
 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
  

 

 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

 القوميات المتعددة بوليفيا دولةُمقدم من وفد 
 

   ل ف رررا لدولرررة ةالربملان ررر للمجم عرررة املشرررا   الرررر    مررر  الرررر    تلقررر  ،7107 أكتررر  ر/  األول تشرررر   7 يف
 الردو ة أعمرال جردول يف طا ئ  ند إلد اج مرفقة، ووثا ق طلبا   ،لدى االحتاد الربملاين الدويل الق م ات املتعددة

 : عن ان العامة للجمع ة 037
 

 ".ومنتظمة ،منظمة ،آمنةهلجرة،  عاملي اتفاقم  أجل وضع  املساحات تعز ز"
 

رر  ،(األول املرفررق) الطلرر  ميقرردتضررمنت تالرر   الرسررالة نرر مرفقررا   037الرررررالعامررة  اجلمع ررة يف نياملنرردو   جدوس 
 .له دعما  ( الثالث املرفق) قرا  ومشروع ،(الثاين املرفق)  ض ح ةتال كذكرةإضافة إىل امل

 

/  األول تشرر   01 األحرد  ر   ال فرد املررريب طل   شأن قرا ا   تتخكذ أن 037الررر ةالعام اجلمع ة م  طل    س  و 
 .7107 أكت  ر

 
 

  طلر  أن الردويل الربملراين االحتراد يف عض  ألي جي ز العامة، جلمع ةق اعد ا م  00.0 املادة أحكا  ومب ج 
 قررا  ومشرروع مر جزة  ضر ح ةت مبركذكرة الطلر  هكذا  رفق أن وجي . اجلمع ة أعمال جدول يف طا ئ  ند إد اج
 األعضرا  مج رع  رب ال  الردويل الربملراين االحتراد أمانرة وتقر  . الطلر   شرمله الكذي امل ض ع نطاق   ض ح حيدد

 .الف   عل  القب ل هكذا م  وثا ق وأ ة الطل  اهبكذ
 

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

 2017تشرين األول / أكتوبر  18 -14 
 A/137/2-P.8  

 2017 اكت  ر/ تشر   األول 4
 اجلمع ة العامة

2البند   



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
  

 

 : لي ما عل  ق اعد اجلمع ة م  00.7 املادة تن إضافة إىل ذلك، 
 إجررا  حالرة دول رة هامرة حردثت مر ترا  تسرتلز  ا راذ طرا ئ  نرد إد اج طلر   تنراول أن جير  .أ 

 عر  الردويل الربملراين االحتراد  عرر  أن املناسر  وال   ك ن مر  الدويل، اجملتمع جان  م  عاجل
 األصر ات ثلثري علر  حيصرل  نبرري أن الطل  هكذا مثل ولقب ل وحشد االستجا ة الربملان ة.  أ ه

 ؛التص  ت يف املشا كة
 عردة حصر ل حرال واحرد، ويف طرا ئ  نرد سر ى أعماهلرا جردول يف ترد ج أن للجمع رة جي ز ال  .  

 األصر ات مر  عردد أكررب علر  الركذي حيصرل الطلر   قبرل املطل  رة، األغلب رة علر  طلبرات
 ؛اإلجيا  ة

 كانرت إذا، واحرد يف طلر  مقرتحرام  ضر    طرا ئ  نرد إلد اج أكثرر أو طلبرني ملقردمي جير ز .ج 
 ؛نفسه امل ض ع عل  تنص    األساس ة، املقرتحات

  سرحبه أن  عرد م ضر ع مقررتح الطرا ئ،  البنرد املتعلرق القررا ، مشرروع يف  رد ج أن جير ز ال .د 
 عنر ان ويف الطلر  يف لره واضرحة هنرا  إارا ة تكر  مل مرا اجلمع رة،  فضرته إذا أو مقردم ،،
 .اجلمع ة أقر ته الكذي امل ض ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
  

 

 
 

 
 القوميات المتعددة بوليفيا دولة وفدمن  العام األمين إلى موجهةال االتصاالت

 
 

 7107 أكت  رتشر   األول/  1 ،ال از                                                            
 

 

 األمني العا ، عز زي
 

 أن  شرررفي ق اعررد،، مرر  00.0 والقاعرردة ،الرردويل الربملرراين لالحترراد األساسرري النظررا  مرر  7-01 للمررادة وفقررا  
 الردو ة أعمرال جردول  نرد طرا ئ إلد اج، طلبرا  الق م رات املتعرددة   ل ف را لدولرة الربملاين ال فد ع   الن ا ة أقد 

ر الر  الدويل، الربملاين االحتاد العامة للجمع ة 037الرر   الفررتة يف ،( وسر ا االحتاد رة)  طرسررب  سرانت يف عقد   س 
 : عن ان ،7107 أكت  ر/  األول تشر   01 إىل 01 م 

 

 ".ومنتظمة ،منظمة ،آمنةهلجرة،  عاملي اتفاقم  أجل وضع  املساحات تعز ز"
 

 عرامل أجل م  لشع  ل العاملي  مرامل وإعالن ،قرا ال ومشروع ، جزةامل ت ض ح ةال كذكرةامل عل  االطالع  رج 
 الفرررتة يف الق م ررات، املتعررددة   ل ف ررا دولررة ك تشررا امبا، يف عقرردالرركذي  عامل ررة، م اطنررة حنرر : اجلررد ان مرر  تررال  

 .7107   ن ه/  حز ران 70 إىل 71 م 
 

 االحرتا  فا ق  قب ل تفضل ا
".  

 

 
 
 
 
 

 فرناند ز مندوزا إد ث )الت ق ع(
 املتعددة   ل ف ا لدولة ةالربملان  للمجم عة املشا   الر    

 لدى االحتاد الربملاين الدويل الق م ات
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 ومنتظمة منظمة، لهجرة، آمنة، عالمي وضع اتفاقمن أجل  المساحات تعزيز 
 

  القوميات المتعددة بوليفيادولة وفد قدمها  وضيحيةمذكرة ت
 

 

 العامررة الررررر اجلمع ررة أعمررال جرردول يف طررا ئ  نررد إد اج ،الق م ررات املتعررددة   ل ف ررا لدولررة الربملرراين ال فررد  قرررتح
 ،منظمررة ،آمنررةهلجرررة،  عرراملي اتفرراقمرر  أجررل وضررع  املسرراحات تعز ررز " عنرر ن  ،الرردويل الربملرراين لالحترراد 037

 .أدنا، املب نة لألسبا  ،7101 عا  يف "،ومنتظمة
 

 األسرررربا علررررق وتت. مل  نررررا   711 إىل 7101 عررررا  يف الرررردول ني املهرررراجر   عرررردد ا تفررررع املتحرررردة، لألمرررر  وفقررررا  
 .املسلح والنزاع الس اسي االستقرا  عد  ع  فضال   ،والب ئ ة ،االجتماع ة ،االقتصاد ة  الع امل

 

 السرررن ي التقر رررر  و قرررد  . مررردعاة للقلرررق األتررر ة السرررن ات يف والالجئرررني القسرررري التشرررر د حررراالت عررردد وكررران
 والالجئررني املشرررد   عرردد ،7101 لعررا  (UNHCR) الالجئررني لشرر ون السررامي املتحرردة األمرر  ملفرر  

ذلرررك  – التقر رررر أكرررد كمررراو  اإلطرررالق، علررر  لج  س ررر  قررر  أعلررر  وهررر  - ارررخ  مل ررر ن 51 رررررر  العرررا  ذلرررك يف
 .املناخ وتر  االقتصاد ة، األزمة اإلنسان، حق ق انتهاكات تفشي،امل العنف ،املسلح للنزاع نت جة

 
 

 مررر  للهررررو  ته حمررراول أثنرررا  اخصرررا   3 770 تررر يف ،7101 عرررا  يف أنررره ،للهجررررة الدول رررة املنظمرررة  توقرررد  
 العامل رة احلرر  منركذ اهلجررة أزمرات أكررب مر  واحردا   ميثرل الركذي املت سط، األ  ض البحر عب   م  تالل احلر 
 عقبرات   اجهر ن عنردما ،للضرر  أتررى مررة  تعرضر ن فبهن  ،املعا ر هكذ، م   نج ون الكذ   أولئك أما. الثان ة

 .اإلنسان ة حق قه  م  حترمه  وماد ة قان ن ة
 

 األفرراد وأجررب ،"املنراخ سرب   املهراجرون" هري اهلجررة مر  جد ردة فئرةظهر    ترالل م  االجتا، هكذا تفاق  وقد
 البلردان علر  تر ثر الر  والف ضرانات اجلفرا،، الب ئرة، ترده   املنراخ، ترر  آثرا نت جرة   لرداهن  عر  التخلي عل 

 . قا ه  ووسا ل   ئام  تدمر ح ث تاص،   جه الفق ة
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. منتظمرة ق ر دا   ووضرعت  راهلجرة، املتعلقرة س اسراما  تصرع د البلردان  عرض قامرت القر مي، األمر  ستا  وحتت
. األارررخاص تنقرررل حر رررة ملنرررع تررردا   ترررالل مررر  ،املهررراجر   جترررر  س اسرررات تنف ررركذ يف حك مامرررا اررررعت وقرررد

 الشررع  ،  ررني وف مررا اجملتمعررات داتررل واالنقسررامات التم  ررز ،األجانرر  كراه ررة مرر  مسررت حاة الترردا   وهرركذ،
 .اإلنسان حق ق عل  ح  ي تأث  هلا  ك ن مث وم 

 

 عر  الردفاع يف التقرد  مر  املز رد  تحق رق وملتزمرا   ،كبر ا   تقردما أحررز قرد ،الردويل اجملتمرع أن إىل اإلارا ة وجترد 
 املقرتحررات حتل ررل يف أسررهمت قررد الشررعب ة للحركررات العامل ررة االجتماعررات اسررتنتاجات وأن املهرراجر  ، حقرر ق
 .هبا والنه   الصدد هكذا يف املقدمة

 

 حرر ل ن   رر    إعررالن  شررأن قرررا ا   املتحرردة لألمرر  العامررة اجلمع ررة اعتمرردت ،7105 سرربتمرب/  أ لرر ل 01 ويف
 مر  عراملي اتفراق علر   امل افقرة تتر ج ،دول رة حك م رة مفاوضرات عمل رة  رد  علر   رن  واملهاجر  ، الالجئني

 . 7101 عا  يف واملنتظمة ،ملنظمة ،اآلمنة اهلجرة أجل
 

عراملي  مر مر عقرد إىل ،الق م رات املتعددة   ل ف ا لدولة االجتماع ة واحلركات احلك مة دعت الس اق، هكذا ويف
 املتعررددة   ل ف رايف  ك تشررا امبا، يفمت ع قرد،  العامل رة، امل اطنررة حنر : اجلرد ان مرر  ترال   عرامل أجررل مر  للشرع  

 ال صررا ا"  تضررم   رربعالن احلررد  هرركذا وترر ج. 7107    ن رر/  حز ررران 70 إىل 71 مرر  الفرررتة يف الق م ررات،
 ".للمقرتحات العشر

 

 واجلرد ان املاد رة، اجلرد ان تفك رك إىل تسرع  للتفكر ، ااملة مساحة إجياد ه  العاملي امل مر م  اهلد، وكان
 وتشررررج ع الشرررع ، و ؤى منررراذج واسرررتعادة والعنصررررر ة، التم  رررز مثرررل العقل رررة، واجلررررد ان ،املر  رررة غررر  القان ن رررة

 عمرل تطرة وضرع علر  والعمرل ،التكامرل جسر   و نرا  الق  د، عل  الترل  يف تسه  ال  واملقرتحات البدا ل
 "العامل ة امل اطنة" أجل م  للشع  ،
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 عالمي من أجل وضع اتفاق المساحات تعزيز
 ومنتظمة منظمة، لهجرة، آمنة، 

 

 القوميات المتعددة بوليفيا دولة وفد من مقدم قرار مشروع
          

 الدويل، الربملاين لالحتاد 037 عامة الرررال اجلمع ة إن
 

 البشررررر مج رررع" أن علررر   رررن  الررركذي اإلنسررران، حلقرررر ق العررراملي علررر  اإلعرررالن جد رررد مررر  ت كرررد إذ (0)
جتررا،   تصرررف ا وأن والضررم  العقررل ميلكرر ن" وأهنرر  ،"واحلقرر ق الكرامررة يف ومتسرراو   أحرررا ا ،   لرردون

 ،" عضه  البعض  روح م  اإلتا 
 أو ،اللرر ن أو ،كررالعرق نرر ع، أي مرر  م  ررز" هنررا   كرر ن لرر  أنرره ، علرر أ ضررا   جد ررد مرر  ت كررد وإذ (7)

 األصررل أو مرر  التم  ررز علرر  أسررا  الرررأي، غرر ، أو الس اسرري الرررأي أو ،الررد   أو ،اللرررة أو ،اجلررن 
  كررر ن لررر  ذلرررك، علررر  عرررالوة .آترررر وضرررع أي أو ،امل لرررد أو ،امللك رررة أو ،االجتمررراعي أو القررر مي

 إل ره  نتمري الركذي اإلقلر   أو للبلرد الردويل أو القران ين، أو ،الس اسري ال ضرع أسرا هنا  م  ز علر  
 ق ررد أي حتررت أو ،الرركذاي  رراحلك  متمتررع غرر  أو حتررت ال صررا ة، أو ،مسررتقال   كرران سرر ا  الشررخ ،

 ،" للس ادة آتر
 يف احلررق اررخ  لكررل اإلنسرران، حلقرر ق العرراملي اإلعررالن مرر  03 املررادة مب جرر  أنرره إىل تشرر  وإذ (3)

  لرد،، ذلرك يف مبا  لد، أي مراد ة يف احلق ع  فضال   دولة، كل حدود داتل واإلقامة التنقل حر ة
 واحد،  لد إىل والع دة

 أسره ، وأفراد املهاجر   العمال مج ع حق ق حلما ة الدول ة االتفاق ة إىل أ ضا   تش  وإذ (1)
 ، (SDGs) املستدامة التنم ة أهدا، إىل ككذلك تش  وإذ (1)

A/137/2-P.8 
3 ملحق  

  اللرة االسبان ة



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
  

 

/  األول كررران ن 07 يف املتحررردة لألمررر  العامرررة اجلمع رررة اعتمررردما الررر  القررررا ات إىل أ ضرررا   تشررر  وإذ (5)
 إعرررالن" عنررر ان  ،7105 سررربتمرب/  أ لررر ل 01 ويف ،"املهررراجر   محا رررة"،  عنررر ان 7101 د سرررمرب
 ،"واملهاجر   لالجئني ن      

 ،7105 سرربتمرب/  أ لر ل 01 يف املتحردة لألمرر  العامرة اجلمع رة اعتمدترره الركذي القررا  أن ت كرد وإذ (7)
 لشرررر ون السررررام ة املتحرررردة األمرررر  مف ضرررر ة  رررردع  ،"واملهرررراجر   لالجئررررني ن   رررر    إعررررالن" واملعنرررر ن

 يف العامرة اجلمع رة إىل السرن ي تقر رر، يف الالجئني  شأن املقرتح العاملي االتفاق إد اج إىل الالجئني،
 جمررراالت، ثالثرررة يف املبكذولرررة للجهررر د طر رررق تر طرررة املف ضررر ة وضرررعت الررررر ، وهلررركذا ،7101 عرررا 

 ،7101 عا  هنا ة يف وتبلغ ذ وما 7105 سبتمرب/  أ ل ل م  ا تدا 
 ،7105 سرربتمرب/  أ لرر ل 01 املرر  خ املتحرردة لألمرر  العامررة اجلمع ررة قرررا  أن علرر  أ ضررا   تشرردد وإذ (1)

 عرررا  يف  عقرررد دويل حكررر مي مررر مر يف دول رررة، حك م رررة مفاوضرررات عمل رررة يف الشرررروع علررر   رررن 
 ،جرة آمنة، منظمة، ومنتظمةهل عاملي اتفاق اعتماد إىل   دي مبا ،7101

 ولكر  سر ادما، إطرا  يف  راهلجرة املتعلقرة س اساما حتد د سلطة لد ها الدول مج ع أن إىل تش  وإذ (1)
 علررر  تررر ثر أن املررررجح فمررر  الررردويل، القررران ن تتجاهرررل أو اإلطرررا  ذلرررك الس اسرررات تتجررراوز عنررردما
 اإلنسان، حق ق

 اإلنسرررران ميرررر   قرررر ق أن ميكرررر  اهلجرررررة، س اسررررات وترسرررر   اجلررررد ان  نررررا  أن علرررر  تشرررردد وإذ (01)
 التكامل، حن  الطر ق عل  ال  ا  إىل تط ة و نتهكها، وقد ميثل

 األجانرررر  كراه ررررة عالمررررات حتمررررل العررررامل، أحنررررا  مج ررررع يف األترررر ة الرررردما  إ اقررررة أن إىل  ررررالنظر (00)
 والعنصر ة، التم  ز، الكراه ة، م  تنبع ال  والتعص ،

 أصرربحت العامل ررة امل اطنررة مفهرر   حرر ل واملقرتحررات التحل ررل، املناقشررة، أن علرر  األضرر ا  وتسررلط (07)
 واالنردماج التنم رة، للتعرا ،، ودا مرة فعالرة آل رات  تع رني تسرمح   رث وضررو  ة، االنتشرا ، واسعة

 التنم رررة أهررردا، ت ح رررد ود جرررة وتررر ا   نطررراق والثقاف رررة، الس اسررر ة، االجتماع رررة، النظرررر وجهرررة مررر 
 املستدامة،

 يف التفكر ، وتقردمي املقرتحرات املناقشة، يف اإلسها  و ر ة التط  ات، هكذ، إزا  القلق  ساو ها وإذ (03)
 البلرررد، يف االجتماع رررة احلركررات جانررر  إىل الق م ررات، املتعرررددة   ل ف ررا دولرررة عقرردت الصررردد، هرركذا

 ت ك با را، يف عقردت الر  العامل رة، امل اطنرة حنر : جرد ان  رال عرامل أجرل مر  العراملي للشرع  ، املر مر
. 7107   ن رر /  حز ررران 70 إىل 71 مرر  الفرررتة يف الق م ررات، املتعررددة   ل ف ررا دولررة ك تشررا امبا،



 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
  

 

 املهررراجر  ، حقررر ق عررر  املررردافع ن االجتماع رررة، واحلركرررات األصرررل ني الشرررع   ممثلررر  املررر مر وحضرررر
 املتحررررردة، األمررررر  ممثلررررر  السرررررا ق ن، ، الرؤسرررررا  والنسرررررا  الرجرررررال مررررر  الربملررررران  ن احلك مرررررات، ممثلررررر 

 .العامل أحنا  مج ع م   ا زة واخص ات ن  ل، جا زة عل  احلاصل ن
 األمر  مف ضر ة (،IOMللهجررة ) الدول رة للمنظمرة العراملي املر مر يف املشا كة عل  الض   تسلط (01)

 غرا رر  ز، ترر ان السرر د فرانسرر  ، البا ررا ممثررل (،UNHCRالالجئررني ) لشرر ون السررامي املتحرردة
 وآترون، سامرب، إ نست  الس د اجلن   ة أمر كا أم  الحتاد السا ق العا  األمني

 مرر  تررال   عررامل أجررل مرر  للشررع   العرراملي  مراملرر إعررالن إصرردا  هرري ،العرراملي املرر مر نتررا   وتعلرر  (01)
 "للمقرتحات العشر ال صا ا" ذلك يف مبا ،العامل ة امل اطنة حن : اجلد ان

 
 

 عررامل أجررل مرر  للشررع   العرراملي  مراملرر لتنظ مهررا ،الق م ررات املتعررددة   ل ف ررا دولررة علرر  تثرري .0
 املتعرررددة   ل ف رررا دولرررة ك تشرررا امبا، يف قررردع   الررركذي ،العامل رررة امل اطنرررة حنررر : اجلرررد ان مررر  ترررال  

 ،التفكرررر  ،للقررررا  كمجررررال ،7107    ن رررر/  حز ررررران 70 إىل 71 مرررر  الفرررررتة يف الق م ررررات،
 امللحررة، اهلجرررة مسرألة علرر  العمررل يف هامرا   إسررهاما   أسررهمت الر  املقرتحرراتتقرردمي و  ،املناقشرة

 يف الررر ا دة" للمقرتحرررات العشرررر ال صرررا ا"و ،املررر مر إل هرررا ت صرررل الررر  االسرررتنتاجات سررر ما وال
 اإلعالن؛

 

  ر ررة ،العمل ررة يف اجملتمررع وإارررا  ،اآل ا  تبررادل، للحرر ا  أكرررب مسرراحة تعز ررز إىل الرردول ترردع  .7
 عرررا  يف إ رامررره املقرررر  ،نتظمرررةوم ،منظمرررة ،آمنرررة هجررررة أجرررل مررر  العررراملي االتفررراق يف اإلسرررها 
 ؛7101

 

 ،نتظمررةوم ،منظمررة ،آمنررة هجرررة أجررل مرر  العرراملي االتفرراق  شررأن للعمررل ته ئررة مسرراحة  تلتررز  .3
 لعرررا  املسرررتدامة التنم رررة تطرررة حرررددما الررر  الطر رررق تا طرررة أعقرررا  يف  فعال رررة ف ررره واملشرررا كة
 و ؛7131

 أمرر ،نتظمرةوم ،منظمرة ،آمنة هجرة أجل م  عاملي اتفاق إ را  يف املتمثل التحدي أن تفرت  .1
 حقرر ق وحترررت  آمنررة تكرر ن الرر  للهجرررة املطل  ررة وااللتزامررات ،اآلل ررات ،املبررادئ ل ضررع حتمرري

 .اإلنسان
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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 Plurinational State of Bolivia 

 
 

On 7 October 2017, the President received from the Co-Chair of the Inter-Parliamentary 
Group of the Plurinational State of Bolivia, a request and accompanying documents for 
the inclusion in the agenda of the 137th Assembly of an emergency item entitled: 

 
"Promoting spaces for the establishment of a global compact for safe,  

orderly and regular migration". 
 

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 delegation of 
the Plurinational State of Bolivia 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 SECRETARY GENERAL BY THE DELEGATION OF 
THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA 

 
 
 
 
 

 
 

La Paz, 5 October 2017 
 
 
 
Dear Mr. Secretary General,  
 
In accordance with Article 14.2 of the Statutes of the Inter-Parliamentary Union and Rule 11.1 of its 
Rules, I have the honour to submit on behalf of the parliamentary delegation of the Plurinational State 
of Bolivia for inclusion in the agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, to be held 
in St. Petersburg (Russian Federation) from 14 to 18 October 2017, an emergency item entitled: 
 
"Promoting spaces for the establishment of a global compact for safe, orderly and regular migration". 

 
Attached please find a brief explanatory memorandum, a draft resolution and the Declaration of the 
World People' Conference for a World without Walls: Towards Universal Citizenship, held in 
Cochabamba, Plurinational State of Bolivia, from 20 to 21 June 2017.  
 
Please accept, Mr. Secretary General, the assurances of my highest consideration. 
 

Yours sincerely, 
 
 
 
 

 
(Signed) Edith MENDOZA FERNÁNDEZ 

Co-Chair of the Inter-Parliamentary Group of the 
Plurinational State of Bolivia to the Inter-

Parliamentary Union 
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PROMOTING SPACES FOR THE ESTABLISHMENT OF A GLOBAL COMPACT FOR SAFE, 

ORDERLY AND REGULAR MIGRATION 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of the Plurinational State of Bolivia 
 
 

The parliamentary delegation of the Plurinational State of Bolivia proposes the inclusion of an 
emergency item in the agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU), entitled 
Promoting spaces for the establishment of a global compact for safe, orderly and regular migration in 
2018, for the reasons set forth below. 
 
According to the United Nations (UN), the number of international migrants rose in 2015 to 244 million. 
The causes relate to economic, social and environmental factors as well as political instability and 
armed conflict.  
 
The number of forced displacements and refugees in recent years has been alarming. The 2015 
Annual Report of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimated the 
number of displaced persons and refugees that year at 65 million – the highest figure ever recorded, 
as stressed in the report – as a result of armed conflict, generalized violence, human rights violations, 
economic crisis and climate change. 
 
The International Organization for Migration (IOM) has estimated that in 2015, 3,771 people died 
attempting to escape war by crossing the Mediterranean, representing one of the greatest migratory 
crises since World War II. Those who survive such crossings are again victimized as they encounter 
legal and physical barriers that deny them their human rights. 
 
This trend has been accentuated by a new migration category, "climate migrants", individuals forced to 
abandon their countries by the effects of climate change, environmental degradation, droughts and 
floods affecting poor countries in particular, as their environments and means of survival are 
destroyed.  
 
Under the guise of national security, some countries have hardened their migration policies, 
systematically establishing restrictions. Their governments have rolled out policies that criminalize 
migrants through measures to prevent the free movement of persons. Such measures, are inspired by 
xenophobia, discrimination and divisions, within societies and among peoples, and thus have a 
decisive effect on human rights.  
 
It should be mentioned that the international community has made significant progress and committed 
to further advances in defending migrant rights, and that the conclusions of world meetings of popular 
movements have contributed to analysis and the advancement of proposals in that regard. 
 
On 19 September 2016, the UN General Assembly adopted a resolution on the New York Declaration 
for Refugees and Migrants, which provides for the initiation of a process of intergovernmental 
negotiations culminating in the approval of a global compact for safe, orderly and regular migration in 
2018. 
 
In that context, the Government and Social Movements of the Plurinational State of Bolivia convened 
the World People’s Conference for a World without Walls: Towards Universal Citizenship, held in 
Cochabamba, Plurinational State of Bolivia, from 20 to 21 June 2017. That event culminated in a 
declaration that includes a "Decalogue of proposals".    
 
The aim of the World Conference was to create an inclusive space for reflection, seeking to dismantle 
physical walls, invisible legal walls and mental walls, such as discrimination and racism, recovering 
paradigms and visions of the people, promoting alternatives and proposals that contribute to overcome 
borders, to build bridges of integration and to work on a plan of action of the peoples, towards 
"universal citizenship" 
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PROMOTING SPACES FOR THE ESTABLISHMENT OF A GLOBAL COMPACT FOR SAFE, 
ORDERLY AND REGULAR MIGRATION 

 
Draft Resolution submitted by the delegation of the PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA 

 
 
 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1) Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, which proclaims that "all human 
beings are born free and equal in dignity and rights", and that "they are endowed with reason and 
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood", 
 
(2) Also reaffirming that there shall be no "distinction of any kind, such as race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international 
status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-
governing or under any other limitation of sovereignty",  
 
(3) Recalling that under Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights everyone 
has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State, as well as the 
right to leave any country, including one’s own, and to return to one’s country, 
 
(4) Also recalling the International Convention on the protection of the rights of all migrant 
workers and members of their families,  
 
(5) Further recalling the Sustainable Development Goals (SDGs)  
 
(6) Recalling, as well, the resolutions adopted by the UN General Assembly on 17 December 
2015, entitled Protection of migrants, and on 19 September 2016, entitled New York Declaration for 
refugees and migrants,  
 
(7) Stressing that the resolution adopted by the UN General Assembly on 19 September 
2016, entitled New York Declaration for Refugees and Migrants, invites the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) to include the proposed global compact on refugees in his 
annual report to the General Assembly in 2018, for which purpose UNHCR has established a roadmap 
for efforts in three areas, beginning in September 2016 and culminating at the end of 2018, 
  
(8) Also stressing that the UN General Assembly resolution of 19 September 2016 provided 
for the initiation of a process of intergovernmental negotiations, at an intergovernmental conference to 
be held in 2018, leading to the adoption of a global compact for safe, orderly and regular migration, 
 
(9) Recalling that all States have the authority to delineate their migration policies within the 
framework of their sovereignty, but when policies exceed that framework or disregard international law 
they are likely to affect human rights, 
 
(10) Emphasizing that building walls and hardening migration policies can infringe and violate 
human rights and represent a step backward on the path toward integration, 
 
(11) Considering that recent bloodshed around the world has borne the signs of xenophobia 
and intolerance, which stem from hatred, discrimination and racism, 
 
(12) Highlighting that debate, analysis and proposals around the concept of universal 
citizenship have become so pervasive and necessary as to permit the delineation of effective and 
lasting mechanisms for coexistence, development and integration from the social, political and cultural 
points of view, matching the scope and degree of consolidation of the Sustainable Development Goals 
(SDGs), 
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(13) Concerned over these developments, and with the aim of contributing to the debate, 
reflection and proposals in this regard, the Plurinational State of Bolivia together with social 
movements in the country, convened the World People’s Conference for a World without Walls: 
Towards Universal Citizenship, held at Tiquipaya, Cochabamba, Plurinational State of Bolivia, from 
20 to 21 June 2017. The Conference was attended by indigenous representatives and social 
movements, defenders of migrant rights, government representatives, men and women 
parliamentarians, former presidents, representatives of the UN, Nobel Prize recipients and prominent 
figures from around the world. 
 
(14) Highlighting the participation in the aforementioned World Conference of the International 
Organization for Migration (IOM), the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the 
representative of Pope Francis, Mr. Juan Grabois, former Secretary-General of the Union of South 
American Nations Mr. Ernesto Samper and others, 
 
(15) Announcing that the result of the World Conference is to issue the Declaration of the 
World People’s Conference for a World without Walls: Towards Universal Citizenship, including a 
"Decalogue of proposals", 

 
1. Commends the Plurinational State of Bolivia for having organized the World People’s 

Conference for a World without Walls: Towards Universal Citizenship, held in 
Cochabamba, Plurinational State of Bolivia, from 20 to 21 June 2017, as a space for 
encounter, reflection, debate and proposals that has made an important contribution to 
work on the urgent question of migration, and in particular, the conclusions reached by 
the Conference and the "Decalogue of proposals" contained in the Declaration; 

 
2. Invites the States to promote greater space for dialogue and the exchange of views, 

involving society in the process, with a view to contributing to the global compact for safe, 
orderly and regular migration, to be concluded in 2018; 

 
3. Commits to creating space for, and participating actively in, work on the global compact 

for safe, orderly and regular migration, following the roadmap set out by the 2030 Agenda 
for Sustainable Development; and 

 
4. Assumes that the challenge of formulating a global compact for safe, orderly and regular 

migration is imperative to establish the principles, mechanisms and commitments 
required for immigration that is safe and respectful of human rights. 
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