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 السالم عليكم 

 للمرأة العالمي اليوم بمناسبة معكم أكون أن يشرفني -

 السورية للمرأة السياسي التمكين مشروع اختتام بمناسبة ألحييكم هنا أكون أن سروري دواعي لمن إنه -

 .المرأة لقيادة األردني المعهد من وسورية أردنية امرأة 15 بتخريج واالحتفال ، األردن في الالجئة

 يوم كل أن إبراز المهم من ولكن ، مارس 8 في الماضي األسبوع العالمي المرأة بيوم للتو احتفلنا لقد -

 .المرأة يوم هو

 والفتيات النساء تمكين أن نعتقد نحن ؛ رئيسية أولوية الجنسين بين المساواة تمثل ، كندا إلى بالنسبة -

 والشامل المستدام االقتصادي والنمو ، واألمن والسالم ، الفقر من الحد لتحقيق األهمية بالغ أمر

 .للجميع

 واإلنمائية اإلنسانية المشاريع مختلف خالل من المضيفة والدول السوريين الالجئين بدعم نلتزم كما -

 .واألمنية

 من كال وتمكين ، السورية األزمة آثار مع التعامل في المضيفة المجتمعات الجهود هذه تساعد -

 .المضيفة والمجتمعات الالجئين



 دعم إلى الصندوق هذا يهدف. المحلية للمبادرات كندا صندوق خالل من اليوم مشروع تمويل تم -

 .المشروع هذا مثل ، كبير إيجابي تأثير لها التي الصغيرة المشاريع تنفيذ في المحلية المنظمات

 03 من ألكثر األردن أنحاء جميع في المحلية الحكومية غير المنظمات بدعم كندا صندوق يقوم -

 .االقتصادي والتمكين اإلنسان وحقوق التنمية مبادرات من واسعة مجموعة تغطي والتي ، عاًما

 مجدية، تكون لن المضيفة والمجتمعات السوريين الالجئين دعم في جهودنا أن على التأكيد المهم من -

 .األردن مع والمفيدة القوية الشراكة أجل من يكن لم إن

 عمان منتدى وجمعية اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز مثل ، المحلية المنظمات مع العمل إن -

 .واالزدهار واالستقرار السالم تحقيق مفتاح هو اإلنسان، لحقوق

 تمكين إلى يهدف ؛ اليوم به نحتفل الذي المشروع مثل مشاريع دعم على كندا تحرص السبب ولهذا -

 في القرار صنع عملية في المشاركة من وتمكينهن قدراتهن، وبناء واألردنيات، السوريات النساء

 الالزمة األدوات يمنحهن السوريات، للنساء الخصوص وجه على. األردن في هنا مجتمعاتهن

 .اهلل شاء إن نو يعود عندما سوريا، في القرار صنع عملية في للمشاركة

 ملسالا ءبناو لسياسيةا کةرلمشاوا نإلنساا وقحق علی الخريجات من دفعتنا ھتلقت ذيلا بيدرلتاركز  -

 .وكسب التأييد لصوالتوا تالتصاالوا دةلقياوا النتقاليةا لةدالعوا

 أكبر دور على للحصول سعيكن في مفيدة المكتسبة والمهارات المعرفة تكون أن بإخالص آمل -

 .مجتمعاتكن المحلية في أعلى وصوت

 لتمكين اإلنسان لحقوق عمان منتدى وجمعية اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز شركاؤنا أحيي -

 .المستقبل في كقادة النساء



 .العظيم النجاح هذا على وعائالتهم الخريجات لكل تهانينا -

 الف مبروك  -

 

  

 

 

 

 


