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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

 السودانُمقدم من وفد 
 

 فيييي ال طن ييية التشييير ع ة لله ئييية العييا  األمييي   مييي  العيييا  األميي  تلقييي   ،7132 أكتييي بر/  األول تشييير   31 فييي
 :بعن ان العامة للجمع ة 312 الدورة أعمال جدول في طارئ بند إلدراج مرفقة، ووثائق طلبا   ،الس دان

 

 عل  القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور"
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 

ييي  المرفيييق) الطلييي  م قيييدالتيييي تتيييمن  ت الرسيييالة نييي مرفقيييا   312الييييييالعامييية  الجمع ييية فيييي   المنيييدوب  جدوس 
 .له دعما  ( الثالث المرفق) قرار ومشروع ،(الثاني المرفق)  ض ح ةتال مذكرةإضافة إل  ال ،(األول

 

 األول تشير   31 األحيد  ي   ال فد المغربيي طل  بشأن قرارا   تتخذ أن 312الييي ةالعام الجمع ة م  طل    س  و 
 .7132 أكت بر/ 

 
 

 الييدولي البرلميياني االتحيياد فييي عتيي  ألي  جيي   العاميية، لجمع ييةق اعييد ا ميي  33.3 المييادة أحكييا  وبم جيي 
 مي جةة  ضي ح ةت بميذكرة الطل  هذا  رفق أن و ج . الجمع ة أعمال جدول في طارئ بند إدراج  طل  أن

 الييدولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقيي  . الطليي   شييمله الييذي الم ضيي ع نطييا  ب ضيي    حييدد قييرار ومشييروع
 .الف ر عل  القب ل هذا م  وثائق وأ ة الطل  ابهذ األعتاء جم ع بإبالغ

 
 

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
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 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 : لي ما عل  ق اعد الجمع ة م  33.7 المادة تن إضافة إل  ذلك، 
 إجيراء حالية دول ية هامية حيدث  مي ترا  تسيتلة  اتخياذ طيارئ بنيد إدراج طلي   تنياول أن  جي  (أ)

 البرلمييياني االتحييياد  عييير  أن المناسييي  والتيييي  كييي ن مييي  اليييدولي، المجتميييع جانييي  مييي  عاجيييل
 علي   حصيل  نبغيي أن الطلي  هيذا مثيل ولقبي ل وحشيد االسيتجابة البرلمان ية. رأ يه عي  الدولي

 ؛التص    في المشاركة األص ات ثلثي
 حصي ل حيال واحيد، وفيي طيارئ بنيد سي   أعمالهيا جيدول فيي تيدرج أن للجمع ية  جي   ال  ( )

 األصي ات مي  عيدد أكبير علي   حصلالذي  الطل   قبل المطل بة، األغلب ة عل  طلبات عدة
 ؛اإل جاب ة

 كاني  إذا، واحيد فيي طلي  مقترحياتهم ضيم   طيارئ بنيد إلدراج أكثير أو طلبي   لمقيدمي  جي   (ج)
 ؛نفسه الم ض ع عل  تنص    األساس ة، المقترحات

  سيحبه أن بعيد م ضي ع مقتير  الطيارئ، بالبنيد المتعليق القيرار، مشيروع فيي  يدرج أن  جي   ال (د)
 عني ان وفيي الطلي  فيي ليه واضيحة هنيا  إايارة تكي  ليم ميا الجمع ية، رفتيته إذا أو مقيدم ،،
 .الجمع ة أقر ته الذي الم ض ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 
 

هيئة لل العام األمين قبل من العام األمين إلى الموجهة االتصاالتاألمين العام  إلى موجهةال االتصاالت
 السودانية الوطنية ةيشريعالت

 
                                                      

 
 

 

 عة ةي األم   العا ،
 

 الجمع ييية ق اعيييد مييي  33.3 والقاعيييدة ،اليييدولي البرلمييياني لالتحييياد األساسيييي النظيييا  مييي  7..3 للميييادة وفقيييا  
 جيدولبنيد طيارئ علي   إدراج أطلي  أن ،السي دان ة الدول ية ةالبرلمان ي المجم عية عي  بالن ابية  شرفني، العامة،
 :عن ان، بالدولي البرلماني لالتحاد 312 عامة الييييال الجمع ة أعمال

 عل  القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور"
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 

 .الطل  لهذا دعما   قرار ومشروع ض ح ة، ت مذكرة ط ه تجدون
 

 البرلمياني االتحياد فيي األعتياء البرلمانيات علي  الطل  هذا بتعم م تفتلتم ل  ،ممتنا   الس دان وفد وس ك ن
 .الدولي

 
 .االحترا  فائق بقب ل تتفتل ا أن أرج 

 
 المخل  لكم

 
 
 
 
 

 الله تلف عبدالله القادر عبد )الت ق ع(
 العا  األم   
 الس دان في ال طن ة التشر ع ة اله ئة 
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 على القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور
 الدوليين واألمن السلم يهدد الذي ميانمار في والثقافة الدين

 

 قدمتها المجموعة البرلمانية السودانية الدولية وضيحيةتمذكرة 
 

 
 مكافحييية علييي  ال طن ييية، للبرلمانيييات العالم ييية المنظمييية ب صيييفه ،منيييذ إنشيييائه اليييدولي البرلمييياني االتحييياد ميييلع  

 االنتميييياء أو ،العييير  أو ،الثقافييية أو ،اليييد   أسيييا  علييي  القيييائم العنيييف أصيييب  وقيييد. أايييكاله بجم يييع العنيييف
 العقي د ميد  علي  العيالم أنحياء جم يع فيي ،ال  م ة ألحداثعل  ا مه منة سمة آتر انتماء أي أو ،الس اسي
 .الماض ة

 

 ال  مثييل أتيير  أميياك  فييي أو ،فلسييط   دوليية فييي أو ،م انمييار فييي حييدث سيي اء أاييكاله، بجم ييع العنييف إن
 االقتصيادات أميا  عائقيا    شيكل وهي . وآمنية سلم ة ح اة في البشر جم ع لحق انتهاكا    شكل ،م ترا   ف غا 
 العنيف أايكال لجم عإن و . الدول    واألم  للسلم حق ق ا   تهد دا   و مثل ،صح ة مجتمعات وتنم ة ،ال طن ة

 .ودول ا   ،إقل م ا   ،وطن ا   ،محل ا   مماثلة آثار
 

 ،الثقافية ،اليد   ح يث مي  جنسيهم، مي  آتير   أعتياء ميع متسياوون بيأنهم  شيعرون طب عتهم، بحكم النا ،
 عليي  القائميية والقيي ان   السييماو ة األد ييان جم ييع وتعتيير . االنتميياءات ميي  غ يير، أو الس اسييي واالنتميياء ،العير 

 اإلنسيييان لحقييي   العيييالمي اإلعيييالن   كيييد، ميييا وهييي  متسييياو ة، حقييي   لهيييم األايييخا  جم يييع بيييأن ،الحقييي  
 .الصلة ذات واتفاق اتها المتحدة األمم وبروت ك الت

 

 بييي   االتتالفيييات أسيييا  علييي  العنيييف إلييي  تيييدع  ممارسييية أو ،تشييير ع أو ،قيييان ن أي فيييإن ذليييك، علييي  وبنييياء  
 جماع ييية بصييي رة تعميييل أن لبرلمانييياتعليي  ا  نبغيييي وليييذلك. اإلنسيييان لحقيي   صيييارتا   انتهاكيييا    شيييكل ،البشيير

 طر يييق عييي  منسيييقة إجيييراءات اتخييياذ طر يييق عييي  إميييا االتيييتال ، علييي  القائمييية العنيييف أايييكال جم يييع إلنهييياء
 .ال طني الصع د عل  فرد ة جه د بذل طر ق ع  أو الدولي، الصع د عل  الدولي البرلماني االتحاد
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 عامة الييييال الجمع ة أعمال جدول في طارئ بند إدراج الس دان وفد  طل  المسألة، هذ، ألهم ة ونظرا  
 والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور " بعن ان ،الدولي البرلماني لالتحاد 312

 عل  القائم
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 
 

 

 على القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور
 الدوليين واألمن السلم يهدد الذي ميانمار في والثقافة الدين

 
 

 المجموعة البرلمانية السودانية الدولية من مقدم قرار مشروع

         

 الدولي، البرلماني لالتحاد 312 عامة اليييال الجمع ة إن
 

 م انمار، الروه ن غ ا في سكان ضد المرتك  والعنف الفظائع إ اء الشد د القلق  ساورها وإذ (3)
 العسييييكر ة، الحمييييالت ميييي  كجييييةء ارتكبيييي  التييييي الفظ عيييية، نت جيييية األعمييييال تشييييعر بالصييييدمة (7)

 الروه ن غ ا، أقل ة ضد الم جهة الفظائع م  والهج م ة ال حش ة واألاكال
 القيي م اإلنسيياني، التييم ر عليي  هج مييا   تمثييل التييي لألحييداث الكييارثي التحيي ل جةعهييا  ث يير وإذ (1)

 البشر ة، تار خ عل  عار وصمة وتتر  اإلنسان ة، والكرامة األتالق ة،
 المتعلقيية الدول يية الصييك   ميي  العد ييد وجيي د ميي  الييرغم عليي  ،العنييف اسييتمرار حق قيية تييدر  وإذ (.)

 األميم بروت كي الت ،اإلنسيان لحقي   العيالمي اإلعالن مثل العنف، أاكال جم ع عل  بالقتاء
 الصلة، ذات واتفاق اتها ،المتحدة

 مي  اآلال  مئيات أجبيرذي الي م انميار، فيي الروه نغ يا أقل ية ضيد المرتكي  العنف بق ة تد   .3
 د ارهم؛ م  الفرار عل الروه ن غ ا  المسلم  

 

 ف ر ييية إجيييراءات اتخييياذ علييي  ،اليييدولي والمجتميييع ال طن ييية والبرلمانيييات البليييدان جم يييع تحيييث .7
 ؛الروه ن غ ا  ضد المرتكبة والجرائم للمعاناة حد ل ضع

 

 المسيييلم   مييي  وتارج يييا   داتل يييا   المشيييرد   إلييي  ل صييي لل اإلنسيييان ة اإلغاثييية منظميييات تيييدع  .1
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 وطنهم؛ إل  الروه ن غ ا لمسلم  ا ع دةوف را  إل   أ تا   وتدع  الروه ن غ ا،
 

 دولييي تحق ييق وإجييراء ،م انمييار فييي الروه نغ ييا ألقل يية الدول يية الحما يية تيي ف ر إليي  كييذلك تييدع  ..
 .م انمار في اإلنسان ة ضد المرتكبة الجرائم في



 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 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

 السودانُمقدم من وفد 
 

 فيييي ال طن ييية التشييير ع ة لله ئييية العييا  األمييي   مييي  العيييا  األميي  تلقييي   ،7132 أكتييي بر/  األول تشييير   31 فييي
 :بعن ان العامة للجمع ة 312 الدورة أعمال جدول في طارئ بند إلدراج مرفقة، ووثائق طلبا   ،الس دان

 

 عل  القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور"
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 

ييي  المرفيييق) الطلييي  م قيييدالتيييي تتيييمن  ت الرسيييالة نييي مرفقيييا   312الييييييالعامييية  الجمع ييية فيييي   المنيييدوب  جدوس 
 .له دعما  ( الثالث المرفق) قرار ومشروع ،(الثاني المرفق)  ض ح ةتال مذكرةإضافة إل  ال ،(األول

 

 األول تشير   31 األحيد  ي   ال فد المغربيي طل  بشأن قرارا   تتخذ أن 312الييي ةالعام الجمع ة م  طل    س  و 
 .7132 أكت بر/ 

 
 

 الييدولي البرلميياني االتحيياد فييي عتيي  ألي  جيي   العاميية، لجمع ييةق اعييد ا ميي  33.3 المييادة أحكييا  وبم جيي 
 مي جةة  ضي ح ةت بميذكرة الطل  هذا  رفق أن و ج . الجمع ة أعمال جدول في طارئ بند إدراج  طل  أن

 الييدولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقيي  . الطليي   شييمله الييذي الم ضيي ع نطييا  ب ضيي    حييدد قييرار ومشييروع
 .الف ر عل  القب ل هذا م  وثائق وأ ة الطل  ابهذ األعتاء جم ع بإبالغ
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 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 : لي ما عل  ق اعد الجمع ة م  33.7 المادة تن إضافة إل  ذلك، 
 إجيراء حالية دول ية هامية حيدث  مي ترا  تسيتلة  اتخياذ طيارئ بنيد إدراج طلي   تنياول أن  جي  (أ)

 البرلمييياني االتحييياد  عييير  أن المناسييي  والتيييي  كييي ن مييي  اليييدولي، المجتميييع جانييي  مييي  عاجيييل
 علي   حصيل  نبغيي أن الطلي  هيذا مثيل ولقبي ل وحشيد االسيتجابة البرلمان ية. رأ يه عي  الدولي

 ؛التص    في المشاركة األص ات ثلثي
 حصي ل حيال واحيد، وفيي طيارئ بنيد سي   أعمالهيا جيدول فيي تيدرج أن للجمع ية  جي   ال  ( )

 األصي ات مي  عيدد أكبير علي   حصلالذي  الطل   قبل المطل بة، األغلب ة عل  طلبات عدة
 ؛اإل جاب ة

 كاني  إذا، واحيد فيي طلي  مقترحياتهم ضيم   طيارئ بنيد إلدراج أكثير أو طلبي   لمقيدمي  جي   (ج)
 ؛نفسه الم ض ع عل  تنص    األساس ة، المقترحات

  سيحبه أن بعيد م ضي ع مقتير  الطيارئ، بالبنيد المتعليق القيرار، مشيروع فيي  يدرج أن  جي   ال (د)
 عني ان وفيي الطلي  فيي ليه واضيحة هنيا  إايارة تكي  ليم ميا الجمع ية، رفتيته إذا أو مقيدم ،،
 .الجمع ة أقر ته الذي الم ض ع
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هيئة لل العام األمين قبل من العام األمين إلى الموجهة االتصاالتاألمين العام  إلى موجهةال االتصاالت
 السودانية الوطنية ةيشريعالت

 
                                                      

 
 

 

 عة ةي األم   العا ،
 

 الجمع ييية ق اعيييد مييي  33.3 والقاعيييدة ،اليييدولي البرلمييياني لالتحييياد األساسيييي النظيييا  مييي  7..3 للميييادة وفقيييا  
 جيدولبنيد طيارئ علي   إدراج أطلي  أن ،السي دان ة الدول ية ةالبرلمان ي المجم عية عي  بالن ابية  شرفني، العامة،
 :عن ان، بالدولي البرلماني لالتحاد 312 عامة الييييال الجمع ة أعمال

 عل  القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور"
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 

 .الطل  لهذا دعما   قرار ومشروع ض ح ة، ت مذكرة ط ه تجدون
 

 البرلمياني االتحياد فيي األعتياء البرلمانيات علي  الطل  هذا بتعم م تفتلتم ل  ،ممتنا   الس دان وفد وس ك ن
 .الدولي

 
 .االحترا  فائق بقب ل تتفتل ا أن أرج 

 
 المخل  لكم

 
 
 
 
 

 الله تلف عبدالله القادر عبد )الت ق ع(
 العا  األم   
 الس دان في ال طن ة التشر ع ة اله ئة 
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 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 
 

 على القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور
 الدوليين واألمن السلم يهدد الذي ميانمار في والثقافة الدين

 

 قدمتها المجموعة البرلمانية السودانية الدولية وضيحيةتمذكرة 
 

 
 مكافحييية علييي  ال طن ييية، للبرلمانيييات العالم ييية المنظمييية ب صيييفه ،منيييذ إنشيييائه اليييدولي البرلمييياني االتحييياد ميييلع  

 االنتميييياء أو ،العييير  أو ،الثقافييية أو ،اليييد   أسيييا  علييي  القيييائم العنيييف أصيييب  وقيييد. أايييكاله بجم يييع العنيييف
 العقي د ميد  علي  العيالم أنحياء جم يع فيي ،ال  م ة ألحداثعل  ا مه منة سمة آتر انتماء أي أو ،الس اسي
 .الماض ة

 

 ال  مثييل أتيير  أميياك  فييي أو ،فلسييط   دوليية فييي أو ،م انمييار فييي حييدث سيي اء أاييكاله، بجم ييع العنييف إن
 االقتصيادات أميا  عائقيا    شيكل وهي . وآمنية سلم ة ح اة في البشر جم ع لحق انتهاكا    شكل ،م ترا   ف غا 
 العنيف أايكال لجم عإن و . الدول    واألم  للسلم حق ق ا   تهد دا   و مثل ،صح ة مجتمعات وتنم ة ،ال طن ة

 .ودول ا   ،إقل م ا   ،وطن ا   ،محل ا   مماثلة آثار
 

 ،الثقافية ،اليد   ح يث مي  جنسيهم، مي  آتير   أعتياء ميع متسياوون بيأنهم  شيعرون طب عتهم، بحكم النا ،
 عليي  القائميية والقيي ان   السييماو ة األد ييان جم ييع وتعتيير . االنتميياءات ميي  غ يير، أو الس اسييي واالنتميياء ،العير 

 اإلنسيييان لحقييي   العيييالمي اإلعيييالن   كيييد، ميييا وهييي  متسييياو ة، حقييي   لهيييم األايييخا  جم يييع بيييأن ،الحقييي  
 .الصلة ذات واتفاق اتها المتحدة األمم وبروت ك الت

 

 بييي   االتتالفيييات أسيييا  علييي  العنيييف إلييي  تيييدع  ممارسييية أو ،تشييير ع أو ،قيييان ن أي فيييإن ذليييك، علييي  وبنييياء  
 جماع ييية بصييي رة تعميييل أن لبرلمانييياتعليي  ا  نبغيييي وليييذلك. اإلنسيييان لحقيي   صيييارتا   انتهاكيييا    شيييكل ،البشيير

 طر يييق عييي  منسيييقة إجيييراءات اتخييياذ طر يييق عييي  إميييا االتيييتال ، علييي  القائمييية العنيييف أايييكال جم يييع إلنهييياء
 .ال طني الصع د عل  فرد ة جه د بذل طر ق ع  أو الدولي، الصع د عل  الدولي البرلماني االتحاد
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 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 عامة الييييال الجمع ة أعمال جدول في طارئ بند إدراج الس دان وفد  طل  المسألة، هذ، ألهم ة ونظرا  
 والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور " بعن ان ،الدولي البرلماني لالتحاد 312

 عل  القائم
 ".الدول    واألم  السلم  هدد الذي م انمار في والثقافة الد  

 
 

 

 على القائم والعنف االضطهاد مكافحة في الدولي البرلماني االتحاد دور
 الدوليين واألمن السلم يهدد الذي ميانمار في والثقافة الدين

 
 

 المجموعة البرلمانية السودانية الدولية من مقدم قرار مشروع

         

 الدولي، البرلماني لالتحاد 312 عامة اليييال الجمع ة إن
 

 م انمار، الروه ن غ ا في سكان ضد المرتك  والعنف الفظائع إ اء الشد د القلق  ساورها وإذ (3)
 العسييييكر ة، الحمييييالت ميييي  كجييييةء ارتكبيييي  التييييي الفظ عيييية، نت جيييية األعمييييال تشييييعر بالصييييدمة (7)

 الروه ن غ ا، أقل ة ضد الم جهة الفظائع م  والهج م ة ال حش ة واألاكال
 القيي م اإلنسيياني، التييم ر عليي  هج مييا   تمثييل التييي لألحييداث الكييارثي التحيي ل جةعهييا  ث يير وإذ (1)

 البشر ة، تار خ عل  عار وصمة وتتر  اإلنسان ة، والكرامة األتالق ة،
 المتعلقيية الدول يية الصييك   ميي  العد ييد وجيي د ميي  الييرغم عليي  ،العنييف اسييتمرار حق قيية تييدر  وإذ (.)

 األميم بروت كي الت ،اإلنسيان لحقي   العيالمي اإلعالن مثل العنف، أاكال جم ع عل  بالقتاء
 الصلة، ذات واتفاق اتها ،المتحدة

 مي  اآلال  مئيات أجبيرذي الي م انميار، فيي الروه نغ يا أقل ية ضيد المرتكي  العنف بق ة تد   .3
 د ارهم؛ م  الفرار عل الروه ن غ ا  المسلم  

 

 ف ر ييية إجيييراءات اتخييياذ علييي  ،اليييدولي والمجتميييع ال طن ييية والبرلمانيييات البليييدان جم يييع تحيييث .7
 ؛الروه ن غ ا  ضد المرتكبة والجرائم للمعاناة حد ل ضع

 

 المسيييلم   مييي  وتارج يييا   داتل يييا   المشيييرد   إلييي  ل صييي لل اإلنسيييان ة اإلغاثييية منظميييات تيييدع  .1
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 وطنهم؛ إل  الروه ن غ ا لمسلم  ا ع دةوف را  إل   أ تا   وتدع  الروه ن غ ا،
 

 دولييي تحق ييق وإجييراء ،م انمييار فييي الروه نغ ييا ألقل يية الدول يية الحما يية تيي ف ر إليي  كييذلك تييدع  ..
 .م انمار في اإلنسان ة ضد المرتكبة الجرائم في


