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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

 واليابان المكسيك يُمقدم من وفد
 

 مرفقيية، ووثيياس  طلبييا   ،وال ابييا  المكسيي   وفيي   ميي  الييرس   تلقيي  ،7142 أكتييربر/  األول تشيير   41 فييي
 :بعنرا  العامة للجمع ة 432 ال ورة أعمال ج ول في طارئ بن  إلدراج

 

 النرو ة التجارب ع  الناجمة   ال ول  واألم  مالسل ته   ات"
 ".ال  مقراط ة الشعب ة كرر ا جمهرر ة أجرتها التي

 

ييي  المرفييي ) الطلييي  م قييي التيييي تتيييمن  ت الرسيييالة نييي مرفقيييا   432الييييييالعامييية  الجمع ييية فيييي   المنييي وب  ج وس 
 .له دعما  ( الثالث المرف ) قرار ومشروع ،(الثاني المرف ) رض ح ةتال مذكرةإضافة إل  ال ،(األول

 

 األول تشير   41 األحي   ير  الرف  المغربيي طل  بشأ  قرارا   تتخذ أ  432الييي ةالعام الجمع ة م  طل    س  و 
 .7142 أكتربر/ 

 
 

 اليي ولي البرلميياني االتحيياد فييي عتيير أل   جيير  العاميية، لجمع ييةقراعيي  ا ميي  44.4 المييادة أحكييا  وبمرجيي 
 ميرجةة رضي ح ةت بميذكرة الطل  هذا  رف  أ  و ج . الجمع ة أعمال ج ول في طارئ بن  إدراج  طل  أ 

 اليي ولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقيير . الطليي   شييمله الييذ  المرضييرع نطييا  برضيير   حيي د قييرار ومشييروع
 .الفرر عل  القب ل هذا م  وثاس  وأ ة الطل  ابهذ األعتاء جم ع بإبالغ

 
 

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
 A/137/2-P. 14  

 7142 اكتربر/ تشر   األول 14
 الجمع ة العامة

7البن    
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 : لي ما عل  قراع  الجمع ة م  44.7 المادة تن إضافة إل  ذل ، 
 إجيراء حالية دول ية هامية حي ث  مي ترا  تسيتلة  اتخياذ طيارئ بني  إدراج طلي   تنياول أ   جي  (أ)

 البرلمييياني االتحييياد  عيييرب أ  المناسييي  والتيييي  كييير  مييي  الييي ولي، المجتميييع جانييي  مييي  عاجيييل
 علي   حصيل  نبغيي أ  الطلي  هيذا مثيل ولقبيرل االسيتجابة البرلمان ية.وحشي   رأ يه عي  ال ولي

 ؛التصر   في المشاركة األصرات ثلثي
 حصيرل حيال واحي ، وفيي طيارئ بني  سير  أعمالهيا جي ول فيي تي رج أ  للجمع ية  جير  ال  (ب)

 األصيرات مي  عي د أكبير علي  الذ   حصل الطل   قبل المطلربة، األغلب ة عل  طلبات ع ة
 ؛اإل جاب ة

 كاني  إذا، واحي  فيي طلي  مقترحياتهم ضيم   طيارئ بني  إلدراج أكثير أو طلبي   لمقي مي  جير  (ج)
 ؛نفسه المرضرع عل  تنص    األساس ة، المقترحات

  سيحبه أ  بعي  مرضيرع مقتير  الطيارئ، بالبني  المتعلي  القيرار، مشيروع فيي  ي رج أ   جير  ال (د)
 عنيرا  وفيي الطلي  فيي ليه واضيحة هنيا  إايارة تكي  ليم ميا الجمع ية، رفتيته إذا أو مقي مر،،
 .الجمع ة أقر ته الذ  المرضرع
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  العام األمين إلى الموجهة االتصاالتاألمين العام  إلى موجهةال االتصاالت

 ي المكسيك واليابانوفد قبل من
 

                                                      
 

 ،الس   الرس  عة ة  
 

 فييي  يي رجا أ  ،القب ييل هييذا ميي  وال ابييا  المكسيي   وفيي ا  طليي  العاميية، الجمع يية قراعيي  ميي  44 للمييادة وفقييا
 :بعنرا  طارسا   بن ا   ،ال ولي البرلماني لالتحاد 432 عامة اليييال الجمع ة أعمال ج ول

 

 النرو ة التجارب ع  الناجمة   ال ول  واألم  مالسل ته   ات""
 ".ال  مقراط ة الشعب ة كرر ا جمهرر ة أجرتها التي

 

 مشتر  قرار مشروعمرفقا  مع هذ، الرسالة،  و رد
 
 

 المخل  لكم
 

 
 
 
 
 
 

 روجاس لررا  سرنردا اركر
 الش رخ مجل  عتر  ال ابا  في المستشار   مجل  عتر
عامة      ال الجمع ة إل  ال اباني الرف  رس  
 ال ولي البرلماني لالتحاد 432 الييي

  المكس كي الكرنغرس وف  عتر 
 ال ولي البرلماني التحاد   ال
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 7142، تشر   األول/ أكتربر 43 ،سان  بطرسبرغ
7142 
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 النووية التجارب عن الناجمة الدوليين واألمن السلم تهديدات
  الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية أجرتها التي

 

 وفدي المكسيك واليابان من مقدم قرار مشروع

          

 ال ولي، البرلماني لالتحاد 432 عامة اليييال الجمع ة إ 
 

 الشعرب، ب   ف ما والتعاو  السال  أجل م   عمل ،ال ولي البرلماني االتحاد أ  إل  تش ر إذ (4)
 المتح ة، األمم أه اف  شار  ،ال ولي البرلماني االتحاد أ  إل  أ تا   تش ر وإذ (7)
 ال ول   ، واألم  للسلم ته   ا    شكل ،النرو ة األسلحة انتشار أ عل   ت ك  وإذ   (3)
 وتسيلم النرو ية، لألسيلحة اسيتخ ا  أ  ع  تنجم ق  التي الكارث ة، اإلنسان ة عل  العراق  ت ك  و (1)

 ،األسلحة هذ، عل  مثل التا  القتاء إل  بالحاجة
 تط رة، وب ئ ة صح ة آثار لها النرو ة، التجارب ع  الناائة النرو ة التفج رات بأ  أ تا   تسلم وإذ (1)
 أ  أساسيي ة، حكرم يية أجهييةة برصييفها البرلمانيات ف هييا بمييا اليي ول، جم يع عليي  بييأ  كييذل  تسيلمو  (6)

 عل ه، والحفاظ النرو ة، األسلحة م  تال   عالم لتحق   الال  ، اإلطار لرضع تاصة جهردا   تبذل
 النرو ة، األسلحة انتشار ع   معاه ة المفروضة بمرج  االلتةامات اعتبارها في تتع وإذ (2)
 بهيييا، الخيييا  التحقييي  ونظيييا  النرو ييية، للتجيييارب الشيييامل الحظييير معاهييي ة أهم ييية علييي  تشييي د وإذ (8)

 النرو ، االنتشار وع   النرو ، السال  نةع عناصر م  أساسي كعنصر
 ،7142  رل ر/  تمر  2 في النرو ة األسلحة حظر معاه ة اعتماد إل  وباإلاارة (9)
 ،(7116) 4691 ،(4993) 871األمييييي  أرقيييييا :  مجلييييي  قيييييرارات اعتبارهيييييا فيييييي تتيييييع وإذ (41)

4248 (7116)، 4821 (7119)، 4882 (7119)، 7182 (7143)، 7191 
 و ،(7142) 7324،(7142) 7316 ،(7146) 7374، (7146) 7721 ،(7143)

7321 (7142)، 
 المسيألة، هيذ، بشيأ  الي ولي البرلمياني االتحياد اتخيذها التيي القيرارات أهم ة ج    م  ت ك  وإذ (44)

 جن ي،،) الي ولي البرلمياني لالتحياد 431 العامية الييي اتخذت في: الجمع ة التي القرارات س ما وال
 أبابيييا، أد ييي ) الييي ولي البرلمييياني لالتحييياد 471 العامييية اليييييي الجمع ييية ،(7141 ميييارس/  آذار 71
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 أكتييييربر/  األول تشيييير   48 جن يييي،،) 441، الجمع يييية العاميييية اليييييي (7119 أبر ييييل/  ن سييييا  41
 البرلمياني المي تمر ،(7113 أبر يل/  ن سيا  44 اي لي، د  سانت اغر) 418 الم تمر ،(7116
 91اليييييي  اليييي ولي البرلميييياني الميييي تمر ،(4999 أبر ييييل/  ن سييييا  41 بروكسييييل،) 414اليييييي  اليييي ولي

 بييار  ،) 94 اليييييي اليي ولي البرلميياني والميي تمر ،(4991 أكتييربر/  األول تشيير   43 ، برتارسيي )
 ،(4991 مارس/  آذار 76

النرو يية  األنشييطة عيي  النااييئة المنطقيية، فييي لالسييتقرار المةعةعيية اآلثييار إ اء قلقهييا عيي  تعييرب وإذ (47)
 ال  مقراط ة، الشعب ة كرر ا جمهرر ة بها تقر  الجار ة وتل  المتعلقة بالصرار خ البالست ة، التي

 النييرو ، االنتشييار عيي   أعمييال بجيي ول للنهيير  متم ييةة، بمكانيية تتمتييع البرلمانييات أ  تيي ر  وإذ (43)
 دول ا ، عل ها المتف  االلتةامات تنف ذ وضما  السال ، ونةع

 تشييير عات واعتمييياد المعاهييي ات، علييي  التصييي    فيييي للبرلمانيييات األساسيييي الييي ور بيييأ  سيييلمت وإذ (41)
 السال ، نةع مجال في القانر  س ادة نطا  ترس ع إمكان ة عل   نطر  تنف ذ ة،

 ورفياههم، الميراطن   مصيال  عل  اإلاراف هي البرلماني التمث ل طب عة أ  اعتبارها في تتع وإذ (41)
 عل  البشر ة، النرو ة األسلحة تشكله الذ  بالته    منها واقتناعا  

 م ترا؛ ال  مقراط ة الشعب ة كرر ا جمهرر ة أجرتها التي النرو ة التجارب بقرة ت    .4
 

 السييال  بنييةع ال ول يية التةاماتهييا بتجاهييل ،ال  مقراط يية الشييعب ة كرر ييا جمهرر يية لقييرار تأسيي، .7
 ؛انتشار، وع   النرو 

 

 أو ،أتير  نرو ية تجارب ةأ  تقر  بإجراء أال ،ال  مقراط ة الشعب ة كرر ا جمهرر ة إل  تطل  .3
 صيييرار خال برامجهيييا فيييي مجيييالو  النرو ييية برامجهيييا عييي  تتخلييي  وأ بالسيييت ة،  صيييرار خ إطيييال 

 البالست ة؛
 

 بمييا ،الصييلة ذات للقييرارات الكامييل التنف ييذ عليي  ،حكرماتهييا تشييج ع إليي  ،البرلمانييات تيي عر .1
 ؛7321 رقم المتح ة لألمم التابع األم  مجل  قرار ذل  في

 

 حظيييير ومعاهيييي ة ،النرو يييية للتجييييارب الشييييامل الحظيييير معاهيييي ة تأ  يييي  عليييي  البرلمانييييات تحييييث   .1
 ؛فررا   تنف ذال ح ة ودترلها عل ها الكامل التص    عل  التشج ع طر   ع  ،النرو ة األسلحة

 

 لليييييتخل  والس اسييييي ة ،الم سسييييي ة ،التقن ييييية ،القانرن ييييية األطييييير تتيييييع أ  بالبرلمانيييييات ته ييييي  .6
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 النرو ة؛ األسلحة م  تال   عالم وتحق   ،النرو  الردع م  الت ر جي

 ،الحصيير ال المثييال سييب ل عليي  تشييمل ،وطن يية تنف ييذ تيي اب ر اعتميياد عليي  البرلمانييات تشييجع .2
 ضييما  ،المحظييررة األنشييطة تجيير م، النرو يية والمرافيي  المييراد تييأم   ،لشييرطةمراقبيية الحيي ود، ا

 واحتيييرا  ،النييرو  السيييال  نييةع لييي عم العييا  التثق يي، تعة ييية ،الحكرم يية الركييياالت بيي   التعيياو 
 ؛المنصر  عل ها في المعاه ات االلتةامات

 

 تييالل ميي  ،و ر النيي السييال  ونييةعالنييرو ،  االنتشييار عيي   ليي عم ،للبرلمانييات المشييررة م تقيي  .8
 التقيييييار ر نشييييير ،البرلمان ييييية الييييي واسر فيييييي الس اسيييييات حيييييرار ،الخاصييييية البرلمان ييييية المناقشيييييات

 ،التحق قيات ،األتير  للبلي ا  البرلمان ية اللجيا  ميع مشتركة استماع جلسات عق  ،البرلمان ة
 . أتر  مناسبة وساسل وأ  ،السال  نةع تجمعات ب   البرلمان    بشأ و 
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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 delegations of Mexico and Japan 

 
 

On 14 October 2017, the President received from the delegations of Mexico and Japan a 
request and accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 
137th 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 137th Assembly will find attached the text of the communication 
submitting the request (Annex I) and a draft resolution (Annex II) in support thereof. 
 
The 137th Assembly will be required to take a decision on the request of the delegations 
of Mexico and 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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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL  
BY THE DELEGATIONS OF MEXICO AND JAPAN  

 
 
 
 
 
 

 St. Petersburg, 14 October 2017 
 
 
 
Dear Mr. President,  

In accordance with Rule 11 of the Assembly Rules, the delegations of Mexico and Japan hereby 
respectfully request the inclusion in the Agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
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)". 

 
A joint draft resolution is attached to this communication.  
 
 
 
 

Yours sincerely, 
 

(Signed) 
 
 

Laura ROJAS 
Senator 

Member of the delegation of the Mexican Congress 
to the Inter-Parliamentary Union 

Shuko SONODA 
Member of the House of Councillors of Japan 

Leader of the Japanese delegation to the 
137th IPU Assembly 
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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 delegations of MEXICO and JAPAN  
 
 
 
 The 137th 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 130th IPU Assembly (Geneva, 20 March 2014), 
by the 120th IPU Assembly (Addis Ababa, 10 April 2009), by the 115th Assembly (Geneva, 18 October 
2006), by the 108th Conference (Santiago de Chile, 11 April 2003), by the 101st Inter-Parliamentary 
Conference (Brussels, 15 April 1999), by the 94th Inter-Parliamentary Conference (Bucharest, 
13 October 1995), and by the 91st Inter-Parliamentary Conference (Paris, 26 March 1994), 
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(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, 
 
(14) Acknowledging that the core role of parliaments in ratifying treaties and adopting and 
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. Strongly 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 and abandon its nuclear and ballistic missile programmes; 
 
4. Calls upon parliaments to encourage their governments to fully implement the relevant 

resolutions including United Nations Security Council resolution 2375 (2017); 
 
5. Urges parliamentarians 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 honoring treaty obligations;  

 
8. Advises parliamentarians 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. 
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