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  ؛الس�یدات و السادة

 ؛الصدیقات وأ�صدقاء

 نلتمئ الیوم لنعلن جام�ة ومن ب�ان خمتلفة، ٕارادتنا لنعمل معا لتطو�ر رزمانة املعهد 
 بزن�ري للتكو�ن يف جمال حقوق إال�سان، فشكرا لمك لتلبیة دعوتنا، و�ىل ٕادر�سالوطين، 

دمعمك لنا يف بناء فضاء س�یتسع للجمیع، مفرحبا �مك �ى ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف 
حف� لٕال�الن عن �شكيل جلنتنا العلمیة لرتصید املعارف واملامرسات للمتد�لني يف جمال 

حقوق إال�سان 

لقد ا�رت�  قصدا، ٔأن یمت إال�الن الیوم عن �شكيل اللجنة العلمیة يف ر�اب هذا 
املدرج، مدرج الرشیف إالدر�يس، ويف ضیافة هذه اللكیة اليت تعترب النواة أ�وىل لل�امعة 
املغربیة، يف ٕاشارة رمزیة منا ،وٕادراكنا التام، ٔأنه ليس مبقدور املعهد ٔأن ینجز �ىل ٔأمت و�ه 
املهامت اليت ینتدب نفسه من ٔأ�لها، �اصة ف� یتعلق بتغذیة حركة وفعل حقوق إال�سان 

�لعمق الفكري و�جهتاد النظري، �رب توطید التعاون مع اجلامعة.  

س�یكون �ىل املعهد وجلنته العلمیة، ٕاذن،  ٔأن �ستمثرا ما ٔأمكن، لك إالماك�ت 
والكفاءات اليت �زخر هبا فضاءات اجلامعات مبختلف التخصصات ذات الص� بقضیة حقوق 

. وٕاسرتاتیجیةإال�سان، مضن رشااكت متنو�ة 

 والعلوم ا�ٓداب� من ر�اب لكیة نفشكرا لعمیده الس�ید جامل ا��ن الهاين ا�ي مك
 .إال�سانیة لتنظمي حفل إال�الن عن اللجنة العلمیة
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  ؛الس�یدات والسادة

 ٔأسس املعهد للتكو�ن يف جمال حقوق إال�سان 2015 فمببادرة من ا�لس الوطين س�نة 
بطموح ٔأن �كون مرجعا يف جمال تعز�ز القدرات والكفاءات، وا�ي تفضل �ال� امل� س�نة 

 بزن�ري �لیه، اعتبارا ملا قام به يف تدبري مر�� العدا� �نتقالیة ٕادر�س ٕ�طالق، امس 2017
 .ويف �سط قضا� حقوق إال�سان ذات الص�

وقدم املعهد، �الل هذه الفرتة، عروض يف خمتلف جماالت حقوق إال�سان، بغایة �منیة 
قدرات طامق ا�لس الوطين وجلانه اجلهویة، واملسامهة يف �كو�ن فئات مس�هتدفة حبمك موقعها 

ٔأو �شاطها يف إالدارة العمومية ٔأو القطاع اخلاص، وكذ� �شطاء ا�متع املدين. 

 س�نوات �ىل تأٔسيس املعهد، ومن ٔأ�ل تعز�ز العمل ا�ي قام 4  الیوم، وبعد مرور 
به، اعترب� ٔأنه من الرضوري ٔأن مننح املعهد وثبة �دیدة تفت�ه �ىل أٓفاق ٔأوسع، مبا جيع� 

�س�تجیب لل�ا�ات املل�ة والرضوریة اليت �ستشعر ٔأمهیهتا لك الفا�لني حبقوق إال�سان �ىل 

ومهنا ٕا�داث  اكفة املس�تو�ت. ولعل ٕا�دى الوسائل لتحقيق ذ� هو ٕا�ادة هیلكة املعهد،
 . نعلن الیوم عن �شكيلها ٔأماممك  وللرٔأي العام الوطين وا�ويلٔأنجلنة �لمیة، واليت �رس� 

 

  ؛الس�یدات والسادة

         ٕان التفكري يف �شكيل جلنة �لمیة دولیة، تتكون من كفاءات و�ربات ٔأاكدميیة 
� خمتلف الفا�لني، ذوميدانیة متنو�ة، �س�ند ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وتو�ه، وك

 .یربره �شعبات وتعقيدات قضا� حقوق إال�سان

 قضا� حقوق إال�سان، �عتبارها جمرد قضیة ٔأي فمل یعد، �ٕالماكن التعاطي معها، 
مضري ٔأ�اليق تقتيض و�كتفي بصدق إالرادات و�رم البذل النضايل الزنیه واملبديئ. ٕاهنا ٔأیضا، 
و�الوة �ىل ذ�، جماال شدید التعقيد، كثري إالشاكالت، یتطلب حلسن تدبريه والتعاطي  
معه فكر� وميدانیا �دا ٔأدىن من املعرفة، ليس فقط يف ا�االت ذات الص� املبارشة مب�ال 
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قضیة حقوق إال�سان، من رش�ة دولیة وأٓلیات واجهتادات. بل ٔأیضا بقضا� تنمتي �ال 
التارخي والفكر الس�یايس والتارخي الثقايف وا�یين. 

 ا�ساع جماالت التقاطع و�شعب إالشاكالت وتعقدها، ینهبنا كفا�لني، ٕاىل ٔأن قضیة ٕان 
حقوق إال�سان ال ميكهنا الر�ون ٕاىل �ح�ء بزن�ة نصیة، ولنقل ٔأصولیة، تعترب ٔأن مفاتیح 

إالشاكالت والنوازل موجودة دوما ؤأبدا يف النصوص القانونیة ؤأدبیات الرش�ة ا�ولیة. 

تتدا�ل و�شتبك مع ٕارث الثقافة والتارخي ــ  كام ٔأسلفنا ــ  ٕان قضا� حقوق إال�سان 
 ومس�ت�دات أ�وضاع البرشیة �ىل لك وإالسرتاتیجیةومال�سات أ�وضاع الس�یاس�یة 

املس�تو�ت. 

ولكام اكن ا�متكن من ذ� �اصال، جنت حركة حقوق إال�سان منه تقدما وٕابدا�ا 
للم�ارج و حسن تدبري النوازل. 

  و�زداد ضغط هذه الرضورة �ني یتعلق أ�مر مبجمتعات ودول تتلمس مسارات انتقالیة 
متشعبة وشا�كة حنو �رس�یخ ا�ميقراطیة وثقافة حقوق إال�سان. 

 �كفي ٔأن نذ�ر، الس�یدات والسادة،  �ىل سبيل املثال الت�د�ت اليت ال زالت تطر�ا 
قضیة حقوق إال�سان ٔأمام لك الفا�لني، يف �القة �ٔ�س�ئ� اجلدیدة للعوملة، وإالشاكالت 
   املرتبطة �لتطورات �قتصادیة، وامحلایة �ج�عیة  والتمنیة وخماطر إالرهاب والتطرف، 

الهجرة واللجوء، وتطور التقنیات العلمیة والتكنولوجية، وانبعاث الهو�ت  وٕاشاكلیات تدبري
املغلقة وصدا�ا، والعالقة املتو�رة بني �ن�ء الكوين واخلصوصیات الثقافية، وتعقد �دل 
احلق والواجب، ٕاىل �ري ذ� من الت�د�ت، القدمي مهنا واملس�ت�د... �كفي ٕاذن ٔأن نذ�ر 

بعضا من ذ� حىت ندرك جحم ودر�ة تعقد القضا� اليت �ىل املعهد ٕاكطار للبحث والتفكري، 
ٔأن یتفا�ل معها فكرا وفعال. 

 احلا�ة ٕاذن، احلضور الكرمي، ملعهد �سامه يف تقدمي مسارات ٕاعامل حقوق إال�سان، 
�بتة ومؤكدة. وٕان مواص� الن�اح يف ٕاجناز ت� املهامت بفعالیة یقتيض مضن ما یقتضیه 

�حتاكم ٕاىل ذوي اخلربة واملعرفة  يف لك ا�االت اليت ذ�ر�. 
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�� نرید الیوم، مواص� اجلهد ا�ي بذ� املعهد وجتویده وتوس�یعه، بأٔن یصبح معیار 
جناح التكو�ن، هو �رمجة حصیلته ٕاىل كفاءات ٕاجرائیة ومعلیة �ى فئات املس�تفيد�ن مبا 

جيعلها قادرة �ىل �كيیف �نهتااكت والتد�ل بفعالیة محلایة حقوق املعنیني. 

وس�یكون من �ام املعهد واللجنة العلمیة ٕاذن، تأٔطري هذا العمل التكویين من حيث 
حتدید ٔأهدافه ورمس �راجمه وصوغ مواده، وكذ� تقيميه من حيث النتاجئ والفعالیة، والتد�ل 

لتقوميه وتوجهيه لكام دعت الرضورة ��. 

 ضافة للتكو�ن س�یضطلع املعهد بتنش�یط �جهتاد الفكري وحتفزيه وتنظمي التناظر الٕ و�
وتغذیة حركة حقوق إال�سان ٕ�سهامات الثقافة والفكر يف لك ا�االت ذات الص�، 

وا�راسات والبحث والنرش �رب وسائل التكنولوجيا احلدیثة والتوثیق والتعریف مبختلف 
املامرسات الفضىل يف جمال حقوق إال�سان، هنوضا وحامیة. 

�� اقتىض النظر، الس�یدات والسادة، �شكيل جلنة �لمیة من كفاءات ٔأاكدميیة 
متنو�ة و �ربات ميدانیة معروفة،  تقوم بدور التوجيه و السهر �ىل اجلودة العلمیة والقمية 

الرفيعة ٔ�عامل املركز مبا �س�تجیب  لرتصید  فعل حقويق ممتزي يف استباقه لتفادي �نهتااكت 
وفعال يف حامیة الض�ا� ومثا�ر للهنوض بثقافة حقوق إال�سان, 

  ؛احلضور الكرمي

  لقد حرصنا ٔأثناء التفكري يف �كو�ن هذه اللجنة العلمیة ا�ولیة، �ىل ٔأن تضم ٔأاكدميیني 
 يف جماالت فعلهم و ختصصهم، ینمتون ٕاىل ٕاسهاماهتمو�رباء و�شطاء ميدانیني مشهود هلم بعلو 

ب�ان و جتارب وطنیة متنو�ة، وذوو ختصصات ٔأاكدميیة خمتلفة، مبا خيدم طموحنا يف ٔأن 
 بزن�ري حلقوق إال�سان، معهد ٕادر�س معهد الر�ط ٕاىلیتحول من معهد التكو�ن فقط 

 فضاء التناظر، مركز البحث، ومنصة فكریة، كذ�مرجعي ليس فقط لتعز�ز القدرات ولكن 
�لمیة ومعرفية شام�، ذات ٕاشعاع وطين وٕاقلميي ودويل. 
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 بزن�ري حلقوق ٕادر�س �كون معهد الر�ط ، ٔأن اللجنة العلمیة س�تعمل �ىل ٕان 
إال�سان، معهد ذو رزمانة شام� يف جمال حقوق إال�سان �ىل املس�توى العلمي واملعريف،  

وٕا�ادة ربط العمل والنضال احلقويق �لفكر واملعرفة  وتغذیته بنتاجئ إالسهامات العلمیة. 

 فشكرا للك ٔأعضاهئا، ا��ن ٔأكدوا الزتا�م مع مبادرتنا، لنبين معا فضاءات معرفيا 
راء املتعددة يف حبهثا عن صیغة حقوقية مبا یعزز الوقایة ویضمن امحلایة حلقوق �ٓ �س�توعب ا

 .إال�سان و�مني ا�هنوض هبا

 ٕادر�سالكرمي وللك ا��ن تواصلوا معنا �ىل مساندهتم  ملعهد الر�ط   وشكرا للحضور
 .بزن�ري حلقوق إال�سان
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