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املوقر  علي بن صالح الصالح   /  صاحب املعالي السيد

 الشورىرئيس مجلس 

 وبعد،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

األمانبببة العامبببة ولكافبببة مبببو     بالشبببكر الل يبببي ملعببباليكم أتقبببدمبدايبببة أ   لبببييطيبببب 

  ويسببر  ، الدوليببة ملانيببة  ببي ال افببي بلاوب علببا اللدببوب املة ولببة لتيسببة  مشببار ة الوفبب 

لللببببس أمابببا  املرصببببد  لببب الثااالجتمببببا   عبببن مشببببار     بببي ي رفبببع ملعببباليكم تقريببببر أأ  

والبببب ي عقببببد  ببببي العاصببببمة املصببببرية  للب ملببببا  العرببببب  العرببببب  ل قببببو  ات سببببا  التببببا  

 .  م2021 أ توبر   28-25ال ت ة  خالل القاهرة

 ،،،   وت ضلوا معاليكم بقةول فائع التحية واالحت ام

٧ نوفمرب ٢٠٢١م
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  حول  عضو مجلس الشورى  سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضلتقرير  
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 ملجلس أمناء املرصد العربي لحقوق اإلنسان الثالثاالجتماع 

 للبرملان العربي   التابع 

  

 

 

 

 

 جمهورية مصر العربية.  -القاهرة 
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 املقدمة :  أوال : 

البرملان   تلبية  رئيس  العسومي  الرحمن  عبد  عادل  السيد  معالي  من  الكريمة  للدعوة 

،  العربي اإلنسان  لحقوق  العربي  املرصد  أمناء  مجلس  الدكتورة   رئيس  شاركت سعادة 

الخدمات  عبد هللاجهاد   لجنة  رئيس  ،  الفاضل  الشورى  االجتماع في    بمجلس  أعمال 

اإلنسان  الثالث العربي لحقوق  املرصد  أمناء   28  –  25الفترة من  الل  خ  وذلك،  ملجلس 

 في العاصمة املصرية القاهرة .م  2021 أكتوبر 

هذا االجتماع استكماال ملا تم مناقشته في االجتماعيين السابقين من العام الجاري ،   يأتي

شروع الالئحة الداخلية لعمل املرصد، وخطة  م   مناقشة   مجلس أمناء املرصد حيث تابع  

الخطة على  لتنفيذ هذه  برنامج زمني محدد  القادمة، ووضع  للفترة  عمله اإلستراتيجية 

اقع  .  أرض الو

الهدف من املرصد العربي لحقوق اإلنسان، إيجاد آلية عربية تؤدي  أنوتجدر اإلشارة إلى 

دورها بأكمل وجه، في تطوير وتنمية حقوق اإلنسان على مستوى كافة الدول العربية، وفي 

القيام بدورها في الدفاع عن الدول العربية خاصة فيما تتعرض له من استهداف ممنهج 

املنظمات والبرملانات األجنبية، والذي تمادى إلى أن وصل إلى مرحلة التدخل في من بعض 

 شؤون الدول العربية، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول من ناحية املبدأ.

 :  أهم ما دار في االجتماع:  ثانيا
 

العربية في بداية االجتماع، أشاد العسومي بالخطوات اإليجابية التي شهدتها بعض الدول  

في   في مجال حقوق اإلنسان، حيث ثمن االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان  مؤخًرا 

رئيس  السيس ي  عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  أطلقها  التي  العربية،  مصر  جمهورية 

ؤكد حالة األمن واالستقرار والتنمية ت عكس و ت  والتي  ،  الجمهورية، في شهر سبتمبر املاض ي

 .الشاملة التي تشهدها مصر

 ال 
ً
إلى أنها تمثل خريطة طريق نموذجية يحتذى بها على كافة املستويات العربية   معاليه  فتا

واإلقليمية والدولية، وإعالء قيم واحترام حقوق اإلنسان، وتعكس حرص وإصرار القيادة 

السياسية املصرية على أن تكون حقوق اإلنسان أحد الدعائم األساسية والراسخة التي 

مهورية الجديدة، مثمنا القرار الهام الذي اتخذه الرئيس السيس ي، بإلغاء تنطلق منها الج
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مصر  في  الطوارئ  حالة  لحقوق ،    مد  الوطنية  لالستراتيجية  ثمار  أولى  هو  القرار  وهذا 

 اإلنسان. 

كما ثمن العسومي التطور املتنامي في منظومة حقوق اإلنسان بالبحرين، خاصة في ضوء 

بن عيس ى آل خليفة، التوجيهات امللكية   السامية، لحضرة صاحب الجاللة امللك حمد 

نظام  على  العمل  بعد  يأتي  الذي  املفتوحة،  والسجون  اإلصالح  مراكز  برنامج  لتنفيذ 

إقرار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال، وهي خطوات مهمة في مجال  العقوبات البديلة و

   .تعزيز حقوق اإلنسان في البحرين

أن املرصد يسعى ألن يكون قريب من جميع الدول العربية في دعم   إلى  العسوميوأضاف  

واملبادرات  اإليجابيات  إبراز  في  ودعمها  العربية  الدول  وتشجيع  اإلنسان،  حقوق  ملف 

 إلى 
ً
الكثيرة التي قامت بها العديد من الدول العربية في دعم ملف حقوق اإلنسان، الفتا

املبادرات سيقوم   الكثير من  هناك  الدول أن  تكون  بحيث  املقبلة،  الفترة  في  املرصد  بها 

بحيث  اإلنسان،  في ملف حقوق  املرصد شركاء حقيقيين وفاعلين  مع  بالتعاون  العربية 

 يدار بالشكل املنهي الذي يحقق الهدف، وهو دعم ملف حقوق اإلنسان.

العربي الدول  جميع  إلى  نداًء  اإلنسان  لحقوق  العربي  املرصد  وجه  آخر،  جانب  ة ومن 

وباعتبارها  اإلنسان،  لحقوق  العربية  للمحكمة  األساس ي  النظام  إلى  االنضمام  لسرعة 

 .إحدى اآلليات املهمة واملحورية لتعزيز املنظومة العربية لحقوق اإلنسان

، بفوزها املستحق بعضوية 
ً
 وشعبا

ً
كما قدم التهنئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، قيادة

التابع  اإلنسان  حقوق  من    مجلس  للفترة  املتحدة  يعد  2024حتى    2022لألمم  الذي   ،

 إلنجازاتها املتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ً
 .تتويجا

أشاد أعضاء مجلس أمناء املرصد باملقترح املقدم من الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، 

ف الغذائي  لألمن  البرملانية  الشبكة  رئيس  نائب  املرصد،  أمناء  مجلس  أفريقيا عضو  ي 

والعالم العربي، بشأن املؤشر العربي لألمن الغذائي، باعتبارها خطوة غير مسبوقة في هذا 

بإعداد دراسة حول هذا املقترح ملناقشتها خالل  املجال، وأوص ى أعضاء مجلس األمناء 

 االجتماع القادم للمرصد. 
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 االجتماع : مشاركة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل خالل ثالثا : 
 

للبرملان  التابع  اإلنسان  لحقوق  العربي  املرصد  أمناء  ملجلس  الثالث  االجتماع  إطار  في 

بن  عادل  السيد  معالي  برئاسة  القاهرة  املصرية  العاصمة  في  ُعقد  الذي  العربي، 

العربي لحقوق  املرصد  أمناء  العربي رئيس مجلس  البرملان  العسومي رئيس  عبدالرحمن 

ادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس اإلنسان، تقدمت سع

املستقبلية  العمل  آلية  يدعمان  بمقترحين  املرصد،  أمناء  مجلس  عضو  الشورى، 

للمرصد، من خالل تشكيل لجان منبثقة منه تختص ببحث جوانب محددة، باإلضافة 

 .إلى مقترح بإطالق املؤشر العربي لألمن الغذائي
 

 :باإلجتماع الثالث ملجلس أمناء املرصد العربي لحقوق اإلنسان ملخص ماجاء:  ابعار 

 مرفق أهم ما جاء في االجتماع .  ▪

 

 

 خامسا :املرفقات :  

 الدعوة   ▪

 ملخص ما جاء في االجتماع   ▪

 الرصد اإلعالمي  ▪

 الصور  ▪
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 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،
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 لخص ماجاءم

 لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق اإلنسان  المنعقد  لثاإلجتماع الثاب

 م6262 أكتوبر 62بتاريخ 
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ا,,,
ً
 وانتي االجتماع في تمام الساعة الثالثة عصر
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 الرصد اإلعالمي :

 الصحف املحلية :

 
 انستغرام املجلس :
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General -  عام 

 م 2021أكتوبر  27( األربعاء): التاريخ

 للنشر عبر الصحافة 

 خالل اجتماع مجلس األمناء التحضيري الثالث بالقاهرة...

بوضع   جاللة الملك يثمن توجيهات  "المرصد العربي لحقوق اإلنسان"الفاضل: 

 آليات تنفيذ برامج اإلصالح والسجون المفتوحة

 مجلس الشورى –القضيبية 

اإلنسان   لحقوق  العربي  المرصد  أمناء  مجلس  العربي  ثّمن  للبرلمان  الدور التابع 

تشهدهالمتنامي   البحرين  الذي  بمملكة  اإلنسان  حقوق  ضوء  منظومة  في  الدعم  ، 

من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،   الكبيرينواالهتمام  

للحكومة    السامية  ةالتوجيهات الملكيمشيداً بعاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه،  

العهد   آل خليفة، ولي  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  بقيادة صاحب  الموقرة 

الوزراء حفظه هللا،   مجلس  في  رئيس  اآلليللبدء  لتبني   ات وضع  الالزمة  التنفيذية 

 .برنامج مراكز اإلصالح والسجون المفتوحة

ت سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى وأكد

  المرصد  ، على هامش اجتماع لحقوق اإلنسان  عضو مجلس أمناء المرصد العربي

الثالث   المصرية  المنعقد  التحضيري  العاصمة  )الثالثاء(في  أمس  برئاسة   القاهرة 



 

 

 

General -  عام 

البرلمان العربي رئيس مجلس   معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس 

النقلة النوعية الكبيرة المشهودة لواقع حقوق  أن مجلس األمناء أشاد ب،  أمناء المرصد

للقيادة السياسية  متحضر ومستنير  نتاج فكر    والتي تعتبراإلنسان في مملكة البحرين،  

النتائج المتقدمة  ثّمن أيضاً  مبينةً أن المرصد    حقوق اإلنسان،   ت في مجاال حفظها هللا 

العدالتطبيق   قانون  وإقرار  البديلة،  العقوبات  ونظام  لألطفال  قانون  اإلصالحية  لة 

أعلى معايير حقوق اإلنسان   ويتوافق مع  والذي يلبيوحمايتهم من سوء المعاملة،  

 على المستوى الدولي. 

القتراح جاللة الملك  الدول العربية لالستجابة    دعا  مجلس األمناءوأفادت الفاضل بأن  

والعمل على تطوير نظامها  باالنضمام إلى المحكمة العربية لحقوق اإلنسان،  المفدى  

 األساسي بالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات شعوب العالم العربي. 

للمرصد يتضمن إطالق   اقتراحب،  سعادة الدكتورة الفاضل  ،االجتماع  خالل  قدمتتوا  هذ

إلى تمكين الدول العربية من ه  ء، والذي يهدف إنشا"المؤشر العربي لألمن الغذائي"

المستدام،   الغذاء  الحديثة  إنتاج  والتكنولوجيا  التقنيات  توظيف  خالل  وتنمية  من 

 الشراكات الدولية. 

ى بالموافقة  ، فيما أوصاالقتراح  مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق اإلنسان  وثّمن

االقتراح   دراسة  على  على  المبدئية  جهاد    منعرض  بناًء  الدكتورة  عبدهللا  سعادة 

 الفاضل. 



 

 

 

General -  عام 

لجان منبثقة من المرصد العربي لحقوق اإلنسان بناًء  4تسمية وقرر مجلس األمناء 

اللجنة المعنية بالتعريف بحقوق    :، وهيأيضاً   من الدكتورة الفاضلمقدم  على مقترح  

ونشر   أوضاع حقوق  اإلنسان  بمتابعة  المعنية  اللجنة  عام،  بشكل  الحقوقية  الثقافة 

 اللجنة المعنية بالعالقات الخارجية، واللجنة القانونية.اإلنسان في الدول العربية، 

خطة العمل االستراتيجية للمرصد العربي لحقوق   قترحمبحث    مجلس األمناء  وواصل

التنفيذية لضمان تطبيقها على الوجه األمثل من  و،  2026  –   2022اإلنسان   اآللية 

نفسه.خالل   المرصد  من  المنبثقة  اللجان  من  عدد  على  مهامها  جرى   تقسيم  فيما 

واالقتراحات  مجموعة من    مناقشة بالتضمينات  للمرصدالالئحة  المتعلقة    ، الداخلية 

 .بموجب ما تقدم به السادة أعضاء مجلس األمناء

األمناء  اطلعو بشأن    مجلس  عرٍض  المرصد  على  وجهود  العالقات  مساعي  لبناء 

في   اإلنسان  المعنية بحقوق  والقومية  الوطنية  المجالس  والتنسيقية مع  المؤسسية 

في بناء    وأوصى بمجموعة من التوصيات التي تعزز مبادرات المرصد  الدول العربية،

عرض بشأن آلية الرد على التقارير االجتماع بمناقشة  أن ينتهي  ، قبل  هذه العالقات

عن بعض الجهات التي تنتقد أوضاع حقوق اإلنسان المسيسة والمغالطات الواردة  

 .في الدول العربية

 انتهى
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