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 عاطفمهندس ال سعادة الدكتور نصار القيسي، النائب األول لرئيس مجلس النواب مندوب عطوفة
 ،،،النواب مجلس رئيس الطراونة،

 ،،،اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز مدير عساف نظام الدكتور

 ،،وسادتي، سيداتي... السعادة أصحاب

 األردن، في واإلنساني المقيم المتحدة األمم منسق بيترسن، أندرس السيد عن بالنيابة أتحدث أن يشرفني
 الحوار دعم" مشروع ختتاموا   اإلنسان حقوق لدراسات عمان لمركز العشرين للذكرى المناسبة هذه في

 .للديمقراطية المتحدة األمم صندوق من بدعم "األردني والبرلمانلمدني ا المجتمع بين السياسي

 من ا  عام 02 على المركز في والمتطوعين العاملين وجميع عساف الدكتور بتهنئة أبدأ أن لي اسمحوا
 في كبير بشكل ساهمت والبحث، بالتدريب يتعلق ما في السيما المختلفة، مأنشطتك بفضل. الناجح العمل
 أتمنى. األردن في والديمقراطية اإلنسان بحقوق واإلحساس الوعي مستوى وزيادة اإلنسان حقوق ثقافة نشر
 .القادمة السنوات فيم عملك لمواصلة والحماس والصبر ةالبناء المشاركة نفس ملك

 االبتكاري العمل على آخر مثاال  " والبرلمان المدني المجتمع بين السياسي الحوار دعم" مشروع يعد
 اإلنسان حقوقمركز عم ان لدراسات  ىتخط أخرى، مرة. اإلنسان حقوق ان لدراساتمركز عم  ل رياديوال

 .المهمة اإلنسان حقوق حول حوار عملية بنشاط وسه ل اإلنسان حقوقمستقلة للتفكير في  مؤسسة مقاربة
 العملية الخطوات حول قيمة إرشادات المختلفة المستديرة ئدةواالم اجتماعات وتوصيات مناقشة تقدم

 يعد. المرأة وحقوق األكاديمية والحرية الرأي وحرية الحياة في الحق وتعزيز حماية زيادة كيفية حول التالية
 في مهمة مساهمة البرلمان إلى دراسية بزيارة ا  متبوع المواضيع هذه حول الحوار في الطالب إشراك
 لجهودهم جوائز على الطالب هؤالء بعض سيحصل. القرار وصنع السياسي النقاش في الشباب إشراك
 في مشاركتهم على البرلمان وأعضاء الطراونة عاطف سعادة أهنئ كما. المساء هذا الحق وقت في

 .المشروع أنشطة
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 أنشأ. المدني والمجتمع للديمقراطية المتحدة األمم صندوق بين الفعالة للشراكة مثاال   ا  أيض المشروع يعتبر
 0222 عام في عنان كوفي المتحدة لألمم العام األمين منقبل للديمقراطية المتحدة األمم صندوق
 يمول .العالم أنحاء جميع في الديمقراطية إرساء جهود لدعم المتحدة لألمم عام استئماني كصندوق
 وتشجع اإلنسان، حقوق وتشجع المدني، المجتمع تمكن التي المشاريع للديمقراطية المتحدة األمم صندوق
صندوق األمم المتحدة  أموال من العظمى تذهب الغالبية. الديمقراطية العمليات في الفئات جميع مشاركة

من  ا  وفريد ا  جديد ا  دور  الصندوق يلعب الطريقة، وبهذه. المحلية المدني المجتمع منظمات للديمقراطية إلى
 الحكم لتعزيز – الحكومات مع العمل – تقليدية األكثر اآلخر المتحدة األمم عمل استكمال فينوعه 

 .العالم أنحاء جميع في الديمقراطي

 المدني والمجتمع برلمانوال الحكومة مع المستمرة شراكتنا إلى نتطلع األردن، في المتحدة األمم بصفتنا
 ذلك بمافي أحد، عن التخلي عدم خالل من المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في وغيرهم الخاص والقطاع

 المشاركة على القائمة المؤسسات أهمية يعكس الذي ،الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة
 .السياسات وصنع

 . شكرا لحسن استماعكم

 ترجمة غير رسميةال:مالحظة 


