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  عّمان لدراسات حقوق اإلنسان لس العلمي لمركزعضوة المج/الدكتورة لبنى بايوقكلمة 
  عاشرةال اتالدفعفي حفل تخريج حقوق اإلنسان العالمي لالذكرى السبعين لإلعالن بمناسبة 

 07/01/1702، ناعمّ 
 

 دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء ، راعي االحتفال 
 ألردنسعادة السيد أندرس بدرسن الممثل المقيم لألمم المتحدة في ا

 لدى المملكة األردنية الهاشمية أندريا ماتيو فونتانا سفير االتحاد األوروبيسعادة السيد 
 باسل الطراونة، المنسق الحكومي لحقوق اإلنسانالسيد معالي 

  عطوفة الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان
 الهاشمية  المملكة األردنية إفريقيا لدىجون دافيز، سفير جمهورية جنوب السيد  سعادة

 
  أيها الحضور الكريم

هذا االحتفال بمناسبة الذكرى السبعين لإلعالن العالمي أجمل ترحيب في  وبكن/أرحب بكم
شكل أساس القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وانصهرت في مضامينه أرقى الذي لحقوق اإلنسان 

من  إنطالقا  السامية الهادفة إلى نماء ورفاه اإلنسان وتقدمه  األفكار والقيم والمبادىء اإلنسانية
لسعادة المجتمع وتقدمه  ا  ضروري ا  شرط ، مطلق إنسان، ونماءه الشاملاعتبار سعادة اإلنسان

 وونهب ثرواتها، خالي من اضطهاد الشعوب عالم جديد من أجل بناء في أي دولة و الشامل 
 ، ومن أجلاشعال الحروبأو /تلويث البيئة و حقوق، و ، مطلقوالمواطن انتهاك حقوق اإلنسان

وتنتفي والكرامة والسالم والتسامح الحرية والعدالة والمساواة واإلخاء مبادىء وقيم تسود فيه عالم 
االستغالل والفساد والحرمان وحقوقهم وتختفي فيه مظاهر  فيه مظاهر انتهاك كرامة الناس

 . والممارسات الضارة والكراهية واإلرهاب والتطرف العنيفوالتهميش والتمييز والفقر والتعصب 
 

 أيها الحضور الكريم 
من برنامج القيادات النسائية ة الثالثة عشر الدفعالمشاركات في يسرنا في هذا االحتفال أن نخرج 

منذ عام للمعهد األردني للقيادات النسائية الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان الشابه 
 .األردنشابة من مختلف محافطات قيادية ( 11)من هذا البرنامج الريادي تخريج اليوم يو  .2010
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 ، ساعة تدريبية 00وعلى مدار  ،تزويد المشاركات تدريبي للهذه الدفعة الجديدةبرنامج الالوتضمن 
بناء  معارف نظرية، ومهارات عملية، وتعديل في االتجاهات الخاصة بالمرأة القيادية ودورها في

 .لكفاءتها وكفاءتها فقط ا  النساء في مواقع صنع القرار وفق تشارك فيهمجتمع 
 قول بعد تهنئتهن باجتياز هذه الدورة بنجاح وأوهنا اسمحو لي أن أتوجه للخريجات العزيزات 

كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضائته، فارتفعن أنتن بأخالقكن، وبتفكيركن، : "َلُكنَ 
ن، وبمعارفكن ومهاراتكن وانحيازاتكن للحرية والعدل والمساواة واإلخاء واإلنسانية، وعندها وبقدراتك

 .مع والدولة قد إتسع رويدا  رويدا  ستجدن أن نطاق عطائكن وتأثيركن اإليجابي في المجت
الذين ساهمو  والمدربات والطاقم اإلداري واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لكل المدربين

الدكتور إبراهيم حجازين، والدكتور : هم وجهدهم في انجاح  هذه الدورة، وأخص بالذكرمعنا بوقت
 .المحامي هاشم نصار، والدكتور تيسير أبو عودة والمدربة ُعال كساب

  
 أيها الحضور الكريم،،،

وباألرقام اسهامات المركز منذ تأسيسة  سيظهر الفيديو الذي سيعرض الحقا  
للعام اسمحو لي أن أبين لكم أبرز خطط عملنا لذا كمرز للتفكير،  2000عام 
 :القادم

االنتهاء من صياغة مقترح إعالن عالمي للحريات األكاديمية، : أوال  
 .مع منظمة اليونسكو ليأخذ هذا النشاط مساره العالمي 2020االتصال مطلع العام و 

لشراكة مع نشر ثقافة الحرية األكاديمية والتعليم التحرري بالتعاون وا: ا  ثاني
 .أصحاب المصلحة

تطوير برنامج المعهد األردني للقيادات النسائية بحيث يستحدث مساق : ثالث ا
 .سنة 22-10للقيادات الشابة من كال الجنسين ومحدد بالفئة العرية 

والكراهية والتطرف  نشر ثقافة الحوار والتسامح ومناهضة التعصب: ا  رابع
ائتالف المجتمع المدني لمكافحة التطرف "عالن الصادر عن لإل ا  العنيف وفق

في تأسيسه عام  الذي شارك المركز" والتعصب والكراهية في المنطقة العربية
2012 . 
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 وأخيرا ،،،
، ونحن ممن زاز رئيس الوزراء، راعي االحتفالأتوجه بالشكر الجزيل لدولة الدكتور عمر الر 

تجعلنا نتأمل أن تنزع لى رأس الحكومة استبشرو خيرا بوصول شخصية علمية ومثقفة ونزيهة ع
عقد زواج كاثوليكي بين المعرفة ابرام سلطة الثقافة ال ثقافة السلطة و هيمنة  الحكومة برئاسته نحو

العدالة وسيادة القانون عن سطوة رأس المال، ال بل تطويع هذه السطوة لصالح  والسلطة بعيدا  
اركة السياسية واالنتخابات الحرة والنزية وصون والحماية االجتماعية والنمو االقتصادي والمش

الحق في الحياة، والحق في  :بخاصةكرامة الناس واحترام وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها و 
  .  التفكير،  والحق في التعبير،  والحق في المشاركة، وتمكين المرأة

األوروبي وسفير أن أشكر كل من الممثل المقيم لألم المتحدة وسفير االتحاد  دكما أو 
جمهورية جنوب إفريقيا والمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان والمفوض العام للمركز الوطني 

 .لحقوق اإلنسان على مشاركتهم الفاعلة معنا في هذا االحتفال
  .  وصفته وصفتها ه واسمهاسمورجاال ، كل بإ ا  لكل الحضور نساء ا  والشكر موصول أيض

 

     
 كم شاكرين لكم حسن اصغائ

  


