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  الدويل للسلم واألمناللجنة الدائمة 

 C-I/136/DR  

 2016ديسمرب/ كانون األول  21
 

 دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف
 السيادةالشؤون الداخلية للدول ذات 

 

 املشاركني قبل املقررين من مقدم قرار مشروع

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

 الدويل الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية الـ

 التهديد نع االمتناع ومبدأ السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مبدأ كد جمدداً أنتؤ إذ  (1)
 .الدولية والعالقات الدويل القانون يف أساسية هي دعامات ،استخدامها أو القوة خدامباست

 132 لدويلا الربملاين العامة لالحتاد اعتمدته اجلمعية الذي القرار من الصلة ذات حكاماأل إىل شريت وإذ (2)
 ؤونالش يف التدخل وعدم ،الوطنية السيادةب صلته حيث من الدويل القانونمن ( 2015 هانوي،)

 128رقم  دويلال الربملاين الحتادالعامة ل معيةاعتمدته اجل الذي القرارو  ،اإلنسان وحقوق للدول الداخلية
 أقسامه كذل يف مبا املدنيني، أرواح محاية يف الربملان دور: حمايةلل املسؤولية فرض( 2013 كيتو،)

 ،لدولل اخليةالد الشؤون يف التدخل وعدم الوطنية والسيادة ،اإلنسان وحقوق ،الدويل بالقانون املتعلقة
 احلكم تعزيز( 2012 كمباال،)126رقم  الدويل الربملاين حتادالعامة لال معيةاعتمدته اجل الذي والقرار
 الشرق يف األخرية األحداث من الدروس استخالص: واألمن السالم عجلة لدفع ائلكوس  تهوممارس الرشيد

 .أفريقيا ومشال األوسط
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 خلالتد جواز عدم على تنص اليت املتحدة األمم صكوك أنه جيب احرتامعلى  جديد من ؤكدت وإذ (3)

 محايةو  للدول الداخلية الشؤون يف التدخل جواز عدم وإعالن املتحدة، األمم ميثاق سيما ال اخلارجي،
 وإعالن ،(1966) والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل والعهد ،(1965) وسيادهتا استقالهلا
 ،(1981) للدول الداخلية الشؤون يف التدخلالتعرض و   جواز عدم وإعالن ،(1970) الودية العالقات
 ،جمتمعة تؤخذواليت  ،2005 لعام العاملي القمة مؤمتر ونتائج ،(2004) العمل وبرنامج فيينا وإعالن

 السيادة، اتذ للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجية التدخالت منعيف  قصوى أمهية الصكوك تلكلفإن 
 والتفاوض حلوارا ودعم اإلنسان، حقوق وتعزيز الدميقراطية، تعزيز يف الربملانات مسؤولية على تؤكد إذو  (4)

 .دميقراطياً  املنتخبة باحلكومات القسرية اإلطاحة ومنع اخلالفات الداخلية سلمياً  لتسوية
 بلداهنم، من ددةحم ميزات على اعتماداً  السياسي، مستقبلهم حتديد يف احلصري احلق لناسل أن على ؤكدتو  (5)
 مع رضيتعا قد القرارات تلك من انتقاص وأي دولية شرعية الدويل األمن جملس قراراتل أن دركت وإذ (6)

  .الدولية املستقرة للعالقات والقواعد الدويل القانون
 نزع على قدرهتا لكذ يف مبا الربملانية، للدبلوماسية والوقائية البناءة الطبيعة على كل من الضوء طتسلو  (7)

 .السلمية بالطرق النزاعات وحل التوترات فتيل
 يف كانت أرزاقهم  اإذ للدميقراطية اإلجيايب الدور محبسباهن ونأخذي ال عادة الناس أن اعتبارها يف تضع وإذ (8)

 .ترتبطان بشكل وثيق والتنمية الدميقراطية أن أيضا الحظا تولكنه. خطر
 واملشاركة ساواةامل قدم على مشاركتها وأمهية النزاعات، وتسوية منع يف للمرأة احليوي على الدور تأكيداً و  (9)

 يف املرأة دور تعزيز إىل واحلاجة زمها،واألمن وتعزي السالم على لحفاظل الرامية اجلهود مجيع يف الكاملة
  .النزاعات وتسويتهااملتعلقة مبنع  القرار صنع عمليات

 منع يف للشباب الكاملة واملشاركة املساواة قدم على على الدور املهم للمشاركة جديد من ؤكدت وإذ (10)
 .وحفظه هوجناح هومشول السالم بناء جهود ،استدامة ضمان يف خاصة ،النزاعات وتسويتها

 املأساوية داثاألح من استخالصها ميكن اليتحتصي أهم الدروس  والربملانات الدول مجيع بأن منها إمياناً و  (11)
 ية مواصلةبأمه تعرتف املؤسسات تلك وأن العامل، يف أخرى وأماكن أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف

 الفرص تكافؤو  احلكومة مساءلة تضمن جديدة انتخابية قوانني واعتماد الدميقراطية الدستورية اإلصالحات
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 العمليات هلذه مهمدع ملواصلة الدويل الربملاين واالحتاد لربملاناتإىل ااحلاجة  ضرورة على ةً ومشدد ،للجميع

 .الدميقراطية
 تشمل اليتو  الدويل، القانون مبوجب بالتزاماهتا الوفاء علىوبقوة  ،الدول مجيع حتث .1

 للدول اإلقليمية السالمة ومراقبة استخدامها أو القوة باستخدام التهديد عن االمتناع
 ليةالداخ الشؤون يف التدخل وعدم الدول وسيادة ،اإلنسان حقوق احرتام مع األخرى،

 .للدول
 ،اطيةوالدميقر  القانون وسيادة اإلنسان، حقوق وتعزيز محايةعلى  الربملانات ثحت .2
م وبشكل االحرتا هوإلدارة العالقات بني الدول  الوحيدة الطريقة أنعلى  جديد من تؤكد .3

 .هاعدقو و  عاملياً  هبا املعرتف الدويل القانونمستمر ملبادئ 
 التدخل نعاملكلفة مب الدميقراطية املؤسساتقابلية جناح  أنعلى  ،أيضاً  جديد من تؤكد .4

 قحب يتعلق فيما وخاصة اإلنسان، حقوق الحرتامهو أمر ذو أمهية أساسية  اخلارجي
 مثليهمم خالل من سيما ال العامة، الشؤون إدارة يف بفعالية تشارك أن يف ،الشعوب
 .حبرية املنتخبني

 وسيلةك  األخرى للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم ملبدأ األساسيةتكرر القيمة  .5
 هذا عزيزوت احرتام إىل بقوة الدول وتدعو والدميقراطية؛ اإلنسان حقوق احرتام لضمان

 .بشكل كامل املبدأ
 سيادة تماً ح يهدد الذي اخلارجي التدخل منع يف للربملانات األساسي الدور على ؤكدت .6

 .واستقالهلا الدول
 الشؤون يف ارجياخل التدخل ملنعقانونية وطنية  وآليات قواعدعلى وضع  الربملانات ثحت .7

 .املستقلة للدول الداخلية
 يف لمشاركةل دينامل واجملتمع احلكومية غري املنظمات تشجيع على الربملانات ،أيضاً  حتث .8

 .املستقلة للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل ملنع املبذولة اجلهود
 بالوسائل اطياً دميقر  املنتخبة باحلكومات اإلطاحة إىل الرامية احملاوالت مجيع حبزم تدين .9

 .بالوسائل األخرى للتدخل اخلارجي بشكل مباشر أو غري مباشر أو العسكرية
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 صنع توياتمس مجيع يف العامالت النساء عدد زيادة يف املسامهة على الربملانات ثحت .10
 النزاعات منع إىل الرامية والدولية واإلقليمية الوطنية واآلليات املؤسسات يف القرار
 تها.وتسوي

 صنع عمليات يفاملشاركني  الشباب عدد زيادة سبل يف لنظرعلى ا الربملانات أيضا حتث .11
 التدخل نعمل املصممةالوطنية واإلقليمية  واآلليات املؤسسات ستوياتم مجيع لدى القرار

 .الوطنية السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي
 تماعيةواالج واالقتصادية السياسية نظمها عن النظر بغض الدول، مجيع كذلك  ثحت .12

 األساسية رياتواحل اإلنسان حقوق تعزيز يف ومسؤوليتها ااهتواجب أداءعلى  والثقافية،
 تها.ومحاي

 الفئات عمجي مع وشامل فعال حوار خالل من الدائم السالم تعزيزإىل  الربملانات دعوت .13
 .والعرقية والدينية االجتماعية

 التدخل االتحب يتعلق فيما الدويل اجملتمع خاوفأيضاً لتكون مدركة مل الربملانات دعوت .14
يرتتب  هوأن تنتهك اإلنسان حقوق أن حبجة السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف

 .حلماية"اعلى ذلك "مسؤولية 
 بني التوتر يلفت نزعيف  األعضاء والربملانات الدويل الربملاين االحتاد مبسامهة رحبت .15

يمات ن خالل التقسفقط م معاً  العمل كيفية  يف ليسأن تظهر وبوضح و  ،الشعوب
 لتسوية ائلكوس  البناء اراحلو  يف االخنراط كيفية  يف أيضاً  ولكن ،والدينية والثقافية السياسية
 .النزاعات

 عملسي يالذ لدويلا الربملايناالحتاد  رصدمل التوظيف الفّعالو  إنشاء لدعم الربملانات دعوت .16
 التدخل عومن املبكر اإلنذار لضمان( املتحدة األمم ميثاق خاصة) الدويل القانون إطار يف

 الدائمة نةاللجمن  وتطلب. السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف التدخل أو اخلارجي
 .االقرتاح هذا يف النظر املتحدة األمم شؤون حول الدويل الربملاين لالحتاد
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 The 136

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 

(1) Reaffirming that the principle of non-interference in the internal affairs of 
sovereign States and the principle of refraining from the threat or use of force are 
fundamental pillars of international law and international relations, 
 

(2) Recalling the relevant provisions of the resolution adopted by the 132
nd

 IPU 
Assembly (Hanoi, 2015) International law as it relates to national sovereignty, non-
intervention in the internal affairs of States and human rights; the resolution adopted by 
the 128

th
 IPU Assembly (Quito, 2013) Enforcing the responsibility to protect: The role of 

parliament in safeguarding civilians’ lives, including its sections relating to international 
law, human rights, national sovereignty and non-intervention in the internal affairs of 
States; and the resolution adopted by the 126

th
 IPU Assembly (Kampala, 2012) 

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, 
 

(3) Reaffirming that the UN instruments which stipulate the inadmissibility of 
external intervention must be respected, in particular the Charter of the United Nations, 
the Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and 
the protection of their Independence and Sovereignty (1965), the International Covenant 
on Civil and Political Rights (1966), the Friendly Relations Declaration (1970), the 
Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of 
States (1981), the Vienna Declaration and Programme of Action (2004), the 2005 World 
Summit Outcome; and that taken together, those instruments are of paramount 
importance to prevent external interventions in the internal affairs of sovereign States, 
 

(4) Stressing the responsibility of parliaments to strengthen democracy, promote 
human rights and support dialogue and negotiation to peacefully settle internal disputes 
and prevent the forcible overthrow of democratically elected governments, 
 

(5) Underscoring that the people have the exclusive right to determine their own 
political future, based on the specific features of their country, 
 

(6) Aware that the decisions of the UN Security Council have universal 
legitimacy and that any derogations from those decisions may run contrary to 
international law and the stable conduct of international relations, 
 

(7) Highlighting both the constructive and preventive nature of parliamentary 
diplomacy, including its capacity to diffuse tensions and resolve conflicts by peaceful 
means,  
 

(8) Mindful that people do not usually take into account the positive role of 
democracy if their livelihood is in danger; but also noting that democracy and 
development are inextricably linked, 
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(9) Affirming the vital role of women in the prevention and settlement of conflicts, the 
importance of their equal participation and full involvement in all efforts to preserve and promote peace 
and security, and the need to reinforce women’s role in the decision-making processes associated 
with conflict prevention and settlement, 
 

(10) Reaffirming the important role of the equal participation and full involvement of young 
people in the prevention and settlement of conflicts, and particularly in ensuring the sustainability, 
inclusiveness and success of peacebuilding and peacekeeping efforts, 
 

(11) Believing that all States and parliaments are taking stock of the main lessons to be drawn 
from the dramatic events in the Middle East, North Africa and elsewhere in the world, and that those 
institutions acknowledge that it is important to pursue democratic constitutional reforms and adopt new 
electoral laws which ensure government accountability and equal opportunities for all; and stressing 
the need for parliaments and the IPU to continue their support for these democratization processes,  
 

1. Strongly urges all States to fulfil their obligations under international law, which include 
refraining from the threat or use of force and observing the territorial integrity of other 
States, while also respecting human rights, State sovereignty and non-interference in the 
internal affairs of States; 
 

2. Urges parliaments to defend and promote human rights, the rule of law and democracy; 
 

3. Reaffirms that the only way to conduct inter-State relations is to constantly observe the 
universally recognized principles and rules of international law; 

 

4. Also reaffirms that the viability of the democratic institutions mandated to prevent outside 
interference is of fundamental importance to respecting human rights, especially as 
regards the right of peoples to be actively involved in the conduct of public affairs, 
particularly through their freely elected representatives; 

 

5. Reiterates the fundamental value of the principle of non-interference in the internal affairs 
of other States as a means of guaranteeing respect for human rights and democracy; and 
strongly calls on States to respect and fully promote this principle; 

 

6. Underlines the essential role of parliaments in preventing outside interference that 
inevitably threatens States’ sovereignty and independence; 

 

7. Urges parliaments to establish national legal bases and mechanisms to prevent outside 
interference in the internal affairs of independent States; 

 

8. Also urges parliaments to encourage non-governmental organizations and civil society to 
participate in efforts to prevent outside interference in the internal affairs of independent 
States;  

 

9. Resolutely condemns all attempts to overthrow democratically elected governments by 
military or other direct or indirect means of outside interference; 

 

10. Urges parliaments to contribute to increasing the number of women involved at all 
decision-making levels in national, regional and international institutions and mechanisms 
designed to prevent and settle conflicts, 

 

11. Also urges parliaments to consider ways to increase the number of young people in 
decision-making processes at all levels of national, regional and international institutions 
and mechanisms designed to prevent outside interference in the internal affairs of 
sovereign States, 

 

12. Further urges all States, regardless of their political, economic, social and cultural 
systems, to fulfil their duty and responsibility to promote and protect human rights and 
fundamental freedoms, 

 

13. Calls on parliaments to promote lasting peace through effective and inclusive dialogue 
with all social, religious and ethnic groups, 
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14. Also calls on parliaments to be aware of the concerns of the international community 
relating to cases of interference in the internal affairs of sovereign States under the 
pretext that human rights are being violated and that there is a consequent “responsibility 
to protect”, 

 

15. Welcomes the contribution of the IPU and its Member Parliaments to defusing tensions 
within populations, and to demonstrating not only how to work together across political, 
cultural and religious divides but also how to engage in constructive dialogue as a means 
of settling disputes, 

 

16. Invites parliaments to support the establishment and effective functioning of an IPU 
observatory which would work within the framework of international law (particularly the 
UN Charter) to ensure early warning and prevention of outside interference or 
intervention in the internal affairs of sovereign States; and asks the IPU Standing 
Committee on United Nations Affairs to consider this proposal.  
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