


 الزميالت والزمالء الموقرين
"التشريعات واآلليات الالزمة لمناىضة يطيب لي في افتتاح أعمال مؤتمركم حول  

رحب بكم وأتقدم لكم بوافر الشكر عمى المشاركة، وخاصة لمن أ" أن ةالتعذيب في الدول العربي
 المؤتمر الميم من كافة البمدان الشقيقة والصديقة. ىذا لممشاركة في فعالياتتكبدوا مشقة السفر 

عميد حركتنا  -كما أتـقدم بوافر الشكر لكل من المجمس القومي لحقوق اإلنسان ورئيسو  
األستاذ "محمد فائق" والزمالء في المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ورئيسيا  -الحقوقية العربية

األخ العزيز الدكتور "حافظ أبو سعدة"، ومؤسسة "كيميت بطرس غالي لمسالم والمعرفة" ورئيسيا 
 ستاذ "ممدوح عباس".األ
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أود أن أركز بداية عمى ما ليذا المؤتمر من أىمية كبيرة في سياق جيودنا الدائمة  

ومسيرتنا المشتركة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان في منطقتنا العربية، وخاصة فيما يتصل بواحدة 
وىي جريمة التعذيب وسوء المعاممة بكافة من أخطر انتياكات حقوق اإلنسان وأشدىا جسامة، 

صورىا، أخذًا في االعتبار ما تموج بو منطقتنا من تحديات جسيمة تكبل ىذه المسيرة من التقدم 
 صوب تحقيق األىداف المنشودة.

ويأتي عمى رأس ىذه التحديات ما تعانيو بعض بمداننا العربية من صراعات مع قوى 
، واستفحال النزاعات األىمية المسمحة، وما تعانيو كافة بمدان االحتالالت األجنبية المتزايدة

منطقتنا من تفشي جرائم اإلرىاب الذي بمغ مستويات غير مسبوقة من الفداحة وأنتج تحديات 
 ىائمة تشكل عائقًا حقيقيًا صوب الرقي والتنمية والرفاه.

ًا في عناصر ودون إطالة في خطورة ىذه التحديات واألعباء، يجدر بنا النظر ممي
 ىالضعف الذاتي التي ُتسيم بمقدار كبير في التأثير السمبي لتمك التحديات، وبأن قدرتنا عم

تخطي عناصر الضعف الذاتي سوف تمكننا حتمًا من التصدي لتمك التحديات والحد من آثارىا 
 الفادحة.

 

 الزميالت والزمالء الموقرين
لتحديات العمل الجماعي العربي في التصدي ُتولي منظمتنا األولوية في ىذا المقام،  

لالفتئات عمى الحقوق الجماعية لشعوبنا في تحرير إرادتيا وتعزيز استقالليا وسيادتيا، وقدرتيا 
عمى إدارة مواردىا لخدمة أصحابيا. ونحن في المجتمع المدني نعتبر أنفسنا طرفًا أصياًل في ىذه 

 ة الوطنية.المسيرة المنشودة جنبًا إلى جنب مع الدول
يمي ذلك في األىمية أن تنصت حكوماتنا العربية إلى دعوتنا بأن تعزيز احترام وحماية  

حقوق اإلنسان ىو حجر زاوية رئيسي في مسيرتنا المشتركة لحماية الوحدة الوطنية والسمم 



طالق طاقات التنمية والتقدم، فال مراء بأن إىدار حقوق اإلنسان خالل العقود  االجتماعي وا 
ثارة االحتقان واالستقطابات عمى أسس  األربعة األخيرة شكل عاماًل حاكمًا في تيديد المواطنة وا 
سياسية وعرقية ودينية، وبات ييدد وحدة بعض بمدان المنطقة، وُيقوض السمم االجتماعي في 

 بعضيا اآلخر، وفتح الباب عمى مصراعيو أمام التدخالت األجنبية غير الحميدة.
إىدار التربية الجادة عمى قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والقيود المتعاظمة  وبالمثل، فإن 

عمى حرية المجتمع المدني قد أفسحت المجال أمام تراجع القيم المدنية وتدني مفيوم الحوار ونمو 
ثقافة التطرف والحض عمى التعصب والعنف والعداوة، ما أسيم في تنامي البيئة الخصبة 

 داة في الصراعات السياسية عمى الصعيدين الدولي واإلقميمي.لإلرىاب، وتحولو إلى أ
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لقد انضمت كافة البمدان العربية إلى كل أو أغمب الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،  

قرارىا عبر انخراطنا في األمم المتحدة، ومن نافمة  وىي الصكوك التي شاركنا في صناعتيا وا 
جبنا في احترام ىذه االلتزامات ال يتأسس فقط عمى أىمية احترام التزاماتنا الدولية، بل القول أن وا

 حكومات ومجتمعات وأفراد. -االلتزام لصالح دولنا  وى ىذاكذلك عمى جد
ويشكل النقص الكبير في جيودنا لمتصدي لجريمة التعذيب والمعاممة القاسية والالإنسانية  

والحاطة بالكرامة نقصًا فادحًا في آدميتنا وطبيعتنا كبشر، وتقويضًا لمكرامة اإلنسانية المتأصمة 
 في بني البشر، كما يشكل في ذاتو خماًل قيميًا فادحًا يصم صورتنا الحضارية، ويتناقض مع

 وتأويالتو. ويثير شكوكنا حول صحة تفسيراتواإليجابي موروثنا الثقافي 
-وعمى الرغم من التفاوت بين بمدان المنطقة، فإننا في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  

نممس تدني اإلرادة السياسية في التصدي لجرائم التعذيب وسوء  -وعبر أرشيف طويل من التوثيق
ورة، فيما نممس قدرًا من نقص الدراية وضعف الكفاءة في تفعيل ىذه المعاممة في جزء من الص

 اإلرادة في الجزء اآلخر من الصورة.
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أختم بأن بين أيدينا أوراق موضوعية بالغة األىمية أعدىا لفيف من الخبراء المتميزين،  

ر يضمون خبرات ثرية وعميقة في وأتوقع بيقين أن المشاركات والمشاركين في ىذا المؤتم
الجوانب المختمفة، وأوقن بأن ىذه الخبرات المتميزة تضع أيدينا عمى مالمح الطريق المنشود، 
متطمعًا ألن نتوصل لمقترحات ذات طبيعة عممية يمكن بمورتيا في برنامج عمل جامع لالسترشاد 

 بو في مسيرتنا المشتركة.
 مر،،،،كل التوفيق والنجاح ألعمال المؤت
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