برعاية عطوفة رئيس مجلس النواب
المهندس عاطف الطراونة المحترم

بمناسبة اختتام مشروع الحوار بين المجتمع المدني والبرلمان األردني
والذكرى الـ  02لتأسيس المركز

اإلحتفال الختامي

كلمة الدكتورة لبنى بايوق

عضوة المجلس العلمي مركز عمان لدراسات حقوق ال نسان

عمان ،اإلثنين2222/2/3 ،

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سعادة الدكتور نصار القيسي النائب األول لرئيس مجلس النواب،
مندوب عن رئيس مجلس النواب ،راعي االحتفال
سعادة السيد إكهارد ستراوس /مستشار حقوق النسان لدى المنسق لألمم المتحدة
في األردن مندوبا عن السيد أندريس بيديرسون ،المنسق المقيم لألمم المتحدة في

األردن.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،،،
أيها الحضور الكريم،،،

سمَمركزَعمانَلدراساتَحقوقَ َاالنسانَفيَهذاَ
أرحبَ َبكم/وبكنَ َجميعاً َأجمل َترحيبَبا
ّ
االحتفالَبمناسبةَاختتامَمشروعَ َتشجيعََالحوارَبينَالمجتمعَالمدنيَوالبرلمانَاألردني"َ

والذيَيتصادفَمعََالذكرى العشرينَلتأسيسَالمركزَ.
ََ

َ

َلتفضل َعطوفة َالمهندس َعاطف َالطراونة َرئيسَ
َّ
أن ََأعربَ َعن َخالص َشكرنا
ويسرني َ َّ
َّ

مجلسَالنوابَعلىَرعايةَهذاَالحفلَبعدَالتكرمَبرعايةَالجلساتَالتيَشاركَفيهاَمشكورينَ

السادةَالنوابَوحدَهمَ،وتلكَالتيَجمعتهمَفيَحوارَمعَمنظماتَالمجتمعَالمدنيَوالمجتمعَ
األكاديميَ.

وسيوجزَالفلمَالذيَسيعرضَبعدَقليل َنشاطاتَالمشروعَالذيَنفذهَالمركزَبدعمَمشكورََ

من َصندوقَ َاألمم َالمتحدةَ َللديمقراطيةََ .فقد َشارك َفي َأنشطة َالمشروع َقرابة َثالثمئةَ
شخصيةَنيابيةَومجتمعيةَوأكاديميةَوطالبيةَواستفادَمنَالمشروعَقرابةَاألربعينَألفَزائرَ

للموقع َااللكتروني َالخاص َبالمشروعَ .وخلص َالمشروع َإلى َتبني َاثنين َوعشرين َتوصيةَ
ملموسة َلتعديالت َمقترحة َعلى َالقوانين َذات َالعالقة َبالحق َفي َالحياةَ ،والحرياتَ
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األكاديميةَ ،وحرية َالرأي َوالتعبيرَ ،وحقوقَ َالمرأةَ ،رفعت َللتأمل َفيها َلعناية َرئيس َمجلسَ
النوابَاألكرمََ.

وتضمن َالمشروع َمشاركة َخمسة َوعشرين َطالبا َوطالبة َجامعيين َفي َمسابقة َبحثيه َفيَ
الموضوعاتَاألربعةَللمشروعَالمذكورةَأعالهَ،ويسرناَفيَهذاَالحفلَاإلعالنَعنَالفائزينَ

فيهاَ ،وبودي َتهنَئَتهم َجميعا َمتمنية َلهم َولهن َالتفوق َفي َالدراسة َالجامعية َوالنجاح َفيَ

حياتهَمَالعلميةَوالمهَنيةَوالعائليةََََ.

التحدياتَوالظروفَالتيَتمرَبهاَالمنطقهَوَ
َ
َََواحبَانَاشيرَانَمركزَعمانَ َوفيَظلَ
التي َتمثل َتحديا َهائال َامام َحقوق َاالنسان َوحقوق َالشعوب َوالصراعات َالتي َصاحبتهاَ
انتهاكاتَغيرَمسبوقهَفيَمداهاَووحشيتهاَالبسطَحقوقَاالنسانَفيَالعيشَاالمنََ,حيثَ

لتَالفئاتَالمستضعفهَمنَالنساءَواالطفالَالنصيبَاالكبرَمنَهذهَاالنتهاكاتَ,نؤكدَ
َ
تحم
َوالتاكيد َعلى َضرورة َاحترامَ
انه َالبد َمن َالتعامل َبجديه َاكبر َمع َقضايا َحقوق َاالنسان َ
القانون َالدولي َو َحق َالشعوب َفي َتقرير َالمصيرَ ،وبخاصة َاحترام َحقوق َالشعبَ

الفلسطينيَغيرَالقابلةَللتصرفَ .
أيها الحضور الكريم ،،،

ناَفيَهذاَاالحتفالَأنَنخرج َالمشاركات َوالمشاركينَفيَالدفعةَاألولىَللقياداتَ
َ
يسر
كماَ َّ

الشبابية َلطلبة َالجامعات َاألردنيةََ .واليوم َيتَخرج َمن َهذا َالبرنامج َالريادي َسبعة َعشرَ
طالبا َوطالبة َمن َست َجامعات َأردنيةَ .وتضمن َالبرنامج َالتدريبي َللهذه َالدفعة َالجديدةَ،
وعلىَمدارَمئة َساعةَتدريبيةَ َ،معارفَنظريةَ،ومهاراتَعمليةَ،والتدريبَعلىَمهاراتَ
القياديةَودورهمَفيَبناءَمجتمعَيشاركَفيهَالشبابَفيَمواقعَصنعَالقرارَوفقاَلكفاءتهمََ.

َأتوجه َبالشكر َلكل َالمدربين َوالمدربات َوالطاقم َاإلداري َالذينَ
واسمحوا َلي َأن َّ

ساهموا َمعنا َبوقتَهم َوجهَدهم َفي َإنجاح َ َهذه َالدورةَ ،وأخص َبالذكرَ :الدكتور َإبراهيمَ
َ

حجازينَ،والدكتورَالمحاميَهاشمَنصارَ،والدكتورَتيسيرَأبوَعودةَوالمدربةَعالَكسابَ
والمدربَمحمدَسرسكَوالدكتورَنظامَعسافَ.
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َأيها الحضور الكريم،،،
يعرضَأمامكمَوباألرقامَإسهاماتَالمركزَمَنَذَتأسيسةَعامََ
سيظَهرَالفيديوَالذيَس َ

كمركزَللتفكير َفيَقضاياَحقوقَ َاإلنسانَوبخاصةَتلكَالتيَكانتَوماَزالتَضمنَ
ألفين َ َ
األولوياتَالخمسةَللمركزَ،وهيَالحقَفيَالحياة َوركزَفيهاَعلىَإلغاء َعقوبة َاالعدامَ،

والحقَفيَالتفكير َوركَزَفيهاَعلىَالحرياتَاألكاديمية؛ َوالحقَفيَإبداءَالرأي َوركَزَفيهاَ
علىَالحرياتَالصحفيةَ ،والحقَفيَالوصولَللمعلوماتَ ،والحق َفيَالمشاركةَوركزَفيهاَ
أخيرَحقوقَالمرأةَوركزَفيهاَبشكلَرئيسَعلىَبناءَ
علىَاالنتخاباتَمنَمختلفَالزوايا؛َو َا

علىَالكفاءةَوليسَالحصةَالممنوحةَ.
َّ
ارَبناءَ
ًَ
قد ارتَهاَالقياديةَلتشاركَفيَمواقعَصَنعَالقر
أيها الحضور الكريم،،،

ليَأنَأبينَلكمَأبرزَخططَعملَناَللعامَالقادمَ:
َّ
اسمحواَ
َ

َواالتصالَ
أوالاَ :مواصلة َالعمل َعلى َصياغة َمقترح َإعال َعالمي َللحريات َاألكاديميةَ ،
مطلعََالعامَألفينَوواحدَوعشرينَمعَمنظمةَاليونسكوَليأخذَهذاَالنشاطَمسارهَالعالميَ.

ثاني اَ :مواصلة َنشر َثقافة َالحرية َاألكاديمية َوالتعليم َالتحرري َبالتعاون َوالشراكة َمعَ
أصحابَالمصلحةَفيَالجامعاتَاألردنيةَ.

ثالثااَ:كماَأعَلّناَفيَاالحتفالَبمناسبةَالذكرىَالسبعينَلإلعالنَالعالميَلحقوقَاإلنسانَ
بأن َالمركز َسيطور َبرنامج َالمعهد َاألردني َللقيادات َالنسائية َباستحداث َمساق َجديدَ

للقيادات َالشبابية َلطلبة َالجامعات َمن َكال َالجنسينَ ،ومحدد َبالفئة َالعمرية َمن َثمانيَ
عشرةَسنةَإلىَاثنينَوعشرينَسنةَ،فهاَنحنَاليوم َ َنتشرفَبأنَيرعىَعطوفةَالمهندسَ

عاطف َالطراونة َرئيس َمجلس َالنواب َتخريج َالدفعة َاألولى َلهذا َالمساقَ َوعددهم َسبعةَ

عشرَمشاركاَومشاركةَمنَستََجامعاتَأردنيةَ.

طّرفَ
رابع اَ :سنواصل َنشر َثقافة َالحوار َوالتسامح َومناهضة َالتعصب َوالكراهية َوالت َ
التّعصبَ
طّرفَو َ
العنيف َوفقاَلإلعالنَالصادرَعنَ"ائتالفَالمجتمع َالمدنيَلمكافحةَالت َ
والكراهيةَفيَالمنطقةَالعربية"َالذيَشاركَالمركزَفيَتأسيسهَعامَألفينَوسبعةَعشرَ.
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خامساَ :سنعمل َخالل َالسنوات َالقادمة َوبالتعاونَمع َمجلس َالنواب َالحالي َوالقادم َمنَ

أجل َأن َ َيقر َما َيمكن َإق ارره َمن َالتوصيات َال َاالثنتينَوالعشرين َكمخرجات َللمشروعََ

لتصبحَتدريجياَجزءاًَمنَالتشريعاتَاألردنيةَفيَاألعوامَالقادمةََ.

ودََأنَأعبَرَعنَخالصَاالمتنانَوالعرفانَلكلَمنَساهمتَوساهمَ
َوقبلَالختامَأ َّ

َالعشرينَ
َ
َمحليا َواقليميَا َخالل َاألعوام
ًَ
في َتطوير َعمل َالمركز َوانجاح َبرامجه َوأنشطته
الماضيةَ،لهمَمناَجميعَاَعظيمَالشكرَوالتقديرَ.
َّ
أخي ار ،،،

شكر َالجزيل َلسعادة الدكتور نصار القيسي النائب األول لرئيس
أتوجَه َمرَةً َأخرى َبال َّ

مجلس النواب َ َولعطوفةَالمهندسَعاطفَالطراونةَرئيسَمجلسَالنوابَ،راعيَاالحتفالَ،

جميعاَ
شاكرينَلهما َوللسادةَالنوابَوللمساعدينَوالمساعداتَفيَالمجلسَالكريم َجهودهم
ا

يدَمنَالتعاونَمعكمَجميعاََََ.
ًَ
فيَإنجاحَالمشروعَ،متطلعينَلمز

كماَأ َود َأن َأشكرَكال َمنَالسيدَإكهاردَسترواسَمندوباَعنَالممثلَالمقيمَلألمم َالمتحدةَ
السيدةَليلىَحمارنةَعلىَمشاركتهمََمعناَفيَهذاَاالحتفالَ.
و َّ

هَواسمهاَوصفتهَوصفتهاََََ.
لكلَالحضورَنساءَورجاالًَ،كَلَباسم َ
ًَ
والشكرَموصولَأيضَاًَ
شاكرين لكم حسن إصغائكم
َ

َ
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