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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

 المملكة المغربية وفد قدمه
 

 برملووا  يف املسبشوواري  جملوو  رئوو   موو  الوول ي الربملوواين االحتوواد رئوو   تلقوو  ،1122 سوومب رب/  أيلوو   12 يف
 :بعن ا  العامة للج ع ة 232 الل رة أع ا  جل   يف طارئ بنل إلدراج مرفقة   ثائق طلما   املغرب ة امل لكة

 

  ضل  الب   ز العنف، االضطهاد، إهناء"
 ".الل ي الربملاين االحتاد د ر: م امنار يف الر ه نغا أقل ة

 

 ،(األ   املرفووق) الطلوو  ميقوولالووت تنوو ن  ت الرسووالة نوو مرفقووا   232العامووة الووووو اجل ع ووة يف املنوول ب    سوو جل
 .له دع ا  ( الثالث املرفق) قرار  مشر ع( الثاين املرفق) ض ح ة بال كذررةإضافة إىل امل

 
 

/  األ   تشوري  21 األحول يو   ال فول املغوريب طلو  بشون  قورارا   تبخوكذ أ  232العامة الوووو اجل ع ة م  طل    س  
 .1122 أرب بر

 

 يطلو  أ  الول ي الربملواين االحتواد يف عن  ألي جي ز العامة، جل ع ةق اعل ا م  1.11 املادة أحكا   مب ج 
 قورار  مشور ع مو جزة ضو ح ة ت مبوكذررة الطلو  هكذا يرفق أ   جي . اجل ع ة أع ا  جل   يف طارئ بنل إدراج
 األعنواء مج و  بوببال  الول ي الربملواين االحتواد أمانوة  تقو  . الطلو  يشو له الكذي امل ض ع نطاق ب ض ح حيلد

 .الف ر عل  القم ل هكذا م   ثائق  أية الطل  اهبكذ
 

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول 71 -71 
 A/137/2-P.3  

 1122 سمب رب /أيل   22
 اجل ع ة العامة

1المنل   
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 :يلي ما عل  ق اعل اجل ع ة م 2.11 املادة تن إضافة إىل ذلك، 
 إجوراء حالوة د ل وة هاموة حولث  مو ترا  تسوبلز  ا واذ طوارئ بنول إدراج طلو  يبنوا   أ  جيو  (أ )

 عو  الول ي الربملواين االحتواد يعور  أ  املناسو   الت يك   مو  الل ي، اجملب   جان  م  عاجل
 األصو ا  ثلثوي علو  حيصول ينمغوي أ  الطل  هكذا مثل  لقم   .االسبجابة الربملان ة حشل  رأيه

 ؛البص ي  يف املشاررة
 عولة حصو   حوا   احول،  يف طوارئ بنول سو   أع اهلوا جول   يف تولرج أ  للج ع وة جي ز ال  (  )

 األصو ا  مو  عولد أرورب علو  الوكذي حيصول الطلو  يقمول املطل بوة، األغلم وة علو  طلموا 
 ؛اإلجياب ة

 رانو  إذا،  احول يف طلو  مقرتحوام  ضو    طوارئ بنول إلدراج أرثور أ  طلمون ملقولمي جيو ز (ج )
 ؛نفسه امل ض ع عل  تنص    األساس ة، املقرتحا 

 يسوحمه أ  بعول م ضو ع مقورتح الطوارئ، بالمنول املبعلوق القورار، مشور ع يف يولرج أ  جيو ز ال (د )
 عنو ا   يف الطلو  يف لوه  اضوحة هنوا  إاوارة تكو  مل موا اجل ع وة، رفنوبه إذا أ  مقولم ،،
 .اجل ع ة أقر ته الكذي امل ض ع
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 رئيس من الدولي البرلماني االتحاد رئيس إلى موجهة رسالة
 الوفد ورئيس المغربية المملكة برلمان المستشارين في مجلس
 الدولي البرلماني لالتحاد 731 العامة الـــ الجمعية إلى

 
 1122سمب رب / أيل   11 ،الرباط

 
 

 الس ل الرئ  ،  عزيزي
 

 ق اعووول مووو ( 2) 22  القاعووولة ،الووول ي الربملووواين لالحتووواد األساسوووي النظوووا  مووو ( 1) 21 املوووادة ألحكوووا   فقوووا  
العامووة  اجل ع وة أع وا  جول   يف دراج بنول طوارئإ طلوو ببقولمي  أتواطمك  أ  يشورفي الول ي، الربملواين االحتواد

 إىل 21 موو  الفوورتة يف ،ر سوو ا االحتاديووة بطرسوورب ، سووان  يف سووبعقل الووت،   الوول ي الربملوواين لالحتوواد 232 وووووال
 :بعن ا  ،1122 أرب بر/  األ   تشري  21

 

  ضل  الب   ز العنف، االضطهاد، إهناء " 
 "الل ي الربملاين االحتاد د ر: م امنار يف الر ه نغا أقل ة

 
 .الطل  هكذا نطاق حيلد قرار  مشر ع م جزة ت ض ح ة مكذررة مرفقا    سبجل  

 
 

 حك   بنش اش (الب ق  )
 املسبشاري  جمل  رئ   
 املغرب ة امل لكة برملا  
 الل ي الربملاين لالحتاد 232 عامة الوووال اجل ع ة إىل ال فل رئ   

A/232/2-P.3 
2 ملحق  

الفرنس ة: األصل  
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ضد والتمييز العنف، االضطهاد، إنهاء  
 الدولي البرلماني االتحاد دور: ميانمار في الروهينغا أقلية

 
 المملكة المغربيةمذكرة توضيحية قدمها وفد 

 

 أقل وة السوكا ، مو  املائوةب 01 الم ذيو   ف وه ميثل الكذي الملل م امنار، مجه رية داتل رنجان  ،اغ ه نالر  عبربت
 .عليلة تل  ألج ا  الملل ذلك يف يع ش بعنه  أ  م  الرغ  عل  ،اجلنس ة  علمي

 

 موووو  عقوووو د طوووو ا  عانوووو  م امنووووار، يف نسوووو ة مل وووو   بنحوووو  يقوووولر مووووا تنوووو  مسوووول ة أقل ووووة  هووووي ا،غوووو ه ن الر 
يف     املسبشووووف ا ، ،املوووولار  ،ال ظووووائف إىل ال صوووو   فوووور  هلوووو  تبوووو فر  ال.  الب   ووووز ،العنووووف ،االضووووطهاد
قول ف ،املبطرفوة الق م ة الم ذية  احلررا  األجان  رر، ع  تن  الت الم ذية احلررا  تزايل م األترية، السن ا  

 .م اجها  دام ة يف أغل  األح ا  م  العلاءازداد 
 

 اووونها الوووت اهلج وووا  أعقوووا  يف العنوووف مووو  جليووولة د رة انوووللع  العوووا ، هوووكذا مووو  أغسوووط / آ  11  يف
 أقل وة عو  الولفاع هو  املعلو  هلفوه روا  الوكذيعلو  مراروز الشورطة،  (ARSA) ج ش إنقواذ ر ه نغ وا أراروا 

 النائ وووة املنوواطق يف النطووواق  اسووعة ع ل ووة طوووالقإ امل امنوواري اجلوو شا د عووو احلوون، ذلووك  منوووكذ. املسوول ة اغوو ه نر 
 أرغوو   الالجئوون، لشوو    املبحوولة لألموو  السووامي املفوو   ملكبوو   فقووا     لووكذلك، نب جووة راتوون،  اليووة يف الفقوورية
 2111تملووا احلصوو لة امل قبووة مقبووول   . اجملووا رة الدشبوونغ إىل اللجوو ء إىل اغوو ه نموو  الر  450,000 موو  أرثوور

 .األتري اجل اعي البشريل هكذا ب جةاخ  ن
 

 ،اجلوو ع موو  يعووان   هوو ف: صووعمة ظوور   يف أنفسووه  جيوول   ،بوونغالدش إىل ال صوو   موو  متكنوو ا الووكذي  أ لئووك
 املف ضوووو ة  تقوووولر. شبوووونغالد اوووورق جنوووو   يف خمبلفووووة منوووواطق يف اجلوووولد ال افوووول  يبوووو زع   . املوووور اإلرهوووواق،   

 موووو  اووووخ  70,000 موووو  أرثوووور أ  ،أينووووا   (UNHCR) الالجئوووون لشوووو    املبحوووولة لألموووو  السووووام ة

A/232/2-P.1 
1 ملحق  

الفرنس ة: األصل  
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. حمل وووة  قووور  م قبوووة م اقووو  يف يع شووو   مووونه  الكثوووريي   لكووو    القائ وووة، الالجئووون خم  وووا  إىل جلووون ا اغوووالر ه ن
 بننوووه اغوووللر ه ن اجل ووواعي النوووز ح هوووكذا ،لالجئووون الكمووورية اإلنسوووان ة املسووواعلا تقووول   الوووت ش،بووونغالد  تصوووف

 .المالد عل " ضخ  ع ء"
 

 إىل مبفورده   بالسوفر للصوحف ن يسو    ال الشو ال ة راتن  الية اجل ش يغلق م امنار، يف احلل د ط    عل 
 آمو  غوري األمور را  فقل ذلك، عل   عال ة. املنلل  أتريا  شكل رمري بالعنف ب تبنثر بنسرها  املنطقة. املنطقة
 سووا  أ نووا دا  حك مووة قوولم  أ  منووكذ هنووا  يع لوو   الووكذي  اإلنسوواين اجملووا  يف العوواملن لفوورق تووا  بشووكل

 ".املب ردي  معسكرا " يف غكذائ ة حص  عل  العث ر مت أنه ملع ة ضله ، مزع مة ادعاءا  ري س 
 

 الر ه نغوووا مووو  211111 أ   يقووولر البغكذيوووة، سووو ء مووو  املنطقوووة تلوووك يف طفووول 11111 مووو  أرثووور  يعووواين
. 1121 عووا  يف دام ووة دين ووة ااووبمارا  انوولالع منووكذ راتوون،  اليووة عاصوو ة سوو ب ي، يف خم  ووا  يف يع شوو  

 .الغكذائ ة املع نة عل   يعب ل   جيعله ا، ر ا أ  حتررام  مق  لة، م ظائف عل  احلص   يسبط ع    ال
 

 ،1122 أربوو بر/  األ   تشووري  0 يوو   سووابق  قوو  يفالووكذي نشوو   العنووف انوولالع يف البحق ووق أعقووا   يف
الووكذي مت بشووكل أساسووي موو  قموول  اغووالر ه ن علوو " املنهجووي أ  النطوواق ال اسوو " اهلجوو   املبحوولة األموو  أدانوو 
 .اإلنسان ة ضل" ا  جل حمب لة"  جرائ " عرقي تطهري" بننه ذلك    صف. اجل ش

 

 الربملووواين لالحتووواد 232 عاموووة الووووووال اجل ع وووة أع وووا  جووول   يف االقووورتاح هوووكذا إلدراج احلووواي الطلووو  علووو   بنووواء
 اجملب و  إىل االننو ا  إىل ،الول ي الربملواين الحتواداجل ع ة العامة املقملوة ل إىل املغريب الربملاين ال فل يلع  الل ي،
 .م امنار يف االر ه نغ أقل ة ضل  الب   ز ،العنف ،االضطهاد إهناء إىل الرام ة اجله د يف الل ي
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  ضد والتمييز العنف، االضطهاد، إنهاء
 الدولي البرلماني االتحاد دور: ميانمار في الروهينغا أقلية

 

 يةغربلكة المممال وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الل ي، الربملاين لالحتاد 232 الوووعامة ال اجل ع ة إ    

 اجلليولة البو تر م جوة أعقوا  يف م امنوار يف اإلنسوان ة األزموة اسوب رار إزاء بالا القلقإذ تعرب ع   (2)
 موووو  تعوووواين الر ه نغووووا أقل ووووة تووووزا  ال ح ووووث راتوووون،  اليووووة يف سوووو  ا ال الوووومالد، اجباحوووو  الووووت

 ،مبعلدة لعق د احلا  را  ر ا  الب   ز، ،العنف ،االضطهاد
 

موو   عشوورا  ضوول أغسووط /  آ  11 يف انووللع  الووت األتوورية العنووف م جووةأ    بووالنظر إىل (1)
 الوووت   ،(ARSA) جووو ش إنقووواذ ر ه نغ وووا أراروووا  يف املب وووردي  مجاعوووة قمووول مووو  الشووورطة مراروووز
 علوو  رد  م امنووار اوورطة ح ووث إ  ؛املسوول ة اغوو ه نالر  أقل ووة عوو  الوولفاع هوو  املعلوو  اهوولفه رووا 
 لألمووو  السوووام ة لل ف ضووو ة  فقوووا   أد ، النطووواق  اسوووعة ع ل وووة اووو مووو  توووال   اهلج وووا  تلوووك

 450,000 مو  ألرثور قسري مجاعي تشريل إىل ،(UNHCR) الالجئن لش    املبحلة
 الع ل وة أ ر وا  اجملوا رة؛ شبونغالد يف م قبة خم  ا  يف اإلي اء عل  أجرب ا الكذي  ا،الر ه نغ م 

 ،اآل  حىت اخ  1,500 م  أرثر حب اة أ د 
 

 هوووي، م امنوووار، يف اجلنسووو ة علميوووة مسووول ة أقل وووة  هوووي الر ه نغوووا، أ  أينوووا   اعبمارهوووا يف تنووو   إذ (3)
 حبق قهوووا الب بووو  مووو  حمر موووة فهوووي:  الب   وووز االضوووطهاد أاوووكا  ملخبلوووف ضوووح ة عقووو د،  لعووولة

 عووو  فنوووال   الع ووول، يف احلوووق البعلووو  ، يف احلوووق البنقووول، حريوووة يف احلوووق ذلوووك يف مبوووا األساسووو ة،

A/232/2-P.1 
3 ملحق  
الفرنس ة: األصل  
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 فوور ا الووكذي  الر ه نغووا أ  آتووكذة بعوون االعبمووار األتوور ؛  الس اسوو ة ،امللن ووة، االجب اع ووة احلقوو ق
 ،ضعفا   أرثر جيعله  هكذا  أ  جنس ة، بال الجئن اآل  أصمح ا م امنار م 

 يف غووو تريي ، أنط ن وو  املبحووولة، لألموو  العوووا  األموون روورر، الوووكذي النوولاء االعبموووار يف األتووكذ موو  (1)
بننووه  ن  يوو ر ، يف املبحوولة لألموو  العامووة للج ع ووة  السوومعن الثان ووة العامووة الوول رة افببوواح أعقووا 

 قان ن وا    ضوعا   اآل ، حوىت األقول علو  اجلنسو ة أ ، م امنار يف راتن  الية يف املسل ن من  جي 
 ،طم ع ة ح اة يع ش ا بن  هل  يس  

 

 تشو دري صوابرسوعادة  الول ي الربملواين االحتواد رئو   عو  الصادر املشرت  الم ا  تنر ل تع ل  إذ (1)
 انبهاروووا  ف وووه اأدانوووا  اللوووكذ  نوووا، تشووو نا موووارت  السووو ل الووول ي الربملووواين لالحتووواد العوووا   األمووون
 يف م امنوار سولطا  مسو  ل ة علو  مشولدي  م امنار، يف املسل ة الر ه نغا ألقل ة اإلنسا  حق ق
 تشوووريل أ  األر اح مووو  املزيووول فقووول عووول  لنووو ا  بووواحل ار الفووو ري  المووولء الر ه نغوووا، أقل وووة محايوووة

 مووا روول بووكذ  إىل الوول ي، الربملوواين االحتوواد يف عنوو   هوو  م امنووار، برملووا  يوولع  ر ووا األاووخا ،
 تطوريا   مليولا    تشوكل الملول اجباحو  إنسوان ة أزموة ألحول  حول  ض  يف لل ساعلة  سعه يف

 ،آس ا ارقي جن   يف  األم  للسل 
 

 املبحوووولة لألموووو  البوووواب  اإلنسووووا  حقوووو ق  جملوووو  (UNHCR)املف ضوووو ة  أ  إىل تشووووري  إذ (2)
 ،املسل ة الر ه نغا ألقل ة" العرقي البطهري" يف تشار  م امنار حك مة أ  يعبربا 

 

 احلرروا  عو  فنوال    تنثريهوا، األصو ل ة اإلسوالم ة احلرروا  نفو ذ تزايول إزاء القلوق بالا يسا رها   (2)
 الكراه وووة علووو  حتووور  الوووت  األفعوووا  بالكل وووا  البووو ترا  تغوووكذي الوووت املبطرفوووة الق م وووة الم ذيوووة

 أغوووورا  الوووولي  اسووووبخلا  إسوووواءة حيظوووور 1111 لعووووا  م امنووووار دسووووب ر أ  إىل تشووووري    الب   وووز،
 ،س اس ة

 

 ال طن وة، املصواحلة ع ل ة  تق    أ  ميك  م امنار يف األترية  العنف الب تر م جة أ  إىل  بالنظر (1)
 إل هوووا تووولع  الوووت اإلنسوووا  حقووو ق عووو  فنوووال    اللميقراط وووة، السوووال  حتق وووق إىل الرام وووة  اجلهووو د

 أعقوا  يف بولأ  ع ل وة  هوي منصومها، ت لو  أ  منوكذ روي سو  سا  أ نا دا  الل لة مسبشارة
 احلووادي القوور  للسووال  يف بووانغل نا موو متر يف سوو  ا ال اووامل علوو  الصووع ل الوو طي،  اسوو  حوو ار

 ،1122 أغسط /  آ  32 يفاملنعقل   العشري 
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 الل ل وة املنظ وا  عو  فنوال   املبحولة، لألمو  البابعوة  اإلمنائ وة اإلنسوان ة ال رواال  إذ تثي عل   (0)
  أينوا  تثوي   م امنوار؛ يف االر ه نغو أقل وة ملساعلة مب اصلة جه د م  تمكذله ملا األتر ،  اإلقل   ة

 املوالذ لبو فري مب اصولة جهو د مو  تمكذلوه ملوا بونغالدش، سو  ا ال املنطقوة، يف األتور  عل  الملولا 
  النسووووواء األطفوووووا  سووووو  ا ال الر ه نغوووووا، الالجئووووون مووووو  اآلال  ملئوووووا  اإلنسوووووان ة  املسووووواعلا 
 ،النعفاء  األاخا 

 

 بعنوووها  تعوووزز  ث قوووا   ارتماطوووا   تووورتمط اإلنسوووا   حقووو ق  البن  وووة السوووال  أ  جليووول مووو  ت رووول  إذ (21)
 ،بعنا  

 

 حلقوو ق الل ل ووة  العهوو د ،اإلنسووا  حلقوو ق العوواملي اإلعووال  ،املبحوولة األموو  مب ثوواق تسرتاوول إذ  (22)
 ذا  املبحولة لألمو  العاموة اجل ع وة  قورارا  اإلنسوا  حقو ق جمل  قرارا  إىل  تشري اإلنسا ،

 ،م امنار يف اإلنسا  حق ق ، ح    ض الصلة
 

 املبعلقووووة املبحووولة األمووو   اتفاق ووووة الالجئووون،ب ضووو   املبعلقوووة املبحوووولة األمووو  اتفاق وووة تالحووو   إذ (21)
 مو   غوري، البعوكذي  ملناهنوة املبحلة األم  اتفاق ة ع  فنال   اجلنس ة، علميي األاخا  ب ض 

 ،امله نة أ  الالإنسان ة أ  ،القاس ة العق بة أ  ،املعاملةأاكا  
 

 الول ي الربملواين لالحتواد 233العاموة الووو  اجل ع وة اعب لتوه الوكذي القورارعلو   جليول م  ت رل  إذ (23)
 الربملانوا ، الول ي، الربملواين االحتواد د ر: بعن ا ( 1121 أرب بر/  األ   تشري  11 جن ف،)

 الوكذي  أل لئوك العاجول  الولع  الالزموة احل ايوة تو فري يف  اإلقل   ة الل ل ة  املنظ ا  الربملان ن،
 ملموووادئ  فقوووا   االجب اع وووة،  الظووور   الووولاتلي،  الصوووراع احلووور ، توووال  مووو  الجئووون أصووومح ا
 ،الل ل ة  االتفاق ا  الل ي اإلنساين القان  

 

 يف الل ي الربملاين احلار  لالحتاد اجملل  إل ه أاار الكذي الم ا  عل  البنر ل أينا تع ل  إذ (21)
 الربملان ة اإلجراءا  بشن  ب ا : بعن ا ( 1122 أبريل/  ن سا  11 بن ا،) 211الووو  د رته
 ،الالجئن ،  محاية(UNHCR)الالجئن  لش    السام ة املبحلة األم  ملف ض ة دع ا  

 
 يع شو   الوكذي  أ لئوك فو ه  مبو  ا،الر ه نغو أقل وة أفوراد مو  ا تعاطفهو اتنوامنه جليول م   رلت .2

 آسووو ا، اووورقي جنووو   يف خمبلفوووة بلووولا  يف رالجئووون يع شووو    الوووكذي   املشووورد  ، م امنوووار، يف
 إىل يو دي أ  ميك  الكذي  الب   ز، ،العنف ،االضطهاد أاكا  ملخبلف ضحايا يقع   الكذي 
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 ؛املنطقة يف  أمن ة إنسان ة أزمة أس أ
 موو  القريمووة الشوورطة مرارووز علوو  1122 أغسووط /  آ  11 يف  قعوو  الووت اهلج ووا  توولي  .1

 األمو  يف األتوري اخلطوري البوله ر إزاء قلقها بالا ع   تعر  الش ال ة، راتن  الية يف احلل د
 مئوا  ي جول ح وث ،راتون  اليوة يف ذلك ع  النامجة اإلنسان ة احلالة  ع  ،اإلنسا   حق ق
 إىل اللجووو ءأجووورب ا علووو   ا،نغوووالر ه  أقل وووة جم  عوووة إىل ينب ووو   الوووكذي  األاوووخا  مووو  اآلال 
اوووخ  مووونه  فقووول ا  2111 أ   ح وووث راتووون،  اليوووة يف آتووور مكوووا  أي يف أ  شبووونغالد
 ؛اآل  حىت ح ام 

 

 املبحولة د الر مل و   22 علو  للحصو   اآل  نولاء ه ج و قول الول ي اجملب و  أ  ترح  حبق قوة .3
 يبعون أنوه علو   تشولد املقملوة؛ الثالثوة األاوهر تال  اجلنس ة علميي لر ه نجام  أجل أفراد ا

 موو  لالجئون اإلنسووان ة املع نوة مو  املزيوول ،االسوبعجا   جووه علو  يقول  أ  الوول ي اجملب و  علو 
  تووولع  النوووعفاء؛  األاوووخا  ،النسووواء ،األطفوووا  سووو  ا ال اجلنسووو ة، عووولمييال اغوووالر ه نأفوووراد 

 ضووو ا  أجووول مووو  ببعهلاتوووه ال فووواء  إىل ،للنووولاء إجيوووايب بشوووكل االسوووبجابة إىل الووول ي اجملب ووو 
 به؛ البنم بشكل ميك     املناس  ال ق  يف اإلنسان ة ل راال ت فري الب  يل ل

 

 تع وول أ  بوونغالدش، يف سوو  ا ال املعن ووة، األطوورا   مج وو  م امنووار يف الل لووة مب سسووا  م وو  .1
 ،اإلنسووان ة املع نووة إليصووا  األمن ووة الظوور   م ئووة لنوو ا  ،اإلنسووان ة ال روواال  موو  رثوو  عوو 
 املسووواعلا   تسووول  احملبووواجن،  مج ووو  إىل د   عراق ووول،   ،اآلمووو  ،السوووري  ال صووو   يبووو   مبوووا

 بنوور رة البووكذرريموو  تووال    الالجئوون، املشووردي  إىل سوو  ا ال املناسوو ، ال قوو  يف اإلنسووان ة
 املبعلقووة املبحوولة لألموو  الب ج ه ووة  املمووادئ ،الوول ي القووان   موو  الصوولة ذا  باألحكووا  البق وول

  االسبقال ؛ ،احل اد ،النزاهة ،اإلنسان ة:  هي اإلنسان ة، باملع نة
 

 إىل اإلنسوان ة املع نوة  صو   سوم ل تعورت  الوت الصوع با  اسوب رار إزاء قلقهوا بالا ع  تعر  .1
 عرقلوووة يف مب رطوووة أطووورا  أي بشووولة  تووولي  بووونغالدش، اووورقي  جنووو   م امنوووار اووورقي مشوووا 

 ؛اإلنسان ة اإلملادا  أ  ،األم ا  حت يل أ  ،اسبخلا  إساءة يف أ  ،املع نة هكذ، إيصا 
 

 غووري  املنظ ووا  املبحوولة األموو  ل روواال  السوو اح ضوو ا  إىل م امنووار حك مووة أتوور  موورة لع توو .2
 إىل عراق ول د   بالولت   اللبل ماسو ن،  امل ظفن الصحف ن ع  فنال   اإلنسان ة، احلك م ة

 مج وو  إىل اإلنسووان ة املسوواعلا إمكان ووة  صوو      راتوون،  اليووة ذلووك يف مبووا الملوول، أحنوواء مج وو 
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 بوكذ  ت اصول أ  م امنوار بسولطا   م   ق  د؛ أي د   لعنف،بعر  لت الت احملل ة اجملب عا 
  فقوووا   مسوووبلامة، حلووو   إىل الب صووول بغ وووة تووو ط نه   إعوووادة املشوووردي  عووو دة أجووول مووو  اجلهووو د

 الل ل ة؛ لل مادئ
 

 احلكوووو  ،السووووال  بنووواء ،البن  ووووة بوووون املشووواررة تعزيووووز علووو  م امنووووار حك مووووة تع ووول بوووون  ت صوووي .2
 يف االخنووراط أجوول موو  اجلليوول لالتفوواق  فقووا   اإلنسوواين، الع وول أجوول موو   الشوورارة ،الوولميقراطي
 ؛الفعا  اإلمنائي البعا   أجل م  العامل ة الشرارة إطار يف اهلشة، الل  مساعلة 

 

  اليووة يف  ضوو لل اجلكذريووة األسووما  ملعاجلووة م امنووار حك مووة ا ووكذما الووت األ ىل بالبوولابري ترحوو  .1
  رووكذلك  – راتوون  اليووة يف  البن  ووة السووال  لبنف ووكذ املررزيووة اللجنووة تشووك ل سوو  ا ال راتوون،
 موو  طلوو  علوو  بنوواء ،1122 سوومب رب 1 يف كل ا وو الووت راتوون، ل اليووة االسبشووارية اللجنووة

 العوووا  األمووون يرأسوووها الوووت  – روووي سووو  سوووا  أ نوووا دا  السووو لة م امنوووار، يف الل لوووة مسبشوووارة
 يف الووو اردة بالب صووو ا  الهب امهوووا احلك موووة علووو   تثوووي عنوووا ؛ رووو يف املبحووولة لألمووو  السوووابق

 بفوار  تنبظر  هي ،1122 مار /  آذار 22 يف نشر الكذيرحلي امل االسبشارية اللجنة تقرير
 ،راتون  اليوة يف  االزدهوار ،السوال  ،االسوبقرار لصاحل ،الب ص ا  لبلك السري  البنف كذ الصرب

 املعن ة؛ اجملب عا  مج   م  راملة مبشاررة
 

 اجلنسوو ة، انعوولا  حوواال  علوو  القنوواء إىل الرام ووة جه دهووا م اصوولة إىل م امنووار حك مووة توولع  .0
 ذلووووك يف مبووووا  اللين ووووة، العرق ووووة األقل ووووا  أفووووراد ضوووول  امل سسووووي املنهجووووي الب   ووووز عوووو  فنووووال  

عوو  طريووق مجلووة  ا،الر ه نغوو أقل ووة علوو  تووا  ب جووه الرتر ووز موو  الب   ووز، هلووكذا اجلكذريووة األسووما 
 س اسووووا  أ  قوووو انن أي إلغوووواء أ  تعووووليل ،2011 لعووووا  اجلنسوووو ة قووووان   تعووووليلمنهووووا  أموووو ر،

 الووت"  الوولي  العوورق محايووة قوو انن"املبعلوق بووووو  قووان  ال يف مت  زيووة أحكووا  أي ذلووك يف مبووا مت  زيوة،
معبنقوي أديوا   بون  الوز اج ،م  دي  إىل آتور البح   تش ل  الت ،1121 عا  يف اعب ل 

 يف املر عوووة املع شووو ة الظووور    معاجلووة ،حتليووول النسووول ،االقبصوووار علووو  ز جووة  احووولة   ،خمبلفووة
 املشردي ؛ خم  ا 

 

  املسووبلامة الط ع ووة العوو دة لنوو ا  ،البوولابري موو  مزيوول ا وواذ إىل م امنووار حك مووة أينووا توولع  .21
 الملول، مغوادرة علو  أجورب ا الوكذي  األاوخا  مو   غوريه  ، الالجئون ،داتل ا   املشردي  جل   

بطريقووة آمنووة،  منم نووة،  تنوو     املسوول ة، ر ه نغوواال أقل ووة إىل ينب وو   الووكذي  أ لئووك فوو ه  مبوو 
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 الل ي؛ للقان     فقا  ررامبه ، 
 بانبهاروووا  املبعلقوووة االدعووواءا  لمحوووث ،احلقوووائق لبقصوووي مسوووبقلة د ل وووة بعثوووةرسوووا  إ تطلووو  .22

 يف احلقو ق هوكذ، انبهوا  عو  فنوال   ،مو ترا   األمو   قو ا  اجلو ش ارتكمهوا الوت اإلنسوا  حق ق
 االحبجوووواز احلصوووور، ال املثووووا  سووووم ل علوووو  ذلووووك يف مبووووا راتوووون،  اليووووة يف سوووو  ا ال م امنووووار،

 ،اجلنسوووي االعبووولاء أاوووكا  مووو   غوووري، االغبصوووا  ،نسوووان ةالالإ املعاملوووة   البعوووكذي  ،البعسوووفي
 القسووري، االتبفوواء حوواال  ،ا   تعسووف أ  موو جزة بووبجراءا  أ  القنوواء تووارج اإلعوولا  حوواال 
 هووكذ، موورتكي حماسوومة ضوو ا  أجوول موو  لل  بلكووا ، املشوور ع غووري  البوولمري القسووري، البشووريل
 العلالة؛ عل  النحايا حص     ،اجلرائ 

 

 ضوووول  البح ووووز الب   ووووز ملكافحووووة ،الالزمووووة البوووولابري ا وووواذ علوووو  م امنووووار حك مووووة  بقوووو ة تشووووج  .21
 توولي  أ    الملوول؛ أحنوواء مج وو  يف  اللغ يووة ،اللين ووة ،العرق ووة األقل ووا   أفووراد ،األطفووا  ،النسوواء
 ألهنووا ،اللين ووة أ  ،العنصوورية أ  ،الق م ووة الكراه ووة إىل الوولع ا  الووت ت جووه جب  وو  علنووا    تنوولد
 ال اووو ك العنوووف علووو  البحوووري   جتووورمي ، العنوووف ،العووولاء ،الب   وووز علووو  البحوووري  إىل ترقووو 
 املعبقلا ؛ أ  ،اللي  أ  ،العرق أ  ،اجلنس ة أسا  عل  القائ 

 

 املبخووووكذة البووولابري تعزيوووز ت اصووول  أ  ،البعموووري حريوووة يف احلوووق تكفووول أ  م امنوووار حبك موووة م ووو  .23
 جملوو  لقوورار  فقووا   ،اجملب وو  قطاعووا  مج وو  يف السوول ي  البعووايش البسووام  ثقافووة لبعزيووز بالفعوول
 حظور بشون  الربواط ع ول  تطة ،1122 مار /  آذار 11 امل رخ 22/21 اإلنسا  حق ق

 أ  ،الب   ووز إىل الوولع ة إىل ترقوو  الووت اللين ووة أ  ،العرق ووة أ  ،الق م ووة الكراه ووة علوو  البحووري 
 الط ائف؛  بن األديا  بن احل ار ت سري زيادة طريق ع  ذلك يف مبا العنف، أ  ،العلاء

 

 حقوو ق محايووة تعزيووز إىل الرام ووة جه دهووا تنوواعف أ   م سسوواما م امنووار حبك مووة أينووا م وو  .21
 البن  ووة  حتق ووق اللميقراط ووة إرسوواء تعزيووز عوو  فنووال   القووان  ،  سوو ادة  النهوو   هبووا، اإلنسووا 

موو   سوو  ا ال ، املسووبلامة البن  ووة أهوولا  حتق ووق أجوول موو  املنصووفة  االجب اع ووة ،االقبصووادية
 امل سسووا   ضوو  توونظ  الووت لل مووادئ  فقووا   اإلنسووا ، حلقوو ق ال طن ووة اللجنووة إصووالحتووال  
 م امنوار دعو  إىل الول ي اجملب و   تلع  ،(باري  ممادئ) اإلنسا  حق ق  محاية لبعزيز ال طن ة

 القلرا ؛ بناء  برامج البقن ة املساعلة تال  م  س  ا ال املسع ، هكذا يف
 

 البشووريع ة سوولطاته اسووبخلا  علوو  الوول ي، الربملوواين االحتوواد يف عنوو   هوو  م امنووار، برملووا  ث  حتوو .21
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 إىل تسووووبنل ،للج  وووو   اوووواملة ،عامل ووووة ،جريئووووة لس اسووووة احلك مووووة تنف ووووكذ لنوووو ا  ، ةف اإلاوووورا
 ؛اجلنس ة  علميي لالجئن الكاف ة احل اية ت فري بغ ة ،الل ل ة  املعايري القان  

 

 األساسوي النظوا  مو ( د) 12 لل وادة  فقوا الول ي، الربملاين الحتادل احلار  ل اجمل بق ة   حتث   .22
 حل ايووة برملان ووة ع وول تطووة  ضوو  لغوور  خمصصووة جلنووة تشووك ل علوو  الوول ي، الربملوواين لالحتوواد

 (UNHCR) املف ضووو ة إدارا  مووو  ال ث وووق بالبعوووا    ذلوووك اجلنسووو ة،  عووولميي الالجئووون
 يف الووو اردة املعل موووا  حتوووليث إىل الووول ي الربملووواين لالحتووواد العوووا  األمووون  تووولع  الصووولة؛ ذا 
  اجلنسوووو ة لالجئوووون الوووول ي الوووولل ل إىل القووووان  : الالجئوووون محايووووة: بعنوووو ا  للربملووووان ن موووونرب   

 توووال  نشووون  الوووت  املشوووارل البغ وووريا  عكووو ي حب وووث ،للربملوووان ن رب  ووو : اجلنسووو ة  انعووولا 
 اجلنس ة؛  علميي الالجئن حب اية يبعلق ف  ا ،املاض ة العشر السن ا 

 

 الربملواين الحتواديف ا األعنواء الربملانا  إىل ،القرار هكذا ينقل أ  لالحتاد العا  األمن إىل تطل  .22
 .الصلة ذا   اإلقل   ة الل ل ة  املنظ ا  ،املبحلة لألم  العا  األمن، الل ي
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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 Morocco 

 
On 21 September 2017, the IPU President received from the President of the House of 
Councillors of the Parliament of the Kingdom of Morocco a request and accompanying 
documents for the inclusion in the agenda of the 137th Assembly of an emergency item 
entitled: 

 
"Ending the persecution, violence and discrimination against  

Myanmar’s Rohingya minority: The role of the IPU". 
 

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 Moroccan 
delegation 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 IPU PRESIDENT BY THE PRESIDENT OF 
THE HOUSE OF COUNCILLORS OF THE PARLIAMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO AND 

HEAD OF THE DELEGATION TO THE 137th IPU ASSEMBLY 
 
 
 
 

 
 
Rabat, 20 September 2017 

 
 
Dear Mr President, 
 
In accordance with the provisions of Article 14(2) of the IPU Statutes and Rule 11(1) of the IPU Rules, 
I have the honour to address to you the present request for inclusion in the agenda of the 137th IPU 
Assembly to be held in St. Petersburg, Russian Federation, from 14-18 October 2017, an emergency 
item entitled: 
 

"Ending the persecution, violence and discrimination  
against Myanmar’s Rohingya minority: The role of the IPU". 

 
 
 
You will find attached a brief explanatory memorandum and a draft resolution setting out the scope of 
the present request. 
 
 
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

 
(Signed) Hakim BENCHAMACH  

President of the House of Councillors 
Parliament of the Kingdom of Morocco 

Head of the delegation to the 137th IPU Assembly 
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ENDING THE PERSECUTION, VIOLENCE AND DISCRIMINATION  
AGAINST MYANMAR’S ROHINGYA MINORITY: THE ROLE OF THE IPU  

 
 

Explanatory memorandum presented by the delegation of Morocco 
 

 
 
Considered as foreigners within the Republic of Myanmar, a country in which Buddhists represent 
90 per cent of the population, the Rohingya are a stateless minority even though some of them have 
been living in that country for generations.  
 
The Rohingya, a Muslim minority comprising an estimated 1 million inhabitants in Myanmar, have for 
decades suffered persecution, violence and discrimination. They do not have access to jobs, schools, 
hospitals, and with the increase in recent years of xenophobic, ultranationalist Buddhist movements, 
hostility towards them has been on the rise with often deadly clashes.  
 
On 25 August this year, a new cycle of violence erupted following the attacks launched on dozens of 
police stations by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), whose stated aim is to defend the 
Rohingya Muslim minority. Myanmar army has since retorted by launching a large-scale operation in 
the impoverished remote parts of Rakhine state, and as a result, according to the Office of the UN 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), more than 450,000 Rohingya have been forced to seek 
refuge in neighbouring Bangladesh. The provisional death toll from this latest mass displacement 
stands at 1,500. 
 
Those who have managed to make it to Bangladesh find themselves in dire conditions: they suffer 
from hunger, exhaustion and sickness. The new arrivals are scattered in different localities in 
South-East Bangladesh. The UNHCR further estimates that more than 70,000 Rohingya have taken 
refuge in existing refugee camps, but many others are living in makeshift sites and local villages. 
Bangladesh, which is providing the refugees with considerable humanitarian aid, describes this 
massive displacement of Rohingya as a "huge burden" on the country.  
 
Across the border in Myanmar, northern Rakhine state is closed off by the army and no journalists are 
permitted to travel to travel to the area unaccompanied. The entire zone is severely affected by the 
latest outbreak of violence. Moreover, it has been particularly unsafe for teams of humanitarian 
workers operating there since the government of Daw Aung San Suu Kyi made damning allegations 
against them, claiming that food rations had been found in "rebel camps ". 
 
More than 80,000 children in that region suffer from malnutrition, and an estimated 120,000 Rohingya 
have been living in camps in Sittwe, the capital of Rakhine state, since the break-out of deadly 
inter-religious clashes in 2012. They have no access to jobs and are limited in their movements, 
making them dependent on food aid.  
 
Following an inquiry into the earlier outbreak of violence on 9 October 2016, the United Nations 
denounced the "widespread or systematic" attack against the Rohingya mainly by the army. It 
characterized this as "ethnic cleansing" and "very likely" crimes against humanity. 
 
By the present request for the inclusion of this proposal in the agenda of the 137th IPU Assembly, the 
parliamentary delegation of Morocco to the IPU calls on the upcoming Assembly to join the 
international community in the efforts to end the persecution, violence and discrimination against 
Myanmar’s stateless Rohingya minority.  
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ENDING THE PERSECUTION, VIOLENCE AND DISCRIMINATION  
AGAINST MYANMAR’S ROHINGYA MINORITY: THE ROLE OF THE IPU 

 
Draft resolution presented by the delegation of MOROCCO 

 
 
  The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 

(1)  Gravely concerned about the continuing humanitarian crisis in Myanmar in the wake of 
the fresh wave of tension that has engulfed the country, particularly in Rakhine state, where the 
Rohingya minority continues to suffer persecution, violence and discrimination, as has been the case 
for decades, 
 

(2)  Considering that the latest wave of violence sparked by the attacks on 25 August against 
dozens of police stations by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) rebel group, whose stated 
aim is to defend the Rohingya Muslim minority; that the Myanmar police responded to those attacks by 
launching a large-scale operation which, according to the UNHCR, led to the forcible wholesale 
displacement of more than 450,000 Rohingya, who were forced to take shelter in makeshift camps in 
neighbouring Bangladesh; and that the operation has also claimed the lives of more than 1,500 people 
thus far, 
 

(3)  Also considering that the Rohingya, Myanmar’s stateless Muslim minority, are, and have 
been for several decades, victims of various forms of persecution and discrimination: they are denied 
enjoyment of their basic rights, including the right to freedom of movement, the right to education and 
the right to work, as well as other social, civil and political rights; considering especially that the 
Rohingya who have fled Myanmar are now stateless refugees, and that this makes them much more 
vulnerable, 
 

(4)  Taking account of the appeal reiterated by the UN Secretary-General, António Guterres, 
following the opening of the 72nd UN General Assembly session in New York, that Muslims in 
Myanmar’s Rakhine state must be granted nationality or, at least for now, a legal status that allows 
them to lead a normal life, 
 

(5)  Reaffirming the joint statement issued by IPU President Saber Chowdhury and IPU 
Secretary General Martin Chungong, in which they condemn the human rights violations of Myanmar’s 
Rohingya Muslim minority, stressing the responsibility of Myanmar State’s authorities to protect the 
Rohingya minority and calling for an end to the violence and for the immediate start of a dialogue to 
ensure that more lives are not lost or people displaced, and also calling upon the Parliament of 
Myanmar, a Member of the IPU, to do everything possible to help bring an end to the latest 
humanitarian crisis that has engulfed the country and poses a serious threat to peace and security in 
South-East Asia, 
 

(6)  Recalling that UNHCR and the UN Human Rights Council consider that the Myanmar 
Government is engaging in "ethnic cleansing" of the Rohingya Muslim minority, 
 

(7)  Gravely concerned about the growing rise and influence of fundamentalist Islamist 
movements, as well as, ultranationalist Buddhist movements which fuel tensions by words and deeds 
that incite hatred and discrimination, and recalling that the Myanmar Constitution of 2008 forbids the 
misuse of religion for political purposes, 
 

(8)  Considering that the latest wave of tension and violence in Myanmar could undermine the 
national reconciliation process and the efforts towards peace, democracy, as well as the human rights 
that State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi has been advocating since she came into office, a 
process that began following a broad-based nationwide dialogue, in particular at the 21st Century 
Panglong Peace Conference on 31 August 2016, 
 

(9)  Commending the UN humanitarian and development agencies, as well as other 
international and regional organizations for their continued efforts to assist Myanmar’s Rohingya 
minority; and also commending the other countries in the region, especially Bangladesh, for their 
continued efforts to provide sanctuary and humanitarian aid to the hundreds of thousands of Rohingya 
refugees, particularly children, women and vulnerable persons, 
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(10)  Reaffirming that peace, development and human rights are inextricably linked and 
mutually reinforcing, 
 

(11)  Guided by the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the 
international covenants on human rights, and recalling the relevant UN Human Rights Council and 
General Assembly resolutions on the human rights situation in Myanmar, 
 

(12)  Noting the UN Convention Relating to the Status of Refugees, the UN Convention 
Relating to the Status of Stateless Persons, as well as the UN Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
  

(13)  Reaffirming the resolution adopted  by the 133th IPU Assembly (Geneva, 20 October 
2015) entitled: The role of the Inter-Parliamentary Union, parliaments, parliamentarians, and 
international and regional organizations in providing necessary protection and urgent support to those 
who have become refugees through war, internal conflict and social circumstances, according to the 
principles of international humanitarian law and international conventions,  
 

(14)  Also reaffirming the Statement noted by the IPU Governing Council at its 188th session 
(Panama, 20 April 2011) entitled: Statement on parliamentary action in support of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) and refugee protection,  
 

1. Reaffirms its solidarity and empathy with the members of the Rohingya minority, including 
those who are living in Myanmar, those who are displaced and those are living as 
refugees in various countries in South-East Asia, who are victims of various forms of 
persecution, violence and discrimination, which could trigger the worst humanitarian and 
security crisis in the region;  

  
2. Condemns the 25 August 2017 attacks against police stations close to the border in 

northern Rakhine state, and states its grave concerns about the latest serious 
deterioration in security and human rights and about the resulting humanitarian situation 
in Rakhine state, where hundreds of thousands of persons belonging to the Rohingya 
minority group have been forced to seek refuge in Bangladesh or elsewhere in Rakhine 
state, with 1,500 of them having lost their lives thus far; 

 
3. Welcomes the fact that the international community has now launched an appeal for US$ 

77 million in funding for the stateless Rohingya for the coming three months; emphasizes 
that the international community must urgently provide more humanitarian aid for the 
stateless Rohingya refugees, especially children, women and vulnerable persons; and 
invites international community to respond positively to the appeal and to honour its 
pledges in order to ensure timely and predictable funding for the humanitarian agencies; 

   
4. Calls upon the Myanmar State institutions and all parties concerned, particularly in 

Bangladesh, to work closely with the humanitarian agencies to ensure that the security 
conditions are conducive to the delivery of humanitarian aid so as to permit quick, safe 
and unhindered access to all those in need, the timely delivery of humanitarian aid, in 
particular to displaced persons and refugees, by recalling the need to abide by the 
relevant provisions of international law and the UN guiding principles concerning 
humanitarian aid, namely: humanity, impartiality, neutrality and independence; 

 
5. Expresses its grave concerns about the continuing difficulties encountered in ensuring 

that humanitarian aid reaches north-eastern Myanmar and south-eastern Bangladesh, 
and strongly condemns any parties involved in obstructing the delivery of such aid or in 
the misuse or diversion of humanitarian funds or supplies; 

 
6. Again invites the Government of Myanmar to ensure that UN agencies and humanitarian 

NGOs, as well as journalists and diplomatic personnel, are allowed unhindered access to 
all parts of the country, including Rakhine state, and that humanitarian aid can reach all 
the communities that are experiencing violence, without any restrictions; and calls upon 
the Myanmar authorities to pursue the efforts for the return and resettlement of displaced 
persons so as to achieve sustainable solutions, in accordance with international 
principles;  

http://www.ipu.org/conf-f/133/Res-emrg.htm#reserve
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7. Recommends that the Government of Myanmar work towards strengthening the 
engagement between development, peacebuilding, democratic governance and the 
partnership for humanitarian action, in accordance with the New Deal for Engagement in 
Fragile States, within the framework of the Global Partnership for Effective Development 
Cooperation; 

 

8. Welcomes the first measures undertaken by the Government of Myanmar to address the 
root causes of the situation in Rakhine state, notably by forming the Central Committee 
for the Implementation of Peace and Development in Rakhine state and also the Advisory 
Commission on Rakhine state, formed on 5 September 2016 at the request of the State 
Counsellor of Myanmar, Ms. Daw Aung San Suu Kyi, which is headed by former UN 
Secretary-General Kofi Annan; commends the Government for heeding the 
recommendations contained in the interim Advisory Committee report that was published 
on 16 March 2017, and eagerly awaits the swift implementation of those 
recommendations in the interests of stability, peace and prosperity in Rakhine state, with 
the full involvement of all the communities concerned;  

 

9. Invites the Government of Myanmar to pursue its efforts aimed at eliminating 
statelessness, as well as systematic and institutionalized discrimination against members 
of ethnic and religious minority groups, including the root causes of such discrimination, 
with particular focus on the Rohingya minority, by, inter alia, amending the 1982 
citizenship law, amending or repealing any laws or discriminatory policies, including any 
discriminatory provisions in the law on the "race and religion protection laws" adopted in 
2015, which cover religious conversion, inter-faith marriage, monogamy and population 
control, and tackling the appalling living conditions in the camps for displaced persons; 

 

10. Also invites the Government of Myanmar to take further measures to ensure the voluntary 
and sustainable return of all internally displaced persons, refugees and other persons 
who were forced to leave the country, including those from the Rohingya Muslim minority, 
in a safe, secure and dignified manner and in accordance with international law; 

 

11. Requests the urgent dispatch of an independent international fact-finding mission to 
examine the allegations of recent human rights violations by the army and security forces, 
as well as infringement of such rights in Myanmar and in particular in Rakhine state, 
including but not limited to, arbitrary detention, torture and inhuman treatment, rape and 
other forms of sexual abuse, extrajudicial, summary or arbitrary executions, enforced 
disappearances, forcible displacements and unlawful destruction of property, in order to 
ensure that the perpetrators are held to account and that the victims receive justice; 

 

12. Strongly encourages the Government of Myanmar to take the necessary measures to 
combat discrimination and prejudice against women, children and members of ethnic, 
religious and linguistic minorities across the country; to publicly condemn and denounce 
all calls for national, racial or religious hatred as they are tantamount to inciting 
discrimination, hostility and violence, and to criminalize incitement to imminent violence 
based on nationality, race, religion or beliefs; 

 

13. Calls upon the Government of Myanmar to safeguard the right to freedom of expression, 
and to continue to reinforce the measures already taken to promote a culture of tolerance 
and peaceful co-existence in all segments of society in accordance with Human Rights 
Council Resolution 16/18 of 24 March 2011 and with the Rabat Plan of Action on the 
prohibition of incitement to national, racial or religious hatred that amounts to advocacy of 
discrimination, hostility or violence, including by further facilitating interfaith and 
intercommunity dialogue;  
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14. Also calls upon the Government of Myanmar and its institutions to redouble their efforts 

towards reinforcing the protection and promotion of human rights and the rule of law, as 
well as the promotion of democratisation and equitable economic and social development 
in order to achieve the Sustainable Development Goals, notably by reforming the National 
Human Rights Commission, in accordance with the principles governing the status of 
national institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles ), 
and invites the international community to support Myanmar in this endeavour, notably 
through technical assistance and capacity-building programmes; 

 
15. Urges the Parliament of Myanmar, a Member of the IPU, to use its legislative and 

oversight powers to ensure that the Government implements a bold, global and inclusive 
policy based on the law and international standards with a view to affording refugees and 
stateless persons adequate protection;   

 
16. Strongly urges the IPU Governing Council, in accordance with Article 21(d) of the IPU 

Statutes, to form an ad hoc committee for the purpose of devising a Parliamentary Plan of 
action for the protection of refugees and stateless persons, in close collaboration with the 
relevant UNHCR departments; invites the IPU Secretary General to update the 
information contained in the two handbooks for parliamentarians entitled: Refugee 
Protection: A Guide to International Refugee Law and Nationality and Statelessness: A 
Handbook for Parliamentarians, so as to reflect the changes and problems that have 
arisen in the past 10 years with regard to the protection of refugees and stateless 
persons;  

 
17. Requests the IPU Secretary General to convey the present resolution to IPU Member 

Parliaments, the UN Secretary-General and the relevant international and regional 
organizations. 
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