ
زيمبابوي

معالي الشيخة لبنى بنت
خالد القاسمي
وزيرة دولة للتسامح
اإلمارات العربية المتحدة

معالي سيدة العدل
آن رافيرتي
رئيسة كلية القضاء
رئيسة جامعة شيفيلد
المملكة المتحدة

إدارة الجلسة:
محمد باهارون مدير
عام مركز دبي للبحوث
والسياسات
اإلمارات العربية المتحدة

وجهات نظر الشباب (الجزء األول)
 10:45 - 10:15صباحًا

تهدف هذه الجلسة لرصد أفكار الشباب وهواجسهم وتطلعاتهم وذلك فيما يتعلق بالموضوعات الرئيسية الثالثة للقمة« :االجتماعية واالقتصادية» و»العلمية والتكنولوجية» و»الجيوسياسية»،
وتسعى للرد على تساؤل مفاده :كيف يرى الشباب الحاضر وكيف يبدو لهم مستقبلهم؟

طلبة الجامعات:
الطالبة  /هند الطاير (جامعة خليفة)  -الطالبة  /فاطمة القايدي (جامعة خليفة)
الطالبة  /الريسا بوكارينا (جامعة السوربون  -أبوظبي)  -الطالبة  /ميثاء المعمري
(جامعة نيويورك  -أبوظبي)  -الطالب  /غيوم سيلفان (جامعة نيويورك  -أبوظبي)
الطالبة  /مريم يعقوبي (كليات التقنية العليا)  -الطالب  /أحمد عيسى أحمد
(جامعة زايد)

10:50 - 10:45

سعادة سعيد صالح الرميثي
عضو المجلس الوطني
االتحادي
اإلمارات العربية المتحدة

سعادة علياء سليمان
الجاسم عضوة المجلس
الوطني االتحادي
اإلمارات العربية المتحدة

جاكوبو بومبو جارسيا
رئيس المنتدى العالمي
لقيادات الشباب

إدارة الجلسة:
فرانك سينسو مدير كلية
اإلعالم والشئون العامة
جامعة جورج واشنطن

صباحًا  -استراحة

 10:50صباحًا  13:15 -ظهرًا

10:50

جلسة الطاولة المستديرة
لرئيســـات البرلمانات

صباحًا

وجهات نظر الشباب (الجزء األول)
12:15

ظهرًا

جولة في معرض المستقبل

0

 14:15 - 13:15ظهرًا  -استراحة غداء
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كلمة رئيسية
 14:25 - 14:15ظهرًا

السيدة  /مارلين هيوسن
الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن ،الواليات المتحدة االمريكية

ابتكارات تحويلية :الفرص والمعضالت األخالقية
كيف يمكن للبرلمانات أن تتعامل مع المعضالت االخالقية الناشئة عن االكتشافات والتطورات التكنولوجية؟ إذ يواجه المشرّ عون في العصر الراهن اشكاليات أخالقية جديدة تتعلق بهذه
سواء فيما يتصل بهندسة أشكال حياة جديدة ،أو تصميم «الروبوتات» ،وهذه المعضالت في حاجة للدراسة.
االكتشافات،
ً

 15:25 - 14:25ظهرًا

معالي حميد الشمري
الرئيس التنفيذي لقطاع
صناعة الطيران والخدمات
الهندسية شركة مبادلة
اإلمارات العربية المتحدة

د .حبيبة الصفار مديرة
السيد  /جيفري كيفارت
إدارة الجلسة:
عالم أبحاث متميز في نظم مركز التكنولوجيا الحيوية د .رفيــق مكي ،النائب األول

السيد  /أندرو هيسيل
د .تشارلز العشي
باحث متميز مجموعة
المدير السابق لمختبر الدفع
الحوسبة االدراكية الواليات
Bio/Nano
النفاث في ناسا
المتحدة االمريكية
أوتوديسك الواليات المتحدة
االمريكية

بجامعة خليفة
اإلمارات العربية المتحدة

للرئيس جلوبل فاوندريز

متحدون لخلق مجتمع أكثر شمولية
كيف يمكن للبرلمانات من خالل التشريع والرقابة الحكومية والعمل عن قرب مع المنظمات الدولية أن تساعد في تحقيق التوازن بين الجنسين ووضع حد للعنف ضد المرأة؟
(عرض نتائج دراسة االتحاد البرلماني الدولي على التحرش والترهيب والعنف ضد المرأة)

 16:40 - 15:25عصرًا

معالي إيلين أليكس
بويد نايتس
رئيسة مجلس
النواب
دومينيكا

معالي سانتي بيي
هانومانجي
رئيسة الجمعية
الوطنية،
موريشيوس

معالي اونصاري
غارتي
رئيسة المجلس
التشريعي
نيبال

معالي جين دارك
جاكوبا
نائبة رئيس مجلس
الشيوخ
رواندا

معالي إيديث
ميندوزا فيرنانديز
رئيسة برلمان دول
االنديز

معالي انا
ديامانتوبولو
رئيسة مركز األبحاث
اليوناني
«»TO DIKTIO

دوبرافكا
سيمونيفيتش
المقررة الخاصة
لألمم المتحدة
المعنية بمسألة
العنف ضد المرأة

إدارة الجلسة:

سعادة مارتن
شانجونج األمين
العام لالتحاد
البرلماني الدولي

 16:55 - 16:40عصرًا  -استراحة
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تطوير دور البرلمانات من أجل بناء مستقبل أفضل
ركز هذه الجلسة على دور البرلمانات في تنفيذ أجندة عام  2030للتنمية المستدامة والحاجة لتطوير أدوارها من أجل تمكين البرلمانات وتهيئتها للتعامل مع التحديات والتوجهات الحالية
والمستقبلية .لكن ما هو الشكل الذي ستتخذه عملية التطوير هذه ،وكيف يمكننا البدء بها؟

مساء
18:20 - 16:55
ً

معالي صابر شوداري
رئيس االتحاد
البرلماني الدولي

معالي جابريال ريفادنيارة
رئيسة الجمعية الوطنية
اإلكوادور

معالي ماريا لوهيال
رئيسة مجلس النواب
فنلندا

معالي ليون ثيودور جون
رئيسة مجلس النواب
سانت لوسيا

معالي ايستر دالميني
نائبة رئيس مجلس
النواب سوازيالند

معالي عهود الرومي
وزيرة دولة للسعادة
اإلمارات العربية المتحدة

معالي أكجا تاجيوانا نوربرديافا
رئيسة مجلس النواب
(برهنت) ،تركمانستان

إدارة الجلسة :معالي ماري هانافين
مستشارة مجلس مقاطعة
دون الوغير راثداون أيرلندا

الجلسة الختامية  :إعالن أبوظبي
تختتم القمة أعمالها بعرض مجموعة من التوصيات المستمدة من هذه القمة

مساء
18:50 - 18:20
ً

معالي صابر شوداري
رئيس االتحاد البرلماني الدولي

معالي الدكتورة أمل عبداهلل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي
اإلمارات العربية المتحدة
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محاور القمة
المحور األول :التنمية الشاملة والعادلة

المحورالثالث :التوجهات التكنولوجية

ا للمجتمعــات إذا كانــت أكثــر تنوعــً وشــمو ً
تكــون البرلمانــات أكثــر تمثي ـ ً
ال ،إذ
تعكــس علــى نحــو أفضــل المجتمعــات التــي تمثلهــا مــن حيــث النــوع والعمر
وغيــر ذلــك ،ويدعــم هــذا التنــوع شــرعية المؤسســة البرلمانيــة والقــرارات
التــي تتخذهــا ،باإلضافــة إلــى أن انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي يتطلــب
خلــق مزيــد مــن الشــفافية بيــن المؤسســات وشــعوبها ،كمــا تســاعد هــذه
الوســائل فــي إطــاع الشــعوب علــى السياســات التــي تتبناهــا البرلمانــات مــا
يجعلهــا عرضــة بشــكل متزايــد للمحاســبة.

يشــهد العالــم فــي الوقــت الراهــن تقدمــً هائــ ً
ا فــي التكنولوجيــا
(الــذكاء االصطناعــي والتشــغيل اآللــي والحوســبة اإلدراكيــة ومــا إلــى
ذلــك) ،ويعتمــد االزدهــار االقتصــادي للــدول مســتقب ً
ال علــى قدرتهــا
علــى تكييــف السياســة االقتصاديــة مــع واقــع العصــر الرقمــي ،ولكــن
قــد تنشــأ مخاطــر مــن هــذا التقــدم التكنولوجــي يمكــن أن تؤثــر
فــي الخصوصيــة ،والتقســيم االجتماعــي بيــن الفئــات الماهــرة وغيــر
الماهــرة ،واألمــن البشــري والبيئــي ،والتكنولوجــي ،مــا يثيــر معضــات
أخالقيــة معقــدة.

وفــي ضــوء ذلــك تكــون البرلمانــات مطالبــة بإحــداث التــوازن بيــن عناصــر
عمليــة التنميــة الشــاملة وأبرزهــا العناصــر االقتصاديــة والتقنيــة للتنميــة ،
إضافــة إلــى الحــد مــن اآلثــار الســلبية لهــا.

عناصر المحور األول:
●
●
●
●
●

●متحدون لضمان الرخاء االقتصادي لألجيال القادمة
●التسامح
●اإلبداعات التحولية :الفرص والمعضالت األخالقية
●متحدون من أجل مجتمع أكثر شمو ً
ال
●دور الشباب

المحور الثاني :األمن البشري والبيئي
يعتبــر الحفــاظ علــى الســلم واألمــن والبيئــة الطبيعيــة أمــرًا بالــغ األهميــة،
مــن أجــل االزدهــار االقتصــادي للــدول .ويعمــل االرهــاب بشــكل دائــم علــى
تقويــض الخطــط االقتصاديــة للحكومــات ،ويقــود إلــى تأجيــل أو إلغــاء أو
تعديــل الخطــط االســتثمارية الكبــرى .وفــي نفــس الوقــت ،يقــود التغيــر
المناخــي وفقــدان التنــوع البيولوجــي إلــى أخطــار تهــدد وجــود اإلنســان،
ويجــب علــى البرلمانــات اتخــاذ قــرارات فاعلــة علــى المــدى البعيــد لحمايــة
األمــن اإلنســاني والبيئــي.

عناصر المحور الثاني:
●
●
●
●
●
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●متحدون لتعزيز السلم واألمن
●متحدون لحماية كوكب صحي
●التسامح
●اإلبداعات التحولية :الفرص والمعضالت األخالقية
●دور الشباب

عناصر المحور الثالث:
●
●
●
●

●متحدون لضمان الرخاء االقتصادي لألجيال القادمة
●تغير ديناميكات االتصال السياسي
●اإلبداعات التحويلية :الفرص والمعضالت األخالقية
●دور الشباب

المحور الرابع :القيادة والتعاون
مــن خــال التواصــل الفعــال مــع الجهــات المعنيــة ،يمكــن للبرلمانــات
إظهــار قيــادة حقيقيــة حــول قضايــا مثــل اختيــار الشــخص علــى
أســاس الكفــاءة ،والمســاواة بيــن الجنســين ،وتعزيــز التســامح ،واحتــرام
المواطنيــن ،ومــن ثــم فــإن البرلمانييــن والحكومــات يجــب أن تعمــل
وفــق توجهــات الــرأي العــام.

عناصر المحور الرابع:
●
●
●
●
●
●
●

●متحدون لدفع عملية السالم واألمن
●متحدون لحماية كوكب صحي
●تغير ديناميات االتصال السياسي
●التسامح
●متحدون من أجل مجتمع أكثر شمو ً
ال
●تطوير البرلمانات من أجل مستقبل أفضل.
●دور الشباب
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

جلسة استشراف
المستقبل واالتجاهات
الكبرى التي تشكل عالمنا
في الوقت الراهن
رؤية عامة
تتضمــن جلســات القمــة فــي مجملهــا نظــرة علــى دور البرلمانــات واستشــراف مســتقبلها فــي ظــل
االتجاهــات الكبــرى الجيوسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والبيئيــة والتكنولوجيــة ،التــي
تشــكل مســتقبل العالــم وتســاهم فــي تغييــره ،باإلضافــة إلــى مناقشــة كيفيــة إدارة هــذه االتجاهــات
والســيطرة عليهــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

مضمون الرؤية
إن االتجاهــات الكبــرى هــي عبــارة عــن قــوى تغييــر مفصليــة تؤثــر فــي جانــب أو أكثــر مــن جوانــب حياتنــا ،ولهــا
القــدرة علــى إحــداث تغيــرات قويــة وملموســة بمــرور الوقــت ،وعــادة مــا تــؤدي هــذه االتجاهــات الكبــرى إلــى
خلــق ظــروف وتطــورات مفاجئــة ُتنتــج تحديــات وفرصــً جديــدة فــي الوقــت نفســه.
وكثيــرًا مــا يتــم إجــراء الدراســات حــول هــذه االتجاهــات الكبــرى فــي مختلــف المجــاالت ،بــدءًا مــن المجــال
الجغرافــي السياســي ،وانتهــاء بالمجــال البيئــي.
ولطالمــا نالــت ظاهــرة االحتبــاس الحــراري ،علــى ســبيل المثــال ،اهتمامــً كبيــرًا فــي جميــع أنحــاء العالــم ،بلــغ
ذروتــه فــي اآلونــة األخيــرة فــي اتفــاق باريــس بشــأن المنــاخ ،وتــم وضــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم
المتحــدة  2030لمواجهــة التحديــات الكبــرى مثــل نــدرة الغــذاء ،والشــيخوخة الســكانية ،وفــرط التحضــر.
كمــا يشــهد العالــم ،فــي الوقــت نفســه ،تقدمــً هائــ ً
ا فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا ،بمــا فــي ذلــك
الحوســبة اإلدراكيــة ،والروبوتــات التــي تــؤدي وظائــف بشــرية ،وإنترنــت األشــياء ،والمركبــات ذاتيــة الحركــة،
وحصــاد الطاقــة ،وتركيــب الحمــض النــووي ،والهندســة الوراثيــة لتحســين الرعايــة الصحيــة.
إزاء ذلــك كلــه ،تركــز هــذه الجلســة علــى أطــر مســتقبلية ،مــن خــال النظــر بشــكل مترابــط ومتكامــل ،لبحــث
التأثيــر الكلــي واآلثــار المحتملــة لهــذه االتجاهــات ،ومــا هــي الســيناريوهات المحتملــة لكــي تتالقــى كل هــذه
االتجاهــات الكبــرى فــي الرؤيــة ،ســواء علــى المــدى المتوســط ( 20-15ســنة القادمــة) أوعلــى المــدى الطويــل
(أكثــر مــن  50ســنة).
وتطــرح الجلســة عــددًا مــن التســاؤالت أهمهــا ،ماهــي المتطلبــات التــي تحتــاج إليهــا البرلمانــات اليــوم لبنــاء
أســاس للتشــريع والرقابــة الحكوميــة مــن أجــل التخطيــط لمســتقبل أفضــل ،وتحقيــق أقصــى قــدر مــن
الفــرص ،وحمايــة الشــعوب مــن أي آثــار ســلبية قــد تنشــأ مــن هــذه االتجاهــات.
.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

جلسة متحدون من أجل
تعزيز السلم واألمن
رؤية عامة
أصبــح الحفــاظ علــى الســلم أكثــر صعوبــة فــي الوقــت الراهــن مــع زيــادة الصراعــات فــي عالمنــا الحالــي،
كمــا تضاعــف تأثيــر هــذه الصراعــات الســلبي علــى نحــو متزايــد علــى المشــهد األمنــي ،باإلضافــة إلــى
تدميرهــا للتــوازن فــي حيــاة النــاس ،وزيــادة معــدل التعــدي علــى القيــم اإلنســانية ،التــي أصبحــت مهــددة
مــع كل صــراع جديــد يظهــر فــي أي منطقــة مــن العالــم.

مضمون الرؤية
بلــغ التطــرف واإلرهــاب فــي الســنوات األخيــرة مســتويات جديــدة مــن العنــف ،مــا أثــر علــى طريقــة حياتنــا
فــي جميــع أرجــاء العالــم ،ومــع كل هــذا التقــدم الــذي شــهدته الحضــارة فــي جميــع مياديــن النشــاط
اإلنســاني مــن العلــم والتكنولوجيــا ،والتعليــم والصحــة ،نجــد أنفســنا اليــوم مهدديــن فــي أمننــا أكثــر مــن
أي وقــت مضــى.
وتطــرح الجلســة أســئلة عــدة ،أهمهــا ،مــا الــذي أدى إلــى فشــل المجتمعــات فــي الحفــاظ علــى أمنهــا ،ومــا
هــي اإلجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا البرلمانــات بشــكل جماعــي ،وبالشــراكة مــع الحكومــة والمجتمــع
لوقــف اإلرهــاب؟
وألن القضــاء علــى اإلرهــاب معركــة البــد مــن خوضهــا عبــر العديــد مــن المحــاور ،مــن بينهــا دور الحكومــات
فــي مواجهــة مظاهــر اإلرهــاب مــن خــال آليــات األمــن الفعــال ،ودور المجتمــع بكاملــه القتــاع الجــذور
الكامنــة لإلرهــاب مــن خــال محاربــة التطــرف والكراهيــة والتعصــب .وهــذه المعركــة هــي واحــدة مــن
أهــم المعــارك فــي عصرنــا الراهــن ،وتلعــب فيهــا البرلمانــات دورًا حاســمًا ،فمــن ناحيــة ينبغــي أن تضمــن
البرلمانــات توفيــر األدوات المناســبة للحكومــات التــي تكفــل لهــا مواجهــة اإلرهــاب وحمايــة الجبهــات
الداخليــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،ينبغــي أن تؤكــد البرلمانــات علــى ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية
وحمايتهــا خــال حربهــا علــى اإلرهــاب ،عــاوة علــى ذلــك ،يتعيــن علــى البرلمانــات العمــل مــع الحكومــات
عبــر المجــاالت السياســية والمؤسســات الدينيــة والقــادة المجتمعييــن لمعالجــة األســباب الكامنــة وراء هــذه
الظاهــرة ،وإيجــاد ســبل لتعزيــز األمــن والســلم مــن خــال التســامح والتعليــم والمســاواة والحــوار.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

متحدون لضمان الرخاء
االقتصادي لألجيال القادمة
رؤية عامة
يقــف الشــباب فــي الصفــوف األماميــة كأحــد أبــرز محــركات التغييــر فــي المجتمــع ،بينمــا يواجهــون فــي
الوقــت ذاتــه تحديــات رئيســية تؤثــر فــي الرخــاء االقتصــادي ،بمــا فــي ذلــك نــدرة المــوارد ،والتركيبــة الســكانية
المتغيــرة ،وفــرط التحضــر فــي العديــد مــن مناطــق العالــم.
والســؤال المطــروح فــي هــذه الجلســة هــو :كيــف يمكــن للبرلمانــات العمــل معــً لوضــع سياســات مبتكــرة
لصياغــة معالجــات مشــتركة للتحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك تحقيــق التنميــة العادلــة؟

مضمون الرؤية
يتأثــر االزدهــار االقتصــادي فــي العديــد مــن القطاعــات باالتجاهــات العصريــة الكبــرى التــي أصبحــت ترســم
شــكل العالــم الحديــث ،بمــا فــي ذلــك االبتــكار التحويلــي فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا ،والتوجهــات
الحديثــة فــي مجــال التعليــم ،وتغيــرات مشــهد الجغرافيــا السياســية ،ونــدرة المــوارد ،واإلرهــاب ،واإلفــراط
فــي التحضــر وشــيخوخة الســكان .فمــن الناحيــة الجيوسياســية مثـ ً
ا ،فــإن صعــود قــوى األســواق الناشــئة
يعمــل علــى تغييــر موازيــن القــوى علــى الصعيــد العالمــي ،وهــذا مــا أدى إلــى عالــم متعــدد القطبيــة ،األمــر
الــذي أثــر علــى اقتصــادات الــدول حــول العالــم ،فــي وقــت تشــهد فيــه إجــراءت الحمايــة االقتصاديــة ارتفاعــً
ملحوظــً.
أمــا فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا فــإن خطــى االبتــكار المتســارعة تعمــل علــى خلــق صناعــات جديــدة،
وتغييــر نمــاذج األعمــال الراســخة منــذ فتــرة طويلــة ،كمــا أن التحضــر المفــرط ،وشــيخوخة الســكان لهمــا
تأثيــر كبيــر علــى مســتقبل الوظائــف والرفاهيــة االقتصاديــة.
وتتنــاول هــذه الجلســة دور البرلمــان فــي العمــل بشــكل مشــترك مــع الحكومــة وقطــاع األعمــال والصناعــة
لوضــع أطــر وخطــط عمــل الســتغالل الفــرص التــي تتيحهــا االتجاهــات الكبــرى المذكــورة أعــاه ،باإلضافــة
إلــى تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام والعــادل بيــن الــدول.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

متحدون من أجل حماية
كوكب صحي
رؤية عامة
تتضمــن هــذه الجلســة نظــرة علــى النهــج المبتكــر لحمايــة عالمنــا ،وكيفيــة المضــي قدمــً فــي هــذا الطريق
مــن خــال العمــل البرلمانــي الفعــال ،و تناقــش محــاور الجلســة التعقيــدات البرلمانيــة التفــاق باريــس للمنــاخ
وأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة.

مضمون الرؤية
تلقــى ظاهــرة االحتبــاس الحــراري ونــدرة الميــاه الكثيــر مــن االهتمــام مــن قبــل المجتمــع الدولــي علــى مــدى
الســنوات القليلــة الماضيــة ،ويعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن العلمــاء اآلن أن االحتبــاس الحــراري ناجــم عــن
الســلوك البشــري ،وعلــى وجــه التحديــد انبعاثــات الكربــون.
وتأتــي اتفاقيــة باريــس للمنــاخ ضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ،الهادفــة إلــى الحــد مــن
انبعاثــات الكربــون مــن أجــل وقــف الزيــادة فــي متوســط درجــات الحــرارة العالميــة ،والوصــول إلــى هــدف
درجتيــن مئويتيــن فــوق مســتوى درجــات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة.
ويتطلــب تطبيــق كل مــن اتفــاق باريــس للمنــاخ وأطــر التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة ســنوات عديــدة
مــن العمــل الشــاق مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات والــدول ،كما يســتدعي تغييــر أنظمــة عريقــة وصناعات
وممارســات وأنمــاط ســلوكية عــدة منتشــرة فــي المجتمعــات العصريــة.
وهنــا تجــد البرلمانــات فــي غالبيــة الــدول نفســها أمــام تحديــات هائلــة لســن تشــريعات عمليــة ومناســبة
وأطــر تنظيميــة يمكــن أن تعمــل علــى الحــد مــن انبعاثــات الكربــون تدريجيــً فــي دولهــا ،مــع اســتمرار
تنامــي اقتصادهــا ،وال يعتبــر األمــر ســه ً
ال خصوصــً بالنســبة لبعــض البلــدان التــي تعتمــد علــى الصناعــة،
وفــي جميــع الحــاالت ســيتطلب األمــر شــراكات هادفــة مــع الشــركاء اآلخريــن مــن الحكومــات وقطاعــات
المجتمــع األخــرى ،كمــا تحتــاج البرلمانــات أيضــً إلــى إيجــاد طــرق جديــدة لتعزيــز هــذا النــوع مــن االبتــكار
الضــروري لتوفيــر الطاقــة النظيفــة اقتصاديــً علــى نطــاق واســع.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

تغير ديناميكيات االتصال
السياسي
رؤية عامة
تبحــث هــذه الجلســة دور البرلمــان فــي تعظيــم االســتفادة مــن تكنولوجيــا االتصــاالت ووســائل التواصــل
االجتماعــي لتحســين مشــاركة المواطنيــن فــي ســن التشــريعات المناســبة ،والعمــل مــع الجهــات
الحكوميــة األخــرى للحــد مــن إســاءة اســتخدامها بمــا فــي ذلــك اســتغاللها مــن قبــل المنظمــات اإلرهابيــة
لتحقيــق مكاســب سياســية.

مضمون الرؤية
علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة ،لعبــت وســائل التواصــل االجتماعــي دورًا متناميــً فــي إعــادة تعريــف
العالقــة بيــن الحكومــة ومواطنيهــا ،وأصبحــت المدونــات الصغيــرة التــي يســتخدمها السياســيون فــي
الوقــت الراهــن قــوة مهيمنــة فــي تشــكيل الــرأي العــام ،كمــا أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي وســيلة
لقيــاس مشــاعر المواطنيــن فــي كثيــر مــن األحيــان ،وزاد تأثيــر هــذه الوســائل علــى عمليــات صنــع القــرار علــى
المســتويات الرســمية ،بمــا فــي ذلــك البرلمــان ،كمــا تتخــذ بعــض الحكومــات مــن وســائل اإلعــام خطــوة
أبعــد إذ تحــاول توظيفهــا لفتــح حــوار مباشــر مــع المواطنيــن.
و أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي أداة رئيســية للمســاعدة فــي عمليــة التواصــل السياســي والتأثيــر فــي
مخرجاتــه ونتائجــه ،كمــا يعتبرهــا البعــض أداة تزيــد مــن المشــاركة السياســية علــى نطــاق واســع.
وبنــاء علــى مــا ســبق ،يُمكــن للبرلمانــات االســتفادة مــن تحليل وســائل التواصــل االجتماعــي لقيــاس توجهات
شــعوبها ،ووضــع أطــر منظمــة لزيــادة المشــاركة السياســية فــي البــاد علــى نطاق واســع.
وتشــير الدالئــل إلــى أن طريقــة اســتخدام السياســيين لوســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر فــي صورتهــم
لــدى الشــعب واســتقطاب عــدد أكبــر مــن المؤيديــن.
مــن جانــب آخــر ،أصبحــت وســائل التواصــل االجتماعــي أيضــً ســاحًا رئيســيًا فــي ترســانة التواصــل السياســي
واأليديولوجــي مــن جانــب أصحــاب الفكــر المتطــرف واإلرهابيــون لنشــر أفكارهــم والتأثيــر فــي عــدد أكبــر
مــن الشــباب ،وهنــا يأتــي دور البرلمانــات التــي تتحمــل مســؤولية ســن تشــريعات مناســبة تســاعد علــى
تحقيــق االســتفادة مــن التقــدم فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،وفــي ذات الوقــت تعمــل علــى الحــد مــن
إســاءة اســتخدام هــذه المنصــات لزعزعــة أمــن واســتقرار الشــعوب.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

آليات نشر قيم
التسامح
رؤية عامة
تطــرح هــذه الجلســة أســئلة حــول آليــات نشــر قيــم التســامح داخــل حــدود الدولــة الواحــدة وخارجهــا ،ومــن
أهــم هــذه التســاؤالت ،هــل يمكننــا نشــر آليــات قيــم التســامح؟ وهــل يمكــن التأثيــر علــى المواقــف والقيــم
مــن خــال التشــريعات واإلجــراءات الحكوميــة؟ وكيــف تســتطيع البرلمانــات المســاهمة فــي القضــاء علــى
األســباب الجذريــة للتعصــب ،الــذي غالبــً مــا يــؤدي إلــى العنــف والتمييــز واإلرهــاب؟

مضمون الرؤية
بينمــا تركــز الجلســة الســابقة علــى آليــات محاربــة اإلرهــاب والفكــر المتطــرف ،تناقــش هــذه الجلســة قيــم
التســامح ونشــرها بيــن مختلــف الجماعــات الدينيــة والعرقيــة.
ففــي ظــل انتشــار األفــكار المتطرفــة فــي العالــم ،أصبــح البحــث عــن آليــات نشــر قيــم التســامح بيــن الشــباب
مــن المســؤوليات األخالقيــة والمعنويــة ،التــي تتحملهــا البرلمانــات فــي الوقــت الراهــن لمكافحــة أفــكار
التعصــب والقبليــة والعنصريــة.
و ُتعــد تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا المجــال تجربــة رائــدة عالميــً ،إذ تعمــل المؤسســات
الحكوميــة والقوانيــن علــى تعزيــز الســلوك والمواقــف المرتكــزة علــى قيــم التســامح وقبــول اآلخــر فــي
المجتمــع ،كمــا ســنت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قوانيــن ضــد التمييــز بجميــع أشــكاله ،وأنشــأت
مؤخــرًا وزارة متخصصــة ُتعنــى بالتســامح.
وســتناقش هــذه الجلســة ايجابيــات وتحديــات السياســات الحكوميــة ،التــي تعــزز التســامح والتفاهــم
والتراضــي بيــن األفــراد والجماعــات مــن خلفيــات وثقافــات وأعــراق وأديــان مختلفــة.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

رؤى الشباب للحاضر
والمستقبل
رؤية عامة

تهــدف هــذه الجلســة إلــى فهــم وشــرح مخــاوف وهمــوم وطموحــات وأفــكار الشــباب ،فــي مــا يتعلــق
بالمحــاور الرئيســية لمؤتمــر القمــة ،وهــي المحــاور االجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة والتكنولوجيــة
والجيوسياســية ،مــن أجــل فهــم عالمــي مشــترك لكيفيــة رؤيــة الشــباب حاضرهــم ومــا يتوقعونــه مــن
مســتقبلهم.

مضمون الرؤية
تحــاول المنظمــات الدوليــة ،خصوصــً خــال الســنوات العشــرة الماضيــة ،زيــادة معــدل إشــراك الشــباب فــي
االجتماعــات والمؤتمــرات والقمــم الدوليــة ،ولعــل أكبــر دليــل علــى نجــاح هــذه الجهــود جمعيــة شــباب
األمــم المتحــدة ،التــي اســتقطبت أكثــر مــن  10آالف مــن الشــباب للنظــر فــي الكيفيــة التــي يمكــن أن
يســهموا بهــا فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة.
ومــن منظــور برلمانــي ،تمثــل مشــاركة الشــباب تحديــً كبيــرًا ،فعلــى ســبيل المثــال ،يظهــر تقريــر االتحــاد
البرلمانــي الدولــي مؤخــرًا أن  ٪1.9فقــط مــن أعضــاء البرلمانــات هــم تحــت ســن الـــ 30عامــً ،وذلــك علــى الرغــم
مــن أن مشــاركة الجنســين فــي هــذه الفئــة العمريــة هــي األكثــر توازنــً ممــا عليــه الحــال فــي أي فئــة عمريــة
أخــرى.
وتركــز هــذه الجلســة علــى كشــف مخــاوف الشــباب وطموحاتــه وأفــكاره وابتكاراتــه ،خصوصــً للمقيميــن
داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك المواطنيــن والوافديــن ،وســوف تنعكــس نتائــج هــذه
الجلســة علــى توصيــات مؤتمــر القمــة.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

العلم والتكنولوجيا ...فرص
ومعضالت أخالقية
رؤية عامة
يواجــه البرلمانيــون الحاليــون معضــات أخالقيــة جديــدة ،ناتجــة عــن التطــور الهائــل فــي العلــم
والتكنولوجيــا ،فهــذا التطــور الــذي مهــد لنــا الطريــق أمــام حيــاة أكثــر تحضــرًا ويســرًا ،أنتــج فــي الوقــت ذاتــه
أثــارًا وتغيــرات أخالقيــة ومعنويــة تحتــاج إلــى دراســة وتنظيــم وتقنيــن.

مضمون الرؤية
شــهدت الســنوات الســتة عشــر الماضيــة تطــورات علميــة وتكنولوجيــة هائلــة فــي العديــد مــن القطاعــات
بمــا فــي ذلــك االتصــاالت والنقــل والرعايــة الصحيــة ،ومــن المتوقــع أن يتواصــل هــذا التقــدم خــال الســنوات
المقبلــة ،األمــر الــذي قــد يفــرز تأثيــرًا أكبــر علــى البشــرية ،يمتــد بتداعياتــه علــى المجتمعــات بأكملهــا.
ويقتــرب العالــم اآلن مــن مرحلــة قــد تســتطيع خاللهــا التقنيــات الهائلــة إحــداث تغييــرات ثوريــة كبــرى فــي
مجــال األعمــال التجاريــة والصناعــة والرعايــة الصحيــة ،واالتصــاالت ،وحتــى المنتجــات المعرفيــة ،كمــا أصبــح
التقــدم الــذي أحــرزه العلــم فــي مجــال البيولوجيــا االصطناعيــة مســاعدًا بالفعــل فــي توليــف الحمــض
النــووي وتغييــر أشــكال الحيــاة؛ وستســاعد «الحوســبة الكموميــة» علــى انطــاق ثــورة الحوســبة وحــل
المشــكالت.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،زادت خــال الســنوات الماضيــة ظاهــرة الروبوتــات «المؤنســنة» ،التــي تعمــل بواســطة
الــذكاء االصطناعــي لتتخــذ قــرارات قــد تؤثــر فــي حياتنــا.
كمــا ســتفرز أجهــزة االستشــعار الطاقــة الخاصــة بهــا ،التــي ســتتوفر فــي كل مــكان ومجــال ،وســتقوم
بجمــع البيانــات وتوظيــف الحوســبة المعرفيــة إلنتــاج المعرفــة .كمــا ستســاعد الطباعــة رباعيــة األبعــاد،
المــواد علــى المحــاذاة الذاتيــة لتنتــج أشــكا ً
ال جديــدة ،وتســاعد بالتالــي األجــزاء والمكونــات وحتــى األنظمــة
علــى التجمــع الذاتــي.
وســيكون لهــذه التقنيــات التحويليــة تأثيــر كبيــر ،وقــد يكــون لهــا كلفــة كبيــرة مــا لــم نبــدأ فــي البحــث عــن
ســبل لمعالجــة آثارهــا األخالقيــة والمعنويــة ،بمــا فــي ذلــك القيــم اإلنســانية مثــل الخصوصيــة؛ والقضايــا
العالميــة مثــل األمــن؛ والقضايــا االقتصاديــة مثــل الفجــوة الرقميــة التــي تفســح الطريــق لمزيــد مــن الفجــوة
المعرفيــة ،إضافــة إلــى القضايــا األخالقيــة المرتبطــة بتغييــر أشــكال الحيــاة.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

معًا نحو مجتمع أكثر
شمو ً
ال
رؤية عامة
تناقــش هــذه الجلســة دور البرلمانــات والتشــريعات والقوانيــن المطلوبــة مــن أجــل خلــق مجتمعــات أكثــر
تكامليــة ،وآليــات التعــاون المطلوبــة بيــن البرلمانــات والمؤسســات الدوليــة والحكوميــة مــن أجــل خلــق
مجتمــع متــوازن يقــدم فرصــً متكافئــة لجميــع أعضائــه.

مضمون الرؤية
إن المجتمعــات العادلــة الشــاملة ،هــي التــي توفــر فرصــً عادلــة ومتكافئــة ألعضائهــا بغــض النظــر
عــن الجنــس أو الســن أو العــرق أو الطبقــة االجتماعيــة أو الديــن .ويقــدم المجتمــع المتكامــل أو الشــامل
فــرص التمكيــن لــكل عضــو مــن أعضائــه ،ويتطلــب ذلــك وجــود تكافــؤ فــي الفــرص فــي كافــة المجــاالت
االجتماعيــة والمدنيــة واالقتصاديــة والسياســية.
ومــع أن العالــم حقــق تقدمــً ملحوظــً فــي هــذا المجــال ،إال أننــا مــا زلنــا فــي حاجــة إلــى عمــل الكثيــر علــى
أكثــر مــن صعيــد ،خصوصــً المتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين.
ويعتبــر التهميــش االجتماعــي أمــرًا خطــرًا للغايــة ،ويمكــن أن يــؤدي إلــى العنــف وحتــى اإلرهــاب ،فيمــا تعتبــر
أيضــً مســألة الصهــر أو الدمــج االجتماعــي معقــدة ومتعــددة األبعــاد.
ال وتكامــ ً
ويتطلــب الطريــق إلــى مجتمــع أكثــر شــمو ً
ا جهــودًا لتســوية عــدد ال يحصــى مــن القضايــا
األساســية المتعلقــة بالقيــم اإلنســانية بمــا فــي ذلــك القيــم المهمــة مثــل التســامح ،العدالــة االقتصاديــة،
تكافــؤ الفــرص فــي التعليــم ،والمشــاركة فــي العمليــة السياســية.
وتناقــش هــذه الجلســة الترابــط بيــن مختلــف القضايــا ،التــي غالبــً مــا تقــود إلــى المجتمعــات اآلمنــة ودور
البرلمــان فــي معالجــة هــذه القضايــا للوصــول إلــى مجتمعــات أكثــر شــمو ً
ال.
وكجــزء مــن هــذه الجلســة ،ســيطلق االتحــاد البرلمانــي الدولــي تقريــرًا عــن دراســة تــم انجازهــا مؤخــرًا بشــأن
العنــف ضــد المــرأة فــي البرلمــان.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

تطوير البرلمانات من أجل
مستقبل أفضل
رؤية عامة
ســتركز القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات علــى دراســة عوامــل متعــددة مــن التوجهــات الكبــرى
والتحديــات متعــددة الجوانــب ،التــي تؤثــر فــي عالمنــا وكيفيــة التحكــم فيهــا ،كمــا تركــز علــى آليــات تطويــر
البرلمانــات لمعالجــة االتجاهــات الكبــرى االقتصاديــة واالجتماعيــة والتكنولوجيــة والجيوسياســية التــي
تشــكل عالمنــا.

مضمون الرؤية

تركــز هــذه الجلســة علــى اآلليــات التــي تســاهم فــي جعــل البرلمانــات أكثــر فعاليــة وتحســن قدراتهــا فــي
مجــاالت التمثيــل السياســي ،بــأن يكــون وضــع القوانيــن ومراقبــة األداء الحكومــي علــى قمــة أولوياتهــا،
كمــا ســتناقش المتطلبــات الالزمــة مــن البرلمانــات لمواجهــة تحديــات المســتقبل فــي إطــار االتجاهــات
الكبــرى التــي يشــهدها العالــم حاليــً.
وتســتعرض الجلســة دراســات حالــة لبعــض عمليــات التحــول فــي المجتمعــات ،باإلضافــة إلــى األبعــاد
المختلفــة للتطــور البرلمانــي ،بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي تنظيــم البرلمانــات وتعريــف العضويــة ،خصوصــً
فــي مجــال زيــادة التمثيــل حســب الجنــس والعــرق ،واســتخدام التكنولوجيــا لزيــادة مشــاركة المواطنيــن،
والشــراكات مــع القطــاع الخــاص لتوســيع المعرفــة ،وصياغــة تشــريعات أكثــر فعاليــة ورقابــة حكوميــة
علــى العمليــات والنظــم.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

ملخص جلسات القمة

الجلسة الختامية:
إعالن أبوظبي
رؤية عامة
تختتــم القمــة أعمالهــا بتوصيــات قابلــة للتنفيــذ منبثقــة عــن النقاشــات والجلســات والحــوارات ،التــي تمــت
خاللهــا ،ومبنيــة علــى إعالنــات كانــت قــد نتجــت مــن اجتماعــات ســابقة رعاهــا االتحــاد البرلمانــي الدولــي.

مضمون الرؤية
تشــهد هــذه الجلســة إعــان أبوظبــي ،الــذي ســيؤكد علــى ضــرورة اســتمرارية ومواصلــة مخرجــات القمــة،
ويشــكل إطــارًا للعمــل بنــاء علــى توصيــات القمــة.
ويركــز اإلعــان علــى عــدد قليــل مــن الجوانــب ،التــي مــن المرجــح أن تســاعد فــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة،
وتطويــر آليــات متابعــة اإلعــان.

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:48 PM

45

22-47.indd 45

 13 - 12ديسمبر 2016

ة للقمة 
المعارض المصاحب 
معرض المستقبل
مــن منطلــق اهتمــام القمــة باالتجاهــات الكبــرى ،التــي تشــكل عالمنــا حاليــً ،ستشــهد القمــة
معرضــً مميــزًا يأخــذ الــزوار فــي رحلــة إلــى المســتقبل وتطوراتــه فــي المجــاالت التاليــة:
االستدامة
بما في ذلك الطاقة المتجددة ،والماء
التكنولوجيا التحويلية
الحوسبة اإلدراكية ،و نظم االتصاالت
النقل
النقل الذكي ،المركبات الذاتية
استكشاف الفضاء
مركز أبحاث الفضاء ومرصد اإلمارات العربية المتحدة
التعليم
الفصول ونظم تعليم المستقبل
الصحة
مستقبل الرعاية الصحية

المرأة اإلماراتية :تاريخ من اإلنجازات
باإلضافــة إلــى التطــورات التكنولوجيــة ،ســيتناول «معــرض المســتقبل» أبــرز إنجــازات المــرأة
اإلماراتيــة وتاريخهــا ،بمــا فــي ذلــك مشــاركتها فــي جميــع مناحــي الحيــاة ،مــن تعليــم وسياســة
وفكــر وقيــادة ،إلــى ثقافــة وفنــون وآداب وتــراث.

توقيتات زيارة المعرض
المعرض مفتوح أمام الزوار خالل المدة من  13 - 12إلى  14ديسمبر  ،2016من الساعة  9صباحًا  8 -مساء.
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رئيسـات البرلمانات
الـــمــــشــــاركــــات
فــــــي الـــقــــمـــــة
تعتبــر القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات أحــد أبــرز التجمعــات
البرلمانيــة علــى مســتوى العالــم ،وتأتــي الــدورة الحاديــة
عشــرة منهــا والمنعقــدة فــي أبوظبــي لتكــون األكبــر
فــي تاريخهــا ،إذ تجمــع برلمانييــن مــن  50دولــة بينهــم
 35رئيسة برلمان.

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:47 PM

49

48-67.indd 49

 13 - 12ديسمبر 2016

معالي إديث مندوزا فيرنانديز
رئيسة البرلمان ،دول االنديز

انتخبــت إديــث منــدورزا فرنانديــز رئيســة لبرلمــان دول األنديــز فــي يوليــو عــام  ،2016بعدمــا شــغلت عــددًا مــن
الوظائــف رفيعــة المســتوى فــي الحكومــة.
وحصلــت فرنانديــز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم القضائيــة مــن جامعــة «مايــور دي ســان ســيمون»،
كمــا إنهــا حاصلــة علــى ثالثــة شــهادات جماعيــة باإلضافــة إلــى شــهادة ماجســتير.
وبــدأت رئيســة برلمــان مجموعــة دول األنديــز تجربتهــا فــي مجــال الخدمــة العامــة فــي وزارة العمــل والرعايــة
االجتماعيــة ،حيــث أصبحــت معروفــة بالتزامهــا االجتماعــي للطبقــة العاملــة ودعمهــا الجــاد للعمــال المعرضيــن للخطــر .كمــا عُ رفــت
بمواقفهــا المناديــة للعدالــة االجتماعيــة ومشــاركاتها الفعالــة فــي مكتــب أميــن المظالــم لألطفــال والمراهقيــن بمنطقــة كوتشــابامبا
دفاعــً عــن حقــوق اإلنســان.
فــي عــام  2014تــم انتخابهــا ممثلــة لبوليفيــا فــي المنظمــات البرلمانيــة مــن قبــل وزارة كوتشــابامبا ،وفي ينايــر عــام  2015اضطلعــت بدورها
كممثــل لبوليفيــا فــي المنظمــات البرلمانيــة اإلقليميــة ،وتــم انتدابهــا لبرلمــان مجموعــة دول األنديــز ،حيــث أصبحــت عضـوًا فــي لجنــة التربيــة
والثقافــة والعلــوم وتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت ،فضـ ً
ا عــن عضويتهــا فــي اللجنــة الخاصــة بالمــرأة والمســاواة بين الجنســين.
باإلضافة إلى ذلك ،تشغل فرنانديز منصب الرئيس المشارك في المجموعة البرلمانية البوليفية باالتحاد البرلماني الدولي.

معالي الينكا وليامز جرانت

رئيسة مجلس الشيوخ ،أنتيجوا وبربودا

تــم تعييــن معالــي الينكيــا وليامــز جرانــت عضـوًا فــي مجلــس الشــيوخ ،ثــم أصبحــت رئيســة البرلمــان فــي العــام
 .2014وقبــل ذلــك ،كانــت الســيناتور تشــغل منصــب رئيســة مجلــس إدارة البنــك التجــاري .كمــا كانــت عضــوًا
فــي لجــان حوكمــة الشــركات ،والمــوارد البشــرية ولجــان االســتثمار ،ورئيســً للجنــة مراجعــة االســتراتيجية ،كمــا
شــغلت منصــب المستشــار القانونــي  /أميــن ســر مجلــس إدارة مجموعــة المصــرف الزراعــي التعاونــي ،وعملــت
أيضــا مستشــارة قانونيــة فــي البنــك المركــزي لشــرق الكاريبــي.
وخالل مدة امتدت ألكثر من ثماني سنوات ،كانت المدير العام والمحامي الرئيسي في القانون المدني بمؤسسة ويليامز جرانت.
تميــزت جرانــت باهتمامهــا بالعمــل التنمــوي المجتمعــي ،وشــغلت فــي نــادي كيوانيــس الدولــي مناصــب عــدة بينهــا منصــب رئيــس النــادي،
كمــا أنهــا مــا زالــت تشــغل منصــب مديــر وســكرتير الجمعيــات الخيريــة المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تهــدف إلــى تمكيــن
وخدمــة النســاء والشــباب.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،شــغلت جرانــت منصــب أميــن صنــدوق مجلــس أنتيجــوا وبربــودا بيــن  ،2015-2009وحاليــً هــي عضــو في مجلــس األمناء
والعضــو التنفيــذي التحــاد المهــن والعمل فــي أنتيجوا.
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معالي جابرييال ميشيتي

رئيسة مجلس الشيوخ ونائبة رئيس ،األرجنتين
تســلمت معالــي جابرييــا ميشــيتي مهــام منصبهــا كنائبــة لرئيــس األرجنتين فــي  10ديســمبر  ،2015لتصبــح ثاني
إمــرأة تشــغل هــذا المنصب.
حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العالقــات الدوليــة مــن جامعــة ديــل ســلفادور ،وعلــى شــهادة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال والتكامــل ،وبعــد فتــرة وجيــزة مــن تخرجهــا مــن الجامعــة بــدأت العمــل فــي اإلدارة
العامــة فــي مجــال التجــارة الخارجيــة .التحقــت ميشــيتي بميــدان الخدمــة العامــة عــام  1989فــي مقاطعــة
بوينــس آيــرس .وفــي العــام التالــي ،انضمــت إلــى الموظفيــن التنفيذييــن كمستشــارة فنيــة فــي وزارة االقتصــاد األرجنتينيــة.
بعــد أزمــة  2001االقتصاديــة فــي األرجنتيــن ،قــررت جابرييــا االنخــراط فــي السياســة ،ألنهــا شــعرت أن هــذه أفضــل طريقــة للمســاهمة فــي
تحســين الحيــاة اليوميــة للنــاس فــي بلدهــا ،فانضمــت إلــى حــزب اإللتــزام بالتغييــر ،الــذي كان يقــوده موريســيو ماكــري فــي عــام .2003
وانضــم هــذا الحــزب إلــى حركــة االقتــراح الجمهــوري فيمــا بعــد ،كمــا ان ُتخبــت ميشــيتي فــي تلــك الســنة لعضويــة المجلــس التشــريعي
لمدينــة بوينــس آيــرس.
وفــي الســنوات التاليــة ،كانــت ُمشـرِّعة ثــم نائبــة لرئيــس حكومــة مدينــة بوينــس آيــرس ،ثــم ان ُتخبــت عضـوًا فــي مجلــس النــواب ،ثــم عضـوًا
فــي مجلــس الشــيوخ.

معالي شارون ويلسون

رئيسة مجلس الشيوخ ،الباهاماز
شــارون ويلســون هــي ثانــي ســيدة تــرأس مجلــس الشــيوخ فــي كومنولــث جــزر الباهامــاز ،وهــي الوحيــدة التــي
شــغلت هــذا المنصــب لفترتيــن غيــر متتاليتيــن.
تخرجــت شــارون لوكهــارت ويلســون مــن كليــة ســانت جــون ،ودرّســت لمــدة ســنة واحــدة فــي مدرســة «ســاثرن
جونيــور ســكول» قبــل أن تلتحــق بجامعــة فلوريــدا ميموريــال وتتخــرج منهــا الحقــً .وحصلــت بعدهــا علــى
شــهادة الماجســتير مــن جامعــة ميامــي .انضمــت إلــى نقابــة المحاميــن فــي جــزر الباهامــاز عــام  ،1983ثــم
شــغلت منصــب كبيــر القضــاة فــي البهامــاز ،وتــرأس حاليــً واحــدة مــن أكبــر شــركات المحامــاة فــي البــاد ،كمــا أنهــا عضــو فــي مجلــس
أمنــاء جامعــة فلوريــدا ميموريــال ،ومجلــس إدارة مؤسســة األميــرة مارجريــت ،ورئيــس مجلــس إدبيــت لينكــس اآلمــن للنســاء التابــع لمنظمــة
لينكــس فــي ناســو ،وهــو أول بيــت آمــن للنســاء فــي البــاد.
وقــد أدت المســاهمات البــارزة التــي قدمتهــا ويلســون لمهنــة المحامــاة فــي جــزر البهامــاز ،إلــى تكريمهــا مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات،
كمــا كرمتهــا الرابطــة الوطنيــة لتكافــؤ الفــرص فــي التعليــم العالــي فــي واشــنطن تقديـرًا لمســاهماتها فــي التعليــم العالــي.
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سعادة أولغا زريهن

النائب الثاني لرئيس مجلس الضشيوخ ،بلجيكا
تشــغل معالــي أولغــا زريهــن منصــب النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الشــيوخ البلجيكــي ،وهــي مــن مواليــد الــدار
البيضــاء بالمغــرب .هاجــرت مــع عائلتهــا إلــى فرنســا عندمــا كانــت فــي السادســة مــن عمرهــا ،وأكملــت دراســتها
الجامعيــة فــي مدينــة ليــل الفرنســية ،وبعــد ذلــك انتقلــت إلــى بلجيــكا ،حيــث درســت اللغــات األجنبيــة فــي
جامعــة مونــس.
قبــل دخولهــا معتــرك الحيــاة السياســية ،كانــت تعمــل معلمــة للغتيــن األلمانيــة واإلنجليزيــة .ومــن خــال أدوارها
الســابقة فــي الســاحة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،كانــت تدافــع دائمــً عــن قضايــا المســاواة االجتماعيــة والعدالــة والمشــاركة
وحقــوق اإلنســان ،كمــا عٌ رفــت بتأييدهــا للفئــات الضعيفــة مثــل ذوي االحتياجــات الخاصــة ،واألقليــات العرقيــة.
عملــت زريهــن فــي التدريــس نحــو  15عامــً ،وترأســت إدارة التدريــب علــى الشــؤون الثقافيــة فــي مقاطعــة هاينــوت ،وشــغلت منصــب عضــو
فــي البرلمــان األوروبــي خــال الفتــرة  ،2004-2001حيــث قدمــت مســاهمات كبيــرة فــي تعزيــز الخدمــات العامــة ،وحــوار التنميــة بيــن الشــمال
والجنــوب ،والتعليــم والتدريــب والتوظيــف ،وحمايــة المســتهلك ،والصحــة والطاقــة.
فــي عــام  ،2014ان ُتخبــت زريهــن لمنصــب نائبــة رئيــس مجلــس الشــيوخ البلجيكــي ،كمــا ُمنحــت وســام ليوبولــد مرتيــن ،األولــى فــي عــام 2007
برتبــة فــارس ،والثانيــة فــي عــام  2014برتبــة ضابــط.

معالي إيلين أليكس بويد نايتس

رئيسة مجلس النواب ،دومينيكا

تشــغل معالــي إيليــن أليكــس بويــد نايتــس منصــب رئيســة مجلــس النــواب فــي جزيــرة دومينيــكا الواقعــة فــي
البحــر الكاريبــي ،كمــا تعمــل فــي مجــال المحامــاة ،وتنشــط فــي مجــاالت الدفــاع عــن حقــوق المــرأة والمواطــن
والطفــل والمســتهلك ،كمــا تدعــم بشــدة التشــريعات التــي تحمــي المــرأة والطفــل مــن العنــف المنزلــي ،وكثيـرًا
مــا تشــارك فــي النــدوات وورش العمــل المتعلقــة بقانــون األســرة ونشــاطات المجلــس الوطنــي للمــرأة ،والبرامــج
التلفزيونيــة واإلذاعيــة مــن أجــل توعيــة المجتمــع حــول مســائل قانــون األســرة وقانــون األراضــي.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي جابريال ريفادنيارة

رئيسة الجمعية الوطنية ،اإلكوادور
تــرأس معالــي جابريــا ريفادنيــارة المجلــس الوطنــي فــي جمهوريــة اإلكــوادور ،وهــي أول امــرأة تشــغل هــذا
المنصــب وأصغــر رئيــس برلمــان فــي أمريــكا الالتينيــة.
خــال مســيرتها السياســية ،عملــت عضـوًا فــي مجلــس بلديــة أوتافالــو ونائبــة لرئيــس المجلــس ،وشــغلت أيضــً
منصــب نائــب الحاكــم فــي محافظــة إمبابــوراو ،وتشــغل حاليــً منصبــي المنســق الوطنــي للشــباب وعضــو
المكتــب الوطنــي فــي حزبهــا ،حــزب اليانــزا بايــس السياســي.
قــادت قائمــة مرشــحي الحــزب الحاكــم للمجلــس الوطنــي فــي االنتخابــات التشــريعية التــي عُ قــدت عــام  ،2013وذلــك ضمــن حملــة قادهــا
الحــزب الحاكــم ،والرئيــس رافاييــل كوريــا لضــخ دمــاء شــابة فــي الحيــاة السياســية .وحصلــت فــي هــذه االنتخابــات علــى أكبــر عــدد مــن
األصــوات فــي تاريــخ اإلكــوادور أيضــً ،وهــي اليــوم عضــو فــي المكتــب السياســي الحكومــي لرئيــس الجمهوريــة.
ومنــذ توليهــا رئاســة البرلمــان فــي عــام  ،2013تــم اعتمــاد أكثــر مــن  50قانونــً عــادت بالفائــدة بشــكل رئيســي علــى النســاء الضعيفــات
والشــباب ،ورســخت الحقــوق األساســية للشــعب اإلكــوادوري.

معالي جيكو فاتافيهي لوفيني
رئيسة البرلمان ،جمهورية فيجي

ان ُتخبــت الدكتــورة جيكــو فاتافيهــي لوفينــي رئيســة لبرلمــان جمهوريــة فيجــي فــي  6أكتوبــر عــام  ،2014لتصبح
أول امــرأة تشــغل هــذا المنصــب فــي تاريــخ البــاد.
وتولــت الدكتــورة لوفينــي فــي الســابق مهامــً استشــارية لصالــح منظمــة الصحــة العالميــة فــي مجــال التربيــة
الصحيــة ،وإدارة مــواد تعلــم الصحــة فــي ماليزيــا واليابــان وتنزانيــا ،كمــا مثلــت بالدهــا باعتبارهــا أهــم مرجــع فــي
منطقــة المحيــط الهــادي فــي مؤتمــر األســرة الــذي عُ قــد فــي نيوزيلنــدا برعايــة صنــدوق األمــم المتحدة للســكان
عــام  .1994وحصلــت الدكتــورة لوفينــي علــى شــهادة فــي طــب األســنان مــن كليــة الطــب فــي فيجــي عــام  ،1967كمــا حصلــت علــى درجــة
البكالوريــوس فــي طــب األســنان العامــة مــن جامعــة ســيدني عــام  ،1982ومارســت مهنتهــا وقدمــت خدمــات طــب األســنان فــي جميــع
مقاطعــات بالدهــا قبــل أن تنضــم إلــى وحــدة الرعايــة الصحيــة األوليــة والوقائيــة فــي المقــر الرئيســي لــوزارة الصحــة .وفــي عــام ،1988
التحقــت بالعمــل لــدى صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،حيــث عملــت لمــدة  15عامــً مديــرة برنامــج يخــدم منطقــة المحيــط الهــادي ،كمــا
عملــت لمــدة ثــاث ســنوات فــي وزارة الصحــة كمســؤولة عــن مشــروع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية (اإليــدز) ،قبــل أن ُتنشــئ منظمــة غيــر
حكوميــة باســم شــبكة فيجــي للمتعايشــين مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية واإليــدز ،وتصبــح مديرتهــا التنفيذيــة.
فــي عــام  ،2008دُ عيــت الدكتــورة لوفينــي للخدمــة فــي الحكومــة الحاليــة كوزيــرة للرعايــة االجتماعيــة والمــرأة والحــد مــن الفقــر ،وقدمــت
وزارة شــؤون المــرأة خــال فتــرة واليتهــا يــد العــون ألكثــر مــن  1300مجموعــة نســائية فــي جميــع أنحــاء فيجــي.
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معالي ماريا لوهيال

رئيسة مجلس النواب ،فنلندا
أصبحــت معالــي ماريــا لوهيــا عض ـوًا فــي البرلمــان للمــرة األولــى عــام  ،2011وبعدهــا بأربــع ســنوات ،وبالتحديــد
فــي عــام  ، 2015وصلــت إلــى منصــب الرئيــس ،بعدمــا كانــت نائبــة رئيــس كتلــة حــزب الفنلندييــن فــي البرلمــان
خــال الفتــرة .2015-2014
حصلــت لوهيــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي آداب اللغــة اإلنجليزيــة مــن جامعــة توركــو ،كمــا شــغلت عضويــة
مجلــس مدينــة توركــو بيــن عامــي  2009و.2012

معالي لوسي ماليبوا أوبوسون

رئيسة مجلس الشيوخ ،جمهورية الجابون
درســت معالــي لوســي ميليبــو أوبوســون ،رئيســة مجلــس الشــيوخ فــي دولــة الجابــون ،طــب العيــون فــي كليــة
مرســيليا للطــب ،وكانــت أول امــرأة تمــارس مهنــة طــب العيــون فــي بالدهــا ،كمــا أصبحــت رئيســة لقســم طــب
العيــون فــي مؤسســة جيــن إيبــوري ،وذلــك قبــل أن تفتتــح عيادتهــا الخاصــة التــي عملــت فيهــا حتــى عــام .2015
بــدأت مســيرتها السياســية فــي عــام  2002عندمــا ان ُتخبــت لرئاســة المجلــس البلــدي لبلديــة فوجامــو ،وفــي
فبرايــر  ،2003ان ُتخبــت لتصبــح عضـوًا فــي مجلــس الشــيوخ ،وشــغلت منصــب نائبــة رئيــس بعثــة مجلــس الشــيوخ
الجابونــي فــي المجلــس البرلمانــي المشــترك بيــن مجموعــة إفريقيــا والكاريبــي والهــادي واالتحــاد األوروبــي ،وفــي الســنة نفســها انضمــت
إلــى شــبكة الجابــون للوزيــرات والبرلمانيــات.
وفــي عــام  ،2008تــم انتخابهــا لواليــة ثانيــة كســادس نائــب للرئيــس ،وأصبحــت رئيســة لشــبكة عضــوات مجلــس الشــيوخ فــي الجابــون ،وفــي
عــام  ،2014بــدأت مــدة عضويتهــا الثالثــة فــي مجلــس الشــيوخ ،وذلــك حتــى أصبحــت رئيســة المجلــس فــي 27فبرايــر .2015
وباإلضافــة إلــى رئاســة المجلــس ،هــي عضــو مكتــب ونائبــة رئيــس شــعبة حقــوق اإلنســان فــي المجلــس البرلمانــي المشــترك ،بيــن مجموعــة
إفريقيــا والكاريبــي والهــادي واالتحــاد األوروبــي ،والرئيــس الفخــري لشــبكة عضــوات مجلــس الشــيوخ فــي الجابــون ،وعضــو مؤســس فــي
ومؤسســة جمعيــة «جوينــزا»
جمعيــة المســاعدة الطبيــة فــي الجابــون ،وعضــو مؤســس فــي جمعيــة «الشــريك الجديــد» التعاونيــة للشــباب،
ِّ
التعاونيــة للمــرأة الريفيــة.
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معالي لورا بولدريني

رئيسة مجلس النواب ،جمهورية إيطاليا
حصلــت معالــي لــورا بولدرينــي علــى شــهادة القانــون مــن جامعــة ال ســابينزا فــي رومــا ،لتبــدأ حياتهــا المهنيــة
عــام  1989فــي وكاالت األمــم المتحــدة ،حيــث عملــت ألربــع ســنوات فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو).
وبيــن عامــي  1993و 1998عملــت بولدرينــي فــي برنامــج األغذيــة العالمــي كمتحدثــة باســم إيطاليــا ،كمــا شــغلت
بيــن عامــي  2013-1998منصــب المتحدثــة باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي
جنــوب أوروبــا ،وتعاملــت بشــكل خــاص مــع تدفقــات الهجــرة فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط.
وخــال مســيرتها المهنيــة ،ذهبــت فــي عــدة بعثــات إلــى مناطــق األزمــات ،بمــا فــي ذلــك يوغوســافيا الســابقة وأفغانســتان وباكســتان
والعــراق وإيــران والســودان والقوقــاز وأنغــوال وروانــدا.
وقــد حصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز واألوســمة ،بمــا فــي ذلــك الوســام الرســمي للجنــة الوطنيــة لتكافــؤ الفــرص ( ،)1999ووســام
االســتحقاق فــي جمهوريــة ايطاليــا ( ،)2004وجائــزة قرينــة رئيــس الجمهوريــة ( ،)2006وجائــزة «ضابــط الصحافــة للعــام» مــن قبــل المجلــس
الوطنــي التحــاد الصحفييــن ( ،)2009وجائــزة «أبــرز امــرأة إيطاليــة خــال العــام» مــن المجلــة األســبوعية فاميليــا كريســتيانا ( ،)2009وجائــزة
«ريناتــو بينيديتــو فابريــزي» مــن الرابطــة الوطنيــة لألنصــار اإليطالييــن (.)2011
في فبراير  ،2013ان ُتخبت لتصبح عضوًا في مجلس النواب للمرة األولى .وفي  16مارس  ،2013ان ُتخبت رئيسة لمجلس النواب.

معالي باني ياسوتو

رئيسة الجمعية الوطنية ،جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
معالــي بانــي ياســوتو ،هــي مصرفيــة ســابقة ،تشــغل حاليــً منصــب رئيــس المجلــس الوطنــي فــي جمهوريــة
الو الديمقراطيــة الشــعبية (الوس) .وهــي أيضــً عضــو فــي حــزب الشــعب الثــوري الالوســي ،وهــو حــزب شــيوعي
يحكــم الوس منــذ عــام .1975
ولــدت ياســوتو فــي مقاطعــة زيانغهوانــغ فــي الوس عــام  .1951درســت فــي هانــوي ،فيتنــام ،وتخصصــت فــي
العلــوم الماليــة والمصرفيــة.
وبــدءًا مــن عــام  ،1978تدرجــت فــي الوظائــف الرئيســية فــي بنــك جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ،وهــو البنــك المركــزي فــي البــاد ،بمــا
فــي ذلــك منصــب المديــر العــام لقســم العمــات األجنبيــة ،والمديــر العــام لدائــرة التنميــة االقتصاديــة والتخطيــط ،والمديــر العــام لدائــرة
االســتثمار .وشــغلت بيــن عامــي  1986و 1997منصــب محافــظ بنــك جمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية.
وفــي عــام  ،1998أصبحــت ياســوتو عضـوًا فــي الجمعيــة الوطنيــة ،وعملــت فــي العديــد مــن لجانهــا الدائمــة ،وفــي عــام  ،2010تــم انتخابهــا
رئيســة للجمعية.
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معالي الدكتورة بالنكا رويز الكاال
رئيسة برلمان أمريكا الالتينية والكاريبي

تتخصــص بالنــكا الــكاال فــي مجــاالت تطويــر السياســات العامــة للشــؤون االجتماعيــة والمحليــة والمســاواة بيــن
الجنســين ،ولديهــا خبــرة تزيــد علــى  30عامــً فــي مســؤوليات قياديــة فــي اإلدارة العامــة البلديــة والمحليــة
واالتحاديــة ،وكانــت عضــوًا ناشــطًا فــي الحــزب الثــوري المؤسســاتي لمــدة  35عامــً.
شــغلت خــال مســيرتها الطويلــة مناصــب عــدة بينهــا :أول رئيســة بلديــة لمدينــة بويبــا ،ورئيســة الرابطــة الوطنيــة
للمــدن المكســيكية ذات التــراث العالمــي ،ورئيســة المنطقــة الجنوبيــة فــي االتحــاد الوطنــي لبلديــات المكســيك،
ونائبــة رئيــس منظمــة مــدن التــراث العالمــي ،ورئيســة اللجنــة الثقافيــة فــي الهيئــة التشــريعية فــي مجلــس الشــيوخ المكســيكي.
كمــا تبــوأت منصــب وزيــرة الماليــة فــي حكومــة واليــة بويبــا ،ووكيلــة وزارة التنميــة االجتماعيــة ،ومندوبــة البنــك الوطنــي لألشــغال العامــة
والخدمــات ،والمديــر العــام لمعهــد بوبالنــو للمــرأة ،والمديــر العــام لبرنامــج تنميــة األســرة ،ونائبــً محليــً فــي المجلــس التشــريعي الثالــث
والخمســين فــي كونغــرس واليــة بويبــا.
حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي العالقــات الدوليــة مــن جامعــة أمريــكاس بويبــا ،و درجــة الماجســتير فــي اإلدارة العامــة ،ودرجــة
الدكتــوراه فــي اإلدارة العامــة مــن المعهــد الوطنــي لــإدارة العامــة فــي واليــة فيراكــروز.
وهــي حاليــً عضــو فــي مجلــس شــيوخ الجمهوريــة عــن واليــة بويبــا للفتــرة  ،2018-2012ونائبــة رئيــس مجلــس شــيوخ الجمهوريــة ،ورئيســة
برلمــان أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي ،ومقــره بنمــا.

معالي إينارا مورنيس
رئيسة البرلمان ،التفيا

ان ُتخبــت معالــي إينــارا مورنيســي رئيســة لبرلمــان جمهوريــة التفيــا فــي  4نوفمبــر  ،2014وتمثــل التحالــف الوطنــي
الــذي يضــم «الجميــع مــن أجــل التفيــا» و»مــن أجــل الوطــن والحريــة» ،ودخلــت البرلمــان للمــرة األولــى عــام .2011
شــغلت إينــارا مورنيــس بيــن عامــي  2011و ،2014منصــب رئيســة لجنــة حقــوق اإلنســان والشــؤون العامــة ،وكانــت
بيــن ســبتمبر ونوفمبــر عــام  2014رئيســة الكتلــة البرلمانيــة للتحالــف الوطنــي.
وقبــل دخولهــا معتــرك الحيــاة السياســية ،عملــت لمــدة  16ســنة فــي مكتــب تحريــر أكبــر صحيفــة يوميــة فــي
التفيــا ،وهــي صحيفــة «التفيــاس أفيــزي» ،حيــث كتبــت فــي قضايــا الشــؤون الداخليــة والسياســة الخارجيــة.
وهــي حاصلــة علــى شــهادة فــي الترجمــة ،حيــث تخرجــت فــي عــام  2009مــن كليــة اللغــات الحديثــة مــن جامعــة التفيــا .وحصلت فــي عام
 2007علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الترجمــة التحريريــة والفوريــة مــن كليــة االقتصــاد والثقافــة فــي جامعــة التفيــا ،كمــا درســت أيضــً
اللغــة الالتفيــة وآدابهــا.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي نتلهوي موتساماي

رئيسة المجلس الوطني ،مملكة ليسوتو
تشــغل معالــي نتلهــوي موتســاماي منصــب رئيســة المجلــس الوطنــي فــي مملكــة ليســوتو منــذ مــارس
 ،2015وهــي أول امــرأة فــي البــاد تصــل إلــى هــذا المنصــب ،وقبــل دخولهــا مجــال العمــل السياســي عملــت
مدرسة لسنوات.
وُ لــدت عــام  ،1963فــي قريــة هــا بافولــي ،والتحقــت بمدرســة إيغلــز بيــك (قمــة النســر) الثانويــة ،ثــم درســت
فــي الجامعــة الوطنيــة فــي ليســوتو ،وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي حقــل التربيــة والتعليــم ،وكانــت
متخصصــة فــي مادتــي البيولوجيــا والكيميــاء.
بعــد تخرجهــا بــدأت التدريــس فــي ثانويــة ســينت جــون فــي مدينــة مافيتينــغ ،فــي ليســوتو ،وعــادت الحقــً إلــى الجامعــة الوطنيــة لتحصــل
علــى درجــة الماجســتير فــي التربيــة ،وفــي الوقــت نفســه عملــت موظفــة فــي مكتــب عميــد الكليــة.
دخلــت الســيدة موتســاماي حقــل السياســة عــام  ،1996عندمــا ان ُتخبــت لمنصــب نائــب رئيــس المجلــس الوطنــي .وفــي عــام  ،1999ان ُتخبــت
لمنصــب رئيــس المجلــس ،وهــي فــي ســن  36ســنة ،وأصبحــت أصغــر مــن يشــغل هــذا المنصــب فــي القــارة األفريقيــة.

معالي سانتي بيي هانومانجي

رئيسة الجمعية الوطنية ،موريشيوس
سانتي بيي هانومانجي هي أول امرأة تشغل منصب رئيس المجلس الوطني في موريشيوس.
حصلــت علــى وســام الشــرف األعلــى فــي البــاد (وســام القائــد األعلــى النجمــة والمفتــاح  )GCSKعــام ،2015
تقديــرًا إلســهاماتها فــي مياديــن الخدمــة العامــة والسياســة والشــؤون االجتماعيــة.
تخرجــت الســيدة هانومانجــي مــن الجامعــة الوطنيــة ،وتمتــد خبرتهــا فــي حقــل الخدمــة المدنيــة ألكثــر مــن
ثالثــة عقــود .حيــث شــغلت المنصــب األعلــى وهــو «األميــن العــام» قبــل تقاعدهــا عــام  .2005وخــال فتــرة
خدمتهــا ،شــغلت عــدة مناصــب مهمــة فــي جهــات إداريــة مختلفــة فــي البــاد .وأصبحــت أول ســيدة تشــغل منصــب رئيــس هيئــة الضرائــب
فــي موريشــيوس عــام  .2004كمــا شــغلت مناصــب قياديــة فــي مؤسســات حيويــة مثــل هيئــة الســكر فــي موريشــيوس ،ورابطــة التجمــع
الميكانيكــي لمزارعــي الســكر ،وهيئــة خدمــة المزارعيــن ،ومجلــس الشــاي.
بــدأت هانومانجــي العمــل السياســي عندمــا ان ُتخبــت للبرلمــان فــي أكبــر دائــرة انتخابيــة فــي الجزيــرة عــام  .2005وخدمــت كعضــو فــي
المعارضــة البرلمانيــة مــن  2005إلــى  .2010وبعــد االنتخابــات العامــة عــام  ،2010شــغلت منصــب وزيــر الصحــة وجــودة الحيــاة حتى عــام .2011
فــي ديســمبر  ،2014ان ُتخبــت لتصبــح أول امــرأة تشــغل منصــب رئيــس المجلــس الوطنــي .وعلــى الصعيــد الدولــي ،مثلــت هانومانجــي
موريشــيوس فــي مناســبات عــدة ،ومــن ضمنهــا النقاشــات حــول مســتوى التعــاون ( )ACP-EUبيــن االتحــاد األوروبــي والــدول اإلفريقيــة
ودول الكاريبــي والمطلــة علــى المحيــط الهــادي ،بشــأن مشــكالت «بروتوكــول الســكر» ،وشــاركت فــي مهــام مجموعــات الضغــط علــى
االتحــاد األوروبــي فــي المســائل المتعلقــة ببروتوكــول الســكر ،كمــا شــاركت فــي المفاوضــات حــول قضايــا ومشــكالت التجــارة مــع منظمــة
التجارة العالمية.
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معالي فيرونيكا ناتانيال ماكامو دلوفو

رئيسة المجلس الوطني ،جمهورية موزمبيق

تشــغل معالــي فيرونيــكا ناتانيــال ماكامــو دلوفــو منصــب رئيســة المجلــس الوطنــي فــي جمهوريــة موزمبيــق،
وهــي عضــو فــي حــزب فريليمــو المهيمــن فــي البــاد ،ورئيســة الدائــرة القانونيــة.
عملــت ســابقًا فــي منصــب رئيســة لجنــة بنــاء المســاكن ،وهــي عضــو فــي المجلــس الوطنــي منــذ عــام ،1994
وكانــت أيضــً أول امــرأة تشــغل منصــب رئيــس الهيئــة اإلداريــة فــي المجلــس الوطنــي فــي البــاد.
عملــت لفتــرة مستشــارة قانونيــة لوزيــر الماليــة ،وكانــت عض ـوًا فــي اللجنــة الخاصــة بالمحادثــات بيــن البرلمــان
اإلفريقــي والبرلمــان األوروبــي ،كمــا كانــت رئيســة لجنــة التطويــر فــي المجلــس الوطنــي فــي موزمبيــق ،ومديــرة برنامــج المســاعدات مــن
البرنامــج اإلنمائــي التابــع لألمــم المتحــدة إلــى برلمــان بالدهــا.
ُتعــرف معاليهــا بنشــاطها فــي مجــال قضايــا المــرأة وتعليــم الكبــار ،كمــا أنهــا عضــو مشــارك فــي تأســيس رابطــة النســاء فــي المهــن
القانونيــة ،أشــرفت لفتــرات علــى برامــج تدريــب لمســؤولين حزبييــن فــي اتحــاد النســاء الموزامبيقيــات.
حصلت ماكامو دلهوفو على شهادة شرف في القانون من جامعة إدواردو موندلين.

معالي مارجريت منساه ويليام

نائبة رئيس الجمهورية ونائبة رئيس المجلس الوطني ،جمهورية ناميبيا

تشــغل معالــي مارجريــت منســاه ويليــام منصــب نائــب رئيــس جمهوريــة نميبيــا ونائــب رئيــس المجلــس الوطنــي،
وهــي أول امــرأة فــي تاريــخ البــاد تشــغل هــذا المنصــب ،حاليــً هــي نائبــة رئيــس لجنــة تمكيــن المــرأة التابعــة
لالتحــاد البرلمانــي الدولــي (.)IPU
عملــت فــي الســابق فــي مجــال التعليــم ،لكنهــا دخلــت مجــال العمــل السياســي أتنــاء دراســتها فــي جامعــة
كيــب تــاون فــي جنــوب إفريقيــا.
حصلــت علــى عضويــة المجلــس الوطنــي الثانــي للبــاد فــي الفتــرة الواقعــة بيــن  1999و .2004وأعيــد انتخابهــا فــي المنصــب نفســه لتخــدم
فــي المجلــس الوطنــي الثالــث فــي الفتــرة  ،2009–2004كمــا إنهــا عضــو فــي اللجنــة المركزيــة لمجلــس النســاء التابــع لمنظمــة شــعوب
جنــوب غــرب إفريقيــا المعروفــة بـــ  ،SWAPOوفــي اللجنــة المركزيــة لمنظمــة .SWAPO
بقيــت منســاه ويليــام عض ـوًا فــي اللجنــة التنفيذيــة التابعــة التحــاد البرلمانــات الدولــي لمــدة أربــع ســنوات ،وعملــت فــي اللجنــة ذاتهــا فــي
منصــب نائــب رئيــس اللجنــة طــوال ســنتين ،كمــا عملت فــي هيئــات متنوعــة تابعة لمنظمــات نســائية ،ومعــروف عنهــا مناصرتها لمؤسســات
تعليميــة ونســائية متنوعــة ،ونشــاطها فــي مجــال قضايــا المســاواة بيــن الجنســين ،وكبــح العنــف ّ
ضــد النســاء واألطفــال ،و محاربــة اإلتجــار
بالبشــر ،وتنميــة المجتمــع.
حصلــت مســناه ويليــام علــى عــدد مــن الدرجــات العلميــة ،هــي درجــة ماجســتير فــي إدارة األعمــال ،و درجــة دبلــوم فــي اإلدارة والقيــادة مــن
معهــد اإلدارة اإلفريقــي الجنوبــي والشــرقي ،و درجــة دبلــوم فــي مهــارات التفــاوض مــن معهــد التدريــب علــى القيــادة واإلدارة فــي مدينــة
ويندهويــك ،و درجــة دبلــوم فــي اإلســكان وتنميــة المجتمــع مــن جامعــة كيــب تــاون.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي اونصاري غارتي

رئيسة المجلس التشريعي ،نيبال

معالــي أونســاري غارتــي هــي أول امــرأة تصــل إلــى منصــب رئيســة برلمــان نيبال ،وفــي وقت ســابق كانت مشــاركة
فــي الحركــة الماويــة (نســبة إلــى مــاو تســي تونــغ) التــي دامت عشــر ســنوات حتى تالشــت فــي العــام .2006
أصبحــت عضــوًا فــي البرلمــان فــي االنتخابــات الثانيــة ،ومنــذ ذلــك الحيــن واصلــت تقدمهــا لتصبــح نائبــة
رئيــس البرلمــان النيبالــي ،وخدمــت فــي منصــب وزيــرة الشــباب والرياضــة ضمــن مجلــس الــوزراء بقيــادة
رئيس الوزراء السابق جاال ناث كانال.
ومــن موقعهــا كرئيســة للبرلمــان ،عملــت اغارتــي دائمــً كقــوة توحيــد ،وطالمــا دعــت مواطنيهــا بإصــرار وباســتمرار للعمــل معــً بغيــة تحقيق
األهــداف الوطنيــة ،ونظـرًا لكونهــا دبلوماســية مخضرمــة قامــت بتأليــف كتــاب بعنــوان «الحــرب األهليــة والحركــة النســائية النيباليــة» ،وذلــك
بمــا يتوافــق مــع اهتمامهــا الحماســي الــدؤوب لطــرح القضايــا ،التــي تؤثــر علــى نســاء نيبــال البالــغ عددهــن  14مليــون امــرأة.

معالي أنكي بروكرز نول

رئيسة مجلس الشيوخ ،هولندا
تشــغل معالــي آنكــي بروكــرز نــول منصــب رئيســة مجلــس الشــيوخ فــي هولنــدا ،وهــي عضــو فــي المجموعــة
البرلمانيــة التابعــة لحــزب الشــعب مــن أجــل الحريــة والديموقراطيــة ( )VVDداخــل مجلــس الشــيوخ ،ولكونهــا
خريجــة متخصصــة فــي القانــون الهولنــدي مــن جامعــة لييــدن  -أقــدم الجامعــات فــي هولنــدا – ُتعــد مــن أكثر
األكاديمييــن المرموقيــن فــي بالدهــا.
عملــت لصالــح حــزب الشــعب  VVDفــي االنتخابــات البلدية لعام  2015كرئيســة للـــجنة البيــان الحزبــي لبلدية بلدة
بلومينــدال ،وشــغلت منصــب رئيــس اللجنــة الدائمــة فــي مجلــس الشــيوخ لشــؤون األمــن والعــدل ،وعملــت بصفــة عضــو فــي هيئــة الدائــرة
االنتخابيــة «هارلــم» لصالــح حــزب الشــعب مــن أجــل الحريــة والديموقراطيــة ،كمــا خدمــت أيضــً فــي المجلــس االستشــاري لمتحــف «فرانــز
هالــز» فــي هارلــم ،وكانــت عض ـوًا فــي مجلــس التعــاون الفرانكو-هولنــدي ،وفــي هيئــة اإلشــراف علــى الســجل الوطنــي لمؤسســة خبــراء
الطــب الشــرعي.
كمحاضــرة فــي الجامعــة ومرشــدة فــي مقــرّرات تعليميــة متنوعــة مــن مناهــج الدراســات العليــا ،وتشــمل مهامهــا
عملــت بروكــرز نــول
ِ
األكاديميــة الحاليــة تولــي منصــب رئيســة مجلــس الخريجيــن الســابقين لجمعيــة لييــدن الطالبيــة.
وفــي مجــال النشــاط الطالبــي ،شــغلت بروكــرز نــول منصــب رئيــس فريــق العمــل المكلــف بتحســين أداء طلبــة الجامعــة .كمــا عملــت فــي
منصــب مديــرة قســم المحكمــة الصوريــة (لتدريــب الطلبــة).
وفــي الســابق ،عملــت السـيّدة بروكــر نــول كعضــو فــي المجلــس البلــدي لبلــدة بلومينــدال الواقعــة في شــمال هولنــدا ،وترأســت لجنــة تقدير
العمــر الخاصــة بطالبــي اللجــوء السياســي مــن القاصرين.
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معالي فالنتينا ماتفينكو

رئيسة المجلس االتحادي ،االتحاد الروسي

شــغلت معالــي فالنتينــا ماتفينكــو مناصــب حكوميــة عــدة قبــل وصولهــا إلــى رئاســة البرلمــان ،منهــا منصــب
نائــب رئيــس الــوزراء ،وحاكــم مدينــة ســانت بطرســبورغ ،وهــي مــن أبــزر الشــخصيات السياســية فــي روســيا.
دخلــت ماتفينكــو عالــم السياســة مباشــرة بعــد تخرجهــا عــام  1972مــن معهــد لينينغــراد للكيميــاء والمــواد
الصيدالنيــة .بيــن عامــي  1984و ،1986أصبحــت األميــن األول للجنة منطقة كرازنوكفارديســكي للحزب الشــيوعي
لالتحــاد الســوفييتي ( )CPSUفــي مدينــة لينينغــراد .فــي عــام  1989تــم انتخابهــا لتكــون ممثلــة للشــعب فــي
االتحــاد الســوفييتي الســابق ،كمــا ترأســت اللجنــة الســوفييتية العليــا لشــؤون المــرأة ،واألســرة ،واألمومــة ،والطفولــة.
وفــي عــام  1991انضمــت إلــى العمــل الدبلوماســي وخدمــت كدبلوماســية حتــى عــام  ،1998وخــال هــذه الفتــرة عملــت فــي منصــب ســفير
فــوق العــادة ،ووزيــر مفــوض لالتحــاد الســوفياتي الســابق ،والحقــً لالتحــاد الروســي ،فــي جمهوريــة مالطــا.
عملــت فــي منصــب مديــر قســم التنســيق مــع الدوائــر االنتخابيــة لإلتحــاد ،وعضوًا فــي الهيئــة االستشــارية لــوزارة الشــؤون الخارجية ،وســفيرة
فــوق العــادة ووزيــر مفــوّ ض لروســيا فــي اليونان.
ـم اختيارهــا كوزيــر مفــوّ ض يمثــل رئيــس االتحــاد الروســي فــي المنطقــة الفيدراليــة الشــمالية-الغربية ،والحقًا تــم انتخابها
فــي عــام  ،2003تـ ّ
لمنصــب حاكــم مدينة ســانت بطرســبورغ.
فــي عــام  2011تــم انتخــاب ماتفينكــو لمنصــب رئيســة مجلــس االتحــاد التابــع للبرلمــان الفيدرالــي لالتحــاد الروســي ،وأعيــد انتخابهــا مــرة
أخــرى عــام . 2014

معالي جين دارك جاكوبا

نائبة رئيس مجلس الشيوخ ،رواندا
تشــغل معالــي جــان دارك جاكوبــا منصــب نائــب رئيــس مجلــس الشــيوخ الروانــدي المســؤول عــن الشــؤون المالية
واإلداريــة منــذ عــام  .2011حصلــت معاليهــا علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الجغرافيــا مــن الجامعــة الوطنيــة
فــي بورونــدي عــام  ،1987ودرجــة الماجســتير فــي دراســات التنميــة مــن الجامعــة الوطنيــة فــي روانــدا.
بيــن عامــي  1987ــــ  ،1994عملــت أســتاذًا للجغرافيــا والتاريــخ واالقتصــاد السياســي فــي ليســيه دي نغاغــارا
في بوروندي.
وفــي أعقــاب ذلــك ،تولــت أول دور حكومــي لهــا بصفتهــا رئيــس قســم علــم المنــاخ فــي وزارة النقــل واالتصــاالت ،قبــل أن تصبــح العضــو
المنتــدب فــي المظلــة الوطنيــة لجمعيــات النهــوض بالمــرأة( ،برزفيم/تويــزي هامــوي) بيــن عامــي  1996ـ  ،1998ثــم منســقة لـ»مركــز دي
تشــكيل» للبحــوث والتعاونيــات  »IWACU -المســؤول عــن تشــجيع الحركــة التعاونيــة مــن خــال البحــث والتدريــب .2001-1998
بعــد ذلــك ،دخلــت عهـدًا جديـدًا مــن الخدمــة العامــة ،حيــث أصبحــت نائــب عمــدة مدينــة كيغالــي ،ومســؤولة عــن النــوع وتعزيــز المــرأة بيــن
عامــي  2001و ،2005ثــم مــرة أخــرى نائبــً لعمــدة كيغالــي ،ومســؤولة عــن التنميــة االجتماعيــة بيــن عامــي .2011-2006
فــي عــام  ،2011تــم انتخابهــا عض ـوًا فــي مجلــس الشــيوخ ،ونائبــً لرئيــس مجلــس الشــيوخ الروانــدي ،وهــو المنصــب الــذي ال تــزال تشــغله
حتى اآلن.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي خديجة أريب
رئيسة برلمان ،هولندا

تقلدت منصب رئيسة البرلمان الهولندي في  13يناير  ،2016وكانت عضوًا في البرلمان منذ  19مايو .1998
خــال فتــرة عضويتهــا فــي البرلمــان ،كانــت عضــوًا فــي لجــان الصحــة العامــة ،والرفاهيــة ،والرياضــة ،فضــ ً
ا
عــن دورهــا الكبيــر فــي لجنــة المجتمــع والعــدل ،إذ شــغلت منصــب نائــب رئيــس اللجنــة خــال الفتــرة مــن
 2007ـ .2010
ُتركــز فــي عملهــا علــى مكافحــة اإلتجــار بالبشــر ،وتشــريع القوانيــن التــي تجــرّم الجرائــم الجنســية ،والرعايــة
الصحيــة ،باإلضافــة إلــى األخــاق الطبيــة.
عملــت رئيســة لمركــز الرعايــة المجتمعيــة فــي أمســتردام ،وباحثــة فــي جامعــة إيراســموس ،ومنظمــة لسياســات مدينــة أمســتردام
المتعلقــة بتمكيــن المــرأة .فضــ ً
ا عــن عملهــا علــى برنامــج خدمــة مجتمعيــة تابــع لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والتوظيــف.
كانــت عضـوًا فــي برلمــان مجلــس أوروبــا ،واتحــاد دول البحــر المتوســط ،وهــي حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن
جامعــة أمســتردام.

معالي لوز فيلومينا سالجادو روبيانيس
رئيسة البرلمان ،جمهورية البيرو

حصلــت معالــي لــوز فيلومينــا ســالجادو روبيانيــس علــى درجــة بكالوريــوس فــي علــوم االتصــاالت مــن جامعــة
ســان مارتــن دي بوريــس البيروفيــة ،وعلــى درجــة دبلــوم فــي الدفــاع الوطنــي مــن المركــز الوطنــي للدراســات
العليــا ( ،)CAENوعلــى درجــة ماجســتير فــي أنظمــة الحكــم مــن جامعــة ســان مارتــن دي بوريــس البيروفيــة
(فــي البيــرو).
خــال مســيرتها السياســية ،كانــت عضــوًا فــي البرلمــان الديمقراطــي الدســتوري فــي الفتــرة الواقعــة -1992
( 1995بعــد حــل البرلمــان مــن قبــل الرئيــس فوجيمــوري) ،ثــم عضـوًا في البرلمــان البيروفــي فــي الفتــرة  ،2001-1995حيــث تو ّلت مســؤوليات
مختلفــة ،مثــل رئاســة اللجــان البرلمانيــة المعنيــة بشــؤون المــرأة ،وحقــوق اإلنســان ،وتوزيــع الســلطات وإلغــاء المركزيــة ،والرعايــة الصحيــة.
وكانــت أيضــً نائبــة لرئيــس برلمــان البيــرو.
أسســت الصنــدوق الوطنــي للتعويــض والتنميــة االجتماعيــة ( )FONCODESوكانــت أول رئيســة تنفيذيــة للصنــدوق .وكانــت وكيلــة وزارة
التنميــة اإلقليميــة فــي وزارة شــؤون الرئاســة.
تشــغل لــوز ســالجادو حاليــً منصــب رئيســة برلمــان جمهوريــة البيــرو ،بينمــا تــرأس فــي الوقــت نفســه المجلــس اإلداري ،وهيئــة ممثلــي الحزب،
واللجنــة الدائمــة ،كمــا أنهــا عضــو فــي عــدة لجــان عاديــة ،تشــمل لجــان الدســتور والقوانيــن ،والدفــاع الوطنــي ،واألمــن الداخلــي ،والتنميــة
البديلــة ،ومكافحــة تهريــب المخــدرات ،والشــؤون الخارجيــة ،والصحــة ،وتعــداد الســكان ،اللجنــة الخاصــة بالرقابــة البرلمانيــة التفاقيــات
التحالــف فــي حــوض المحيــط الهــادي.
وفــي المجــال اإلقليمــي ،هــي عضــو فــي فريــق العمــل لإلشــراف علــى اجتماعــات منظمــة التعــاون االقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط
الهادي (.)APEC
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معالي ليون ثيودور جون

رئيسة مجلس النواب ،سانت لوسيا

تــم انتخــاب معالــي ليونــي ثيــودور جــون لمنصــب رئيســة مجلــس النــواب فــي ســانتا لوســيا (جــزر الكاريبــي) فــي
 12يوليــو  2016فــي أعقــاب االنتخابــات العامــة التــي أجريــت فــي  6يونيــو  2016فــي ظــل اإلدارة التــي يقودهــا
حــزب العمــال الموحــد.
في الســابق ،شــغلت منصب رئيســة مجلس الشــيوخ في ســانتا لوســيا من إبريل  2010إلى ديســمبر  .2011وتحمل
ليونــي درجــة بكالوريــوس فــي القانــون ،مــن جامعــة وولفرهامبتــون ،ودرجــة دبلــوم دراســات عليــا فــي القانــون
مــن جامعــة نورثهامبريــا ،فــي المملكــة المتحــدة ،وهــي عضــو فــي الجمعيــة الموقــرة «لينكولــن إن» ( ،)Lincoln Innوتــم قبولهــا فــي
نقابــة محامــي إنجلتــرا وويلــز فــي يوليــو ،2015و الحقــً تــم قبولها فــي نقابة محامــي المحكمة العليا لشــرق الكاريبي في ســانتا لوســيا ،في
سبتمبر .2005
فــي حياتهــا المهنيــة ،جمعــت معالــي ليونــي ثيــودور خبــرات كبيــرة فــي مجــاالت عــدة فــي حقــل القانــون .حيــث كانــت شــريكًا ورئيســً
لقســم الملكيــة الفكريــة فــي شــركة المحامــاة نيكــوالس جــون وشــركاه ،التــي أسســتها مــع زوجهــا عــام .1993
تخرجــت مــن كليــة «وومنــز كامبيــن ســكول» فــي جامعــة ييــل (الواليــات المتحــدة) ،وتحمــل أيضــً شــهادة فــي الحمــات االنتخابيــة ومهــارات
تنظيــم الحمــات مــن جامعــة ييــل .وشــغلت منصــب نائبــة رئيســة رابطــة النســاء فــي العمــل ( ،)WIAوهــي الجنــاح النســائي لحــزب العمــال
الموحــد خــال الفتــرة مــن  2006ـ .2009
وخدمــت ليونــي ُيــودور جــون لمــدة ثالثــة أعــوام فــي مجلــس مــدراء هيئــة تنظيــم التنميــة ،وخدمــت أيضــً فــي منصــب مفــوض فــي لجنــة
تحديــد الدوائــر االنتخابيــة فــي ســانتا لوســيا.

معالي ماجا جوجكوفيتش

رئيسة المجلس الوطني ،جمهورية صربيا

وُ لــدت مايـــا جويكوفيتــش فــي  22مايــو  ،1963فــي مدينــة نوفــي ســاد ،وتخرجــت مــن كليــة القانــون فــي
جامعــة نوفــي ســاد عــام  ،1987ونالــت عضويــة نقابــة المحامــاة فــي  .1989وبــدأت ســيرتها المهنيــة بممارســة
القانــون فــي مكتــب محامــاة العائلــة الــذي أسســه والدهــا ميتــا جويكوفيتــش.
اكتســبت خبــرة برلمانيــة كبيــرة مــن خــال خدمتهــا فــي جميــع المجالــس التشــريعية لبرلمــان الدولــة منــذ عــام
 .1992وكانــت عضـوًا فــي مجلــس النــواب فــي اإلقليــم الــذي يتمتــع بالحكــم الذاتــي (فويفودينــا) خــال الفتــرة
مــن  1996ـ  .2000وخدمــت فــي منصــب وزيــرة فــي حكومــة جمهوريــة صربيــا مــن  1998إلــى  ،1999كمــا شــغلت منصــب نائــب رئيــس الــوزراء
فــي حكومــة جمهوريــة يوغســافيا الفيدراليــة مــن  1999إلــى .2000
وان ُتخبــت فــي االنتخابــات المحليــة التــي جــرت فــي ســبتمبر  2014لمنصــب (محافــظ) عُ مــدة مدينــة نوفــي ســاد ،وأصبحــت أول امــرأة
تشــغل منصــب المحافــظ (عمــدة المدينــة) فــي تاريــخ المدينــة .ومــن مايــو  2012إلــى  2014كانــت مايــا جويكوفيتــش عضــو برلمــان
فــي المجلــس الوطنــي لجمهوريــة صربيــا ،وعض ـوًا فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة واللجنــة القضائيــة ،واإلدارة العامــة ،والحكومــة الذاتيــة
المحليــة (فويفودينــا).
مــن  2014إلــى  2016تشــغل منصــب رئيســة المجلــس الوطنــي لجمهوريــة صربيــا ،ورئيســة لجنــة حقــوق األطفــال ،وهــي عضــو فــي مجلــس
رئاســة الحــزب التقدمــي الصربــي.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي حليمة يعقوب

رئيسة البرلمان ،جمهورية سنغافورة
تــم انتخــاب معالــي حليمــة يعقــوب لمنصــب رئيســة برلمــان ســنغافورة ،كأول امــرأة تتولــى رئاســة البرلمــان فــي
ســنغافورة فــي ينايــر  .2013وكانــت عضـوًا فــي البرلمــان منــذ عــام  ،2001وخدمــت فــي لجنــة الدائــرة االنتخابيــة
للتمثيــل الجماعــي جيورونــغ؛ ثــم فــي عــام  2015لجنــة الدائــرة االنتخابيــة للتمثيــل الجماعــي مارســيلينغ-يو تــي.
وشــغلت ســابقًا فــي منصــب وزيــر دولــة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة واألســرية.
وفــي عــام  ،1978تخرجــت مــن جامعــة ســنغافورة الوطنيــة ،وتحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي القانــون (بدرجــة
شــرف) .وتــم قبولهــا فــي نقابــة محامــي ســنغافورة عــام  .1981وفــي عــام  ،2001حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعة
ســنغافورة الوطنيــة .وفــي عــام ُ ،2016منحــت شــهادة دكتــوراه فخريــة فــي القانــون مــن جامعــة ســنغافورة الوطنيــة.
ً
عدة،
فــي عــام  ،1978بــدأت حليمــة يعقــوب ســيرتها المهنيــة مــع المؤتمــر الوطنــي التحــاد النقابــات المهنيــة ( )NTUCوقــد شــغلت مناصــب
منهــا :مديــر معهــد ســنغافورة لدراســات ســوق العمــل ،ومديــر أمانــة تنميــة المــرأة ،ومديــر إدارة الخدمــات القانونيــة ،ومنصــب نائــب األميــن
العــام للمؤتمــر الوطنــي التحــاد النقابــات المهنيــة.
كمــا ترأســت حليمــة يعقــوب عــدة مجالــس مثــل مجلــس رعايــة تماســك ( )Temasekومجلــس اإلســكان والتنميــة ،ومجلــس التنميــة
االقتصاديــة ،ومجلــس أمنــاء جامعــة ســنغافورة الوطنيــة ،ومجلــس حــكام نايانــغ بوليتكنيــك ،ومحكمــة صيانــة حقــوق اآلبــاء ،ومجلــس
منداكــي .وهــي أيضــً عضــو فــي الهيئــة اإلداريــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ،التــي تتخــذ مــن جنيــف مق ـرًا لهــا.
ونظـرًا لتفانيهــا فــي توفيــر أفضــل الفــرص للمــرأة فــي صفــوف القــوة العاملــة ،تــم تكريمهــا ومنحهــا جائــزة «بيريتــا هاريــان» «صاحــب اإلنجــاز
ومنحــت جائــزة البطلــة
األفضــل فــي العــام»  .2001واختارتهــا مجلــة «هيــر ( )Herالعالميــة ضمــن قائمــة «نســاء العــام» فــي عــام ُ .2004
 AWAREعــام  ،2011وتــم تكريمهــا بإدخــال اســمها فــي قاعــة الشــهرة لنســاء ســنغافورة فــي عــام .2014

معالي د .جينيفر جيرلنجز -سايمونز

رئيسة البرلمان في المجلس الوطني لجمهورية سورينام
تشغل معالي الدكتورة جنيفر سيمونز منصب رئيسة البرلمان في المجلس الوطني لجمهورية سورينام.
وهي من مواليد عام  1953في باراماريبو ،عاصمة البالد وأكبر مدنها ،وحصلت على شهادة في الطب من كلية
الطب بجامعة أنطون كوم في سورينام.
دخلت البرلمان قبل سنوات ،وكانت عضوًا في عدة لجان برلمانية متخصصة في مجاالت الصحة العامة ،والتربية
والتعليم ،والنقل ،واالتصاالت ،والسياحة ،والشؤون البرلمانية.
وهي رئيسة رابطة البرلمانيين لتنمية األطفال والشباب ،كما شغلت منصب مدير البرنامج الوطني لمكافحة اإليدز واألمراض المنقولة جنسيًا.
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معالي ايستر دالميني

نائبة رئيس مجلس النواب ،سوازيالند

تشغل إيستر دالميني منصب نائب مجلس النواب في برلمان مملكة سوازيالند.
ان ُتخبــت دالمينــي للمــرة األولــى كعضــو فــي البرلمــان عــام  ،2003وفــي الفتــرة األولــى ( )2008-2003كانــت عضوًا
عاديــً ،وتولــت منــذ  2008منصــب نائــب رئيــس مجلــس النــواب لفترتيــن متتاليتيــن.
وفــي البرلمــان الحالــي «العاشــر» فــي ســوازيالند ،تشــغل الســيدة إيســتر دالمينــي منصــب نائــب رئيــس
مجلس النواب.
ومــن ضمــن اختصاصاتهــا ،ملفــات قضايــا وزارة العــدل والشــؤون الدســتورية ،كمــا أنهــا عضــو فــي مكتــب نائــب رئيــس الــوزراء ولجــان شــؤون
اإلســكان والتنميــة الريفيــة.
وقبل انتخابها لعضوية البرلمان ،كانت شرطية لمدة ست عشرة سنة ،ثم تقاعدت وانتقلت إلى مجال األعمال.
أما دراستها ،فهي حاصلة على شهادة بكالوريوس في التجارة ،وشهادة أخرى في إدارة األعمال.

معالي بريجيد ماري انيستي جورج

رئيسة مجلس النواب ،ترينيداد وتوباجو

دخلــت معالــي بريجيــت أنيســتي جــورج كعضــو فــي مجلــس الشــيوخ للمــرة األولــى ،لتشــغل منصــب النائــب
العــام فــي الثامــن نوفمبــر  ،2007فــي البرلمــان التاســع للجمهوريــة ،لتصبــح ثالــث امــرأة تشــغل هــذا المنصــب
فــي تاريــخ ترينيــداد وتوباغــو.
وفــي البرلمــان الحــادي عشــر للجمهوريــة ،ان ُتخبــت لتشــغل منصــب رئيســة مجلــس النــواب ،وفــي الوقــت الحالــي
ُتعــد معالــي رئيســة مجلــس النــواب بريجيــت أنيســتي جــورج ثانــي امــرأة فــي تاريــخ البــاد تشــغل هــذا المنصــب.
حصلــت علــى بكالوريــوس فــي القانــون فــي عــام  ،1981وشــهادة فــي دراســة القانــون مــن كليــة القانــون هيــو وودينــغ عــام  ،1983وقبــل
تســلمها منصــب رئيســة مجلــس النــواب كانــت تعمــل كمحاميــة مســتقلة ،وانضمــت إلــى نقابــة المحاميــن قبــل  32ســنة.
شــغلت بريجيــت أنيســتي جــورج شــغلت العديــد مــن المناصب فــي القطاعيــن العام والخــاص ،منهــا :مفوض هيئــة موانــئ ترينيــداد وتوباغو
( ،)1995-1992ومفــوض لجنــة ســوق األوراق الماليــة والصرافــة لتيرنيــداد وتوباغــو ( ،)2003ومحاضــر زميل/مشــارك فــي كليــة القانــون هيــو
وودينــغ فــي مجــاالت التحقــق مــن األدلــة واإلجــراءات القانونيــة واألخالقيــات القانونيــة ،والحقــوق والواجبــات فــي مهنــة القانــون.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي أكجا تاجيوانا نوربرديافا

رئيسة مجلس النواب (برهنت) ،تركمانستان
تشــغل معالــي الســيدة أكيــدا تاجييونــا نوربردييفــا منصبــي رئيســة مجلــس النــواب فــي تركمانســتان ،ورئيســة
وفــد تركمانســتان فــي منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا ،كمــا شــغلت خــال مســيرتها المهنيــة علــى مــدى
أربعــة عقــود مناصــب عــدة فــي الســاحتين األكاديميــة والسياســية.
حصلــت أكجــا تاجيوانــا نوربرديافــا علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة ،وكانــت بدايــة عملهــا عــام ،1978
كمدرســة لعلــم أصــول التدريــس فــي معهــد تركمانســتان الحكومــي للدراســات العليــا التابــع للجنــة المركزيــة
لرابطــة الشــباب الشــيوعيين اللينينييــن لجميــع النقابــات.
وعلــى مــر الســنين ،شــغلت العديــد مــن المناصــب المهمــة فــي لجنــة مدينــة أشــغابات اإلقليميــة للكومســمول (رابطــة الشــباب الشــيوعيين
فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق).
كمــا خدمــت فــي المعهــد الوطنــي للديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،تحــت قيــادة رئيــس تركمانســتان .وكانــت رئيســة اللجنــة الدوليــة
للعالقــات البرلمانيــة وكانــت تمثــل تركمانســتان ،ورئيســة المركــز الوطنــي للنقابــات المهنيــة.
وعمــات نوربردييفــا مدربــة فــي مجــال إدارة عمــل المنظمــات التابعــة للجنــة المناطقيــة للحــزب اللينينــي فــي مدينــة أشــغابات ،وكانــت
أمينــة اللجنــة المناطقيــة جيوك-تيبــي للحــزب الديموقراطــي فــي تركمانســتان ،وأمينــة اللجنــة المناطقيــة أكهــال للحــزب الديموقراطــي
فــي تركمانســتان .وبيــن عامــي  2003و ،2006شــغلت منصــب نائــب رئيــس برلمــان تركمانســتان ،وفــي عــام  2007ان ُتخبــت لتشــغل منصــب
رئيســة البرلمــان.

معالي ريبيكا أليتواال كداجا
رئيسة البرلمان ،جمهورية أوغندا

تشــغل معالــي ريبيــكا كداجــا حاليــً منصــب رئيســة برلمــان جمهوريــة أوغنــدا ،وهــو ثالــث منصــب مــن حيــث
األهميــة فــي تراتبيــة القيــادة الوطنيــة فــي أوغنــدا ،بعــد رئيــس البــاد ونائبــه.
وُ لــدت ريبيــكا كاداجــا عــام  1956فــي أوغنــدا ،وأحبــت المحامــاة التــي امتهنهــا والدهــا ،ودرســتها وحصلــت علــى
درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة زيمبابــوي ،وواصلــت مســيرتها العمليــة حتــى أصبحــت أول امــرأة
تؤســس شــركة محامــاة فــي البــاد.
ظلت كداجا مشرّعة طوال  27سنة من دون انقطاع ،بوصفها العضو النسائي في البرلمان عن منطقة كامولي.
وان ُتخبــت أول مــرة فــي عــام  1989عضـوًا فــي مجلــس المقاومــة الوطنيــة ،وتقدمــت فــي مســيرتها مــن خــال أداء أدوار عديــدة ،مــن بينهــا:
منصــب وزيــرة دولــة للتعــاون اإلقليمــي ،ووزيــرة دولــة لشــؤون النقــل ،ووزيــرة مفــوض مــن مجلــس الــوزراء مســؤول عــن الشــؤون البرلمانيــة،
ونائــب رئيــس البرلمــان.
تشــغل الســيدة كداجــا حاليــً منصــب رئيــس االتحــاد البرلمانــي فــي المنطقــة اإلفريقيــة ،وكانــت رئيســة النســاء البرلمانيــات فــي مجموعــة
الكومنولــث ،كمــا خدمــت كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة فــي االتحــاد البرلمانــي ،إذ كانــت ممثــل المنطقــة اإلفريقيــة.
ناشــطة معروفــة فــي مجــال تنظيــم الحمــات لتمكيــن المــرأة وتحريرهــا فــي العمــل السياســي ،وقــد ُمنحــت العديــد مــن أوســمة الشــرف
تقديـرًا لعملهــا ،وبيــن هــذه األوســمة :وســام اليوبيــل الذهبــي الممنــوح مــن رئيــس أوغنــدا ،ووســام الضابــط األول مــن جمهوريــة بينيــن مــن
رئيــس بينيــن.
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معالي الدكتورة أمل عبداهلل القبيسي

رئيسة المجلس الوطني االتحادي ،اإلمارات العربية المتحدة
تتــم انتخــاب معالــي الدكتــورة أمــل عبــداهلل القبيســي رئيســً للمجلــس الوطنــي االتحــادي فــي شــهر نوفمبــر
لعــام  2015ل ُتصبــح أول امــرأة تتــرأس برلمانــً فــي الوطــن العربــي والشــرق االوســط.
وفــي عــام  ،2006تــم انتخــاب الدكتــورة أمــل القبيســي كأول امــرأة اماراتيــة تشــغل عضويــة المجلــس الوطنــي
االتحــادي ،وفــي عــام  2011تولــت منصــب نائــب رئيــس المجلــس .وخــال مســيرتها المهنيــة ،تولــت الدكتــورة أمــل
القبيســي العديــد مــن الوظائــف القياديــة منهــا أول امــرأة كعضــو فــي المجلــس التنفيــذي لحكومــة أبوظبــي،
وكانــت تشــغل عضويــة اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لهــذا المجلــس باإلضافــة إلــى َ
شــغلها لمنصــب رئيــس لجنــة التنميــة االجتماعيــة التابعــة
للمجلــس التنفيــذي ،كمــا تو ّلــت الدكتــورة أمــل القبيســي منصــب المديــر العــام لمجلــس أبوظبــي للتعليــم.
إلــى جانــب هــذا ،فــإن الدكتــورة أمــل القبيســي هــي عضــو مجالــس أمنــاء العديــد مــن الجهات مثــل مؤسســة التنميــة االســرية وجامعــة زايد
وهيئــة البيئــة فــي أبوظبــي وكذلــك عضــو في فريــق ُم ّ
حكمــي جائــزة زايــد لطاقة المســتقبل.
إضافــة إلــى ذلــك ،كانــت هــي أول إماراتيــة تشــغل عضويــة االتحــاد البرلمانــي الدولــي ّ
ومثلــت المجموعــة العربيــة فــي اجتمــاع اللجنــة
التنســيقية للنســاء البرلمانيــات إلــى جانــب نشــاطها فــي المجلــس الحاكم التابــع لالتحــاد البرلمانــي الدولــي واللجنة الدائمــة الثالثــة المعنية
بمواضيــع الديمقراطيــة وحقــوق االنســان.
وقــد حــازت الدكتــورة أمــل القبيســي علــى العديــد مــن الجوائــز التقديريــة منهــا جائــزة أوائــل اإلمــارات عــام  ،2014وتــم تكريمهــا مــن قبــل
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،بعــد أن أصبحــت أول إماراتيــة
يتــم انتخابهــا لعضويــة المجلــس الوطنــي االتحــادي .كمــا منحهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبــو ظبــي
ونائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ،جائــزة شــخصية االتحــاد فــي عــام  ،2015وجائــزة أبوظبــي  ،2008ووســام شــرف أبوظبــي فــي عــام
 2009تقدي ـرًا إلنجازاتهــا السياســية علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي.
ونالــت معالــي الدكتــورة أمــل القبيســي تكريمــً خاصــً مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك« ،أم اإلمــارات» ،لكونهــا أول عضــوة فــي
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك في عــام  .2007وحــازت معاليها علــى العديد مــن الجوائــز التقديرية
مــن مختلــف المنظمــات والمؤسســات والجهــات فــي مجــاالت مختلفــة ومتنوعــة ومنهــا جائــزة الشــرق األوســط للتميــز للقيــادات النســائية
عــام .2008
وخــال فتــرة ترأســها لمجلــس ابوظبــي للتعليــم حصــل المجلـــــس علــى جائزتيـــــن مــن جوائــــز األداء الحكومــي المتميــز مــن حكــــومة
أبو ظبي في فئتي أفضل إدارة للمعرفة وأفضل جهة حكومية تحسنًا في األداء في إمارة أبوظي.
وحصلــت الدكتــورة أمــل القبيســي علــى عــدد مــن درجــات الدكتــوراه الفخريــة مــن عــدة مؤسســات تعليميــة عالميــة ،مثــل جامعــة شــيفيلد
البريطانيــة لدورهــا الفاعــل فــي تبنــي العديــد مــن القضايــا ذات البعد اإلنســاني العربــي والعالمي وتفعيــل العالقــات الدبلوماســية البرلمانية،
وكذلــك جامعــة جوميليــوف األوروآســيوية القوميــة فــي جمهوريــة كازاخســتان تكريمــا لجهودهــا الرائــدة فــي المجــاالت السياســية
والتعلميــة والعلميــة والثقافيــة واألكاديميــة التــي عملــت بهــا ولدورهــا كأول امــرأة علــى المســتوى العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط تترأس
مؤسســة برلمانيــة وكذلــك لجهودهــا فــي تمثيــل المــرأة فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة وطرحهــا عــدد مــن القضايــا التــي تهــم الشــباب
والتنميــة وحقــوق اإلنســان والبيئــة والطاقــة.
وقــد حصلــت الدكتــورة أمــل القبيســي فــي عــام  2000علــى شــهادة الدكتــوراه فــي تخصــص الهندســة المعماريــة مــع مرتبــة الشــرف مــن
المملكــة المتحــدة ،وهــي الوحيــدة فــي العالــم التــي تحمــل شــهادة دكتــوراه فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري لدولــة االمــارات.
وبخبرتهــا المهنيــة واألكاديميــة الممتــدة علــى مــدار  18عامــً ،عملــت الدكتــورة كعضــوة هيئــة تدريــس لمــدة ســت ســنوات فــي قســم
الهندســة المعماريــة فــي جامعــة االمــارات العربيــة المتحــدة.
وللدكتــورة أمــل القبيســي العديــد مــن األوراق البحثيــة والدراســات الدوليــة ،فــي مجــاالت وتخصصــات متنوعــة وهامــة مثــل الحفــاظ علــى
التــراث الثقافــي والمعمــاري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والهويــة الوطنيــة ،وقضايــا المــرأة كاألمومــة والطفولــة ،والتركيبــة الســكانية
والتنميــة السياســية ،والمشــاركة السياســية ،وتمكيــن المــرأة.
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

معالي نجوين تي كم نجان

رئيسة المجلس الوطني ،جمهورية فيتنام االشتراكية
تشــغل معالــي الســيدة نجويــن تــي كم نجــان منصب رئيســة المجلــس الوطنــي لجمهوريــة فيتنام االشــتراكية،
كمــا أنهــا عضــو فــي المكتــب السياســي الـــثاني عشــر التابــع للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي فــي البــاد،
باإلضافــة إلــى توليهــا رئاســة المجلــس الوطنــي لالنتخابــات ،وتعتبــر المــرأة صاحبــة النفــوذ األكبــر فــي البــاد.
حصلت على درجة الماجستير في االقتصاد وبكالوريوس في الشؤون المالية وميزانية الدولة.
بــدأت كــم نجــان مســيرتها المهنيــة عــام  ،1975حيــث خدمــت فــي دوائــر ماليــة متنوعــة فــي مناطــق اقتصاديــة
عديــدة فــي مختلــف أنحــاء البــاد ،وبيــن عامــي  1991و 1995تطــورت مســيرتها المهنيــة مــن خــال توليهــا مناصــب رســمية متنوعــة فــي
اتحــاد العمــال علــى مســتوى المناطــق .وفــي عــام  ،2001ان ُتخبــت لعضويــة اللجنــة المركزيــة للحــزب ،وهــي أعلــى ســلطة داخــل الحــزب
الشــيوعي فــي فيتنــام .وتــم انتخابهــا خــال المؤتمــرات الوطنيــة للحــزب.
وعلــى مــر الســنين ،شــغلت الســيدة كــم نجــان عــدة مناصــب وزاريــة مهمــة منهــا :وزارات الماليــة ،والتجــارة ،والعمــل ،واألفــراد والشــؤون
االجتماعيــة .وتــم انتخابهــا لمــرات متتاليــة لمنصــب نائــب رئيــس المجلــس الوطنــي ،ثــم تمــت تســميتها رئيســة للمجلــس الوطنــي فــي
عام .2016

معالي إدنا مادزنجوي

رئيسة مجلس الشيوخ ،جمهورية زيمبابوي

تشــغل معالــي الســيدة إدنـــا مادزونجــوي منصــب رئيســة مجلــس الشــيوخ لجمهوريــة زيمبابــوي ،وهــي أول امــرأة
فــي البــاد وفــي القــارة اإلفريقيــة تشــغل هــذا المنصــب .وكانــت فــي وقــت ســابق نائبــة وزيــر العمــل واإلنتــاج.
حصلــت إدنـــا علــى درجــة بكالوريــوس التربيــة تخصــص «لغــة إنكليزيــة» ،وقد أكملــت دراســاتها العليا فــي جامعة
ماساشوســيتس ،حيــث حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي التربيــة .وتخصصــت فــي ســيكولوجيا التعليــم
والتعليــم الريفــي ،كمــا حصلــت علــى شــهادة رســمية كمدرســة للغــة اإلنكليزيــة واإلرشــاد
األكاديمي والمهني.
فــي عــام  ،1990ان ُتخبــت لعضويــة البرلمــان عــن الدائــرة االنتخابيــة كادومــا الشــرقية ،وبذلــك أصبحــت أول امــرأة فــي تاريــخ زيمبابــوي تــرأس
اللجنــة الدائمــة فــي البرلمــان.
فــي عــام  ،1994تــم تعيينهــا نائبــة وزيــر التعليــم والثقافــة .وفــي الســنة التاليــة تــم انتخابهــا لمنصــب نائــب رئيــس مجلــس النــواب فــي
زيمبابــوي وكذلــك رئيــس اللجــان البرلمانيــة.
فــي عــام  ،2005ان ُتخبــت كأول امــرأة تــرأس مجلــس شــيوخ زيمبابــوي ،ثــم أعيــد انتخابهــا لهــذا المنصــب فــي  2008و .2013وكانــت
تمثــل بالدهــا بشــكل دائــم علــى المســرح الدبلوماســي العالمــي .وهــي عضــو فــي منتــدى النســاء اإلفريقيــات المتخصصــات فــي التربيــة
والتعليــم .كمــا تشــغل منصــب نائــب رئيــس االتحــاد البرلمانــي اإلفريقــي ،وهــو منظمــة تضــم برلمانات فــي إفريقيــا ،ومنهــا الــدول اإلفريقية
الناطقــة بالعربيــة.

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:47 PM

67

48-67.indd 67

 13 - 12ديسمبر 2016

68

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:45 PM

68-81.indd 68

القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

الــــمــتــحـــدثــــــون
تحــت شــعار « متحــدون لصياغــة المســتقبل « تلتقــي نخبــة مــن
القيــادات الحكوميــة والعلمــاء والشــباب ،وقيــادات القطــاع الخــاص،
والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جلســات
حواريــة هادفــة مــع رئيســات البرلمانــات بهــدف تفعيــل دور
البرلمانــات فــي استشــراف المســتقبل ومواجهــة تحديــات العصــر،
وخاصــة تلــك الناشــئة عــن التغيــرات المتســارعة سياســيًا واقتصاديــً
وبيئيــً واجتماعيــً.
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سعادة بان كي مون

بان كي -مون يشغل منصب األمين العام الحالي لألمم المتحدة .وقبل هذا المنصب ،كان
دبلوماسيًا مخضرمًا في وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية ،وفي هيئة األمم المتحدة.
التحق بالعمل الدبلوماسي في نفس سنة تخرجه من الجامعة ،وتولى مهام وظيفته
األولى في نيودلهي «الهند» .حصل على درجة البكالوريوس في العالقات الدولية من

جامعة سيول الوطنية ،عام  .1970وحصل على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من كلية
جون إف كنيدي الحكومية -في جامعة هارفارد ،عام .1985

فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب

فضيلة الدكتور أحمد الطيب هو اإلمام األكبر لألزهر رقم ( ،)46ويحمل دكتوراه في
الفلسفة اإلسالمية من جامعة السوربون في باريس ،وشغل منصب رئيس جامعة
األزهر منذ عام  .2003وهو معروف بذهنيته المتفتحة ،ورؤيته العميقة ،وإتقانه للغات

العربية ،والفرنسية ،واإلنكليزية .األمر الذي ساعده على التواصل والتحاور مع ثقافات
مختلفة حول العالم.

سعادة فيديريكا موغوريني

تشغل السيدة فيديريكا موغيريني منصب الممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية؛ ومنصب نائب رئيس اللجنة األوروبية في مفوضية يونكر.
كانت تشغل في وقت سابق منصب وزيرة خارجية إيطاليا وعضو في البرلمان
اإليطالي ،وتخرجت من كلية العلوم السياسية في جامعة روما.

معالي صابر شودهري

يشغل صابر شودهري منصب رئيس االتحاد البرلماني الدولي وهو عضو في برلمان
بنجالديش .وكذلك عضو في حركة «كل امرأة وكل طفل» وهي حركة عالمية تنادي
بتوفير الرعاية الصحية للنساء واألطفال .وفي بنجالديش كان له دور فاعل في تشريع

عدة قوانين جديدة مثل إلغاء قانون مرضى البرص ،وتجريم التعذيب من قبل األوصياء على
األطفال ،وحماية البيئة.
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الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،االمارات
العربيةالمتحدة
انضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى الحكومة االتحادية في
عام  2004كوزير للداخلية ،وتولى سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ عام
 ،2009حيث تتمثل مسؤولياته في حماية األمن الداخلي ،وتنسيق التعاون بين قوات
الشرطة في الدولة ،وتنظيم شؤون الجنسية ودخول وإقامة األجانب ،باإلضافة إلى تنسيق
أعمال الدفاع المدني وشؤون المرور .كما كان يشغل سموه منصب رئيس المجلس االتحادي
للتركيبة السكانية منذ عام  ،2009ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للهوية ،كما شغل سموه
منصب القائد العام لشرطة أبوظبي ،حيث قام سموه باإلشراف على مشاريع التطوير االستراتيجي الشامل
والتطوير الهيكلي لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي ،وتحديث البنية التحتية لألنظمة األمنية والخدمية .وخالل
مسيرته أشرف سموه على تعزيز الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خالل العديد من المبادرات ،واستحداث
مفهوم الشرطة المجتمعية ،والدعم االجتماعي ،ومراكز تأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة ،ومركز
وزارة الداخلية لحماية الطفل ،فض ً
ال عن مشاريع توحيد قاعدة البيانات المرورية على مستوى دولة اإلمارات
العربية المتحدة .نال سموه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة وولفرهامبتون البريطانية عام  ،2010إضافة
إلى حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة اإلمارات .1989
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سعادة السيدة كريستين موتونين

تشغل السيدة كريستين موتونين منصب رئيس المجلس البرلماني لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا ( .)OSCEوفي وقت سابق ،كانت تشغل منصب نائب رئيس المجلس ،وعملت
كممثل خاص آلسيا الوسطى وشرق آسيا .كما تشغل منصب نائب رئيس الوفد
النمساوي لدى المجلس البرلماني .وقبل دخولها المجال السياسي كانت تعمل في

مجال التدريس.

سعادة مارتن شانجونج

مارتن تشونغونغ مواطن كاميروني ،حقق إنجازات تاريخية ،باعتباره أول إفريقي وأول
شخص غير أوروبي يتم انتخابه أمينًا عامًا لالتحاد البرلماني الدولي ( .)IPUويتمتع
السيد شانجونج بخبرة ومعرفة كبيرة في شؤون البرلمانات على مدار ثالثة عقود ،على

المستويين الوطني والدولي .وقد كرّس حياته المهنية لترويج ودعم وبناء الديموقراطية في
كل أنحاء العالم .وقد ساعد البرلمانات في أن تصبح مؤسسات أكثر شفافية ،وخضوعًا للمساءلة،
وأكثر تمثي ً
ال لشعوبها ،وأن تصبح مؤسسات ديموقراطية فاعلة.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

يشغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير التغير المناخي والبيئة منذ فبراير
 ،2016وهو المندوب الدائم لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة
المتجددة «آيرينا» .وقبل توليه مهامه الحالية ،كان الدكتور الزيودي سفيرًا فوق العادة
ومديرًا إلدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،كما

شغل معاليه منصب مدير وحدة االرتباط والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
«آيرينا» في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
كماحصل معاليه على درجة الدكتوراه في إدارة االستراتيجيات والبرامج والمشاريع من كلية سيكما
إلدارة األعمال بمدينة «ليل» الفرنسية في العام  ،2012وعلى درجة الماجستير في إدارة المشاريع من
الجامعة البريطانية بدبي ،و درجة الماجستير في إدارة األعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا في أبوظبي،
عالوة على شهادة بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تولسا في الواليات المتحدة األميركية.
كما حاز معاليه على العديد من الجوائز من أهمها جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في
دورتها األولى في مجال الطاقة المتجددة وجائزة راشد للتفوق العلمي لحملة شهادة الدكتوراه عام .2013
ويتمتع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بعضوية العديد من اللجان الوطنية ،والتي تتضمن مجلس
اإلمارات للتنمية الخضراء ولجنتي المراجعة واالختيار لجائزة زايد لطاقة المستقبل.
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معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

انضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر إلى الحكومة االتحادية في عام 2013
كوزير دولة ،حيث يتولى معاليه عدد من الملفات الحكومية والحيوية التي تعمل على
تعزيز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا مثل اإلعالم والطاقة وتغير المناخ ،باإلضافة إلى
ملف الدعم اإلماراتي لجمهورية مصر العربية.
عمل معالي الدكتور سلطان الجابر كمساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة،
ويشغل حاليًا منصب رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية اإلماراتية في مصر ،ورئيس
مجلس إدارة المجلس الوطني لإلعالم منذ عام  ،2015باإلضافة إلى تقلده منصب الرئيس التنفيذي
لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي تم تأسيسها في عام  ،2006والمبعوث الخاص للدولة
لشؤون الطاقة وتغير المناخ.
ويتولى معاليه العديد من المناصب التنفيذية العليا ،ومنها رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ ،ومدير
عام جائزة زايد لطاقة المستقبل ،ومدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وفي عام  ،2009تولى
مسؤولية قيادة مشاركة «مصدر» في العرض الذي تقدمت به دولة اإلمارات الستضافة مقر «الوكالة الدولية
للطاقة المتجددة» (آيرينا) في أبوظبي ،والذي تكلل بالنجاح.
معالي الدكتور سلطان الجابر حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد واإلدارة من جامعة كوفنتري
البريطانية ،ودرجة الماجستير في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة والية كاليفورنيا ،باإلضافة إلى بكالوريوس
العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من جامعة جنوب كاليفورنيا.

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

تشغل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي منصب وزيرة الدولة للتسامح ،وهو المنصب الذي
استحدث في التشكيل الوزاري لحكومة دولة اإلمارات في فبراير  ،2016لتضطلع بمهمة ترسيخ
التسامح كقيمة أساسية في المجتمع على الصعيدين المحلي واإلقليمي ،وقد انضمت
معاليها إلى الحكومة االتحادية عام  2004كوزيرة لالقتصاد ،لتكون أول امرأة تتقلد منصب
وزاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث ساهمت معاليها خالل تلك الفترة في تعزيز

االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات بصورة خاصة ،وتعزيز مكانتها على مختلف األصعدة بصورة عامة،
وتبوأت معاليها عدة مناصب وزارية أخرى مثل تعيينها وزيرة للتجارة الخارجية عام  2008وحتى  ،2013ثم
وزيرة التنمية والتعاون الدولي من عام  2013وحتى .2016
وإلى جانب عملها الوزاري ،تشغل معاليها عدة مناصب في عدد من المؤسسات في الدولة وخارجها،
فهي رئيسة لجامعة زايد ،ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة نواة للطاقة باإلضافة إلى عضوية معاليها في مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب،
ومجلس حوكمة كلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية ،وغيرها من المؤسسات
المحلية والدولية.
وقد حصلت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي على درجة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من
جامعة تشيكو بوالية كاليفورنيا عام  ،1981باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذي من
الجامعة األمريكية بالشارقة في  ،2002كما تحمل معاليها درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة
تشيكو األمريكية ،والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إكستر البريطانية ،ودرجة الدكتوراه الفخرية
في االقتصاد من جامعة هانكوك للدراسات األجنبية بكوريا الجنوبية .كما حصلت معاليها مؤخرًا على
الدكتوراه الفخرية في اآلداب اإلنسانية من الجامعة اللبنانية األمريكية  -لبنان.
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معالي عهود بنت خلفان الرومي

تشغل معالي عهود بنت خلفان الرومي منصب وزيرة دولة للسعادة ،وهو منصب استحدث
في التشكيل الوزاري لحكومة اإلمارات في فبراير  2016من أجل مواءمة كافة خطط
الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع اإلماراتي.
باإلضافة إلى عملها الوزاري ،تشغل معاليها أيضًا منصب المدير العام لمكتب رئاسة
مجلس الوزراء في دولة اإلمارات العربيّة المتحدة ،حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ المشاريع

والمبادرات االستراتيجية على مستوى دولة االمارات منها رؤية اإلمارات  2021واألجندة الوطنيّة،
محمد بن راشد لالبتكار
واستراتيجية حكومة اإلمارات ،واالستراتيجية الوطنية لالبتكار ،ومركز
ّ
محمد بن
الحكومي ونظام إدارة األداء الحكومي «أداء» ،وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ،وجائزة
ّ
راشد لألداء الحكومي المتميّز ،وبرنامج قيادات حكومة اإلمارات ،وبرنامج اإلمارات للخدمة الحكوميّة المتميّزة،
ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ،وجائزة أفضل خدمة حكوميّة عبر الهاتف المحمول ،ومجلس
محمد بن راشد للسياسات.
ّ
كما تشغل معاليها منصب نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات ،وكانت مدير السياسات
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
االقتصادية في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ
ّ
مجلس الوزراء حاكم دبي ،وعملت مديرًا لبحوث األعمال في غرفة دبي .تم اختيار عهود الرومي لعضوية
مجلس ريادة األعمال العالمي التابع لمؤسسة األمم المتحدة لتكون أول شخصيّة عربيّة تحصل على هذه
العضوية ،كما انها عضو مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي «دافوس»
منذ عام  ،2012وعضو مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل.تحمل عهود الرومي شهادة الماجستير
التنفيذي في إدارة األعمال من جامعة الشارقة ،ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من كلية اإلدارة واالقتصاد
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة.

معالي نورة الكعبي

تشغل معالي نورة بنت محمد الكعبي منصب وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
منذ فبراير  ،2016حيث تعمل معاليها بمثابة حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس
الوطني االتحادي.
كما تشغل معاليها منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة اإلعالمية -أبوظبي
و  ،twofour 54باإلضافة إلى عضوية العديد من مجالس اإلدارات مثل المجلس الوطني

لإلعالم ،وشركة أبوظبي لإلعالم ،وإيمجنيشن ،ومجلس أبوظبي الرياضي ،وجامعة اإلمارات.
تحمل شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة عام
 ،2001كما أكملت برنامج القيادة من جامعة لندن لألعمال عام .2011
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سعادة داريغا نازارباييفا

هي رئيسة لجنة العالقات الدولية والدفاع واألمن في مجلس الشيوخ في برلمان
كازاخستان .حصلت على مناصب عدة في الحكومة منها نائب رئيس مجلس
البرلمان ،ونائب رئيس وزراء كازاخستان .تحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من

جامعة موسكو ودرجة الماجستير في التاريخ.

مارلين هيوسن

مارلين هيوسن ،تشغل منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن .وقد عينت
في سنة  2013من قبل الرئيس األمريكي باراك اوباما لمجلس التصدير التابع للرئيس،
واللجنة االستشارية الوطنية للتجارة الدولية .وتشغل منصب رئيس جمعية صناعات
الفضاء ،زميل الجمعية الملكية للطيران ،وزميل مشارك في المعهد األمريكي للمالحة

الجوية والفضائية .وقد أدرجت على قائمة فورتشن بين «النساء الخمسين األكثر تأثيرًا في
األعمال» على مدى السنوات السبع الماضية.

ماري هانافين

ماري هانافين ،هي سياسية بحزب فيان فيل « »FiannaFáilاإليرلندي ،وكانت عضوًا في
البرلمان اإليرلندي من عام  1997حتى  .2011وخالل هذه السنوات شغلت ماري
هانافين منصب المنسق العام للكتل الحكومية ،ووزيرة التعليم والعلوم ،ووزيرة
الشؤون االجتماعية واألسرة ،ووزيرة السياحة والثقافة والرياضة ،ووزيرة األعمال والتجارة

واالبتكار .وتحمل ماري هانافين درجة الماجستير في الدراسات األمريكية من معهد كلينتون
في جامعة دبلن.

معالي سيدة العدل آن رافيرتي

تملك آن رافيرتي خبرة متميزة في القانون البريطاني يمتد ألربعة عقود .وهي أول امرأة
عينت كرئيس نقابة المحامين للقضايا الجنائية ،وعينت كمستشارة للملكة في عام
مسجل في العام التالي .تمت ترقيتها إلى نائب قاضي في المحكمة
 ،1990وأمين
ِّ

العليا قبل تعيينها في محكمة العدل العليا في عام  .2000تحمل ليدي جاستيس آن
رافيرتي وسام استحقاق اإلمبراطورية البريطانية.
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الدكتورة دمبيسا مويو

ُصنفت من قبل مجلة تايم من ضمن قائمة « 100شخص األكثر تأثيرًا في العالم» .وهي
اقتصادية عالمية مشهورة .تحمل درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أكسفورد.
ومتخصصة في الصراعات الكامنة التي تواجه االقتصادات المتقدمة؛ والتفاعل بين
السياسات والتمويل الدولي واألسواق النامية .إلى جانب منصبها الحالي في مجلس
إدارة بنك باركليز ،إس أيه بي ميلر وباريك جولدُ ،تعدّ الدكتورة مويو واحدًا من ثالثة مؤلفين

للكتب هم األكثر مبيعًا حسب مجلة نيويورك تايمز.

الدكتور شارلز العشي

الدكتور شارلز العشي ،أستاذ (فخري) في الهندسة الكهربائية وعلم الكواكب في معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا .شغل منصب نائب رئيس معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ،ومدير
مختبر الدفع النفاث ،وقد أشرف على  45بعثة طيران بصفته المشرف الرئيسي على
الدراسات التي ترعاها وكالة ناسا .يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس سانت إكسبوري
لالبتكار في تولوز ،وهو عضو في المجلس االستشاري الدولي لوكالة الفضاء في دولة

اإلمارات العربية المتحدة.

حميد عبداهلل الشمري

حميد عبداهلل الشمري ،الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية
في شركة مبادلة للتنمية في دولة اإلمارات .يقود رؤية اإلمارات االستراتيجية لتطوير
الصناعات المتقدمة ،بما في ذلك تطوير قطاع الفضاء في الدولة .يشغل السيد حميد
أيضًا مناصب بارزة في منظمات الفضاء وتقنية االتصاالت والدفاع الرئيسية .كان برتبة

عقيد سابق في القوات المسلحة اإلماراتية .ويحمل درجة البكالوريوس في علوم هندسة
الطيران من جامعة إمبري ريدل للطيران ،الواليات المتحدة األمريكية.

سعادة سعيد الرميثي

سعادة سعيد الرميثي،عضو المجلس الوطني االتحادي عن إمارة أبوظبي منذ أكتوبر 2015
ويعتبر أصغر مرشح فائز في انتخابات المجلس الوطني االتحادي .ويسعى من خالل عضويّته
بالمجلس إلى رؤية المزيد من الشباب في االنتخابات المقبلة ،وتمكين الشباب ،والتركيز
على القضايا التي تهمهم ،وطرحها ونقلها للمجلس .كما أنه يسعى من خالل عضويته
بالمجلس إلحداث نقلة أكبر وتطوير برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،عام  .2005كان ضابطًا سابقا في القوات المسلحة ،وحاصل
على درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واإلعالم الحديث من الواليات المتحدة األميركية
عام  ،2014وبكالوريوس في نظم المعلومات عام  .2006تم انتخاب سعادة سعيد الرميثي كرئيس
لمنتدى برلمان الشباب في االتحاد البرلماني الدولي في نوفمبر .2016
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سعادة علياء الجاسم

سعادة علياء الجاسم ،عضو في المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة منذ عام  ،2015وهي عضو فعال في االتحاد البرلماني الدولي ،وفي الجمعية
البرلمانية اآلسيوية .تشغل حاليًا منصب المدير اإلداري لمركز التآزر لالستشفاء في

الفجيرة ،وباإلضافة لذلك لديها  12سنة من الخبرة في مجال الموارد البشرية واإلدارة.

جيف مارتن

جيف مارتن ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تريبال بالنيت إنك .و ُتعدّ هذه الشركة
التكنولوجية تحت قيادته شركة رائدة في إنشاء منصات متنقلة لالبتكار ومشاركة
العمالء في جميع القضايا العالمية .يواصل مارتن بناء قنوات جديدة للتجارة عبر الهاتف
المتحرك من خالل تغيير الطريقة التي يستخدمها العمالء للمشاركة في النشاطات

الترفيهية والصناعة والعمل الخيري .ساعدت شركة تريبال بالنيت في تحقيق أكثر من ملياري
دوالر كإيرادات لمشغلي الشبكات الالسلكية والعالمات التجارية في جميع إنحاء العالم.

محـمد العتيبة

محـمد العتيبة ،رئيس تحرير جريدة «ذا ناشيونال» اإلمارتية الصادرة باللغة اإلنكليزية «سابقا».
وقد عمل في شركة «إيمجنيشن  -أبوظبي» (صورة الوطن  -أبوظبي) حيث كان يقوم
باإلشراف على تنمية المواهب وصناعة األفالم في اإلمارات العربية المتحدة قبل
االنخراط في قطاع اإلعالم .وقد أمضى  10سنوات في وزارة الشؤون الخارجية ،وشغل

منصب دبلوماسي في بعثة اإلمارات لدى األمم المتحدة في نيويورك وسفارات الدولة في
بكين ولندن.

د .حبيبة الصفار

د .حبيبة الصفار ،أستاذ مساعد في هندسة المعدات الطبية ومديرة مركز الكيمياء الحيوية
في جامعة خليفة .هي باحثة إماراتية حاصلة على دكتوراه في الطب الشرعي
والعلوم الطبية ،ودرجة الماجستير في الهندسة الطبية .حصلت على قالدة الشرف
األولى من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،تقديرًا ألبحاثها في رسم

الجينوم البشري والتنبؤ باألمراض.
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راي هاموند

راي هاموند ،الكاتب البريطاني المتخصص في دراسات استشراف المستقبل .يدرس الميول
الرئيسية التي من المحتمل أن تشكل المستقبل ،مثل :النمو العالمي المستقبلي،
وتغير المناخ ،وأزمة الطاقة ،والعولمة ،والثورات في مجال العلوم الطبية ،والتطور
التكنولوجي الفائق السرعة .حصل على الميدالية الذهبية من األمم المتحدة لخدمات

علم المستقل .وله العديد من المقاالت والمحاضرات وادارة ورش عمل للشركات والحكومات
والجامعات في جميع أنحاء العالم.

فرانك سيسنو

فرانك سيسنو ،الصحفي والمذيع ومراسل البيت األبيض ونجم البرامج الحوارية في قناة
سي إن إن والحائز على جائزة إيمي .له خبرة تمتد الي أكثر من  30عام في المجال
الصحفي ،يعمل سيسنو كمدير لكلية اإلعالم والشؤون العامة في جامعة واشنطن.
وضمن سلسلة المحادثات التي يقوم بها ،فقد حاور سيسنو الكثير من الشخصيات

العالمية البارزة مثل :بيل كلينتون ،رونالد ريغان ،جيمي كارتر ،مارغريت تاتشر ،ياسر عرفات،
حسني مبارك ،وهيالري كلينتون.

جون ديفتيريوس

بصفته محلل األسواق المالية الناشئة لدى قناة سي إن إن ،فإن جون ديفتيريوس هو ركيزة
البرامج الرئيسية مثل «أسواق الشرق األوسط على قناة سي إن إن» و «متر مربع واحد «one
 .»»square meterويتخذ مقرًا له في مكتب الشبكة بأبوظبي ،وتركز تقاريره على أهم
قصص األعمال في االقتصادات الناشئة ودول البريكس ( .)BRICsلقد غطى ديفتيريوس

أحداثًا مهمة في القرنين العشرين والواحد والعشرين ،مثل :سقوط جدار برلين ،وحرب الخليج،
وتفجيرات مركز التجارة العالمي.

أندرو هيسيل

أندرو هيسيل ،هو الباحث المتميز في مجال التكنولوجيا الحيوية .ويعمل مع مجموعة
أبحاث النانو الحيوية في شركة أوتوديسك .وهو أحد أعضاء الفريق األساسيين في
مشروع بصمات الجينوم البشري « ،»Writeحيث يتم بذل جهود دولية لتصميم وبناء
الجينومات الكبيرة المشابهة .وهو مؤسس ( ،)Pink Army Cooperativeأول شركة
للتكنولوجيا الحيوية التعاونية في العالم والتي تهدف إلى توفير واتاحة مصدر للعالجات

الفيروسية للسرطان.

78

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:46 PM

68-81.indd 78

القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

دوبرافاكا سيمونوفيتش

تشغل السيدة دوبرافاكا سيمونوفيتش منصب المقرر الخاص باألمم المتحدة المعني
بقضايا العنف ضد المرأة ،وهي عضو في لجنة األمم المتحدة للمجموعة االستشارية
لشؤون الالجئين حول قضايا التمييز بين الجنسين ،والتهجير القسري والحماية .وهي
كرواتية الجنسية ،عملت على نطاق واسع على قضايا حقوق اإلنسان .تحمل درجة دكتوراه
في قانون األسرة من جامعة زغرب ،وكاتبة في مجال حقوق المرأة ومنع العنف ضد المرأة.

انا ديامانتوبولو

مهندسة مدنية وتشغل حاليًا منصب رئيس مركز أبحاث يوناني «تو ديكتيو» ،وهي من
أبرز المؤيدين والداعمين لقضايا المرأة ،وتنادي بضرورة تحقيق التوازن بين الكفاءة
االقتصادية والعدالة االجتماعية .بدأت مسيرتها السياسية في عام  1984كمحافظ

كاستوريا ،وقد شغلت عدة مناصب بارزة خالل سنوات عملها في منصب المفوض األوروبي
للعمل والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص في لجنة برودي.

جيمي وودروف

جيمي وودروف ،من أهم الشخصيات الرائدة في مجال األمن االلكتروني .يقدم االستشارات
للشركات العالمية حول الطبيعة الديناميكية ألمن االنظمة والشبكات االلكترونية.
ومن اإلنجازات التي يعرف بها كشف نقاط الضعف والثغرات في التطبيقات األمنية
الرائدة حول العالم مثل الفيسبوك ،يوتيوب ،تويتر ،آبل ،جوجل .يؤلف حاليًا كتاب حول

المعلومات الرقمية ومكافحة اإلرهاب ،ويدرس اآلن للحصول على درجة الدكتوراه في
العلوم السياسية في جامعة شيفيلد.

الدكتور جيفري او .كيفارت

الدكتور جيفري أو كيفارت ،عالم أبحاث متميز في قسم األبحاث لدى شركة آي بي إم ()IBM
في يوركتاون هايتس (مرتفعات يوركتاون) ،بوالية نيويورك .ويعرف بعمله في فيروسات
أجهزة الكمبيوتر ،وأنظمة الدفاع والحماية االكترونية .يقود حاليًا بحثًا في مجاالت نظم
المعرفة واالدراك .في عام  ،2013حصل على مرتبة زميل في جمعية مهندسي الكهرباء
واإللكترونيات ( ،)IEEEوله أبحاث عديدة في تأسيس الحوسبة المستقبلية كفرع أكاديمي.

يحمل درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة برينستون ،وشهادة دكتوراه من
جامعة ستانفورد في التخصص نفسه.
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الدكتور رفيق مكي

الدكتور رفيق مكي ،نائب الرئيس األول لشركة جلوبال فاوندريز  .GlobalFoundriesوقد
شغل مناصب قيادية عليا منها رئيس قسم التخطيط االستراتيجي في مجلس أبوظبي
للتعليم ،ونائب رئيس معهد مصدر لألبحاث ،وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات في
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ومدير هندسة الحاسوب في جامعة نورث كارولينا

في شارلوت .رفيق مكي هو الفائز بوسام الباحث المواطن األول .ويحمل درجة دكتوراه في
الهندسة الكهربائية من الواليات المتحدة االمريكية.

محمـد باهرون

محمـد باهرون ،مدير عام مركز البحوث  -المعروف أيضًا باسم مركز دبي لبحوث السياسة
العامة وهو مركز أبحاث مستقل .يشرف حاليًا على البحوث في الشؤون الدولية
والجيوستراتيجية ،ودراسات السياسة العامة ،وبحوث الرأي العام .في السابق ،كان
باهرون يعمل كاتبًا ومراس ً
ال لألخبار والنشرات الثقافية ألكثر من صحيفة مثل االتحاد،

والعربي ،ومجلة الدفاع الخليجي.

جاكوبو بومبو جارسيا

جاكوبو بومبو ،رئيس المنتدى العالمي للقيادات الشابة ( ،)GLYFوهو منتدى فريد يقوم على
الحوار والنقاش حيث تلتقي الشخصيات الرائدة والخبراء ورجال األعمال من جميع أنحاء
العالم مع القادة الشباب الفاعلين والطموحين .ويتيح المنتدى الدولي للقادة الشباب
مساحة استثنائية للحوار حول التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم .وبصفته دكتور
في القانون ،يعمل جاكوبو إستشاري في عمليات مشاركة المؤسسات في األسواق الدولية

واألمن الدولي.

80

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:46 PM

68-81.indd 80

القمة العالمية لرئيسات البرلمانات

متحدون لصياغة المستقبل

12/11/16 4:46 PM

81

68-81.indd 81

12 - 13 DECEMBER 2016

FNC_ENG_FINAL.indd 83

12/11/16 6:42 PM

