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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

 الهندُمقدم من وفد 
 

 ب ييا إلدراج مرفقيية، ووثييا   طلبييا   ،وفييا الد ييا ميي  العييا  األميي  تلقيي   ،7132 أكتييربر/  األول تشيير   31 فييي
 :بع ران العامة للجمع ة 312 الاورة أعمال جاول في طارئ

 

 "لإلرهاب المتزا ا التدا ا مراجدة في البرلمانات دور"
 

ييي  المرفييي ) الطلييي  م قييياالتيييي تتيييم   ت الرسيييالة نييي مرفقيييا   312الييييييالعامييية  الجمع ييية فيييي   الم ييياوب  جاوس 
 .له دعما  ( الثالث المرف ) قرار ومشروع ،(الثاني المرف ) رض ح ةتال مذكرةإضافة إل  ال ،(األول

 

 األول تشير   31 األحيا  ير  الرفا المغربيي طل  بشأن قرارا   تتخذ أن 312الييي ةالعام الجمع ة م  طل    س  و 
 .7132 أكتربر/ 

 
 

 اليياولي البرلميياني االتحيياد فييي عتيير ألي  جيير  العاميية، لجمع ييةقراعييا ا ميي  33.3 المييادة أحكييا  وبمرجيي 
 ميرجزة رضي ح ةت بميذكرة الطل  هذا  رف  أن و ج . الجمع ة أعمال جاول في طارئ ب ا إدراج  طل  أن

 اليياولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقيير . الطليي   شييمله الييذي المرضييرع نطييا  برضيير   حيياد قييرار ومشييروع
 .الفرر عل  القب ل هذا م  وثا   وأ ة الطل  ابدذ األعتاء جم ع بإبالغ

 
 
 

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
 A/137/2-P. 13  

 7132 اكتربر/ تشر   األول 13
 الجمع ة العامة

7الب ا   
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 : لي ما عل  قراعا الجمع ة م  33.7 المادة ت  إضافة إل  ذلك، 
 إجيراء حالية دول ية هامية حياث  مي ترا  ت يتلز  اتخياذ طيارئ ب يا إدراج طلي   ت ياول أن  جي  (أ)

 البرلمييياني االتحييياد  عيييرب أن الم اسييي  والتيييي  كيييرن مييي  الييياولي، المجتميييع جانييي  مييي  عاجيييل
 علي   حصيل   بغيي أن الطلي  هيذا مثيل ولقبيرل وحشيا االسيتجابة البرلمان ية. رأ يه عي  الاولي

 ؛التصر   في المشاركة األصرات ثلثي
 حصيرل حيال واحيا، وفيي طيارئ ب يا سير  أعمالديا جياول فيي تيارج أن للجمع ية  جير  ال  (ب)

 األصيرات مي  عياد أكبير علي  الذي  حصل الطل   قبل المطلربة، األغلب ة عل  طلبات عاة
 ؛اإل جاب ة

 كاني  إذا، واحيا فيي طلي  مقترحياتدم ضيم   طيارئ ب يا إلدراج أكثير أو طلبي   لمقيامي  جير  (ج)
 ؛نف ه المرضرع عل  ت ص    األساس ة، المقترحات

   يحبه أن بعيا مرضيرع مقتير  الطيارئ، بالب يا المتعلي  القيرار، مشيروع فيي  يارج أن  جير  ال (د)
 ع يران وفيي الطلي  فيي ليه واضيحة ه يا  إايارة تكي  ليم ميا الجمع ية، رفتيته إذا أو مقيامر،،
 .الجمع ة أقر ته الذي المرضرع
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 وفد الهند قبل من العام األمين إلى الموجهة االتصاالتاألمين العام  إلى موجهةال االتصاالت

 

                                                      
 
 

 

 العا ،عز زي األم   
 

العامية الييي  جمع يةال فيي (سيابدا لير ) ال يراب مجلي  ر ي   بر اسية ،ه ياي برلمياني وفا  شار  تعلمرن، ماك
 إلي  31 مي  الفتيرة فيي ،ا االتحاد يةروس  بطرسبرغ،  سان في عقات  س   التي، الاولي البرلماني التحادل 312

 .7132 أكتربر/  األول تشر   31
 التحيادة ليا  االد ا ي المجمرعية بيأن ،الاولي البرلماني االتحاد أمانة بإبالغ ،إل كم أترجه الصاد، هذا وفي

 الجمع ييية أعميييال جييياول فيييي إلدراجيييه ،التيييالي المرضيييرع بشيييأن طار يييا   ب ييياا    قتييير  أن ، تيييردالييياولي البرلمييياني
 :أعال، المذكررة

 

 ".لإلرهاب المتزا ا التدا ا مراجدة في البرلمانات دور"
 

 .المقتر  ارئالط ب اال بشأن قرار بمشروع مشفرعة ،مرجزة ترض ح ة مذكرة ط ه ومرف 
 

 ب يردال قا مة في ،الد ا م  المقتر  ارئالط ب اال بإدراج أمانتكم بإبالغ التكر  م كم  رج  ال  ا ، هذا وفي
 .اآلن حت  المقترحة ةار الط

 

 .أعال، البالغ استال التكر   بإبالغ ا   رج 
 

 المخل  لكم
 
 
 
 
 

 ل. ف. رامانا )الترق ع(
 ما ر إضافي 
 (سابدا لر ) ال راب مجل  أمانة  
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 لإلرهاب المتزايد التهديد مواجهة في البرلمانات دور

 قدمها وفد الهند وضيحيةمذكرة ت

 
 فييي فشييل ا بأن ييا ،أتيير  مييرة تييذكرنا أن   بغييي ،العييالم أنحيياء جم ييع فييي األت ييرة اإلرهاب يية الدجمييات إن . 3

 أتطيييير أحييييا ،الع  يييي  والتطييييرف اإلرهيييياب أصييييب  لقييييا. الع  يييي  والتطييييرف اإلرهيييياب ضييييا الكفييييا  ك يييي 
 حقيير  وحما ية والا مقراط يية، األساسي ة بالحر ييات التمتيع األمييم، سيالمة اليياول   ، واألمي  لل ييلم التدا ياات

 .األساس ة اإلن ان
  شييكل مكييان أي فييي اإلرهييابف. عالم ييا   تدا يياا   الييراه  الرقيي  فييي الع  يي  والتطييرف اإلرهيياب و شييكل . 7

 لدز مية كاف يا    عيا لما الاول بشكل فردي، بد تقر  الذي العملو . مكان كل في والشعرب األمم عل  تطرا  
 البرلمانييات جم ييع قبييل ميي  لم  يي تتييافر، االم اليياولي العمييل هيير قيياما   للمتييي الرح ييا وال ييب ل. اآلفيية هييذ،

 فقييط وع يياها". ال يي ن  " و" الج ييا  " باإلرهيياب      ييم  مييا بيي   تم  ييز دون اليياولي، ال ظييا  فييي األعتيياء
 .المقبلة لألج ال وأمانا   أم ا   أكثر مكانا العالم وتر  اإلرهاب عل  القتاء في دولي، كمجتمع س  ج ،

 أن و جي . العير  أو بالم طقية وال ،باليا    يرتبط ال فاإلرهياب. لإلرهياب مبيرر أي أبياا   ه يا   ك  ولم . 1
 .اإلن ان ة ضا كجر مة ،اإلرهاب رن  رتكبدما اللذ   والمعاناة القتل  عامل

 مي  و تيألفرن العيالم، أنحياء جم يع مي  برلمانيات م  الم ل  الاولي، البرلماني االتحاد أعتاء و تحمل.  1
 نيياتب دم أميا  أتالق يا وواجبيا   م يي ول ة ،األصيرل ح ي  العيالم، أنحياء جم ييع مي  للشيعرب م تخبي   ممثلي  
 اإلرهيياب لمكافحية الال ميية قاسي ةال تييااب رال التخياذ ،العيالم أنحيياء جم يع فييي ،القيري ال  اسييي الياعم لحشيا

 .الع    والتطرف
 العاميية للجمع يية 312 الييييي اليياورة أعمييال جيياول فييي طييارئ ب ييا إدراج  قتيير  أن الد ييا وفييا  ييرد وعل ييه،.  1

 ".لإلرهاب المتزا ا التدا ا مراجدة في البرلمانات دور" بع ران
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 لإلرهاب المتزايد التهديد مواجهة في البرلمانات دور
 
 

 وفد الهند من مقدم قرار مشروع

         

 الاولي، البرلماني لالتحاد 312 عامة اليييال الجمع ة إن
 

 والمكان، الاوافع ع  ال ظر بغض إجرام ة، أعمال هي اإلرهاب أاكال جم ع أن إل  بال ظر (3)
 بشييييأن الصييييلة ذات اليييياولي، البرلميييياني واالتحيييياد المتحيييياة، األمييييم قييييرارات جم ييييع إليييي  تشيييي ر وإذ (7)

 اإلرهاب، تمر ل أاكال جم ع وتا   للحاود، العابرة الم ظمة والجر مة اإلرهاب
 المتحياة لألميم العامة الجمع ة قرارات مع تمش ا   اإلرهاب مكافحة في الاولي التعاون أن تر  وإذ (1)

 اإلرهيياب، م ييع إليي  ترمييي تييااب ر البرلمانييات اعتمييات إذا فعيياال ،  كييرن أن  مكيي  األميي ، ومجليي 
 ومظاهرها، أاكالدا بجم ع اإلرهاب ة األعمال وتعر  

 عالم يا ، تدا ياا   الحاضير الرقي  فيي  شيكالن ،الع  ي  والتطيرف اإلرهاب أن جا ا م  ت كا وإذ  (1)
 وحقيييير  الت م يييية اليييياول   ، واألميييي  ال ييييلم  عييييرخ للخطيييير كييييل ميييي : مكييييان أي فييييي اإلرهيييياب وأن

 للشع ، واالجتماعي االقتصادي وال درخ اإلن ان،
 أو حتيييارة أو ج  ييي ة أو د ييي  بيييأي مرتبطيييا    كيييرن أن   بغيييي وال  مكييي  ال اإلرهييياب أن ت كيييا وإذ (1)

 العالم، م  جزء كل في اإلرهاب ة اآلم ة المالذات ه ا  حاجة للقتاء عل  وأن عرق ة، جماعة
 المتحييياة األميييم لم ثيييا  تمتثيييل أن  جييي  ،اإلرهييياب لمكافحييية تتخيييذ تيييااب ر أي أن إلييي  تشييي ر وإذ (6)

 سيييالمتدا ،الييياول جم يييع سييي ادة مراعييياة ميييع الييياولي، القيييانرن بمرجييي  األتييير  االلتزاميييات وجم يييع
 ال  اسي، واستقاللدا اإلقل م ة

 جانيييي  ميييي  واالتصيييياالت المعلرمييييات تك رلرج ييييات اسييييتخاا  ا د يييياد إ اء قلقدييييا، عيييي  تعييييرب وإذ (2)
 اإلرهاب ة، أعمالدم وت   ر للتام ر اإلرهاب   ،
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 علييي  الخيييروج حييياالت تعييياد   يييتغل األح يييان، مييي  كث ييير فيييي والتطيييرف، اإلرهييياب بيييأن وتعتيييرف (1)
 والتيي المجتميع، مي  قطاعيات أو مع  ية فنيات وتدمي   الف ياد، البطالية، الجيرع، ال أس، القانرن،

 الع   ، التطرف أو اإلرهاب إل  الم د ة الظروف ترفر
 بلياا   يتداف اليذي" الحاود عبر اإلرهاب" و ،"الاولة ترعا، الذي اإلرهاب" أنراع جم ع وتا   (9)

 س ادة، ذا آتر
المعتييرف بدييم عالم ييا   األفييراد بمحاكميية األعتيياء، البرلمانييات ق ييا  عييا  إ اء القليي    يياورها وإذ (31)

 المتحاة، األمم جان  م  ذلك في بما إرهاب   ، برصفدم
 مكافحيية فييي تراجددييا التييي والتحييا ات ،اليياولي البرلميياني االتحيياد قييرارات جم ييع إليي  تشيي ر وإذ (33)

 اإلرهاب،

 اإلرهاب؛ أعمال جم ع إلدانة المتاحة التشر ع ة الق رات ت تخا  أن البرلمانات إل  تطل  .3
 

 أجييل ميي  ،للمعلرمييات اليياولي البرلميياني والتبييادل ،اليياولي التعيياون تعز ييز ضييرورة عليي  تشيياد .7
 اإلرهاب ة؛ الشبكات وتفك ك اإلرهاب لخطر بفعال ة التصاي

 

 مجييال فييي الم يياعاة تقييا م إليي  ،اليياولي البرلميياني التحييادفييي ا األعتيياء البرلمانييات تيياعر .1
 للتصيييياي الطليييي ، وع ييييا االقتتيييياء، ع ييييا األتيييير  األعتيييياء برلمانييييات إليييي  ،القييييارات ب يييياء

 اإلرهاب؛  شكله الذي للتدا ا
 

 مكافحييية فيييي ،تاميييا   تعاونيييا   سيييتتعاون ،األعتييياء البرلمانيييات جم يييع أنعلييي   جا يييا مييي  ت كيييا .1
 اآلمييي  الميييالذ أي إرهيييابي مييي  تحييير  وال الييياولي، القيييانرن بمرجييي  اللتزاماتديييا وفقيييا   اإلرهيياب

  حييييياول أو ، شيييييار  أو ،  يييييدل أو ، ييييياعم ايييييخ  أي ت يييييل م أ تيييييا  تقييييير   بيييييل فح ييييي ،
 ارتكابدا؛ أو ،لدا اإلعااد أو ،لدا التخط ط أو ،اإلرهاب ة األعمال تمر ل في المشاركة

 

 ذات الاول ية الم ظميات ميع بالتعياون الاولي، البرلماني لالتحاد   بغي أنه عل  التأك ا تكرر .1
 ب يياء تييااب ر بشيأن ،الج يياة الممارسيات تبييادل بغ يية الياولي البرلميياني التعياون  عييز  أن الصيلة،

 الاول   ؛ واألم  واالستقرار ال ال  إل  تفتي التي الثقة
 أو باألايييييخا  المتعلقيييية ،األساسيييي ة المعلرمييييات تبييييادل تكث ييييي  عليييي  اليييياول بقييييرة تحييييث   .6

 أسييييال   بشييييأن سيييي ما وال باإلرهيييياب، صييييلة ذات بأنشييييطة ق ييييامدم فييييي المشييييتبه الم ظمييييات
 اتصاالتدم؛ ونظم عملدم
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 اعتمياد فيي جدردهيا مراءمية ،الاولي البرلماني االتحاد في األعتاء برلماناتال بجم ع تد   .2
 الم ييياعاة وتقيييا م القيييارات ب ييياء تح ييي   علييي  الترك يييز ميييع ،اإلرهييياب لمكافحييية تشييير عات

 اإلرهاب؛ لمكافحة التق  ة
 

 ممارسياتدا تتبيادل أن ،الياولي البرلمياني االتحياد فيي األعتاء برلماناتال  إل  كذلك تطل  .1
 .الع    التطرف أاكال م  وغ ر، اإلرهاب لمكافحة الج اة
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137
th

 Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of India 

 
 

On 13 October 2017, the Secretary General received from the delegation of India a 
request and accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 
137

th 
Assembly of an emergency item entitled: 

 

"The role of parliaments in countering the growing threat of terrorism". 
 

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 

India 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 INDIA 

 
 
 
 
 
 

 New Delhi, 13 October 2017 
 Ref: 8/1/2017/IPU 
 
 
 
Dear Mr. Secretary General,  
 
As you are aware, an Indian parliamentary delegation led by the Honourable Speaker of the Lok 
Sabha is participating in the 137

th
 Inter-Parliamentary Union Assembly to be held in St. Petersburg, 

Russian Federation, from 14 to 18 October 2017. 
 
In this connection, I am directed to inform the Inter-Parliamentary Union Secretariat that the Indian IPU 
Group would like to propose an emergency item on the following topic for inclusion in the agenda of 
the above Assembly: 
 

"The role of parliaments in countering the growing threat of terrorism". 
  
A brief explanatory memorandum along with a draft resolution on the proposed emergency item are 
enclosed. 
 
In this context, you are requested to kindly advise your Secretariat to include said proposed 
emergency item from India in the list of emergency items proposed so far.  
 
Please acknowledge receipt of the above communication. 
 
 
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

(Signed) L.V. RAMANA 
Additional Director 

Lok Sabha Secretariat 
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THE ROLE OF PARLIAMENTS IN COUNTERING THE GROWING THREAT OF TERRORISM 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of India 
 
 
1. Recent terrorist attacks around the world should once more remind us that we are failing to win 
the fight against terrorism and violent extremism. Terrorism and violent extremism have become one 
of the foremost threats to international peace and security, to the integrity of nations, to the enjoyment 
of fundamental freedoms and democracy, and to the protection of fundamental human rights. 
 
2. Terrorism and violent extremism nowadays pose a global threat. Terrorism anywhere poses a 
danger to nations and peoples everywhere. Action by individual nations is no longer sufficient to 
defeat this scourge. The only way forward is concerted, coordinated international action by all Member 
Parliaments in the international system, without distinction between so called "good" and "bad" 
terrorists. Only then will we, as an international community, succeed in eradicating terrorism and leave 
the world a more secure and safe place for succeeding generations. 
 
3. There has never been, nor will there ever be, any justification for terrorism. Terrorism is neither 
associated with religion, nor region or race. The killing and suffering perpetrated by terrorists must be 
treated as a crime against humanity. 
 
4. Members of the IPU, made up of Parliaments from around the world and comprising duly 
elected representatives of the peoples from around the world, have a responsibility and a moral duty to 
their electorates to mobilize strong political support across the globe for the harsh measures required 
to combat terrorism and violent extremism. 
 
5. Thus, the Indian delegation would like to propose the inclusion in the agenda of the 
137

th
 Assembly, of an emergency item entitled: The role of parliaments in countering the growing 

threat of terrorism. 
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THE ROLE OF PARLIAMENTS IN COUNTERING THE GROWING THREAT OF TERRORISM 
 
 

Draft resolution submitted by the delegation of INDIA 
 
 
 
 The 137

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 
(1) Considering that all forms of terrorism are criminal acts, regardless of motivation and 
location, 
 
(2) Recalling all relevant United Nations and IPU resolutions on terrorism and organized 
transborder crime, and condemning all forms of financing of terrorism, 
 
(3) Considering that international cooperation in combating terrorism in keeping with United 
Nations General Assembly and Security Council resolutions can be effective if parliaments adopt 
measures aimed at preventing terrorism and defining terrorist acts in all forms and manifestations as a 
criminal offence, 
 
(4) Reaffirming that terrorism and violent extremism nowadays pose a global threat, and that 
terrorism anywhere endangers international peace and security, development, human rights and the 
economic and social advancement of people, 
 
(5) Stressing that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, 
civilization or ethnic group, and that terrorist safe havens need to be eliminated in every part of the 
world, 
 
(6) Recalling that any measures taken to counter terrorism must comply with the United 
Nations Charter and all other obligations under international law, bearing in mind the sovereignty, 
territorial integrity and political independence of all States, 
 
(7) Expressing concern at the increased use of information and communication technologies 
by terrorists to wreak destruction and facilitate their terrorist acts,  
 
(8) Acknowledging that terrorism and extremism often exploit a multiplicity of situations of 
lawlessness, hopelessness, hunger, unemployment, corruption, marginalization of particular groups or 
segments of society, which provide conditions conducive to terrorism or violent extremism, 
 
(9) Condemning all kinds of "State-sponsored terrorism" and "cross-border terrorism" 
targeting another sovereign country, 

 
(10) Concerned that individuals who have been recognized globally as terrorists, including by 
the United Nations, have not been prosecuted by Member Parliaments, 
 
(11) Recalling all IPU resolutions and the challenges faced in combating terrorism, 
 

1. Requests that parliaments use legislative channels available to condemn all acts of 
terrorism; 

 
2. Emphasizes the need for enhanced international cooperation and inter-parliamentary 

exchange of information to effectively address the threat of terrorism and to dismantle 
terrorist networks; 
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3. Calls upon IPU Member Parliaments to provide capacity-building assistance to other 

Member Parliaments where necessary, and upon request, to address the threat posed by 
terrorism;  

 
4. Reaffirms that all Member Parliaments shall fully cooperate in the fight against terrorism 

in accordance with their obligations under international law, and shall not only deny safe 
haven to any terrorist, but also extradite or prosecute any person who supports, 
facilitates, participates or attempts to participate in the financing, planning, preparation or 
perpetration of terrorist acts; 

 
5. Reiterates that the IPU, together with the relevant international organizations, should 

enhance inter-parliamentary cooperation with a view to sharing good practices on 
confidence-building measures that are conducive to peace and international stability and 
security; 

 
6. Strongly urges States to intensify the exchange of basic information concerning persons 

or organizations suspected of terrorist-linked activities, in particular on their modus 
operandi and communication systems; 

 
7. Calls upon all IPU Member Parliaments to harmonize their efforts in adopting counter-

terrorism legislations with a focus on improving capacity building and providing technical 
assistance to combat terrorism; 

 
8. Further calls upon IPU Member Parliaments to share their good practices in order to 

combat terrorism and other forms of violent extremism. 


