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 السيادة ذات للدول الداخلية الشؤون يف اخلارجي التدخل منع يف الربملان دور

 
 البحرين من كل  وفود قبل من القانونية املهلة خالل املقدم القرار مشروع على التعديالت أدخلت
 كينيا,  إندونيسيا, اهلند, أملانيا, فنلندا, الدميقراطية, الكونغو مجهورية وواب,ك  الصني, كندا,  بلجيكا,

 وفيتنام املتحدة العربية اإلمارات أوكرانيا، اتيلند, سويسرا, إسبانيا, لبنان,
 

  القرار ككل 
 1 رفض القرار أبكلمه 
  )أملانيا( 
  الديباجة 
  من الديباجة 1الفقرة  
 مبا يلي: ديباجةالمن  1يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

ومبدأ  استخدامهاالقوة أو خدام عن التهديد ابستؤكد من جديد على أن مبدأ االمتناع وإذ ت( 1)
األسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤية  الدعائمعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤيادة يشؤؤؤؤؤؤؤ الن ج   من 

 للقانون الدويل والعالقاد الدولية،

2 

  )فلندا( 
 :ل على النحو اآليتتعد 

 الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤيادة ومبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤون ؤكد من جديد على أن وإذ ت( 1)
يف العالقاد الدولية ومبدأ عدم التدخل  خدامهاالقوة أو استتخدام مبدأ االمتناع عن التهديد ابس

 لقانون الدويل والعالقاد الدولية،األساسية ل الدعائممن مها 

3 

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   
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  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة ؤكد من جديد على أن مبدأ عدم وإذ ت( 1)
جتمع للماألسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤية  الدعائممن مها  خدامهاالقوة أو اسؤؤؤؤؤتخدام ومبدأ االمتناع عن التهديد ابسؤؤؤؤؤت

 الدويل وقواعد العالقاد الدولية، القانون

4 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ؤكد من جديد على أن مبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤيادة وإذ ت(  1)
املبادئ األسؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤية  الدعائممها من  اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدامهاالقوة أو ابسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام ومبدأ االمتناع عن التهديد 

 للقانون الدويل والعالقاد دولية،

5 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول سيادة الدولؤكد من جديد على أن وإذ ت(  1)
دعائم من الهي ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدامها ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة ومبدأ االمتناع عن التهديد 

 ساسية للقانون الدويل والعالقاد الدولية،األ

6 

  األماراد العربية املتحدة 
 من الديباجة: 3وحتذف الفقرة رقم تعدل ليصبح نصها كما يلي  

كد من جديد على أن مبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤيادة وإذ تؤ (  1)
فضــــــــال عن مبدأ اق ام ققو  ، ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتخدامها ومبدأ االمتناع عن التهديد 

صــــــــــكو  ا م  و دة اإلنســــــــــان ولع ي نا، على النحو املنصــــــــــوا علي  يف مي ا  ا م  املتح
 ، هي دعائم أساسية للقانون الدويل والعالقاد الدولية،ا خرى املتحدة

7 

  )بلجي ا( 
 (م رر 1) جديدة من الديباجة فقرة 

كد من جديد على ا قكام واملبادئ ذات الصـــــــــــلة ملي ا  ا م  املتحدة وإذ لؤ مكرر(  1)
وااللت امات االقتصــــــــــــادية للدول الي قددعا اجلمعية العامة ل م  املتحدة يف قرارنا رق  

الي  32، وال ســيما املادة 1974كانون ا ول / ديســمرب   12( املؤرخ يف 29–)د  3281

8 
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دم أو لشــــــجع على اســــــت دام لدابو اقتصــــــادية أو لنص على أن  ليس  ي دولة أن لســــــت 
ســــياســــية أو أي نوع من التدابو للضــــغخ على دولة أخرى بقصــــد إجبارنا على التبعية هلا يف 

 ممارسة ققوقها السيادية،
  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 اثلثاً( 1) جديدة من الديباجة فقرة 

الــ ي اعتمــدلــ  اجلمعيــة  70/151القرار رق   ؤكــد من جــديــد على أقكــامل(، وإذ اثل ــا   1)
، وعلى قراراعا الســــابقة بشــــ ن 2015كانون ا ول / ديســــمرب   17العامة ل م  املتحدة يف 

ققو  اإلنســـــــــــان، الي يتناف ذوجبها لن ي  التدابو القســـــــــــرية االن رادية مع القانون الدويل 
قبات الي حتول دون لن ي  إعالن ومقاصــــــــــــد ومبادئ مي ا  ا م  املتحدة، وني من بني الع

 احلق يف التنمية،

9 

  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 م رر(: 1)جديدة من الديباجة  فقرة 

مكررا( وإذ نعتقد أن مبدأ الســـــــــــيادة ال يدل فقخ على قق الدولة يف عدم التدخل يف  1)
 وسالمته ، شؤوهنا، ولكن  أيضا واجب م لب على الدولة لضمان رفاه مواطنيها

10 

  )كينيا( 
 من الديباجة 2الفقرة  

 11 حذف الفقرة

  أملانيا 
 من الديباجة 3الفقرة  

 حذف الفقرة
12 

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة احاام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت األمم املتحدة ال  تنص على عدم جوا  وإذ نؤكد من جديد على (  3)
واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التدخل يف الشؤون ميثاق األمم املتحدة، التدخل اخلارجي، وال سيما 

والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  (،1965الداخلية للدول ومحاية اسؤؤؤؤؤؤؤؤتقالتا وسؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤتها )
واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التعرض (، 1970(، وإعالن العالقاد الودية )1966والسؤؤؤؤياسؤؤؤؤية )

13 
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وينبغي  (،2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981لية للدول )والتدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخ
؛ وت تسؤ  تل  الصؤ وت متمعة أمهية قصؤون ملنع 2005نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  اق ام

 التدخالد اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذاد السيادة،
  أملانيا 
 تعدل على النحو اآليت: 

على ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة احاام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت األمم املتحدة ال  تنص على عدم جوا   جديدمن وإذ تؤكد (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالتا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياد ا )
(، واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التعرض 1970وإعالن العالقاد الودية )(، 1966والسؤؤؤؤياسؤؤؤؤية )

(، 1993-2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول )
وتل  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت متمعة ت تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أمهية قصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون ملنع ؛ 2005ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 

  لية للدول ذاد السيادة،التدخالد اخلارجية يف الشؤون الداخ

14 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تؤكد من جديد على ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة احاام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت األمم املتحدة ال  تنص على عدم جوا  (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالتا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياد ا )
 -)د  3314وقرار اجلمعية العامة (، 1970(، وإعالن العالقاد الودية )1966سؤؤؤية )والسؤؤؤيا
وإعالن عؤؤؤؤؤؤدم جوا   (،1977(، وإعالن لعميق ولــــدعي  االن راد الــــدويل )1974( )29

 2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981التعرض والتدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول )
؛ وت تس  تل  الص وت متمعة أمهية 2005القمة العاملي لعام ( والوثيقة اخلتامية ملؤمتر 1993

 قصون ملنع التدخالد اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذاد السيادة،

15 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تؤكد من جديد على ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة احاام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت األمم املتحدة ال  تنص على عدم جوا  (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التدخل يف الشؤون 

16 
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(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالتا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياد ا )
ومي ا  ققو  الدول وواجباعا (، 1970(، وإعالن العالقاد الودية )1966سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية )والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا

( املؤرخ 29 -)د  3281االقتصادية، ال ي اعتمدل  اجلمعية العامة ل م  املتحدة يف القرار 
، بشأن عدم جوا  التعرض والتدخل يف الشؤون الداخلية 1974كانون ا ول / ديسمرب   12يف 

(، والوثيقؤؤة اخلتؤؤاميؤؤة ملؤمتر القمؤؤة العؤؤاملي 2004ن وبرانمج عمؤؤل فيينؤؤا )(، وإعال1981للؤؤدول )
؛ و ت تس  تل  الص وت متمعة أمهية قصون ملنع التدخالد اخلارجية يف الشؤون 2005لعام 

 الداخلية للدول ذاد السيادة،
  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تؤكد من جديد على ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة احاام  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ وت األمم املتحدة ال  تنص على عدم جوا  (  3)
التدخل اخلارجي، وال سيما ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن املتعلق بعدم جوا  التدخل يف الشؤون 

(، والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية 1965الداخلية للدول ومحاية اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقالتا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياد ا )
والعهد الدويل اخلاا ابحلقو  االقتصـــــــــادية واالجتماعية وال قافية (، 1966سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية )والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا

(، واإلعالن املتعلق بعؤؤدم جوا  التعرض والتؤؤدخؤؤل 1970، وإعالن العالقؤؤاد الوديؤؤة )(1966)
( والوثيقة 1993 - 2004(، وإعالن وبرانمج عمل فيينا )1981يف الشؤؤؤون الداخلية للدول )

؛ و ت تسؤؤؤؤؤؤؤؤ  تل  الصؤؤؤؤؤؤؤؤ وت متمعة أمهية قصؤؤؤؤؤؤؤؤون ملنع 2005العاملي لعام  اخلتامية ملؤمتر القمة
 التدخالد اخلارجية يف الشؤون الداخلية للدول ذاد السيادة،

17 

  )الصني( 
 م رر(  3) جديدة من الديباجة فقرة 

وإذ لؤكد على أن لن ي  التدابو القســـــــــرية االن رادية والقوانني ذـــــــــد الدول ذات مكرر(  3)
خارد نطا  قرارات جملس ا من يتناقض مع القانون اإلنساين الدويل, ومي ا  ا م   السيادة

 املتحدة والقواعد واملبادئ الي حتك  العالقات السلمية بني الدول،

18 

  )مجهورية ال ونغو الدميوقراطية( 
 اثلثاً( 3) جديدة من الديباجة فقرة 

ققيقة أن  على الرغ  من التوصــيات املتعلقة ابملســ لة (، وإذ يســاورنا ابلا القلق إءا  اثل ا   3)
الي اعتمدعا اجلمعية العامة, وجملس ققو  اإلنســــــــــان وجلنة ققو  اإلنســــــــــان التابعة ل م  

19 
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املتحدة، ومع جتانل القانون الدويل وأقكام مي ا  ا م  املتحدة، ال ل ال التدابو القســــــــــرية 
لى ذلـ  من اثاثر ســـــــــــلبيـة على العمـل االجتمـاعي االن راديـة لعتمـد ولن ـ ، مع مـا ي لـب ع

واإلنســـــــــــاين، وعلى التقدم االجتماعي واالقتصـــــــــــادي للبلدان النامية، مما  لق عقبات أمام 
املمارســــة الكاملة جلميع احلقو  ا ســــاســــية للشــــعو  الواقعة يف نطا  الوالية القضــــا ية من 

 الدول ا خرى،
  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 م رر(  3) جديدة من الديباجة فقرة 

مكرر( وإذ لع ف أبن  نظرا  ل ايدة العوملة والطلب املت ايد ابعتماد معايو موقدة، فإن  3) 
 ال كي  ينصب على ذمان ا من البشري بدال  من لع ي  املبدأ الدويل لسيادة الدول،

20 

  )كينيا( 
  من الديباجة 4الفقرة  
 اآليت:تعدل على النحو  

وإذ تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد على مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية الربملااند عن تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ودعم (  4)
والتفاوض من أجل تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية الن اعاد الداخلية ابلورق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمية ومنع اإلطاحة القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية احلوار 

 ابحل وماد املنتخبة دميقراطيا،

21 

  أملانيا 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تشدد على مسؤولية الربملااند يف تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  حقوق اإلنسان ودعم احلوار (  4)
تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية الن اعاد الداخلية ابلوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمية ومنع اإلطاحة القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية  لتشـــــــــجيعوالتفاوض 

وفقا اللت امات الدول ذوجب القانون اإلنســـــــــــاين الدويل وقانون ابحل وماد املنتخبة دميقراطياً 
اإلنســـــــــان, ذا يف ذل  املســـــــــؤولية عن احلماية على النحو املت ق علي  يف نتا   مؤ ر  ققو 

 ،2005القمة العاملي لعام 

22 

  )كندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد على مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية الربملااند عن تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان ودعم (  4)
واختاذ مجيع اإلجرا ات الالءمة احلوار والتفاوض لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية الن اعاد الداخلية ابلورق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلميةا 

23 
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ا ومنع اإلطاحة لتع ي  الوقدة الوطنية والت اوض الســـــــــــلمي فيما بني  تلت قطاعات ا تمع
 ابحل وماد املنتخبة دميقراطيا،القسرية 

  )اإلماراد العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآليت: 

والعمل وإذ تشؤؤؤؤدد على مسؤؤؤؤؤولية الربملااند عن تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  حقوق اإلنسؤؤؤؤانا (  4)
الداخلية ا ودعم احلوار والتفاوض لتسؤؤؤوية الن اعاد على ذــمان االســتقالل االســ اليجي للدول

 ابلورق السلمية ومنع اإلطاحة القسرية ابحل وماد املنتخبة دميقراطيا،

24 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حقوق  ولشــــجيع اق اموإذ تشؤؤؤؤؤؤدد على مسؤؤؤؤؤؤؤولية الربملااند عن تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  (  4)
اإلنسؤان ودعم احلوار والتفاوض لتسؤوية الن اعاد الداخلية ابلورق السؤلمية ومنع اإلطاحة القسؤرية 

 ابحل وماد املنتخبة دميقراطيا،

25 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان،  ومحايةوإذ تشؤؤؤؤؤؤدد على مسؤؤؤؤؤؤؤولية الربملااند عن تع ي  الدميقراطيةا وتع ي  (  4)
ودعم احلوار والتفاوض لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية الن اعاد الداخلية ابلورق السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمية ومنع اإلطاحة القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية 

 ابحل وماد املنتخبة دميقراطيا،

26 

  )سويسرا( 
  من الديباجة 5الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

اسؤؤتناداً إا السؤؤماد للشؤؤع  حق حصؤؤرت يف تقرير مسؤؤتقبله السؤؤياسؤؤي، وإذ تؤكد على أن (  5)
لكل دولة ققا  غو قابل للتصـــــرف يف اختيار نظمها الســـــياســـــية, واالقتصـــــادية,  احملددة لبلده

 ،واالجتماعية, وال قافية، دون التدخل من قبل أي دولة أخرى أبي شكل من ا شكال

27 

  )الصني( 
 28 تعدل على النحو اآليت: 
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غري القابل للتصؤؤؤرف يف تقرير مسؤؤؤتقبله السؤؤؤياسؤؤؤي،  حصؤؤؤرتوإذ تؤكد على أن للشؤؤؤع  حق (  5)
 استنادا إا السماد احملددة لبلده،

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ويف تقرير مسؤؤؤؤؤتقبله السؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤي  يف لقرير املصــــووإذ تؤكد على أن للشؤؤؤؤؤع  احلق احلصؤؤؤؤؤرت (  5)
 ؛وفقا  للقانون الدويلالقائم على السماد احملددة لبلده 

29 

  )أوكرانيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وإذ تؤكد على أن للشؤع  احلق احلصؤرت يف تقرير مسؤتقبله السؤياسؤي، اسؤتنادا إا السؤماد (  5)
 والسعي حبرية إىل حتقيق لنميت  االقتصادية, واالجتماعية, وال قافية،احملددة لبلده 

30 

  )كندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ت رر على أن للشؤؤؤؤع  احلق احلصؤؤؤؤرت يف تقرير مسؤؤؤؤتقبله السؤؤؤؤياسؤؤؤؤي، اسؤؤؤؤتنادا إا  تؤكدوإذ (  5)
 االمتيا اد ال  يتمتع هبا يف بلده، احملددة السماد

31 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

احلق احلصؤؤرت يف تقرير مسؤؤتقبله السؤؤياسؤؤي، اسؤؤتناداً إا  كل دولةوإذ تؤكد على أن لشؤؤع  (  5)
، امت اال  لاللت امات الدولية، وال ســـــــــــيما فيما يتعلق ابق ام ققو  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤماد احملددة لبلده

 ،اإلنسان

32 

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

واالقتصـــــادي, وإذ تؤكد على أن للشؤؤؤؤؤؤع  احلق احلصؤؤؤؤؤؤرت يف تقرير مسؤؤؤؤؤؤتقبله السؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤيا (  5)
 استناداً إا السماد احملددة لبلده،  مم  وال قايف, واالجتماعي

33 

  )كواب( 
 34 تعدل على النحو اآليت: 
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والسعي حبرية إىل وإذ تؤكد على أن للشؤؤعوا احلق احلصؤؤرت يف تقرير مسؤؤتقبلها السؤؤياسؤؤي، (  5)
 السماد احملددة لبلده،، استناداً إا حتقيق لنميت  االقتصادية واالجتماعية وال قافية

  )فيتنام( 
 تعدل على النحو اآليت: 

 دون إكراه خارجيوإذ تؤكد على أن للشؤؤؤع  احلق احلصؤؤؤرت يف تقرير مسؤؤؤتقبله السؤؤؤياسؤؤؤي (  5)
 واستناداً إا السماد احملددة لبلده،

35 

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

احلق احلصؤؤؤرت يف تقرير مسؤؤؤتقبله السؤؤؤياسؤؤؤي، اسؤؤؤتناداً إا  كل بلدوإذ تؤكد على أن لشؤؤؤع  (  5)
 السماد احملددة لبلده،

36 

  )أملانيا( 
 (م رر 5)فقرة جديدة من الديباجة  

مكرر( وإذ لؤكد من جهة أخرى, أن التحدايت الكربى الي لواجهها البشـــرية اليوم، م ل  5)
لــدولــة واقــدة الوفــا  اــا لوقــدنــا، وبنــا  لغو املنــاخ, واإلرنــا  واحلر  والالجالني، ال ميكن 

 علي , ابت التعاون الوثيق بني الربملاانت ذروراي  أك ر من أي وقت،

37 

  أملانيا 
 (اثلثاً  5)جديدة من الديباجة فقرة  

(، وإذ لعر  عن قلقهـــــا إءا  دور الربملـــــاانت وقـــــاعـــــدعـــــا يف ا تمع، ابلنظر إىل اثل ـــــا   5)
للصــــــــــح يني، وءايدة القيود امل روذــــــــــة على نطا  عمل ا تمع املدين، االعتقاالت العديدة 

وبعض امليول إىل إذـــــعاف الربملاانت من خالل إعالن قاالت الطوارئ امل رطة أو من خالل 
 االعتقال غو القانوين للنوا ،

38 

  أملانيا 
 (رابعاً  5)جديدة من الديباجة فقرة  

لدين بواجباعا جتاه مجيع ا فراد داخل الدولة، وأن مجيع رابعا ( وإذ لؤكد أن الربملاانت  5)
 البشر دون است نا  يتمتعون حبقو  اإلنسان العاملية وغو القابلة للتج  ة،

39 

  أملانيا 
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  من الديباجة 6الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تدرت أن لقراراد ملس األمن الدويل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعية دولية، وأن أت انتقاص من تل  القراراد 6)
يف تسؤؤؤيري العالقاد الدولية  ميكن أن لســـه ، وإذا مل لكن مســـيســـةقد يتناىف مع القانون الدويل، 

 على حنو مستقر،

40 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تدرت أن لقراراد ملس األمن الدويل شؤؤؤؤؤؤؤؤرعية عاملية، وأن أت انتقاص من تل  القراراد 6)
وال ســـــيما عند معاجلة السؤؤؤؤؤؤلوت املسؤؤؤؤؤؤتقرة للعالقاد الدولية،  وقواعدقد يتناىف مع القانون الدويل 

 املسا ل املتصلة ابلعدوان والتدخل يف والشؤون الداخلية للدول ذات السيادة،

41 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

، وفقا  قكام مي ا  ا م  املتحدة( وإذ تدرت أن لقراراد ملس األمن الدويل شؤؤؤرعية عاملية 6)
، قد يتناىف مع القانون الدويل الي قد لكون مل مة بطبيعتهاوأن أت انتقاص من تل  القراراد، 
 والسلوت املستقر للعالقاد الدولية،

42 

  )اتند( 
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تدرت أن لقراراد ملس األمن الدويل شؤؤؤؤؤؤؤؤرعية عاملية وأن أت انتقاص من تل  القراراد، 6)
، قد يتنؤاىف مع القؤانون الدويل والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوت املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقر ذا يف ذل  التدخل اخلارجي من أي نوع

 للعالقاد الدولية،

43 

  )اإلماراد العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وقراراد ملس األمن الدويل شرعية عاملية، وأن أت انتقاص من تل   ملقراراتوإذ تدرت أن (  6)
 القراراد قد يتناىف مع القانون الدويل واستقرار العالقاد الدولية،

44 

  )فيتنام( 
  من الديباجة 7الفقرة  
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 تعدل على النحو اآليت: 
( وتسؤؤلا الءؤؤو  على الوابع البنا  والوقائي للدبلوماسؤؤية الربملانية، مبا يف ذل  قدر ا على ن ع 7)

 وحل الصراعاد ابلورق السلمية، ابلوسا ل البديلة ولوفو منرب لتسوية الن اعاتفتيل التوتراد، 
45 

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

( تسؤؤؤليا الءؤؤؤو  على الوابع البنا  والوقائي للدبلوماسؤؤؤية الربملانية، مبا يف ذل  قدر ا على ن ع 7)
 وحل الصراعاد ابلوسائل السلمية، أو ل اديهافتيل التوتراد 

46 

  )البحرين( 
  من الديباجة 8الفقرة  
 47 حذف الفقرة 
  )فلندا وأملانيا( 
 من الديباجة مبا يلي: 8يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

الت مت بتوطيد الدميقراطية واحل اظ عليها وممارســــتها بشــــكل كامل، على أســــا  اق ام  (8)
القي  الدميقراطية ا ســــــــاســــــــية واحلرايت العامة الكاملة ك ســــــــا  من أجل التقدم  و العدالة 

 االجتماعية والتنمية،

48 

  )كواب( 
 الديباجة مبا يلي: من 8يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

( وإذ لالقظ أن الدميقراطية والتنمية لرلبطان ارلباطا ال ان صــــــــــام ل ، فإن عديد ســــــــــالمة 8)
 وأمن شعب ما قد يؤثر على حتديد ا ولوايت فيما يتعلق ابلدميقراطية،

49 

  )كينيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ابحلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبان الدور اإليايب للدميقراطية إذا وإذ تءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع يف اعتبارها أن الناس ال  خذون عادة ( 8)
وإذ يشؤؤؤري إا أن الدميقراطية والتنمية مرتبوتان ارتباطاً وثيقاًا  كانت أر اقهم يف خور؛ ول ن أيءؤؤؤا

 وتؤكد على ضرورة احلفاظ على دعم الدميقراطية يف أوقاد املصاع  االقتصادية،

50 

  )كندا( 
 51 تعدل على النحو اآليت: 
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يف اعتبارها أن الناس ال  خذون عادة ابحلسبان الدور اإليايب للدميقراطية إذا كان وإذ تءع ( 8)
 والتنمية ترتبا ارتباطا وثيقا، واحلك  الرشيدأبن الدميقراطية  مقتنعة أر اقهم يف خور؛ ول ن أيءا

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

عادة ابحلسبان الدور اإليايب للدميقراطية إذا كان وإذ تءع يف اعتبارها أن الناس ال  خذون ( 8)
 تالحظ أن الدميقراطية والتنمية ترتبا ارتباطا وثيقا، أر اقهم يف خور؛ ول ن أيءا

52 

  )اتند( 
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تءع يف اعتبارها أن الناس ال  خذون عادة ابحلسبان الدور اإليايب للدميقراطية إذا كان 8)
وأن لكل أر اقهم يف خور؛ ول نها تالحظ أيءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أن الدميقراطية والتنمية مرتبوتان ارتباطا وثيقاً، 

 دولة احلق يف لقرير طبيعة ن ه الروابخ وشكلها وفقا  للظروف السا دة اثن ا ،

53 

  )اإلماراد العربية املتحدة( 
 تعدل على النحو اآليت: 

(وإذ تءؤؤؤع يف اعتبارها أن الناس ال  خذون عادة ابحلسؤؤؤبان الدور اإليايب للدميقراطية إذا كان 8)
ترتبا ارتباطاً  وققو  اإلنســـــــــانأر اقهم يف خور؛ ول نها تالحظ أيءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أن الدميقراطية والتنمية 

 وثيقاً،

54 

  )البحرين( 
  من الديباجة 9الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تؤكد من جديد على الدور احليوت للمرأة يف منع الصؤؤؤؤراعاد وتسؤؤؤؤويتها، وأمهية املشؤؤؤؤاركة 9)
يف مجيع اجلهود الرامية إا  ون وتع ي  السلم واألمن،  وإشراكها ال املواملتساوية للمرأة  الكاملة

 دور املرأة يف عملياد  نع القرار املرتبوة مبنع الصراعاد وتسويتها، دورهاوضرورة تع ي  

55 

  )البحرين( 
  من الديباجة 10الفقرة  
 56 تعدل على النحو اآليت: 
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( وإذ تؤكد من جديد على الدور اتام إلشؤؤؤؤؤؤرات الشؤؤؤؤؤؤباا بشؤؤؤؤؤؤ ل كامل وعلى قدم املسؤؤؤؤؤؤاواة 10)
يف منع نشؤؤؤوا الصؤؤؤراعاد وتسؤؤؤويتها، وال سؤؤؤيما يف ضؤؤؤمان اسؤؤؤتدامةا و وليةا  واملشؤؤؤاركة ال املة

واحل اظ عليهما من أجل ا جيال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم،  حفظبنؤا  جهود حفظ السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالما و  بنؤا جنؤا  و 
 ،القادمة

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

املتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوية للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباا يف منع ال املة و على الدور اتام للمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة  من جديد( وإذ تؤكد 10)
 ،هحفظو جهود بنا  السالم ا و وليةا وجنا  الصراعاد وتسويتها، وال سيما ضمان استدامة

57 

  )سويسرا( 
  (م رر  10)من الديباجة  جديدةفقرة  
مكرر( وإذ لشــــــــــدد أيضــــــــــا على دور ا تمع املدين يف لع ي  الســــــــــل  وا من، ويف منع  10) 

 الصراعات ولسويتها،
58 

  )بلجي ا( 
  (م رر 10) من الديباجة  جديدةفقرة  
مكرر( وإذ لشـــــدد على أملية املشـــــاركة املتســـــاوية واإلشـــــرا  الكامل ل قليات القومية  10) 

واإلثنية والدينية واللغوية يف اإلطار الدميقراطي للدولة كج   من جمتمع شــــــــــــامل يوفر   ال 
 لتسوية اخلالفات ابلوسا ل السلمية،

59 

  )كندا( 
  (م رر 10) من الديباجة  جديدةفقرة  
مكرر( وإذ لع ف أن الدميقراطية لدعو إىل إدراد ا ش اا ذوي اإلعاقة يف العمليات  10) 

 واملؤسسات الي حتدد االجتاه االجتماعي واالقتصادي ال ي لت  ه ا م ،
60 

  )كينيا( 
 (اثلثاً  10) من الديباجة جديدةفقرة  

اثل ــا ( وإذ لــدر  أن ا قليــات وا موعــات املهمشـــــــــــــة قيويــة يف إ ــاد قلول دا مــة  10)
 للصراعات الداخلية،

61 

  )كينيا( 
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  من الديباجة 11الفقرة 

 تعدل على النحو اآليت: 
( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملااند تسؤؤؤؤتعرض الدروس الرئيسؤؤؤؤية ال  مي ن اسؤؤؤؤتخال ؤؤؤؤها 11)

يف أماكن خمتلفة من العامل،  يف الشرق األوسا و ال أفريقيا وأماكن أخرنمن األحداث املأساوية 
موا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة  أن  من امله  أمهيةهنات توافقاً واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعاً يف اآلرا  على  تل  املؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد تعافوأن 

احل ومة  شــــــــرعيةاإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحاد الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية الدميقراطية واعتماد قوانني انتخابية جديدة تءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن 
على ضؤؤؤؤؤؤرورة أن توا ؤؤؤؤؤؤل الربملااند  ومشؤؤؤؤؤؤددةً  ت افؤ الفرص للجميع؛ فضـــــال عنو مسؤؤؤؤؤؤا لتها، و

 واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعملياد التحول الدميقراطي هذه،

62 

  )بلجي ا( 
 على النحو اآليت:تعدل  

( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملااند تسؤؤؤؤتعرض الدروس الرئيسؤؤؤؤية ال  مي ن اسؤؤؤؤتخال ؤؤؤؤها 11)
من األحداث املأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوية يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و ال أفريقيا وأماكن أخرن من العامل، وأن تل  

اد قوانني املؤسؤؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤاد تعاف أبنه من املهم موا ؤؤؤؤؤؤؤؤلة اإل ؤؤؤؤؤؤؤؤالحاد الدسؤؤؤؤؤؤؤؤتورية الدميقراطية واعتم
على ضرورة أن توا ل  ومشددةً جديدة تءمن مسا لة احل ومة وت افؤ الفرص للجميع؛  انتخابية

 الربملااند واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعملياد التحول الدميقراطي هذه،

63 

  )اندونيسيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

( وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملااند تسؤؤؤؤتعرض الدروس الرئيسؤؤؤؤية ال  مي ن اسؤؤؤؤتخال ؤؤؤؤها 11)
من األحداث املأسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوية يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا و ال أفريقيا وأماكن أخرن من العامل، وأن تل  

عند املؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤاد تعاف أبنه من املهم موا ؤؤؤؤؤؤلة اإل ؤؤؤؤؤؤالحاد الدسؤؤؤؤؤؤتورية الدميقراطية وأن تعتمد، 
على  ومشددةً ، قوانني انتخابية جديدة ت فل مسا لة احل ومة وت افؤ الفرص للجميع؛  االقتضا

 ضرورة أن توا ل الربملااند واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعملياد التحول الدميقراطي هذه،

64 

  )أملانيا( 
 65 تعدل على النحو اآليت: 
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( و وإذ تؤمن أبن مجيع الدول والربملااند تستعرض الدروس الرئيسية ال  مي ن استخال ها 11)
ويف أماكن أخرن من  وأورواب الشـــرقيةمن األحداث املأسؤؤؤؤاوية يف الشؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤا و ال أفريقيا 

العامل، وأن تل  املؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤاد تعاف أبنه من املهم موا ؤؤؤؤؤؤلة  اإل ؤؤؤؤؤؤالحاد الدسؤؤؤؤؤؤتورية الدميقراطية 
على  ومشؤؤؤؤؤؤؤؤددةً واعتماد قوانني انتخابية جديدة ت فل مسؤؤؤؤؤؤؤؤا لة احل ومة وت افؤ الفرص للجميع؛ 

 ضرورة أن توا ل الربملااند واالحتاد الربملاين الدويل دعمهما لعملياد التحول الدميقراطي هذه،
  )أوكرانيا( 
   
  منطو  القرار 
 66 جديدة من منووق القرار 1 فقرة 
 جديدة يف بداية منووق القرار ليصبح نصها كما يلي:تءاف فقرة  

لعيد الت كيد على ذــــــرورة االق ام وااللت ام التام ملقاصــــــد ومبادئ مي ا  ا م  املتحدة .  1
والقانون الدويل، وعلى وج  اخلصوا اق ام سيادة الدول, واستقالهلا, وسالمتها اإلقليمية, 

 وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية،

 

  )كواب( 
  من منووق القرار 1الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

مبا يف ذل  االمتناع عن حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، .  1
التهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا، ومراعاة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن، مع احاام 

وأن على كل دولة  وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدولحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان 
واج  االمتناع يف عالقا ا الدولية عن التهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة 
اإلقليمية أو االسؤؤؤتقالل السؤؤؤياسؤؤؤي ألت دولة أخرن، وواج  عدم التدخل يف املسؤؤؤائل ال  تدخل 

الؤداخليؤة ألت دولؤة أخرن، وواجؤ  والتعؤاون يف تع ي  االحاام واملراعؤاة العؤامليني يف نوؤاق الواليؤة 
 حلقوق اإلنسان واحلرايد األساسية للجميع؛

67 

  )فلندا( 
  وتعديلها ليصبح نصها كما يلي: 2احلالية من املنووق إا ما بعد الفقرة  1نقل الفقرة  
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ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  .  1 
ومراعاة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن، مع احاام  التهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا،

من التدابو القســــرية حقوق اإلنسؤؤؤؤؤان وسؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول 
اإلقليمية، فضـــــــال  عن مكافحة اإلرنا  كميع أشـــــــكال  ذا يف  االن رادية الي لتجاوء احلدود

 ؛ذل   ويل 

68 

  )كواب( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن .  1
سؤؤؤؤؤؤالمتها اإلقليمية، مع والدول األخرن  ســـــيادةالتهديد ابسؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤتعماتا، ومراعاة 

لكل  وسؤؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف والشؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدولحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤانا ومحاية احاام 
 ؛فرد داخل أراذيها

69 

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

. حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن 1
التهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا، ومراعاة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن، مع احاام 

 ؛وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولسيادة الدول وحقوق اإلنسانا 

70 

  ()أملانيا 
 تعدل على النحو اآليت: 

 مبا يف ذل  االمتناع عنحتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، .  1
وذـــمان الســـالمة  ومراعاة السؤؤؤالمة اإلقليميةابالمتناع عن التهديد ابسؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤتعماتا 

والعالقات الودية بني ، مع احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول، اإلقليمية للدول ا خرى
 ؛للدول، وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية الدول

71 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن .  1
مع احاام السؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن،  ذــد ومراعاةالتهديد ابسؤؤتعمال القوة أو اسؤؤتعماتا، 

72 
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حقوق اإلنسؤؤؤؤان واحاام سؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤون الداخلية  لع ي  ومحاية من أجل
 للدول؛

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن . 1
ويف السؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن،  واق ام ومراعاةالتهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا 

 احاام حقوق اإلنسان وسيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛و نفس الوقت

73 

  )اتند( 
 تعدل على النحو اآليت: 

إلدانة اإلرنا  كميع حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، .  1
كما يتجلى يف غ و واقتالل ا راذـــــــــي, والتطهو العرقي والن وا، ولدمو ال ا  أشـــــــــكال ،  

ا ثري للبشــــــرية، وإنشــــــا  جيوش ا ط ال، وإســــــا ة معاملة النســــــا  والعمليات االنتحارية  
االمتناع عن التهديد ابسؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤتعماتا، ومراعاة السؤؤؤؤالمة  ولتضــــمن ن ه االلت امات

األخرن، مع احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان وسؤؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون اإلقليمية للدول 
 الداخلية للدول؛

74 

  )لبنان( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن .  1
وعدم لشــــجيع التهديد ابسؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤتعماتا ومراقبة السؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن، 

االذطراابت وال وذى يف الشؤون الداخلية للدول، وعدم التسبب يف أي صراع أو اذطرا  
لي، وجتنب أي  اولة للت ثو على ا من القومي, والشــــــؤون الســــــياســــــية, واالقتصــــــادية, داخ

، مع احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف وال قافية, واالجتماعية للدول
 الشؤون الداخلية للدول،

75 

  )اإلماراد العربية املتحدة( 
 76 تعدل على النحو اآليت: 
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حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن .  1
، ومراقبة السؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية والتدابو القســــرية االن راديةالتهديد ابسؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤتعماتا، 

اخلي للدول األخرن، مع احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان وسؤؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول وعدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الد
 للدول؛

  )مجهورية ال ونغو الدميوقراطية( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث بقوة مجيع الدول على الوفا  ابلت اما ا مبوج  القانون الدويل، مبا يف ذل  االمتناع عن .  1
ولســـــــــوية التهديد ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعمال القوة أو اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعماتا، ومراقبة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالمة اإلقليمية للدول األخرن، 

مع  املناءعات ابلطر  الســـــــــــلمية ذوجب القانون الدويل، ذا يف ذل  مي ا  ا م  املتحدة،
 احاام حقوق اإلنسان، والسيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛

77 

  )فيتنام( 
 (م رر 1) جديدة من منووق القرار فقرة 

أية لدابو قســـــــرية ســـــــياســـــــية, أو . حتث الدول على االمتناع عن اعتماد أو لن ي  )مكرر( 1
اقتصـــادية, أو مالية, أو جتارية من جانب واقد لتعارض مع القانون الدويل والقانون اإلنســـاين 
الدويل ومي ا  ا م  املتحدة واملبادئ الي حتك  العالقات الســـــــــــلمية بني الدول إلكراه دولة 

مني منها أية م ااي من أي أخرى من أجل احلصــــول على لبعية ممارســــة ققوقها الســــيادية أو أ
نوع، أو أي لدابو ميكن أن لعيق حتقيق أنداف التنمية املســـتدامة حتقيقا  كامال ، وال ســـيما يف 

 البلدان النامية 

78 

  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 (م رر 1) جديدة من منووق القرار فقرة 

مبادئ وقواعد مي ا  ا م  املتحدة لشـــــــــــدد على الدور اهلام للربملاانت يف احل اظ على .  1
واملبادئ ا ســـــــاســـــــية للقانون الدويل، وال ســـــــيما عدم التدخل يف الشـــــــؤون الداخلية للدول 
 ا خرى، وجتنب است دام التهديدات أو القوة ذد السالمة اإلقليمية أو استقاللية الدول 

79 

  )أوكرانيا( 
  من منووق القرار 2الفقرة  
 80 من املنووق مبا يلي: 2احلايل للفقرة يستعاض عن النص  
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. حتث الربملاانت على لع ي  واق ام مجيع ققو  اإلنســــــــان دون  يي  كقاعدة أســــــــاســــــــية  2
للحياة الدميقراطية للربملاانت الوطنية, وللدفاع عن ققو  اإلنســان ولع ي نا, وســيادة القانون 

 والدميقراطية 
  )كواب( 
 تعدل على النحو اآليت: 

 حقوق اإلنسان وتع ي هاا وسيادة القانون والدميقراطية؛ محاية الدفاع عن. حتث الربملااند على  2
81 

  )سويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

 حقوق اإلنسان وتع ي هاا سيادة القانون والدميقراطية؛ محاية الدفاع عن. حتث الربملااند على  2
82 

  )فيتنام( 
 من املنووق: 7يلي وتدمج الحقا مع الفقرة  تعدل ليصبح نصها كما 

للدفاع عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  اســــــــت دام مجيع الوســــــــا ل الدســــــــتوريةحتث الربملااند على .  2
 وتع ي هاا وسيادة القانون والدميقراطية؛

83 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث الربملااند على الدفاع عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان وتع ي هاا وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة القانون والدميقراطية؛ .  2
وحت ها أيضــــا، يف ن ا الصــــدد، على لشــــجيع إنشــــا  مؤســــســــات وطنية مكل ة حبماية ولع ي  

 ققو  اإلنسان وفقا ملبادئ ابريس، واالذطالع بتقيي  دوري ل نشطة السنوية 

84 

  الدميقراطية()مجهورية ال ونغو  
  من منووق القرار 3الفقرة  
 85 حذف الفقرة 
  )كواب( 
 تعدل على النحو اآليت: 

تؤكد من جديد على أن السؤبيل الوحيد إلقامة العالقاد بني الدول هو االلت ام الدائم مببادئ .  3
أجل منع موارد وحتث مجيع الدول على العمل من وقواعؤد القؤانون الؤدويل املعاف هبؤا عؤامليؤاً؛ 

 املنظمات اإلرنابية، سوا  كانت بشرية أو عسكرية أو مالية 

86 
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  )لبنان( 
 تعدل على النحو اآليت: 

على أن السؤبيل الوحيد إلقامة العالقاد بني الدول هو االلت ام الدائم مببادئ  من جديدتؤكد .  3
 وقواعد القانون الدويل املعاف هبا عامليا؛

87 

 88 )سويسرا( 
  من منووق القرار 4الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

املؤسؤؤسؤؤاد الدميقراطية امل لفة مبنع التدخل اخلارجي  واســتدامة. تؤكد من جديد أيءؤؤا أن بقا  4
أمهية أسؤؤاسؤؤية يف احاام حقوق اإلنسؤؤان، خا ؤؤة فيما يتعلق  ق  هلما ال ي  ســد ســيادة الدولة

 الشعوا يف املشاركة بنشاط يف إدارة الشؤون العامة، وال سيما من خالل ممثليهم املنتخبني  رية؛

89 

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

له أمهية  التدخل اخلارجيامل لفة مبنع مؤسساد الدميقراطية الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ. تؤكد من جديد أيءا أن بقا  4
أسؤؤاسؤؤية يف احاام حقوق اإلنسؤؤان، خا ؤؤة فيما يتعلق  ق الشؤؤعوا يف املشؤؤاركة بنشؤؤاط يف إدارة 

 الشؤون العامة، وال سيما من خالل ممثليها املنتخبني  رية؛

90 

  )فلندا وأملانيا( 
  من منووق القرار 5الفقرة  
 91 حذف الفقرة 
  )فلندا واتندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول  التعرض . ت رر التأكيد على القيمة األسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤية ملبدأ عدم5
كوسؤؤؤؤؤؤيلة لءؤؤؤؤؤؤمان احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان والدميقراطية؛ وتدعو بقوة الدول أن حتام  هذا األخرن  

 قوق اإلنسان وتنفيذها يف مع التسليم يف الوقت نفسه أبن االهتمام  املبدأ وتع ي ه بش ل كامل،
 دول أخرن ال يش ل تدخال؛

92 

  )أملانيا( 
  93 
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 تعدل على النحو اآليت:
. ت رر التأكيد على القيمة األسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤية ملبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول األخرن 5

؛ وتدعو الدول وبقوة أن حتام هذا املبدأ كوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلة لءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان احاام حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان والدميقراطية
مع التســـــلي  يف الوقت ن ســـــ  أبن محاية ققو  اإلنســـــان لتعلق اب تمع وتع ي ه بشؤؤؤؤؤؤ ل كامل 

الدويل ككل، وابلتايل فهي ليســـــت جمرد مســـــ لة داخلية كليا  ابلنســـــبة لل يار الســـــيادي لكل 
ة ما أن لشــعر ابلقلق إءا  قالة دولة  ونتيجة ل ل ، فإن مبدأ عدم التدخل ال حيظر على دول

 ققو  اإلنسان يف الدول ا خرى 
  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ت رر التأكيد على القيمة األسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤية ملبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول األخرن .  5
اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان  كوسؤؤؤؤؤؤؤؤيلة لءؤؤؤؤؤؤؤؤمان احاام حقوقومبدأ عدم اســــــت دام التدابو القســــــرية االن رادية 

 والدميقراطية؛ وتدعو الدول وبقوة أن حتام هذه مبادئ وتع ي ها بش ل كامل؛

94 

  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
 تعدل على النحو اآليت: 

ت رر التأكيد على القيمة األسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤية ملبدأ عدم التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول األخرن .  5
كوسيلة لءمان احاام حقوق اإلنسان والدميقراطية؛ وتدعو الدول وبقوة أن حتام هذا املبدأا وأن 

 يف احلياة الواقعية بغية جتنب الصــــراعات ومنع التهديدات ولك ل على  و كامل لطبيق تع  ه 
 لسيادة الدول 

95 

  )اإلماراد العربية املتحدة( 
  من منووق القرار 6الفقرة  
 96 حذف الفقرة 
  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

الذت قد  التعرض اخلارجيتؤكد على الدور األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للربملااند يف منع التدخل اخلارجي .  6
 سيادة الدول واستقالتا؛ حتمايهدد 

97 

  )أملانيا( 
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 تعدل على النحو اآليت: 
 كســلطة دســتورية ومؤســســة دميقراطية عدف إىل يفتؤكد على الدور األسؤؤؤاسؤؤؤي للربملااند .  6

 التدخل اخلارجي الذت يهدد حتماً سيادة الدول واستقالتا؛ التعرضمنع 
98 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

سؤؤؤؤؤؤؤيادة الدول  حتماتؤكد الدور األسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤي للربملااند يف منع التدخل اخلارجي الذت يهدد .  6
 واستقالتا؛

99 

  )بلجي ا( 
 100 من منووق القرار 7الفقرة  
  حذف الفقرة 
  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

أو التصــــــدي  اخلارجيالتعرض حتث الربملااند على إنشؤؤؤؤؤؤؤا  قواعد وآلياد قانونية وطنية ملنع .  7
 يف الشؤون الداخلية للدول املستقلة؛ للتدخل اخلارجي

101 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

وآلياد وطنية ملنع التدخل اخلارجي يف  قواعد قواعد قانونيةحتث الربملااند على إنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  .  7
 ؛ذات السيادة املستقلةالشؤون الداخلية للدول 

102 

  )البحرين( 
 على النحو التايل: 7و  2دمج الفقرتني  

للدفاع عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان  على اســــــــت دام مجيع الوســــــــا ل الدســــــــتوريةحتث الربملااند .  7
إنشؤؤؤؤؤؤؤا  قواعد وآلياد قانونية و حيث الربملااند على - 7وتع ي ها، وسؤؤؤؤؤؤؤيادة القانون والدميقراطية، 

 ذاد السيادة؛ املستقلةللدول  التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية التعرضوطنية ملنع 

103 

  )البحرين( 
 104 تعدل على النحو اآليت: 
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حتث الربملااند على إنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  قواعد وآلياد قانونية وطنية ملنع التعرض اخلارجي للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون .  7
واختاذ التدابو املناســــبة لتع ي  مشــــاركة النســــا , والشــــبا  وا تمع الداخلية للدول املسؤؤؤؤؤتقلةا 

 نشو  الصراعات ولسويتها وك ل  يف بنا  السل  وصون  املدين يف منع 
  )بلجي ا( 
  من منووق القرار 8الفقرة  
 105 حذف الفقرة 
  )بلجي ا وفنلندا وأملانيا وسويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

االلصال ووسا ل حتث أيءا الربملااند على تشجيع املنظماد غري احل وميةا واجملتمع املدين .  8
ملنع التدخل اخلارجي يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول  املضـــــــــنيةعلى املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة يف اجلهود  واإلعالم
 ذاد السيادة؛ املستقلة

106 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

حتث أيءؤؤؤؤا الربملااند على تشؤؤؤؤجيع املنظماد غري احل ومية واجملتمع املدين على املشؤؤؤؤاركة يف .  8
 املســــتقبل الســــياســــي, والتنمية االقتصــــادية, واالجتماعية وال قافية لبلدنا، ذا يف ذل لقرير 

 اجلهود الرامية إا منع التدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول املستقلة؛

107 

  )كندا( 
 م رر( 8) فقرة جديدة من منووق القرار 

الصــــراعات ولن ي  اســــ اليجيات بنا  مكرر. لدعو الربملاانت إىل العمل على منع نشــــو   8
 السالم كج   من برانجمها للعالقات الربملانية 

108 

  )أسبانيا( 
 م رر( 8) فقرة جديدة من منووق القرار 

مكرر. حتث الربملاانت وبقوة على ك الة لنمية ا تمع املدين احلر ك ســــــــــــا  للدميقراطيـة  8
 املدين ابست دام مجيع الوسا ل املتاقة والتنمية، ولع ي  التبادالت داخل ا تمع 

109 

  )أملانيا( 
  110 
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 اً(اثلث 8) فقرة جديدة من منووق القرار
اثل ا . حتث أيضــا الربملاانت على أن لقاوم، بكل الوســا ل املتاقة، ســحب احلصــانة ســياســيا   8

 من أعضا  الربملان املنت بني  
  )أملانيا( 
 رابعاً(  8) فقرة جديدة من منووق القرار 

رابعا . حتث ك ل  الربملاانت على املســــاعدة لضــــمان ال صــــل الواذــــ  بني الســــلطات من  8
 خالل نظام فعال من الضوابخ والتواءانت 

111 

  )أملانيا( 
  من منووق القرار 9الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

املنتخبؤؤؤة دميقراطيؤؤؤا ابلوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤل احملؤؤاوالد الراميؤؤؤة إا اإلطؤؤاحؤؤة ابحل ومؤؤاد . تؤؤدين   م مجيع 9
التهديداد ابستخدام  العس رية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة للتدخل اخلارجي أو

 القوة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألت دولة؛

112 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

دين   م مجيع حمؤؤاوالد الراميؤؤة إا اإلطؤؤاحؤؤة ابحل ومؤؤاد املنتخبؤؤة دميقراطيؤؤًا ابلوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤل . تؤؤ 9
 للتدخل اخلارجي؛ للتعرض اخلارجيالعس رية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة 

113 

  )أملانيا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل تدين   م مجيع احملاوالد الرامية لإلطاحة ابحل وماد املنتخبة دميقراطياً عن طريق .  9
 أية وسائل للتدخل اخلارجي؛ العس رية أو غريها من الوسائل املباشرة أو غري املباشرة

114 

  )اتيلند( 
 تعدل على النحو اآليت: 

عن طريق  أو إبعادناتدين   م مجيع حماوالد الرامية لإلطاحة ابحل وماد املنتخبة دميقراطياً .  9
الوسؤؤؤؤؤائل العسؤؤؤؤؤ رية أو غريها من الوسؤؤؤؤؤائل املباشؤؤؤؤؤرة أو غري املباشؤؤؤؤؤرة ال  تسؤؤؤؤؤتخدم لتربير التدخل 

 اخلارجي، سوا  كان ذل  بش ل مباشر أو غري مباشر؛
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  )البحرين( 
 اآليت: تعدل على النحو 

تدين   م مجيع حماوالد الرامية لإلطاحة ابحل وماد املنتخبة دميقراطياً ابلوسؤؤائل العسؤؤ ريةا .  9
 أو غريها من وسائل التدخل املباشر أو غري املباشر؛ السياسية, أو االقتصاديةأو 

116 

  )مجهورية ال ونغو الدميقراطية( 
  من منووق القرار 10الفقرة  
 النحو اآليت:تعدل على  

وذـــــمان مبدأ  املشؤؤؤؤؤؤؤاركادالعامالت . حتث الربملااند على اإلسؤؤؤؤؤؤؤهام يف  ايدة عدد النسؤؤؤؤؤؤؤا  10
مستوايد  نع القرار يف املؤسساد واآللياد الوطنية واإلقليمية  منتدايتمجيع يف  لكافؤ ال را

 والدولية الرامية إا منع نشوا الصراعاد وتسويتها؛

117 

  )البحرين( 
 على النحو اآليت:تعدل  

. حتث الربملااند على اإلسؤؤؤؤهام يف  ايدة عدد النسؤؤؤؤا  املشؤؤؤؤاركاد على مجيع مسؤؤؤؤتوايد  ؤؤؤؤنع 10
والوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إا منع نشؤؤؤؤؤؤؤوا  دون الوطنيةالقرار يف املؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤاد واآللياد 

 الصراعاد وتسويتها،

118 

  )كينيا( 
  من منووق القرار 11الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

. حتث أيءؤؤؤاً الربملااند على النظر يف سؤؤؤبل  ايدة عدد الشؤؤؤباا يف عملياد  ؤؤؤنع القرار على 11
الرامية إا منع التدخل اخلارجي مجيع مسؤؤؤؤتوايد املؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤاد واآللياد الوطنية واإلقليمية والدولية 

 يف الشؤون الداخلية للدول ذاد السيادة،

119 

  )سويسرا( 
 على النحو اآليت: تعدل 

. حيث أيءؤؤؤؤاً الربملااند على النظر يف سؤؤؤؤبل  ايدة عدد الشؤؤؤؤباا املشؤؤؤؤاركني يف عملياد  ؤؤؤؤنع 11
ملنع التدخل  لراميةا والدوليةالقرار على مجيع مسؤؤؤؤؤؤؤتوايد املؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤاد واآللياد الوطنية واإلقليمية 

 ،دية بينهاواق ام العالقات الو اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول ذاد السيادة 
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  )البحرين( 
 )اثنيا( من منووق القرار 11الفقرة  

م رر. حتث الربملااند على وضؤؤؤؤؤع آلياد لءؤؤؤؤؤمان متثيل األشؤؤؤؤؤخاص ذوت اإلعاقة واألقلياد  11
 والفئاد املهمشة األخرن يف املؤسساد احل ومة،

121 

  )كينيا( 
  من منووق القرار 12الفقرة  
 تعدل على النحو اآليت: 

. حتث كذل  مجيع الدول، بغض النظر عن نظمها السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية واالقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية واالجتماعية 12
والثقافية، على الوفا  بواجبها ومسؤؤؤؤؤؤؤوليتها يف تع ي  ومحاية حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان واحلرايد األسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤية 

 وفقا  قكام القانون الدويل الي حتك  العالقات بني الدول ذات السيادة 

122 

  )البحرين( 
 م رر( 12) فقرة جديدة من منووق القرار 

مكرر .حتث الدول على إعطا  ا ولوية للمبادئ التوجيهية للتعاون اإلمنا ي الي عدف  12
 إىل لع ي  مؤشرات النوعية واالستقرار الدميقراطية 

123 

  )أسبانيا( 
  من منووق القرار 13الفقرة  
 املنووق مبا يلي:من  13يستعاض عن النص احلايل للفقرة  

. ترح  إبسؤؤهاماد االحتاد الربملاين الدويل والربملااند يف تع ي  السؤؤالم الدائم؛ وتدعو إا ن ع 13
فتيل التوتراد بني الشؤؤؤؤؤؤعوا أينما تنشؤؤؤؤؤؤأ، ليس فقا من خالل العمل اجلماعي عرب اإلنقسؤؤؤؤؤؤاماد 

ّنا ا وفّعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالا وشامل مع السياسيةا والثقافية والدينية، ول ن أيءا من خالل الدخول يف حوار ب
 مجيع الفئاد العرقية والدينية واالجتماعية األخرن كوسائل لتسوية الن اعاد بني مجيع الدول؛

124 

  البحرين 
 تعدل على النحو اآليت: 

. تدعو الربملااند إا تع ي  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم الدائم من خالل إجرا  حوار فعال وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل مع مجيع 13
واألقليؤؤاد القوميؤؤةا واإلثنيؤؤةا والؤؤدينيؤؤة واللغويؤؤة وضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤان  والؤؤدينيؤؤة والعرقيؤؤةالفئؤؤاد االجتمؤؤاعيؤؤةا 

 مشاركتها على قدم املساواة يف اإلطار الدميقراطي للدولة؛
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  )كندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

. تدعو الربملااند إا تع ي  السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم الدائم من خالل إجرا  حوار فعال وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامل مع مجيع 13
 والدينية واإلثنية، والعرقيةالفئاد االجتماعية 

126 

  )كينيا( 
  من منووق القرار 14الفقرة  
 127 حذف الفقرة 
  (أملانيا وسويسرا) 
 ذا يلي:من املنطو   14يستعاض عن النص احلايل لل قرة  

. لدعو أيضـــــــــــا  الربملاانت إىل أن إدرا   اوف ا تمع الدويل املتعلقة حباالت التدخل يف 14
الشــــــــؤون الداخلية للدول ذات الســــــــيادة حبجة منع انتهاكات ققو  اإلنســــــــان، وأن لدر  

 قدود لطبيق القاعدة الناشالة "املسؤولية عن احلماية" 

128 

  )كينيا( 
 اآليت:تعدل على النحو  

إدرات خمؤؤؤاوف اجملتمع الؤؤؤدويل املتعلقؤؤؤة  ؤؤؤاالد التؤؤؤدخؤؤؤل يف تؤؤؤدعو الربملؤؤؤااند الربملؤؤؤانيؤؤؤة إا .  14
الشؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤيادة  جة انتهات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤان و املسؤؤؤؤؤؤؤؤولية عن احلماية  

من دع  الدولة يف الوفا  ذســـــــــــؤوليتها عن محاية الســـــــــــكان داخل قدودنا  املاتبة على ذل 
التحريض على ارلكا  وارلكا  اإلابدة اجلماعية, وجرا   احلر , واجلرا   املرلكبة ذــــــــــــد 
اإلنســــانية والتطهو العرقي، واملوافقة فقخ على التدخل يف دولة أجنبية ل شــــل يف لوفو ن ه 

 احلماية عندما يكون ن ا التدخل وفقا  ملي ا  ا م  املتحدة 

129 

  )كندا( 
 اآليت: تعدل على النحو 

من التدخل   ددةتدعو الربملااند أيءؤؤؤؤؤؤؤؤا إا إدرات خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة  االد .  14
 املسؤؤؤولية عن احلماية  و  جة انتهات حقوق اإلنسؤؤان،يف الشؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤيادة 

احلماية,  الي ميكن أن ل قد مصـــــداقية امل هوم ا ســـــاســـــي للمســـــؤولية عن املاتبة على ذل ا
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ال ي يقوم على احل اظ على التواءن بني مســـــــؤولية ســـــــيادة الدول ومســـــــؤولية ا تمع الدويل 
 ذوجب مي ا  ا م  املتحدة، ذا يف ذل  ال صل السابع 

  )بلجي ا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

التدخل غو التعرض .تدعو الربملااند أيءؤؤاً إا إدرات خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة  االد  14
 جة انتهات حقوق  على ســــــــــبيل امل اليف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة،  القانوين

 و املسؤولية عن احلماية  املاتبة على ذل ؛اإلنسان؛ 

131 

  )فلندا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة  االد التدخل يف  أبن لعي إا إدرات. تدعو الربملااند أيءؤؤؤؤؤؤؤاً 14
و املسؤؤؤؤؤؤؤولية عن احلماية  الشؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤيادة  جة انتهات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان، 

 ااملاتبة على ذل 

132 

  )اتيلند( 
 تعدل على النحو اآليت: 

الي تدوع الربملااند أيءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاً إا إدرات خماوف شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواغل اجملتمع الدويل املتعلقة ابحلاالد .  14
تدخل يف الشؤؤؤؤون الداخلية  والي قد  فيها، اســتغلت فيها قضــااي ققو  اإلنســان وشــونت

 للدول ذاد السيادة  جة انتهات حقوق اإلنسان، و املسؤولية عن احلماية  املاتبة على ذل ؛

133 

  (البحرين) 
 تعدل على النحو اآليت: 

. تدعو الربملااند أيءؤؤؤؤؤؤاً إا إدرات خماوف اجملتمع الدويل املتعلقة  االد التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤون 14
و املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولية عن  بشــــــــكل خطوالداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة  جة انتهات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان 

 احلماية  املاتبة على ذل ؛

134 

  )أندونيسيا( 
 135 م رر( 14) جديدة من منووق القرارفقرة  
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)مكرر( . لؤكد على احلاجة إىل حتديد ولقيي  وبدقة للمواقت الي ميكن فيها االقتجاد  14
ذبدأ املســـؤولية عن احلماية  ولشـــدد على أن القوة العســـكرية املســـت دمة ذوجب ن ا املبدأ 

 املتاقة ستنشر كحل أخو بعد استن اد مجيع القنوات الدبلوماسية 
  )أندونيسيا( 
  من منووق القرار 15الفقرة  
 136 حذف الفقرة 
  )البحرين( 
  من منووق القرار 16الفقرة  
 137 حذف الفقرة 
  )بلجي ا، فنلند، أملانيا وسويسرا( 
 تعدل على النحو اآليت: 

مر ؤؤؤؤؤد لالحتاد  إمكانية إنشــــا النظر يف  دعم إنشؤؤؤؤؤا  والتشؤؤؤؤؤغيل لفّعالتدعو الربملااند إا .  16
الربملاين الدويل الذت يعمل ضؤؤؤؤؤمن إطار القانون الدويل )وال سؤؤؤؤؤيما ميثاق األمم املتحدة( لءؤؤؤؤؤمان 
اإلنذار املب ر ومنع التدخل اخلارجي أو التدخل يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة؛ 

ملعنية بشؤؤؤؤؤؤؤؤون األمم املتحدة أن تنظر يف وتول  من اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل ا
 هذا االقاا .

138 

  )فيتنام( 
 تعدل على النحو اآليت: 

تدعو الربملااند إا دعم إنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد االحتاد الربملاين الدويل وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغيله على حنو فعال .  16
يعمل ضمن إطار القانون الدويل )وال سيما ميثاق األمم املتحدة( لءمان اإلنذار املب ر  والذت 
التدخل اخلارجي يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيادة؛ وتول  من اللجنة  التعرضومنع 

 الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم املتحدة أن تنظر يف هذا االقاا .

139 

  )البحرين( 
 تعدل على النحو اآليت: 

تدعو الربملااند إا دعم إنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  مر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد لالحتاد الربملاين الدويل وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤغيله على حنو فعال .  16
والذت يعمل ضؤؤؤمن إطار القانون الدويل )وال سؤؤؤيما ميثاق األمم املتحدة( لءؤؤؤمان اإلنذار املب ر، 
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التعرض أو التؤدخل اخلارجي يف والشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخليؤة ، ومنع بنا  على طلب الربملاانت الوطنية
للدول ذاد السيادة؛ ويول  من اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤون األمم 

 املتحدة أن تنظر يف هذا االقاا .
  )كواب( 
 تعدل على النحو اآليت: 

. تدعو الربملااند إا دعم إنشا  مر د لالحتاد الربملاين الدويل وتشغيله على حنو فعال والذت 16
يعمل يف إطار القانون الدويل )وال سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيما ميثاق األمم املتحدة( لءؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان اإلنذار املب ر ومنع 

 وحيث مجيع ا عضــــــا التعرض أو التدخل اخلارجي يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد السؤؤؤؤؤؤؤيادة؛ 
على لقدمي املســــــاعدة والدع  ايدد جلميع الدول عموما ، ولكن بصــــــ ة خاصــــــة للدول الي 
يوجد فيها لولر يف مناطق معينة، والي لســــــتقبل مالات ا الف من الالجالني والناءقني  ينبغي 
مســـاعدة ن ه الدول على لوســـيع بنيتها التحتية، وال ســـيما شـــبكات املياه والكهراب  والنقل، 

ؤسساعا التعليمية والصحية والبيالية لتمكينها من استيعا  أعداد كبوة من الالجالني ولع ي  م
قىت يت  التوصـــــل إىل قلول ســـــياســـــية ولن ي نا من شـــــ هنا أن لســـــاعد الالجالني والعودة إىل 

ويول  إا اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد الربملاين الدويل املعنية بشؤؤؤؤؤؤون األمم املتحدة أن بلداهن   
 تنظر يف هذا االقاا .

141 

  )لبنان( 
  العنوان 
 تعديل العنوان كما يلي: 

ذاد يف الشؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول  اق ام مبدأ عدم التدخل منع التدخل اخلارجيدور الربملان يف 
 السيادة

142 

  )سويسرا( 
 تعديل العنوان كما يلي: 

يف الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الداخلية للدول ذاد  املشــــــــــروعالتعرض غو  التدخل اخلارجيدور الربملان يف منع 
 السيادة

143 

  )فنلندا( 
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The role of parliament in preventing outside 
interference in the internal affairs of sovereign states 

 

Amendments to the draft resolution submitted within the statutory deadline 
by the delegations of Bahrain, Belgium, Canada, China, Cuba, Democratic 

Republic of the Congo, Finland, Germany, India, Indonesia, Kenya, Lebanon, 
Spain, Switzerland, Thailand, Ukraine, United Arab Emirates and Viet Nam 

 
OVERALL RESOLUTION 
 
Reject the entire resolution 

(Germany) 
 

1 

 
PREAMBULE 
 
Preambular paragraph 1 
 
Replace the existing text of preambular paragraph 1 with the following: 
 

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

(Finland) 
 

2 

Amend to read as follows: 
 

(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 in international relations and the principle of non-intervention 
are fundamental pillars of international law and international relations, 

(Germany) 
 

3 

Amend to read as follows: 
 

(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 society and the 
rules of international relations, 

(Bahrain) 
 

4 

Amend to read as follows: 
 

(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 principles of international law and 
international relations, 

(Switzerland) 
 

5 
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Amend to read as follows: 
 

(1) Reaffirming that the sovereignty of States, 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, 

(United Arab Emirates) 
 

6 

Amend to read as follows and delete preambular paragraph 3: 
 

(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, as well 
as the principle of respect for and promotion of human rights, as enshrined in the 
United Nations Charter and other UN instruments, are fundamental pillars of 
international law and international relations, 

(Belgium) 
 

7 

New preambular paragraph 1bis 
 

(1bis)  reaffirming the relevant provisions and principles of the United 
Nations Charter and economic obligations of States that the United Nations 
General Assembly sets out in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in 
particular, Article 32, which states that no State may use or encourage the use of 
economic, political or any other type of measures to coerce another State in order 
to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights, 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

8 

New preambular paragraph 1ter 
 

(1ter)  reaffirming the provisions of resolution 70/151 adopted by the United 
Nations General Assembly on 17 December 2015, and its earlier resolutions on 
human rights, pursuant to which implementation of unilateral coercive measures 
is contrary to international law and to the purposes and principles of the United 
Nations Charter, and is among the obstacles to implementation of the Declaration 
on the Right to Development,  

(Democratic Republic of the Congo) 
 

9 

New preambular paragraph 1bis 
 

(1bis)  Believing that the principle of sovereignty denotes not only a State's 
right not to have its affairs interfered with, but also a corresponding duty on the 
State to ensure the well-being and safety of its citizens, 

(Kenya) 
 

10 

 
Preambular paragraph 2 
 
Delete the paragraph 

(Germany) 
 

11 

 
Preambular paragraph 3 
 
Delete the paragraph 

(Belgium) 
 

12 

Amend to read as follows: 
 

(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), and 
the 2005 World Summit Outcome should be respected; and that taken together, those 
instruments are of paramount importance to prevent external interventions in the internal 
affairs of sovereign States, 

(Germany) 
 

 

13 
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Amend to read as follows: 
 

(3) ReaAffirming 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 (20041993), 
and 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, 

(Switzerland) 
 

14 

Amend to read as follows: 
 

(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), 
General Assembly resolution 3314 (XXIX) (1974), the Declaration on the 
Deepening and Consolidation of International Detente (1977), the Declaration on the 
Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States (1981), 
the Vienna Declaration and Programme of Action (20041993) and 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, 
 

(Bahrain) 
 

15 

Amend to read as follows: 
 

(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 Charter of Economic Rights and Duties of States, adopted by the United 
Nations General Assembly in resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, 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, 
 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

16 

Amend to read as follows: 
 

(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 International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 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 
(20041993) and 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, 

(China) 
 

17 

New preambular paragraph 3bis 
 

(3bis) emphasizing that the implementation of unilateral coercive measures 
and laws  against sovereign States outside the scope of Security Council 
resolutions is contrary to international humanitarian law, the United Nations 
Charter and the norms and principles governing peaceful relations among States, 
 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

 

18 
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New preambular paragraph 3ter 
 

(3ter) deeply concerned about the fact that, despite the recommendations 
on the question as adopted by the General Assembly, Human Rights Council 
and Human Rights Commission of the United Nations, and with disregard for 
international law and the provisions of the United Nations Charter, unilateral 
coercive measures continue to be adopted and implemented, with all the negative 
consequences for social and humanitarian action, and for the social and 
economic progress of developing countries, thereby creating impediments to the 
full exercise of all the fundamental rights of peoples falling within the jurisdiction 
of other States, 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

19 

New preambular paragraph 3bis 
 

(3bis) Acknowledging that, due to increasing globalization and a growing 
demand that uniform norms be adopted, the focus has been on ensuring human 
security rather than promoting the international principle of State sovereignty, 

(Kenya) 
 

20 

 

Preambular paragraph 4 
 

Amend to read as follows: 
 

(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, 
 

(Germany) 
 

21 

Amend to read as follows: 
 

(4)  Stressing the responsibility of parliaments to strengthen democracy, 
promote human rights, and support dialogue, and negotiation to encourage the 
peacefully settlement of internal disputes and prevent the forcible overthrow of 
democratically elected governments, in accordance with States' obligations under 
international humanitarian law and human rights law, including the responsibility 
to protect as agreed in the 2005 World Summit Outcome, 

(Canada) 
 

22 

Amend to read as follows: 
 

(4) Stressing the responsibility of parliaments to strengthen democracy, 
promote human rights and support dialogue and negotiation to peacefully settle internal 
disputes, take all necessary actions to consolidate national unity and peaceful 
negotiation among different sectors of society, and prevent the forcible overthrow of 
democratically elected governments, 

(United Arab Emirates) 
 

23 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

24 

Amend to read as follows: 
 

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

(Finland) 
 

25 

Amend to read as follows: 
 

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

(Switzerland) 
 

26 
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Preambular paragraph 5 
 
Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the people have the exclusive right to determine their 
own political future, based on the specific features of their country every State has an 
inalienable right to choose its political, economic, social and cultural systems, 
without any form of interference by another State, 

(China) 
 

27 

Amend to read as follows: 
 

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

(Finland) 
 

28 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the people have the exclusive right to self-
determination and to determine their own political future based on the specific features 
of their country in accordance with international law; 

(Ukraine) 
 

29 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the people have the exclusive right to determine their 
own political future, based on the specific features of their country and freely pursue 
their economic, social and cultural development, 

(Canada) 
 

30 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring Reiterating that the people have the exclusive right to 
determine their own political future, based on the specific features of privileges they 
enjoy in their countryies, 

(Bahrain) 
 

31 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the people of each State have the exclusive right to 
determine their own political future, based on the specific features of their the country, 
in compliance with international obligations, in particular as regards respect for 
human rights, 

(Belgium) 
 

32 

Amend to read as follows: 
 

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

(Cuba) 
 

33 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the peoples have the exclusive right to determine their 
own political future, and to freely pursue their economic, social and cultural 
development, based on the specific features of their country, 

(Viet Nam) 
 

34 

Amend to read as follows: 
 

(5) Underscoring that the people have the exclusive right to determine their 
own political future both without external compulsion and based on the specific 
features of their country, 

(Kenya) 
 

35 

Amend to read as follows: 
 

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

(Germany) 
 

36 
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New preambular paragraph 5bis 
 

(5bis) Underlining, on the other hand, that the great challenges which 
mankind is facing today, such as climate change, terrorism, war and refugees, 
can no longer be met by one State alone, and that therefore an ever-closer 
cooperation of parliaments will be necessary, 

(Germany) 
 

37 

New preambular paragraph 5ter 
 

(5ter) Expressing its concern about the role of parliaments and their basis 
in society, in view of numerous arrests of journalists, increasing limitations on 
civil society's scope for action, and certain tendencies to disempower parliaments 
by proclaiming over-extended states of emergency or by the unlawful arrest of 
deputies, 

(Germany) 
 

38 

New preambular paragraph 5quater 
 

(5quater) Stressing that parliaments owe their duties to all individuals within a 
State, and that all human beings without exception bear universal and indivisible 
human rights, 

(Germany) 
 

39 

 
Preambular paragraph 6 
 
Amend to read as follows: 
 

(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 if not politicized, can contribute to the stable conduct of 
international relations, 

(Cuba) 
 

40 

Amend to read as follows: 
 

(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 rules of international relations, in particular 
when addressing issues relating to aggression and interference in the internal 
affairs of sovereign States, 

(Bahrain) 
 

41 

Amend to read as follows: 
 

(6) Aware that the decisions of the UN Security Council have universal 
legitimacy in accordance with the provisions of the United Nations Charter and that 
any derogations from those decisions, which may be binding in nature, may run 
contrary to international law and the stable conduct of international relations, 

(India) 
 

42 

Amend to read as follows: 
 

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

(United Arab Emirates) 
 

43 

Amend to read as follows: 
 

(6) Aware that the decisions and resolutions 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, 

(Viet Nam) 
 

44 
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Preambular paragraph 7 
 
Amend to read as follows: 
 

(7) Highlighting both the constructive and preventive nature of parliamentary 
diplomacy, including its capacity to diffuse tensions, provide a platform for alternative 
dispute resolution and resolve conflicts by peaceful means,  

(Kenya) 
 

45 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

46 

 
Preambular paragraph 8 
 
Delete the paragraph 

(Finland and Germany) 
 

47 

Replace the existing text of preambular paragraph 8 with the following: 
 

(8) Committed to the consolidation, preservation and full exercise of 
democracy, based on respect for essential democratic values and on full public 
liberties as a basis for progress towards social justice and development, 

(Cuba) 
 

48 

Replace the existing text of preambular paragraph 8 with the following: 
 

(8)  Noting that, while democracy and development are inextricably linked, 
a threat to the safety and security of a people may affect the setting of priorities in 
regard to democracy, 

(Kenya) 
 

49 

Amend to read as follows: 
 

(8)  Mindful that people do not usually take into account the positive role of 
democracy if their livelihood is in danger; but also nNoting that democracy and 
development are inextricably linked, and underscoring the need to maintain support 
for democracy in times of economic hardship, 

(Canada) 
 

50 

Amend to read as follows: 
 

(8) Mindful that people do not usually take into account the positive role of 
democracy if their livelihood is in danger; but also Convinced that democracy, good 
governance and development are inextricably linked, 

(Belgium) 
 

51 

Amend to read as follows: 
 

(8) Mindful that people do not usually take into account the positive role of 
democracy if their livelihood is in danger; but also n Noting that democracy and 
development are inextricably linked, 

(India) 
 

52 

Amend to read as follows: 
 

(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, and that every State has the right to determine 
the nature and form of such links according to the circumstances prevailing at the 
time, 

(United Arab Emirates) 
 

53 

Amend to read as follows: 
 

(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, development 
and human rights are inextricably linked, 

(Bahrain) 

54 
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Preambular paragraph 9 
 
Amend to read as follows: 
 

(9) AReaffirming the vital role of women in the prevention and settlement of 
conflicts, and the importance of their women’s full and equal participation and full 
involvement in all efforts to preserve and promote peace and security, and the need to 
reinforce women’s role the role of women in the decision-making processes associated 
with conflict prevention and settlement, 

(Bahrain) 
 

55 

 
Preambular paragraph 10 
 
Amend to read as follows: 
 

(10) Reaffirming the important role of the full and 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 peace-
buildingkeeping and peace-keepingbuilding efforts, and of conserving both for 
coming generations, 

(Bahrain) 
 

56 

Amend to read as follows: 
 

(10) ReaAffirming 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, 

(Switzerland) 
 

57 

New preambular paragraph 10bis 
 

(10bis) Also stressing the role of civil society in the promotion of peace and 
security, and in the prevention and settlement of conflicts, 

(Belgium) 
 

58 

New preambular paragraph 10bis 
 

(10bis) Emphasizing the importance of the equal participation and full 
involvement of national, ethnic, religious and linguistic minorities within the 
democratic framework of the State as part of an inclusive society that provides a 
forum for the peaceful resolution of differences, 

(Canada) 
 

59 

New preambular paragraph 10bis 
 

(10bis)  Acknowledging that democracy calls for the inclusion of persons with 
disabilities in the processes and institutions that determine the socioeconomic 
direction that nations take, 

 (Kenya) 
 

60 

New preambular paragraph 10ter 
 

(10ter)  Conscious that minorities and marginalized groups are critical to the 
establishment of lasting solutions to internal conflicts, 

(Kenya) 
 

61 

 
Preambular paragraph 11 
 
Amend to read as follows: 
 

(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 different places around the world, and that those institutions 
acknowledge there is a broad consensus that theit is important to pursue democratic 
constitutional reforms and adopt new electoral laws which ensure government 
legitimacy and accountability, and as well as equal opportunities for all; and stressing 
the need for parliaments and the IPU to continue their support for these democratization 
processes, 

(Belgium) 

62 
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Amend to read as follows: 
 

(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,  

(Indonesia) 
 

63 

Amend to read as follows: 
 

(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, if appropriate, 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,  

(Germany) 
 

64 

Amend to read as follows: 
 

(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, Eastern 
Europe 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, 

(Ukraine) 
 

65 

 
OPERATIVE PART 
 
New operative paragraph 1  
 

Add a new paragraph at the start of the operative part to read as follows: 
 

1.  Reiterates the need to respect absolutely and adhere fully to the Purposes 
and Principles of the Charter of the United Nations and international law, 
and in particular to respect the sovereignty, independence, territorial 
integrity and non-interference in the internal affairs of States; 

(Cuba) 
 

66 

 
Operative paragraph 1 
 
Amend to read as follows: 
 

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 mindful that every State 
has the duty to refrain in its international relations from the threat or use of 
force against the territorial integrity or political independence of any other 
State, the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of 
any other State and the duty to cooperate in the promotion of universal 
respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for 
all;   

(Finland) 
 

67 

Move existing operative paragraph 1 to after paragraph 2 and amend to read as follows: 
 

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 from unilateral and 
extraterritorial coercive measures, as well as combating terrorism in all its 
forms including its financing; 

(Cuba) 

68 
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Amend to read as follows: 
 

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 sovereignty 
and territorial integrity of other States, while also respecting and protecting the 
human rights, State sovereignty and non-interference in the internal affairs of 
States of everyone within their territory; 

(Belgium) 
 

69 

Amend to read as follows: 
 

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, and State 
sovereignty and non-interference in the internal affairs of States; 

(Germany) 
 

70 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

71 

Amend to read as follows: 
 

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

(Switzerland) 
 

72 

Amend to read as follows: 
 

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

(India) 
 

73 

Amend to read as follows: 
 

1.  Strongly urges all States to fulfil their obligations under international law, to 
condemn terrorism in all its forms, as manifested in the invasion and 
occupation of territories, ethnic cleansing and displacement, the 
destruction of humanity’s archaeological heritage, the establishment of 
child armies, the abuse of women and suicide operations; these obligations 
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; 

(Lebanon) 
 

74 

Amend to read as follows: 
 

1.  Strongly urges all States to fulfil their obligations under international law, which 
include refraining from the threat or use of force, observing the territorial integrity 
of other States, not encouraging unrest and trouble in States' domestic 
affairs, not causing any internal conflict or disturbance, and avoiding any 
attempt to influence a State's national security, political, economic, cultural 
or social affairs, while also respecting human rights, State sovereignty and non-
interference in the internal affairs of States, 

(United Arab Emirates) 
 
 
 
 

 

75 
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Amend to read as follows: 
 

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

 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

76 

Amend to read as follows: 
 

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

(Vietnam) 
 

77 

New operative paragraph 1bis 
 

1bis. urges States to refrain from adopting or implementing any unilateral 
coercive political, economic, financial or commercial measures that are 
contrary to international law, international humanitarian law, the United 
Nations Charter and the principles governing peaceful relations among 
States to coerce another State in order to obtain from it the subordination of 
the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any 
kind, or any measures that could impede full attainment of the Sustainable 
Development Goals, especially in developing countries; 

 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

78 

New operative paragraph 1bis 
 

1bis. Underlines the important role of parliaments in preserving the principles 
and norms of the UN Charter and the fundamental principles of international 
law, in particular non-interference in the internal affairs of other States and 
the avoidance of using threats or force against the territorial integrity or 
independence of States; 

(Ukraine) 
 

79 

 

Operative paragraph 2 
 

Replace the existing text of operative paragraph 2 with the following: 
 

2. Urges parliaments to promote and respect all human rights without 
distinction as a fundamental basis for the democratic life of national 
parliaments, and to defend and promote human rights, the rule of law and 
democracy; 

(Cuba) 
 

80 

Amend to read as follows: 
 

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

(Switzerland) 
 

81 

Amend to read as follows: 
 

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

(Viet Nam) 
 

82 

Amend to read as follows and later merge with operative paragraph 7: 
 

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

(Bahrain) 
 

83 

Amend to read as follows: 
 

2.  Urges parliaments to defend and promote human rights, the rule of law and 
democracy; and to this effect, also urges them to encourage the creation of 
national institutions charged with the protection and promotion of human 
rights in accordance with the Paris Principles, and to undertake a periodic 
assessment of the annual activities; 

(Democratic Republic of the Congo) 

84 
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Operative paragraph 3 
 
Delete the paragraph. 

(Cuba) 
 

85 

Amend to read as follows: 
 

3.  Reaffirms that the only way to conduct inter-State relations is to constantly 
observe the universally recognized principles and rules of international law; and 
urges all States to work towards denying terrorist organizations resources, 
whether human, military or financial; 

(Lebanon) 
 

86 

Amend to read as follows: 
 

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

 

(Switzerland) 
 

87 

 
Operative paragraph 4 
 
Delete the paragraph 

(Switzerland) 
 

88 

Amend to read as follows: 
 

4.  Also reaffirms that the viability and sustainability of the democratic institutions 
mandated to prevent outside interference that embody the sovereignty of the 
State are 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; 

(Belgium) 
 

89 

Amend to read as follows: 
 

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; 

(Finland and Germany) 
 

90 

 
Operative paragraph 5 
 
Delete the paragraph 

(Finland and India) 
 

91 

Amend to read as follows: 
 

5. Reiterates the fundamental value of the principle of non-interference intervention 
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, while at the same time acknowledging that concern for 
human rights and their implementation in other States does not constitute 
intervention; 

(Germany) 
 

92 

Amend to read as follows: 
 

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 while also recognizing that the protection of human rights 
concerns the international community as a whole and therefore is not 
merely an internal matter that is entirely for the sovereign choice of each 
State; as consequence, the principle of non-interference does not prohibit a 
State from being concerned about the human rights situation in other 
States; 

(Belgium) 
 

93 
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Amend to read as follows: 
 

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

 

(Democratic Republic of the Congo) 
 

94 

Amend to read as follows: 
 

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 
and ensure the enforcement of this principle in real life so as to avoid 
conflicts and prevent threats to State sovereignty; 

(United Arab Emirates) 
 

95 

 
Operative paragraph 6 
 
Delete the paragraph 

(Finland) 
 

96 

Amend to read as follows: 
 

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

(Germany) 
 

97 

Amend to read as follows: 
 

6.  Underlines the essential role of parliaments in as a constitutional authority and 
a democratic institution designed to preventing outside interference 
intervention that inevitably threatens States’ sovereignty and independence; 

 

(Bahrain) 
 

98 

Amend to read as follows: 
 

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

(Belgium) 
 

99 

 
Operative paragraph 7 
 
Delete the paragraph 

(Finland) 
 

100 

Amend to read as follows: 
 

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

(Germany) 
 

101 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

102 

Merge paragraphs 2 and 7 as follows: 
 

7.  Urges parliaments to use all constitutional means to defend and promote 
human rights, the rule of law and democracy, 7. Urges parliaments and to 
establish national legal bases rules and mechanisms to prevent outside 
interference intervention in the internal affairs of independent  sovereign States; 

 

(Bahrain) 
 

 

103 
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Amend to read as follows: 
 

7.  Urges parliaments to establish national legal bases and mechanisms to prevent 
outside interference in the internal affairs of independent States, and to take 
appropriate measures to promote the involvement of women, young people 
and civil society in the prevention and settlement of conflicts, as well as in 
the building and maintenance of peace; 

(Belgium) 
 

104 

 
Operative paragraph 8 
 
Delete the paragraph 

(Belgium, Finland, Germany and Switzerland) 
 

105 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

106 

Amend to read as follows: 
 

8.  Also urges parliaments to encourage non-governmental organizations and civil 
society to participate in the determination of the political future, and the 
economic, social and cultural development of their country, including in 
efforts to prevent outside interference in the internal affairs of independent States; 

(Canada) 
 

107 

New operative paragraph 8bis 
 

8bis.  Calls on parliaments to work on conflict prevention and implementing 
peacebuilding strategies as part of their parliamentary relations agenda; 

(Spain) 
 

108 

New operative paragraph 8bis 
 

8bis. Strongly urges parliaments to ensure the development of free civil 
society as a basis for democracy and development, and to promote 
exchanges within civil society using all available means; 

(Germany) 
 

109 

New operative paragraph 8ter 
 

8ter. Also urges parliaments to resist, with all available means, the politically 
motivated withdrawal of the immunity of elected members of parliament; 

(Germany) 
 

110 

New operative paragraph 8quater 
 

8quater. Further urges parliaments to help ensure a clear separation of powers 
through an effective system of checks and balances; 

(Germany) 
 

111 

 
Operative paragraph 9 
 
Amend to read as follows: 
 

9.  Resolutely condemns all attempts to overthrow democratically elected 
governments by military or other direct or indirect means of outside 
interferencethreats or use of force against the territorial integrity or political 
independence of any State; 

(Finland) 
 

112 

Amend to read as follows: 
 

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

(Germany) 
 

113 
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Amend to read as follows: 
 

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

(Thailand) 
 

114 

Amend to read as follows: 
 

9. Resolutely condemns all attempts to overthrow or oust democratically elected 
governments by military or other direct or indirect means of that are used to 
justify outside interference, whether direct or indirect; 

(Bahrain) 
 

115 

Amend to read as follows: 
 

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

(Democratic Republic of the Congo) 
 

116 

 
Operative paragraph 10 
 
Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

117 

Amend to read as follows: 
 

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

(Kenya) 
 

118 

 
Operative paragraph 11 
 
Amend to read as follows: 
 

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, 

(Switzerland) 
 

119 

Amend to read as follows: 
 

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

(Bahrain) 
 

120 

New operative paragraph 11bis 
 

11bis.Urges parliaments to put in place mechanisms to ensure the representation 
in the institutions of government of persons with disabilities, minorities and 
other marginalized groups, 

(Kenya) 
 

121 

 
 
 
 
 
 



 - 16 - C-I/136/DR-am 
  

Operative paragraph 12 
 
Amend to read as follows: 
 

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 in accordance with the international law 
provisions governing relations among sovereign States; 

(Bahrain) 
 

122 

New operative paragraph 12bis 
 

12bis. Urges States to prioritize guidelines for development cooperation that aim 
to promote democratic quality and stability indicators; 

(Spain) 
 

123 

 
Operative paragraph 13 
 
Replace the existing text of operative paragraph 13 with the following: 
 

13. Welcomes the contributions of the IPU and parliaments to promoting lasting 
peace; and calls for tensions among peoples to be defused wherever they 
arise, not only through collective action across political, cultural and 
religious divides, but also through engaging in a constructive, effective and 
comprehensive dialogue with all other ethnic, religious and social groups 
as a means of settling disputes among all States; 

(Bahrain) 
 

124 

Amend to read as follows: 
 

13.  Calls on parliaments to promote lasting peace through effective and inclusive 
dialogue with all social, religious and ethnic groups, national, ethnic, religious 
and linguistic minorities and to ensure their equal participation in the 
democratic framework of the State; 

(Canada) 
 

125 

Amend to read as follows: 
 

13. Calls on parliaments to promote lasting peace through effective and inclusive 
dialogue with all social, racial, religious and ethnic groups, 

(Kenya) 
 

126 

 
Operative paragraph 14 
 
Delete the paragraph 

(Germany and Switzerland) 
 

127 

Replace the existing text of operative paragraph 14 with the following: 
 

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 on the grounds of preventing human rights violations, and 
to be aware of the limits of applying the emerging norm of “responsibility to 
protect”; 

(Kenya) 
 

128 

Amend to read as follows: 
 

14.  Also calls on parliaments 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,” to support the State in the fulfilment of its 
responsibility to protect populations within its borders from incitement to 
commit and the commission of genocide, war crimes, crimes against humanity 
and ethnic cleansing, and only to approve intervention in a foreign State that 
fails to provide this protection when such intervention is in accordance with 
the Charter of the United Nations; 

(Canada) 
 

 

129 



 - 17 - C-I/136/DR-am 
  

Amend to read as follows: 
 

14. Also calls on parliaments to be aware of the concerns of the international 
community relating to certain 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”, which could discredit the 
fundamental concept of responsibility to protect, that is based on maintaining 
a balance between the responsibility of sovereign States and the 
responsibility of the international community under the United Nations 
Charter, including Chapter VII; 

(Belgium) 
 

130 

Amend to read as follows: 
 

14.  Also calls on parliaments to be aware of the concerns of the international 
community relating to cases of interference illegal intervention in the internal 
affairs of sovereign States, for instance under the pretext that human rights are 
being violated; and that there is a consequent “responsibility to protect”,   

(Finland) 
 

131 

Amend to read as follows: 
 

14. Also calls on parliaments to be aware mindful 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”, 

(Thailand) 
 

132 

Amend to read as follows: 
 

14. Also calls on parliaments to be aware of the concerns of the international 
community relating to cases of in which human rights issues have been 
exploited and distorted, and in which interference in the internal affairs of 
sovereign States has occurred under the pretext that human rights are being 
violated and that there is a consequent “responsibility to protect”; 

(Bahrain) 
 

133 

Amend to read as follows: 
 

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 gravely violated and that 
there is a consequent “responsibility to protect”; 

(Indonesia) 
 

134 

New operative paragraph 14bis 
 

14bis. Emphasizes the need to carefully define and assess situations where the 
responsibility to protect doctrine may potentially be invoked; and underlines 
that military force used under that doctrine shall be deployed as a last resort 
after exhausting all available diplomatic channels;  

(Indonesia) 
 

135 

 

Operative paragraph 15 
 

Delete the paragraph. 
(Bahrain) 

 

136 

 

Operative paragraph 16 
 

Delete the paragraph 
(Belgium, Finland, Germany and Switzerland) 

 

137 

Amend to read as follows: 
 

16.  Invites parliaments to support the establishment and effective functioning of 
consider the possibility of establishing 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.  

(Viet Nam) 
 

138 
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Amend to read as follows: 
 

16. Invites parliaments to support the establishment and effective functioning of anthe 
IPU observatory which wouldshall 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. 

 

(Bahrain) 
 

139 

Amend to read as follows: 
 

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 the early warning, when requested by 
national parliaments, and the 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.  

(Cuba) 
 

140 

Amend to read as follows: 
 

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 urges 
all Members to provide assistance and specific support to all States in 
general, but particularly to States in which tension exists in given areas, 
and which receive hundreds of thousands of refugees and displaced 
people; these States should be helped to expand their infrastructure, 
especially water, electricity and transport networks, and to strengthen their 
educational, health and environmental institutions so as to enable them to 
absorb large numbers of refugees until political solutions are reached and 
implemented that will help refugees return to their countries; and asks the 
IPU Standing Committee on United Nations Affairs to consider this proposal.  

 

(Lebanon) 
 

141 

 
TITLE 
 
Modify the title as follows: 
 

The role of parliament in preventing outside interference respecting the principle of 
non-intervention in the internal affairs of sovereign States  

(Switzerland) 
 

142 

Modify the title as follows: 
 

The role of parliament in preventing illegal intervention outside interference in the 
internal affairs of sovereign States 

(Finland) 
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