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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة والعشرون

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٦/٢٩  
أعمال جملس حقوق اإلنسان واستعراضه الدوري      إسهام الربملانات يف    

  الشامل
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وسائر صكوك حقـوق اإلنـسان           إذ يسترشد     

  الصلة، ذات
، ٢٠١٠هتا اجلمعية العامـة منـذ عـام         عتمد إىل القرارات املتعاقبة اليت ا     وإذ يشري   

ـ  ٦٥/١٢٣سيما القرارين    وال  ٦٦/٢٦١ و ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣ؤرخ   امل
 الدعم الربملاين املستمر    ميقد، واليت سلّمت فيها اجلمعية بأمهية ت      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ املؤرخ

  ألعمال جملس حقوق اإلنسان، وخاصةً استعراضه الدوري الشامل،
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان 
 / آذار ٢١ املـؤرخ    ٢٢/١٥ إىل قرار جملس حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري كذلك    
 بشأن إسهام الربملانات يف أعمال جملس حقوق اإلنسان واستعراضه الـدوري            ٢٠١٣ مارس

مم املتحدة الـسامية حلقـوق      الشامل، وإذ حييط علماً مع التقدير بالتقرير املوجز ملفوضة األ         
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إسهام الربملانات يف أعمال جملس حقـوق   "اإلنسان حول حلقة النقاش اليت تناولت موضوع        
  ،)١(٢٠١٣مايو / أيار٢٩واليت ُعِقَدت يف " اإلنسان واستعراضه الدوري الشامل

حدة،  باجلهود اليت بذهلا االحتاد الربملاين الدويل لإلسهام يف عمل األمم املت           وإذ يرحب   
سيما إسهامه يف أعمال جملس حقوق اإلنسان وهيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة                وال

  اإلنسان،  حلقوق
 أن جملس حقوق اإلنسان والربملانات سيستفيد كُلّ منها كـثرياً    وإذ يضع يف اعتباره     

عظم أالستعراض الدوري الشامل    أن يكون ل  من استكشاف أوجه التآزر املمكنة اليت تضمن        
  لى املستوى الوطين،األثر ع

حتويـل االلتزامـات   مجلة جماالت منها     للربملانات يف    بالغ األمهية  بالدور ال  وإذ يسلم   
 اإلسهام يف وفاء كل الدول األعضاء يف األمـم          ايلالدولية إىل سياسات وقوانني وطنية، وبالت     

   سيادة القانون،عزيزاملتحدة بواجباهتا والتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وت
 نفيـذ لربملانـات يف ضـمان ت      ا هالذي ميكن أن تؤدي    بالدور الرائد    وإذ يسلم أيضاً    

املقدمة من آليات حقوق    تلك  التوصيات املقدمة خالل دورات االستعراض الدوري الشامل و       
  اإلنسان األخرى اليت تعمل على املستوى الوطين،

 دور الربملانات يف    القيام، وفقاً لقوانينها الوطنية، بتعزيز     الدول على    يشجع  -١  
سيما من خـالل   االستعراض الدوري الشامل، واليف إطار   تقارير  الكل مراحل عملية تقدمي     

إشراك الربملانات الوطنية بصفتها جهات صاحبة مصلحة يف عملية التشاور بشأن التقـارير             
مبشاركة مماثلة للربملانات يف إعداد التقارير الوطنية       الوطنية وتنفيذ التوصيات، وعلى اإلبالغ      

  والتقارير النصفية الطوعية أو خالل جلسة احلوار التفاعلي لالستعراض الدوري الشامل؛
 برملانيني إىل حنو متزايد، بضّمام الدول اخلاضعة لالستعراض على      ي بق يرحب  -٢  

الشامل، ويـشجع الـدول علـى       الوفود الوطنية اليت ترسلها حلضور االستعراض الدوري        
   االقتضاء؛حسب،  املمارسةلكتاالستمرار يف 

 باجلهود اليت بذهلا، يف اآلونة األخرية، كُلّ من االحتاد الربملاين           يرحب أيضاً   -٣  
الدويل والسلطات الربملانية وغريها من السلطات يف الدول األعضاء، بالتعاون مع مفوضـية             

إذكاء الوعي  إىل  دف  هتإلنسان، لتنظيم حلقات دراسية إقليمية      ة حلقوق ا  ياألمم املتحدة السام  
بأعمال جملس حقوق اإلنسان، وخاصةً استعراضه الدوري الشامل، ولبناء قدرات الربملانات           

  على اإلسهام يف أعماله؛

__________ 

  :متاح على الّرابط التايل )١(
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx. 
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 مؤخراً   باحللقة الدراسية اإلقليمية اليت ُعقدت     صدد يف هذا ال   يرحب كذلك   -٤  
ات أوروبا الوسطى والشرقية، ويدعو الدول إىل مواصلة اإلسهام يف          يف رومانيا ومجعت برملان   

  أنشطة كهذه، بدعم من االحتاد الربملاين الدويل واملفوضية السامية؛
 املفوضة السامية إىل إطالع جملس حقوق اإلنسان بانتظام على آخـر        يدعو  -٥  

لقدرات الربملانية وتلك املتعلقة    املستجدات بشأن أنشطة االحتاد الربملاين الدويل املتعلقة ببناء ا        
  بأعمال اجمللس واستعراضه الدوري الشامل؛

 تعزيز التعاون وحتسينه فيما بني      املعنيني على  أصحاب املصلحة    مجيع يشجع  -٦  
حقـوق  تعزيز مجيـع    قوق اإلنسان واجملتمع املدين ل    حلالربملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية     

  ايتها؛اإلنسان واحلريات األساسية ومح
  .إطار البند نفسه من جدول األعمال  املسألة يف هذه مواصلة النظر يفيقّرر  -٧  

  ٤٠اجللسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


