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  الدويل للسلم واألمناللجنة الدائمة 

 C-I/136/M  

 2016ديسمرب/ كانون األول  21
 

 دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف
 السيادةالشؤون الداخلية للدول ذات 

 

 املشاركنيقبل املقررين  منمقدمة  مذكرة تفسريية                  

 (لروسيا االحتاد) K. Kosachev  والسيد( قربص) S. Koutra-Koukouma السيدة 

 ةألي لداخليةا الشؤون يف التدخل بعدم التزامها صارم بشكلتراعي  أن لدولإىل ا بالنسبة مبكان األمهية من. 1
 نتهكي ال اخلارجي التدخل أشكال من شكل أيإن . سالم يف معا   تعيش أن للدول ميكن حبيث ،أخرى دولة
 .نيدوليال واألمن السالم يقوض أيضا هولكن ،هوروح املتحدة األمم ميثاق نص فقط

 اعتماده ملقرتحا السيادة، ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور: القرار مشروع. 2
 اميةاخلت هلسنكي ووثيقة املتحدة األمم ميثاق أساس على يقوم ،136 الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل يف

 الربملاين الحتادلعامة لا معياتاجل يف بانتظام مشاهبة قضايا أثريت وقد. السابقة الدويل الربملاين االحتاد وقرارات
من أجل األمن واالستقرار  التعاون :عنوانه قرارا  ( 1997 سيول،) 97 الدويل الربملاين االحتاد مؤمتر اعتمد. الدويل

 الدويل ملاينالرب  االحتاد مؤمتر خاللو . الدول واستقالل سيادة أشكال مجيع حرتامإضافة إىل ا ،الدويل واإلقليمي
 اتنقالبمن اال وغريها العسكرية االنقالبات من الوقاية :بعنوان اآلراء بإمجاع قرار صدر( 2000 جاكرتا،) 104

 املباشر، العام رتاعاالق طريق عن عنها رّب املع للشعوب احلرة اإلرادة وضد دميقراطيا   املنتخبة احلكومات ضداألخرى 
 الدويل لربملاينا االحتاد مجعية اعتمدتو . الربملانينيو  إلنساناخلطرية حلقوق ا االنتهاكات معاجلة على والعمل
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 السالم لةعج لدفع كوسيلة  الرشيد احلكم وممارسة تعزيز بعنوان اآلراءقرارا  بإمجاع  ( 2012 كمباال،) 126الـ

 حتاداال مجعية اعتمدتو . أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف األخرية األحداث من مستخلصة دروس: واألمن
 محاية يف الربملان دور: حلمايةا سؤوليةم فرض بعنوان اآلراءقرارا  بإمجاع ( 2013 كيتو،)128الـ الدويل الربملاين
 الدويل القانون بعنوان قرار إىل( 2015 هانوي،) 132 الـ الدويل الربملاين االحتادوأشارت مجعية . املدنيني أرواح

 .اإلنسان وحقوق للدول الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم الوطنية السيادةب صلته حيث من

 نظرال هةوج من للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم علىن و املشارك روناملقر  ركز القرار، مشروع ويف. 3
 يف استماع سةجل خالل قدمت ،والربملانيني اخلرباء من مسامهات على مت االعتماد مشروع، إعداد يف. الربملانية

 عدمإىل أن  االستماع جلسة وأشارت(. 2016 أكتوبر جنيف،) 135الـ الدويل الربملاين الحتادالعامة ل معيةاجل
 إىل األحيان نم كثري  يفأدى " السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل"ـ ل عاملي تعريف وجود

 ساعدهتم واليت مة،القي همأفكار مسامهاهتم و  على املعنيني مجيعيود املقررون شكر و . ومتناقضة مبهمة تفسريات
 .القرار مشروع يف

 عملهم ملواصلة عوهمدوي، للشعب كممثلني  الوطنية الربملاناتالربملانيني و  بشكل مباشر القرار مشروع يناشد. 4
 ،اهلدف ذاه لتحقيق األساسية الوسيلة إن.  السيادة ذات للدول "الداخلية الشؤون" يف اخلارجي التدخل ملنع

 ميثاق ةوخاص الدويل، القانون إطار يفالذي سيعمل  ،الدويل الربملاين االحتاد مرصد إنشاء ستكون من خالل
 الشؤون يف التدخل أو اخلارجي التدخل حاالت يف والوقاية املبكر اإلنذار املرصدوسيضمن . املتحدة األمم

 األمم شؤون ولح الدويل الربملاين لالحتاد الدائمة اللجنة من القرار مشروع ويطلب. السيادة ذات للدول الداخلية
 .لذلك وفقا   املقرتحات وتقدمي املرصد هذا مثل إنشاء يف النظر املتحدة

 لداخليةا الشؤون يف التدخل عدم مبدأ هو الدولية العالقات يف الزاوية حجر أن على القرار مشروع يؤكد. 5
  على روعويركز املش. اهب التهديد أو القوة استخدام عن االمتناع مبدأ مع جنب إىل جنبا   السيادة، ذات للدول
 الدويل القانون إطار يف اخلارجي التدخل هذا مثلمبنع  الدويل الربملاين قيام الربملانات األعضاء يف االحتاد كيفية
 .األمن تعزيزو  السالم آليات خالل ومن
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 بابأسك  الدميقراطي احلكم دعم أو ،اإلنسانية املساعدات حول واهية   حجج   األحيان بعض يفقد تستخدم . 6

 الدبلوماسيةو  السلمية الوسائل ستخدمي أن جيب املتحدة، األمم خالل منبالعمل  الدويل، اجملتمعوإن . للتدخل
 ميثاق من( العدوان أعمال) السابع والفصل( سلميا   املنازعات تسوية) السادس لفصلمبوجب ا ،املالئمة األخرى

 ،رباحل وجرائم ،اجلماعية اإلبادة من السكان محاية يف السلمية الوسائل هذه مثل وتساهم. املتحدة األمم
 .اإلنسانية ضد واجلرائم ،العرقي والتطهري

النزاعات  منع يف( NGOs) احلكومية غري واملنظمات والشباب للمرأة األساسي بالدور القرار مشروع يقر. 7
 يف الكاملة ملشاركةوا املساواة قدم على املشاركةأمهية قيام هذه اجملوعات الثالث ب على الضوء ويسلط. وتسويتها

 النساءادة دور على زي أيضا القرار مشروع ويشدد. يهماعل واحلفاظ واألمن السالم تعزيز إىل الرامية اجلهود مجيع
 الربملانات ثك حيلذلو . وحلها الصراعات مبنع يتعلق فيمايف صنع القرارت  احلكومية غري واملنظمات والشباب

 .املتزايدة األدوار تلك لتعزيز قانونية وآليات قواعد إنشاءعلى  الوطنية

 شديدة إدانة القرار عمشرو  يقرتح ولذلك. السياسي همستقبل حتديديف  احلصري احلق ،دولةيف كل  شعبإن لل. 8
 .دميقراطيةلا غري وسائلالوسائل العسكرية أو غريها من الب دميقراطيا   منتخبة حكومات إلسقاط حماوالت ةيأل

 الربملاين احلوار على للحفاظ مكانا   الدويل الربملاين الحتادلميكن أن يكون  الدولية، الربملانية املنظمات إطار يف. 9 
 .اخلارجي التدخل حاالت يف

 نالحظوحنن  .اهتماما  برملانيا  خاصا   تستحق وبالتايل وحساسة، خاصة أمهية حلمايةا مسؤوليةملفهوم  إن. 10
مفهوم  غي استخدامه ال ينبأن ونؤكد. املفهوم هلذا االنتقائي التطبيق إمكانية حول الدويل اجملتمع من جدية خماوف

 .السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي للتدخل كذريعة  مايةاحل مسؤولية

اعتماد ن إاالحتاد الربملاين الدويل بانتظام مشكلة منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول. و . ناقش 11
دول ذات الشؤون الداخلية لل ذا العمل. وحنن نعتقد أن ااحماوالت املستمرة للتدخل يفهلمواصلة هو هذا القرار 
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تقاد يف اعتماد ميكن التعبري عن هذا االعو السيادة جيب أن ختضع لتدقيق برملاين مستمر يف مجيع أحناء العامل. 

 هذا القرار.
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The role of parliament in preventing outside interference in 
the internal affairs of sovereign States 

 
Explanatory memorandum submitted by the co-Rapporteurs, 

Ms. S. Koutra-Koukouma (Cyprus) and Mr. K. Kosachev (Russian Federation) 
 
 
1. It is crucial for States to strictly observe their obligation not to interfere in the 
internal affairs of any other State so that nations may live together in peace. Any form of 
outside interference not only breaches the letter and spirit of the UN Charter, but also 
undermines global peace and security. 
 
2. The draft Resolution: The role of parliament in preventing outside interference in 
the internal affairs of sovereign States, proposed for adoption at the 136

th
 IPU Assembly, 

is based on the UN Charter, the Helsinki Final Act and previous IPU resolutions. Similar 
issues have been raised regularly at IPU Assemblies. The 97

th
 IPU Conference (Seoul, 

1997) adopted a resolution entitled Co-operation for world and regional security and 
stability, as well as for respect for all forms of the sovereignty and independence of 
States. During the 104

th
 IPU Conference (Jakarta, 2000) a resolution was passed by 

consensus entitled The prevention of military and other coups against democratically 
elected governments and against the free will of the peoples expressed through direct 
suffrage, and action to address grave violations of the human rights of parliamentarians. 
The 126

th
 IPU Assembly (Kampala, 2012) adopted a resolution by consensus entitled 

Promoting and practising good governance as a means of advancing peace and security: 
Drawing lessons from recent events in the Middle East and North Africa. The 128

th
 IPU 

Assembly (Quito, 2013) adopted a resolution by consensus entitled Enforcing the 
responsibility to protect: The role of parliament in safeguarding civilians’ lives. And the 
132

nd
 IPU Assembly (Hanoi, 2015) is noted for a resolution entitled International law as it 

relates to national sovereignty, non-intervention in the internal affairs of States and 
human rights. 
 
3. In the draft resolution, the co-Rapporteurs have focused on non-interference in 
States' internal affairs from a parliamentary standpoint. In preparing the draft, they drew 
on contributions from experts and parliamentarians, which were made during a hearing at 
the 135

th
 IPU Assembly (Geneva, October 2016). The hearing indicated that the absence 

of a universal definition of "outside interference in the internal affairs of sovereign States" 
often led to vague and contradictory explanations. The co-Rapporteurs would like to 
thank all concerned for their valuable contributions and insights, which helped them to 
draft the resolution. 
 
4. The draft resolution appeals directly to national parliaments and parliamentarians 
as representatives of the people. It calls on them to continue their work to prevent outside 
interference in sovereign States' internal affairs. The primary way of achieving that aim 
would be to establish an IPU observatory. It would function within the framework of 
international law and particularly the UN Charter. The observatory would ensure early 
warning and prevention in cases of outside interference or intervention in the internal 
affairs of sovereign States. The draft resolution asks the IPU Standing Committee on 
United Nations Affairs to consider establishing such an observatory and to present 
proposals accordingly. 
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5. The draft resolution reaffirms that the cornerstone of international relations is the principle of 
non-interference in the internal affairs of sovereign States, together with the principle of refraining from 
the use or threat of force. The draft focuses on how IPU Member Parliaments can prevent such 
outside interference within the framework of international law and through peace and security-
promoting mechanisms. 
 
6. Fallacious arguments about humanitarian aid or support for democratic governance have 
sometimes been used as grounds for intervention. The international community, acting through the 
United Nations, can and must use relevant diplomatic and other peaceful means, in accordance with 
Chapter VI (pacific dispute settlement) and Chapter VII (acts of aggression) of the UN Charter. Such 
peaceful means contribute to protecting populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and 
crimes against humanity. 
 
7. The draft resolution recognizes the major role of women, young people and non-governmental 
organizations (NGOs) in the prevention and settlement of conflicts. Equal participation and full 
involvement in all efforts to promote and preserve peace and security are highlighted as important for 
those three groups. The draft resolution also stresses that women, young people and NGOs should 
increase their decision-making roles with regard to conflict prevention and resolution. National 
parliaments are therefore urged to establish legal bases and mechanisms to foster those increased 
roles. 
 
8. The people of a State has the exclusive right to determine its own political future. The draft 
resolution therefore proposes to strongly condemn any attempts to overthrow democratically elected 
governments by military or other undemocratic means. 
 
9. Within the framework of international parliamentary organizations, the IPU could act as a venue 
for maintaining parliamentary dialogue in cases of outside interference. 
 
10. The responsibility to protect concept is particularly important and sensitive, and therefore merits 
special parliamentary attention. We note the serious concerns of the international community about 
the possibility of a selective application of the concept. We underscore that the responsibility to protect 
concept should not be used as a pretext for external interference in the internal affairs of sovereign 
States. 
 
11. The IPU has regularly debated the problem of preventing outside interference in the internal 
affairs of States. Adopting the present resolution will continue that work. We believe that continuous 
attempts to interfere in the internal affairs of sovereign States need to be subjected to constant 
parliamentary scrutiny all over the world. That belief could be expressed in the adoption of the present 
resolution. 
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