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رئیس البرلمان–النموذج الخاص لمرشح الفئة االولى 

المملكة االردنیة الھاشمیة/ مجلس النواب الشعبة البرلمانیة

المھندس سعد ھایل السرورإسم المرشح

سابقرئیس مجلس نوابصفة المرشح 

)مرات رئیسا للمجلس6تم انتخابھ (سنوات6مدة رئاسة البرلمان
سنة24مدة العضویة

لمانیھ التي تقلدھا المواقع البر
رئاسة لجان، ،( نیابة رئیس

امانة سر) مددھا.

ترأس العدید من لجان الرد على خطاب العرش السامي،
مقرر للعدید من اللجان الدائمة مثاال ال حصرا اللجنة المالیة 
ولجنة الزراعة والمیاه ولجنة الریف والبادیة باالضافة الى 

، ولجنة صیاغة النظام من لجان التحقق النیابیةترؤوسھ العدید
الداخلي لمجلس النواب

المواقع البرلمانیة التي شغلھا 
في المنظمات البرلمانیة 
واالقلیمیة والدولیة ومددھا

 رئیس الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من اجل المتوسط لمدة
.12/4/2013عام اعتبارا من 

 مجلس اوروبا لدول المتوسطرئیس الشعبة البرلمانیة في
.رئیس الحوار العربي االفریقي

المواقع الوطنیة العلیا التي 
شغلھا ومددھا

 1984- 1982عضو المجلس الوطني االستشاري
 1991وزیر المیاه والري
 1993-1991وزیر االشغال العامة واالسكان
 2003-2000عضو مجلس االعیان
 2011-2010الداخلیة نائب رئیس الوزراء و وزیر.
.عضو لجنة المیثاق الوطني
.عضو مجلس ادارة مؤسسة االقراض الزراعي
.رئیس الھیئة االداریة لنادي الحسین / المفرق
عضو مجلس امناء جامعة الیرموك
عضو مجلس ادارة سوق عمان المركزي
عضو مجلس ادارة صندوق التنمیة والتشغیل
 التعاونیة.عضو مجلس ادارة المنظمة

رئیس مجلس امناء جامعة االسراء.

أنشطة االتحاد البرلماني 
ظمت في بلده العربي التي نُ 

خالل فترة رئاستھ

 الدورة السادسة والعشرون االستثنائیة لمجلس االتحاد
-8البرلماني العربي والتي انعقدت في عمان 

10/1/1996.
.عدة لقاءات مع رؤساء اتحاد البرلمان العربي
عدة اجتماعات مع االمین العام لالتحاد البرلماني العربي

أنشطة البرلمانات الثنائیة 
التي ُنظمت في بلده في خالل 

فترة رئاستھ

العدید من اجتماعات العمل مع العدید من البرلمانات على سبیل 
المثال ال الحصر:

مجلس االمة الكویتي
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مجلس الشعب السوري
مجلس الشورى االیراني
رلمان الیابانيالب
مجلس الشعب الجزائري
الجمعیة الوطنیة الفرنسیة
 البرلمان االیطالي
البرلمان االوروبي
الكونغرس االمریكي
 البرلمان االلماني
مجلس النواب البحریني
مجلس الشعب المصري
مجلس النواب العراقي
مجلس الشورى السعودي
مجلس النواب الیمني
البرلمان الكوبي

البرلمانات متعددة أنشطة 
االطراف التي ُنظمت في بلده 

خالل فترة رئاستھ.

 اجتماعات المكتب والمكتب الموسع للجمعیة البرلمانیة
.لالتحاد من اجل المتوسط

 اجتماع الحوار العربي االفریقي للبرلمانات العربیة
واالفریقیة.

 اجتماعات لرؤساء واعضاء لجان االتحاد البرلماني
الدولي.

اجتماعات مع عدة وفود ولجان من البرلمان االوروبي

الزیارات المتبادلة بینھ وبین 
رؤساء البرلمانات العربیة 

واالقلیمیة والدولیة

العدید من الزیارات البرلمانیة وعلى سبیل المثال ال الحصر:
 مجلس النواب البحرینيرئیس
 تي مجلس االمة الكویرئیس
لمان االوروبيرئیس البراكثر من زیارة ل
برلمانیة لالتحاد من اجل المتوسطرئیس الجمعیة ال
عدة زیارات لرئیس االتحاد البرلماني العربي
رئیس مجلس النواب المغربي.
رئیس مجلس النواب العراقي
رئیس مجلس الشورى القطري
 السودانيالمجلس الوطنيرئیس
رئیس مجلس الشعب المصري
 الجزائريرئیس المجلس الشعبي الوطني
رئیس مجلس النواب اللیبي
 رئیس مجلس النواب الیمني
رئیس مجلس الشعب السوري
رئیس مجلس النواب اللبناني
رئیس المجلس الوطني الفلسطیني

العدید من الزیارات المتبادلة مع رؤساء البرلمانات الدولیة 
:واالقلیمیة
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رؤساء برلمانات الصین ، النمسا، الھند، الباكستان، 
ایطالیا، لجمھوریة التركیة، الیونان، بلغاریا، فرنسا، ا

المانیا، ایران، استرالیا، بریطانیا، كوریا الجنوبیة، 
رومانیا، امریكا، روسیا، جنوب افریقیا، جمھوریة 
نامیبیا، كندا، كوریا الشمالیة، اسبانیا، بلجیكا، قبرص، 

مالطا، اثیوبیا، اندونیسیا.

األسالیب والنظم التي 
حدثھا لتطویر االداء است

البرلماني في اجھزة البرلمان 
المختلفة ( اللجان البرلمانیة)

تعدیل النظام الداخلي لمجلس النواب بتضمینھ العدید من 
التغییرات الجوھریة مثل اضافة لجان دائمة اكثر اختصاصا مثل 

لجنة المرأه وشؤون االسره لجنة ستثمار، لجنة االقتصاد واال
.لجنة النظام والسلوك،وتقصي الحقائقالشفافیة 

اضافة فصل مستحدث لتنظیم عمل الكتل واالئتالفات البرلمانیة  
تشكیل لجنة لوضع مدونة سلوك استحداث المكتب التنفیذي، 

تنفیذ مشروع الھیكلة نیابي تحكم اخالقیات العمل البرلماني، 
الوصف االداریة لموظفي االمانھ العامة لمجلس النواب  وتحدیث

وفقا لدراسات متخصصة مبنیة على الوظیفي للوظائف االداریة 
ریع ، انشاء نظام التصویت االلكتروني على مشامعایییر الحوكمة

القوانین والقرارات النیابیة المطروحة للتصویت.

أفكار او دراسات مقدمة 
مجاالت التعاون لتطویر 

البرلماني العربي

قدم العدید من االفكار واالقتراحات الداعمة للعمل البرلماني 
اثناء فترات رئاستھ لمجلس النواب سواء خالل االحداث العربي 
العربیة او االجتماعات الثنائیة عبر تكثیف اللقاءات ھالبرلمانی

البرلمانیة العربیة وتبادل االراء والموقف ازاء العدید من 
والتنسیق المشترك.مجاالت التعاون البرلمانیة

أفكار او دراسات قدمھا في 
البرلمانات االقلیمیة والدولیة 

ي المجاالت ذات االھتمام ف
المشترك

عبر مشاركتھ الدائمة في المحافل البرلمانیة الدولیة واالقلیمیة قدم 
الكثیر من المقترحات واالراء خصوصا في القضیة الفلسطینیة 

اقترح تشكیل محور االھتمام العربي المشترك وقضایا اللجوء و
وفد برلماني عربي لزیارات البرلمانات الدولیة لتقدیم وجھة 

والقضایا المفصلیھ.النظر العربیة ازاء القضیة الفلسطینیة

دوره في اتخاذ القرارات في 
برلمان دولتھ لدعم مواقف 

عربیة في المحافل البرلمانیة 
المختلفة

ساھم وبشكل جوھري في تبني مجلس النواب االردني للعدید من 
والمواقف التي تخدم قضایا وحقوق الالجئین والقضیة القرارات

الفلسطینیة واالوضاع في سوریا وادار العدید من الحوارات 
البرلمانیة مع الجھات ذات االختصاص البراز القضایا العربیة و 

لى طاولة النقاش وانسنة قضایا اللجوء والتعامل معھا ووضعھا ع
صادي قتالالى جانب المنظور ابمنظور اخالقي 

مساھمة البرلمان تحت 
رئاستھ في دعم القضایا 

العربیة الملحة

اضافة بند طلبقدم مجلس النواب االردني برئاستھ
طارئ الى جدول اعمال االتحاد البرلماني العربي الذي 
عقد في الكویت لمناقشة قضیة اللجوء السوري ، كما 
تبنت البرلمانات العربیة طلب مجلس النواب االردني 

واالعتداءات مؤتمر طارئ لمناقشة التھدیدات بعقد 
على المسجد االقصى وذلك على ھامش االسرائیلیة 

اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي ، كما تبنى مقترح 
تشكیل وفد برلماني عربي تكون مھمتھ اطالع برلمانات 
العالم على االنتھاكات االسرائیلیة ووضع المجتمع 

ع.ئق على ارض الواقحقاالبرلماني الدولي امام ال
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 تقدم مجلس النواب االردني تحت رئاستھ بمقترح اضافة
بند طارئ الى جدول اعمال اجتماعات االتحاد البرلماني 

بخصوص الالجئیین السوریین وضرورة 128رقم 
ضغط برلمانات الدول االعضاء في االتحاد على 

حكوماتھم لتحمل اعباء اللجوء االنساني السوري. 
دم بمقترح في اجتماع برلمانات الدول االسالمیةكما تق

129على ھامش اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي 
على ضم مقترحي برلماني فلسطین والمغرب في بند 
واحد لمنحھ القوة الالزمة لتمریره وذلك بخصوص
مقترح البرلمان المغربي بمناقشة تدمیر االرث الثقافي 
والعالمي في القدس ومقترح البرلماني الفلسطیني 
بخصوص المستوطنات واثنت البرلمانات المشاركة على 

.مقترحھ وتم ضم البندین بالفعل
 أكد المھندس السرور على التمسك بقرارات الشرعیة

العامة لالمم الدولیة وقرارات مجلس االمن والجمعیة
المتحدة ورفض حق الوالیات المتحدة االمریكیة منح 

تفاقیات الدولیة القدس كعاصمة السرائیل خالفا لال
واتفاقیة السالم وذلك اثناء انعقاء الدورة الطارئة المؤتمر 

.السادس والعشرون لالتحاد البرلماني العربي

التفاعل والتعاون مع الجھات 
الرقابیة التنفیذیة واالجھزة 
ذات الصلة

 شكَل تاریخ العمل البرلماني الطویل و العمیق لدى
المھندس السرور رافعة اساسیة في تنظیم العمل 
البرلماني االردني وفقا لمبادئ الدستور في الفصل بین 
السلطات وتجسید واقعي عبر الممارسة الفعلیة لمبدأ 
الفصل بین السلطات ما كان لھ التأثیر المباشر على

دونما تشابك العالقة ما بین الجھات التنفیذیة والبرلمانیة 
لعمل النیابي نحو اھدافھ الصحیحھ وفي والدفع باسلبي 

مساره المفترض.
 عمل على تعزیز الدور الرقابي للمجلس عبر ذراعھ

الفني دیوان المحاسبة والتعامل مع مخرجات الدیوان 
ط بكل سلطة .وتقاریره الفنیة وفقا للدور الدستوري المنا

 ساھم في اقرار العدید من القوانین الرقابیة وانشاء ھیاكل
رقابیة جدیدة وعلى سبیل المثال ال الحصر المساھمة في 
وضع قوانین المؤسسات الرقابیة مثل قانون ھیئة مكافحة 

الفساد، قانون دیوان المظالم.

مشاركتھ في انشطة االتحاد 
البرلماني العربي

سعد ھایل السرور في جمیع اجتماعات االتحاد شارك المھندس 
البرلماني العربي بصفتھ رئیسا لمجلس النواب اثناء فترة رئاستھ 

ات:فقد شارك في المؤتمر
 الدورة الخامسة والعشرون لمجلس االتحاد البرلماني

.1995العربي الرباط 
 1996الدورة السادسة والعشرون / عمان
 / 1996دمشق الدورة السابعة والعشرون
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 1997الدورة الثامنھ والعشرون / القاھرة
 1998الدورة الطارئة الثالثون / االقصر
 1998الدورة الحادیھ والثالثون / صنعاء
2013المؤتمر التاسع عشر / الكویت ا

حضوره ومشاركتھ في 
المحافل البرلمانیة الدولیة 

واالقلیمیة

النواب في جمیع شارك المھندس السرور بصفتھ رئیسا لمجلس 
المحافل البرلمانیة الدولیة فقد شارك في اجتماعات االتحاد 

دولي في الدورات التالیة:البرلماني ال
 1995لالتحاد البرلماني الدولي مدرید 93الدورة
 1995لالتحاد البرلماني الدولي بخارست 94الدورة
 1996لالتحاد البرلماني الدولي اسطنبول 95الدورة
 1996لالتحاد البرلماني الدولي بكین 96الدورة
 1997لالتحاد البرلماني الدولي سیؤول 97الدورة
 1997لالتحاد البرلماني الدولي القاھرة 98الدورة
 1998لالتحاد البرلماني الدولي نامیبیا 99الدورة
 1998لالتحاد البرلماني الدولي موسكو 100الدورة .
 1999ي الدولي برلین لالتحاد البرلمان102الدورة
 2002لالتحاد البرلماني الدولي ماركش 107الدورة
 2003لالتحاد البرلماني الدولي جنیف 109الدورة
 2009لالتحاد البرلماني الدولي ادیس بابا 120الدورة
 2013التحاد البرلماني الدوليل128الدورة
2013لالتحاد البرلماني الدولي129الدورة
 2015لالتحاد البرلماني الدولي133الدورة

المشاركة في انشطة العمل 
المشترك بین برلمان دولتھ 

والبرلمانات العربیة

یستند المھندس السرور الى خلفیة االعتزاز بالعروبة والعمل 
المشترك وعقلیة جمعیة تؤمن بضرورة التشارك والتشابك 
االیجابي وتجسیدا لھذا الفكر الجمعي سعى الى التواصل مع 

والمشاركة في جمیع االحداث ھجمیع رؤساء البرلمانات العربی
تشكیل العدید من الوفود البرلمانیة ویعتبر عدد الزیارات الثنائیة و

العربیة دلیال واضحا على فعالیة االنشطة في البرلمانیة للمشاركة 
المشاركة ، كما ان مجلس النواب االردني خالل فترات رئاستھ 
لم یستثني او یتجاوز عن أي فعالیة او نشاط برلماني عربي دون 
تمثیل او مشاركة وكان حاضرا على الدوام في المحافل 

دونما استثناء او تحفظ .العربیة یة البرلمان
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  أمحد بن إبراهيم راشد املال  معايل السيد

 رئيس جملس النواب يف مملكة البحرين
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 "زئيس البسلمبن" لىموذج الخبص لمسشح الفئة األولىا

 .الشعبة البسلمبوية: مملكة البحسيه

 اسم المسشح: معبلي السيد أحمد به إبساهيم زاشد المال.

 صفة المسشح: زئيس مجلس الىواة زئيس اللجىة التىفيرية للشعبة البسلمبوية.
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 7402/  ديسمبر –كانون األول / 40الرباط 
 ملفات المرشحين 

 :"رئيس البرلمان" –مرشح الفئة األولى 
  الزعنون سليم معايل األستاذ

 رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين

 









 
 

 :"رئيس الربملان" –ملرشح الفئة األوىل  النموذج اخلاص
 اجمللس الوطين الفلسطيين الشعبة الربملانية:

 سليم ذيب الزعنون اسم املرشح   :

 رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين صفة املرشح   :

 
 اتالبيان املعايري

 احدى وعشرون عاما .مدة رئاسته للربملان
 ومخسون عاماثالث  مدة العضوية.

املواقع الربملانية األخرى اليت تقلدها )نيابة الرئيس، رئاسة جلان، أمانة سر( 
 ومددها.

 نائب رئيس اجمللس ملدة اربع وعشرون عاما

-2010ة رئيس االحتاد الربملاين العريب لدورة واحد املواقع الربملانية اليت شغلها يف املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية ومددها.
2011  

-2011رئيس جلنة الدستور الفلسطيين ملدة ستة اعوام من  .1 املواقع العليا الوطنية اليت شغلها ومددها.
2017  

جلنة اعداد نظام انتخابات اجمللس الوطين ملدة مخسة  رئيس .2
 2017-2011سنوات 

 رئيس اللجنة التحضريية لعقد  اجمللس الوطين الفلسطيين .3
 ملدة سبع سنوات

اجمللس املركزي الفلسطيين ملدة احدى رئيس  .4
 2017-1996( 21)ن عاما و وعشر 

عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ملدة اثنتان  .5
 واىل اآلن  1965ومخسون عاما من 

 احد مؤسسي الثورة الفلسطينية  .6
معتمد حركة فتح يف الكويت واخلليج ملدة  .7

 اربع وثالثون عاما ( 34)
ملدة  يننيسكرتري عام رابطة الطالب الفلسط .8

 1955-1954سنة واحدة 



 
 

قاد املقاومة الشعبية يف غزة عامني من  .9
1956-1957 

اجتماعان للجنة التنفيذية لالحتاد والربملان العريب وقد  ة رئاسته.مت يف بلده يف خالل فت ظ  أنشطة االحتاد الربملاين العريب اليت ن  
 عقد االجتماعان يف عمان نظرا لظروف االحتالل

نظم رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين كثريا من  ته.مت يف بلده يف خالل فتة رئاسظ  الربملانات الثنائية اليت ن  أنشطة 
االجتماعات الثنائية مع برملانات عربية وغري عربية 

 خارج الوطن لظروف االحتالل
ة يف بلده يف خالل فت مت ظ  ن  أنشطة الربملانات متعددة األطراف اليت 

 رئاسته.
نتيجة االحتالل فانه من الصعب تنظيم مثل هذه 

 النشاطات
قام بزيارات عديدة للعديد من الربملانات العربية  الزيارات املتبادلة بينه وبني رؤساء الربملانات العربية واإلقليمية والدولية.

 واالقليمية والدولية 
زة الربملان هاألساليب والنظم اليت استحدثها لتطوير األداء الربملاين يف أج

 (.)اللجان الربملانية املختلفة
استخدام تقنية الفيديوكونفرس لتامني التواصل بني 

اعضاء اجمللس الوطين الفلسطيين يف الداخل واخلارج 
للتغلب على الوضع اخلاص للشعب الفلسطيين يف 

 الداخل واخلارج 
  العريب.مة لتطوير جماالت التعاون الربملاين أفكار أو دراسات مقد  

أفكار أو دراسات قدمها يف الربملانات اإلقليمية والدولية يف اجملاالت ذات 
 االهتمام املشتك.

 

ة دوره يف اختاذ القرارات يف برملان دولته لدعم مواقف عربية يف احملافل الربملاني
 املختلفة.

 دعم كل القرارات املتعلقة بالقضايا العربية  .1
 الوطين الفلسطيين يفمشاركة وفود اجمللس  .2

 جلان الصياغة واالجتماعات املختلفة
احلرص على حضور مجيع مؤمترات االحتاد الربملاين  ة.مسامهة الربملان حتت رئاسته يف دعم القضايا العربية امللح  

العريب ودوراته االستثنائية املخصصه لبحث قضايا 
 عربية طارئه

بصفته رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين ، اجلسم  واألجهزة الرقابية ذات الصلة.التفاعل والتعاون مع اجلهات التنفيذية 
التشريعي االعلى للشعب الفلسطيين يف الوطن 



 
 

 لى صلة وثيقة مع اجلهات التنفيذيةعوالشتات  فهو 
 واالجهزة الرقابية ذات الصلة

رات لوطين الفلسطيين اىل مؤمتيرأس دائما وفود اجمللس ا مشاركته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب.
 االحتاد الربملاين العريب العادية والطارئة 

حيرص على املشاركة يف الكثري من احملافل الربملانية  حضوره ومشاركته يف احملافل الربملانية الدولية واإلقليمية.
 الدولية واالقليمية

س املشتك بني اجملل يشارك يف عدد من انشطة العمل لعربية.والربملانات ااملشاركة يف أنشطة العمل املشتك بني برملان دولته 
 الوطين الفلسطيين والربملانات العربية 
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 1

  ا ــــمع
ســـة القــــدهللا جمعــــــــــل عبـــــــأم د.   يـــــــــــــــب

س   االتحادي املجلس الوط ةرئ
 

 
  نبذة 

ــــــــــ اٌ  ســــــــــًا للمجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي  ســــــــــ رئ نتخبــــــــــت معــــــــــا د. أمــــــــــل عبــــــــــدهللا القب
ر لعــــــــــــام  ــــــــــــ الــــــــــــوطن العربــــــــــــي  2015شــــــــــــهر نــــــــــــوفم ــــــــــًا  ــــــــــــرأس برملانــ لُتصــــــــــــبح أول ســــــــــــيدة ت

ســـــــــــــــ كـــــــــــــــأول ســـــــــــــــيدة 2006ـــــــــــــــ عـــــــــــــــام و لشـــــــــــــــرق االوســـــــــــــــط.وا ، انتخبـــــــــــــــت د. أمـــــــــــــــل القب
ــــــــــــــ عــــــــــــــام  ة املجلــــــــــــــس الــــــــــــــوط االتحــــــــــــــادي، و شــــــــــــــغل عضــــــــــــــو تولــــــــــــــت  2011اماراتيــــــــــــــة 

س املجلــــــــس.  ــــــــ منصــــــــب نائــــــــب رئــــــــ ي و رملــــــــا ة االتحــــــــاد ال شــــــــغل عضــــــــو أول إماراتيــــــــة 
ســــــــــاء، ســــــــــيقية لل جنــــــــــة الت ــــــــــ اجتمـــــــــاع ال ، ومّثلــــــــــت املجموعــــــــــة العربيــــــــــة  وقــــــــــد  الـــــــــدو

جــــــــــــان املهمــــــــــــة والوفــــــــــــود الرســــــــــــمية للدولــــــــــــة. لهــــــــــــا انجــــــــــــازات و  ترأســــــــــــت العديــــــــــــد مــــــــــــن ال
مات عديـــــــدة  ة ومســـــــا ـــــــ هـــــــا متم مي ا وأ ـــــــ نطاقهـــــــا ومـــــــدا ا  ـــــــة الوطنيـــــــة و ـــــــ ال يمكـــــــن حصـــــــر ـــــــز الهو خدمـــــــة عز

  .دولة االمارات و العالم العربياملجتمع داخل 
  

يل العل واملعر   التأ
ســـــــــ تتمتـــــــــع  نائي وها عمـــــــــق فكـــــــــري ن لـــــــــدبـــــــــأالقب ـــــــــر مـــــــــن االنجـــــــــازات االكاديميـــــــــة مـــــــــن خاللـــــــــھ حققـــــــــت  ،اســـــــــت الكث

ة، ـــــــ ـــــــ  املتم ها رصـــــــيد يمتـــــــد إ ـــــــرة االكاديميـــــــة املهنيـــــــة، فهـــــــ  18ولـــــــد ـــــــ درجـــــــة عامـــــــا مـــــــن ا  الـــــــدكتوراهحاصـــــــلة ع
ــــــــ مــــــــن جامعــــــــة شــــــــيفيلد باململكــــــــة املتحــــــــ ــــــــة بدرجــــــــة امتيــــــــاز مــــــــع مرتبــــــــة الشــــــــرف األو عــــــــام  دةــــــــ الهندســــــــة املعمار

ـــــــراث املعمـــــــاري لدولـــــــة ، 2000 ـــــــ ال فـــــــاظ ع ـــــــ مجـــــــال ا ـــــــ تحمـــــــل شـــــــهادة دكتـــــــوراه  ـــــــ العـــــــالم ال ـــــــ الوحيـــــــدة  و
ــــــــل االمــــــــارات. ــــــــادي وبــــــــاع طو ها دور ر ــــــــراث املعمــــــــاري لدولــــــــة االمــــــــارات العربيــــــــة املتحــــــــدة ولــــــــد ــــــــ ال فــــــــاظ ع  ــــــــ ا

ــــــــذا املجــــــــال ــــــــ  هــــــــا متخصصــــــــة  ــــــــ و  .كو وسدرجــــــــة الحاصــــــــلة ع ــــــــالور ــــــــة لهندســــــــةــــــــ ا ب بدرجــــــــة امتيــــــــاز  املعمار
ـــــــ  .1993مـــــــن جامعـــــــة االمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة عـــــــام مـــــــع مرتبـــــــة الشـــــــرف  ســـــــ ع وحصـــــــلت الـــــــدكتورة أمـــــــل القب

ريطانيــــــــــة،  عليميــــــــــة عامليــــــــــة، مثــــــــــل جامعــــــــــة شــــــــــيفيلد ال هــــــــــا مؤسســــــــــات  هــــــــــا ملعال ــــــــــة منح ــــــــــر مــــــــــن دكتــــــــــوراه فخر أك
ة القومية  جمهور    ة كازاخستان.وجامعة جوميليوف األورو آسيو

  
رة رات مهنية كب   خ

قــــــــة، حيــــــــث  ندســــــــية عر الت مهنيــــــــة  ــــــــرات ومــــــــؤ ســــــــ خ هــــــــا األكاديميــــــــة املرموقــــــــة تمتلــــــــك القب ال فضــــــــال عــــــــن مؤ
ــــــــــــ  ع الهندســــــــــــية والفنيــــــــــــة، وشــــــــــــاركت  شــــــــــــارات الهندســــــــــــية وإدارة املشــــــــــــار ــــــــــــ مجــــــــــــال االس ــــــــــــرة واســــــــــــعة  ها خ لــــــــــــد

شــــــــارة لتقيــــــــيم وتحكــــــــيم العديــــــــد مــــــــن املشــــــــارع العديــــــــد مــــــــن املشــــــــارع تصــــــــميما وتنفيــــــــذا وإشــــــــرافا، وع ملــــــــت كمس
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ـــــــــ ترشـــــــــيح صـــــــــاحب  ندســـــــــ مـــــــــن دولـــــــــة اإلمـــــــــارات العربيـــــــــة املتحـــــــــدة بنـــــــــاًء ع ـــــــــر  املهمـــــــــة بالدولـــــــــة، وشـــــــــاركت كخب
ة، لوضـــــــــع  ـــــــــ للقـــــــــوات املســـــــــ ـــــــــ عهـــــــــد أبـــــــــوظ نائـــــــــب القائـــــــــد األع هيـــــــــان و الســـــــــمو الشـــــــــيخ محمـــــــــد بـــــــــن زايـــــــــد آل 

طط الشامل إلمارة أبوظ لعام ن لعام  2030 امل طط الشامل ملدينة الع   .2030ووضع امل
 

ـــــــــــــة إلمـــــــــــــارة أبـــــــــــــوظ  ر ــــــــــــ مراجعـــــــــــــة جميـــــــــــــع املشــــــــــــارع التطو ي  ندســـــــــــــ إمـــــــــــــارا ــــــــــــر  ـــــــــــــة كخب شــــــــــــاركت بصـــــــــــــفة دور
ـــــــــذه املشـــــــــارع ملتطلبـــــــــات  ـــــــــ مالءمـــــــــة  ، وحرصـــــــــت ع ـــــــــي إلمـــــــــارة أبـــــــــوظ بالتعـــــــــاون مـــــــــع مجلـــــــــس التخطـــــــــيط العمرا

هـــــــــــا للموا ن ومطابق ان إمـــــــــــارة أبـــــــــــوظ الدولـــــــــــة واملـــــــــــواطن صـــــــــــفات العامليـــــــــــة والبيئيـــــــــــة ولالحتياجـــــــــــات الفعليـــــــــــة لســـــــــــ
ـــــــراث املعمـــــــاري لدولـــــــة اإلمـــــــارات العربيـــــــة  ـــــــ إبـــــــراز ال ـــــــ مجالهـــــــا املنهـــــــ ع ـــــــة الوطنيـــــــة. وتركـــــــز  ـــــــ الهو هـــــــا ع ومحافظ
راثيـــــــــــــة والســـــــــــــياحة الثقافيـــــــــــــة  ر املنـــــــــــــاطق ال ليـــــــــــــة وتطـــــــــــــو ـــــــــــــة امل ـــــــــــــ الهو فـــــــــــــاظ ع املتحـــــــــــــدة محليـــــــــــــا وعامليـــــــــــــا، وا

ة الوطنية اإلماراتية. لية والهو عرف العالم بالثقافة امل   و
  

  برملانية من طراز فرد
ســـــــ العديـــــــد مـــــــن  رملانيـــــــةلـــــــدى القب الت ال تخـــــــب فهـــــــ  املــــــــؤ ســــــــأول امـــــــرأة ت ــــــــ  لمجلـــــــس الـــــــوط االتحـــــــاديل ارئ

ــــــــذا املنصــــــــب السياســــــــ عربيــــــــةمــــــــرأة ا وأول  ،2015ر نــــــــوفم 18 . كمــــــــا شــــــــغلت يــــــــ الــــــــوطن العربــــــــالرفيــــــــع  تتقلــــــــد 
س املجلــــــــس الــــــــوط االتحــــــــاديمنصــــــــب  ــــــــ أول ا ،2011ــــــــ عــــــــام  النائــــــــب األول لــــــــرئ ــــــــذا و مــــــــرأة خليجيــــــــة تتقلــــــــد 

ـــــــــ عـــــــــام  ،املنصـــــــــب السياســـــــــ ـــــــــرأس أحـــــــــد جلســـــــــات املجلـــــــــس  وأول امـــــــــرأة إماراتيـــــــــة تحصـــــــــل ، 2013وأول امـــــــــرأة ت
ـــــــــ مقعـــــــــد ـــــــــق االنتخـــــــــاب دةـــــــــ املجلـــــــــس الـــــــــوط االتحـــــــــادي لدولـــــــــة االمـــــــــارات العربيـــــــــة املتحـــــــــ ع ـــــــــ عـــــــــام  عـــــــــن طر

ع عشر ،2006 شر الرا   .للمجلس وكان ذلك  الفصل ال
سشـــــــــغلت منصـــــــــب  رملانيـــــــــة للمجلـــــــــس الـــــــــوط االتحـــــــــادي رئـــــــــ ـــــــــ الشـــــــــعبة ال رملـــــــــان الـــــــــدو   ،مجموعـــــــــة اتحـــــــــاد ال

رملــــــــــان الــــــــــدوو  ــــــــــاكم التحــــــــــاد ال ــــــــــ املجلــــــــــس ا ــــــــــ أول اعضــــــــــو  ة اتحــــــــــاد ، و ــــــــــ عضــــــــــو شــــــــــارك  مــــــــــرأة إماراتيــــــــــة 
رملان الدو عن   دولة االمارات العربية املتحدة. ال

رملانيـــــــــات،  ســـــــــاء ال ســـــــــيقية لل جنـــــــــة الت ـــــــــ ال وكانـــــــــت عضـــــــــو أصـــــــــيل ملـــــــــدة أربـــــــــع ســـــــــنوات عـــــــــن املجموعـــــــــة العربيـــــــــة 
) و  رملــــــــان الـــــــــدو ــــــــ اتحــــــــاد ال ركة  أول إماراتيــــــــة تمثــــــــل املجموعــــــــة العربيــــــــة (برملانـــــــــات جميــــــــع الــــــــدول العربيــــــــة املشـــــــــ

جنـــــــــــة.  ـــــــــــذه ال ةـــــــــــ  ـــــــــــ عضـــــــــــو ي  وشـــــــــــاركت  رملـــــــــــا ن الشـــــــــــباب باتحـــــــــــاد ال رملـــــــــــاني جنـــــــــــة ال ـــــــــــ  املجموعـــــــــــة العربيـــــــــــة 
ة ـــــــــ و ،الـــــــــدو ، عضـــــــــو رملـــــــــان الـــــــــدو جمعيـــــــــة العامـــــــــة التحـــــــــاد ال ســـــــــان با قـــــــــوق اال جنـــــــــة الدائمـــــــــة الثالثـــــــــة  ال

ة جمعيــــــــــــــة العامــــــــــــــة الت وعضــــــــــــــو ارجيــــــــــــــة والتنميــــــــــــــة املســــــــــــــتدامة با جنــــــــــــــة الدائمــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة للشــــــــــــــؤون ا حــــــــــــــاد ال
. رملان الدو  ال

ســـــــــــ معـــــــــــا الـــــــــــدكتورة  ترأســـــــــــت ربيـــــــــــة والتعلـــــــــــيم واإلعـــــــــــالم والشـــــــــــباب والثقافـــــــــــة بـــــــــــاملجلس الـــــــــــوط القب جنـــــــــــة ال
ــــــــع عشـــــــــر، االتحــــــــادي  شــــــــر الرا ارجيـــــــــة والزراعــــــــة وامليـــــــــاه  ـــــــــ عضــــــــوكانــــــــت و ــــــــ الفصـــــــــل ال جنــــــــة الشــــــــؤون ا

ـــــــــروة الســـــــــمكية ية والعمـــــــــل ،وال ـــــــــ جنـــــــــة الشـــــــــؤون ال ـــــــــ عـــــــــدد مـــــــــن  ،ون االجتماعيـــــــــةالشـــــــــؤ و  وعضـــــــــو  وعضـــــــــو 
جـــــــــــان املؤقتـــــــــــة بـــــــــــاملجلس الـــــــــــوط االتحـــــــــــادي  ـــــــــــ  لعمالـــــــــــة الوافـــــــــــدة والقضـــــــــــايا املتعلقـــــــــــة باملناقشـــــــــــة ال ن  التـــــــــــوط
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ــــــــــــع عشــــــــــــر شــــــــــــر الرا جنــــــــــــة الشــــــــــــؤون الداخليــــــــــــة والــــــــــــدفاع ،الفصــــــــــــل ال ــــــــــــ  شــــــــــــر  وعضــــــــــــو  ــــــــــــ الفصــــــــــــل ال
امس عشر   .ا

جنــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــة إلعــــــــــــــداد ممثــــــــــــــل للمجلــــــــــــــس الــــــــــــــوط االتحــــــــــــــادي عملــــــــــــــت كعضــــــــــــــو  هيــــــــــــــة وال جنــــــــــــــة التوج ــــــــــــــ ال
راتيجية الوطنيــــــــــة لألمومــــــــــة والطفولــــــــــة. قامــــــــــت بإعــــــــــداد وتنظــــــــــيم وإدارة ورئاســــــــــة نــــــــــدوات عامــــــــــة مفتوحــــــــــة و  االســــــــــ

ربيــــــــــــــة والتعلــــــــــــــيم واإلعــــــــــــــالم والشــــــــــــــباب والثقافــــــــــــــة للتواصــــــــــــــل مــــــــــــــع  جنــــــــــــــة ال ســــــــــــــة  ها رئ بــــــــــــــاملجلس الــــــــــــــوط بصــــــــــــــف
ن وفـــــــتح املجـــــــال أمـــــــامهم لطـــــــرح هـــــــم واســـــــتطالع الـــــــرأي العـــــــام املـــــــواطن ـــــــ وضـــــــع  ،آرا هم  هم ومشـــــــارك رحـــــــا ـــــــ مق وتب

ن والــــــــــوطن. و  ومناقشــــــــــة القضــــــــــايا الهامــــــــــة ،التوصــــــــــيات هــــــــــم املــــــــــواطن ــــــــــ  ــــــــــ ال عقــــــــــد أول نــــــــــدوة مفتوحــــــــــة  قامــــــــــت 
ربيـــــــــة والتعلـــــــــيم و  ـــــــــ املجلـــــــــس الـــــــــوط االتحـــــــــادي ملناقشـــــــــة سياســـــــــة وزارة ال ـــــــــل ال ـــــــــ إبر  2007عقـــــــــدت بـــــــــأبوظ 

عقـــــــــاد األول للمجلـــــــــس الـــــــــوطاأثنـــــــــاء دور  ـــــــــ ال عقـــــــــد نـــــــــدوة مفتوحـــــــــة ملناقشـــــــــة دور وزارة الثقافـــــــــة  ، كمـــــــــا قامـــــــــت 
ة الوطنية وتنمية املجتمع   ر  16بناء الهو تم   . 2008س

  
ي سا   البعد اال

ـــــــدة  رملانيـــــــة الفر هـــــــا ال ســـــــ قامـــــــت خـــــــالل تجرب ي قـــــــوي مـــــــن خـــــــالل قيامهـــــــا القب ســـــــا ـــــــارات  بالعديـــــــدبـــــــدور إ مـــــــن الز
شـــــــــفيات واملنـــــــــاطق البعيـــــــــدة والنائيـــــــــة واملنطقـــــــــة الغربيـــــــــة والتواصـــــــــل مـــــــــع العديـــــــــد مـــــــــن املي دانيـــــــــة للمـــــــــدارس واملس

همهــــــــم ونقــــــــل  ــــــــ  هم ومناقشــــــــة القضــــــــايا واألمــــــــور ال ــــــــ طلبــــــــا تلفــــــــة للنظــــــــر  ــــــــ امليــــــــادين امل ن  ن والعــــــــامل املــــــــواطن
ها ســـــــــــواء داخـــــــــــل املجلـــــــــــس الـــــــــــوط أو مـــــــــــع متخـــــــــــذي القـــــــــــرار وامل م ومناقشـــــــــــ ـــــــــــ الـــــــــــوزارات وجهـــــــــــة نظـــــــــــر ن  ســـــــــــؤول

جهات العليا. تلفة ومع ا ومية امل  والهيئات والدوائر ا
ـــــــــــــ و  ـــــــــــــ املســــــــــــتوى العربــــــــــــي والــــــــــــدو عـــــــــــــن املشــــــــــــاركة السياســــــــــــية للمــــــــــــرأة  قــــــــــــدمت العديــــــــــــد مــــــــــــن أوراق العمــــــــــــل ع

ـــــــــ االنتخابـــــــــات هـــــــــا  ـــــــــ حققإلبـــــــــراز الصـــــــــورة املشـــــــــرفة للمـــــــــرأة اإلماراتيـــــــــة واإل  ،االمـــــــــارات وعـــــــــن تجرب هـــــــــا نجـــــــــازات ال
 .ودعم الدولة الالمحدود لها قيادة وشعباً 

ســــــــ معــــــــا الــــــــدكتورة  ترأســــــــت ســــــــاء وفــــــــد دولــــــــة اإل القب ي لل ــــــــ الثــــــــا ــــــــ املــــــــؤتمر اإلقلي مــــــــارات العربيــــــــة املتحــــــــدة 
لـــــــــيج العربـــــــــي ـــــــــ دول ا ـــــــــ مراكـــــــــز صـــــــــنع القـــــــــرار  ســـــــــاء  رملانيـــــــــات وال ـــــــــ  ،ال عقـــــــــد  العاصـــــــــمة اإلماراتيـــــــــة والـــــــــذي ا

ــــــــــــــرة ــــــــــــــ الف ، وقــــــــــــــدمت ورقــــــــــــــة عمــــــــــــــل عــــــــــــــن املشــــــــــــــاركة السياســــــــــــــية للمــــــــــــــرأة 2007أكتــــــــــــــوبر  30 - 29 مــــــــــــــن أبــــــــــــــوظ 
ليجيــــــــــة. ــــــــــ األول للطفولــــــــــة املبكــــــــــرة كمــــــــــا  ا ــــــــــترأســــــــــت وفــــــــــد الدولــــــــــة للمــــــــــؤتمر اإلقلي عقــــــــــد   أغســــــــــطس الــــــــــذي ا

ادمشـــــــــــق ـــــــــــ  2010 تمـــــــــــام  ،ســـــــــــور ـــــــــــ مجـــــــــــال اال وقـــــــــــدمت ورقـــــــــــة عمـــــــــــل وعرضـــــــــــا عـــــــــــن جهـــــــــــود دولـــــــــــة االمـــــــــــارات 
راتيجية الوطنية  .لألمومة والطفولة اإلماراتية بالطفولة وعن االس

ســـــــــــ باســـــــــــم دولـــــــــــة اإل  املائـــــــــــدة املســـــــــــتديرة  ـــــــــــواملـــــــــــرأة العربيـــــــــــة العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة مـــــــــــارات وشـــــــــــاركت كمتحـــــــــــدث رئ
ـــــــــ أكتـــــــــوبر املســـــــــتدامة والتنميـــــــــةرأة العربيـــــــــة املـــــــــ :للمـــــــــؤتمر الثالـــــــــث ملنظمـــــــــة املـــــــــرأة العربيـــــــــة  2010، والـــــــــذي عقـــــــــد 

ها وقدمت ،بتوس عنوان : املرأة العربية والتنمية السياسية املستدامة معال   .ورقة عمل 
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ع التعليم  ة قصوى تطو   أولو
ســـــــ العديـــــــد مـــــــن  التتمتلـــــــك القب ها ةألكاديميـــــــا املـــــــؤ ـــــــرة أكاديميـــــــة ومهنيـــــــة ، فلـــــــد التعلـــــــيم ـــــــ مجـــــــال  واســـــــعةخ

ليــــــــــة الهندســــــــــة ، و عامــــــــــا عشــــــــــرنملــــــــــدة  يئــــــــــة تــــــــــدرس ب ــــــــــة ب -عضــــــــــو  مــــــــــارات جامعــــــــــة اإل قســــــــــم الهندســــــــــة املعمار
ـــــــــــراث املعمـــــــــــاري بدولـــــــــــة اإل وتـــــــــــدر بإعـــــــــــدادقامـــــــــــت و  .العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة ملـــــــــــدة ســـــــــــت ســـــــــــنوات مـــــــــــارات س مســـــــــــاق لل

ــــــــةوالــــــــذي  ،العربيــــــــة املتحــــــــدة ــــــــراث مــــــــن خــــــــالل تــــــــدر  قامــــــــتو  .يــــــــدرس لطلبــــــــة قســــــــم الهندســــــــة املعمار س مســــــــاق ال
ــــــــــــ العمــــــــــــل  مــــــــــــارات العربيــــــــــــة املتحــــــــــــدةاملعمــــــــــــاري لدولــــــــــــة اإل  ــــــــــــة ع ــــــــــــ قســــــــــــم الهندســــــــــــة املعمار ــــــــــــجيع الطلبــــــــــــة  ب

ـــــــــــ ـــــــــــراث واملواقـــــــــــع األثر ـــــــــــ ال فـــــــــــاظ ع ـــــــــــ مجـــــــــــال ا ي  ـــــــــــ دولـــــــــــة اإل امليـــــــــــدا راثيـــــــــــة املتنوعـــــــــــة  العربيـــــــــــة مـــــــــــارات ة وال
ــــــــــ توثيقهــــــــــااملتحــــــــــدة  هم ع ــــــــــد عــــــــــن ثالثوقــــــــــاموا  ،وحــــــــــ ــــــــــ امتــــــــــداد دولــــــــــة ن موقعــــــــــا مائــــــــــة وخمســــــــــبتوثيــــــــــق مــــــــــا يز ع

  .ع مدى ست سنوات من عملها األكاديمارات و املناطق النائية اإل 
 

ها مــــــــــــن  راإلمــــــــــــارات العربيــــــــــــة املتحــــــــــــدة جامعــــــــــــة تــــــــــــم انتــــــــــــدا يئــــــــــــة التطــــــــــــو ــــــــــــ  ــــــــــــراث الثقــــــــــــا  ســــــــــــة لوحــــــــــــدة ال  كرئ
يئــــــــة أبــــــــوظ للســــــــياحة ن ( ج الســــــــيا ملدينــــــــة العــــــــ ــــــــرو نا) ملــــــــدة حاليــــــــ االقتصــــــــادي وال )  2003-2001( عــــــــام

طــــــــــــط واإل لوضــــــــــــع  ن وتوثيــــــــــــق املنــــــــــــاطق ا ــــــــــــ تــــــــــــراث مدينــــــــــــة العــــــــــــ فــــــــــــاظ ع راتيجية ل ــــــــــــ إعــــــــــــداد اســــــــــــ شــــــــــــراف ع
ــــــــجيل مدينــــــــة  ــــــــ  ــــــــراث العــــــــال للعمــــــــل ع و العامليــــــــة ومركــــــــز ال ســــــــ ســــــــيق مــــــــع منظمــــــــة اليو راثيــــــــة والت ن ال العــــــــ

. راث العال   ضمن قائمة ال
امـــــــــو  ســـــــــيق ال نقامـــــــــت بالت و العامليـــــــــة  ل بـــــــــ ســـــــــ رمنظمـــــــــة اليو يئـــــــــة التطـــــــــو ج الســـــــــيا  و ـــــــــرو االقتصـــــــــادي وال

ن ناعـــــــــداد وإ ،ملدينـــــــــة العـــــــــ ن الطـــــــــرف ـــــــــذه االتفاقيـــــــــة لوضـــــــــع  ،تفاقيـــــــــة بـــــــــ ـــــــــ توقيـــــــــع  ل أساســـــــــ  شـــــــــ مت  وســـــــــا
ن  ــــــــــ تــــــــــراث مدينــــــــــة العــــــــــ فــــــــــاظ ع راتيجية ل ــــــــــ مســــــــــتوى العــــــــــالم العربــــــــــيو اســــــــــ ــــــــــ مــــــــــن نوعهــــــــــا ع كمــــــــــا  ،عــــــــــد األو

. قامت بالبدء  راث العال ن ضمن قائمة ال جيل مدينة الع   العمل ع 
  

  لدولةمشرف لتمثيل 
ســــــــــ الــــــــــدكتورة مثلــــــــــت  افــــــــــل مشــــــــــرفا رســــــــــميا تمثــــــــــيال مــــــــــارات العربيــــــــــة املتحــــــــــدة دولــــــــــة اإل القب ــــــــــر مــــــــــن امل ــــــــــ الكث

ـــــــــــارج ،العامليـــــــــــة واملـــــــــــؤتمرات الدوليـــــــــــة ـــــــــــ ا  لـــــــــــدى خصوصـــــــــــا ،وانتـــــــــــدبت للعديـــــــــــد مـــــــــــن املهـــــــــــام الرســـــــــــمية للدولـــــــــــة 
راث العال  و العاملية ومركز ال س .منظمة اليو رملان الدو  واألمم املتحدة واتحاد ال

جـــــــــــاب العلميـــــــــــة وأوراق العمـــــــــــل قـــــــــــدمت العديـــــــــــد مـــــــــــن الدراســـــــــــات والبحـــــــــــوث و  ـــــــــــ أثـــــــــــارت إ نة ال املجتمـــــــــــع الرصـــــــــــ
نالـــــــدو  ـــــــ املســـــــتو ـــــــ والـــــــدو ع ـــــــ نطـــــــاق واســـــــعشـــــــرت  و ،اإلقلي عـــــــدد مـــــــن  ـــــــ  تلـــــــك الدراســـــــات والبحـــــــوث ع

يـــــــــة  ليـــــــــة واإل املراجـــــــــع العربيـــــــــة واألجن ـــــــــة امل ـــــــــ تـــــــــراث دولـــــــــة اإلمـــــــــارات والهو فـــــــــاظ ع ان ـــــــــ مجـــــــــال ا واملـــــــــرأة ســـــــــ
ــــــــــــر مــــــــــــن ورش العمــــــــــــل الدوليــــــــــــة ،والتنميــــــــــــة السياســــــــــــية واألمومــــــــــــة والطفولــــــــــــة ــــــــــــ الكث  خصوصــــــــــــا ،كمــــــــــــا شــــــــــــاركت 
راث العال و ومركز ال س  .املنظمة من قبل اليو

  
  



 5

  اتحادي ومحشاط 
ـــــــــــ  شـــــــــــغلت ة  س املجلـــــــــــس الـــــــــــوط االتحـــــــــــادي منصـــــــــــب العضـــــــــــو ســـــــــــ رئـــــــــــ معـــــــــــا الـــــــــــدكتورة أمـــــــــــل عبـــــــــــدهللا القب

ليـــــــــــةالعديــــــــــد مـــــــــــن الهيئــــــــــات واملؤسســـــــــــات  هــــــــــا عضـــــــــــو االتحاديــــــــــة وامل ئـــــــــــة" ــــــــــ م يئــــــــــة الب بإمـــــــــــارة  "مجلـــــــــــس إدارة 
ـــــــ مجلـــــــس ، أبـــــــوظ ـــــــدمات العامـــــــة (مســـــــاندة) منـــــــذ عـــــــام إعضـــــــو  ـــــــ  2014دارة شـــــــركة أبـــــــوظ ل عـــــــام ايـــــــة هح
ـــــــــــة"، 2015 ربو ـــــــــــ عـــــــــــام  عضـــــــــــو "مجلـــــــــــس أمنـــــــــــاء جـــــــــــائزة خليفـــــــــــة ال عضـــــــــــو بمجلـــــــــــس أمنـــــــــــاء مؤسســـــــــــة ، و 2015ح

ــــــــــ مجلــــــــــس أمنــــــــــاء جامعــــــــــة زايــــــــــد منــــــــــذ عــــــــــام ، التنميــــــــــة األســــــــــرة ــــــــــ مجلــــــــــس أمنــــــــــاء معهــــــــــد ، 2007عضــــــــــو  عضــــــــــو 
هايـــــــة عـــــــام  2007مصـــــــدر منـــــــذ عـــــــام  ـــــــ  ســـــــة ا، 2015ح شـــــــارة للمـــــــرأة العاملـــــــةرئ جنـــــــة االس مـــــــارات اإل  ـــــــ دولـــــــة ل

ـــــــــ عـــــــــام  ـــــــــ املســـــــــتوى االتحـــــــــادي ح راتيجية الوطنيـــــــــة ، و 2012ع هيـــــــــة والتنفيذيـــــــــة لالســـــــــ جنـــــــــة التوج ـــــــــ ال عضـــــــــو 
ســــــــة التــــــــداخالت القطاعيــــــــة ،لألمومــــــــة والطفولــــــــة ســــــــيق واإل وقامــــــــت ب .ورئ ــــــــر مــــــــن ثمــــــــان الت ــــــــ عمــــــــل أك شــــــــراف ع

راتيجية الو  ــــــــــــ عمــــــــــــل االســــــــــــ ركة  وميــــــــــــة اتحاديــــــــــــة ومحليــــــــــــة مشــــــــــــ ة طنيــــــــــــة لألمومــــــــــــة والطفولــــــــــــوأربعــــــــــــون جهــــــــــــة ح
 العربية املتحدة. ماراتوتحليل وضع األطفال  دولة اإل 

ـــــــــ ذلـــــــــك بـــــــــة منـــــــــذ عـــــــــام شـــــــــغلت منصـــــــــب  وباإلضـــــــــافة إ ـــــــــ مجلـــــــــس أمنـــــــــاء جـــــــــوائز امل ـــــــــ  2008عضـــــــــو  ، 2012وح
ـــــــــــ مجـــــــــــال الهندســـــــــــة و ـــــــــــ العديـــــــــــد مـــــــــــن املنظمـــــــــــات العامليـــــــــــة املعروفـــــــــــ عضـــــــــــوو  ـــــــــــراث واآلثـــــــــــارة  ـــــــــــ ال فـــــــــــاظ ع  ا

ي ا ــــــــ ج ،لتارخيــــــــةواملبــــــــا ــــــــ دولــــــــة اإل عضــــــــو مؤســــــــس  ــــــــي  ــــــــراث العمرا س و  ،مــــــــاراتمعيــــــــة ال عضــــــــو و  نائــــــــب الــــــــرئ
ن اإل   .ماراتية جمعية املهندس

  
ة قيادية  مم

ــــــــ للقيــــــــاداتحصــــــــلت  2008مــــــــارس  8ــــــــ  ــــــــ جــــــــائزة الشــــــــرق األوســــــــط للتم ســــــــائية  ع صــــــــية  م  ســــــــائية كــــــــأ ال
ـــــــــر مـــــــــن خمســـــــــة آال  يحها مـــــــــن قبـــــــــلتـــــــــم ترشـــــــــ حيـــــــــث ،2007إنجـــــــــاز سياســـــــــ قيـــــــــادي لعـــــــــام  ذات صف أك مـــــــــن  ـــــــــ

جـــــــائزةمختلـــــــف أنحـــــــاء الـــــــوطن العربـــــــي  ـــــــذه ا ـــــــ  صـــــــول ع ـــــــكمـــــــا  .ل ـــــــ جـــــــائزة راشـــــــد للتفـــــــوق العل  ،حصـــــــلت ع
جـــــــــائزة عـــــــــام  نوألقـــــــــت كلمـــــــــة املتفـــــــــوق مهـــــــــا  . 2000خـــــــــالل الـــــــــدورة الثالثـــــــــة عشـــــــــر ل ـــــــــ ذلـــــــــك تـــــــــم تكر وباإلضـــــــــافة إ

جـــــــــــام 1993ة املتحـــــــــــدة عـــــــــــام مـــــــــــارات العربيـــــــــــبصـــــــــــفة خاصـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل جامعـــــــــــة اإل   ،عـــــــــــن مشـــــــــــروع تخرجهـــــــــــا ا
ندس راثية لدولة اإل والذي تناول مشروع تصميم    .العربية املتحدة مارات ملعرض للسفن ال

ســــــــ حققــــــــت  جامعيــــــــةمــــــــن اإل  العديــــــــدالــــــــدكتورة القب ونالــــــــت جــــــــائزة  ،نجــــــــازات العلميــــــــة أثنــــــــاء مرحلــــــــة الدراســــــــة ا
ــــــــ كليــــــــة الهندســــــــة  ة  ــــــــ ــــــــذه و ، 1992عــــــــام الطالبــــــــة املتم هــــــــا طالبــــــــةعــــــــد  ــــــــ منحــــــــت ف مــــــــن  ــــــــ املــــــــرة الوحيــــــــدة ال

جـــــــــائزة كليـــــــــة الهندســـــــــة ـــــــــ املركـــــــــز كمـــــــــا  .ـــــــــذه ا صـــــــــولها ع تـــــــــم تكرمهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل منطقـــــــــة أبـــــــــوظ التعليميـــــــــة 
ة عام    .1987األول ع املواطنات  إمارة أبوظ  املرحلة الثانو
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  تكرم وجوائز
جـــــــــــــوائز حصـــــــــــــلت معـــــــــــــا الـــــــــــــدكتورة أمـــــــــــــل الق ـــــــــــــر مـــــــــــــن ا ـــــــــــــ الكث س املجلـــــــــــــس الـــــــــــــوط االتحـــــــــــــادي ع ســـــــــــــ رئـــــــــــــ ب

هـــــــــا وســـــــــام أوائـــــــــل اإلمـــــــــارات لعـــــــــام  ميـــــــــة، م ، وتـــــــــم تكرمهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل صـــــــــاحب الســـــــــمو الشـــــــــيخ محمـــــــــد 2014التكر
هــــــــــا أول امـــــــــــرأة  س مجلــــــــــس الــــــــــوزراء حــــــــــاكم دبــــــــــي "رعــــــــــاه هللا" كو س الدولــــــــــة رئــــــــــ بــــــــــن راشــــــــــد آل مكتــــــــــوم نائــــــــــب رئــــــــــ

ــــــــــــ املجلــــــــــــس الــــــــــــوط  س مركــــــــــــز منتخبــــــــــــة  صــــــــــــية االتحاديــــــــــــة مــــــــــــن رئــــــــــــ ــــــــــــ جــــــــــــائزة ال االتحــــــــــــادي. وحصــــــــــــلت ع
ــــــــــ عهــــــــــد  هيــــــــــان و راتيجية صــــــــــاحب الســــــــــمو الشــــــــــيخ محمــــــــــد بــــــــــن زايــــــــــد آل  اإلمــــــــــارات للبحــــــــــوث والدراســــــــــات االســــــــــ
 . ـــــــــــــ ـــــــــــــ املســـــــــــــتوى االتحـــــــــــــادي وامل ـــــــــــــا ع هـــــــــــــا وعطاء ة، إلنجازا ـــــــــــــ للقـــــــــــــوات املســـــــــــــ أبـــــــــــــوظ نائـــــــــــــب القائـــــــــــــد األع

ــــــــــ جــــــــــائزة أبــــــــــوظ ا الوســــــــــام  2008لعــــــــــام  وحصــــــــــلت ع مهــــــــــا وتقليــــــــــد ، وقــــــــــام بتكر ــــــــــ وســــــــــام شــــــــــرف أبــــــــــوظ وع
اص بجائزة أبوظ  يناير  فل ا هيان  ا   .2009صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

ـــــــ شـــــــهر يونيـــــــو  ســـــــ أيضـــــــا  ـــــــت مبـــــــارك  2007تــــــم تكـــــــرم القب ـــــــ -مـــــــن قبـــــــل ســـــــمو الشـــــــيخة فاطمـــــــة ب س األع الـــــــرئ
ســــــــــــائي العــــــــــــام  -ة ملؤسســــــــــــة التنميــــــــــــة األســــــــــــر ســــــــــــة االتحــــــــــــاد ال ــــــــــــ لألمومــــــــــــة والطفولــــــــــــة  -رئ ســــــــــــة املجلــــــــــــس األع رئ

ـــــــ  مهـــــــا  ـــــــ احتفاليـــــــة املـــــــرأة العربيـــــــة  2007مـــــــايو  21بمناســـــــبة انضـــــــمامها للمجلـــــــس الـــــــوط االتحـــــــادي. وتـــــــم تكر
ــــــــــ  ــــــــــت كــــــــــأول إماراتيــــــــــة تــــــــــدخل املجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي باالنتخــــــــــاب. وتــــــــــم تكرمهــــــــــا  و  مــــــــــارس 8ــــــــــ دولــــــــــة ال

ـــــــــــ مقـــــــــــر جامعـــــــــــة الـــــــــــدول العربيـــــــــــة عـــــــــــن  2007 رملـــــــــــان العربـــــــــــي االنتقـــــــــــا  مـــــــــــن قبـــــــــــل جامعـــــــــــة الـــــــــــدول العربيـــــــــــة وال
رملان باالنتخاب. ا السياس املتم كأول امرأة إماراتية تدخل ال   إنجاز
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اص ملر الفئة األو رملان"-النموذج ا س ال "رئ  

رملانية لدولة االمارات العربية املتحدة  رملانية: الشعبة ال الشعبة ال

س  : د. أمل عبد هللا القب اسم املر

سة املجلس الوط االتحادي  : رئ صفة املر

  

رملان.   مدة رئاسة ال

 
ــــــــــأمــــــــــل عبــــــــــد هللا  معــــــــــا د. انتخبــــــــــت ســــــــــ  ر  18 القب ســــــــــًا للمجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي  2015نــــــــــوفم رئ

شـــــــــــر الســـــــــــادس عشـــــــــــر عـــــــــــام  هايـــــــــــة الفصـــــــــــل ال ـــــــــــ  ، لتصـــــــــــبح أول امـــــــــــرأة إماراتيـــــــــــة وخليجيـــــــــــة 2019ح
  وعربية تتو رئاسة برملان.

  
ة.   مدة العضو

راير  12عشر سنوات (ابتداء من ما يزد عن    )2007ف

ا.املواقع جان، أمانة سر) ومدد س، رئاسة  ا (نيابة الرئ رملانية ال تقلد   ال

 ساً  2015 عام نتخبت ا  للمجلس الوط االتحادي. رئ
  ــــــــــ عــــــــــام س املجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي 2011انتخبــــــــــت  ــــــــــ أول امــــــــــرأة خليجيــــــــــة  ،نائبــــــــــًا لــــــــــرئ و

ذا املنصب.  تتقلد 
  ة  2006عــــــــام شــــــــغل عضــــــــو ــــــــون أول ســــــــيدة  ة املجلــــــــس الــــــــوط االتحــــــــادي، لت انتخبــــــــت لعضــــــــو

 .العربية املتحدة ماراتاإل املجلس الوط االتحادي باالنتخاب  دولة 
   رأس جلسات املجلس الوط االتحادي  . 2014و 2013عام أول امرأة ت
  ـــــــــــ الشـــــــــــعبة رملـــــــــــان الـــــــــــدو  س مجموعـــــــــــة اتحـــــــــــاد ال رملانيـــــــــــة للمجلـــــــــــس الـــــــــــوط االتحـــــــــــاديرئـــــــــــ  ال

رة من   .2015-2011للف
  ـــــــــ ربيـــــــــة والتعلـــــــــيم واإلعـــــــــالم والشـــــــــباب والثقافـــــــــة بـــــــــاملجلس الـــــــــوط االتحـــــــــادي  جنـــــــــة ال ترأســـــــــت 

ع عشر شر الرا  .2011-2011 الفصل ال
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 .روة السمكية ارجية والزراعة واملياه وال جنة الشؤون ا  عضو 
  ية جنة الشؤون ال  والعمل والشؤون االجتماعية.عضو 
  جـــــــــان املؤقتــــــــة بــــــــاملجلس الـــــــــوط االتحــــــــادي ملناقشـــــــــة القضــــــــايا املتعلقـــــــــة ــــــــ عـــــــــدد مــــــــن ال عضــــــــو 

ن بالعمالة الوافدة  ع عشر. والتوط شر الرا  الفصل ال
 .امس عشر شر ا جنة الشؤون الداخلية والدفاع  الفصل ال  عضو  
  جنـــــــــة التنفيذيـــــــــة إلعـــــــــداد عضـــــــــو ممثـــــــــل للمجلـــــــــس الـــــــــوط هيـــــــــة وال جنـــــــــة التوج ـــــــــ ال االتحـــــــــادي 

راتيجية الوطنية لألمومة والطفولة  .2011 -2007 االس
  رملانيــــــــــــة للمجــــــــــــالس الدوليــــــــــــة واإلقليميــــــــــــة وقــــــــــــدمت ترأســــــــــــت العديــــــــــــد مــــــــــــن الوفــــــــــــود الرســــــــــــمية ال

ر من أوراق العم  باسم الدولة. لالكث
  رملانــــــــــات"ترأســــــــــت ســــــــــات ال ــــــــــ  "،القمــــــــــة العامليــــــــــة لرئ ــــــــــ عقــــــــــدت  ر أبــــــــــوظ منتصــــــــــف ال ســــــــــم د

ي الـــــــــدو، 2016 رملـــــــــا ـــــــــ وكانـــــــــت  ،بالتعـــــــــاون مـــــــــع االتحـــــــــاد ال ـــــــــر مســـــــــبوق  حـــــــــدثًا برملانيـــــــــًا عامليـــــــــًا غ
ــــــ كــــــذلك  رملانــــــات الشــــــرق األوســــــط، و ســــــات ال ــــــر عــــــدد مــــــن شــــــارك فيــــــھ أول قمــــــة عامليــــــة لرئ أك

رملانات سات ال ي تجمعن للمرة األو  ملتقى  ،رئ ي دوالال  .برملا
 ـــــــــــع عشـــــــــــر خـــــــــــالل قامـــــــــــت شـــــــــــر الرا بإعـــــــــــداد وتنظـــــــــــيم  (كانـــــــــــت عضـــــــــــوة بـــــــــــاملجلس)، الفصـــــــــــل ال

ها االتحــــــــادي مفتوحــــــــة بــــــــاملجلس الــــــــوط  وحلقــــــــات نقاشــــــــية وإدارة ورئاســــــــة نــــــــدوات عامــــــــة بصــــــــف
ربيــــــــــة والتعلــــــــــيم واإلعــــــــــالم والشــــــــــباب  جنــــــــــة ال ســــــــــة  ــــــــــز اوالثقافــــــــــةرئ عز هــــــــــدف  لتواصــــــــــل مــــــــــع ، و

ن وفتح ا هم والتفاعل مع أعضاء املجلسملجال أمامهم لطرح املواطن رحا هم ومق  .آرا
  ربيـــــــة ـــــــ املجلـــــــس الـــــــوط االتحـــــــادي ملناقشـــــــة سياســـــــة وزارة ال عقـــــــد أول نـــــــدوة مفتوحـــــــة  قامـــــــت 

ــــــــل  وتــــــــم تنظيمهــــــــا ،والتعلــــــــيم ــــــــ إبر عقــــــــاد األول أثنــــــــاء د 2007بــــــــأبوظ  شــــــــر  ور اال للفصــــــــل ال
ع عشر   .االتحادي للمجلس الوط الرا

ةا بناء  الثقافة وزارة دور  ملناقشة االتحادي الوط املجلس  مفتوحة ندوة عقد قامت  لهو

ر 16  املجتمع وتنمية الوطنية تم   .2008 س
  

  جوائز  وتكرم
  هــــــــــا جــــــــــائزة "أوائــــــــــل ــــــــــة، وم جــــــــــوائز التقدير ــــــــــ العديــــــــــد مــــــــــن ا ســــــــــ ع حــــــــــازت معــــــــــا د. أمــــــــــل القب

مهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل صـــــــــاحب الســـــــــمو الشـــــــــيخ محمـــــــــد بـــــــــن راشـــــــــد آل 2014اإلمـــــــــارات" عـــــــــام  ، وتـــــــــم تكر
س مجلــــــــس الــــــــوزراء حــــــــاكم دبــــــــي،  س الدولــــــــة رئــــــــ ــــــــ مكتــــــــوم نائــــــــب رئــــــــ هــــــــا أول امــــــــرأة منتخبــــــــة  كو

 . املجلس الوط االتحادي
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ـــــ م ـــــ نائـــــب القائـــــد األع ـــــ عهـــــد أبـــــو ظ هيـــــان و نحهـــــا صـــــاحب الســـــمو الشـــــيخ محمـــــد بـــــن زايـــــد آل 
ة، للقــــــــــوات  هــــــــــااملســــــــــ ــــــــــ إلنجازا ــــــــــ املســــــــــتوى االتحــــــــــادي وامل ــــــــــا ع جــــــــــوائز  وعطاء كــــــــــل مــــــــــن ا
  .التالية

  

" عام  -   2008"جائزة أبوظ
"  عام  -   2009"وسام شرف أبوظ
صية االتحادية"   -   .2015عام جائزة "ال

  
  

  ســــــــــ نالــــــــــت د. أمــــــــــل مــــــــــًا خاصــــــــــًا مــــــــــن ســــــــــمو الشــــــــــ 2007 عــــــــــامالقب ــــــــــت مبــــــــــارك  يخةتكر فاطمــــــــــة ب
ســــــــــة املجلــــــــــس  ــــــــــ ملؤسســــــــــة التنميــــــــــة األســــــــــرة رئ ســــــــــة األع ســــــــــائي العــــــــــام الرئ ســــــــــة االتحــــــــــاد ال رئ

ــــــــــــــــ لألمومــــــــــــــــة والطفولــــــــــــــــة ة املجلــــــــــــــــس الــــــــــــــــوط  أم” األع هــــــــــــــــا لعضــــــــــــــــو اإلمــــــــــــــــارات"، عقــــــــــــــــب انتخا
 االتحادي.

 
 
  

 

 ـــــــــــة جـــــــــــوائز التقدير ـــــــــــ العديـــــــــــد مـــــــــــن ا هـــــــــــا ع مـــــــــــن املنظمـــــــــــات واملؤسســـــــــــات  األخـــــــــــرى  حـــــــــــازت معال
يل املثال تكرمها اإلقليمية والدولية، و   : ع س

 

ــــــــــ مقــــــــــر جامعــــــــــة الــــــــــدول  جامعــــــــــة الــــــــــدول العربيــــــــــة - رملــــــــــان العربــــــــــي االنتقــــــــــا  العربيــــــــــة وال
ــــــــــ  حيــــــــــث مهــــــــــا  ــــــــــ كــــــــــأول امــــــــــرأة  2007مــــــــــارس  08تــــــــــم تكر ــــــــــا السياســــــــــ املتم عــــــــــن إنجاز

رملان باالنتخاب  .إماراتية تدخل ال
ــــــــ دولــــــــة  - ــــــــتالاحتفاليــــــــة املــــــــرأة العربيــــــــة  إماراتيــــــــة تــــــــدخل  امــــــــرأة كــــــــأول  2007عــــــــام  ــــــــ و

 املجلس الوط االتحادي باالنتخاب
 

  ،هـــــــا ملنصــــــب املـــــــدير العــــــام ملجلـــــــس أبــــــوظ للتعلـــــــيم ــــــ جائزتيــــــــــن مـــــــن املجلـــــــس حــــــاز وخــــــالل تول ع
وميــــــــــة  ــــــــــ أفضــــــــــل جهــــــــــة ح ــــــــــ فئ ــــــــــ  ـــــــــــومة أبــــــــــو ظ ــــــــــومي مــــــــــن حكـ ــــــــــ األداء ا ـــــــــــز  ـــــــــــز التمّيـ جوائـ

، وأفضل إدار   .2015عام  ة للمعرفةتحسنًا  األداء  إمارة أبوظ
 

 ـــــــــ م  2008مـــــــــارس  8 و ســـــــــائية كـــــــــأ ـــــــــ للقيـــــــــادات ال ـــــــــ جـــــــــائزة الشـــــــــرق األوســـــــــط للتم حصـــــــــلت ع
ســـــــائية ذات إنجـــــــاز سياســـــــ قيـــــــادي لعـــــــام  ـــــــر 2007صـــــــية  ، حيـــــــث تـــــــم ترشـــــــيحها مـــــــن قبـــــــل أك

جائزة.  ذه ا صول ع  ص من مختلف أنحاء الوطن العربي ل  من خمسة آالف 
 
 
 



4 | P a g e  
 

 

  عليميـــــــــة عامليـــــــــة، مثـــــــــل هـــــــــا مؤسســـــــــات  هـــــــــا ملعال ـــــــــة منح ـــــــــر مـــــــــن دكتـــــــــوراه  فخر ـــــــــ أك حصـــــــــلت ع
ـــــــــــــة  ــــــــــــ جمهور ة القوميــــــــــــة  ريطانيــــــــــــة، وجامعــــــــــــة جوميليــــــــــــوف األورو آســــــــــــيو جامعــــــــــــة شــــــــــــيفيلد ال

ـــــــةكازاخســـــــتان، جامعـــــــات املرموقـــــــة الشـــــــهادة الفخر ـــــــذه ا لعـــــــدد محـــــــدود جـــــــدا مـــــــن  حيث تمـــــــنح 
ـــــــــــ حققـــــــــــت إنجـــــــــــاز  صـــــــــــيات البـــــــــــارزة ال ـــــــــــذا ال ـــــــــــر مســـــــــــبوقة مؤكـــــــــــدة أن  ات عامليـــــــــــة رائـــــــــــدة وغ

هــــــــا وطرحهــــــــا عــــــــددا مــــــــن  ــــــــ عملــــــــت  ــــــــ جميــــــــع املجــــــــاالت ال هــــــــا  جهــــــــود معال ــــــــو تقــــــــدير  التكــــــــرم 
تمـــــــــــام العـــــــــــال وذات البعـــــــــــد  رملانيـــــــــــة واالجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــة ذات اال القضـــــــــــايا السياســـــــــــية وال

عز  ر املجتمـــــــع والشـــــــباب و ـــــــ تنميـــــــة وتطـــــــو ســـــــهم  ـــــــ  ي ال ســـــــا انـــــــة ودور املـــــــرأة وحمايـــــــة اإل ـــــــز م
ي ســــــــــا ــــــــــراث اإل ــــــــــ املســــــــــتوى العربــــــــــي ، ال ــــــــــرأس مؤسســــــــــة برملانيــــــــــة ع مــــــــــا لهــــــــــا كــــــــــأول امــــــــــرأة ت وتكر

رملانية.    ومنطقة الشرق األوسط وتفعيل العالقات الدبلوماسية ال
 

 

 

  ســـــــ عـــــــام ـــــــة  2000حصـــــــلت د. أمـــــــل القب ـــــــ تخصـــــــص الهندســـــــة املعمار ـــــــ شـــــــهادة الـــــــدكتوراه  ع
ــــــ تحمــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه  مــــــع مرتبــــــة ــــــ العــــــالم ال ــــــ الوحيــــــدة  الشــــــرف مــــــن اململكــــــة املتحــــــدة، و

راث املعماري لدولة االمارات. فاظ ع ال    مجال ا
 
  ن خــــــالل الــــــدورة الثالثــــــة كمــــــا حصــــــلت ، وألقــــــت كلمــــــة املتفــــــوق ــــــ ــــــ جــــــائزة راشــــــد للتفــــــوق العل ع

جائزة عام   . 2000عشر ل
 
  ــــــــ ذلــــــــك تــــــــم مهــــــــا بصــــــــفة خاصــــــــة مــــــــن قبــــــــل جامعــــــــة اإلمــــــــارات العربيــــــــة املتحــــــــدة وباإلضــــــــافة إ تكر

ندســــــــ ملعــــــــرض  1993عــــــــام  ، والــــــــذي تنــــــــاول مشــــــــروع تصــــــــميم  جــــــــام عــــــــن مشــــــــروع تخرجهــــــــا ا
راثية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.  للسفن ال

  
 

  ،جامعيـــــــة ســـــــ العديـــــــد مـــــــن اإلنجـــــــازات العلميـــــــة أثنـــــــاء مرحلـــــــة الدراســـــــة ا حققـــــــت الـــــــدكتورة القب
ــــــــ كليــــــــة الهندســــــــة عــــــــام و  ة  ــــــــ ــــــــ املــــــــرة الوحيــــــــدة 1992نالــــــــت جــــــــائزة الطالبــــــــة املتم ــــــــذه  عــــــــد  ، و

مهـــــــا مـــــــن قبـــــــل منطقـــــــة  جـــــــائزة. كمـــــــا تـــــــم تكر ـــــــذه ا هـــــــا طالبـــــــة مـــــــن كليـــــــة الهندســـــــة  ـــــــ منحـــــــت ف ال
ـــــــــ املرحلـــــــــة  ـــــــــ إمـــــــــارة أبـــــــــوظ  ـــــــــ املواطنـــــــــات  ـــــــــ املركـــــــــز األول ع صـــــــــولها ع أبـــــــــوظ التعليميـــــــــة 

ة عام   .1987الثانو
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ا. رملانية اإلقليمية والدولية ومدد رملانية ال شغلها  املنظمات ال   املواقع ال

 
  شــــــــغل ة املجلــــــــسأول إماراتيــــــــة  رملــــــــان الــــــــدو عضــــــــو ــــــــاكم التحــــــــاد ال ، وأول امــــــــرأة 2007عــــــــام  ا

رملان الدو عن دولة االمارات العربية املتحدة. ة اتحاد ال  شارك  عضو
  ــــــــاب باالتحــــــــاد افحــــــــة اإلر س) املعنيــــــــة بم شــــــــارة (قيــــــــد التأســــــــ عضــــــــو مؤســــــــس للمجموعــــــــة االس

ي الدو  رملا  .IPUال
  ي الدو رملا ي باالتحاد ال رملا  .IPUعضو مؤسس ملنتدى الشباب ال
  نعضــــــــو أصــــــــيل ملــــــــدة ت رملانيــــــــات  ســــــــ ســــــــاء ال ســــــــيقية لل جنــــــــة الت ــــــــ ال عــــــــن املجموعــــــــة العربيــــــــة 

جنة. ذه ال )، و أول إماراتية تمثل املجموعة العربية   ي الدو رملا  (االتحاد ال
 . ي الدو رملا ن الشباب باتحاد ال رملاني جنة ال  عضو املجموعة العربية  
  سان قوق اال جنة الدائمة الثالثة  .عضو ال رملان الدو جمعية العامة التحاد ال  با
 جمعيــــــــــ ارجيــــــــــة والتنميــــــــــة املســــــــــتدامة با جنــــــــــة الدائمــــــــــة الثانيــــــــــة للشــــــــــؤون ا ة العامــــــــــة عضــــــــــو ال

رملان الدو  .التحاد ال
 ســـــــــــــي اً دور  تلعبـــــــــــــ ـــــــــــــ املجلـــــــــــــس الـــــــــــــوط  اً رئ ها  خـــــــــــــالل الســـــــــــــنوات العشـــــــــــــر منـــــــــــــذ بدايـــــــــــــة عضـــــــــــــو

رملانيـــــــــة لدولـــــــــة ا ـــــــــ طـــــــــرح الشـــــــــعبة ال عديـــــــــد مـــــــــن البنـــــــــود لل العربيـــــــــة املتحـــــــــدة المـــــــــاراتاالتحـــــــــادي 
راتيجية مختلفــــــــــــة عــــــــــــم وإنجــــــــــــاح البنــــــــــــود الطارئــــــــــــة ود الطارئــــــــــــة حــــــــــــول قضــــــــــــايا وموضــــــــــــوعات اســــــــــــ

ــــــ املســــــتوى الــــــدو املقدمــــــة ــــــ تخــــــدم القضــــــايا العربيــــــة ع هاو ، مــــــن الــــــدول العربيــــــة وال ــــــرة  لــــــد خ
 .واسعة  العمل ع املستوى الدوبرملانية 

 

ا.غلالعليا ال شاملواقع    ها ومدد
  

 
ســــــــ سياســــــــية  ــــــــ ســــــــن مبكــــــــرة. مــــــــن الطــــــــراز األول وبرملانيــــــــة حققــــــــت معــــــــا د. أمــــــــل القب ر  النجــــــــاح البــــــــا

ـــــــــــ دولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة  ـــــــــــرام وتقـــــــــــدير وثقـــــــــــة القيـــــــــــادة الرشـــــــــــيدة   وشـــــــــــعبوقـــــــــــد القـــــــــــت اح
 شــــــــــرعيةال الســــــــــلطة- اإلمــــــــــارات دولــــــــــة ــــــــــ االتحــــــــــادي الــــــــــوط املجلــــــــــس رئاســــــــــة لتــــــــــو الكــــــــــرم اإلمــــــــــارات
ـــــــــــرو ، والرقابيــــــــــة ـــــــــــ ســـــــــــلم االتحاديـــــــــــة الســـــــــــلطة عت ـــــــــــب  رت عـــــــــــة مـــــــــــن حيــــــــــث ال االتحاديـــــــــــة  الســـــــــــلطات الرا

ها  مس املنصوص عل    .املتحدة العربية االمارات دولة دستور   ا
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ا:وقد ها العديد من املناصب قبل تو رئاسة املجلس الوط االتحادي، أبرز  شغلت معال
   وكانت ، ومة أبو ظ ة املجلس التنفيذي  شغل عضو جنة التنفي عضو أول امرأة  ذية ال

س و  عدوالذي  للمجلس التنفيذي، رك الرئ ومة امل لة ح عد بم عصب العمل  املجلس الذي 
رة من مارس (خالل ا إمارة أبوظ ر 2014لف  .)2015إ نوفم

 ــــــــــــر) (ب مـــــــــــدير عــــــــــــام مجلــــــــــــس أبــــــــــــوظ للتعلـــــــــــيم ـــــــــــرة مــــــــــــن مــــــــــــارس خــــــــــــالل ادرجــــــــــــة وز ــــــــــــ  2014لف إ
ر سًا للمجلس الوط االتحادي) 2015نوفم ها رئ   (ح انتخا

  ــــــــرة مــــــــن مــــــــارس عــــــــة للمجلــــــــس التنفيــــــــذي، للف جنــــــــة التنميــــــــة االجتماعيــــــــة التا ســــــــة  ــــــــ  2014رئ إ
ر  بـــــــــع لهـــــــــا  2015نـــــــــوفم ـــــــــ إمـــــــــارة أبـــــــــوظ  28وكانـــــــــت ت ســـــــــيةشـــــــــملت جهـــــــــة محليـــــــــة   قطاعـــــــــات رئ

ـــــــــــا. ر ان والرعايـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة والشـــــــــــؤون اإلســـــــــــالمية وغ ة واإلســـــــــــ ـــــــــــ  مختلفـــــــــــة كـــــــــــالتعليم وال
عـــــــــة للمجلـــــــــس التنفيـــــــــذي جنـــــــــة التنميـــــــــة االجتماعيـــــــــة التا س  ـــــــــرة مـــــــــن مـــــــــارس رئـــــــــ ـــــــــ  2014، للف إ

ر  .2015نوفم
 ــــــــــ ــــــــــة  ــــــــــ قســــــــــم الهندســــــــــة املعمار يئــــــــــة تــــــــــدرس ملــــــــــدة ســــــــــت ســــــــــنوات  كليــــــــــة الهندســــــــــة  عضــــــــــو 

 لعربية املتحدة. جامعة االمارات ا
  ن ج الســـــــيا ملدينـــــــة العـــــــ ـــــــرو ر االقتصـــــــادي وال يئـــــــة التطـــــــو ـــــــ  ـــــــراث الثقـــــــا  ســـــــة لوحـــــــدة ال رئ

ن ( يئة أبوظ للسياحة) ملدة عام )2001-2003. ( 
  راثيــــــــة ن وتوثيــــــــق املنــــــــاطق ال ــــــــ تــــــــراث مدينــــــــة العــــــــ فــــــــاظ ع راتيجية ل ــــــــ إعــــــــداد اســــــــ أشــــــــرفت ع

و  ســـــــ ســـــــيق مـــــــع منظمـــــــة اليو ـــــــجيل مدينـــــــة والت ـــــــ  ـــــــراث العـــــــال للعمـــــــل ع العامليـــــــة ومركـــــــز ال
ــــــــراث العــــــــال ن ضــــــــمن قائمــــــــة ال امــــــــل لتوقيــــــــع أول اتفاقيــــــــة مــــــــن  العــــــــ ســــــــيق ال كمــــــــا قامــــــــت بالت

فاظ ع مدينة  و ل س ن.نوعها ع مستوى الوطن العربي  منظمة اليو  الع
  ـــــــــر مـــــــــن ـــــــــ الكث افـــــــــل العامليـــــــــة واملـــــــــؤتمرات مثلـــــــــت دولـــــــــة اإلمـــــــــارات العربيـــــــــة املتحـــــــــدة رســـــــــميًا  امل

ــــــــارج، خصوصـــــــــا لــــــــدى منظمـــــــــة  ـــــــــ ا الدوليــــــــة، وانتـــــــــدبت للعديــــــــد مـــــــــن املهــــــــام الرســـــــــمية للدولــــــــة 
راث العال واألمم املتحدة. و العاملية ومركز ال س  اليو

  ــــــ ترشــــــيح صــــــاحب الســــــمو ندســــــ مــــــن دولــــــة اإلمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدة بنــــــاًء ع ــــــر  شــــــاركت كخب
ة، الشـــــــــيخ محمـــــــــد بـــــــــن زايـــــــــد  ـــــــــ للقـــــــــوات املســـــــــ ـــــــــ عهـــــــــد أبـــــــــوظ نائـــــــــب القائـــــــــد األع هيـــــــــان و آل 

طــــــــط الشــــــــامل إلمــــــــارة أبــــــــوظ لعــــــــام  ن  2030لوضــــــــع امل طــــــــط الشــــــــامل ملدينــــــــة العــــــــ ووضــــــــع امل
 .2030لعام 

 ــــــة ندســــــ ،شــــــاركت بصــــــفة دور ــــــر  ــــــر مــــــن ــــــ مراجعــــــة  ،كخب ــــــ الكث ر  مــــــارة إمشــــــروعات التطــــــو
.أبوظ بالتعاون مع مجلس التخطيط الع ي إلمارة أبوظ  مرا
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 ـــــــــــ دولـــــــــــة ليـــــــــــة  ة العديـــــــــــد مـــــــــــن الهيئـــــــــــات واملؤسســـــــــــات االتحاديـــــــــــة وامل هـــــــــــا عضـــــــــــو شـــــــــــغلت معال
ها  :االمارات العربية املتحدة، وم

ئة" بإمارة  - يئة الب  .ظو أبعضو "مجلس إدارة 
ــــــــــدمات العامــــــــــة (مســــــــــاندة) منــــــــــذ عــــــــــام  - ــــــــــ  2014عضــــــــــو مجلــــــــــس إدارة شــــــــــركة أبــــــــــوظ ل ح

 .2015هاية عام 
ة" ح عام   - ربو  .2015عضو "مجلس أمناء جائزة خليفة ال
 .2007عام  األسرة منذعضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية  -
 .2007عضو مجلس أمناء جامعة زايد منذ عام   -
 جــــــــــــــــــــائرة( الدوليــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــ "جــــــــــــــــــــائزة زايــــــــــــــــــــد لطاقــــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــــتقبل" جنــــــــــــــــــــة التحكــــــــــــــــــــيم عضــــــــــــــــــــو -

هـــــــا  دوليـــــــة  ـــــــ اإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة  دولـــــــة أطلق ن والـــــــرواد  هـــــــدف تكـــــــرم ودعـــــــم املبـــــــدع
 مجال الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة)

هايـــــــــة  2007منـــــــــذ عــــــــام للعلــــــــوم والتكنولوجيــــــــا"  مصــــــــدر معهـــــــــد"عضــــــــو مجلــــــــس أمنــــــــاء   - ــــــــ  ح
 .2015عام 

ـــــــــــ دولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات  - شـــــــــــارة للمـــــــــــرأة العاملـــــــــــة  جنـــــــــــة االس ســـــــــــة ال ـــــــــــ العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة رئ ع
 .2012عام املستوى االتحادي ح 

ـــــــــ  - فـــــــــاظ ع ـــــــــ مجـــــــــال الهندســـــــــة وا ـــــــــ العديـــــــــد مـــــــــن املنظمـــــــــات العامليـــــــــة املعروفـــــــــة  عضـــــــــو 
ي التارخية. راث واآلثار واملبا  ال

ي  دولة اإلمارات العربية املتحدة. - راث العمرا  عضو مؤسس  جمعية ال
ن  -  .بدولة االمارات العربية املتحدةعضو  جمعية املهندس
 جنــــــــة ال ــــــــ ال ســــــــة عضــــــــو  راتيجية الوطنيــــــــة لألمومــــــــة والطفولــــــــة، ورئ هيــــــــة والتنفيذيــــــــة لالســــــــ توج

راتيجية   جنــــــــــــــــــــة  ســــــــــــــــــــيق . حيــــــــــــــــــــث 2011 -2007التــــــــــــــــــــداخالت القطاعيــــــــــــــــــــة لالســــــــــــــــــــ قامــــــــــــــــــــت بالت
ــــــــ  ركة  وميــــــــة اتحاديــــــــة ومحليــــــــة مشــــــــ ــــــــر مــــــــن ثمــــــــان وأربعــــــــون جهــــــــة ح ــــــــ عمــــــــل أك واإلشــــــــراف ع

راتيجية الوطنيــــــــــة لألمومــــــــــة والطفولــــــــــة وتحليــــــــــل ــــــــــ دولــــــــــة اإلمــــــــــارات  عمـــــــــل االســــــــــ وضــــــــــع األطفــــــــــال 
 العربية املتحدة.

  ـــــــــ مجلــــــــــس أمنــــــــــاء بــــــــــةجـــــــــوائز "شـــــــــغلت منصــــــــــب عضــــــــــو  ســــــــــنوي يضــــــــــم  احتفـــــــــا مهرجــــــــــان( "امل
صيات عامة بارزة وعلماء ومفكرن)    .2012وح  2008منذ عام مجلس أمناء من 
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رة  ي العربي ال نظمت  بلده خالل ف رملا شطة االتحاد ال   رئاستھ.أ

 
ســــــــ مــــــــن إيمانــــــــاً  رك، العربــــــــي التعــــــــاون  بــــــــأن معــــــــا القب جمــــــــا والعمــــــــل املشــــــــ  ســــــــوى  يكتمــــــــل ال العربــــــــي ا

ن جهـــــــــــــــــود بتضـــــــــــــــــافر ت رملانيـــــــــــــــــة، الرســـــــــــــــــمية الدبلوماســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حرصـــــــــــــــــت فقـــــــــــــــــد وال ن ع طـــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــم  ا
راتيجية ـــــــــــــداف 2021 ـ 2016 لألعـــــــــــــوام االتحـــــــــــــادي الـــــــــــــوط للمجلـــــــــــــس االســـــــــــــ راتيجية أ ـــــــــــــة اســـــــــــــ  محور

ـــــــــز تتعلـــــــــق ي االتحـــــــــاد مـــــــــع التعـــــــــاون  بتعز رملـــــــــا ـــــــــ العربـــــــــي، ال ـــــــــات ع رملانيـــــــــة االتحـــــــــاد مـــــــــع التعـــــــــاون  أولو  ال
رملانيـــــــة واملؤسســـــــة العربيـــــــة، الشـــــــعوب نـــــــبض باعتبـــــــاره والدوليـــــــة، اإلقليميـــــــة جامعـــــــة ال ـــــــ ا  مـــــــن يمكـــــــن ال
امــــــــــــل تحقيــــــــــــق خاللهــــــــــــا ن الت ن بــــــــــــ ت رملانيــــــــــــة الرســــــــــــمية الدبلوماســــــــــــ جــــــــــــة ــــــــــــ وال  العربيــــــــــــة القضــــــــــــايا معا

راتيجية للتحـــــــــديات والتصـــــــــدي ـــــــــ االســـــــــ  كمـــــــــا يتجـــــــــزأ ال كـــــــــل باعتبـــــــــاره العربـــــــــي، القـــــــــومي األمـــــــــن تواجـــــــــھ ال
ــــــــــداف وتنفيــــــــــذاً . املتحــــــــــدة العربيــــــــــة االمــــــــــارات دولــــــــــة ــــــــــ الرشــــــــــيدة القيــــــــــادة دومــــــــــا تؤكــــــــــد طــــــــــة ــــــــــذه أل  ا

راتيجية ـــــــــرامج دادإلعـــــــــ االتحـــــــــادي الـــــــــوط للمجلـــــــــس العامـــــــــة باألمانـــــــــة  العمـــــــــل جـــــــــاري  للمجلـــــــــس، االســـــــــ  ال
شــــــــــــــغيلية واملشــــــــــــــروعات طــــــــــــــط ال اصــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــة وا ــــــــــــــز ا ن التعــــــــــــــاون  بتعز  الــــــــــــــوط املجلــــــــــــــس بــــــــــــــ

ي واالتحاد جهة من االتحادي رملا   .ثانية جهة من العربي ال
  

رة رئاستھ. رملانات الثنائية ال نظمت  بلده  خالل ف شطة ال   أ

  ــــــارة دولــــــة االمــــــارات ــــــ قامــــــت بز رملانيــــــة ال ــــــارات الوفــــــود الرســــــمية وال استضــــــافة العشــــــرات مــــــن ز
ـــــــــــارات  ـــــــــــذه الز ـــــــــــر مـــــــــــن  رؤســـــــــــاء دول وقـــــــــــادة واملجلـــــــــــس الـــــــــــوط االتحـــــــــــادي، حيـــــــــــث ضـــــــــــمت الكث

ن ــــــــارات  دول ذاتورؤســــــــاء برملانــــــــات  سياســــــــي ــــــــذه الز راتي بــــــــالغ، وقــــــــد بلــــــــغ عــــــــدد   76ثقــــــــل اســــــــ
ي زائر، با ارة وفد برملا رًا لدى دولة االمارات العربية املتحدة. 48إلضافة إ ز  سف

  
  ر ســـــــــم رملانـــــــــات (د ســـــــــات ال ـــــــــ قمـــــــــة 2016تنظـــــــــيم ورئاســـــــــة القمـــــــــة العامليـــــــــة لرئ ، و ـــــــــ أبـــــــــوظ  (

، وعقــــــدت بالتعــــــاون مــــــع االتحــــــاد  ــــــ ــــــ منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط للمــــــرة األو عقــــــد  ــــــر مســــــبوقة و غ
، بحضـــــــــور ومشـــــــــاركة أك ي الـــــــــدو رملـــــــــا راتيجية  35ـــــــــر مـــــــــن ال ســـــــــة برملـــــــــان وبنـــــــــاء شـــــــــراكات اســـــــــ رئ

ــــــــــــاص والشــــــــــــباب واالعــــــــــــالم  ن والقطــــــــــــاع ا ي والسياســــــــــــي فاعلــــــــــــة مــــــــــــع منظمــــــــــــات املجتمــــــــــــع املــــــــــــد
ر  سم  ).2016(د

  رملانيــــــــة جمعيــــــــة ال ن واملاليــــــــة ل جنــــــــة الدائمــــــــة ألنظمــــــــة شــــــــؤون املــــــــوظف استضــــــــافة اجتماعــــــــات ال
ة  أبوظ (مايو    .)2016اآلسيو
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شطة ال رة رئاستھ.أ   رملانات متعددة األطراف ال نظمت  بلده خالل ف

 
  ر ســـــــــم رملانـــــــــات (د ســـــــــات ال ، 2016تنظـــــــــيم ورئاســـــــــة القمـــــــــة العامليـــــــــة لرئ ـــــــــ أبـــــــــوظ ـــــــــ قمـــــــــة )  و

ــــــر مســــــبو  ،غ ــــــ ــــــ منطقــــــة الشــــــرق األوســــــط للمــــــرة األو عقــــــد  عقــــــدت بالتعــــــاون مــــــع االتحــــــاد و  قة و
 ، ي الـــــــــدو رملـــــــــا ـــــــــر مـــــــــن بحضـــــــــور ومشـــــــــاركة ال راتيجية  35أك ســـــــــة برملـــــــــان وبنـــــــــاء شـــــــــراكات اســـــــــ رئ

ــــــــــــاص والشــــــــــــباب واالعــــــــــــالم  ن والقطــــــــــــاع ا ي والسياســــــــــــي فاعلــــــــــــة مــــــــــــع منظمــــــــــــات املجتمــــــــــــع املــــــــــــد
ر  سم  ).2016(د

  رملانيــــــــة جمعيــــــــة ال ن واملاليــــــــة ل جنــــــــة الدائمــــــــة ألنظمــــــــة شــــــــؤون املــــــــوظف استضــــــــافة اجتماعــــــــات ال
ة  أبوظ (مايو   .)2016اآلسيو

  

رملانات العربية واإلقليمية والدولية. ن رؤساء ال نھ وب ارات املتبادلة ب   الز

  شــــــــر الســــــــادس عشــــــــر للمجلــــــــس الــــــــوط ي مــــــــن الفصــــــــل ال عقــــــــاد األول والثــــــــا شــــــــهد دوري اال
ـــــــرة  ســـــــ رئاســـــــة املجلـــــــس خاللهمـــــــا، طفـــــــرة نوعيـــــــة كب االتحـــــــادي، حيـــــــث تولـــــــت معـــــــا د. أمـــــــل القب

شطة الدبلوماسية  رملانية. أ   ال
  شــــــــــر الســــــــــادس ي مــــــــــن الفصــــــــــل ال ن األول والثــــــــــا ققــــــــــة خــــــــــالل الــــــــــدور تماثــــــــــل اإلنجــــــــــازات امل

جــــــــــــــان صــــــــــــــداقة برملانيــــــــــــــة،  م،  ــــــــــــــارات خارجيــــــــــــــة، مشــــــــــــــاركات دوليــــــــــــــة، مــــــــــــــذكرات تفــــــــــــــا عشــــــــــــــر (ز
ــــــــــ تحققــــــــــت  اســــــــــتقباالت وفــــــــــود زائــــــــــرة، قمــــــــــم ومــــــــــؤتمرات دوليــــــــــة) مجمــــــــــل اإلنجــــــــــازات املماثلــــــــــة ال

رات  شرعية كاملة  ف  سابقة. خالل فصول 
 هـــــــــــا ـــــــــــ اآلن  اســـــــــــتقبلت معال ها للمجلـــــــــــس ح ـــــــــــرة رئاســـــــــــ عشـــــــــــرات الوفـــــــــــود الرســـــــــــمية منـــــــــــذ بـــــــــــدء ف

ـــــــر  ـــــــارة دولـــــــة االمـــــــارات واملجلـــــــس الـــــــوط االتحـــــــادي، حيـــــــث ضـــــــمت الكث ـــــــ قامـــــــت بز رملانيـــــــة ال وال
ن ورؤســــــــــاء برملانــــــــــات  ــــــــــارات رؤســــــــــاء دول وقــــــــــادة سياســــــــــي ــــــــــذه الز ن مــــــــــن مــــــــــن  دول ذات وبرملــــــــــاني

راتي ن وعلمــــــــاء  بــــــــالغ ثقــــــــل اســــــــ ــــــــرى وأكــــــــاديمي وســــــــفراء ومســــــــؤو منظمــــــــات وشــــــــركات دوليــــــــة ك
م ر ن وغ راء وإعالمي  .وخ

 هــــــــا العديــــــــد مــــــــن اللقــــــــاءات الثنائيــــــــة مــــــــع رؤســــــــاء برملانــــــــات عربيــــــــة خــــــــالل املشــــــــاركات  عقــــــــدت معال
ي الـــــــــدو رملـــــــــا رملـــــــــان العربـــــــــي واالتحـــــــــاد ال ـــــــــ اجتماعـــــــــات ال تلفـــــــــة  ـــــــــ امل مقـــــــــر ، كمـــــــــا اســـــــــتقبلت 
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ــــــ املج ــــــيدولــــــةأبــــــوظلــــــس  س مجلــــــس األعيــــــان األرد ارتــــــھ الرســــــمية  فيصــــــل الفــــــايز رئــــــ خــــــالل ز
راير   . 2017 ف

  هــــــــــا رئاســــــــــة املجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي قامــــــــــت ن تول هــــــــــا خــــــــــالل عــــــــــام ــــــــــارة  14بمعال رســــــــــمية ز
ـــــــــ دول  مهـــــــــاومؤسســـــــــات برملانيـــــــــة دوليـــــــــة خارجيـــــــــة إ ـــــــــ اجتماعـــــــــات االتحـــــــــاد عـــــــــدة، أ : املشـــــــــاركة 

ـــــــــ اجتماعـــــــــات  ي العربـــــــــي، املشـــــــــاركة  رملـــــــــا ، ال ي الـــــــــدو رملـــــــــا ـــــــــارة االتحـــــــــاد ال رملـــــــــان األوروبـــــــــي، ز ال
ــــــــــارة كــــــــــل مــــــــــن:  ــــــــــت، كازاخســــــــــتان، روســــــــــيا االتحاديــــــــــة، وز و مصــــــــــر، اململكــــــــــة األردنيــــــــــة، دولــــــــــة ال

ا. ايرلندا، اململكة املتحدة، أملانيا، فرسا، إيطاليا، ايرلند جي  ا، النمسا، ب
 رملانيــــــــــة الشــــــــــعبة اســــــــــتقبلت هــــــــــا رئاســــــــــة خــــــــــالل ال ا بلــــــــــغ برملانيــــــــــة وفــــــــــود للمجلــــــــــس معال  76 عــــــــــدد

 .ورسمياً  برملانياً  وفداً 
  هـــــــــا ـــــــــرة رئاســـــــــة معال رًا مـــــــــن ســـــــــفراء دول  48اســـــــــتقبل املجلـــــــــس الـــــــــوط االتحـــــــــادي خـــــــــالل ف ســـــــــف

 .العربية املتحدة العالم لدى دولة االمارات
  ـــــــــــشــــــــــاركت الشـــــــــــعبة رملانيـــــــــــة خـــــــــــالل ف هـــــــــــا ال  25ـــــــــــ للمجلـــــــــــس الـــــــــــوط االتحـــــــــــادي رة رئاســــــــــة معال

 .ع امليتوى االقليميوالدو .وندوة ومنتدى وحلقة نقاشية  رمؤتم
  هــــــا ــــــ ظــــــل رئاســــــة معال م مــــــع برملانــــــات دول مــــــن مختلــــــف  18وقــــــع املجلــــــس  عــــــاون وتفــــــا اتفاقيــــــة 

ة وثقل جيوسياسية  مع مجموعاتاتفاقيات  3أرجاء العالم، كما وقع   :ذات أولو

ار مجموعة  - ية وال ا الالتي   21برملانات  تضم )جروالك(أمر

رملان األوروبي مجموعة  -  الصداقة األوروبية اإلماراتية  ال

 دولة. 51 برملانات ال تضم املجموعة االفرقية  -

  
ـــــــــ  ي  رملـــــــــا ر األداء ال ها لتطـــــــــو ـــــــــ اســـــــــتحد جـــــــــان األســـــــــاليب والـــــــــنظم ال تلفـــــــــة (ال رملـــــــــان امل أجهـــــــــزة ال

رملانية).   ال
 

ـــــــــــــــ مـــــــــــــــع التطـــــــــــــــور  ي ليتما رملـــــــــــــــا ر األداء ال ســـــــــــــــ تطـــــــــــــــو راتي والتنمـــــــــــــــوي  وضـــــــــــــــعت د. أمـــــــــــــــل القب االســـــــــــــــ
،و  ـــــــــــــ شـــــــــــــهده دولـــــــــــــة االمـــــــــــــارات التكنولـــــــــــــو واملعر ـــــــــــــ مـــــــــــــا، العربيـــــــــــــة املتحـــــــــــــدة الـــــــــــــذي  يتعلـــــــــــــق  الســـــــــــــيما 

شــــــراف املســــــتقبل، هــــــا منــــــذ تــــــو  باس ا هــــــا ــــــ مقدمــــــة أولو ر معال ــــــ تطــــــو رئاســــــة املجلــــــس. وقــــــد أســــــهمت 
ر آليات عدة: ي للمجلس ع رملا   األداء ال
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 ي، أل ن، األول والثـــــــا شـــــــاور ن ال ـــــــعقـــــــد امللتقيـــــــ ـــــــذه امللتقيـــــــات  عبـــــــارة عــــــــن  عضـــــــاء املجلـــــــس، و
شــــــــــأن  شــــــــــر لوضــــــــــع الــــــــــرؤى والتصــــــــــورات  "خلــــــــــوة برملانيــــــــــة" تجمــــــــــع األعضــــــــــاء قبيــــــــــل كــــــــــل دور 

شــــــــــــر  ي خــــــــــــالل الــــــــــــدور ال رملــــــــــــا راتيجية للعمــــــــــــل ال ــــــــــــات االســــــــــــ ــــــــــــر جلســــــــــــات مناقشــــــــــــة األولو ع
  عصف ذ معمقة.

  راتيجية للمجلـــــــــــــــس الـــــــــــــــوط االتحـــــــــــــــادي لألعـــــــــــــــوام طـــــــــــــــة االســـــــــــــــ ، أحـــــــــــــــد أبـــــــــــــــرز 2021ـ  2016ا
شــــــــــاوري األول (مخرجــــــــــات ا ــــــــــ مــــــــــن نوعهــــــــــا 2015مللتقــــــــــى ال راتيجية األو طــــــــــة االســــــــــ ــــــــــر ا عت )، و

. ي اإلقلي رملا   تارخ املجلس وع صعيد العمل ال
  ،ــــــــــز املشــــــــــاركة املجتمعيــــــــــة للمجلــــــــــس عز ــــــــــ  اعتمــــــــــاد العديــــــــــد مــــــــــن املبــــــــــادرات املبتكــــــــــرة الهادفــــــــــة إ

نوفـــــــتح قنـــــــوات اتصـــــــال مباشـــــــرة مـــــــع  ـــــــة ملناقشـــــــة مـــــــا يتع املـــــــواطن يو لـــــــق بالقضـــــــايا املجتمعيـــــــة ا
ــــــر ذلــــــك ان وغ هــــــا  مــــــن أعضــــــاء املجلــــــس ، وقيــــــام وفــــــود برملانيــــــةمثــــــل التعلــــــيم واإلســــــ برئاســــــة معال

ـــــــــارات ميدانيـــــــــة ـــــــــ التحتيــــــــــة  ، شـــــــــملت مختلـــــــــف إمـــــــــارات الدولـــــــــة ومناطقهـــــــــا،بز للمؤسســـــــــات والب
ـــــــ  ومواقـــــــع العمـــــــل ن  ـــــــدمات املقدمـــــــة للمـــــــواطن ـــــــ اإلنجـــــــازات وا دميـــــــة للتعـــــــرف ع واملواقـــــــع ا

 إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
  ــــــــــ تــــــــــارخ ــــــــــر مســــــــــبوقة  ــــــــــ خطــــــــــة غ طــــــــــة الرقابيــــــــــة للمجلــــــــــس الــــــــــوط االتحــــــــــادي، و اعتمــــــــــاد ا

ات  ر لقيــــــــاس األداء وقيــــــــاس مســــــــتو ي ووضــــــــع معــــــــاي رملــــــــا هدف مأسســــــــة العمــــــــل ال ســــــــ املجلــــــــس و
رملانية.الفا  علية ال
 ر ــــــــل ال تطــــــــو ــــــــ و الهي للمجلــــــــس الــــــــوط االتحــــــــادي بمــــــــا  والالئحــــــــة املاليــــــــةداخ الــــــــنظــــــــام التنظي

ـــــــــة ر األنظمـــــــــة اإلدار ـــــــــدمات وتطـــــــــو ، يتوافـــــــــق مـــــــــع أفضـــــــــل املمارســـــــــات العامليـــــــــة ودعـــــــــم جميـــــــــع ا
زًا لدور   .ألجهزة املجلس ذاتيةاللقدرات ل دعماً و األمانة العامة  عز

  جــــــــان الدائمــــــــة، الداخليــــــــة للمجلــــــــس واســــــــتحداثتحــــــــديث الالئحــــــــة عــــــــديل مســــــــميات ال هــــــــدف  و
ــــــــ دولـــــــــة االمــــــــارات، ومـــــــــن  هدف االســــــــتعداد للمســـــــــتقبل  ســـــــــ ــــــــ  مواكبــــــــة الطفــــــــرة التخطيطيـــــــــة ال
ــــــــــــة  ــــــــــــ القطاعــــــــــــات التنمو شــــــــــــر ع عملــــــــــــھ الرقــــــــــــابي وال ــــــــــــ القيــــــــــــام  ــــــــــــز دور املجلــــــــــــس  عز ثــــــــــــم 

تلفة  الدولة.  امل
 جان امل ر آليات عمل  ا جلستطو عزز كفاءة األداء. تفعيًال لدور  و
 .رملانية راتيجية ال داف االس اصة باألدوات الرقابية تطبيقًا أل  تحديث أنظمة العمل ا
  ــــــــــداف املجلــــــــــس ــــــــــ تخــــــــــدم أ الــــــــــوط االتحــــــــــادي، إطــــــــــالق العديــــــــــد مــــــــــن املبــــــــــادرات املجتمعيــــــــــة ال

عــــــــــــزز  شــــــــــــر والرقــــــــــــابي، وبمـــــــــــا  ـــــــــــ أداء دوره ال عـــــــــــزز مقدرتــــــــــــھ ع ــــــــــــة و ــــــــــــة لرؤ ـــــــــــداف التنمو األ
راتيجية ة االمارات2021اإلمارات االس   .2071، ومئو
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ي العربي. رملا ر مجاالت التعاون ال ار أو دراسات مقدمة لتطو   أف

  نائية لـــــــــــــدى معـــــــــــــا د. أمـــــــــــــل ـــــــــــــة اســـــــــــــت ـــــــــــــ املســـــــــــــتوى العربـــــــــــــي بأولو ي ع رملـــــــــــــا شـــــــــــــاط ال يحظـــــــــــــى ال
ســـــــة املجلـــــــس الـــــــوط االتحـــــــادي،  ســـــــ رئ ي  والقب رملـــــــا ـــــــز مجـــــــاالت التعـــــــاون ال عز ـــــــ  تحـــــــرص ع

ر    :ما يالعربي ع
 ي العربـــــــــي رملـــــــــا ـــــــــ االتحـــــــــاد ال ر العمـــــــــل املؤسســـــــــ  ـــــــــ تطـــــــــو ـــــــــز دوره بمـــــــــا يواكـــــــــب  ،الـــــــــدعوة إ عز و

رملانيـــــــــــة  نـــــــــــة، ودعـــــــــــوة الٌشـــــــــــعب ال ـــــــــــ املرحلـــــــــــة الرا ـــــــــــ تواجـــــــــــھ الشـــــــــــعوب العربيـــــــــــة  التحـــــــــــديات ال
هوض بال رحات لل .العربية إ تقديم مق جما ي العربي ا رملا  عمل ال

 .ي العربي رملا  دعم األمانة العامة لالتحاد ال
 .ر  كافة املجاالت رحات تطو شطة البحث واملعرفة وتقديم مق   دعم أ
  رك تجــــــــاه القضــــــــايا واملوضــــــــوعات ي عربـــــــي جمــــــــا مشــــــــ ــــــــ بلــــــــورة موقــــــــف برملــــــــا العمـــــــل الــــــــدائم ع

رملانية الدولية.اإلقليمية والدولية ال تناقشها   الفعاليات ال
  شــــــــــاور املســــــــــتمر مــــــــــع ســــــــــيق وال ــــــــــر  رؤســــــــــاءاملطالبــــــــــات بضــــــــــرورة الت رملانــــــــــات العربيــــــــــة ســــــــــواء ع ال

ــــــــــــــارات املتبادلــــــــــــــة، أو مــــــــــــــن  خــــــــــــــالل اللقــــــــــــــاءات االتصــــــــــــــاالت الهاتفيــــــــــــــة واملشــــــــــــــاورات املســــــــــــــتمرة الز
ـــــــــ تحـــــــــرص الثنائيـــــــــة،  هـــــــــا ال رملانيـــــــــةمعال ـــــــــامش االجتماعـــــــــات ال ـــــــــ  ا ع ـــــــــ عقـــــــــد ، أو الدوليـــــــــة ع

سيقية الدولية.  من خالل االجتماعات الت
  ي الــــــــــدو باللغــــــــــة رملــــــــــا ــــــــــي لالتحــــــــــاد ال رو ــــــــــ وإطــــــــــالق املوقــــــــــع االلك ــــــــــ إعــــــــــداد وتجه اإلشــــــــــراف ع

ـــــــ التفاعـــــــل مـــــــع  هم  عـــــــزز قـــــــدرا ن العـــــــرب، و رملـــــــاني ي العربـــــــي وال رملـــــــا العربيـــــــة، ليخـــــــدم االتحـــــــاد ال
ي الدو بما يصب  رملا ة وخدمة القضايا العربية. االتحاد ال  مص
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رك. تمام املش رملانات اإلقليمية والدولية  املجاالت ذات اال ها  ال ار أو دراسات قدم   أف

 
رملانـــــــات اإلقليميـــــــة والدوليـــــــة، الســـــــيما مـــــــا   ـــــــ ال ســـــــ العديـــــــد مـــــــن االســـــــهامات البـــــــارزة  ملعـــــــا د. أمـــــــل القب

ها: رملانات العربية، وم هم ال  يتعلق بالقضايا ال 
 ي الـــــــدو رملـــــــا ـــــــي لالتحـــــــاد ال رو ـــــــ للموقـــــــع االلك ـــــــ والتق والســـــــيما مـــــــا يتعلـــــــق  ،تقـــــــديم الـــــــدعم الف

مـــــــبإضـــــــافة  ن  ن جديـــــــدت ـــــــاتكـــــــان و ، ا اللغـــــــة العربيـــــــة واالســـــــبانيةلغتـــــــ ـــــــ رأس أولو هـــــــا ع ـــــــ  معال
ي الـــــــدو باللغـــــــة العربيـــــــة، وتـــــــم إطـــــــالق املرحلـــــــة  رملـــــــا ـــــــذا الصـــــــدد بنـــــــاء موقـــــــع خـــــــاص باالتحـــــــاد ال

هائيــــــــة منــــــــھ  جمعيــــــــة الفعليــــــــًا ال (ســــــــانت بطرســــــــبورج، أكتــــــــوبر  لالتحــــــــاد 137خــــــــالل اجتماعــــــــات ا
ـــــــــذه املبـــــــــادرة بنـــــــــاءً )2017 ن املجلـــــــــس  ، وقـــــــــد تمـــــــــت  رمـــــــــة بـــــــــ ـــــــــ اتفاقيـــــــــة الشـــــــــراكة والتعـــــــــاون امل ع

ـــــــز التواصـــــــل  عز ـــــــ  ي الـــــــدو ، وذلـــــــك حرصـــــــًا مـــــــن املجلـــــــس ع رملـــــــا الــــــوط االتحـــــــادي واالتحـــــــاد ال
رملانــــــــات واملؤسســــــــات والــــــــدول والشــــــــعوب الناطقــــــــة باللغــــــــة العربيــــــــة مــــــــع االتحــــــــاد لالطــــــــالع  ن ال بــــــــ

ـــــــز د عز ـــــــ  ســـــــهم  ُ شـــــــطتھ وقراراتـــــــھ، وبمـــــــا  ـــــــ أ ســـــــهيل عملهـــــــم خـــــــالل املشـــــــاركة ع ن و رملـــــــاني ور ال
ي الـــــــدو  رملـــــــا ســـــــليم املوقـــــــع العربـــــــي لالتحـــــــاد ال شـــــــطة االتحـــــــاد واجتماعاتـــــــھ، وتـــــــم  ـــــــ مختلـــــــف أ

ي العربــــــــي رملــــــــا ــــــــ االتحــــــــاد ال اصــــــــة  رســــــــميًا إ شــــــــطة ا عــــــــة تحــــــــديث املوقــــــــع باملســــــــتجدات واأل ملتا
ن العرب جميعاً  باالتحاد رملاني هم ال  .ال 

 ـــــــــاب افحــــــــــة اإلر ــــــــــ م ن  رملــــــــــاني ميـــــــــة دور ال هــــــــــًا بأ وضــــــــــرورة تضــــــــــافر  والتطــــــــــرف إيمانـــــــــًا مــــــــــن معال
ه ــــــــ مواجه جهــــــــود  س مــــــــاا ــــــــ تأســــــــ ســــــــ طيلــــــــة الســــــــنوات األربــــــــع املاضــــــــية  ، فقــــــــد قامــــــــت بــــــــدور رئ

ـــــــــرت عضـــــــــوًا  ، واخت ي الـــــــــدو رملـــــــــا عـــــــــة لالتحـــــــــاد ال ـــــــــاب التا افحـــــــــة اإلر شـــــــــارة مل املجموعـــــــــة االس
ون  رة هــــــــا، وســــــــي ــــــــذه الظــــــــا افحــــــــة  ــــــــ م رملانــــــــات  ــــــــز دور ال عز ــــــــ  لهــــــــذه املجموعــــــــة دور فاعــــــــل 

ن. طرة ع األمن والسلم الدولي  ا
  ـــــــ ـــــــ املـــــــؤتمر اإلقلي رملانيـــــــة لدولـــــــة اإلمـــــــارات العربيـــــــة املتحـــــــدة  هـــــــا وفـــــــد الشـــــــعبة ال ترأســـــــت معال

لـــــــــي ـــــــــ دول ا ـــــــــ مراكـــــــــز صـــــــــنع القـــــــــرار  ســـــــــاء  رملانيـــــــــات وال ســـــــــاء ال ي لل ج العربـــــــــي، والـــــــــذي الثـــــــــا
ــــــــرة مــــــــن  ــــــــ الف ــــــــ العاصــــــــمة اإلماراتيــــــــة أبــــــــوظ  عقــــــــد  ، وقــــــــدمت ورقــــــــة 2007أكتــــــــوبر  30 - 29ا

ليجية.   عمل عن املشاركة السياسية للمرأة ا
  ـــــــــ األول للطفولـــــــــة املبكـــــــــرة ـــــــــ املـــــــــؤتمر اإلقلي رملانيـــــــــة لدولـــــــــة اإلمـــــــــارات  ترأســـــــــت وفـــــــــد الشـــــــــعبة ال

ـــــــ أغســــــطس  عقــــــد  ا، وقــــــدمت ورقـــــــة عمــــــل وعرضـــــــا عــــــن جهـــــــود  ـــــــ دمشــــــق 2010الــــــذي ا ســـــــور
راتيجية الوطنيــــــــة اإلماراتيــــــــة لألمومــــــــة  تمــــــــام بالطفولــــــــة وعــــــــن االســــــــ ــــــــ مجــــــــال اال دولــــــــة االمــــــــارات 

 والطفولة.
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 ــــــــ املائـــــــــدة ســـــــــ باســــــــم دولـــــــــة اإلمــــــــارات العربيــــــــة املتحـــــــــدة واملــــــــرأة العربيـــــــــة  شــــــــاركت كمتحــــــــدث رئ
بيـــــــة: املـــــــرأة العربيـــــــة والتنميـــــــة املســـــــتدامة، والـــــــذي املســـــــتديرة للمـــــــؤتمر الثالـــــــث ملنظمـــــــة املـــــــرأة العر 

ـــــــ أكتـــــــوبر  عنـــــــوان: املـــــــرأة العربيـــــــة والتنميـــــــة  2010عقـــــــد  هـــــــا ورقـــــــة عمـــــــل  س، وقـــــــدمت معال بتـــــــو
  السياسية املستدامة.

  هــــــــا تحظــــــــى جمعيــــــــة بمعال ــــــــ ا عــــــــرض ع ــــــــ  ــــــــ مســــــــألة البنــــــــود الطارئــــــــة ال ــــــــرة برملانيــــــــة عميقــــــــة  خ
ي الـــــــــدو  رملـــــــــا ـــــــــ مســـــــــاندة البنـــــــــود العامـــــــــة لالتحـــــــــاد ال ـــــــــر  ـــــــــذا اإلطـــــــــار بـــــــــدور كب ـــــــــ  ، وتضـــــــــطلع 

ســـــــــــيق مـــــــــــع املجموعـــــــــــات  رملانيـــــــــــة العربيـــــــــــة، وتتـــــــــــو الت ـــــــــــ تقـــــــــــدمها دول املجموعـــــــــــة ال الطارئـــــــــــة ال
هــــــــا الطيبــــــــة مــــــــع برملانــــــــات دول العــــــــالم،  ــــــــذا الشــــــــأن توظيفــــــــًا لعالقا ــــــــ  جيــــــــو سياســــــــية األخــــــــرى  ا

هـــــــــا مســـــــــؤولي يل املثـــــــــال، فقـــــــــد تولــــــــــت معال ـــــــــ ســـــــــ ة طـــــــــرح بنــــــــــد طـــــــــارئ باســـــــــم دولـــــــــة االمــــــــــارات وع
ـــــــــــ ميانمـــــــــــار خـــــــــــالل اجتماعـــــــــــات االتحـــــــــــاد  ينجـــــــــــا  شـــــــــــأن قضـــــــــــية الجئـــــــــــ الرو العربيـــــــــــة املتحـــــــــــدة 

ـــــــــــــ ســـــــــــــانت بطرســـــــــــــبورج (روســـــــــــــيا، أكتـــــــــــــوبر  ي الـــــــــــــدو  رملـــــــــــــا ســـــــــــــيق مـــــــــــــع رؤســـــــــــــاء 2017ال ) والت
ــــــــــت واململكــــــــــة املغربيــــــــــة، اللتــــــــــان تقــــــــــدمتا ب و ــــــــــ ال رملانــــــــــات العربيــــــــــة، الســــــــــيما دول نــــــــــد مماثــــــــــل ال

جيوسياســـــــــية  حـــــــــول املوضـــــــــوع ذاتـــــــــھ، وحشـــــــــد الـــــــــدعم التصـــــــــو للبنـــــــــد مـــــــــن دول املجموعـــــــــات ا
ن. ــــــ األمــــــن والســــــلم الــــــدولي ــــــ خطــــــر األزمــــــة ع بــــــاه العــــــالم إ تلفــــــة، ولفــــــت ان وتجــــــدر اإلشــــــارة  امل

ي رملــــــــا ـــــــ االتحـــــــاد ال رملانيــــــــة العربيـــــــة  اب املعــــــــا رؤســـــــاء برملانـــــــات املجموعـــــــة ال ـــــــ ـــــــ أن أ  نـــــــا إ
ســـــــ  باإلجمـــــــاعالـــــــدو قـــــــد وافقـــــــوا  ـــــــ اختيـــــــار معـــــــا د. أمـــــــل القب برملانـــــــات رؤســـــــاء لإلنابـــــــة عـــــــن ع

ـــــــ املجموعــــــة  ينجــــــاشــــــأالبنـــــــد الطــــــارئ  قيــــــادةالعربيــــــة  ســـــــيق مــــــع املجموعـــــــات   ن أزمـــــــة الرو والت
هائيــــــــة للبنــــــــد تمهيــــــــدًا لعرضــــــــها  شــــــــأن الصــــــــيغة ال ة)  جيوسياســـــــية األخــــــــرى (اإلســــــــالمية واآلســــــــيو ا
ة والوثيقــــــــة مــــــــع  ــــــــ هــــــــا املتم ، وذلــــــــك نظــــــــرًا لعالقا ي الــــــــدو رملــــــــا جمعيــــــــة العامــــــــة لالتحــــــــاد ال ــــــــ ا ع

ـــــــ ـــــــرة ع هـــــــا الكب را تلفـــــــة، وخ ـــــــ برملانـــــــات دول العـــــــالم امل ـــــــ رؤســـــــاء وممث حشـــــــد  مـــــــدى ســـــــنوات 
نائي  ــــــــــــ اســــــــــــت ــــــــــــ تمثــــــــــــل عنصــــــــــــر تم ر الــــــــــــدعم التصــــــــــــو للبنــــــــــــود الطارئــــــــــــة، ال األصــــــــــــوات وتــــــــــــوف

رملانية للمجلس الوط االتحادي.   للشعبة ال
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ركة رملانية املش افل ال ها لدعم مواقف عربية  امل ا  اتخاذ القرارات  برملان دول   دور

  .ــــــــــ تنطلــــــــــق مواقــــــــــف معــــــــــا د هدف  ســــــــــ ي مــــــــــن ثوابــــــــــت عــــــــــدة  رملــــــــــا ــــــــــ عملهــــــــــا ال ســــــــــ  أمــــــــــل القب
ل  شــــــــ ــــــــذه القضــــــــايا  رملانيــــــــة الدوليــــــــة، وٌتــــــــدرج  افــــــــل ال ــــــــ امل مجملهــــــــا دعــــــــم القضــــــــايا العربيــــــــة، 
ها  هــــــــــــا ومشــــــــــــاركا ارا هــــــــــــا مــــــــــــع الوفــــــــــــود الزائــــــــــــرة وأيضــــــــــــًا خــــــــــــالل ز أساســــــــــــ ضــــــــــــمن أجنــــــــــــدة محادثا

 الدولية.
 ســــــــبة لوفــــــــود الشـــــــعبة ا ــــــــ واألمـــــــر نفســــــــھ بال شــــــــارك  ــــــــ  رملانيــــــــة للمجلــــــــس الــــــــوط االتحـــــــادي ال ل

ــــــــــ  هــــــــــا  هــــــــــا معال ــــــــــ تركــــــــــز عل ــــــــــة ال اجتماعــــــــــات برملانيــــــــــة إقليميــــــــــة ودوليــــــــــة، ومــــــــــن القضــــــــــايا املركز
ـــــــــــ  طابـــــــــــات ال لمـــــــــــات وا ها الرســـــــــــمية، وكـــــــــــذلك أوراق العمـــــــــــل وال هـــــــــــا وتصـــــــــــرحا هـــــــــــا وبيانا كلما

رملانية الدولية: ها  املشاركات ال   تلق
يةالقضية  -  الفلسطي
 األزمة اليمنية -
ن وتقـــــــــديم الـــــــــدعم للشـــــــــعب الســـــــــوري  - ـــــــــ ملـــــــــف الالجئـــــــــ ـــــــــ ع رك ة مـــــــــع ال األزمـــــــــة الســـــــــور

جـــــــــــب الفهـــــــــــود" الـــــــــــذي أقامتـــــــــــھ دولـــــــــــة االمـــــــــــارات  ـــــــــــ مخـــــــــــيم "مر ـــــــــــارات عـــــــــــدة إ (قامـــــــــــت بز
ـــــ أحـــــوالهم و  ـــــ اململكـــــة األردنيـــــة لالطـــــالع ع ن  ن الســـــور مـــــا يقـــــدم لهـــــم مـــــن تفقـــــد لالجئـــــ

 خدمات).
يةاألزمة  -  اللي
افحـــــــــــــــة  - ـــــــــــــــ دعـــــــــــــــوات متكـــــــــــــــررة مل ـــــــــــــــاب تب  للتطـــــــــــــــرف الـــــــــــــــدي والفكـــــــــــــــري والتصـــــــــــــــدي اإلر

افحة الفقر ودعم التنمية  جميع الدول العربية.   وم

ة. ها  دعم القضايا العربية امل رملان  ظل رئاس مة ال   مسا

 
 ها ن خـــــــالل مشـــــــارك رملـــــــاني ـــــــ لفـــــــت أنظـــــــار ال ســـــــ بقـــــــوة  ـــــــ  أســـــــهمت معـــــــا د. أمـــــــل القب الدوليـــــــة إ

ـــــــاب وتنظيماتـــــــھ  رة اإلر ن، واعتبـــــــاره قضـــــــية أساســـــــية، وأحـــــــد أخطـــــــر إفـــــــرازات ظـــــــا ملـــــــف الالجئـــــــ
ــــــــ  ن مــــــــن أبنــــــــاء الشــــــــعوب العربيــــــــة  جــــــــوء املاليــــــــ ــــــــ نــــــــزوج و ت  ســــــــب ــــــــ  شــــــــار امليلشــــــــيات، ال وان

 دول عدة.
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 رملانـــــــــــات الـــــــــــدول ـــــــــــ مختلـــــــــــف املواقـــــــــــف عـــــــــــن التضـــــــــــامن واملســـــــــــاندة السياســـــــــــية ل هـــــــــــا  ـــــــــــر معال ع
ــــــــة، وخصوصــــــــًا  ــــــــر عــــــــن مواقــــــــف داعمــــــــة للقضــــــــايا العربيــــــــة امل ع العربيــــــــة والــــــــدول األخــــــــرى بمــــــــا 

اب. افحة اإلر  م
  ــــــــــــــ املشــــــــــــــاركة ــــــــــــــ مشــــــــــــــروع وثيقــــــــــــــة الشــــــــــــــباب العربــــــــــــــي، حيــــــــــــــث ركــــــــــــــزت ع تقــــــــــــــديم مالحظــــــــــــــات ع

ـــــــــــــ  ة ومشـــــــــــــاركة الشـــــــــــــباب  ـــــــــــــ السياســـــــــــــية للشـــــــــــــباب وبطالـــــــــــــة الشـــــــــــــباب العربـــــــــــــي والتعلـــــــــــــيم وال
اب. افحة التطرف واإلر  م

  ــــــــــف عر ميــــــــــة شــــــــــمول  ــــــــــاب وأكــــــــــدت أ افحــــــــــة اإلر ــــــــــ الوثيقــــــــــة العربيــــــــــة مل تقــــــــــديم مالحظــــــــــات ع
ــــــــــ األفــــــــــراد  شــــــــــطة، حيــــــــــث اقتصــــــــــرت االتفاقيــــــــــة ع ــــــــــاب لتغطــــــــــي الــــــــــدول الداعمــــــــــة لهــــــــــذه األ اإلر

ي. رو اب االلك رحت إضافة بنود جديدة تتعلق باإلر جماعات، كما اق  وا
  رملانيــــــــة ورقــــــــة عمــــــــل حــــــــول مشــــــــكال ــــــــ العــــــــالم العربــــــــي تقــــــــديم الشــــــــعبة ال ت وتحــــــــديات الطفولــــــــة 

ن العرب حول قضايا الطفولة. رملاني  خالل املؤتمر الثالث لل
  
  

جهات التنفيذية واألجهزة الرقابية ذات الصلة.   التفاعل والتعاون مع ا

  ن القطاعــــــــــــات الرســــــــــــمية راتيجية بــــــــــــ ميــــــــــــة الشــــــــــــراكة االســــــــــــ ســــــــــــ بأ تــــــــــــؤمن معــــــــــــا د. أمــــــــــــل القب
ن الـــــــــــدول  ـــــــــــ مســـــــــــتوى كـــــــــــل دولـــــــــــة، وبـــــــــــ جهـــــــــــات ذات الصـــــــــــلة ع ي، وا ومنظمـــــــــــات املجتمـــــــــــع املـــــــــــد
ـــــــــــ تنظـــــــــــيم املـــــــــــؤتمرات  ـــــــــــذا الـــــــــــن  ت  ـــــــــــ الشـــــــــــقيقة والصـــــــــــديقة وبعضـــــــــــها الـــــــــــبعض، حيـــــــــــث ر

رملانية ال ينظم شطة ال رملانية واأل ها رئاستھ. ال   ها املجلس الوط االتحادي منذ تول
  ، ــــــــ والــــــــدو ن امل ــــــــ املســــــــتو ــــــــز الشــــــــراكة مــــــــع مؤسســــــــات عــــــــدة ع ــــــــذا اإلطــــــــار قامــــــــت بتعز ــــــــ 

هـــــــــا  صـــــــــر: وم يل املثـــــــــال ال ا ـــــــــ ســـــــــ ، ومنظمـــــــــة التعـــــــــاون اإلســـــــــالمي، ع ي الـــــــــدو رملـــــــــا االتحـــــــــاد ال
ربيـــــــــــــة والعلـــــــــــــم والثقافـــــــــــــة (يو و)، والوكالـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة للطاقـــــــــــــة ومنظمـــــــــــــة األمـــــــــــــم املتحـــــــــــــدة لل ســـــــــــــ

رملــــــــــان اآلســــــــــيوي للعلــــــــــوم  ، ومنتــــــــــدى ال لــــــــــف شــــــــــمال األطلســــــــــ رملانيــــــــــة  جمعيــــــــــة ال املتجــــــــــددة. وا
ـــــــــــــ األمـــــــــــــم املتحـــــــــــــدة، واملـــــــــــــؤتمر  ـــــــــــــار، واملنتـــــــــــــدى االقتصـــــــــــــادي واالجتمـــــــــــــا  والتكنولوجيـــــــــــــا واالبت

اب والتنمية املجتمعية رالوزاري حول اإلر ا الكث ر  .، وغ
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ي العربي. رملا شطة االتحاد ال ها  أ   مشارك

  هــــــــــــا املــــــــــــؤتمر الثالــــــــــــث ي العربــــــــــــي، وم رملــــــــــــا ــــــــــــ معظــــــــــــم اجتماعــــــــــــات االتحــــــــــــاد ال هــــــــــــا  شــــــــــــاركت معال
ــــــــــــــل  جامعــــــــــــــة العربيــــــــــــــة (أبر ي العربــــــــــــــي بمقــــــــــــــر ا رملــــــــــــــا رة2016والعشــــــــــــــرون لالتحــــــــــــــاد ال ، ) بالقــــــــــــــا

رملانات العربيةالثن األول و املؤتمر و  ي لرؤساء ال  .ا
  رملانيـــــــة للمجلـــــــسشـــــــاركت الشـــــــعبة ـــــــ العديـــــــد مـــــــن  ال هـــــــا  ـــــــ ظـــــــل رئاســـــــة معال الـــــــوط االتحـــــــادي 

هــــــــا  ي العربــــــــي، وم رملـــــــا شـــــــطة االتحــــــــاد ال ي العربــــــــي، و أ رملـــــــا املــــــــؤتمر جميـــــــع اجتماعــــــــات االتحــــــــاد ال
ي  جنــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــة الثــــــــــــــا ن العــــــــــــــرب حــــــــــــــول قضــــــــــــــايا الطفولــــــــــــــة، واجتمــــــــــــــاع ال رملــــــــــــــاني الثالــــــــــــــث لل

جمعيــــــــــــة العموميــــــــــــة التاســــــــــــعة لالتحــــــــــــاد والعشــــــــــــرون لالت ن العــــــــــــرب، وا رملــــــــــــاني حــــــــــــاد الكشــــــــــــفي لل
ن العرب. رملاني  الكشفي لل

  جنة التنفيذية ألـ ي العربي. 19مشاركة الشعبة  ال رملا   لالتحاد ال
  

افل الدولية واإلقليمية. ها  امل ا ومشارك   حضور

  ــــــــ جميــــــــع اجتماعــــــــات االتحــــــــاد هــــــــا  ، ومعظــــــــم اجتماعــــــــات االتحــــــــاد شــــــــاركت معال ي الــــــــدو رملــــــــا ال
رملان العربي. ي العربي، واجتماعات ال رملا  ال

  ـــــــــ عقـــــــــدت بالتعـــــــــاون رئاســـــــــة تـــــــــو تنظـــــــــيم و مســـــــــؤولية رملانـــــــــات" ال ســـــــــات ال "القمـــــــــة العامليـــــــــة لرئ
ر  ســـــــــم ـــــــــ أبـــــــــوظ (د  ، ي الـــــــــدو رملـــــــــا ـــــــــر 2016مـــــــــع االتحـــــــــاد ال )، وكانـــــــــت حـــــــــدثًا برملانيـــــــــًا دوليـــــــــًا غ

ـــــــــــر مـــــــــــنمســـــــــــ ـــــــــــ منطقـــــــــــة الشـــــــــــرق األوســـــــــــط، حيـــــــــــث شـــــــــــارك بالقمـــــــــــة أك ســـــــــــة برملـــــــــــان،  35بوق  رئ
اصــــــــــة  رملانـــــــــات والقطاعـــــــــات الرســـــــــمية وا ن ال راتيجية بـــــــــ ت القمـــــــــة بـــــــــإطالق شـــــــــراكة اســـــــــ ـــــــــ وتم

م. ر ي والعلماء والشباب ورجال األعمال وغ  واملجتمع املد
  ـــــــــ ة الـــــــــدول رملانيـــــــــات مـــــــــن كافـــــــــالســـــــــاء صـــــــــية مـــــــــن ال 100مـــــــــا يقـــــــــار  تمـــــــــت دعـــــــــوة األعضـــــــــاء 

ي العربـــــــــي رملـــــــــا رملانـــــــــات"  جلســـــــــات وفعاليـــــــــات  ضـــــــــور  االتحـــــــــاد ال ســـــــــات ال "القمـــــــــة العامليـــــــــة لرئ
ر مــــــــــــــن القــــــــــــــدرات  ــــــــــــــاك مــــــــــــــع املجتمعــــــــــــــات الدوليــــــــــــــة وتطــــــــــــــو ــــــــــــــرات واالحت لالســــــــــــــتفادة ونقــــــــــــــل ا

 للطاقات العربية.
 رملانيات ساء ال  .)2016مايو  (اململكة األردنية، املشاركة  املنتدى العال لل
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 هــــــــا للمجلــــــــس الــــــــوط االتحــــــــادي ــــــــرة رئاســــــــة معال رملانيــــــــة اإلماراتيــــــــة خــــــــالل ف شــــــــاركت الشــــــــعبة ال
ــــــــــ  شــــــــــر الســــــــــادس عشــــــــــر)  ي مــــــــــن الفصــــــــــل ال ن األول والثــــــــــا فاعليــــــــــة برملانيـــــــــــة،  139(الــــــــــدور

ارجيــــــــــــــة والداخليــــــــــــــة، واملــــــــــــــؤتمرات  رملانيــــــــــــــة ا ــــــــــــــارات ال ــــــــــــــ مســــــــــــــتوى االتحــــــــــــــادات والز وذلــــــــــــــك ع
ها:املتخصص  ة. وم

ي العربي - رملا  املشاركة  أعمال االتحاد ال
رملان العربي -  املشاركة  اعمال ال
 املشاركة  اعمال اتحاد مجالس الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالمي. -
ـــــــ أعمـــــــال اجتمـــــــاع رؤســـــــاء مجـــــــالس الشـــــــورى والـــــــوط واألمـــــــة والنـــــــواب لـــــــدول  - املشـــــــاركة 

ليج   العربية.مجلس التعاون لدول ا
، ومـــــــــؤتمر  - رملانيـــــــــة لـــــــــدعم صـــــــــمود الشـــــــــعب الفلســـــــــطي جنـــــــــة ال ـــــــــ اجتمـــــــــاع ال املشـــــــــاركة 

سان. قوق اال  االليات العربية 
  ــــــــــز شــــــــــر ــــــــــ شــــــــــاركت بفاعليــــــــــة عز ن األديــــــــــان، حيــــــــــث و ــــــــــوار بــــــــــ ش وا ســــــــــامح والتعــــــــــا قــــــــــيم ال

ذا املوضوع: ن حول  ن مهم س  مؤتمرن دولي  شاركت كمتحدث رئ
ن   - ــــــــــــــاب"، واســــــــــــــتطاعت تضــــــــــــــم عنــــــــــــــوان "األديــــــــــــــان ضــــــــــــــد اإلر ــــــــــــــ كازاخســــــــــــــتان  أولهمــــــــــــــا 

ـــــــ الـــــــدعوة  رحـــــــات تركـــــــز ع تـــــــامي للمـــــــؤتمر، وكانــــــت تلـــــــك املق هــــــا ضـــــــمن البيـــــــان ا رحا مق
ــــــــــ  جهــــــــــود للقضــــــــــاء ع ــــــــــز ا عز ــــــــــا دوليــــــــــًا وضــــــــــرورة  ــــــــــ األديــــــــــان ورموز إلدانــــــــــة اإلســــــــــاءة إ

ــــــــاب مثــــــــل التطــــــــرف والفقــــــــر والبطالــــــــة، و  بات اإلر التصــــــــدي لــــــــدور وســــــــائل االعــــــــالم مســــــــ
اب. املتطرفال تروج للفكر  ساء  محاربة اإلر ن دور ال  وتمك

ــــــــان،  - رة وبحضــــــــور بابــــــــا الفاتي ــــــــ القــــــــا ــــــــر الشــــــــرف  نظــــــــيم األز ي عقــــــــد ب املــــــــؤتمر الثــــــــا
ـــــــل  ـــــــ أبر ســـــــية وكانـــــــت 2017عنـــــــوان "املـــــــؤتمر العـــــــال للســـــــالم"  ، حيـــــــث ألقـــــــت كلمـــــــة رئ

رملانية ا .املتحدثة ال ذا املؤتمر العال  لوحيدة  
  

رملانات العربية. ن برملان دولتھ وال رك ب شطة العمل املش   املشاركة  أ

.رملانية العربية ر من االجتماعات ال ها  كث  شاركت معال
  رملانيـــــــــة العربيـــــــــة الزائـــــــــرة لدولـــــــــة االمـــــــــارات العربيـــــــــة املتحـــــــــدة هـــــــــا جميـــــــــع الوفـــــــــود ال اســـــــــتقبلت معال

 الوط االتحادي.واملجلس 
   ،ـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة هـــــــا (جمهور ـــــــ برملانـــــــات دول عربيـــــــة عـــــــدة كـــــــذلك وم ـــــــارات رســـــــمية إ قامـــــــت بز

وت).   اململكة األردنية الهاشمية، ودولة ال


