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 العامة اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج طلب يف النظر

 

 ارئ ط بند إدراج طلب
 الدويل الربملاين لالحتاد 136 الدورة أعمال جدول يف

 بلجيكا وفد قدمه
 

 وواثئق طلبا  الدولية الربملانية البلجيكية  اجملموعة رئيس من األمني العام تلقى ،2017 مارس/  آذار 24 يف
 :عنوانب 136 الدورة أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج مرفقة معه

 
  السودان، جنوب اليمن، سكان يتعرض هلا اليت اجملاعة "

 "كينيا  ومشال الصومال
 

إضييافة  ،(األول املرفييق) الطليي  ميقييداليييت تنييمن  ت الرسييالة نيي مرفقييا   136الييييي اجلمعييية يف نياملنييدوب وسيييجد
 .له دعما  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) توضيحيةال ذكرةإىل امل

 

 أبريييي /  نيسيييان 2 األحيييد ييييوم البلجيكييي  وفيييدال طلييي  بشييي ن قيييرارا   تتخيييذ أن 136اليييييي اجلمعيييية مييين طل سيييي  
2017. 

 

 يطلي  أن اليدوي الربملياين االحتياد يف عنو ألي جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 11.1 املادة أحكام ومبوج 
 قييرار ومشيروع ميوجةة تفسييية مبيذكرة الطلي  هيذا يرفيق أن وجيي . اجلمعيية أعميال جيدول يف طيارئ بنيد إدراج
 وأييية الطليي  اهبييذ األعنييا  مجييي  إببييال  األمانيية وتقييوم. الطليي  يشييمله الييذي املوضييوع نطييا  بوضييو  حيييدد
 .الفور على القبي  هذا من واثئق

لالحتاد الربملاين الدويل 136العامة الـ اجلمعية   
2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا   

 

 اجلمعية
 2البند 

 A/136/2-P.3 
آذار  /س مار  27    

2017 
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 :يل  ما على قواعد اجلمعية من 11.2 املادة تن  ذلك، على وعالوة
، اليييدوي الربملييياينحيييداث  دوليييا  هاميييا  يتعييني عليييى االحتيياد  طييارئ بنيييد إدراج ليي نييياول طيت أن جييي  (أ)

 يف املشياركة األصيوا  ثلثي  عليى حيصي  أن ينبغي  الطل  هذا مث  ولقبولاختاذ موقف بش نه, 
 .التصوي 

 عيدة حصيول حيال واحيد، ويف طيارئ بنيد سيو  أعماهليا جيدول يف تيدرج أن للجمعيية جيوز ال  (ب)
 األصيوا  مين عيدد أكيرب عليى اليذي حيصي  الطلي  يقبي  املطلوبية، األغلبيية عليى طلبيا 
 .اإلجيابية

 كاني  إذا واحيد يف طلي  مقرتحيام ، ضي    طيارئ بنيد إلدراج أكثير أو طلبيني ملقيدم  جييوز ( )
 .نفسه املوضوع على تنص    األساسية، املقرتحا 

 يسيحبه أن بعيد موضيوع مقيرت  الطيارئ، ابلبنيد املتعليق القيرار، مشيروع يف ييدرج أن جييوز ال (ث)
 عنيوان ويف الطلي  يف ليه واضيحة هنيا  إايارة تكين مل ميا اجلمعيية، رفنيته إذا أو مقيدمو،،
 .اجلمعية أقر ته الذي املوضوع
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 الربملانية البلجيكية الدولية رئيس اجملموعة قبل من العام األمني إىل املوجهة االتصاالت
 

 2017 مارس/آذار 24بروكس , 
 ،األمني العام السيد
 

 طيارئ بنيد إدراج طلي ت أناجملموعية الربملانيية البلجيكيية الدوليية  ودتي اجلمعيية، قواعيد مين 11.1 للميادة ووفقا
 5 إىل 1 ميين الفييرتة يف ش،بيينغالد دكييا، يف سييتعقد اليييت 136 الييدوي الربمليياين االحتيياد مجعييية أعمييال جييدول يف

 :بعنوان 2017 أبري /  نيسان
  السودان، جنوب اليمن، سكان يتعرض هلا اليت اجملاعة"

 "كينيا  ومشال الصومال
 

 .قرار ومشروع موجةة تفسيية مذكرة طيا   وستجدون
 

 ،املخل  لك                                                
 
 
 سيناتور دريش، دن فان بول          )توقي ( 
 الدولية البلجيكية الربملانية اجملموعة رئيس  
 
 
 
 
 

A/136/2-P.3 
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الفرنسيةاألص :   
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 السودان،  جنوب اليمن، كانيتعرض هلا س اليت اجملاعة
 كينيا  ومشال الصومال

 
 الوفد البلجيكي قدمها تفسريية مذکرة

 
 السييودان وجنيوب اليييمن يف السيكان أبن الييدوي اجملتمي  املتحييدة األمي  نييذر أ ،2017 ميارس/  آذار 10 يف

 احليرب هنايية منيذ حيادة إنسيانية أزمية أايد تصيب  أن مين املمكين و . للمجاعة يتعرضون كينيا  ومشال والصومال
 .املناسبة اإلنسانية املعونة تقدمي يف للمسامهة وسعها يف ما ك   تبذل أن الربملاان  على وجي . الثانية العاملية
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 السودان،  جنوب اليمن، كانيتعرض هلا س اليت اجملاعة
 كينيا  ومشال الصومال

 

 البجيكي وفدال من مقدم قرار مشروع
 

 الدوي الربملاين لالحتاد 136 اجلمعية
 

 وكيي  مين 2017 ميارس/  آذار 10 يف املتحيدة لألمي  التياب  األمن جملس إىل املقدم التقرير إىلإذ تشي ( 1)
 تيؤثر الييت ابجملاعية يتعلق فيما الطوارئ حاال  يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون املتحدة لألم  العام األمني
 كينيا،  ومشال والصومال ,السودان وجنوب ,اليمن سكان على

 

 ،السيودان وجنيوب ،الييمن يف يعيشيون اليذين أولئيك صيحة عليى الكبيي وأتثيهيا اجملاعية جي ومصدومة حب( 2)
 كينيا؛  ومشال والصومال

 

 ملنظميية وفقييا   اليييمن، يف املسيياعدة إىل حباجيية - اييخ  مليييون 18.8 - السييكان ثلثيي  أن إىل وابلنظيير( 3)
 مالييييني سيييبعة مييين أكثييير وأن الييييمن، يف دقيييائق 10 كييي   طفييي  مييييو  ،(اليونيسييييف) للطفولييية املتحيييدة األمييي 
 ؛"تاليةال وجبام  ت يتس أين من عرفن ال" اخ 

 

 مييين ايييخ  ملييييون 7.5 مييين أكثييير يعييياين حييييث السيييودان، جنيييوب يف الغيييذا  أزمييية تفييياق  إىل ابلنظيييرو ( 4)
 املاض ؛ العام عن اخ  مليون 1.4زايدة مبقدار  اجلوع،

 

 ايييخ  ملييييون 2.9 مييينه  املسييياعدة، إىل حيتييياجون الصيييومال يف ايييخ  ملييييون 6.2 أن إىل وابلنظييير( 5)
 ابجملاعة؛ مهددون

 

 األميييين انعييييدامحاليييية  يف أينييييا اييييخ  مليييييون 2.7 ميييين أكثيييير يعيييييش كينيييييا،  مشييييال يف أنييييه إىل وابلنظيييير( 6)
 أبري ؛/  نيسان يف ماليني أربعة إىل الرق  هذا يرتف  أن وميكن الغذائ ،

 

 املتنررين؛ السكان مستقب  إزا  قلقها ابلغ عن تعرب وإذ( 7)
 

A/136/2-P.3 
3 ملحق  
الفرنسيةاألص :   
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 يعيانون اليذين كينييا  ومشيال والصيومال ،السيودان وجنيوب ،الييمن ايعوب مي  الكامي  التنامن عن تعبيا  و ( 8)
 اجملاعة؛ من

 

 ينبغي  وأنيه املسيل ، النيةاع ذليك يف مبيا اإلنسيان، صين  مين أسباب أينا   اإلنسانية ألزما ل أن تدر  وإذ( 9)
 تقيييدمي عييين مجاعيييية مسيييؤولية نتحمييي  أننيييا عليييى تؤكيييد ولكييين مبسيييؤولياما، الصيييراعا  هيييذ، يف األطيييراف تيييذكي
 املطلوبة؛ اإلنسانية املعونة

 

 احلالية؛ ابجلهود ابلغا   ضررا   يلحق اإلنسانية للمعونة الفعال التموي  إىل االفتقار أن إىل تشي وإذ( 10)
 

 أبريييي /  نيسيييان 25 يف جنييييف يف عقيييد، املقيييرر اليييوزاري املسيييتو  عليييى التربعيييا  إعيييالن ؤمترملييي ا  دعميييو ( 11)
 ؛والسويد سويسرا من ومببادرة املتحدة لألم  العام األمني برائسة

 

 اإلنسانية؛ املساعدا  وصول يعيق ا   أيوتدين ( 12)
 

 علييى أبسيير، الييدوي واجملتميي  األخيير  الدولييية واملنظمييا  ,الييدوي الربمليياين االحتيياد أعنييا  مجييي  ث  حتيي .1
 ،السيودان وجنيوب ،اليمن لشعوب إنسانية ومساعدة دع  من يلةم ما ك   لتوفي بقوة جهوده  تعةية

 كينيا؛  ومشال والصومال
 الطوعيية اإلنسيانية املعونية مسيامها  بتمويي  بعيد يلتةميوا مل اليذين الدوي الربملاين االحتاد أعنا  دعوت .2

 هل ؛ املتاحة للوسائ  وفقا   ذلكقوموا بي أن إىل
 

 يف املتنييررة املنيياطق إىل الوصييول اإلنسييانية للمعونيية ىنثيييت حييى معييا   العميي  علييى الييدوي اجملتميي  ث  حتيي .3
 ممكن؛ وق  أقرب

 

 وصيييول يعييييق اييي   أي وإزالييية العدائيييية األعميييال إهنيييا  إىل اخلصيييو  وجيييه عليييى احلكوميييا  تيييدعو .4
 ؛فورا   اإلنسانية املساعدا 

 

 اهلياكيييي  عيييين فنييييال   اإلنسييييانية، املنظمييييا  وأنشييييطة مييييو ف  سييييالمة ضييييمان علييييى السييييلطا  حتييييث   .5
 اجملاعة؛ من املتنررة املناطق يف ومو فيها التشغيلية الصحية للرعاية األساسية
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 الييدوي الربمليياين االحتيياد وأمانيية الصييلة ذا  الدولييية واملنظمييا  ,واحلكومييا  ,فريقيي اإل االحتيياد دعوتيي .6
 وسيالمتها لسيادما الكام  االحرتام م  الدميقراطية، مؤسساما تعةية على املعنية البلدان مساعدة إىل

 القانون؛ سيادة إرسا  على ملساعدما برامج وض  خالل من ذلك يف مبا اإلقليمية،
 

 األفريقيية امليرأة ومنظمية ،األفريقي  لالحتياد التابعية والتنميية اجلندريية والشيؤون ،امليرأة مديريية أينيا تدعو .7
(PAWO)، واملنظميا  اليدوي لالحتيادالنسيا   ا ييالربملان ومكتي  ,للميرأة املتحيدة األم  ومنظمة 

 بنيا  إعيادة يف واألطفيال، النسيا  سييما وال املتنيررين، السيكان دعي  إىل الصيلة ذا  األخير  الدولية
 صحته ؛ استعادة من لتمكينه  أسره ، رعاية على قدرم  وتعةية عيشه  سب 

 

 الربملياين لالحتياد 137 يييييال اجلمعيية إىل تقرييرا   يقيدم أن اليدوي الربملياين لالحتياد العيام األميني مين طل ت .8
 .القرار هذا تنفيذ بش ن الدوي
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Assembly A/136/2-P.3 
Item 2  27 March 2017 
 

Consideration of requests for the inclusion of 
an emergency item in the Assembly agenda 

 
Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 136
th

 Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of Belgium 

 

On 24 March 2017, the Secretary General received from the President of the Belgian 
Inter-Parliamentary Group a request and accompanying documents for the inclusion in 
the agenda of the 136

th
 Assembly of an emergency item entitled: 

 

"The famine affecting the populations of Yemen, South Sudan,  
Somalia and northern Kenya". 

 
 

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 

Belgium 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  
PRESIDENT OF THE BELGIAN INTER-PARLIAMENTARY GROUP 

 
 
 
 

 
 Brussels, 24 March 2017 
 
 
 
 
Dear Mr. Secretary General, 
 
In accordance with Rule 11 of the Rules of the Assembly, the Belgian Inter-Parliamentary Group 
wishes to request the inclusion of an emergency item in the agenda of the 136

th
 Assembly entitled: 

 
"The famine affecting the populations of Yemen, South Sudan, 

Somalia and northern Kenya". 
 

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

 
Yours sincerely, 

, 
 
 
 
 
 

(Signed) Pol VAN DEN DRIESSCHE, Senator 
President of the 

Belgian Inter-Parliamentary Group 
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THE FAMINE AFFECTING THE POPULATIONS OF YEMEN, SOUTH SUDAN,  
SOMALIA AND NORTHERN KENYA 

 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of Belgium 
 
 
 
 

On 10 March 2017, the United Nations alerted the international community to the fact that the 
populations of Yemen, South Sudan, Somalia and northern Kenya were being hit by famine. It has the 
potential to become the most severe humanitarian crisis since the end of the Second World War. 
Parliaments must do everything in their power to contribute to providing appropriate humanitarian aid.  
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THE FAMINE AFFECTING THE POPULATIONS OF YEMEN, SOUTH SUDAN,  

SOMALIA AND NORTHERN KENYA 
 

Draft resolution submitted by the delegation of BELGIUM 
 
 

  The 136
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union,  

 
(1) Referring to the report to the UN Security Council of 10 March 2017 from the UN Under 
Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator regarding the famine 
affecting the populations of Yemen, South Sudan, Somalia and northern Kenya, 
 
(2) Overwhelmed by the scale of the famine and its dramatic impact on the health of those 
living in Yemen, South Sudan, Somalia and northern Kenya, 
 
(3) Considering that in Yemen, two thirds of the population – 18.8 million people – need 
assistance, that, according to the United Nations Children's Fund (UNICEF), a child dies every 
10 minutes in Yemen, and that more than seven million people "don't know where their next meal will 
come from",   
 
(4) Considering the worsening food crisis in South Sudan, where more than 7.5 million 
people are suffering from hunger, which is 1.4 million more than last year; 
 
(5) Considering that in Somalia, 6.2 million people need assistance, of whom 2.9 million are 
threatened by famine,  
 
(6)  Considering that in northern Kenya, more than 2.7 million people are also living in food 
insecurity and that this figure could rise to four million in April,  
 
(7)  Expressing deep concern for the future of the populations affected, 
 
(8)  Expressing complete solidarity with the peoples of Yemen, South Sudan, Somalia and 
northern Kenya who are suffering from famine, 
 
(9)  Aware that humanitarian crises also have manmade causes, including armed conflict, 
and that parties to these conflicts should be reminded of their responsibilities, but emphasizing that we 
have a collective responsibility to urgently provide the humanitarian aid that is needed, 
 
(10)  Recalling that the lack of effective funding for humanitarian aid is seriously harming 
current efforts,  
 
(11)  Supporting the ministerial-level pledging conference to be held in Geneva on 25 April 
under the chairmanship of the UN Secretary-General and on the initiative of Switzerland and Sweden, 
 
(12)  Condemning anything that hinders humanitarian access,  
 

1. Urges all Members of the IPU, other international organizations and the international 
community as a whole to powerfully strengthen their efforts to provide all necessary 
support and humanitarian aid to the peoples of Yemen, South Sudan, Somalia and 
northern Kenya;  

 
2. Calls on Members of the IPU who have not already done so to commit to funding 

voluntary humanitarian aid contributions according the means at their disposal;  
 
3. Urges the international community to work together so that humanitarian aid can reach 

the affected regions as soon as possible; 
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4. Calls in particular on governments to end hostilities and immediately remove anything 
that hinders humanitarian access;  

 
5. Urges the authorities to ensure the safety of the staff and activities of humanitarian 

organizations, as well as the operational healthcare infrastructure and its staff in the 
regions affected by famine;  

 
6. Calls on the African Union (AU), governments, relevant international organizations and 

the IPU Secretariat to help the countries concerned to strengthen their democratic 
institutions, while fully respecting their sovereignty and territorial integrity, including 
through devising programmes to help them establish the rule of law;  

 
7. Also calls on the Women, Gender and Development directorate of the African Union, the 

Pan-African Women's Organization (PAWO), UN Women, the IPU Bureau of Women 
Parliamentarians and other relevant international organizations to support the affected 
populations, especially women and children, in rebuilding their livelihoods and 
strengthening their capacity to care for their families, so as to enable them to regain their 
health; 

 
8. Requests that the IPU Secretary General reports back to the 137

th
 IPU Assembly on the 

implementation of the present resolution.  
 


