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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 سعادة الدكتور نصار القيسي النائب األول لرئيس مجلس النواب،
 ، راعي االحتفال مجلس النواب رئيسمندوب عن 

لألمم المتحدة منسق المستشار حقوق النسان لدى / إكهارد ستراوس السيد سعادة  
منسق المقيم لألمم المتحدة في اليد أندريس بيديرسون، السمندوبا عن  في األردن

 .األردن
 أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،،،

 
  ،،،الكريم   ها الحضور  أي  

ََوبكنَ /بكمَأرحبَ  هذاَفيَنسانَاالَسمَمركزَعّمانَلدراساتَحقوقَ ابترحيبََأجملجميعًا
"َتمعَالمدنيَوالبرلمانَاألردنيتشجيعََالحوارَبينَالمجَاختتامَمشروعَاالحتفالَبمناسبةَ
َ.المركزلتأسيسََعشرينالذكرى الَوالذيَيتصادفَمعَ 

َََ
َويسرَّ َلتفضََّعربَ أ ََأنَّني َخالصَشكرنا َرئيسَعن َالمهندسَعاطفَالطراونة َعطوفة ل

رعايةَالجلساتَالتيَشاركَفيهاَمشكورينَبتكرمَالمجلسَالنوابَعلىَرعايةَهذاَالحفلَبعدَ
وتلكَالتيَجمعتهمَفيَحوارَمعَمنظماتَالمجتمعَالمدنيَوالمجتمعََ،همالسادةَالنوابَوحدَ 

َ.األكاديمي
َنشاطاتَالمشروعَالذيَنفذهَالمركزَبدعمَمشكورَ َالذيَسيعرضَبعدَقليلوسيوجزَالفلمَ
َصندوقَ  َالمتحدةَ َمن َللديمقراطيةَ َاألمم .َ َفي َشارك َأفقد َالمشروع َنشطة َثالثمئةقرابة

نَألفَزائرَيواستفادَمنَالمشروعَقرابةَاألربعةَوطالبيةَشخصيةَنيابيةَومجتمعيةَوأكاديمي
َااللكترونيَالخاصَبالمشروع توصيةَاثنينَوعشرينَوخلصَالمشروعَإلىَتبنيََ.للموقع

َ َلتعديالت َملموسة َبالحقمقترحة َالعالقة َذات َالقوانين َالحياةَعلى والحرياتََ،في
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َالرأيَوالتعبيرَ،األكاديمية ََرفعتَ،المرأةَوحقوقَ َ،وحرية َرئيسَمجلسَللتأملَفيها لعناية
َ.َالنوابَاألكرم

َ َالمشروعَمشاركة َوعشرينوتضمن ََاطالبَخمسة فيََبحثيهَمسابقةفيََجامعيينوطالبة
الموضوعاتَاألربعةَللمشروعَالمذكورةَأعاله،َويسرناَفيَهذاَالحفلَاإلعالنَعنَالفائزينَ

َ َتهنَ فيها، َئَ وبودي َفي َالتفوق َولهن َلهم َمتمنية َجميعا َفيَالتهم َوالنجاح َالجامعية دراسة
ََ.ََوالعائليةَنيةمَالعلميةَوالمهَ حياتهَ 

الظروفَالتيَتمرَبهاَالمنطقهَوَالتحدياتََوفيَظلَواحبَانَاشيرَانَمركزَعمانََوَََ
َحقوقَاالنسان َهائالَامام َتحديا والصراعاتَالتيَصاحبتهاَالشعوبََوحقوقَالتيَتمثل
حيثَ,ََفيَالعيشَاالمنَالبسطَحقوقَاالنسانانتهاكاتَغيرَمسبوقهَفيَمداهاَووحشيتهاَ

نؤكدَ,َالنصيبَاالكبرَمنَهذهَاالنتهاكاتاالطفالَلتَالفئاتَالمستضعفهَمنَالنساءََوتحم
َمنَالتعاملَبجد َالبد َحقوقَاالنسانََوانه َاكبرَمعَقضايا َاحترامَيه َعلىَضرورة التاكيد

َالمصير َتقرير َفي َالشعوب َحق َو َالدولي َاحترامالقانون َوبخاصة َالشعبََ، حقوق
َ .الفلسطينيَغيرَالقابلةَللتصرف

  
 أيها الحضور الكريم ،،،

َ َاالحتفالَأنَنخَريسَّكما َفيَهذا لقياداتَاألولىَلةَالدفعفيَوالمشاركينََالمشاركاتَجرنا
َاألردنيةال َالجامعات َلطلبة َيَوَ.شبابية َتَ اليوم َخرج َالريادي َالبرنامج َهذا َعشرَمن سبعة

َمنََاطالب َالجديدة،َتدريبيبرنامجَالالوتضمنََ.أردنيةَجامعاتَستوطالبة َالدفعة َللهذه
َ،َوالتدريبَعلىَمهاراتمعارفَنظرية،َومهاراتَعمليةَ،َساعةَتدريبيةَمئةوعلىَمدارَ
َ.َماَلكفاءتهفيَمواقعَصنعَالقرارَوفقَشبابالَفيهَيشاركفيَبناءَمجتمعََمالقياديةَودوره

َأتوجَّ َأن َلي َلكواسمحوا َبالشكر َاإلداريَالمدربينَله َوالطاقم الذينََوالمدربات
َبوقتَ َاساهمَو َوجهَ معنا َهم َفي َوأخصَبالذكرإدهم َالدورة، َهذه َ َنجاح َإبراهيمَ: الدكتور

َحجازين،َوالدكتورَالمحاميَهاشمَنصار،َوالدكتورَتيسيرَأبوَعودةَوالمدربةَع الَكساب
َ.والمدربَمحمدَسرسكَوالدكتورَنظامَعساف
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 ها الحضور الكريم،،،أي  َ
َذَتأسيسةَعامَ نَ سهاماتَالمركزَمَ إوباألرقامَأمامكمَضَيعَرهرَالفيديوَالذيَسسيظَ 

اإلنسانَوبخاصةَتلكَالتيَكانتَوماَزالتَضمنََفيَقضاياَحقوقَ َزَللتفكيرككمَرَألفين
َاالعدام،َعقوبةَءوركزَفيهاَعلىَإلغاَاألولوياتَالخمسةَللمركز،َوهيَالحقَفيَالحياة

زَفيهاَوركَ َالرأيإبداءَوالحقَفيََ؛اَعلىَالحرياتَاألكاديميةزَفيهوركَ َوالحقَفيَالتفكير
فيَالمشاركةَوركزَفيهاََوالحقَ،والحقَفيَالوصولَللمعلوماتَ،علىَالحرياتَالصحفية

حقوقَالمرأةَوركزَفيهاَبشكلَرئيسَعلىَبناءََاوأخيَرَ؛علىَاالنتخاباتَمنَمختلفَالزوايا
َ.ةَالممنوحةعلىَالكفاءةَوليسَالحصََّلقرارَبناءًَنعَاهاَالقياديةَلتشاركَفيَمواقعَصَ تَ قدرا
 أيها الحضور الكريم،،،    

َ:القادمللعامَناَنَلكمَأبرزَخططَعملَ ليَأنَأبيََّااسمحَو
َأوالا  :َ َعلى َالعمل ََومواصلة َاألكاديمية، َللحريات َعالمي َإعال َمقترح االتصالَصياغة

َ.هذاَالنشاطَمسارهَالعالميمعَمنظمةَاليونسكوَليأخذََألفينَوواحدَوعشرينالعامََمطلعَ 
َاا ثاني :َ َمعَمواصلة َوالشراكة َبالتعاون َالتحرري َوالتعليم َاألكاديمية َالحرية َثقافة نشر

َ.فيَالجامعاتَاألردنيةَأصحابَالمصلحة
َأعلَّ:َثالثاا َناَفيَاالحتفالَبمناسبةَالذكرىَالسبعينَلإلعالنَالعالميَلحقوقَاإلنسانكما

َسيطور َالمركز َالمعهَبأن َبرنامج َالنسائية َللقيادات َاألردني َجديدَمساقَداثحباستد
َياببللقياداتَالش َالجامعاتَة َالجنسينلطلبة َكال َالعَ،من َبالفئة َثمانيََريةمومحدد من

نتشرفَبأنَيرعىَعطوفةَالمهندسَََ،َفهاَنحنَاليومعشرةَسنةَإلىَاثنينَوعشرينَسنة
َاألولىَلعاطفَالطراونةَرئيسَمجلسَالنوابَتخريجَ ََمساقَ الَهذاالدفعة سبعةَوعددهم

َ.جامعاتَأردنيةَستَومشاركةَمنََامشاركَعشر
َاا رابع :َ َالتعصبسنواصل َومناهضة َوالتسامح َالحوار َثقافة َوالتطََّنشر رفَوالكراهية

عصبَرفَوالتَّالمدنيَلمكافحةَالتطََّائتالفَالمجتمع"عالنَالصادرَعنَلإلاَوفقَالعنيف
َ.ألفينَوسبعةَعشرفيَتأسيسهَعامََلمركزالذيَشاركَا"َوالكراهيةَفيَالمنطقةَالعربية
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َخامساا  َوبالتعاونَمعَمجلسَالنوابَالحاليَوالقادمَمنََلسنعم: خاللَالسنواتَالقادمة
َأجلَأن َمنََقريَ َيمكنَإقراره َلمشروعَلَكمخرجاتَاالثنتينَوالعشرينالَتوصياتَالما

َ.َفيَاألعوامَالقادمةاألردنيةَتصبحَتدريجياَجزءًاَمنَالتشريعاتَل
رَعنَخالصَاالمتنانَوالعرفانَلكلَمنَساهمتَوساهمَأنَأعبَ ََودَّقبلَالختامَأَو

َوأنشطتهَمحليًَ نجاحَبرامجه َواقليميَ فيَتطويرَعملَالمركزَوا  َالعشَرا َخاللَاألعوام نَيا
َ.اَعظيمَالشكرَوالتقديراَجميعَ الماضية،َلهمَمنَّ
 أخيرا ،،،

َأتوجَ  ََمرةًَه َبالشَّأخرى َالجزيل نصار القيسي النائب األول لرئيس  سعادة الدكتورلكر
،َ،َراعيَاالحتفالعطوفةَالمهندسَعاطفَالطراونةَرئيسَمجلسَالنوابلَوَمجلس النواب

َاجهودهم جميعا َالكريموللسادةَالنوابَوللمساعدينَوالمساعداتَفيَالمجلسََماشاكرينَله
ََ.ََانجاحَالمشروع،َمتطلعينَلمزيدَمنَالتعاونَمعكمَجميعًَإفيَ

المتحدةََمالممثلَالمقيمَلألمالسيدَإكهاردَسترواسَمندوباَعنَمنََأشكرَكالَأنَدكماَأَو
َ.علىَمشاركتهمََمعناَفيَهذاَاالحتفاليدةَليلىَحمارنةَوالسَّ

ََ.ََوصفتهَوصفتهاَسمهااهََوسمالَبورجااًل،َكَ َلكلَالحضورَنساءًََاًَوالشكرَموصولَأيض
 

 صغائكم إشاكرين لكم حسن 
ََ


