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 لجنة السلم واالمن الدوليين-اللجنة الدائمة األولى  

  

 

 دور البرلمان في منع التدخل الخارجي جلسة استماع:
 في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

 مساء(. 1،،0-1،،4) ،4102أكتوبر  42
 ، مركز المؤتمرات بجينيف1طابق ، 4غرفة 

 مذكرة مفاهيم
 

 لمحة عاّمة

ماده من قبل واعت ،الذي من المتوقع أن يتم مناقشته من قبل اللجنة ،تتناول جلسة االستماع موضوع القرار
 .532الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي 

ذات السيادة هو أحد المبادئ األساسية لميثاق األمم المتحدة.  ،إنَّ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
ومع ذلك، فكثيرًا ما يفسر بطرق غير موثوق بها. وقد تطور هذا المبدأ أيضًا من خالل مفاهيم التدخل 

 اإلنساني ومسؤولية الحماية.

 وستتناول الجلسة األسئلة التالية:

 ولماذا؟ ؟ وكيف تطور،ماذا يعني مبدأ عدم التدخل بالضبط 
 ما هي التحديات والفرص المرتبطة بالمبدأ؟ 
 على الرغم من أنَّ عدم التدخل هو القاعدة، ما الذي يمكن أن يبرر التدخل؟ 
 ومسؤولية الحماية مبدأ عدم التدخل؟ كيف يمكن أن تتعايش مع  ،هل تقوض مفاهيم التدخل اإلنساني

 عدم اإلخالل ببعضها البعض؟
 ي معالجة مسألة التدخل الخارجي؟ف ،ما هو دور البرلمانات 
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 ووضع  ،من حيث التشريعات ،ما هو نوع التدابير واإلجراءات التي يمكن البرلمانات التخطيط لها
 من أجل منع التدخل الخارجي؟ ،والرقابة ،السياسات والتقييم

 النتيجة المتوقعة
فاهيم ذات والم ،فرصًة لمعرفة المزيد عن قضايا عدم التدخل الحالية ،ستقدم جلسة االستماع إلى اللجنة

الصلة، فضاًل عن تبادل وجهات النظر مع الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال. وستقدم جلسة 
االستماع، بما في ذلك المساهمات الفردية للبرلمانات األعضاء، إلى المقررين المشاركين معلومات أولية 

مع مثل هذه القضايا. وسيشكل ذلك أساسًا لمذكرة  ،ة تعامل أعضاء االتحاد البرلماني الدوليحول كيفي
 ومشروع القرار للمقررين المشاركين. ،تفسيرية

 التنظيم
عضاء ألاوستكون الجلسة مناقشة تفاعلية بين البرلمانيين والخبراء. وبعد المالحظات التمهيدية من قبل 

 لتبادل وجهات النظر، واألسئلة واألجوبة. سيعطى المجالو الجلسة،  المسيرين ألعمال
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Concept note 
 

Background  
 

The hearing will address the theme of a resolution that is expected to be debated by the 
Committee and adopted by the 136th IPU Assembly. 
 
Non-interference in the internal affairs of sovereign States is one of the fundamental 
principles of the Charter of the United Nations. However, it is frequently interpreted in 
unreliable ways. The principle has also evolved, including through the concepts of 
humanitarian intervention and responsibility to protect.   
 
The session will address the following questions: 
 

• What exactly is the principle of non-interference? How did it evolve and why?  
• What are the challenges and opportunities linked to the principle? 
• While non-interference is the norm, what could justify an intervention? 
• Are the concepts of humanitarian intervention and responsibility to protect 

undermining the non-interference principle? How can they co-exist without 
prejudice to each other? 

• What is the role of parliaments in addressing the issue of outside interference?  
• What kind of measures and actions can parliaments plan for in terms of legislation, 

policy development, evaluation and oversight in order to prevent outside 
interference?  

 
Expected outcome  
 

The hearing will offer the Committee an opportunity to learn about current non-
interference issues and related concepts, as well as to exchange views with key actors in 
this area. The hearing, including Member Parliaments' individual contributions, will 
provide the co-Rapporteurs with initial information about how IPU Members deal with 
such issues. That will be the basis for the co-Rapporteurs' explanatory note and draft 
resolution. 
 
Format  
 

The session will be an interactive discussion between parliamentarians and experts. After 
introductory remarks by the panellists, the floor will be open for an exchange of views, 
and for questions and answers.   
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