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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

 إندونيسيا جمهورية وفد قدمه
 

 

 مجه ريووووة نوووو ا  جمللوووو  العووووا  األموووون نائوووو  موووو طل ووووا   العووووا  األموووون تلقوووو  ،9102 سوووو   رب/  أيلوووو   92 يف
 :بعن ان 032الوو  العامة جل عيةا أع ا  جدو  يف طارئ بند إلدراج مرفقة ووثائق إندونيسيا،

 

 الروهينغا عل  العنيفة اهلج ات إهناءالرامية إىل  اجله د تعزيز"
 " ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

 ،(األو  املرفووق) الطلوو  ميقوودالووت تنوو ن  ت الرسووالة نوو مرفقووا   032العامووة الووووو اجل عيووة يف ن  املنوودوب وسوويجد
 .له دع ا  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق)(   ضيحيةال) ضيحية  ال كذرر امل ع  فنال  

 

وو  تشووري  01 األحوود يوو   اإلندونيسوو ال فوود  طلوو  بشوو ن قوورارا   ت خووكذ أن 032العامووة الووووو اجل عيووة موو  طل ي  س 
 .9102 أر  بر/  األو 

 

 يطلو  أن الودوي الربملواين االحتواد يف عن  ألي جي ز العامة، جل عيةق اعد ا م  0.00 املاد  أحكا  ومب ج 
 مو جز ( ت ضويحية) ضويحية ت مبوكذرر  الطلو  هوكذا رفوقي   أن وجيو . اجل عيوة أع وا  جودو  يف طوارئ بند إدراج

 بووالبال  الوودوي الربملوواين االحتوواد أمانووة وتقوو  . الطلوو  يشو له الووكذي امل ضوو ع نطووا  ب ضوو   حيوودد قوورار ومشوروع
 الف ر عل  الق يل هكذا م  وثائق وأية الطل  اهبكذ األعناء مجيع
 
 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71 -71 
 A/137/2-P.4  

 9102 أر  بر/ تشري  األو  9
 اجل عية العامة

9ال ند   
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 :يل  ما عل  ق اعد اجل عية م  9.00 املاد  تن ، ذلك عل  وعالو 
 حالة دولية هامة حدث  مؤخرا  تس لز  اختاذ طارئ بند إدراج طل  ي ناو  أن جي  ( أ)

 االحتاد عر ي   أن املناس  والت يك ن م  الدوي، اجمل  ع جان  م  عاجل إجراء
 ين غ  أن الطل  هكذا مثل ولق    .وحشد االس جابة الربملانية رأيه ع  الدوي الربملاين
 ؛ال ص ي  يف املشاررة األص ات ثلث  عل  حيصل

 حا  ويفواحد،  طارئ بند س ى أع اهلا جدو  يف درجت   أن للج عية جي ز ال (  )
 عدد أررب عل  الكذي حيصل الطل  ق لي   املطل بة، األغل ية عل  طل ات عد  حص  

 ؛اإلجيابية األص ات م 
  إذا، واحد يف طل  مقرتحاهتم ضم   طارئ بند إلدراج أرثر أو طل ن ملقدم  جي ز ( ج)

 ؛نفسه امل ض ع ت ناو  األساسية، املقرتحات ران 
 م ي أن بعد م ض ع مقرت  الطارئ، بال ند امل علق القرار، مشروع يف درجي   أن جي ز ال ( د)

 ويف الطل  يف يشار إليه ب ض   مل ما اجل عية، م  هرفن أو ه،مقدمي م  سح ه
 .اجل عية أقر ته الكذي امل ض ع عن ان
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  العام األمين إلى الموجهة االتصاالت
  لمجلس العام األمين نائب قبل من

 إندونيسيا جمهورية نواب
 

 9102 س   رب/ أيل   92 جاررتا،

 تش نغ نغ، السيد عزيزي
 

  سووان يف الوودوي الربملوواين لالحتوواد املق لووة 032 عامووة الوووووال اجل عيووة يف ناقشسوو    الووت الطارئووة بووال ن د ي علووق في ووا
 :بعن ان طارئ بند تقدمي اإلندونيس  ال فد ي د بطرسرب ،

 الروهينغا عل  العنيفة اهلج ات اجله د الرامية إىل إهناء تعزيز"
 " ميامنار يف اإلنسانية واألزمة

 

. فيهوا للنظور االحتواد أعنواء مجيع عل  نشرها إىل عوأتطل  وأن م يف أحس  حا ،  ال ثيقة هكذه تصلكم أن وآمل
 .القرار ومشروع (ت ضيحية)ت ضيحية  مكذرر  طيه مرفق

 

 ..الكرمية مملساعدتك شكرا  
 

 وتفن ل ا بق    فائق االحرتا ،
 

 هاري  دامايانتالسيد   (ال  قيع)
 العا  األمن نائ  
 الن ا  جمل  
 إندونيسيا  ه ريةجل 
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 الروهينغا على العنيفة الهجمات إلنهاء الجهود تعزيز
 ميانمار في اإلنسانية واألزمة

 

 إندونيسيا ةير و همج قدمها وفد مذكرة توضيحية
 
 

 ترسوي  أجول مو  وال عواون السال  عل  باس  رارو  الدوي الربملاين االحتاد يشج ع ،0882 عا  يف ت سيسه منكذ
 اسووورتاتيجي ه الووودوي الربملووواين االحتووواد اع  ووود ،9102 أر ووو بر/  األو  تشوووري  ويف. بشوووكل حووواز  الدميقراطيوووة

 يف الصوراع ب صواعد ي علوق وفي وا بال واي،". أقو ى دميقراطيوة أفنول، برملانات" بعن ان ،9190-9102 للفرت 
 .اخلطري  اإلنسانية القنايا ناقشةم يف اءو  بن هنج مل ارسة األوان آن فقد ميامنار، يف راخن والية

 

 علو  قيو دا   ميامنوار سولطات قوتط  و. خطوري  إنسوانية ع اقو  موع اإلنسوان حلقو   ان هوا  هو  الروهينغا أزمةإن  
 وبسو  . اختوكذ ال  ييوز اجمل  عو  طابعوا  مؤسسواتيا   راخون، واليوة يف. امل اطنوة يف حقو قهم مو  وحترمهم الروهينغا
 موو  حيود   ممووا مويالد، شوهادات حي لوو ن ال األطفوا  آالف فووالنلكول أسور ،  األطفووا  عودد علوو  املفروضوة القيو د

 .امل اطنة يف الروهينغا حق   0289 عا لل مل اطنةا قان ن قد حر و . األساسية اخلدمات عل  حص هلم
 

 تل يوة يكفول أن الشوع ، مل ثلو  العامليوة اجل عيوة ب صوفه الودوي، الربملواين لالحتوادالقصو ى بالنسو ة  األمهية وم 
 املسوو دامة ال ن يووة لنوو ان األجوول ط يلووة حلوو   إجيوواد تشووجيع مووع امل نوورري  للسووكان األساسووية االح ياجووات

حق وص   املسواعدات اإلنسوانية بودون أي  الروهينغاشع   منح وين غ . ميامنار يف الط ائف جل يع والشاملة
 .واحل اية اللج ء  نيطل  حيث ،أخرى بلدان يفأولئك امل ج دي   ذلك يفقي د، مبا 

 

 ر وا. والدميقراطيوة واألمو  السال  ع  فنال   اجلنسية، وانعدا  والالجئن النزو  بقنايا الروهينغا قنية وت علق
 العور ، عو  النظور بصرف ،اإلنسان حق   ومحاية ،لل لد األجل الط يلة املس دامة بال ن ية ق ية صالت هلا أن
 املسوائل هوكذه ناقشوةمل رافيوة مو ارد الودوي الربملواين االحتواد ولودى. اجلنسوية أو ،السو  أو ،اجلون  أو ،اجلندر أو

 مو  الكامول ال قيود ب عزيوز مكلفوة واللجنوة. الودوي اإلنسواين القوان ن احرتا  تعزيز جلنة ذلك يف مبا جلانه، داخل

A/032/2-P.4 
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 حل ايووة األساسوو  القووان ن وهوو  اإلنسوواين، الوودوي بالقووان ن الوودوي الربملوواين االحتوواد يف األعنوواء ال لوودان جانوو 
 .النزاعات أثناء املدنين

 

 موو  ،املسوول ن موو  معظ هووم ،الروهينغووا موو  فألوو 411 موو  رثوورأ ،حووا اليوو  ،ه فوور  نووفال امل حوود  لألمووم ووفقووا  
 مووو  ا  شخصووو لوووفأ 311 تنوووم الوووت الروهينغوووا معسوووكرات علووو  تضوووغ طا ضوووافأ مموووا ،شبووونغالد ىلإ ميامنوووار
 .طفا األ م  ومعظ هم وائلاأل الالجئن م جات

 

لشووع   اجلنسووية موونح إىل ميامنووار سوولطات يوودع  ،امل حوود  األمووم موو  قوورارا   ميامنووار رفنوو  ،9103 عووا ال ويف
 جعلهوم مموا العاموة، االن خابوات يف ال صو ي  مو  الروهينغا نعم   ،9101 ن ف رب/  الثاين تشري  ويف. الروهينغا

 وقووو ع إىل أدى مموووا ،الروهينغوووا ضووود يفوووةوالعن ال عسوووفية اإلجوووراءات واسووو  رت. سياسووو  متثيووول بووو ي ي   عووو ن ال
 .الروهينغا مسل   بن خطري  إصابات

 

 الربملوواين لالحتوواد اإلنسوواين ال ابعووة جلنووة تعزيووز احوورتا  القووان ن الوودوي رئيسووة اتصوول  املسوو لة، هبووكذه ي علووق وفي ووا
 تشووو نغ نغ، موووارت  السووويد الووودوي الربملووواين لالحتووواد العوووا  بووواألمن أسووويغاف، علووو  نووو ر حيووواي السووويد  الووودوي،
 الالزموووة الربملانيووة اإلجوووراءات واختوواذ، الروهينغوووا الووةإضووايف حل  قيووويمب الوودوي الربملووواين االحتوواد يقووو   بوو ن وأوصوو 
 .احلقائق ل قص  بعثة رسا إ ذلك يف مبا للصراع، سل   حل إلجياد

 

 أن حبجووة ،الداخليووة الصووراعات بشوو ن لوواراء ت وواد  بووالجراء الوودوي الربملوواين االحتوواد اقوورتا  ميامنووار برملووان ورفوو 
 اينوووا   ميامنوووار رفنووو  الحوووق، وقووو  وىف. الربملوووان فيهوووا شوووار  داخليوووة، حتقيوووق جلنوووة شوووكل  ميامنوووار سووولطات
 .امل حد  لألمم ال ابع نساناإل حق   جملل  تابعة احلقائق ل قص  دولية بعثة اىل ال ص  

 

 ميامنووار احلسوون رعوود زيوود اإلنسووان حلقوو   السووام  امل حوود  األمووم مفوو   اهتووم ،9102 أيلوو  /  سوو   رب يف
 الوووت العسوووكرية" ال حشوووية" األمنيوووة واحل لوووة ،الروهينغوووا مسووول   ضووود ،"العرقووو  لل طهوووريمن ذجيوووا   مثووواال  " ب نفيوووكذ
 .الدوي القان نبشكل واضح  تن هك ران 

 

 اجمل  وووع دعوووا ،9102 عووا ال يف بووواي يف قووودع   الووكذي املسووو دامة بال ن يووة املعوووي العوووامل  الربملوواين املن ووودى وخووال 
 عوو  النظوور بغوو  راخوون واليووة يف النووا  جل يووع اإلنسووان حقوو   واحوورتا  واسوو قرار اسوو عاد  إىل العووامل  الربملوواين
 .وعرقهم عقيدهتم

 
 والدميقراطيووووة لالسوووو قرار ر ووووريا   هتديوووودا   ،الروهينغووووا ضوووود املرتك ووووة الفظووووائع يف األموووو  قوووو ات توووودخل لشووووك  قوووود و 

 الصوك   احورتا  نو انل املسوؤولية ي ح ولأن و  ،ال زاموه جديود مو  يؤرود أن الودوي لل ج  ع وين غ . العاملين
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 أجووول مووو  ي عاونوووا أن امل حووود  واألموووم الووودوي الربملووواين الحتوووادعلووو  ا وين غووو . ةالعامليووو  ر وووةواحل العديووود  الدوليوووة
 .روهينغالل األجل ط يل حل وضع أثناء ال دخل

 

 يرأسوه الوكذي الودوي، الربملواين االحتواد لودى إندونيسويا جل ه ريوة الربملواين ال فد فالن ال اج ، االع  ار إيالء ومع
 بعنوو ان رئاطوو بنووديطلوو  إدراج  زون، فووادي السوويد سووعاد  ،إندونيسوويا مجه ريووة يف النوو ا  جملوو  رئووي  نائوو 

 جووودو ، علوو  "ميامنووار يف اإلنسوووانية واألزمووة الروهينغووا علووو  العنيفووة اهلج ووات إهنووواء إىل الراميووة اجلهوو د تعزيووز"
 الربملواين االحتواد يشوج ع ،0882 عوا  يف ت سيسوه منوكذ الودوي الربملواين لالحتواد 032 عاموة الوووووال اجل عية أع ا 
 أر و بر/  األو  تشوري  ويف. بشوكل حواز  الدميقراطيوة ترسي  أجل م  وال عاون السال  عل  باس  رارو  الدوي
 أفنووووول، برملانوووووات" بعنووووو ان ،9190-9102 للفووووورت  اسووووورتاتيجي ه الووووودوي الربملووووواين االحتووووواد اع  ووووود ،9102
 هنوج مل ارسوة األوان آن فقود ميامنار، يف راخن والية يف الصراع ب صاعد ي علق وفي ا بال اي،". أق ى دميقراطية

 .اخلطري  اإلنسانية القنايا ناقشةم يف اءو  بن
 

 علو  قيو دا   ميامنوار سولطات قوتط  و. خطوري  إنسوانية ع اقو  موع اإلنسوان حلقو   ان هوا  هو  الروهينغا أزمةإن  
 وبسو  . اختوكذ ال  ييوز اجمل  عو  طابعوا  مؤسسواتيا   راخون، واليوة يف. امل اطنوة يف حقو قهم مو  وحترمهم الروهينغا
 موو  حيوود   مووا موويالد، شووهادات حي لوو ن ال األطفووا  آالف فووالنلكوول أسوور ،  األطفووا  عوودد علوو  املفروضووة القيو د

 .امل اطنة يف الروهينغا حق   0289 عا لل مل اطنةا قان ن قد حر و . األساسية اخلدمات عل  حص هلم
 

 يكفوول أن الشووع ، مل ثلوو  العامليووة اجل عيووة ب صووفه الوودوي، الربملوواين إىل االحتووادالقصوو ى بالنسوو ة  األمهيووة وموو 
 ال ن يووووة لنوووو ان األجوووول ط يلووووة حلوووو   إجيوووواد تشووووجيع مووووع امل نوووورري  للسووووكان األساسووووية االح ياجووووات تل يووووة

شع  الروهينغا حوق وصو   املسواعدات اإلنسوانية  منح وين غ . ميامنار يف الط ائف جل يع والشاملة املس دامة
 .واحل اية اللج ء  نيطل  حيث ،أخرى بلدان يف امل ج دونأولئك  ذلك يفبدون أي قي د، مبا 

 

 ر وا. والدميقراطيوة واألمو  السال  ع  فنال   اجلنسية، وانعدا  والالجئن النزو  بقنايا الروهينغا قنية وت علق
 العور ، عو  النظور بصرف ،اإلنسان حق   ومحاية ،لل لد األجل الط يلة املس دامة بال ن ية ق ية صالت هلا أن
 املسوائل هوكذه ناقشوةمل رافيوة مو ارد الودوي الربملواين االحتواد ولودى. اجلنسوية أو ،السو  أو ،اجلون  أو اجلندر، أو

 مو  الكامول ال قيود ب عزيوز مكلفوة واللجنوة. الودوي اإلنسواين القوان ن احرتا  تعزيز جلنة ذلك يف مبا جلانه، داخل
 حل ايووة األساسوو  القووان ن وهوو  اإلنسوواين، الوودوي بالقووان ن الوودوي الربملوواين االحتوواد يف األعنوواء ال لوودان جانوو 
 .النزاعات أثناء املدنين

 



7/11 

 العريبترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين 
 
 

 موو  ،املسوول ن موو  معظ هووم الروهينغووا، موو  فألوو 411 موو  رثوورأ ه فوور  ،حووا اليوو  ،نووفال امل حوود  لألمووم ووفقووا  
 مووو  شوووخ  لوووفأ 311 تنوووم الوووت الروهينغوووا معسوووكرات علووو  تضوووغ طا ضوووافأ موووا ،شبووونغالد ىلإ ميامنوووار
 .طفا األ م  ومعظ هم وائلاأل الالجئن م جات

 

لشووع   اجلنسووية موونح إىل ميامنووار سوولطات يوودع  ،امل حوود  األمووم موو  قوورارا   ميامنووار رفنوو  ،9103 عووا ال ويف
 جعلهوم موا العاموة، االن خابوات يف ال صو ي  مو  الروهينغوا نعم   ،9101 ن ف رب/  الثاين تشري  ويف. الروهينغا

 وقووو ع إىل أدى موووا ،الروهينغوووا ضووود يفوووةوالعن ال عسوووفية اإلجوووراءات واسووو  رت. سياسووو  متثيووول بووو ي ي   عووو ن ال
 .الروهينغا مسل   بن خطري  إصابات

 

 الربملوواين لالحتوواد جلنووة تعزيووز احوورتا  القووان ن الوودوي اإلنسوواين ال ابعووة رئيسووة اتصوول  املسوو لة، هبووكذه ي علووق وفي ووا
 تشووو نغ نغ، موووارت  السووويد الووودوي الربملووواين لالحتووواد العوووا  بووواألمن أسووويغاف، علووو  نووو ر حيووواي السووويد  الووودوي،
 الالزموووة الربملانيووة اإلجوووراءات واختوواذالروهينغوووا،  الووةإضووايف حل  قيووويمب الوودوي الربملووواين االحتوواد يقووو   بوو ن وأوصوو 
 .احلقائق ل قص  بعثة رسا إ ذلك يف مبا للصراع، سل   حل إلجياد

 

 أن حبجووة ،الداخليووة الصووراعات بشوو ن لوواراء ت وواد  بووالجراء الوودوي الربملوواين االحتوواد اقوورتا  ميامنووار برملووان ورفوو 
 أينوووا   ميامنوووار رفنووو  الحوووق، وقووو  وىف. الربملوووان فيهوووا شوووار  داخليوووة، حتقيوووق جلنوووة شوووكل  ميامنوووار سووولطات
 .امل حد  لألمم ال ابع نساناإل حق   جملل  تابعة احلقائق ل قص  دولية بعثة إىل ال ص  

 

 ميامنووار احلسوون رعوود زيوود اإلنسووان حلقوو   السووام  امل حوود  األمووم مفوو   اهتووم ،9102 أيلوو  /  سوو   رب يف
 الوووت العسوووكرية" ال حشوووية" األمنيوووة واحل لوووة الروهينغوووا، مسووول   ضووود ،"العرقووو  لل طهوووريمن ذجيوووا   مثووواال  " ب نفيوووكذ
 .الدوي القان نبشكل واضح  تن هك ران 

 

 اجمل  وووع دعوووا ،9102 عووا ال يف بووواي يف قووودع   الووكذي املسووو دامة بال ن يووة املعوووي العوووامل  الربملوواين املن ووودى وخووال 
 عوو  النظوور بغوو  راخوون واليووة يف النووا  جل يووع اإلنسووان حقوو   واحوورتا  واسوو قرار اسوو عاد  إىل العووامل  الربملوواين
 .وعرقهم عقيدهتم

 
 والدميقراطيووووة لالسوووو قرار ر ووووريا   هتديوووودا   الروهينغووووا، ضوووود املرتك ووووة الفظووووائع يف األموووو  قوووو ات توووودخل لشووووك  قوووود و 

 الصوك   احورتا  لنو ان املسوؤولية ي ح ولأن و  ،ال زاموه جديود مو  يؤرود أن الودوي لل ج  ع وين غ . العاملين
 أجووول مووو  ي عاونوووا أن امل حووود  واألموووم الووودوي الربملووواين الحتوووادعلووو  ا وين غووو . ةالعامليووو  ر وووةواحل العديووود  الدوليوووة
 .روهينغالل دائم حل وضع أثناء ال دخل
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 يرأسوه الوكذي الودوي، الربملواين االحتواد لودى إندونيسويا جل ه ريوة الربملواين ال فد فالن ال اج ، االع  ار إيالء ومع
 بعنوو ان رئاطوو بنووديطلوو  إدراج  زون، فووادي السوويد سووعاد  ،إندونيسوويا مجه ريووة يف النوو ا  جملوو  رئووي  نائوو 

 جووودو ، علوو  "ميامنووار يف اإلنسوووانية واألزمووةالروهينغووا  علووو  العنيفووة اهلج ووات إهنووواء إىل الراميووة اجلهوو د تعزيووز"
 .الدوي الربملاين لالحتاد 032 عامة الووووال اجل عية أع ا 

. 
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 الروهينغا على العنيفة الهجمات إنهاء الرامية إلى الجهود تعزيز
 ميانمار في اإلنسانية واألزمة

 

 إندونيسيا ةير و همج وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الدوي، الربملاين لالحتاد 032 عامة الوووال اجل عية إن       
 

: أرقووا  القورارات فيهوا مبووا صولة، ذات امل حود  لألمووم العاموة اجل عيوة قووراراتعلو   ال  ريود إذ تعيود (0)
 ،ميامنووووووار يف اإلنسووووووان حقوووووو   حالووووووة بشوووووو ن 66/230، 67/233، 68/242، 70/233

 احلاجووة: قوورار ذلووك يف مبووا الوودوي، الربملوواين االحتوواد عوو  الصووادر  صوولة ذات القوورارات عوو  فنووال  
 الدميقراطيوة احلقو   واسو عاد  ،فو را   اإلنسوان حلقو   النطوا  ال اسعة االن هارات وقف إىل املاسة
 ،002العامة الووو  اجل عية اع  دته الكذي، ميامنار لشع 

 

 العرقيووة باألقليووة يعوورتف ، الووكذي64/238 رقووم امل حوود  لألمووم العامووة اجل عيووة قوورار سوو دع ت وإذ (9)
 ميامنار، يف الش الية راخن والية يف ةالروهينغي

 
 

 علو  ميامنوار حيوث   ، الوكذي 69/248رقوم امل حود  لألموم العاموة اجل عية قرار أينا   س دع ت وإذ (3)
 ،نغيةيلألقلية العرقية الروه امل ساوية واحلق   اجلنسية منح

 

ووضوووع  العرقووو  أصووولهم عووو  النظووور بغووو  الصوووراعات، أثنووواء املووودنين محايوووة أن علووو  تشووودد وإذ (4)
 الدوي، اإلنساين القان ن مب ج  أساسية مسؤولية ه  امل اطنة،

 

العرقيوووة  قليوووةاأل ضووود ميامنوووار جووويش يرتك هوووا الوووت العنوووف وأع وووا  اهلج وووات اسووو  رار دي ت ووو وإذ (1)
 بوون ر ووري  إصووابات وقوو ع ميامنووار، وإىل يف اإلنسووان حقوو   حالووة تووده ر إىل أدى مووا، الروهينغيووة
 داخليا ، واملشردي  الالجئن عدد وزياد  املدنين،

A/032/2-P.4 
3 ملحق  
اإلجنليزية: األصل  
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 يف مبووا اإلنسووان، حلقوو   الدوليووة الصووك   جل يووع اجلسوويم لالن هووا  الشووديد باالنزعوواج تشووعر وإذ (2)
املقدموووة  الدوليوووة املع نوووة وتقييووود اإلعوووال ، وسوووائل وق وووع اإلنسوووان، حلقووو   العوووامل  اإلعوووالن ذلوووك

 لل دنين،
 

 معرضووة العرقيووة الروهينغيووة قليووةاأل بوو ن قووراراإل مووع وأسوورهم، للنووحايا الع يقووة تعازيهووا عوو  عوور ت  و  (2)
 بشكل منهج ، وال  ييز االضطهاد م  عديد  ألشكا 

 

 يف ميامنوووار، يف السياسووو  اإلصوووال  حنووو  تقووود  إحوووراز عووود  بسووو   ع يقوووة أمووول وإذ تشوووعر ةي وووة (8)
،  الدميقراطيوة أجول مو  ال طنيوة الرابطوة حبوز  رح   الت ،9101 عا  ان خابات ن يجة أعقا 
 يف اإلدار ، ميامنار، يف للدميقراطية املؤيد  ر  س  أونغ سان بقياد 

 

 وال ن يوة للن و  حي يوة رعناصور ،السول   وال عوايش وال نوام  العامل  االس قرار أمهية تالحظ وإذ (2)
 املس دامن،

 
 جورائم ع وربت   الت، و ميامنار يف الروهينغية العرقية األقلية ضد رتك ت   الت املس  ر  الفظائع دي ت   .0

 اإلنسوووان حقووو   ومل اثيوووق ،الووودوي للقوووان ن صوووارخا  و  جسوووي ا   ان هاروووا   وتشوووكل اإلنسوووانية ضووود
 الدولية؛

 

 ،اجلنسوووويات م عووودد فريوووق رسوووا بال ،امل حووود  لألموووم ال ووووابع اإلنسوووان حقووو   جملووو  قووورار تؤيووود .9
 ارتك  هووا الووت اإلنسووان حلقوو   املزع مووة االن هارووات يف لل حقيووق لل سوواءلة وخاضووع ،مسوو قل
 راخن؛ والية يف األم  ق ات

 

 وللنحايا؛ مرتك يها ضد بالعدالة تطال  .3
 

 خطووة وضووع طريووق عوو  ،راخوون واليووة يف اإلنسووان حقوو   حلالووة مسوو دا  حوول إجيوواد إىل توودع  .4
 السال ؛ ل ناء

 

 ؛الت يلجؤون إليها ال لدان يف روهينغا الجئ  الس يعا  شاملة برامج وضع إىل أينا   تدع  .1
 

 أخوورى، قان نيوة حقو   وأي الروهينغوا، ألفووراد امل اطنوة حقو   مونح علوو  ميامنوار سولطات حتوث   .2
 الصحية؛ واخلدمات ،ال عليم ،الع ل أس ا  إىل ال ص   ،ال نقل حرية ذلك يف مبا

 

 دون الدوليوة وال حقيقات اإلنسانية املساعدات وص   إتاحة عل  ميامنار سلطات أينا   حتث   .2
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 امل نرر ؛ املناطق إىل قي د
 

 ضود ال  ييوز أشوكا  مجيوع علو  القناء باتفاقية ال ا  ال قيد عل  ميامنار حك مة ركذلك حتث   .8
 ؛والطفل لل رأ  اجلنسية حق   ت فري سي ا ال الطفل، حق   واتفاقية، املرأ 

 

 ،العرقيوة الروهينغيوة قليوةاأل ضود واملؤسس  املنهج  لل  ييز ال صدي إىل ميامنار سلطات تدع  .2
 ال لد؛ يف األخرى والدينية العرقية األقليات ع  فنال  

 

 يف واألموو  االسوو قرار اسوو عاد  يف إىل املسووامهة ،االحتوواد يف األعنوواء ال لوودان مجيووع أينووا   توودع  .01
 .راخن والية
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Consideration of requests for the inclusion of 
an emergency item in the Assembly agenda 

 
Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of Indonesia 

 
On 29 September 2017, the Secretary General received from the Deputy Secretary 
General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia a request and 
accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 137th Assembly of an 
emergency item entitled: 

 
"Strengthening efforts to end the violent attacks on the Rohingya and the 

humanitarian crisis in Myanmar". 
 

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 Indonesian 
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 SECRETARY GENERAL BY THE  
DEPUTY SECRETARY GENERAL OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES  

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
 
 
 
 

 
 
Jakarta, 29 September 2017 

 
 
Dear Mr. Chungong, 
 
In regards to the Emergency items to be discussed in the upcoming 137th IPU Assembly in 
St. Petersburg, the Indonesian delegation would like submit an emergency item entitled:  
 

"Strengthening efforts to end the violent attacks on the Rohingya and the 
humanitarian crisis in Myanmar". 

 
 
 
I hope this document reaches you well and I look forward to having it disseminated to all IPU Members 
for their consideration. Attached is an explanatory memorandum and the draft resolution. 
 
Thank you for your kind assistance. 
 
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

 
(Signed) Damayanti HARRIS (Ms.) 

Deputy Secretary General 
House of Representatives  

of the Republic of Indonesia 
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 STRENGTHENING EFFORTS TO END THE VIOLENT ATTACKS ON THE ROHINGYA AND  

THE HUMANITARIAN CRISIS IN MYANMAR 
 

 
Explanatory memorandum submitted by the delegation of Indonesia 

 
 
Since its founding in 1889, the Inter-Parliamentary Union (IPU) has continuously promoted peace and 
cooperation for the firm establishment of democracy. In October 2016, the IPU adopted its 2017-2021 
Strategy entitled Better parliaments, stronger democracy. Hence, with regard to the conflict escalation 
in the Rakhine State of Myanmar, it is timely to exercise a constructive approach in addressing the 
grave humanitarian issues.  
 
The Rohingya crisis is a violation of human rights with serious humanitarian consequences. The 
Myanmar authorities apply restrictions to the Rohingya and deny them their rights of citizenship. In the 
Rakhine State, community segregation is institutionalized. Due to restrictions on the number of 
children families can have, thousands of children are left with no birth certificates, thus limiting their 
access to basic services. The 1982 Citizenship Law denied the Rohingya their citizenship rights.  
 
It is crucial for the IPU, as the global assembly of people’s representatives, to ensure that the basic 
necessities of the affected population are being met while encouraging long-term solutions to ensure 
sustainable and inclusive development for all communities in Myanmar. Unfettered access to the 
Rohingya population should be granted for humanitarian assistance, including in other countries 
where the Rohingya seek asylum and protection.   
 
The Rohingya case has to do with displacement, refugee and statelessness issues, as well as peace, 
security and democracy. It also has strong correlations with the long-term sustainable development of 
a country and the protection of human rights irrespective of race, gender, sex, age, nationality. The 
IPU has sufficient resources to address these issues within its committees, including the Committee to 
Promote Respect for International Humanitarian Law (IHL). The Committee is mandated to promote 
the full observance by IPU member countries of the IHL, the fundamental law for the protection of 
civilians during conflicts.  
 
According to the United Nations, to date, more than 400,000 Rohingyas, mostly Muslims, have fled 
Myanmar to Bangladesh, adding pressure to the Rohingya camps that house 300,000 people from the 
earlier waves of refugees, most of whom are children.  
 
In 2013, Myanmar rejected a UN resolution calling for the Myanmar authorities to grant citizenship to 
the Rohingya. In November 2015, the Rohingya were banned from voting in the general elections, 
leaving them with no political representation. Abusive and violent measures against the Rohingya 
continued, which resulted in grave casualties among the Rohingya Muslims.  
 
With regard to this issue, the President of the Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law of the Inter-Parliamentary Union Ms. Nurhayati Ali Assegaf communicated with the 
Secretary General of the IPU Mr. Martin Chungong, and recommended that the IPU conduct a further 
assessment of the situation of the Rohingya and take the necessary inter-parliamentary actions for a 
peaceful solution to the conflict, including sending a fact finding mission.  
 
The Myanmar Parliament rejected the IPU’s proposal to have an exchange of views on internal 
conflicts arguing that the Myanmar authorities had formed an internal Investigation Commission, 
where the Parliament was involved. Later, Myanmar also denied access to an international fact-finding 
mission of the UN Human Rights Council.  
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In September 2017, the United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al-Hussein 
accused Myanmar of carrying out "a textbook example of ethnic cleansing" against the Rohingya 
Muslims and of the military’s "brutal" security campaign that was in clear violation of international law.  
 
During the World Parliamentary Forum on Sustainable Development held in Bali in 2017, the global 
parliamentary community called for the restoration and stability and respect for human rights of all 
people in the Rakhine State regardless of their faith and ethnicity.  
 
The involvement of security forces in the atrocities against the Rohingya posed a significant threat to 
global stability and democracy. The international community should reaffirm its commitment and take 
responsibility to ensure respect for the numerous international instruments and global governance. 
The IPU and the UN should collaborate to intervene while developing a long-term solution for the 
Rohingya.  
 
It is with due consideration that the parliamentary delegation of the Republic of Indonesia to the Inter-
Parliamentary Union, led by the Vice Speaker of the House of Representatives of the Republic of 
Indonesia, H.E. Mr. Fadli Zon, requests that the emergency item entitled Strengthening efforts to end 
the violent attacks on the Rohingya and the humanitarian crisis in Myanmar be included in the agenda 
of the 137th IPU Assembly.  
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STRENGTHENING EFFORTS TO END THE VIOLENT ATTACKS ON THE ROHINGYA AND  
THE HUMANITARIAN CRISIS IN MYANMAR 

 
Draft resolution submitted by the delegation of INDONESIA 

 
 
  The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1)  Reaffirming relevant UN General Assembly resolutions, including resolutions 70/233, 
68/242, 67/233, 66/230 on the Situation of human rights in Myanmar, as well as the related resolutions 
of the Inter-Parliamentary Union, including the resolution The urgent need to immediately stop the 
widespread human rights violations and to restore the democratic rights of the people of Myanmar, 
adopted by the 117th Assembly,  
 
(2)  Recalling UN General Assembly resolution 64/238 which recognizes the Rohingya ethnic 
minority in the Northern Rakhine State of Myanmar, 
 
(3)  Recalling also UN General Assembly resolution 69/248 which urges Myanmar to grant 
citizenship and equal rights to the Rohingya ethnic minority,  
 
(4)  Stressing that the protection of civilians during conflicts, irrespective of their ethnicity and 
citizenship status is a fundamental responsibility under International Humanitarian Law,  
 
(5)  Condemning the continued attacks and acts of violence by the Myanmar military against 
the Rohingya ethnic minority which has led to the deterioration of the human rights situation in 
Myanmar and resulted in high casualties among civilians, and an increased number of refugees and 
internally displaced people,  
 
(6)  Strongly disturbed by the gross violation of all international human rights instruments, 
including the Universal Declaration of Human Rights, and by the suppression of the media and the 
restriction of international aid to civilians,  
 
(7)  Expressing its deep condolences for the victims and their families while acknowledging 
that the Rohingya ethnic minority is subject to many forms of systematic persecution and 
discrimination,  
 
(8)  Deeply disappointed by the lack of progress towards political reform in Myanmar following 
the result of the 2015 election which welcomed the National League for Democracy (NLD) party led by 
Myanmar’s pro-democracy icon Aung San Suu Kyi to the administration,  
 
(9)  Noting the importance of global stability, solidarity, and peaceful coexistence as critical 
elements for sustainable growth and development,  
 

1.  Condemns the continued atrocities against the Rohingya ethnic minority in Myanmar 
which are considered as crimes against humanity and constitute a grave and blatant 
violation of international law and international human rights covenants;  

 
2.  Supports the United Nations Human Rights Council's decision to send an independent, 

accountable multinational team to investigate alleged human rights violations by the 
security forces in the Rakhine State;  

 
3.  Demands justice against the perpetrators and for the victims;  
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4.  Calls for a sustainable solution to the human rights situation in the Rakhine State through 

the formulation of a peace-building plan;  
 
5.  Also calls for inclusive assimilation programs for Rohingya refugees in the receiving 

countries;  
 
6.  Urges Myanmar authorities to grant citizenship rights to the Rohingya as well as any 

other legal rights including freedom of movement and access to the labour markets, 
education and health services;  

 
7.  Also urges Myanmar authorities to provide unfettered access for humanitarian assistance 

and international investigations to the affected areas;  
 
8.  Further urges the Government of Myanmar to fully observe the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention 
on the Rights of the Child (CRC), in particular the provision of nationality rights of women 
and children;  

 
9.  Calls upon Myanmar authorities to address systematic and institutionalized discrimination 

against the Rohingya ethnic minority, as well as other ethnic and religious minorities in 
the country;  

 
10.  Also calls upon all IPU member countries to contribute to the restoration of stability and 

security in the Rakhine State.  
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