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 االفتتاح، جمسة في بالمشاركة الكبير اعتزازي عن اعبر ان الميمة الفعالية ىذه اعمال افتتاح في لي يطيب
 االنسان، لحقوق العربية المنظمة أمناء مجمس أعضاء وزمالئي زميالتي وتقدير تحيات إليكم انقل وان

 العام واألمين الحالي األمناء مجمس وعضو لممنظمة المؤسس األب فائق محمد االستاذ عميدنا الي وخاصة
 .األسبق

 
 الفعالية ىذه نظمت التي االنسان لحقوق الوطنية لممؤسسات العربية الشبكة أمانة الي والتقدير بالشكر اتوجو
سيامو لدوره التقدير عن إعرابا   فائق محمد الكبير ألستاذنا تكريما الميمة  .االنسان حقوق مجال في الكبير وا 

 
 الموقرين والزمالء الزميالت
 العربية لمشبكة تكريم ذاتو في ىو فائق محمد االستاذ تكريم بان الموضوعي تقديري عن اعبر ان لي اسمحوا

 األكثر اإلسيام صاحب االنسان لحقوق العربية لممنظمة قيادتو خالل من فائق االستاذ كان حيث لممؤسسات،
 وقد العربية، البمدان في االنسان حقوق وحماية احترام لتعزيز مستقمة وطنية مؤسسات إلنشاء الدعوة في اثرا

 الدور سياق في واتت ،٢٩٩٣ العام في باريس مبادئ عمي سابقة كانت الدعوة ىذه ان ألكثركم جديدا يكون
 منظمات العربية البمدان في االنسان حقوق حركة وتطور نشاة في االنسان  لحقوق العربية لممنظمة الرائد
دارات متخصصة وزارات أيضا تشمل مؤسساتية، وبنية وطنية ومؤسسات حكومية غير  ولجان حكومية وا 

 .برلمانية
 



 ذلك في وبما الحماية، لبناء جوىرية مقدمة باعتبارىا االنسان حقوق ثقافة بنشر فائق االستاذ لعناية وكانت
 العربي المعيد مقدمتيا وفي المؤسسات، من العديد ميالد في اثره االنسان حقوق عن المدافعين قدرات بناء

 مختمف وقادة الحركة من المتعاقبة األجيال اثري والذي ،٢٩٩٩ العام في تونس في االنسان لحقوق
 .منطقتنا في الحقوقية المؤسسات

 
 الموقرين والزمالء الزميالت

 في االنسان لحقوق العربية المنظمة تدشين عند االنسان لحقوق االنتصار في عميدنا مسيرة بداية تتوقف ال
 من مصر تحرير في البارزة مساىماتو الي يعود دوره لكن ،٢٩٩٦ العام في بزغ لحمم تحقيقا ٢٩٩٤ العام

 كاىمو عمي تضع المصرية الدولة جعل الذي اإلسيام وىو ،٢٩٦٥ العام من بداية اإلنجميزي االستعمار
 وىو العممي، الواقع في الشعوب مصير تقرير حق ودعم االفريقية الوطني التحرر حركات دعم مسئولية
 فرصة كل عن تبحث تزال ال التي الفتية القارة ،"افريقيا محرر" لقب معو استحق الذي التاريخي الجيد

 .لتكريمو
 

 الموقرين والزمالء الزميالت
 الذي الكبير اإلسيام تأريخ الي بالمبادرة مصر في االنسان لحقوق القومي المجمس في لزمالئي بالدعوة اختم
 عمي ومشرفا التنفيذية المجنة في وفاعال بالمجمس عضوا المجمس، تجربة في فائق محمد االستاذ دناعمي قدمو
 من واحدة في لممجمس ورئيسا المجمس، لرئيس ونائبا لالمبودزمان العربية لمشبكة ورئيسا المظالم ديوان

 وفريدة استثنائية بصورة المجمس خالليا وقاد المعاصر، تاريخيا في مصر بيا مرت التي المراحل اصعب
 تجربة وىي ،٣١٢٥ دستور بموجب دستورية المجمس والية معو وباتت مصر، في االنسان حقوق حركة
 .مضيئة ونماذج مستفادة دروس من فييا لما التأريخ تستحق بانيا اؤمن

 
 التدريبية الدورة اعمال في التوفيق لكم وأتمني جزيال شكرا اشكركم
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