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 كممة المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
 

 رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان  األستاذ بوبكر لركو
 مجمس اإلدارةالسيدات والسادة أعضاء 

 الزميالت والزمالء أعضاء المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
 الزميالت والزمالء مناضمو حقوق اإلنسان في المممكة المغربية

 السيدات والسادة الموقرين
 

يطيب لي في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني العاشر لممنظمة المغربية لحقوق اإلنسان  
م أعضاء مجمس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، وتمنياتيم أن أنقل إليكم تحيات زمالئك

، والتي نشرف بعضويتيا الموقرةبالتوفيق واستمرار النجاح والمسيرة المميمة لمنظمتكم الشقيقة 
 في بنية المنظمة العربية لحقوق اإلنسان.

يدعم  وأعبر لكم عن بالغ سعادتي بوجودي بينكم ومشاركتي في أعمال مؤتمركم الذي 
بمبادئ الحكم الديمقراطي الداخمي وتداول السمطة والتجديد، وىي وتمسككم مسيرة تطوركم 

المبادئ التي توافقنا عمى التشبث بيا منذ مرحمة الميالد وحتى اليوم تأكيدًا لوحدة القول 
 والسموك.
واسمحوا لي في ىذا المقام أن أنوه بالدور التاريخي لمجيل المؤسس لممنظمة المغربية  

لحقوق اإلنسان، والذي أسيم بدور رائد في تأسيس وميالد المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، 
وفي مقدمتيم أستاذنا الجميل واألب المؤسس دولة األستاذ "عبد الرحمان اليوسفي"، والذي نفتخر 

اتو الرائدة في ميالد الجيل األول لحركة حقوق اإلنسان في منطقتنا العربية، وتشرفنا بمساىم
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مارس/آذار السابق بمشاركة رفيق كفاحو عميدنا  2بمشاركتنا في تكريم شخصو الكريم في 
 األستاذ "محمد فائق" عضو مجمس األمناء الحالي لممنظمة واألمين العام األسبق.

والمساىمات البارزة في المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، وفي  كما أثمن عاليًا الجيود 
عمي أومميل" الذي ترأس المنظمة العربية "مقدمتيم األعزاء "عمر عزيمان"، و"خالد الناصري"، و

أيضًا، و"عبد العزيز البناني"، و"عبد اهلل الوالدي"، والصديقة "آمنة بوعياش"، والزميل "محمد 
مناء الحالي، والزميل "بوبكر لركو" رئيس المنظمة المغربية في النشناش" عضو مجمس األ

حقوق اإلنسان، ودون إغفال لكافة الزميالت والزمالء من مناضمي منظمتكم الموقرة الذين بذلوا 
 الغالي والنفيس في سبيل تعزيز احترام وحماية حقوق اإلنسان في بمدنا الغالي المغرب.

 

 السيدات والسادة
ل الزميالت والزمالء في المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان منذ ميالدىا لقد كان لنضا 

دورًا بارزا في النقالت النوعية البارزة التي شيدىا ممف حقوق اإلنسان في المغرب، بالتشارك 
مع كل الزمالء من مناضمي حقوق اإلنسان في بمدكم العزيز، وفي المكاسب الكبرى والخطوات 

من خالل ترسيخ الديمقراطية والتناوب،  0111وخاصة منذ العام  النموذجية التي تحققت،
واإلصالحات التشريعية، وتجربة العدالة االنتقالية، وتطوير البنية المؤسساتية، والتي شكمت 

 .8100الوعاء الذي نضجت فيو الحقًا اإلصالحات الدستورية الكبرى في العام 
مغرب لطالما مثمت نموذج يحتذى بو لدى ويسعدني التنويو بأن مسيرة الحقوقيين في ال 

زمالئيم الحقوقيين في كافة البمدان العربية، والذين تبنوا العديد من الدروس المستفادة، وخاصة 
المحافظة عمى البقاء في ميدان الفعل واالشتباك، واالنفتاح عمى التفاعل مع الدولة ومؤسساتيا 

وبالمثل في المجالين السياسي والتنموي وثيقي لمدفع قدمًا باإلصالحات في المجال الحقوقي، 
الصمة بالحقوق، وتبني الحوار ضمن أدوات الضغط والذي يكون فعااًل باالستناد عمى األصول 

 العممية والمينية.
 

 السيدات والسادة
تعاني جيودنا المشتركة، وجيود الحركة العالمية لحقوق اإلنسان عمى اختالف مشاربيا  

ة التراجع الممحوظة عمى الصعيد العالمي، وانتكاسات أكبر عمى الصعيد ومدارسيا، من حال
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اإلقميمي العربي، وىو ما يدعونا لبذل جيود أكبر لمحد من ىذا التراجع وضمان استدامة ما 
أنجزناه في األوقات السابقة، والوقوف بصالبة أكبر في وجو انتياكات حقوق اإلنسان، والتفاعل 

 من ناحية، وعبر اآلليات الدولية والقارية من ناحية أخرى. بشكل أقوى مع حكوماتنا
فمع توسيع رقعة النزاعات المسمحة في المنطقة من االحتالل الصييوني الغادر  

لفمسطين الحبيبة إلى ستة ساحات عربية ترزح تحت نير الحروب األىمية التي تقوض مجمل 
أوضاع حقوق اإلنسان، ويشكل المدنيون الُعزل ضحيتيا األساسية، ويدفع ثمنيا األغمى الفئات 

 واإلثنيات الدينية والثقافية والعرقية.  اليشة، وخاصة األقميات
ورافق ذلك توسعة رقعة اإلرىاب الذي بات يشكل التحدي األكثر جسامة في بمدان 
االستقرار العربي، سواء لناحية آثاره المدمرة لمحق في الحياة واألمن، أو باعتباره الذريعة التي 

لدولي لحقوق اإلنسان، حتى لمضمانات توظفيا الحكومات لتبرير ممارساتيا وخروقاتيا لمقانون ا
 الدستورية.
حظر  –وبينما نجدد التأكيد عمى عدم جواز التحمل من الحقوق األساسية )الحياة 
عدالة المحاكمات( في سياق الظروف االستثنائية، فال يوجد مبرر عمى اإلطالق  –التعذيب

 والنقابات.لخنق حريات التعبير والتجمع والقيود المتصاعدة عمى الجمعيات 
ذا كنا نؤمن بأن األمن ىو شرط ضروري   ورسالتنا ىا ىنا لمحكومات العربية أننا وا 

لحقوق اإلنسان التي ال يمكن أن تنمو إال في ظل االستقرار، إال أن العالقة بين األمن وحقوق 
اإلنسان ىي عالقة عضوية وذات طبيعة طردية متبادلة، فال يمكن تحقيق األمن وضمان 

 متو إال بتنمية وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان. واستدا
وبالمثل، نحن نؤمن أنو ال يمكن تحقيق تنمية جادة ومستدامة دون مواطنة وعدالة 
ن أي جيود تنموية  ومساواة وحظر لمتمييز وضمان لتكافؤ الفرص واستيداف العيش بكرامة، وا 

قوق اإلنسان وتبتغي مقاصدىا ال يمكن أن تحقق أىدافيا الجادة دون االستناد عمى مبادئ ح
 السامية.

 

 السيدات والسادة
في الختام، أتمنى ألشغال مؤتمركم كل التوفيق والنجاح، واستكمال مسيرتكم النبيمة  

 صوب الحفاظ عمى التجربة الحقوقية المغربية وضمان مكاسبيا وفتح اآلفاق لتنميتيا.
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