املرفق ا ألول
مشاريع املبادئ املتعلقة ابلربملاانت وحقوق

الإنسان1

و إاذ نقر ابدلور احلامس اذلي تضطلع به الربملاانت يف ضامن امتثال احلكومة للزتاماهتا ادلولية يف ميدان حقوق الإنسان وترمجهتا
اىل ترشيعات وس ياسات وطنية؛

و إاذ ن ِ ّ
سل بأأن املهام ا ألساس ية للربملان لس امي التصديق عىل معاهدات حقوق الإنسان والتدقيق يف الترشيعات والرقابة عىل
معل السلطة التنفيذية يف الوفاء ابلزتاماهتا يف ميدان حقوق الإنسان َأمر حامس دلمع وضامن املسؤولية الرئيسة للحكومة املمتثةل يف تعزيز
وحامية حقوق الإنسان؛
و إاذ ِ ّ
نسل ابدلور ا ألسايس اذلي يضطلع به الربملان يف اإنشاء وتشغيل الهيئات واملؤسسات من أأجل تعزيز حقوق الإنسان
وحاميهتا ،وكذكل النظر يف مشاريع املزيانيات الوطنية واملوافقة علهيا مع مراعاة الآاثر املرتتبة عىل حقوق الإنسان؛
و إاذ ِ ّ
نسل ابملساهامت الهامة اليت ميكن للربملان تقدميها فامي يتعلق بعلل أآليات حقوق الإنسان ادلولية وا إلقليمية ،اما يف ذكل أآلية
الاس تعراض ادلوري الشامل التابعة جمللس حقوق الإنسان ؛
و إاذ حُنيط علام بقرارات امجلعية العامة  321/56و  253/55و  272/56و  ، 296/77اليت ترحب امسامهة الربملاانت يف
أأعامل جملس حقوق الإنسان؛
و إاذ حُنيط عل اام بقرارات جملس حقوق الإنسان  36/22و  29/25و  31/17و  29/16بشأأن مسامهة الربملاانت يف أأعامل
جملس حقوق الإنسان والاس تعراض ادلوري الشامل التابع هل؛
و إاذ حُنيط عل اام أأيض اا بقرار امجلعية العامة ( 311/16مبادئ ابريس) حول تعزيز ا ألداء الفعال ملؤسسات حقوق الإنسان الوطنية
فضال عن مبادئ بلغراد بشأأن العالقة بني املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان والربملاانت ؛
و إاذ نعرتف ابدلور الرائد للربملان يف دمع وا إلرشاف عىل تنفيذ التوصيات املقدمة من خالل أآلية الاس تعراض ادلوري الشامل
وغريه من أآليات حقوق الإنسان ادلولية وا إلقليمية ،ومن َّمث اإسهامه يف تعزيز س يادة القانون ؛

و إاذ ن ِ ّ
سل بأأنه من أأجل دمع دورمه يف تعزيز وحامية حقوق الإنسان ،ينبغي للربملاانت أأن تنظر يف اإنشاء لنة داخلية دامئة
مكرسة لقيادة وتنس يق هذه املهام،
ّان الهدف من هذه املبادئ هو توجيه الربملاانت يف اإنشاء لان برملانية حلقوق الإنسان ،فض اال عن الارشاف علهيا لضامن
فعالية اداهئا.
الولية
حُت َّول للجنة الربملانية حلقوق الإنسان ولية واسعة قدر الإماكن ،تغطي مجيع جمالت حقوق الإنسان عىل النحو احملدد يف القانون
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الوطين وادلويل .كام حتدد ولية اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان بوضوح اإختصاصاهتا من خالل حتديد أأهدافها و أأغراضها.
املسؤوليات واملهام
بناء عىل ا ألحباث املتاحة وممارسات املفوضية السامية حلقوق الإنسان.
 1مت تطويرمه ا

 .2تضطلع اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان جبلةل مسؤوليات مهنا ما ييل:
( أأ) تشجيع التصديق عىل صكوك حقوق الإنسان ادلولية وا إلقليمية أأو الانضامم اإلهيا؛
(ب) تقدمي مشاريع القوانني والترشيعات القامئة ومراجعهتا لضامن توافقها مع الالزتامات ادلولية حلقوق الإنسان ،واقرتاح
تعديالت عند الرضورة؛
(ت) رايدة الرقابة الربملانية عىل معل احلكومة يف الوفاء ابلزتاماهتا يف جمال حقوق الإنسان والتعهدات الس ياس ية املقطوعة
أأمام الآليات ادلولية وا إلقليمية حلقوق الإنسان؛
(ث) تقدمي معلومات عن حقوق الإنسان اإىل الربملانيني أأثناء مناقشة الترشيعات أأو الس ياسات أأو الإجراءات احلكومية؛
(ج) اس تعراض مشاريع املزيانيات الوطنية من منظور أآاثرها عىل المتتع حبقوق الإنسان؛
(ح) التأأكد من أأن أأموال املساعدة الإمنائية والتعاون تدمع تنفيذ التوصيات الواردة من الآليات ادلولية وا إلقليمية حلقوق
الإنسان يف البدلان املتلقية لتكل ا ألموال؛
(خ) ادلعوة اإىل اإعداد خطة معل وطنية بشأأن حقوق الإنسان وا إلرشاف عىل تنفيذها؛
(د) املشاركة والتشاور مع املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان وممثيل اجملمتع املدين بشأأن قضااي حقوق الإنسان وتطوراهتا
والشواغل وادلعاوى املتعلقة هبا؛
(ذ) رايدة العلل الربملاين يف مواهجة التطورات والقضااي الوطنية املتصةل حبقوق الإنسان ،اما يف ذكل عن طريق املبادرات
الترشيعية ،والتحقيقات الربملانية ،وجلسات الاس امتع العلنية ،واملناقشات العامة ،وإاصدار التقارير عن قضااي حقوق الإنسان الوطنية
والتطورات املتصةل هبا؛
(ر) عقد جلسات الاس امتع العلنية ،وطلب املعلومات والواثئق ،واس تدعاء الشهود والاس امتع اإلهيم ،وتقدمي التقارير
والتوصيات اإىل جلسات الربملان العامة ،وإااثرة املناقشات الربملانية بشأأن تقاريرها أأو املواضيع اليت ُتتارها؛
(ز) تدريب الربملانيني عىل قضااي حقوق الإنسان وتوعيهتم هبا.
 .1وطبقا للنظام ادلويل حلقوق الانسان تقوم اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان جبلةل الادوار مهنا ما ييل:
( أأ) املشاركة يف املشاورات الوطنية اليت تحعقد يف اإطار الإعداد لصياغة التقارير احلكومية املقدمة اإىل الآليات ادلولية
وا إلقليمية حلقوق الإنسان و أأثناء معلية الصياغة هذه؛
(ب) اس تعراض مشاريع التقارير اليت يتعني عىل ادلوةل تقدميها اإىل الآليات ادلولية وا إلقليمية حلقوق الإنسان ،مثل
الاس تعراض ادلوري الشامل ،والتعليق علهيا؛
(ت) املشاركة يف الاس تعراض ادلوري الشامل ويف دورات هيئات املعاهدات ،اإما مضن الوفد احلكويم أأو بصورة
مس تقةل ؛
(ث) املشاركة ،من خالل هجة تنس يق معينة ،يف الآلية الوطنية ل إالبالغ واملتابعة ،والتأأكد من حتديد توصيات الآليات
ادلولية وا إلقليمية حلقوق الإنسان اليت تتطلب اإصالح اا ترشيعي اا أأو اعامتد قوانني جديدة أأو تعديالت يف املزيانية ،والنظر فهيا عىل سبيل
ا ألولوية؛
(ج) رايدة الرقابة الربملانية عىل معل احلكومة يف تنفيذ توصيات الآليات ادلولية وا إلقليمية حلقوق الإنسان؛
(ح) الاجامتع ،بصورة مس تقةل عن احلكومة ،مع امللكفني بولايت يف اإطار الإجراءات اخلاصة جمللس حقوق الإنسان أأو
أأعضاء هيئات املعاهدات أأو موظفي ا ألمم املتحدة املعنيني حبقوق الإنسان والهيئات ا إلقليمية حلقوق الإنسان عند اإجراهئم زايرات قطرية.
تشكيةل اللجنة و أأساليب العلل
ّ
تتشّك اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان من أأعضاء الربملان ذوي اخلربة يف جمال حقوق الإنسان ،مع اإيالء الاعتبار الواجب
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ملبد أأ التعددية وعدم التحزي واحرتام مجيع حقوق الإنسان والتوازن بني النسني؛

 .6تضع اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان وتنرش مرجعية هماهما لتحديد عدد من ا ألمور لس امي اساليب معلها وتواتر اجامتعاهتا
ونصاهبا والإجراءات املتعلقة بوضع جدول ا ألعامل ووسائل التصال ،واملشاركة يف منتدايت أأخرى مثل ال آليات الوطنية ل إالبالغ واملتابعة
وخدمات ا ألمانة و أأساليب التشاور مع أأحصاب املصلحة مثل املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان أأو اجملمتع املدين أأو ا ألفراد ؛
 .5تكون اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان ففافة يف أأداهئا ،اما يف ذكل أأثناء معلية صنع القرار .وجيب أأن تنرش نشاطاهتا و أأن تعقد
جلسات اس امتع علنية ،اإل يف حال ما حوجد سبب واحض ومعلن ومربر لعدم القيام بذكل؛
 .7تكفل الربملاانت توفري املوارد املالية والبرشية الاكفية للجنة الربملانية حلقوق الإنسان لمتكيهنا الاضطالع امهامـها عىل ُنو فعال؛
 .6تكون للجنة الربملانية حلقوق الإنسان احلق يف احلصول عىل مشورة خارجية مس تقةل يف جمال حقوق الإنسان ،حسب
الاقتضاء ،اما يف ذكل من قبل املؤسسة الوطنية حلقوق الإنسان أأو الاختصاصيني القانونيني ذوي اخلربة يف جمال حقوق الإنسان أأو
اخلرباء الأاكدمييني أأو ممثيل منظامت اجملمتع املدين أأو املنظامت ادلولية أأو ا إلقليمية ،أأو غريمه من املهنيني ذوي الصةل يف هذا اجملال؛
 .9جيب عىل اللجنة الربملانية حلقوق الإنسان أأن تؤدي معلها بطريقة تتي فر املشاركة الفعلية لللجمتع املدين.

