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 العامة الجمعية أعمال جدول في طارئ بند إدراج طلب في النظر

 

 ارئ ط بند إدراج طلب
 الدولي البرلماني لالتحاد 631 الدورة أعمال جدول في

 المملكة المتحدة وفد قدمه
 

لالحتاد الربملاين الدويل  الربيطانية الربملانية اجملموعة رئيس من األمني العام تلقى ،8102 مارس/  آذار 82 يف
 :عنوانب 031 الدورة أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج مرفقة معه ووثائق طلبا  
 

 للمجاعة للتصدي إجراء عامليمن أجل  الربملانات دعم"
 "الناس من املاليني على غري املسبوقة اليت تؤثر

 
إضييافة  ،(األول املرفييق) الطليي  قييدمتضييمنت تاليييت  الرسييالة نيي مرفقييا   031الييييي اجلمعييية يف نو املنييدوب وسيييجد

 .له دعما  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) توضيحية مذكرةإىل 
 

 أبريييل/  نيسييان 8 األحييد يييوم اململكيية املتحييدة وفييد طليي  بشيي ن قييرارا   تتخييذ أن 031الييييي اجلمعييية ميين طل سييي  
8102. 

 

 يطلي  أن اليدويل الربملياين االحتياد يف عضيو ألي جييو  العامة، جلمعيةقواعد ا من 0010 املادة أحكام ومبوج 
 قيرار ومشيروع ميوجةة تفسيريية مبيذكرة الطلي  هيذا يرفيق أن وجيي . اجلمعيية أعميال جيدول يف طيارئ بند إدراج
 وأييية الطليي  اهبييذ األعضيياء مجييي  بييالبال  األمانيية وتقييوم. الطليي  يشييمله الييذي املوضييوع نطييا  بوضييو  حيييدد
 .الفور على القبيل هذا من وثائق

 

لالتحاد البرلماني الدولي 631العامة الـ الجمعية   
7162أبريل/ نيسان  5 -6 –بنغالدش  –دكا   

 

 اجلمعية
 8البند 
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 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 0018 املادة تن  ذلك، على وعالوة
، اليييدويل الربملييياينحيييدثا  دوليييا  هاميييا  يتعييني عليييى االحتيياد  طييارئ بنيييد إدراج ليي نييياول طيت أن جييي  ( أ)

 يف املشياركة األصيوات ثلثيي عليى حيصيل أن ينبغيي الطل  هذا مثل ولقبولاختاذ موقف بش نه1 
 .التصويت

 عيدة حصيول حيال واحيد، ويف طيارئ بنيد سيو  أعماهليا جيدول يف تيدرج أن للجمعيية جيو  ال  ( ب)
 األصيوات مين عيدد أكيرب عليى اليذي حيصيل الطلي  يقبيل املطلوبية، األغلبيية عليى طلبيات
 .اإلجيابية

 كانيت إذا واحيد يف طلي  مقرتحيامم، ضيم   طيارئ بنيد إلدراج أكثير أو طلبيني ملقيدمي جييو  ( ت)
 .نفسه املوضوع على تنص    األساسية، املقرتحات

 يسيحبه أن بعيد موضيوع مقيرت  الطيارئ، بالبنيد املتعليق القيرار، مشيروع يف ييدرج أن جييو  ال ( ث)
 عنيوان ويف الطلي  يف ليه واضيحة هنيا  إايارة تكين مل ميا اجلمعيية، رفضيته إذا أو مقيدمو،،
 .اجلمعية أقر ته الذي املوضوع
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 لالتحاد البرلماني الدولي  المجموعة البريطانية رئيس من قبل من العام األمين إلى الموجهة االتصاالت
 

 
 8102 مارس/آذار 82

 ،األمني العام السيد
 جيييدول يف طيييارئ بنيييد إدراج يطلييي  أن املتحيييدة اململكييية وفيييد ييييود اجلمعيييية، قواعيييد مييين 0010 للميييادة وفقيييا  

/  نيسييان 5 إىل 0 ميين الفييرتة يف ش،بيينغالد دكييا، يف سييتعقد اليييت 031 الييدويل الربمليياين االحتيياد مجعييية أعمييال
 :بعنوان 8102 أبريل

 للمجاعة للتصدي إجراء عامليمن أجل  الربملانات دعم"
 "الناس من املاليني على غري املسبوقة اليت تؤثر

 
 .قرار ومشروع موجةة تفسريية مذكرة طيا   وستجدون

 
 ،املخل  لكم                                               

 
 
 1 عضو الربملانإيفانة ناجيل           )توقي ( 
 اين الدويلمللالحتاد الرب  الربيطانية اجملموعة رئيس  
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 للمجاعة للتصديإجراء عالمي من أجل  البرلمانات دعم
 الناس من الماليين على غير المسبوقة التي تؤثر

 
 المملكة المتحدة وفد قدمها تفسيرية مذکرة

 
 اإلنسيانية األ مية يف اليدويل الربملياين االحتياد أعضاء اهتمام على الضوء تسليط إىل املقرت  القرار مشروع يهدف
 عيين النامجيية اجملاعيية معانيياة يف املتمثليية املشييرتكة السييمة تتشيياطر اليييتو  العييامل منيياطق ميين عييددا   تواجييه اليييت احلييادة
 القيرار، خيالل ومين. املسيبو  غيري الوضي  هيذا املتحيدة األميم يف األخيريةالبيانيات  أبير ت وقد. العنيف الصراع

 الييت اجملاعية أل مية للتصيدي ومتضيافرة فوريية عامليية إجيراءات اختياذ عليى اليدويل الربملياين االحتياد أعضاء يحث  س  
 ميين أساسييي حييقهييو  الغييذاء علييى احلصييول أن ذلييك يف مبييا املركةييية، القضييايا بعيي  وإبييرا  املاليييني علييى تييؤثر

 االحتيياد هيئييات إىل أيضييا شييريي ووهيي. احلييرب أسييلحة ميين كسييال  أبييدا   يسييتخدم أال وينبغييي اإلنسييان حقييو 
 .نظرها قيد القرار يتناوهلا اليت املسائل إبقاء إىل دعوهاوي الصلة ذات الدويل الربملاين

 

 خلفية
 مييين ايييديد خطييير يفالييييت هيييي  أو اجملاعييية آثيييار تواجيييه الييييت البليييدان  ييييارة وبعيييد ،8102 ميييارس/  آذار 2 يف

 األميين جملييس أمييام ببيييان اإلنسييانية، للشييؤون املتحييدة لألمييم العييام األمييني وكيييل أوبييراين، سييتيفن أدىل ،0اجملاعيية
 يف املتحيدة األميم إنشياء منيذ إنسيانية أ مية أكيرب يواجيه العامل ب ن اديدا   حتذيرا   أصدر البيان، هذا يفو . الدويل
 ونيجريييا والصيومال 1السيودان وجنيوب 1الييمن :بليدان أربعية يف ايخ  ملييون 81 مين أكثير مي  0425 عام
 .واجملاعة اجلوع تواجه ،(البالد ار  مشال يف)
 

 ،"امليوت حىت الناس وببساطة سيتضورون جوعا  " دوليا ، ومنسق مجاعي جهد دون من إنه أوبراين السيد وقال
 العمييييوم جملييييس يف سييييابق عضييييو وهييييو أوبييييراين، السيييييد وكييييرر". امليييير  ميييين وميوتييييون سيييييعانون الكثييييريين" وأن

                                                           
 احلياد التغذيية سيوء مين اخلامسة سن دون األطفال من ئةبامل 31 من أكثر يعاين عندما اجملاعة الغذاء ومنظمات املتحدة األمم حتدد) 1

 (.أخر  معايري بني من يوميا ، اخ  01 111 لكل أكثر أو حالتان الوفيات وتكون معدالت
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 88 يف غيوترييس أنطونييو املتحيدة، لألميم العيام األميني عنيه أعيرب اليذي العميق القلق عن اإلعراب الربيطاين،
 تسيب  الييت املريعية اجملاعية ظيروف ملعاجلية الكبيرية الدوليية للمعونية الفيوري اإلسيهام عليى وحث   فرباير،/  اباط
 جمييال يف العيياملني وصييول إىل أيضييا ودعييا. املتضييررة البلييدان يف النائييية واملنيياطق السييكانية لمراكييةل هائليية معانيياة

 212 إىل حاجييية هنيييا  أن مضييييفا   ،"كارثييية وقيييوع لتفيييادي" عوائيييق وبيييدون آمييين بشيييكل اإلنسيييانية املسييياعدات
مين  ملالييني مثييل هليا يسيبق مل معانياة ميدد الييت هيذ، اجملاعة أ مة ملعاجلة 8102 / متو يوليو حبلول دوالر مليار

 .ناسال
 

. واسيعة جغرافيية منطقية يف املتضيررين مين املالييني سياعدةمب اليدويل اجملتم  احلاجة امللحة لقيام القرار هذا ويرب 
 اييىاستتمواليييت  031يييييال اجلمعييية يف املسييتمرة اإلنسييانية األ ميية هلييذ، للتصييدي إجييراءات اختيياذ إىل يييدعو كمييا
 أجييل ميين( 8105 لعييام هييانوي إعييالن خييالل سيييما وال) السييابقة الييدويل الربمليياين االحتيياد تعهييدات ميي  أيضييا

 باسيم واملعروفية املسيتدامة التنميية ب هداف يتعلق فيما سيما وال الدولية، التةاماما عن احلكومات مجي  مساءلة
 هليييذ، وحتقيقيييا  . 8101 سيييبتمرب/  أيليييول يف املتحيييدة األميييم يف العيييامل قيييادة اعتميييدها الييييت"( العامليييية األهيييداف"

 وتعةييية التغذييية وحتسييني 1الغييذائي األميين وحتقيييق 1اجلييوع علييى القضيياء إىل الثيياين العيياملي اهلييدف يسييعى الغاييية،
 إىل واملنصيف الشيامل الوصيول حتقييق إىل يهدف الذي السادس العاملي اهلدف يكمل وهذا. املستدامة الةراعة
 مبيا املييا،، نيدرة مين يعانون الذين األاخاص عدد من كبري بشكل احلد أجل من واملقبولة امل مونة الشرب ميا،
 .األخر  املناخية والكوارث اجلفاف ذلك يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
            

 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
                                                                8102 آذار مارس/  82
 

 
 
 
 

 للمجاعة للتصديإجراء عالمي من أجل  البرلمانات دعم
 الناس من الماليين على غير المسبوقة التي تؤثر

 

 المملكة المتحدة وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الدويل الربملاين لالحتاد 031 اجلمعية
 

 كيييلميين قبييل   األميين جملييس إىل تقرييير خييالل صييدر الييذي املتضييافر العيياملي العمييل إىل الييدعوة إىل شييريت إذ( 0)
 البليدان  ييارة بعيد 8102 ميارس/  آذار 2 يف أوبيراين، سيتيفن اإلنسيانية، للشيؤون لألميم املتحيدة العام األمني
 أنطونيييو املتحييدة، لألمييم العييام األمييني اختييذها سييابقة دعييوة عقيي  اجملاعيية، خلطيير املعرضيية أو اجملاعيية تواجييه اليييت

 ،8102 فرباير/  اباط 88 يف غوترييس،
 

 اململكية يف مشيرعني سيابقا   كانياو  املتحيدة األمم يف املسؤولني كبار من هماكلي ب ن فخر بكل عرتفت وإذ( 8)
مثيييل هيييذ، األدوار املهمييية  نايلعبييي السيييابقني الربمليييانيني لرؤيييية باالرتييييا  شيييعرتو  التيييوايل، عليييى والربتغيييال املتحيييدة
 األطراف، املتعدد النظام يفواملركةية 

 

 يواجييه" الييدويل اجملتميي  أن 8102الحييم منييذ بداييية عييام  العييام األمييني وكيييل أن العميييق جةعهييا ثييريي وإذ( 3)
 يواجهييون املتضييررة البلييدان يف ايخ  مليييون 81 ميين أكثير وأن" املتحييدة األمييم إنشيياء منيذ إنسييانية أ ميية أكيرب

 قلقيييا   تثيييري مسييي لة تكيييون أن ينبغيييي اجملاعييية خليييق يف العنييييف للنيييةاع الكارثيييية اآلثيييار أن متاميييا   تيييدر  وإذ اجملاعييية،
 مباارة، املت ثرة للبلدان بالنسبة فقط ليس ،عامليا  

 

 بسيرعة، تتالايى الصيمود عليى احملليية اجملتمعيات قيدرة بي ن املتحيدة األميم تقيييم مين القليق بيال  ايسياورهو ( 2)
 املةيييد إىل سيييؤدي البقيياء عيين البحييث إىل واالنتقييال النيياس، ميين العديييد تشييريد ميي  ترتاجيي  اإلمنائييية املكاسيي و 

 عاملنا، أجةاء أضعف من احدةيف و  ب كملها مناطق بني عنيف نةاع نشوب وإمكانية 1االستقرار عدم من
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 النياس فيالن ومنسيقة، مجاعيية عامليية جهيود بيدون" أنيه املتحيدة األميممالحظية  مين خيالل عملدفوعة للم( 5) 
 حيياة يف أميل دون املير  مين وميوتيون يعيانون سوف الكثريين أن توق الو  ،"املوت حىت جوعا  يتضورون  سوف
 املستقبل، يف منتجة

 

/  أيليييول يف املتحيييدة األميييم يف األعضييياء اليييدول مجيييي  قيييادة قطعهيييا الييييت االلتةاميييات اعتبارهيييا يف تضييي  وإذ( 1)
 اهليييدف خييياص بوجيييه ذليييك يف مبيييا ،8131 عيييام حبليييول املسيييتدامة التنميييية ب هيييداف للنهيييو  8101 سيييبتمرب
 الغيذائي األمين وحتقييق 1اجليوع عليى القضياء إىل يهدف الذيو  اجلوع التام على القضاء بش ن /8رقم / العاملي
 الصحية، واملرافق النظيفة امليا، بش ن/ 1رقم / العاملي واهلدف املستدامة، والةراعة وتعةية التغذية وحتسني

 

 حبلييول العاملييية باألهييداف للنهييو  هييانوي إعييالن يف الييدويل الربمليياين االحتييادتةامييات اخلاصيية بلتةامييا  باالإلو ( 2)
 تيدابري لتنفييذ إجيراءات إىل الكلميات حتوييل ليىع احلكوميات حاسيبةمب الربملاناتتقوم  أن لضمان 8131 عام
 األهداف، هذ، لتحقيق فعالة

 

للييييدعوات  مالئييييم حنييييو علييييى الرئيسييييية املاحنيييية البلييييدان ميييين عييييدد اسييييتجابة عييييدم إ اء القلييييق يسيييياورها وإذ( 2)
 لتقييييم مطلعيية مواقيي  يف هييم الييذين أولئييك قبييل ميين العاجليية املسيياعدة أجييل ميين فيهييا لييبس الواليييت  اضييحةالو 

 بدقة، واآلثار املخاطر
 

 مين إال األفيق يف تليو  الييت اإلنسيانية والكارثة مثيل هلا يسبق مل اليت اجملاعة تفادي ميكن ال أنه تدر  وإذ( 4)
 متضافرة، دولية إجراءات خالل

 

 مناسيي بشييكل  العاملييية اإلنسيانية اهليئييات لييدعم اليدويل اجملتميي ميين قبييل  فيوري إجييراء اختيياذ إىل دعوتي .0
 بيالنةاع، املتي ثرة العيامل منياطق عليى تيؤثر الييت احلاليية اجملاعية أل مية للتصيدي فوريية خطيواتحىت تتخيذ 

 اجلهد؛ هلذا كافية ومالية بشرية موارد توفري ضمان طريق عن ذلك يف مبا
 االلتيييةام مييي  يتسيييق مبيييا للمجاعييية، املسيييببة العواميييل ملعاجليييةألجيييل أطيييول  فعالييية خطيييوات باختييياذ تعهيييدت .8

 العييياملي واهليييدف 1اجليييوع عليييى القضييياء تحقييييقل /8رقيييم / العييياملي اهليييدف حتقييييق عليييى هتيييقطع اليييذي
جلميي  النياس1 مبيا  ومقبولية آمنية ايرب ميا، إىل واملنصف الشامل الوصول لتحقيق/ 1رقم / التكميلي

 الضعيفة؛ اجملتمعات على األخر  املناخية والكوارث للجفاف اخلطرية لآلثار التصدييتضمن ذلك 
 املوجييودة وامليياء األغذييية إمييدادات خطييوط علييى احلفييا  علييى تركيية أن ينبغييي اجلهييود هييذ، بيي ن تعييرتف .3

 السييييتعادة القصييييو  األولوييييية إعطيييياء النييييةاع، أوقييييات يف جييييي ، ولكيييين احمللييييية، للمجتمعييييات مسييييبقا  



                                              
            

 الربملاين العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد 
                                                                8102 آذار مارس/  82
 

 اجملتمعيييات جلميييي  العيييي  سيييبل مييين يكفيييي ميييا إىل بيييه واملوثيييو  واملنيييتظم 1العيييادي الوصيييول إمكانيييية
 املت ثرة؛

للعياملني يف  1اليدويل اجملتمي قبيل  مين املناسي  الوقيت ويف الكيايف امليايل لليدعم ميكين1 أنيه على شددت .2
 مييي  احلييياالت، أسيييوأ يف اجملاعييية سييييناريوهات منييي  عليييى العميييل يف فعيييالنياجمليييال اإلنسييياين أن يكونيييوا 

 إىل عوائيييق ودون والكاميييل اآلمييين الوصيييول عليييى قيييادرين اإلغاثييية عميييالجيييي  أن يكيييون  بييي ن التسيييليم
 مساعدمم؛ إىل احلاجة أمس يف هم الذين األاخاص

 واجملتمي  (IHL) اليدويل نسياينإلا للقانون ساسيةاأل املبادئ احرتام النةاع أطراف مجي  على أن   قررت .5
 املناسيبني والسييطرة النفيوذ ميارسيوا أن خيارجيني داعميني وأي اليوطنيني القيادةأنيه جيي  عليى و  1الدويل

 النييييةاع االتحيييي أثنيييياءطيييير  اهلييييه خل معرضييييا   نسييييايناإل الييييدويل القييييانون فيهييييا يكييييون اليييييت التاحلييييا يف
 العنيف؛

 1السييلمي احلييل طريييق يرفضييونحكومييية و  مناصيي  يشييغلون الييذين األاييخاص هييؤالء أنعلييى  ؤكييدت .1
 واجليييوع اجملاعييية يواجهيييون اليييذين النييياس مييين كثيييري معانييياة عييين الكاملييية املسيييؤولية يتحمليييوا أن ينبغيييي

 ارتكبييييوا إذا ،أفعيييياهلم لييييىحياسييييبهم ع أن الييييدويل اجملتميييي  علييييى وأن العنيييييف، للنييييةاع نتيجيييية واحلرمييييان
 الكافيني؛ واملاء الغذاء على حصوهلم من  طريق عن اإلنسان حلقو  انتهاكات

 املعنيية الدائمية اللجنية مين كيل خيالل مين اليدويل الربملياين االحتياد بيه طلي ي اليذي اهليام بالعميل ترح  .2
 منهميا كيل   إىل وتطلي  اإلنسياين، اليدويل القيانون احيرتام بتعةيية املعنيية واللجنية املتحيدة األمم بشؤون
 نامجية املسيتقبل يف جماعية أ ميات حيدوث من  يف للمساعدة املثارة، الرئيسية املسائل يف النظر مواصلة

 العنيف؛ الصراع حاالت عن
 الييت احلاليية اجملاعية أ مية ملعاجلية فيوري عياملي إجيراء الختياذ اليدعوة هيذ،، وعيالوة عليى جديد من ؤكدت .2

 باملبييدأ تامييا   التةامييا   نيملتييةم  الييوا مييا الييدويل الربمليياين االحتيياد أعضيياءفييالن  النيياس، ميين املاليييني علييى تييؤثر
 اإلنسيان حقيو  مين أساسييا   حقيا   يكون أن ينبغي واملاء الغذاء على احلصول أن يف املتمثل األساسي

 .حرب سال ك  أبدا اجملاعة تستخدم أال وجي 
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 Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
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On 24 March 2017, the Secretary General received from the Chair of the British Group of 
the Inter-Parliamentary Union a request and accompanying documents for the inclusion 
in the agenda of the 136

th
 Assembly of an emergency item entitled: 

 

"The support of parliaments for global action to address  
unprecedented famine affecting millions of people". 

 
 

Delegates to the 136
th
 Assembly will find attached the text of the communication 

submitting the request (Annex I), as well as an explanatory memorandum (Annex II) and 
a draft resolution (Annex III) in support thereof. 
 

The 136
th
 Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of 

the United Kingdom on Sunday, 2 April 2017. 
 

Under the terms of Assembly Rule 11.1, any Member of the IPU may request the 
inclusion of an emergency item in the Assembly agenda. Such a request must be 
accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft resolution which clearly 
define the scope of the subject covered by the request. The Secretariat shall 
communicate the request and any such documents immediately to all Members. 
 

Furthermore, Assembly Rule 11.2 stipulates that: 
 

(a) A request for the inclusion of an emergency item must relate to a major event of 
international concern on which it appears necessary for the IPU to express its 
opinion. Such a request must receive a two-thirds majority of the votes cast in 
order to be accepted; 

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda. Should several 
requests obtain the requisite majority, the one having received the largest number 
of positive votes shall be accepted; 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency item may 
combine their proposals to present a joint one, provided that each of the original 
proposals relates to the same subject; 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or rejected by the 
Assembly cannot be included in the draft resolution submitted on the emergency 
item, unless it is clearly referred to in the request and title of the subject adopted by 
the Assembly. 
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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL BY THE CHAIR  
OF THE BRITISH GROUP OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION 

 
 
 
 

 
 24 March 2017 
 
 
Dear Mr. Secretary General, 
 
In accordance with Rule 11.1 of the Rules of the Assembly, the UK delegation wishes to request the 
inclusion of an emergency item in the agenda of the 136

th
 Inter-Parliamentary Union Assembly which 

will be held in Dhaka, Bangladesh, from 1 to 5 April 2017 entitled: 
 

"The support of parliaments for global action to address  
unprecedented famine affecting millions of people". 

 
 
Please find attached an explanatory memorandum and a draft resolution in support of this request. 
 

 
 Yours sincerely, 

 
 
 
 
 
 

(Signed) Nigel EVANS, MP 
Chair of the British Group of the 

Inter-Parliamentary Union 
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THE SUPPORT OF PARLIAMENTS FOR GLOBAL ACTION TO ADDRESS  
UNPRECEDENTED FAMINE AFFECTING MILLIONS OF PEOPLE 

 
Explanatory memorandum submitted by the delegation of the United Kingdom 

 
 
This proposed draft resolution aims to highlight the concerns of the IPU membership at the severe 
humanitarian crisis facing a number of regions of the world which share the common characteristic of 
being afflicted by famine caused by violent conflict.  This unprecedented situation has been 
highlighted in recent statements at the United Nations.  Through the resolution, IPU members will urge 
immediate and concerted global action to address this famine crisis affecting millions and highlight 
some central issues, including that access to food is a fundamental human right and should never be 
used as a weapon of war.  It also references relevant IPU bodies and calls for them to remain seized 
of the matters addressed in the resolution. 
 
Background 
 
On 7 March 2017, following visits to countries facing the impacts of famine or at serious risk of 
famine

*
, the UN Under-Secretary General for Humanitarian Affairs, Stephen O’Brien, made a 

statement to the UN Security Council.  In this statement, he issued a dire warning that the world faces 
the largest humanitarian crisis since the creation of the United Nations in 1945 with more than 
20 million people in four countries, Yemen, South Sudan, Somalia and Nigeria (in the northeast of the 
country), facing starvation and famine.   
 
Mr. O’Brien said that without collective and coordinated international effort, "people will simply starve 
to death" and "many more will suffer and die from disease".  Reiterating dire concerns expressed by 
UN Secretary-General, Antonio Guterres on 22 February, Mr. O’Brien, a former member of the UK 
House of Commons, urged the immediate contribution of significant international aid to address the 
dire famine conditions creating immense suffering for population centres and remote regions of the 
affected countries.  He also called for safe and unimpeded access for humanitarian aid workers "to 
avert a catastrophe", adding that $4.4 billion would be needed by July 2017 to adequately address this 
famine crisis threatening unprecedented suffering for millions of people. 
 
This resolution highlights the urgency of the international community helping millions of affected 
people across a wide geographical area.  Calling for action to address this ongoing humanitarian crisis 
at the 136

th
 Assembly would also be consistent with past IPU undertakings (particularly through the 

Hanoi Declaration of 2015) to hold all governments to account for their international commitments, 
particularly relating to the Sustainable Development Goals (also known as the "Global Goals") adopted 
at the United Nations by world leaders in September 2016.  To this end, Global Goal Two seeks to 
end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.  This is 
complementary to Global Goal Six which aims to achieve universal and equitable access to safe and 
affordable drinking water to substantially reduce the number of people suffering water scarcity, 
including resulting from drought and other climatic disasters. 
 
 
 
 

                                                      
*
 (The UN and food organisations define famine as when more than 30 per cent of children under age 5 suffer 

from acute malnutrition and mortality rates are two or more deaths per 10,000 people every day, among other 
criteria.) 



 - 4 - A/136/2-P.2 
  ANNEX III 
  Original: English 
 
 

THE SUPPORT OF PARLIAMENTS FOR GLOBAL ACTION TO ADDRESS  
UNPRECEDENTED FAMINE AFFECTING MILLIONS OF PEOPLE 

 
Draft resolution submitted by the delegation of the UNITED KINGDOM 

 
  The 136

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union,  

 
(1) Recalling the call for concerted global action issued during a report to the UN Security 
Council by the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs, Stephen O’Brien, on 7 March 2017 
after visiting countries facing famine or at risk of famine, which followed an earlier call for urgent action 
by the UN Secretary-General, Antonio Guterres on 22 February 2017, 
 
(2) Acknowledging with pride that both these most senior of UN officials were previously 
legislators in the United Kingdom and Portugal, respectively, and gratified to see former 
parliamentarians playing such centrally important roles in the multilateral system,  
 
(3) Deeply alarmed that the Under-Secretary General observed that from the start of 2017 
the international community "are facing the largest humanitarian crisis since the creation of the United 
Nations" and that more than 20 million people in the affected countries face starvation and famine, 
fully recognising that the disastrous impacts of violent conflict in creating famine should be a matter for 
global concern, not just for those countries directly affected, 
 
(4) Greatly concerned by the UN’s assessment that resilience of communities is rapidly 
wilting away and development gains are being reversed with many people be displaced and on the 
move to search for survival which will create ever more instability and potential for violent conflict 
across entire regions of one of the most vulnerable parts of our world,  
 
(5) Prompted to action by the UN’s observation that, "without collective and coordinated 
global efforts, people will simply starve to death" and the expectation that many more will suffer and 
die from disease with no hope for productive lives in the future, 
 
(6) Mindful of the commitments made by leaders of all UN member states in September 2016 
to advance the Sustainable Development Goals by 2030, including in particular Global Goal 2 on zero 
hunger which aims to end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture and Global Goal 6 on clean water and sanitation, 
 
(7) Obligated by the IPU’s own commitments in the Hanoi Declaration to advance the Global 
Goals by 2030 to ensure parliaments hold governments to account in turning words into action in 
implementing effective measures to achieve such goals,  
 
(8) Concerned by the failure of a number of major donor countries to appropriately respond 
to such clear and unequivocal calls for urgent assistance from those in knowledgeable positions to 
accurately assess the risks and impacts, 
 
(9) Recognizing that it is only through concerted international action that this potentially 
unprecedented famine and the looming humanitarian catastrophe can be averted,  
 

1. Calls for immediate action by the international community in support of the appropriate 
global humanitarian bodies to take immediate steps to address the current famine crisis 
affecting regions of the world afflicted by conflict, including through ensuring adequate 
human and financial resources are dedicated to this effort; 

 
2. Undertakes to take effective longer-term steps to tackle the precipitating factors of 

famine, consistent with the commitment made to achieving Global Goal 2 to achieve zero 
hunger and the complementary Global Goal 6 to achieve universal and equitable access 
to safe and affordable drinking water for all people, including addressing the serious 
impacts of drought and other climatic disasters on vulnerable communities;   
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3. Acknowledges that such efforts should focus on preserving pre-existing lines of food and 

water supply for communities but, at times of conflict, the highest priority must be given to 
urgently restore normal, regular and reliable access to adequate sustenance for all 
affected communities;  

 
4. Underscores that, with sufficient and timely financial support from the international 

community, humanitarian actors can be effective in working to prevent worst-case famine 
scenarios, recognizing that to do so aid workers must have safe, full and unimpeded 
access to people in dire need of their assistance; 

 
5. Resolves that all parties to conflict must respect the fundamental tenets of International 

Humanitarian Law (IHL) and the international community, national leaders and any 
external supporters must exert appropriate influence and control in cases where IHL is at 
risk of being disregarded during violent conflict situations; 

 
6. Asserts that those people in positions of government authority who refuse the path of 

peaceful resolution should bear the full responsibility for the suffering of the many people 
who face famine, hunger and deprivation as a result of violent conflict, and that the 
international community should hold them to account for their actions if they commit 
human rights violations by preventing access to adequate food and water; 

 
7. Welcomes the important work undertaken by the IPU through both the Standing 

Committee on United Nations Affairs and the Committee to Promote Respect for IHL and 
requests they both remain seized of the key issues being raised to help prevent future 
famine crises resulting from violent conflict situations;   

 
8. Reaffirms that, beyond this call for immediate global action to address the current famine 

crisis affecting millions of people, the IPU’s members remain totally committed to the 
fundamental principle that access to food and water should be a basic human right and 
famine must never be used as a weapon of war. 
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