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 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

 المكسيكُمقدم من وفد 
 

 طدار  بندد إلدراج مرفقة، ووثائق طلبا   ،املكسيك وفد من الرئيس تلقى ،7102 أكتوبر/  األول تشرين 8 يف
 :بعنوان العامة للجمعية 032 الدورة أعمال جدول يف
 

  التجارب عن النامجة نيالدولي واألمن مالسل هتديدات"
 ".الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية هاأجريت اليت النووية

 

دد  ،(األول املرفددق) الطلدد  ميقدددالدديت تنددمن  ت الرسددالة ندد مرفقددا   032الدددددالعامددة  اجلمعيددة يف نياملندددوب يجدوس 
 .له دعما  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع ،(الثاين املرفق) وضيحيةتال كذكرةإضافة إىل امل

 

/  األول تشدرين 01 األحدد يدو  الوفدد املردريب طل  بشأن قرارا   تتخكذ أن 032الددد ةالعام اجلمعية من طل ي  س  و 
 .7102 أكتوبر

 
 

 يطلد  أن الددوي الربملداين االحتداد يف عنو ألي جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 00.0 املادة أحكا  ومبوج 
 قدرار ومشدروع مدوجةة وضديحيةت مبدكذكرة الطلد  هكذا يرفق أن وجي . اجلمعية أعمال جدول يف طار  بند إدراج
 األعندا  مجيد  بدببال  الددوي الربملداين االحتداد أماندة وتقدو . الطلد  يشدمله الكذي املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هكذا من وثائق وأية الطل  اهبكذ
 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من 00.7 املادة تن إضافة إىل ذلك، 

 لالتحاد البرلماني الدولي 137الجمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 2017تشرين األول / أكتوبر  18 -14 
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 إجدرا  حالدة دوليدة هامدة حددث  مد ترا  تسدتلة  ا داذ طدار  بندد إدراج طلد  يتنداول أن جيد  .أ 
 عدن الددوي الربملداين االحتداد يعدرب أن املناسد  واليت يكون مدن الدوي، اجملتم  جان  من عاجل
 األصدوات ثلثدي علدى حيصدل ينبردي أن الطل  هكذا مثل ولقبول وحشد االستجابة الربملانية. رأيه

 ؛التصوي  يف املشاركة
 عددة حصدول حدال واحدد، ويف طدار  بندد سدو  أعماهلدا جددول يف تددرج أن للجمعيدة جيوز ال  .ب 

 األصدوات مدن عددد أكدرب علدى الدكذي حيصدل الطلد  يقبدل املطلوبدة، األغلبيدة علدى طلبدات
 ؛اإلجيابية

 كاند  إذا، واحدد يف طلد  مقرتحداهتم ضدم   طدار  بندد إلدراج أكثدر أو طلبدني ملقددمي جيدوز .ج 
 ؛نفسه املوضوع على تنص    األساسية، املقرتحات

 يسدحبه أن بعدد موضدوع مقدرتح الطدار ، بالبندد املتعلدق القدرار، مشدروع يف يددرج أن جيدوز ال .د 
 عندوان ويف الطلد  يف لده واضدحة هندا  إادارة تكدن مل مدا اجلمعيدة، رفندته إذا أو مقددمو،،
 .اجلمعية أقر ته الكذي املوضوع
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 وفد المكسيك من الرئيس إلى موجهةال االتصاالت

 
 
 7102 أكتوبرتشرين األول/  3 ،مدينة املكسيك                                                            

 
 

 ،الرئيس السيد عةيةي
 

 طددار  بنددد إدراج ،بدداحرتا و  هددكذا مبوجدد  املكسدديكي، الوفددد طلدد ي   اجلمعيددة، قواعددد مددن 00.0 للقاعدددة وفقددا  
 روسديايف  بطرسدرب   سدان يف عقدد، املقدرر الددوي، الربملداين لالحتداد 032 اجلمعيدة العامدة الدددد أعمال جدول يف

 ، بعنوان:7102 أكتوبر تشرين األول/ 08إىل  01االحتادية، تالل الفرتة من 
 

  التجارب عن النامجة نيالدولي واألمن مالسل هتديدات"
 ".الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية هاأجريت اليت النووية

 

 .الطل  كذاهل دعما   قرار ومشروع ،موجةة تفسريية مكذكرة مرفقا   جتدون
 

 االحرتا ، فائق بقبول تفنلوا
 
 
 
 
 
 
 
 

 روجاس لورا الشيوخ جملس عنو )التوقي (
 الدوي الربملاين لالحتاد املكسيكي الكونررس وفد        
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  التجارب عن الناجمة الدوليين واألمن السلم تهديدات
 الشعبية الديمقراطية كوريا جمهورية أجريتها التي النووية

 

 المكسيكوفد قدمها توضيحية مذكرة 
 
 

 مالسدددل هتديددددات " بعندددوان طدددار  بندددد إدراج ،الددددوي الربملددداين االحتددداد إىل املكسددديكي الكدددونررس وفدددد يطلددد 
 جددددول يف ",الشدددعبية الدميقراطيدددة كوريدددا مجهوريدددة هددداأجريت الددديت النوويدددة التجدددارب عدددن النامجدددة نيالددددولي واألمدددن
 .أدنا، املكذكورة األسباب ،032 اجلمعية العامة الدد أعمال

 

 يف آترهدا، وكدان. األرض حتد  نووية جتارب ستة الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية أجرت ،7112 عا  منكذ
 يدانغ غبيوند ادعد . الةلةاليدة القرا ات من العديد أكدت كما - اآلن حىت األقو  ،7102 سبتمربأيلول/  3
 .املد  بعيد صاروخ على حتميلها ميكن مصررة هيدروجينية قنبلة اتتبار يف جنح  أهنا

 

 وقددددد. صدددداروتية جتربددددة 011 مددددن بددددأكثر الشددددمالية كوريددددا قامدددد  ،0881 عددددا  ومنددددكذ ذلددددك، إىل وباإلضددددافة
صددواري  بشددكل  اتتددرب وقددد ،- السددلطة إىل أون - جونددغ كدديم وصددول منددكذ الصددواري  اتتبددار وتددرية تسددارع 

 أطلقدد  ،7102 سددبتمرب/  أيلددول 01 و أغسددطس/  آب 78 ويف أكددرب تددات اتتددرب، والددد، وجددد، جمتمعددني
 .استفةازيا   عمال   عتربتا   اليت اليابان، على بالستية صواري 

 

 النوويدة األنشدطة أدت وقدد. الددوليني واألمدن للسلم هتديدا   ،إيصاهلا ووسائل ،النووية األسلحة انتشار ويشكل
 وعددالوة. تطددرية آثددار عليهددا ترتتدد  أن وميكددن وتارجهددا، املنطقددة اسددتقرار زعةعددة إىل الدميقراطيددة لكوريددا اجلاريددة
 األسددلحة انتشددار لعددد  العدداملي النظددا  تعةيددة إىل الراميددة ،الدوليددة اجلهددود ضتقددو   األعمددال هددكذ، فددبن ذلددك، علدى
 عدا  يف الشدمالية كوريدا منهدا انسدحب  الديت) النوويدة األسدلحة انتشدار عدد  معاهدة إطار يف سيما وال النووية،
 فدت  الديت) النوويدة األسدلحة حظدر ومعاهددة ،(بعدد النفاذ حية تدتل ومل دولة 022 عليها صدق ( )7113
 (.7102 سبتمرب/  أيلول 71 منكذ عليها التوقي  باب
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 األمددن جملددس قددرارات مبوجدد  الشددمالية كوريددا اللتةامددات انتهاكددات ،أينددا   آنفددا املددكذكورة اإلجددرا ات وتشددكل
 7181  ،(7103) 7182  ،(7118) 0821 ،(7112) 0208: ذوات األرقدددا  املسدددألة هدددكذ، بشدددأن
 7321 و ،(7102) 7320 ،(7102( 7312 ،(7102) 7370 ،(7102) 7721 ،(7103)
 كوريددا مجهوريددة يف النوويددة باألسددلحة الصددلة ذات األنشددطة مجيدد  وقدد  إىل القددرارات هددكذ، وهتددد (. 7102)

 أي أو ،النوويدددددة جددددداربالت أو ،سدددددتيةالبال الصدددددواري  تكنولوجيدددددا اسدددددتخدا  ذلدددددك يف مبدددددا الدميقراطيدددددة، الشدددددعبية
 ".قابلة للتحقق وال رجعة فيها، بشكل كامل بطريقة" أتر  استفةازات

 

 النوويدددة ةالتجربددد مدددن أيدددا  بعدددد سدددبتمرب،/  أيلدددول 00 يف عتمددددا   الدددكذي ،(7102) 7321 القدددرار دد  م ددد وقدددد
 جديددة عقوبدات وفرض ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية على املفروضة اليةبتوسي  العقوبات احل السادسة،

 علدددى وحظددر ،املنسدددوجات مددن صدددادراهتا علددى حظدددر وفددرض البلدددد، إىل الطبيعددي الرددداز مبيعددات حظدددر منهددا -
 مدددن 71 رقدددم املدددادة مبوجددد  املتحددددة، األمدددم أعندددا  مجيددد  علدددى ويتعدددني. اخلدددارج يف ملواطنيهدددا العمدددل تدددرتي 
 .  األمن جملس لقرارات االمتثال ميثاقها،

 

 األسدددلحة علدددى قددددرهتا تطدددوير الدميقراطيدددة الشدددعبية كوريدددا مجهوريدددة تواصدددل الدوليدددة، اإلداندددة مدددن الدددرغم وعلدددى
 ا دداذ مددن أيددا  أربعددة بعددد أي - سددبتمرب/  أيلددول 01 سددتية يفالبال الصددواري  إطددالق مددن يتندد  كمددا النوويددة،
 (.7102) 7321 القرار

 

 الربملداين االحتدادلدد   املكسديكي الكدونررس وفدد حيدث   الدميقراطيدة، الشدعبية كوريدا مجهوريدة أعمال إىل وبالنظر
 للسددلم هتديددا تشدكل الديت ،النوويدة واالسدتفةازات األنشدطة مجيدد  ضدد موقفدا   الددول ا داذ ضدمان علدى ،الددوي
 األسدلحة مدن تدال   عدامل لتحقيدق الدالز  التشدريعي اإلطدار وبندا  تعةيدة يف رئديس دور وللربملانيني. الدوي واألمن
 عدامل حندو" املعندون القدرار سديما وال - السدابقة الدوي الربملاين االحتاد قرارات يف به املعرت  النحو على النووية،
(. 7101 مددارس/  آذار جنيدد ، ،031 العامددة الددددد اجلمعيددة) "الربملانددات مسددا ة: النوويددة األسددلحة مددن تددال  
 مجهوريدة إعدالن" عنوانده قدرار يف - قبدل مدن الددوي الربملداين االحتداد عاجلها مسألة هكذ، فبن ذلك، على وعالوة
 001 اجلمعيددة العامددة الددددد" )النددووي االنتشددار عددد  نظددا  وتعةيددة النوويددة جتارهبددا عددن الدميقراطيددة الشددعبية كوريددا

 (.7112 أكتوبر/  األول تشرين جني ، ،لالحتاد الربملاين الدوي
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 المكسيكوفد  من مقدم قرار مشروع
          

 الدوي، الربملاين لالحتاد 032 عامة الدددال اجلمعية إن
 

 الشعوب، بني فيما والتعاون السال  أجل من يعمل ،الدوي الربملاين االحتاد أن إىل تشري إذ (0)
 

 املتحدة، األمم أهدا  يشار  ،الدوي الربملاين االحتاد أن إىل أينا   تشري وإذ (7)
 

 الدوليني، واألمن للسلم هتديدا   يشكل ،النووية األسلحة انتشار أنعلى  ت كد وإذ (3)
 

 النوويدددة، لألسدددلحة اسدددتخدا  أي عدددن تدددنجم قدددد الددديت الكارثيدددة، اإلنسدددانية علدددى العواقددد  ت كدددد وإذ (1)
 األسلحة النووية، هكذ، على مثل التا  القنا  إىل باحلاجة وتسلم

 

 تطرية، وبيئية صحية آثار هلا النووية، التجارب عن الناائة النووية التفجريات بأن أينا   تسلم وإذ (1)
 

 أن أساسددية، حكوميددة أجهددةة بوصددفها الربملانددات فيهددا مبددا الدددول، مجيدد  علددى بددأن كددكذلك تسددلم وإذ (2)
 عليه، واحلفاظ النووية، األسلحة من تال   عامل لتحقيق الالز ، اإلطار لوض  تاصة جهودا   تبكذل

 

 النووية، األسلحة انتشار عد  معاهدة املفروضة مبوج  االلتةامات اعتبارها يف تن  وإذ (2)
 

 كعنصدر هبدا، اخلدا  التحقدق ونظدا  النوويدة، للتجدارب الشدامل احلظر معاهدة أ ية على تشدد وإذ (8)
 النووي، االنتشار وعد  النووي، السالح نةع عناصر من أساسي

 

 ،7102 يوليو/  متوز 2 يف النووية األسلحة حظر معاهدة اعتماد إىل وباإلاارة   (8)
 

A/137/2-P.5 
   3 ملحق     

االجنليةيةاألصل:   



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 ،(7112) 0281 ،(0883) 871األمددددددددن أرقددددددددا :  جملددددددددس قددددددددرارات اعتبارهددددددددا يف تندددددددد  وإذ (01)
0208 (7112)، 0821 (7118)، 0882 (7118)، 7182 (7103)، 7181 

 و ،(7102) 7320،(7102) 7312 ،(7102) 7370، (7102) 7721 ،(7103)
7321 (7102)، 

 

 وال املسددألة، هددكذ، بشددأن الدددوي الربملدداين االحتدداد ا ددكذها الدديت القددرارات أ يددة جديددد مددن ت كددد وإذ (00)
 آذار 71 جنيد ،) الددوي الربملداين لالحتداد 031 العامدة الددد ا كذت يف: اجلمعيدة اليت القرارات سيما
/  نيسدددان 01 أبابدددا، أديدددس) الددددوي الربملددداين لالحتددداد 071 العامدددة الدددددد اجلمعيدددة ،(7101 مدددارس/ 

 املددد متر ،(7112 أكتددوبر/  األول تشددرين 08 جنيدد ،) 001، اجلمعيددة العامددة الدددد (7118 أبريددل
 010الددددددد  الددددددوي الربملددددداين املددددد متر ،(7113 أبريدددددل/  نيسدددددان 00 اددددديلي، دي سدددددانتياغو) 018
 تشددرين 03 ، بوتارسدد ) 81الدددد  الدددوي الربملدداين املدد متر ،(0888 أبريددل/  نيسددان 01 بروكسددل،)

 ،(0881 مارس/  آذار 72 باريس،) 80 الدددد الدوي الربملاين وامل متر ،(0881 أكتوبر/  األول
 

النوويدددة  األنشدددطة عدددن الناادددئة املنطقدددة، يف لالسدددتقرار املةعةعدددة اآلثدددار إزا  قلقهدددا عدددن تعدددرب وإذ  (07)
 الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية هبا تقو  اجلارية وتلك املتعلقة بالصواري  البالستية، اليت

 

 وندةع الندووي، االنتشدار عدد  أعمال جبدول للنهوض متميةة، مبكانة تتمت  الربملانات أن تدر  وإذ (03)
 دوليا ، عليها املتفق االلتةامات تنفيكذ وضمان السالح،

 

 تشددددريعات واعتمدددداد املعاهدددددات، علددددى التصددددديق يف للربملانددددات األساسددددي الدددددور بددددأن تعددددرت  وإذ (01)
 السالح، نةع جمال يف القانون سيادة نطاق توسي  إمكانية على ينطوي تنفيكذية،

 

 ورفدداههم، املددواطنني مصدداح علددى اإلاددرا  هددي الربملدداين التمثيددل طبيعددة أن اعتبارهددا يف تندد  وإذ (01)
 على البشرية، النووية األسلحة تشكله الكذي بالتهديد منها واقتناعا  

 
 

 ؛م ترا   الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية أجرهتا اليت النووية التجارب تدين .0
 

 السدددالح بندددةع الدوليدددة التةاماهتدددا بتجاهدددل ،الدميقراطيدددة الشدددعبية كوريدددا مجهوريدددة لقدددرار تأسددد  .7
 االنتشار؛ وعد  النووي

 

 أو ،أتددر  نوويددة جتددارب ةأيدد تقددو  بددبجرا  أال ،الدميقراطيددة الشددعبية كوريددا مجهوريددة إىل تطلدد  .3
 ستية؛بال صواري  إطالق



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 وعدد  الندووي السدالح بندةع الصدلة ذات الدوليدة االلتةامدات تنفيدكذ تشدج  أن بالربملانات هتي  .1
 االنتشار؛

 

 األسدلحة حظدر ومعاهددة ،النوويدة للتجدارب الشدامل احلظدر معاهدة تأييد على الربملانات حتث   .1
 ؛فورا   النفاذ حية ودتوهلا عليها الكامل التصديق على التشجي  طريق عن ،النووية
 

 التدددرجيي للددتخل  والسياسددية ،امل سسددية ،التقنيددة ،القانونيددة األطددر تندد  أن بالربملانددات هتيدد  .2
 النووية؛ األسلحة من تال   عامل وحتقيق ،النووي الردع من

 

حدرس  ،احلصدر ال املثدال سدبيل علدى تشدمل ،وطنية تنفيكذ تدابري اعتماد على الربملانات تشج  .8
 بدددني التعدداون ضددمان ،احملظددورة األنشدددطة جتددرمي، النوويددة واملرافددق املدددواد تددأمني ،لشددرطةاحلدددود، ا
 االلتةامددددات واحددددرتا  ،النددددووي السددددالح نددددةع لدددددعم العددددا  التعلدددديم تعةيددددة ،احلكوميددددة الوكدددداالت

 ؛املنصو  عليها يف املعاهدات
 

 تدددالل مدددن ،ويو النددد السدددالح وندددةعالندددووي،  االنتشدددار عدددد  لددددعم ،للربملاندددات املشدددورة تقدددد  .01
 عقدد ،الربملانيدة التقدارير نشدر ،الربملانية الدوائر يف السياسات حوار ،اخلاصة الربملانية املناقشات
بددني  جتمعدداتو  ،التحقيقددات ،األتددر  للبلدددان الربملانيددة اللجددان مدد  مشددرتكة اسددتماع جلسددات

 . أتر  مناسبة وسائل وأي ،السالح نةع الربملانيني بشأن
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Request for the inclusion of an emergency item 
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On 4 October 2017, the President received from the delegation of Mexico a request and 
accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 137

th 
Assembly of an 

emergency item entitled: 
 

"Threats to peace and international security arising from nuclear tests conducted 
by the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)". 

 

Delegates to the 137
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 137
th
 Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of 

Mexico 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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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE PRESIDENT BY THE DELEGATION OF MEXICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mexico City, 3 October 2017 
 
 
 
 
 
Dear Mr. President,  
 
In accordance with Rule 11.1 of the Rules of the Assembly, the Mexican Delegation hereby 
respectfully requests the inclusion of an emergency item in the Agenda of the 137

th
 Assembly of the 

Inter-Parliamentary Union, to be held in St. Petersburg, Russia on 14 – 18 October 2017:  
 

"Threats to peace and international security arising from nuclear tests conducted by 
the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)". 

 
 
An explanatory memorandum and a draft resolution are attached to this communication.  
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

 
(Signed) Senator Laura ROJAS 

Member of the delegation of the Mexican 
Congress to the Inter-Parliamentary Union 
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  ANNEX II 
  Original: English 
 

THREATS TO PEACE AND INTERNATIONAL SECURITY ARISING FROM NUCLEAR TESTS 
CONDUCTED BY THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA (DPRK) 

 
Explanatory memorandum submitted by the delegation of Mexico 

 
 

The delegation of the Mexican Congress to the Inter-Parliamentary Union requests the inclusion of an 
emergency item entitled Threats to peace and international security arising from nuclear tests 
conducted by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) in the agenda of the 
137

th 
Assembly, for the reasons stated below. 

 
Since 2006, the DPRK has conducted six underground nuclear tests. The last, on 3 September 2017, 
was the strongest yet – as confirmed by several seismic readings. Pyongyang claimed that it had 
successfully tested a miniaturized hydrogen bomb that could be loaded on to a long-range missile.  
 
In addition, since 1984, North Korea has carried out more than 150 missile tests. The pace of missile 
testing has speeded up since Kim Jong-Un came to power – he has tested more missiles than his 
father and grandfather combined. On 29 August and 15 September 2017, ballistic missiles were fired 
over Japan, which has been considered an act of provocation. 
 
The proliferation of nuclear weapons, and of their means of delivery, constitutes a threat to 
international peace and security. The DPRK’s ongoing nuclear activities have destabilized the region 
and beyond, and could have dangerous implications. Moreover, such acts undermine the international 
efforts aimed at strengthening the global regime for non-proliferation of nuclear weapons, particularly 
under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (from which North Korea withdrew in 
2003), the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (ratified by 166 States but not yet in force), and 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (open for signature since 20 September 2017). 
 
The aforementioned actions also constitute violations of North Korea’s obligations under Security 
Council resolutions on the matter: 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 
2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) and 2375 (2017). These resolutions aim to cease all nuclear-
related activities in the DPRK – including the use of ballistic missile technology, nuclear tests or any 
other provocation – in a "complete, verifiable and irreversible manner".  
 
Resolution 2375 (2017), adopted on 11 September, days after the sixth nuclear test, extended existing 
sanctions on the DPRK and imposed new ones – including a ban on natural gas sales to the country, 
a ban on its exports of textiles and a ban on work authorization for its nationals abroad. All members of 
the United Nations are required, by Article 25 of its Charter, to comply with Security Council 
resolutions. 
 
Despite international condemnation, the DPRK continues to develop its nuclear weapons capability, as 
evidenced by the launch of ballistic missiles on 15 September – four days after the adoption of 
resolution 2375 (2017).  
 
Considering the DPRK’s actions, the delegation of the Mexican Congress urges the 
Inter-Parliamentary Union to ensure that States take a stand against all nuclear activities and 
provocations that pose a threat to peace and international security. Parliamentarians have a key role 
in promoting and building the legislative framework needed to achieve a nuclear-weapon-free world, 
as recognized in previous Inter-Parliamentary Union resolutions – in particular the one entitled 
Towards a nuclear-weapon-free world: the contribution of parliaments (130

th
 Inter-Parliamentary 

Assembly, Geneva, March 2014). Furthermore, this is an issue that the Inter-Parliamentary Union has 
addressed before –in a resolution entitled The announcement by the Democratic People’s Republic of 
Korea of its nuclear weapons test and the strengthening of the nuclear non-proliferation regime 
(115

th
 Inter-Parliamentary Assembly, Geneva, October 2006). 
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THREATS TO PEACE AND INTERNATIONAL SECURITY ARISING FROM NUCLEAR TESTS 
CONDUCTED BY THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA (DPRK) 

 
Draft Resolution submitted by the delegation of MEXICO 

 
 
  The 137

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 
(1)  Recalling that the Inter-Parliamentary Union shall work for peace and cooperation among 
peoples, 
 
(2)  Also recalling that the Inter-Parliamentary Union shares the objectives of the United 
Nations, 
 
(3)  Affirming that the proliferation of nuclear weapons constitutes a threat to international 
peace and security, 
 
(4)  Stressing the catastrophic humanitarian consequences that would result from any use of 
nuclear weapons, and recognizing the need to completely eliminate such weapons, 
 
(5)   Also recognizing that nuclear explosions arising from nuclear tests have serious health 
and environmental effects, 
 
(6)  Further recognizing that all States, including parliaments as fundamental State organs, 
need to make special efforts to establish the necessary framework to achieve and maintain a world 
without nuclear weapons, 
 
(7)  Bearing in mind the obligations under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons,  
 
(8)  Underlining the importance of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty and its 
verification regime as a core element of nuclear disarmament and non-proliferation, 
 
(9)  Referring to the adoption of The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on 7 July 
2017, 
 
(10)  Mindful of Security Council resolutions, 825 (1993), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 
(2009), 1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) 
and 2375 (2017), 
 
(11)  Reaffirming the importance of the resolutions on the matter adopted by the Inter-
Parliamentary Union, particularly those adopted by the 130

th
 IPU Assembly (Geneva, 20 March 2014), 

by the 120
th
 IPU Assembly (Addis Ababa, 10 April 2009), by the 115

th
 Assembly (Geneva, 18 October 

2006), by the 108
th
 Conference (Santiago de Chile, 11 April 2003), by the 101

st
 Inter-Parliamentary 

Conference (Brussels, 15 April 1999), by the 94
th
 Inter-Parliamentary Conference (Bucharest, 

13 October 1995), and by the 91
st
 Inter-Parliamentary Conference (Paris, 26 March 1994), 

 
(12)  Expressing concern over the destabilizing effects for the region arising from the DPRK’s 
ongoing nuclear- and ballistic missile-related activities,  
 
(13)  Recognizing that parliaments are in a privileged position to advance the nuclear non-
proliferation and disarmament agenda and ensure implementation of internationally agreed 
commitments, 
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(14)  Acknowledging that the core role of parliaments in ratifying treaties and adopting 
implementing legislation has the potential to extend the rule of law into the domain of disarmament, 
 
(15)  Bearing in mind that the nature of parliamentarian representation is to oversee the 
interests and well-being of citizens, and convinced of the threat that nuclear weapons pose to 
humankind, 
 

1. Condemns the recent nuclear tests undertaken by the DPRK; 
 

2. Regrets the decision of the DPRK to disregard its international obligations of nuclear 
disarmament and non-proliferation; 
 

3. Requests that the DPRK not conduct any further nuclear test or launch of ballistic 
missiles; 
 

4. Calls upon parliaments to encourage implementation of the relevant international 
obligations of nuclear disarmament and non-proliferation; 
 

5. Urges parliaments to support the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty and the 
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons by promoting their full ratification and 
prompt entry into force; 

 
6. Calls upon parliaments to develop the legal, technical, institutional and political 

frameworks to phase out nuclear deterrence and achieve a nuclear weapon-free world; 
 

7. Encourages parliaments to adopt national implementation measures, including, but not 
limited to, border patrol, policing, securing nuclear materials and facilities, criminalizing 
banned activities, ensuring cooperation between government agencies, promoting public 
education to support nuclear disarmament and honouring treaty obligations;  
 

8. Advises parliaments to support nuclear non-proliferation and disarmament, through 
special parliamentary debates, policy dialogue in parliamentary chambers, the publication 
of parliamentary reports, joint-hearings with the parliamentary committees of other 
countries, investigations, disarmament caucuses among parliamentarians and any other 
appropriate means. 


