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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

 اليابانُمقدم من وفد 
 

 طةار  بنةد إلدراج مرفقة،، ووثائق طلبا   ،اليابان وفد من تلقى الرئيس ،1122 أكتوبر/  األول تشرين 21 في
 :بعنوان العام، للجمعي، 232 الدورة أعمال جدول في

 

 الديمقراطي، الشعبي، كوريا جمهوري، تخلي في البرلمانات مساهم،""
 ي،" .خو ار والص النووي، البرامج عن

 
ةةة  المرفةةةق) الطلةةة  ميقةةةدالتةةةي تتةةةمن  ت الرسةةةال، نةةة مرفقةةةا   232الةةةةةةالعامةةة،  الجمعيةةة، فةةةي نيالمنةةةدوب يجدوس 
 .له دعما  ( الثالث المرفق) قرار ومشروع ،(الثاني المرفق) وضيحي،تال مذكرةإضاف، إلى ال ،(األول

 

 األول تشةرين 21 األحةد يةو  الوفد المغربةي طل  بشأن قرارا   تتخذ أن 232الةةة ،العام الجمعي، من طل ي  س  و 
 .1122 أكتوبر/ 
 
 

 الةةدولي البرلمةةاني االتحةةاد فةةي عتةةو ألي يجةةو  العامةة،، لجمعيةة،قواعةةد ا مةةن 22.2 المةةادة أحكةةا  وبموجةة 
 مةوجةة وضةيحي،ت بمةذكرة الطل  هذا يرفق أن ويج . الجمعي، أعمال جدول في طار  بند إدراج يطل  أن

 الةةدولي البرلمةةاني االتحةةاد أمانةة، وتقةةو . الطلةة  يشةةمله الةةذي الموضةةوع نطةةا  بوضةةو  يحةةدد قةةرار ومشةةروع
 .الفور على القبيل هذا من وثائق وأي، الطل  ابهذ األعتاء جميع بإبالغ
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 ،روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
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 1122 اكتوبر/ تشرين األول 21
 الجمعي، العام،
1البند   



 :يلي ما على قواعد الجمعي، من 22.1 المادة تن إضاف، إلى ذلك، 
 إجةراء حالة، دولية، هامة، حةدث  مة خرا  تسةتلة  اتخةاذ طةار  بنةد إدراج طلة  يتنةاول أن يجة  (أ)

 البرلمةةةاني االتحةةةاد يعةةةر  أن المناسةةة  والتةةةي يكةةةون مةةةن الةةةدولي، المجتمةةةع جانةةة  مةةةن عاجةةةل
 علةى يحصةل ينبغةي أن الطلة  هةذا مثةل ولقبةول وحشةد االسةتجاب، البرلمانية،. رأيةه عةن الدولي
 ؛التصوي  في المشارك، األصوات ثلثي

 حصةول حةال واحةد، وفةي طةار  بنةد سةو  أعمالهةا جةدول فةي تةدرج أن للجمعية، يجةو  ال  ( )
 األصةوات مةن عةدد أكبةر علةى الذي يحصل الطل  يقبل المطلوب،، األغلبي، على طلبات عدة

 ؛اإليجابي،
 كانة  إذا، واحةد فةي طلة  مقترحةاتهم ضةم   طةار  بنةد إلدراج أكثةر أو طلبةين لمقةدمي يجةو  (ج)

 ؛نفسه الموضوع على تنص    األساسي،، المقترحات
 يسةحبه أن بعةد موضةوع مقتةر  الطةار ، بالبنةد المتعلةق القةرار، مشةروع فةي يةدرج أن يجةو  ال (د)

 عنةوان وفةي الطلة  فةي لةه واضةح، هنةا  إاةارة تكةن لةم مةا الجمعية،، رفتةته إذا أو مقةدمو،،
 .الجمعي، أقر ته الذي الموضوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الياباناألمين العام من وفد  إلى موجهةال االتصاالت
 
 1122 أكتوبرتشرين األول/  21 ،طوكيو                                                            

 
 

 الرئيس، السيد عةيةي
 

 الجمعيةة، قواعةةد مةةن 2-22 والقاعةةدة ،الةةدولي البرلمةةاني لالتحةةاد األساسةةي النظةةا  مةةن 1-21 للمةةادة وفقةةا  
 الجمعية، أعمةال جةدول فةي التةالي الطةار  بندال إدراج باحترا ،و  القبيل، هذا من الياباني الوفد طل ي   العام،،
 مةن الفتةرة فةي( روسيا االتحادية،) بطرسبرغ  سان في ستعقد التي ،الدولي البرلماني لالتحاد 232 عام، الةةةال
 :1122 أكتوبر/  األول تشرين 21 إلى 21

 

 الديمقراطي، الشعبي، كوريا جمهوري، تخلي في البرلمانات مساهم،""
 ي،" .خو ار والص النووي، البرامج عن

 

 
 .قرارال مشروعوضيحي،، و ت مذكرةنرفق و 
 

 االحترا ، فائق بقبول تفتلوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سونودا اوكو )التوقيع(
 الياباني الوفد رئيس 
 الدولي البرلماني لالتحاد 232 عام، الةةةال الجمعي، إلى 
 اليابان في المستشارين مجلس عتو 

A/232/2-P. 22  
2 ملحق  
االنجليةي،األصل:   



 
 

 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية تخلي في البرلمانات مساهمة
 والصاروخية النووية البرامج عن

 

 اليابانوفد قدمها  وضيحيةمذكرة ت
 

 مةن الةرغم علةى السادسة، النووية، تجربتهةا الديمقراطية، الشةعبي، كوريةا جمهورية، أجةرت سبتمبر،/  أيلول 3 في
 الةةذي الوحيةةد البلةةد باعتبةةار، لليابةةان، بالنسةةب، اإلطةةال  علةةى مقبةةول غيةةر أمةةر وهةةذا. الةةدولي المجتمةةع نةةداءات
 صةةةادرة عةةةن  قةةةرارات لسلسةةةل، صةةةار  انتهةةةا  وهةةةو الثانيةةة،، العالميةةة، الحةةةر  خةةةالل الةةةذري القصةةة  مةةةن عةةةانى
 .الصل، ذات األمن مجلس

 

 سةةةبتمبر/  أيلةةةول 22 فةةةي ،باإلجمةةةاع  1321 رقةةةم المتحةةةدة لألمةةةم التةةةابع األمةةةن مجلةةةس قةةةرار عتمةةةدا   وقةةةد
 علةةى تامةةا   حظةةرا   ر فةة المكةةررة، النفطيةة، المنتجةةات توريةةد مةةن تحةةد   ،عقوبةةاتفةةر   يتتةةمن الةةذي ،1122
 جانةة  مةةن العمةةل تصةةاري  علةةى حظةةرفةةر   الديمقراطيةة،، الشةةعبي، كوريةةا جمهوريةة، مةةن المنسةةوجات اسةةتيراد
 وعلةةى. األعتةاء الةدول جانة  مةةن، الخةارج فةي الديمقراطية، الشةعبي، كوريةةا جمهورية، لعمةال األعتةاء الةدول
 أغسةطس،/  آ  12 فةي الصةارو  إطال  وبعد سبتمبر،/  أيلول 21 في ،أيا  بتع، وبعد ذلك، من الرغم
 .اليابان فو  ستيا  بال صاروخا   الديمقراطي، الشعبي، كوريا جمهوري، أطلق 

 

 واةةيك خطيةةرا   تهديةةدا   تشةةكل ،الديمقراطيةة، الشةةعبي، كوريةةا جمهوريةة، بهةةا تقةةو  التةةي االسةةتفةا ي، األعمةةال إن
 واألمةن السةلم خطيةر بشةكل  وتقةو   اليابةان، ذلةك فةي بما المنطق،، في واألمن للسلم مسبو  غيرالوقوع، و 

 .العالم وفي المنطق، في
 

 فيةةه لةةبس ال موقفةةا   يتخةةذ أن ،الةةدولي البرلمةةاني االتحةةاد علةةى نيتعةةي   العةةالم، فةةي واألمةةن السةةال  علةةى وحرصةةا  
 .إجراءات أيتا   يتخذ وأن ،الديمقراطي، الشعبي، كوريا جمهوري، سلو  ضد

 

 بقةةةرارات التقيةةةد إلةةى الديمقراطيةةة، الشةةعبي، كوريةةةا جمهوريةة، يةةةدعو ،اليابةةةاني الوفةةد دمةةةه  ق   الةةذي القةةةرار ومشةةروع
 عةن يعةر  كمةا. والصةاروخي، النووية، برامجهةا عةن والتخلةي ،األمةن مجلةس قرارات ،الدولي البرلماني االتحاد
 كوريةا جمهورية، عةودة ضةمان أجةل مةن ،الصةل، ذات األمةن مجلةس لقةرارات الكامةل بالتنفيةذ البرلمانيين التةا 
 .الدولي، الشرعي، إلى الديمقراطي، الشعبي،
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 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية تخلي في البرلمانات مساهمة
 والصاروخية النووية البرامج عن

 

 اليابانوفد  من مقدم قرار مشروع
          

 الدولي، البرلماني لالتحاد 232 الةةةعام، ال الجمعي، إن
 

 سةةةةيما وال النوويةةةة،، األسةةةةلح، بشةةةةأن السةةةةابق، الةةةةدولي البرلمةةةةاني االتحةةةةاد قةةةةرارات إلةةةةى تشةةةةير إذ (2)
 األسةلح، مجةال فةي تجربتهةا عةن الديمقراطية، الشعبي، كوريا جمهوري، إعالن المعنون،: القرارات
 الةدولي، البرلمةاني لالتحةاد 221 العام، الةةة الجمعي،) النووي االنتشار عد  نظا  وتعةية النووي،،
 السةةةال  ونةةةةع النوويةةة، األسةةةلح، انتشةةةار عةةةد  تعةيةةةة ،(1112 أكتةةةوبر/  األول تشةةةرين جنيةةة ،
 الجمعيةة،) البرلمانةةات دور: النوويةة، للتجةةار  الشةةامل الحظةةر معاهةةدة نفةةاذ بةةدء وتةةأمين النةةووي،
 عةةالم نحةةو ،(1112 أبريةةل/  نيسةةان أبابةةا، أديةةس ،الةةدولي البرلمةةاني لالتحةةاد 211 العامةة، الةةةةة
 البرلمةةاني لالتحةةاد 231 العامةة، الةةةةة الجمعيةة،) البرلمانةةات مسةةاهم،: النوويةة، األسةةلح، مةةن خةةال
 ،(1121 مارس/  آذار جني ، ،الدولي

 االنتشةةار عةةد  تعةيةةة فةةي اإلسةةها  علةةى الةةدولي، البرلمةةاني االتحةةاد تصةةميم جديةةد مةةن ت كةةد وإذ (1)
 الدوليين، واالستقرار السلم لتمان النووي، السال  ونةع النووي

 3 فةي الديمقراطية، الشةعبي، كوريةا جمهوري، أجرتها التي ،السادس، النووي، التجرب، بأن تسلم وإذ (3)
 فةي بمةا الةدولي، المجتمعجان   من المتكررة للنداءات تحديا  تمثل  ،1122 سبتمبر/  أيلول
مةةن خاللهةةا  التةةي حثةةوا المتحةةدة، لألمةةم التةةابع األمةةن ومجلةةس الةةدولي البرلمةةاني االتحةةاد ذلةةك

 عةةةد  لنظةةةا  تحةةةديا   تشةةةكل ،الةةةنفس ضةةةبط ممارسةةة، علةةةى الشةةةعبي، الديمقراطيةةة، كوريةةةا جمهوريةةة،
 الدوليين، واألمن للسلم واضحا   وتهديدا   ،النووي االنتشار

 بمةا الديمقراطي،، الشعبي، كوريا جمهوري، بها تقو  التي االستفةا ي، األعمال بأن أيتا   تسلم وإذ (1)
 مثيةل لةه يسةبق لةم تهديةدا   تشةكل الصةواري  البالسةتي،، إطةال  وسلسل، النووي، تجربتها ذلك في

 والعالم، المنطق، في واألمن السال  كبير حد إلى وتقو   وايك، وخطير
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االنجليةي،األصل:   



 توريةةةد تقي ةةةد فةةةر  عقوبةةةات، يتتةةةمن الةةةذي ،1321 رقةةةم األمةةةن مجلةةةس قةةةرار أن تالحةةة  وإذ (1)
 كوريةةا جمهوريةة، مةةن المنسةةوجات اسةةتيراد علةةى تامةةا   حظةةرا   يفةةر  المكةةررة، النفطيةة، المنتجةةات
 لعمةةةال األعتةةةاء الةةةدول جانةةة  مةةةن العمةةةل تصةةةاري  علةةةى حظةةةر وفةةةر  الديمقراطيةةة،، الشةةةعبي،
 أيلةول/ سةبتمبر 22 فةي تةم اتخةاذ، باإلجمةاع الخةارج، فةي الديمقراطية، الشةعبي، كوريةا جمهوري،
1122، 

 عةن اإلعةرا  يكةرر ،1321 المتحةدة رقةم لألمةم التابع األمن مجلس قرار أن أيتا   تالح  وإذ (2)
 كوريةا جمهورية، فةي الشةع  لها يتعر  التي الخطيرة المصاع  إ اء العميق األمن مجلس قلق

 كبيةةةر بشةةةكل تحةةةول الديمقراطيةةة، الشةةةعبي، كوريةةةا جمهوريةةة، ألن ويأسةةة  الديمقراطيةةة،، الشةةةعبي،
 البالسةةتي، الباهظةةة، الصةةواري  بةةرامج مةةن وعةةدد النوويةة، األسةةلح، تطةةوير إلةةى الشةةحيح،، مواردهةةا
 التكلف،، 

 جمهوريةةة، عةةةودة لتةةةمان عنةةةه، غنةةةى ال أمةةةر الةةةدولي المجتمةةةع تتةةةامن أن جديةةةد مةةةن ت كةةةد إذو (2)
 لتنفيةةةذ إجةةةراءات تتخةةةذ أن الةةةدول علةةةى وأن الدوليةةة،، الشةةةرعي، إلةةةى الديمقراطيةةة، الشةةةعبي، كوريةةةا
 ،1321 األمن رقم مجلس قرار ذلك في بما تاما ، تنفيذا   الصل، ذات القرارات

 3 فةي الديمقراطية، الشعبي، كوريا جمهوري، أجرتها التي النووي، التجرب، ،العبارات بأقو  تدين .2
 مةةن خاليةة، كوريةة،ال جةيةةرةال اةةبه أن تكةةون أهميةة، جديةةد مةةن وت كةةد ،1122 سةةبتمبر/  أيلةةول

 فةةةي أيتةةةا بةةةل ،فحسةةة  المنطقةةة، فةةةي لةةةيس واالسةةةتقرار السةةةال  أجةةةل مةةةن ،النوويةةة، األسةةةلح،
 العالم؛

 

 الةةدولي البرلمةةاني االتحةةاد بقةةرارات االلتةةةا  علةةى ،الديمقراطيةة، الشةةعبي، كوريةةا جمهوريةة، حةةث  ت .1
/  سةةبتمبر فةةي السداسةةي، للمحادثةةات المشةةتر  والبيةةان ،األمةةن مجلةةس قةةرارات ،الصةةل، ذات
 أو النووية، التجةار  ذلةك فةي بمةا ،أخةر  اسةتفةا ي، أعمةال بةأي القيةا  وعةد  ،1111 أيلول

 األسةةةلح، جميةةةع عةةةن التخلةةةي ،الصةةةواري  البالسةةةتي، تكنولوجيةةةا باسةةةتخدا  اإلطةةةال  عمليةةةات
 يمكةن ،كاملة، بطريقة، ،الصةواري  البالسةتي، بةرامج عةن فتةال   القائم،، النووي، والبرامج ،النووي،
 فيها؛ رجع، وال ،منها التحقق

 

 ها، اةةعب رفةةا، وضةةمان بةةاحترا  ،الديمقراطيةة، الشةةعبي، كوريةةا جمهوريةة، قيةةا  ضةةرورة علةةى تشةةدد .3
 التةي النتائج وتالح  ،والصواري  البالستي، النووي، األسلح، تطوير من بدال   ،المتأصل، وكرامته



 
 

 علةى يةيةد مةا بأن تفيد والتي ،اإلنساني، المساعدة لتنسيق المتحدة األمم مكت  إليها توصل
 األمةةةن انعةةةدا  مةةةن، يعةةةانون  الديمقراطيةةة، الشةةةعبي، كوريةةةا جمهوريةةة، فةةةيعةةةدد السةةةكان  نصةةة 

 الشةةةةعبي، كوريةةةةا جمهوريةةةة، إلةةةةى طلةةةة تو  والطبيةةةة،، الغذائيةةةة، الرعايةةةة، مجةةةةال فةةةةي بصةةةةورة كبيةةةةرة
 الةةةدولي للمجتمةةةع اإلنسةةةاني،لمعالجةةة، نةةةواحي القلةةةق  ملموسةةة، إجةةةراءات ، اتخةةةاذ الديمقراطيةةة،

 االختطاف؛ قتي، ذلك في بما السرع،، وجه على
 

 فةي بمةا ،الصةل، ذات للقةرارات الكامل التنفيذ على حكوماتها تشجيع إلى ،البرلمانات تدعو .1
 ؛1321 رقم األمن مجلس قرار ذلك

 

 البرلمةةةةاني االتحةةةةاد اجتماعةةةةات إلةةةةى تقةةةةارير تقةةةةديم علةةةةى ،الةةةةدولي البرلمةةةةاني االتحةةةةاد تشةةةةجع .1
 قةةةرار أحكةةةا  لتنفيةةةذ ،الحكومةةةات اتخةةةذتها التةةةي الملموسةةة، التةةةدابير بشةةةأن ،المقبلةةة، الةةةدولي
 المتحدة؛ األمم مع بالتعاون ،فعاال   تنفيذا 1321 األمن مجلس

 

 وتخفيةةة  ،الجاريةةة، الدبلوماسةةةي، الجهةةةود اسةةةتكمال فةةةي ،للبرلمةةةانيين الهةةةا  الةةةدورعلةةةى   كةةةدت .2
 جمهورية،  عةودة لتةمان ،البرلمانةات تتةامن بتعةيةة الراسة  االتةامهة عةن وتعةر  التةوتر، حدة
 مجلةةس لقةةرارات الكامةةل التنفيةةذ خةةالل مةةن ،الدوليةة، لشةةرعي،إلةةى ا الديمقراطيةة، الشةةعبي، كوريةةا
 .الصل، ذات الدولي األمن
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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 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of Japan 

 
 

On 12 October 2017, the President received from the delegation of Japan, a request and 
accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 137th Assembly of an 
emergency item entitled: 

 
"Contribution of parliaments to the abandonment of  

nuclear and missile programmes by the Democratic People’s Republic of Korea". 
 

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 
Japan 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: English  
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION ADDRESSED TO THE PRESIDENT BY THE DELEGATION OF JAPAN  
 
 
 
 
 

Tokyo, 12 October 2017 
 
 
 
 
Dear Mr. President,  
 
In accordance with Article 14.2 of the Statutes of the Inter-Parliamentary Union and Rule 11.1 of the 
Assembly Rules, the Japanese delegation hereby respectfully requests the inclusion of the following 
emergency item in the agenda for the 137th IPU Assembly to be held in St. Petersburg (Russian 
Federation) from 14 to 18 October 2017. 
 

"Contribution of parliaments to the abandonment of 
nuclear and missile programmes by the Democratic People’s Republic of Korea". 

 
An explanatory memorandum and a draft resolution are attached.  
 
 
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

(Signed) Shuko SONODA 
Leader of the Japanese Delegation  

to the 137th IPU Assembly 
Member of the House of Councillors of Japan 
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  Original: Bilingual 

 
 
 
 
 

CONTRIBUTION OF PARLIAMENTS TO THE ABANDONMENT OF NUCLEAR AND MISSILE 
PROGRAMMES BY THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA 

 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of Japan 
 
 
On 3 September, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) conducted its sixth nuclear test, 
despite calls from the international community. This is totally unacceptable for Japan, it being the only 
country that suffered from atomic bombing during the Second World War, and it is a flagrant violation 
of a series of relevant United Nations Security Council resolutions. 
 
UNSC resolution 2375, which includes sanctions that restrict the supply of refined petroleum products, 
impose a total ban on the import of textiles from the DPRK and a ban on work authorizations for DPRK 
overseas workers by Member States, was adopted unanimously on 11 September 2017. In spite of 
this, a few days later on 15 September, after the missile launch on 29 August, the DPRK launched a 
ballistic missile over Japan. 
 
The DPRK’s provocative actions pose an unprecedented, grave and imminent threat to peace and 
security in the region, including Japan, and seriously undermine peace and security in the region and 
in the world.  
   
In the interest of peace and security in the world, the IPU needs to take an unequivocal stand against 
the DPRK’s conduct and also take action. 
 
The draft resolution submitted by the Japanese delegation calls upon the DPRK to abide by the IPU 
and UNSC resolutions and to abandon its nuclear and missile programmes. It also expresses the 
commitment of parliamentarians to the full implementation of the relevant UNSC resolutions in order to 
ensure that the DPRK reverts to international legality. 
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  Original: Bilingual 

 
 

CONTRIBUTION OF PARLIAMENTS TO THE ABANDONMENT OF NUCLEAR AND MISSILE 
PROGRAMMES BY THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA  

 
Draft resolution submitted by the delegation of JAPAN 

 
 
 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1)  Recalling past IPU resolutions on nuclear weapons, in particular those 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 (115th IPU Assembly, Geneva, October 2006), 
Advancing nuclear non-proliferation and disarmament, and securing the entry into force of the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban treaty: The role of parliaments (120th IPU Assembly, Addis Ababa, 
April 2009), Towards a nuclear-weapon-free world: The contribution of parliaments (130th IPU 
Assembly, Geneva, March 2014), 
 
(2)  Reaffirming the IPU's determination to contribute to the promotion of nuclear non-
proliferation and nuclear disarmament to ensure international peace and stability, 
 
(3)  Recognizing that the sixth nuclear test conducted by the Democratic People’s Republic of 
Korea (DPRK) on 3 September 2017, in defiance of repeated calls from the international community, 
including from the IPU and the United Nations Security Council (UNSC), urging the DPRK to exercise 
self-restraint, poses a challenge to the nuclear non-proliferation regime and a clear threat to 
international peace and security, 
 
(4)  Also recognizing that the DPRK’s provocative actions, including its nuclear test and series 
of ballistic missile launches, pose an unprecedented, grave and imminent threat, and greatly 
undermine peace and security in the region and the world, 
 
(5)  Noting that UNSC resolution 2375, which includes sanctions that restrict the supply of 
refined petroleum products, impose a total ban on the import of textiles from the DPRK, and a ban on 
work authorizations for DPRK overseas workers by Member States, was adopted unanimously on 
11 September 2017, 
 
(6)  Also noting that UNSC resolution 2375 reiterates the Security Council’s deep concern at 
the grave hardship that the people in the DPRK are subjected to and regret that the DPRK is diverting 
massively its scarce resources to the development of nuclear weapons and a number of expensive 
ballistic missile programmes,  
 
(7)  Reaffirming that the solidarity of the international community is indispensable to ensure 
that the DPRK reverts to international legality, and that States need to take action to fully implement 
the relevant resolutions, including UNSC resolution 2375,  
 

1.  Condemns in the strongest terms the nuclear test conducted by the DPRK on 
3 September 2017, and reaffirms the importance of a nuclear weapons-free Korean 
Peninsula for peace and stability not only in the region but also in the world; 

 
2.  Urges the DPRK to abide by the relevant IPU resolutions, UNSC resolutions and the Joint 

Statement of the Six-Party Talks of September 2005, and not to conduct any further 
provocative actions including nuclear tests or launches using ballistic missile technology, 
and to abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes as well as ballistic 
missile programmes, in a complete, verifiable and irreversible manner;  
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  ANNEX III 
 

 
3.  Emphasizes the need for the DPRK to respect and ensure the welfare and inherent 

dignity of the people of the DPRK instead of developing nuclear weapons and ballistic 
missiles, notes the findings of the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Assistance that well over half of the people in the DPRK suffer from major 
insecurities in food and medical care, and calls upon the DPRK to take concrete actions 
to promptly resolve the humanitarian concerns of the international community, including 
the abductions issue; 

 
4.  Calls upon parliaments to encourage their governments to fully implement the relevant 

resolutions including UNSC resolution 2375; 
 
5.  Encourages the IPU to report to future IPU meetings on concrete measures governments 

have taken to implement effectively, in cooperation with the United Nations, the 
provisions of UNSC resolution 2375; 

 
6.  Confirms the important role of parliamentarians in complementing ongoing diplomatic 

efforts and alleviating tension, and expresses its firm commitment to strengthen solidarity 
of parliaments to ensure that the DPRK reverts to international legality through the full 
implementation of the relevant UNSC resolutions. 
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