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 طط

 

 

 

 
 العامة الجمعية أعمال جدول في طارئ بند إدراج طلب في النظر

 
 

 ارئ ط بند إدراج طلب
 الدولي البرلماني لالتحاد 731 الجمعية العامة الــ أعمال جدول في

جمهورية فنزويال البوليفارية وفد قدمه  
 

 فنوووو ويال جل ه ريوووة ةالدوليووو ةالربملانيوووو عوووةاجمل    أمووون موووو  العوووا  األمووون تلقوووو  ،7112 سوووب  رب/ أيلووو   11 يف
 :بعن ان 132 اجل عية العامة الووووو أع ا  جدو  يف طارئ بند إلدراج مرفقة ووثائق طلبا   الب ليفارية

 

 ال عامل مع اإلجراءات امل خذة اليت م  شأهنا  يف لدويلا الربملاين االحتاد دور"
 ". فن ويال يف ال طنية جل عيةالدس  ري وجتاهل ا النظا أن تؤدي إىل اهنيار 

 

 ،(األو  املرفووق) الطلوو  ميقوودالوويت تنوو ن  ت الرسووالة نوو مرفقووا   132العامووة الووووو اجل عيووة يف ن  املنوودوب وسووي د
 .له دع ا  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) ضيحية  ال ذررةإضافة إىل امل

 
 

وو  فنوو ويال جل ه ريووة ةالدوليوو ةالربملانيوو اجمل  عووة طلوو  بشووأن قوورارا   ت خووذ أن 132العامووة الووووو اجل عيووة موو  طل ي  س 
 .7112 أر  بر/ األو  تشري  11 األحد ي   الب ليفارية

 
 

 يطلو  أن الودويل الربملواين االحتواد يف عن  ألي جي ز العامة، جل عيةق اعد ا م  1.11 املادة أحكا  ومب ج 
 قورار ومشوروع مو ج ة ضويحية ت مبوذررة الطلو  هذا يرفق أن وجي . اجل عية أع ا  جدو  يف طارئ بند إدراج
 األعنواء مجيوع بوببال  الودويل الربملواين االحتواد أمانوة وتقو  . الطلو  يشو له الذي امل ض ع نطاق ب ض ح حيدد
 .الف ر عل  القبيل هذا م  وثائق وأية الطل  اهبذ

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71-71 
 A/137/2-P.1  

 7112سب  رب / أيل   17
 اجل عية العامة
7البند رقم   
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 :ييل ما عل  ق اعد اجل عية م  2.11 املادة تن إضافة إىل ذلك، 
 إجوراء حالوة دوليوة هاموة حودث  موؤترا  ت و ل   ا واذ طوارئ بنود إدراج طلو  ي نواو  أن جيو  ( أ)

 الربملووواين االحتووواد يعووورّب  أن النووورورة مبكوووان مووو يكووو ن  حيوووث الووودويل، اجمل  وووع جانووو  مووو  عاجووول
 حيصول ينبغوي أن الطل  هذا مثل ولقب   .وحشد االس  ابة الربملانيةإزاء ذلك  رأيه ع  الدويل
 ؛ال ص ي  يف املشاررة األص ات لثيث عل 

 عودة حصو   حوا  ويف .واحود طوارئ بنود سو   أع اهلوا جودو  يف تودرج أن لل  عيوة جي ز ال  ( ب)
 األصو ات مو  عودد أرورب علو  الوذي حيصول الطلو  قبولي   املطل بوة، األغلبيوة علو  طلبوات
 ؛اإلجيابية

           ، شور  أن تنصو ّ واحود يف طل  هتممقرتحا ضمّ  طارئ بند إلدراج أرثر أو طلبن ملقدمي جي ز(     ج)
 ؛نف ه امل ض ع عل  األساسية املقرتحات

 ي وحبه أن بعود م ضو ع مقورتح الطوارئ، بالبنود امل علوق القورار، مشوروع يف يودرج أن جيو ز ال(    د)
 عنو ان ويف الطلو  يف إليوه واضوحة هنوا  إشوارة تكو  مل موا اجل عيوة، رفنو ه إذا أو مقودم ،،
 .اجل عية أقرّته ذيال امل ض ع
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 الدولية البرلمانية المجموعة أمين من العام األمين إلى الموجهة االتصاالت
 البوليفارية فنزويال لجمهورية

 
 7112سب  رب / أيل   11 ،اسرارار

 
 ، العا  األمن ال يد ع ي ي

 

 تقوود  أن الب ليفاريووة فنوو ويال جل ه ريووة ال طنيووة اجل عيووة توو د الوودويل، الربملوواين لالحتوواد الصوولة ذات للق اعوود وفقووا  
 يف سووو عقد الووويتالووودويل،  الربملووواين لالحتوواد 132 وووووووال العاموووة اجل عيوووة أع ووا  جووودو  يف طوووارئ بنووود إلدراج طلبووا  
 :بعن ان ،7112 أر  بر/  األو  تشري  11 إىل 11 م  الفرتة يف( روسيا االحتادية) بطرسرب   سان

 

 ال عامل مع اإلجراءات امل خذة اليت م  شأهنا  يف الدويل الربملاين الحتادا دور" 
 " فن ويال يف ال طنية س  ري وجتاهل اجل عيةالد النظا أن تؤدي إىل اهنيار 

 
 .دع ا  هلذا الطل  قرار ومشروع ضيحية ت مذررةجتدون مرفقا  

 
 

 أوبيدا مارتيني  أليخاندرو (ال  قيع)
 ةالدولي ةالربملاني اجمل  عة أمن 
 جل ه رية فن ويال الب ليفارية     

 
 
 
 

A/132/2-P.1 
1 رقم ملحق  
سبانيةاإل: األصل  
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 شأنها من التي المتخذة اإلجراءات مع التعامل في الدولي البرلماني االتحاد دور
 فنزويال في الوطنية الجمعيةتجاهل دستوري و ال النظام انهيار إلى تؤدي أن

 
 البوليفارية فنزويال هوريةلجم الدولية البرلمانية مذكرة توضيحية قدمتها المجموعة

 
 يف ذلووك وي  لوو . هائلووة أبعوواد ذات وسياسووية ،اق صووادية، اج  اعيووة أزمووة الب ليفاريووة فنوو ويال مجه ريووة تشووهد
 .ئةبامل 111 مبا يقارب العامل، يف  نخملل معد  وأعل  األساسية الغذائية امل اد يف امل ب ق غري النق 

 

 نوو ابوي عوور   ال طنيووة، لل  عيووة الدسوو  رية ال وولطات جتاهوولويوو م . فنوو ويال يف الدسوو  ري النظووا لقوود اهنووار 
 تووودعي الووويت ال أسي وووية جل عيوووةا ان خوووابباإلضوووافة إىل عووود  شووورعية  ،وقادهتوووا لالضوووطهاد وال ووو   املعارضوووة
 ل ووولطةل الشوووع  وسووولطة االن خابيوووة واهليئوووة القنوووائية، ال ووولطة وتنووو ع ال وووطات الدسووو  رية، علووو  ال ووويطرة
 أدت الويت القنوايا بعو  هوذ، االن خابات، تال  م  أنف هم ع  لل عبري للناس إمكانية أي ومنع ، ذيةال نفي
 .والف ض  االج  اعية االضطرابات إىل

 

عنوو   بوو رتي ، ت ليوو  ال وويد ال طنيووة، اجل عيووة رئووي : متوو  إدانووة اهنيووار النظووا  الدسوو  ري موو  قبوول روول موو و 
 الربملوووان رئوووي و  لي وووا، إعوووالن علووو  وقعووو  الووويت احلك موووات األمريكيوووة، الووودو  منظ وووة العوووا ، النائووو الربملوووان، 
 .إضافة إىل آتري  معنين باألمر األورويب،

 

 إزاء قلقهووا عوو  ال نفيذيووة والل نووة الوودويل الربملوواين الحتووادحقوو ق اإلن ووان للربملووانين ال ابعووة ل جلنووة أعربوو  وقوود
يف  ال طنيوة اجل عيوة وموع الفنو ويلين الربملوانين موع  نوام ال إطوار يف وذلك البالد، تشهدها اليت اخلطرية األزمة
 الربملووووان مؤس ووووة عوووو  للوووودفاع املكرسووووة ةالرئي وووو العامليووووة املنظ ووووة ب صووووفه الوووودويل، الربملوووواين االحتوووواد إن. فنوووو ويال
 .الدس  رية سلطاتهي م جتاهل  عن  برملان هلا ي عر  اليت للحالة عاجلة دراسة إىل حي اج هبا، والنه  
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 شأنها من التي المتخذة اإلجراءات مع التعامل في الدولي البرلماني االتحاد دور
 فنزويال في الوطنية الدستوري وتجاهل الجمعية انهيار النظام إلى تؤدي أن

 
 البوليفارية فنزويال لجمهورية الدولية البرلمانية المجموعة من مقدم قرار مشروع

 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 132 وووعامة الال اجل عية إن       
 جتاهووولي فووواقم ن ي وووة  الوووذي الب ليفاريوووة، فنووو ويال مجه ريوووة يف الدسووو  ري النظوووا  اهنيوووار إىل بوووالنظر (1)

 ال طنية، اجل عية صالحيات
 

 أي دون الدسوو  ري، اإلطوار توارج تأسي وية مجعيوة ان خوواب عو  النامجوة األزموة تفواقم إىل بوالنظر (7)
 ذلووك يف مبووا الدولووة، مؤس ووات سوولطات علوو  مجيووع واالسوو يالء للشووع  يةال ووياد لووارادة اع بوار
 مت لوك أهنوا علو  ال أسي وية اجل عيوة هلذ، املشروع غري الذايت اإلعالن تال  م  ال طنية، اجل عية

 ن عها، ت  اوز أي سلطة دس  رية، م  فريدة صالحيات
 

 يف ال ووويادية ال وولطة اع  دتووه الوووذي الب ليفاريووة، فنوو ويال جل ه ريوووة ال ووائد الدسوو  ر إىل وبووالنظر (3)
 ،1111 عا 

 

 وغوووووري املشوووووروعة، غوووووري القان نيوووووة، غوووووري" احلقوووووائق تقصوووووي جلنوووووة"تشوووووكيل  اع بارهوووووا يف تنوووووع وإذ (1)
 والويت هلوا هود  القنوائية، وال ولطة ال طنيوة اجل عيوة مهوا  االس يالء علو  الدس  رية، اليت تدعي

 يف القنوووائية ال وولطة موو  تووال  إشووورا  هووواوالقنوواء علي سياسوووية معارضووة ةإمخووواد أيوو وهوو  وحيوود
 املعارضة، قادة وس   ال ياسة

 

 للنوو اب، الربملانيووة احلصووانة من هكووة ال أسي ووية، لل  عيووة الدسوو  رية غووري اإلجووراءات إىل وبووالنظر (1)
 ال طنية، اجل عية م  إذن عل  احلص   دون قان ين غري ورفعها عنهم بشكل

A/132/2-P.1 
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 إزاء قلقهوووم بوووال  عووو  القوووارة تارجيوووة وزراء فيوووه يعووورب الوووذي لي وووا إعوووالن اع بارهوووا يف تنوووع وإذ (6)
 موع الدسو  رية، غوري ال أسي ية باجل عية االعرتا  ويرفن ن الب ليفارية فن ويال مجه رية يف ال ضع
 الفن ويلي، الشع  ان خبها اليت ال طنية باجل عية اعرتافهم عل  ال أريد

 

 وجوه يفسو ءا   تو داد واليت فن ويال، هبا متر اليت ةاخلطري  واالق صادية االج  اعية األزمة إىل وبالنظر (2)
 م  أجل إيصا  امل اعدات اإلن انية، آليات ب نفيذ ال  اح ال طنية احلك مة رف 

 

 م عووددة حوواالت ي ثووق الووذي اإلن ووان حلقوو ق ال ووامية امل حوودة األمووم مف ضووية تقريوور إىل وبووالنظر (1)
 حك ميوووة سياسوووة إىل تشوووري والووويت ، هارهووواوان فنووو ويال يف املرتكبوووة اإلن وووان حقووو ق جتووواوزات مووو 
 للحك مة، املناهنة املظاهرات ملنع الناس بن اخل   وت رع ال ياسية املعارضة تق ع

 

 للعالقووات األورويب لالحتوواد ال ووامي امل ثوول عنهووا أعوورب الوويت نوو احي القلووق اع بارهووا يف تنووع وإذ (1)
 إىل احلاجوة بشوأن األورويب االحتواد رجيوةتا لو زراء الرمسوي غوري االج  واع أثناءيف  واألم  اخلارجية
 1فن ويال، ت اجهها اليت اخلطرية لألزمة سياسي حل إجياد

 

 لدميقراطية،ا ورري ة الشع  إرادة متثل اليت املؤس ة باع بار، للربملان املرر ي الدور إىل وبالنظر (11)
 

 هووي اهليئوة هوذ، أن  علو توون  لالحتواد الربملواين الودويل األساسووي النظوا  مو  1 املوادة أن تور  وإذ (11)
 ال يادة، ذات الدو  لربملانات الدولية املنظ ة

 

 111الووو  دورتوه يف الودويل الربملواين احلارم لالحتاد اجملل  ا ذ، الذي القرار اع بارها يف تنع وإذ (17)
 يف ال طوو رات آتوور ضوو ء يف ،تع قوود " اهليئووة هووذ، أن علوو  يوون  الووذي ،(7111 مووارس /آذار)

 املعقودة للقنوايا أفنول فهوم الر  واب ومباشرة مفيدة فرصة س  يح فن ويال رةزيا أن احلالة، هذ،
 ،"املطروحة

 

 116الووووو  دورهتوووا يف للربملوووانين اإلن وووان حقووو ق جلنوووة ا ذتوووه الوووذي القووورار اع بارهوووا يف تنوووع وإذ (13)
  فرصووة ال يووارة الوويت يغ وونم أن العووا  األموون إىل فيووه طلبوو " ، والووذي(7111ينوواير  /الثوواين رووان ن)

 للقوواء 7111مووارس / آذار –فربايوور /شووبا  يف الالتينيووة أمريكوواإىل  هبووا يقوو   أن املقوورر موو  رووان

                                                           

 :راجع الرابط 1 
  ices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=l142854&videolang=INThttp://ec.europa.eu/avserv 
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 عوو  تعوورب الل نووة؛ بنوواء عليووه،  زيووارة تنظوويم ملناقشووة راراروواس يفالفن ويليووة  الربملانيووة ال وولطات
 ،"القري  امل  قبل يف زيارهتا ت م أن يف أملها

 

 دورتوه يف باإلمجواع الودويل الربملواين لالحتواد احلوارم اجملل  ذ،ا  الذي القرار اع بارها يف تنع وإذ (11)
 االتصوووووا  العوووووا  األمووووون إىل فيوووووه يطلووووو " ، والوووووذي(7116أر ووووو بر  /األو  تشوووووري ) 111الووووووو 

 الراهنووة واألسووئلة نوو احي القلووق عاجلووةم واملف ضووة للبعثووة، ال ووريع ال نظوويم بغيووة الربملانيووة بال وولطات
 ،" ،أعال املذر رة احلاالت يف

 

 113الوووووو  دورهتوووا يف للربملوووانين اإلن وووان حقووو ق جلنوووة ا ذتوووه الوووذي القووورار اع بارهوووا يف تنوووع وإذ (11)
 بووووال  عوووو  فيووووه أعربوووو "  ، والووووذي(7112أبريوووول /ني ووووان) 711 دورتووووه الوووووو يف احلووووارم واجمللووو 
 يف بالبعثووة احلووارم احلوو ب يرحوو  مل ال طنيووة، اجل عيووة رئووي  م افقووة موو  الوورغم علوو  ألنووه ،أسووفها
 ،" أعنائها ومت رف  منح تأشرية الدت   ألحد املرحلة، هذ،

 

 ي علق في ا فن ويال يف احلك مية ال لطات أبدته الذي الن ايا احل نة إىل االف قار إىل وبالنظر (16)
  تش دري، صابر الدويل، الربملاين االحتاد رئي  يرأسها لبعثة الدت   تأشريات ب ي ري

 ال ضع بشأن الدويل الربملاين لالحتاد ال نفيذية الل نة به أدل  الذي البيان اع بارها يف تنع وإذ (12)
 ع  بالدفاع ال  امها" جديد م  فيه تؤرد الذي، و (7112 أبريل/ ني ان) فن ويال يف

 ،ال نفيذية ال لطات وتدع . ويف أي مكان لالع داء تعرض  رل ا الربملانية املؤس ات
 املبدأ حترت  وبال ايل ،جماالت ات صاصاهتا حدود ض   البقاء إىل وال شريعية ،القنائية
 اس بدا  أو االس يالء عل  إىل يرمي جهد وأي. ال لطات بن الفصل يف امل  ثل األساسي
 ،"الراسخ املبدأ هذا يق   أتر  جهة م  الدولة فروع م  فرع سلطات

 
 ال ولطة عليه وافق  ر ا لبشكل رام املفع   ساري الب ليفارية فن ويال مجه رية دس  ر أن تؤرد .1

 ؛1111 عا  يف ال يادية
 ان خبو  اليت الب ليفارية، فن ويال جل ه رية ال طنية باجل عية الكاملعل  االعرتا   تأريدها تكرر .7

 ؛7111دي  رب  /األو  ران ن يف الشعيب باالقرتاع
 الويت القان نيوة الصوك  و واملقوررات  القورارات تقو ي  عو  فو را   ال  قو  علو  فنو ويال حك موة حتث .3

 ال طنية؛ اجل عية أقرهتا
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 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 
 

 قورار بوأي تعورت  وال فنو ويال حك موة تعقودها الويت ال أسي وية ال طنيوة جل عيةعد  دس  رية ا تدي  .1
 ت خذ،؛

 الدس  ري؛ النظا  اس عادة إىل ال طنية، احلك مة سي ا ال فن ويال، قطاعات مجيع تدع  .1
 عناصووور مووو  أساسوووي عنصووور ال ووولطات بووون الفصوول مبووودأ بوووأن الراسوووخ اق ناعهوووا جديووود مووو  تؤروود .6

 فن ويال؛ يف املبدأ هذا احرتا  وج ب عل  ال شديد مع الدميقراطية
 للربملوووووانين االحووووورتا  درجوووووات أقصووووو  الب ليفاريوووووة فنووووو ويال مجه ريوووووة حك موووووة تووووو يل بوووووأن تطالووووو  .2

 الربملانية؛ حلصانةا سي ا ال الفن ويلين،
 الويت ال ودابري تنفيوذيف و  ،اخلطورية احلالة هذ، يف تنظر أن للربملانين اإلن ان حق ق نةجل إىل تطل  .1

 فنووووو ويال جل ه ريوووووة ال طنيوووووة اجل عيوووووة ألعنووووواء الربملانيوووووة احلصوووووانة الن هوووووا  حووووودا   تنوووووع أن ميكووووو 
 .الب ليفارية
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of the Bolivarian Republic of Venezuela  

 
On 11 September 2017, the Secretary General received from the Secretary of the Inter-
Parliamentary Group of the Bolivarian Republic of Venezuela a request and 
accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 137th Assembly of an 
emergency item entitled: 

 
"The role of the Inter-Parliamentary Union in addressing the breakdown of the 
constitutional order and the disregard for the National Assembly in Venezuela". 
 

Delegates to the 137th 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 137th Assembly will be required to take a decision on the request of the Inter-
Parliamentary Group of the Bolivarian Republic of Venezuela on Sunday, 
15 October 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 IPU 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 recent major 
situation of international concern on which urgent action by the international 
community is required and on which it is appropriate for the IPU to express its 
opinion and mobilize a parliamentary response.  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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  Original: Spanish 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL BY THE SECRETARY OF THE 

INTER-PARLIAMENTARY GROUP OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 
 
 
 
 

 
 
Caracas, 11 September 2017 

 
 
Dear Mr. Secretary General 
 
In accordance with the relevant rules of the IPU, the National Assembly of the Bolivarian Republic of 
Venezuela wishes to submit a request for the inclusion of an emergency item in the agenda of the 
137th IPU Assembly, which will take place in St-Petersburg from 14 to 18 October 2017, entitled: 
 

"The role of the Inter-Parliamentary Union in addressing the breakdown of 
the constitutional order and the disregard for the National Assembly in Venezuela". 

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

(Signed) Alejandro MARTINEZ UBIEDA  
Secretary 

Inter-Parliamentary Group of the Bolivarian 
Republic of Venezuela 
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THE ROLE OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION IN ADDRESSING THE BREAKDOWN 
OF THE CONSTITUTIONAL ORDER AND THE DISREGARD FOR 

THE NATIONAL ASSEMBLY IN VENEZUELA 
 

Explanatory memorandum submitted by the Inter-Parliamentary Group of 
the Bolivarian Republic of Venezuela 

 
 
The Bolivarian Republic of Venezuela is experiencing a social, economic and political crisis of huge 
proportions. This is illustrated by unprecedented shortages of basic foodstuffs and the highest inflation 
rate in the world, standing at close to 800 per cent. 
 
In Venezuela, the constitutional order has broken down. Disregard for the constitutional powers of the 
National Assembly, the persecution and imprisonment of opposition parliamentarians and leaders, the 
unlawful election of a Constituent Assembly that claims to control all constituted power and the 
subordination of the Judiciary, the electoral body and people’s power in the Executive, blocking any 
possibility for the people to express themselves through elections, are some of the issues that have 
resulted in social unrest and anarchy. 
 
The breakdown of the constitutional order was condemned by the President of the National Assembly, 
Mr. Julio Borges, MP, by the Attorney General, the Organization of American States, the Governments 
that signed the Lima Declaration and by the President of the European Parliament, among other 
relevant stakeholders. 
 
The IPU Committee on the Human Rights of Parliamentarians and the Executive Committee have 
expressed concern over the grave crisis the country is experiencing, in a show of solidarity with 
Venezuelan parliamentarians and with the National Assembly of Venezuela. As the main global 
organization dedicated to defending and promoting the institution of parliament, urgent consideration 
is required by the IPU of the situation to which a Member Parliament is subjected and in which its 
constitutional powers are being disregarded. 
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  Original: Spanish 
 

THE ROLE OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION IN ADDRESSING THE BREAKDOWN 
OF THE CONSTITUTIONAL ORDER AND THE DISREGARD FOR 

THE NATIONAL ASSEMBLY IN VENEZUELA 
 

Draft resolution submitted by the Inter-Parliamentary Group of 
THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

 
 

  The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1)  Considering the breakdown of the constitutional order in the Bolivarian Republic of 
Venezuela, compounded by the disregard for the prerogatives of the National Assembly, 
 
(2)  Considering the deepening of the crisis brought about by the election of a Constituent 
Assembly outside the constitutional framework, without any regard for the sovereign will of the people 
and usurping all the powers of the State institutions, including the National Assembly, through the 
unlawful self-proclamation of this Constituent Assembly as possessing unique powers, above and 
beyond any constituted power, 
 
(3)  Considering the prevailing Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, adopted 
in 1999 by the sovereign power, 
 
(4)  Considering the illegal, unlawful and unconstitutional establishment of a “truth 
commission”, which claims to have usurped the functions of the National Assembly and the Judiciary, 
and which has the sole objective of stifling and snuffing out any political dissent by involving the 
judiciary in politics and imprisoning opposition leaders, 
 
(5)  Considering the unconstitutional actions of the Constituent Assembly, violating the 
parliamentary immunity of deputies, removing it unlawfully without the due authorization of the 
National Assembly, 
 
(6)  Considering the Lima Declaration, in which the Foreign Ministers of the continent express 
deep concern over the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela and refuse to recognize the 
unconstitutional Constituent Assembly, while underscoring their recognition of the National Assembly 
that was elected by the Venezuelan people,  
 
(7)  Considering the grave socioeconomic crisis that Venezuela is experiencing, which is 
worsening in the face of the national Government’s refusal to allow the implementation of mechanisms 
to channel humanitarian aid, 
 
(8)  Considering the report of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), which documents multiple cases of human rights abuses and violations committed in 
Venezuela, and which point to a government policy that represses political dissent and instils fear 
among people in order to stop anti-government demonstrations, 
 
(9)  Considering the concerns expressed by the High Representative of the European Union 
for External Relations and Security during the informal meeting of Foreign Ministers of the European 
Union on the need to seek a political solution to the grave crisis facing Venezuela,1 
 
(10)  Considering the central role of parliament as the institution that represents the will of the 
people and a pillar of democracy, 
 

                                                        
 
 
 
1  See: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=l142854&videolang=INT 
 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=l142854&videolang=INT
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 (11)  Considering that Article 1 of the IPU Statutes provides that this body is the international 
organization of the parliaments of sovereign States, 
 
(12)  Considering the resolution adopted by the IPU Governing Council at its 194th session 
(March 2014), which stipulates that this body “Believes, all the more so in light of the latest 
developments in this case, that a visit to Venezuela would offer a useful and direct opportunity to gain 
a better understanding of the complex issues at hand”, 
 
(13)  Considering the decision adopted by the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians at its 146th session (January 2015) in which it “Requests the Secretary General to 
use the opportunity of his planned visit to Latin America in February/March 2015 to meet with the 
Venezuelan parliamentary authorities in Caracas to discuss the organization of the Committee’s visit; 
expresses the hope, therefore, that its visit can take place in the near future”, 
 
(14)  Considering the decision adopted unanimously by the IPU Governing Council at its 
199th session (October 2016) in which it “Requests the Secretary General to liaise with the 
parliamentary authorities with a view to the swift organization of the mission, which would have as its 
mandate to address the current concerns and questions in the aforesaid cases”, 
 
(15)  Considering the decision adopted by the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians at its 153rd session and by the Governing Council at its 200th session (April 2017) in 
which it “Deeply regrets that, despite the agreement of the Speaker of the National Assembly, the 
governing party did not welcome the mission at this point in time and that the visa was refused to one 
of its members”, 
 
(16)  Considering the lack of goodwill displayed by the government authorities in Venezuela in 
respect of facilitating entry visas for a mission led by the IPU President, Saber Chowdhury, 
 
(17)  Considering the statement made by the IPU Executive Committee on the situation in 
Venezuela (April 2017) in which it reiterates “its commitment to defend parliamentary institutions 
wherever and whenever they come under assault. It calls on the executive, judicial and legislative 
authorities to remain within the limits of their respective purviews and thus respect the fundamental 
principle of the separation of powers. Any effort to usurp or replace the powers of one branch of the 
State from another undermines this well-established principle”, 
 

1. Underscores that the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela is fully in force 
as approved by the sovereign power in 1999; 

 
2. Reiterates its full recognition of the National Assembly of the Bolivarian Republic of 

Venezuela, elected by popular vote in December 2015; 
 

3. Urges the Government of Venezuela to immediately stop undermining the decisions, 
resolutions and legal instruments passed by the National Assembly; 

 
4. Condemns the unconstitutional nature of the Constituent National Assembly convened by 

the Government of Venezuela and does not recognize any decision taken by it; 
 

5. Calls on all sectors of Venezuela, in particular the national Government, to restore the 
constitutional order; 

 
6. Reaffirms its strong conviction that the principle of the separation of powers is an 

essential element of democracy while stressing that this principle must be respected in 
Venezuela; 

 
7. Demands that the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela show utmost 

respect for Venezuelan parliamentarians and in particular, for parliamentary immunity; 
 

8. Requests the Committee on the Human Rights of Parliamentarians to give consideration 
to this grave situation and the implementation of measures that can bring an end to the 
violation of the parliamentary immunity of the members of the National Assembly of the 
Bolivarian Republic of Venezuela. 
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