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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

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةُمقدم من وفد 
 

 ووثييا   طلبييا   ، يية راناإل اإلسييالم ة جمهرر ييةال وفيي  ميي  العييا  األميي   ،1122 أكتييربر/  األول تشيير   21 فييي
 :بعنران العامة للجمع ة 232 ال ورة أعمال ج ول في طارئ بن  إلدراج مرفقة،

 

  العن فة الت اب ر جم ع إلنهاء ،عاجلة إجراءات ال ولي المجتمع اتخاذ ضرورة"
 ".للتصرف القابلة وغ ر األساس ة حقرقه حما ة غ ا، و الروه ن شعب ض 

 

ييي  المرفييي ) الطليييب م قييي التيييي تتيييمن  ت الرسيييالة نييي مرفقيييا   232الييييييالعامييية  الجمع ييية فيييي   المنييي وب  ج وس 
 .له دعما  ( الثالث المرف ) قرار ومشروع ،(الثاني المرف ) رض ح ةتال مذكرةإضافة إلى ال ،(األول

 

 األول تشير   21 األحي   ير  الرف  المغربيي طلب بشأن قرارا   تتخذ أن 232الييي ةالعام الجمع ة م  طلب   س  و 
 .1122 أكتربر/ 

 
 

 اليي ولي البرلميياني االتحيياد فييي عتيير ألي  جيير  العاميية، لجمع ييةقراعيي  ا ميي  22.2 المييادة أحكييا  وبمرجييب
 ميرجةة رضي ح ةت بميذكرة الطلب هذا  رف  أن و جب. الجمع ة أعمال ج ول في طارئ بن  إدراج  طلب أن

 اليي ولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقيير . الطلييب  شييمله الييذي المرضييرع نطييا  برضيير   حيي د قييرار ومشييروع
 .الفرر على القب ل هذا م  وثا   وأ ة الطلب ابهذ األعتاء جم ع بإبالغ

 
 : لي ما على قراع  الجمع ة م  22.1 المادة تن إضافة إلى ذلك، 

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
 A/137/2-P.10  

 1122 اكتربر/ تشر   األول 21
 الجمع ة العامة

1البن    
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 إجيراء حالية دول ية هامية حي ث  مي ترا  ت يتلة  اتخياذ طيارئ بني  إدراج طليب  تنياول أن  جيب (أ)
 البرلمييياني االتحييياد  عييير  أن المناسيييب والتيييي  كيييرن مييي  الييي ولي، المجتميييع جانيييب مييي  عاجيييل
 عليى  حصيل  نبغيي أن الطليب هيذا مثيل ولقبيرل وحشي  االسيتجابة البرلمان ية. رأ يه عي  ال ولي

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

 األصيرات مي  عي د أكبير عليى  حصلالذي  الطلب  قبل المطلربة، األغلب ة على طلبات ع ة
 ؛اإل جاب ة

 كاني  إذا، واحي  فيي طليب مقترحياتهم ضيم   طيارئ بني  إلدراج أكثير أو طلبي   لمقي مي  جير  (ج)
 ؛نف ه المرضرع على تنصب   األساس ة، المقترحات

   يحبه أن بعي  مرضيرع مقتير  الطيارئ، بالبني  المتعلي  القيرار، مشيروع فيي  ي رج أن  جير  ال (د)
 عنيران وفيي الطليب فيي ليه واضيحة هنيا  إشيارة تكي  ليم ميا الجمع ية، رفتيته إذا أو مقي مر،،
 .الجمع ة أقر ته الذي المرضرع
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 األمين العام من وفد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى موجهةال االتصاالت

 
 

 1122 أكتربرتشر   األول/  21 ،طهران                                                            
 

 

 ،األم   العا  عة ةي
 

 عامية اليييييال الجمع ية أعميال جي ول فيي طيارئ بني  إلدراج طلبيا    قي   أن اإل ران ية اإلسالم ة جمهرر ةال وف   رد
 :بعنران ال ولي البرلماني لالتحاد 232

  العن فة الت اب ر جم ع إلنهاء ،عاجلة إجراءات ال ولي المجتمع اتخاذ ضرورة"
 ".للتصرف القابلة وغ ر األساس ة حقرقه حما ة غ ا، و الروه ن شعب ض 

 
 .الطلب لهذا دعما   القرار بمشروع مشفرعة مرجةةترض ح ة  مذكرة ط ه تج ون

 
 االحترا ، فا   بقبرل تفتلرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاركاشفان   هرة )الترق ع(
 للمجمرعة البرلمان ة اإلداري واألم   الخبراء كب ر 

 ال ولي البرلماني التحادللجمهرر ة اإلسالم ة اإل ران ة ل   ا
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  العنيفة التدابير جميع إلنهاء ،عاجلة إجراءات الدولي المجتمع اتخاذ ضرورة
 للتصرف القابلة وغير األساسية حقوقه الروهينيغيا، وحماية شعب ضد

 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةوفد قدمها  وضيحيةمذكرة ت
 
 

 سيير عة اسييتجابة تتطلييب اإلن ييان ة، ضييم ر هييةت التيييو   غ ييا،الروه ن م ييلمر  راجههييا التييي الخط ييرة الحاليية إن
 النطييا  والراسييعة المنتظميية االنتهاكييات بشييأن المقلقيية ال رم يية التقييار رف. اليي ولي المجتمييع جانييب ميي  وقر يية

، المنييا ل ، تيي م راالغتصييا  ،التعييذ ب ،الجميياعي القتييل ذلييك فييي بمييا ، غ يياالروه ن لشييعب اإلن ييان لحقيير 
 الفظييييا ع سييييرأبأ تييييذكرنا األبر يييياء، والن يييياء واألطفييييال العييييةل للميييي ن    المأسيييياو ة والصييييرر ،الق ييييري التشيييير  

 ،المراطنييية ،األرض فيييي الحييي  ذليييك فيييي بميييا األساسييي ة، حقرقيييه مييي   غ ييياالروه ن شيييعب حييير  وقييي . اإلن يييان ة
 والنظييا  الرظيا   عليى والحصيرل الصيحة ،وال  ن ية الثقاف ية والحر ية، وال  اسي ة االجتماع ية المشياركة ،األمي 

 بييبع  المرتبطيية المتطرفيية العناصيير جانييب ميي  الم ييلم   ضيي  والمنهج يية العشييرا  ة الهجمييات إن. التعل مييي
 .وجن  تهم إ مانهم ع  النظر بغ  العالم، شعر  ب   الجةع في ت بب  ،م انمار في األم  قرات

 

 ،الييي ولي اإلن ييياني القيييانرن ،اإلن يييان لحقييير  الييي ولي للقيييانرن صيييارتا   انتهاكيييا   تشيييكل التيييي الحالييية، وهيييذ،
 انتهاكيياتاألميير الم سيي  أن و . اليي ولي المجتمييع ليي   بالغييا   قلقييا   تث يير م ييألةهييي  المتحيي ة، األمييم وم ثييا 
  شييجع الييذي األميير معالجيية، دون تركيي  قيي   غ يياالروه ن م ييلمي ضيي  ارتكبيي  التييي الع  يي ة اإلن ييان حقيير 
 شييييعب علييييى األ ميييية لهييييذ، ال ييييلب ة العراقييييب تقتصييير وال. اإلجرام يييية أعمييييالهم وتكث يييي  مراصييييلة علييييى الجنييياة
 ته  ي  إمكان ية عليى تنطيري أنهيا كميا المجياورة، البلي ان على أ تا   ت ثرال بل  فح ب؛ وم انمار  غ االروه ن
 أعتييياء جم يييع عليييى   تعييي    الحالييية، لهيييذ، الخطيييررة البيييال  للطيييابع ونظيييرا  . بأسيييرها المنطقييية فيييي واألمييي  ال يييلم

 و جييب. الروه نغ ييا م ييلمر  راجههييا التييي الخطييرة الحاليية مييع  تعيياملرا وأن فييررا    تفيياعلرا أن ،اليي ولي المجتمييع
 دون اإلن يييان ة الم ييياع ات وصيييرل وت  ييي ر العنيي ، أشيييكال جم يييع وإنهييياء منييع إليييى م انميييار حكرمييية دعييرة

 .الروه نغ ا لشعب للتصرف القابلة وغ ر األساس ة الحقر  واستعادة إعاقة،
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 االهتمييا  ميي  مة ي ا  ، 232جمع تييه العامية اليييي  فيي اليي ولي البرلميياني االتحياد س كيير   أن القصير  األهم يية ومي 
 للجمع ية و نبغيي. العاجيل البني  هيذا بشيأن قر يا   قيرارا   عتمياد، غ يا، مي  تيالل  االروه ن لشيعب الخط رة للحالة
 صييير   حيييرار فيييي الييي ترل أجيييل مييي  ،م انميييار إليييى وفييي  إلرسيييال الال مييية الخطيييرات تتخيييذ أن أ تيييا العامييية

 .لأل مة األم  وطر لة دا مة حلرل وإ جاد /البرلمان وممثلي الحكرم    الم  ول   مع وشفاف
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  العنيفة التدابير جميع إلنهاء ،عاجلة إجراءات الدولي المجتمع اتخاذ ضرورة
 للتصرف القابلة وغير األساسية حقوقه الروهينيغيا، وحماية شعب ضد

 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةوفد  من مقدم قرار مشروع
          

 ال ولي، البرلماني لالتحاد 232 عامة اليييال الجمع ة إن
 

 م انميييييييييار فيييييييييي اإلن يييييييييان حقييييييييير  بحالييييييييية المعنيييييييييي الخيييييييييا  المقيييييييييرر تقر ييييييييير إليييييييييى تشييييييييي ر إذ (2)
(A/HRC/34/67)، الجمع يييية وقييييرارات ،الصييييلة ذات اإلن ييييان حقيييير  مجليييي  وقييييرارات 

 م انمار، في اإلن ان حقر  حالة بشأن العامة
 البرلمييياني لالتحييياد 233العامييية الييييي  الجمع ييية اعتم تيييه اليييذي عليييى القيييرار ج  ييي  مييي  ت كييي  وإذ (1)

 الي ولي، البرلمياني االتحياد دور: بعنران ،(1121 أكتربر/  األول تشر   11 جن  ،) ال ولي
 واليييي عم الال ميييية، الحما يييية تييييرف ر فييييي واإلقل م يييية ال ول يييية والمنظمييييات البرلمييييان   ، البرلمانييييات،

 والظيييييروف الييييي اتلي، الصيييييراع الحييييير ، ب يييييبب الجئييييي   أصيييييبحرا   اليييييذ   ألولئيييييك العاجيييييل،
 ال ول ة، واالتفاق ات ال ولي اإلن اني القانرن لمبادئ وفقا   االجتماع ة،

 اليي ولي البرلميياني االتحيياد ر يي   عيي  الصييادر المشييتر  الب ييان علييىأ تييا ،  ج  يي  ميي  ت كيي  وإذ (3)
/  أ ليييرل 21 فيييي تشيييرن  ونييي ، ميييارت  الييي ولي البرلمييياني لالتحييياد العيييا  واألمييي   تشيييردري صييابر

 الم لمة، الروه ن غ ا ألقل ة اإلن ان حقر  انتهاكات ف ه أدان اللذ   ،1122 سبتمبر
 مييي  معالجتهيييا  مكييي  ال م انميييار، فيييي الروه ن غ يييا الم يييلم   محنييية أن اعتبارهيييا فيييي تتيييع وإذ (1)

 كمراطن  ، للتصرف القابلة غ ر حقرقهم إطار في معالجتها و نبغي بح ، إن اني منظرر
 المركة يية اللجنيية إنشيياء مثييل م انمييار، حكرميية اتخييذتها التييي األول يية بييالخطرات علمييا   تأتييذ وإذ (1)

 واللجنيييية ،1122 مييييا ر/  أ ييييار 31 فييييي راتيييي  ، وال يييية فييييي التنم يييية االسييييتقرار، ال ييييال  لتنف ييييذ
 ظيييييييروف لتح ييييييي   ،1122 أغ يييييييط /  آ  13 فيييييييي راتييييييي   برال ييييييية المعن ييييييية االستشيييييييار ة
 الييييذ   راتيييي  ، وال يييية فييييي الروه نغ ييييا م ييييلمي ذلييييك فييييي بمييييا التييييع فة، المحل يييية المجتمعييييات

 أو بشيكل منعيةل العي   على و جبرون د نهم، على القا م التم  ة م  مختلفة أشكاال  راجهرن
 داتل ا ، المشرد   مخ مات في
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 تشيكل التيي م انميار، فيي الروه نغ يا جماعية ض  م ترا   ارتكب  التي الرحش ة األعمال ت    .2
 اإلن ييان، حقيير  وقييانرن ،الي ولي اإلن يياني القييانرن ،اليي ولي للقيانرن وصييارتا   تط ييرا   انتهاكيا  
 ق يرا   تهج يرهم تيمو  عبادتهم، وأماك  منا لهم أحرق  م لم 21 111 م  أكثر على وأثرت

 ش؛بنغالد إلى
 

 مييي  الحرميييان ذليييك فيييي بميييا لأل مييية، الجذر ييية األسيييبا  إ الييية عليييى م انميييار حكرمييية تحيييث   .1
 وحرميان ،الجن ي ة انعي ا  إليى أد  اليذي ،2891 لعيا  الجن ي ة قانرن إلى استنادا   الجن  ة

 عليى والعميل المجمرعية،  مي  اليذي التم  ية واستمرار همحقرق م  الم لمة  غ االروه ن أقل ة
 ؛القت ة لهذ، وم ت ا  عادل حل إ جاد

 

 لالجئييي الم ييت امة العييردة، لتييمان عاجليية تيي اب ر اتخيياذ علييى م انمييار حكرميية أ تييا   تحييث   .3
 راتيي   وال ية فييي وطينهم إلييى ،وتارج يا   داتل ييا   الروه نغ يا م ييلمي غ يا، والمشييرد   مي  الروه ن
 متمرنة؛ مع ش ة وسبل ،كرامة ،أم  ،بأمان

 

 فييي التي هرر مي  المة يي  لمنيع ملمرسية تطييرات اتخياذ عليى ،م انمييار سيلطات كيذلك تحيث   .1
 واضييطهاد تييرف دون العيي   فييي فييرد كييل حيي  وضييمان ،راتيي   وال يية فييي اإلن ييان ة األ ميية

 جن ي ة السيتعادة ،م انميار حكرمية إلى المرجهة ال عرة وتكرر عرقهم؛ أو د نهم أساس على
 الجن ي ة قيانرن برجيب ألغ ي  التيي حقرقهيا ذات الصيلة، وجم ع الم لمة غ ا الروه ن جماعة

 ؛2891 لعا 
 

 مجليي  نهيياع    التييي الحقييا   تقصييي بعثيية مييع ،الكامييل التعيياون علييى م انمييار حكرميية شييجعت .1
 القيييييييييييرار) 1122 ميييييييييييارس/  آذار 11 فيييييييييييي المتحييييييييييي ة لألميييييييييييم التيييييييييييابع اإلن يييييييييييان حقييييييييييير 

A/HRC/RES/34/22)، المةعرمية باالنتهاكات المتعلقة والظروف الرقا ع إلثبات ،
 وال يية فيي األميي  وقيرات الع ييكر ة القيرات ترتكبهييا التيياألت ييرة،  اإلن يان حقيير  انتهاكياتو 

 لتحا اهم؛ الع الة وضمان ،أعمالهم ع  تامةللم ا لة ال مرتكب ها إتتاع بغ ة رات  ،
 

 فييي والعيي اء والتم  يية ،العنيي  علييى التحيير   ،الكراه يية تطييا  انتشييار إ اء قلقهييا عيي  تعيير  .2
 الم يلم المجتميع ض التم  ة ة الصادرة  القران   ع  فتال   اإلنترن ، وشبكة اإلعال  وسا ط

 ال   ؛ وتحر ل األد ان ب   الةواج قران   مثل م انمار، في
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 فيي والشيروع االسيتقرار السيتعادة ،الال مية التي اب ر جم يع اتخياذ عليى م انمار سلطات تحث   .9
 األشييخا  ذلييك فييي بمييا الروه نغ ييا، جماعيية شييرا   جم ييع تشييمل ،شيياملة مصييالحة عمل يية
 الييييذ   األفييييراد ميييي  وغ ييييرهم والالجئيييي   ،داتل ييييا   المشييييرد   وجم ييييع ،جن يييي تهم فقيييي وا الييييذ  

 م انمار؛ تارج أو نظام ة غ ر أوضاع في  ع شرن
 

بشيكل   ،غ ياالروه ن الجئيي إليى اإلن يان ة لم ياع ةا وصيرل تكفل أن م انمار بحكرمة ته ب .8
 المعلقييية التعييياون اتفاقيييات لمختلييي  الكاميييل التنف يييذ عليييى الحكرمييية وتحيييث   ،فيييرريكاميييل و 
 عليييى اإلن يييان ة المعرنييية تر  يييع أجيييل مييي  ،الييي ولي والمجتميييع م انميييار سيييلطات بييي   المبرمييية
 رات  ؛ وال ةفي  س ما وال المتترر   جم ع

 

 مي  مة ي  اتخياذ فيي بج  ية تنظير أن عليى المتحي ة، األمم س ما وال ال ولي، المجتمع تحث   .21
 م انمار؛ في الجار ة األ مة لمعالجة اإلجراءات

 

 أجيييل مييي  ،بم انمييار ةمعن ييي ،اليي ولي البرلمييياني لالتحييياد تابعيية اتصيييالمجمرعيية  تشيييك ل تقييرر .22
 ،اتخاذهيا العيالمي البرلمياني المجتميع عليى   تعي    التيي والعمل ية المناسيبة الت اب ر استكشاف

 سييلمي حيل وتيرف ر ،الم يلمة  غ ياالروه ن أقل ية وضييع لمعالجية ،م انميار سيلطات ميع بالتعياون
 ؛لأل مة وم ت ا 

 

 البرلمانييييات إلييييى القييييرار هييييذا  نقييييل أنالبرلميييياني اليييي ولي،  لالتحيييياد العييييا  األميييي   إلييييى تطلييييب .21
 اإلقل م يية المنظميياتو  ،المتحيي ة لألمييم العييا  األميي  ، اليي ول البرلميياني االتحيياد فييي األعتيياء
 .الصلة ذات وال ول ة
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Request for the inclusion of an emergency item 
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On 12 October 2017, the Secretary General received from the delegation of the Islamic 
Republic of Iran, a request and accompanying documents for the inclusion in the agenda 
of the 137th Assembly of an emergency item entitled: 

 
"Necessity of urgent action by the international community to end all violent measures 

against the Rohingya people and protect their basic and inalienable rights". 
 

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 delegation of 
the Islamic Republic of Iran 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 
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  

 
 
 
 
 

Tehran, 12 October 2017 
 
 
 
 
Dear Mr. Secretary General,  
 
The delegation of the Islamic Republic of Iran wishes to submit a request for the inclusion of an 
emergency item on the agenda of the 137th IPU Assembly entitled: 
 

"Necessity of urgent action by the international community to end all violent measures against  
the Rohingya people and protect their basic and inalienable rights". 

  
Please find attached a brief explanatory memorandum along with the draft resolution in support of 
this request. 
  
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

(Signed) Zahra TARKASHVAND 
Senior expert and Administrative Secretary of the 

IPU Group of the Islamic Republic of Iran 
 
 
 
 



 - 3 - A/137/2-P.10 
  ANNEX II 
  Original: English 

 
 
 
 
 

NECESSITY OF URGENT ACTION BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO END  
ALL VIOLENT MEASURES AGAINST THE ROHINGYA PEOPLE AND PROTECT  

THEIR BASIC AND INALIENABLE RIGHTS 
 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of the Islamic Republic of Iran 
 
 
The grave situation facing the Rohingya Muslims, which has shaken the conscience of humanity, 
requires a rapid and robust response by the international community. The disturbing daily reports on 
the systematic and widespread violations of the human rights of the Rohingya people, including mass 
killings, torture, rape, destroyed homes, forced displacement and the tragic images of defenceless 
civilians and innocent women and children, are reminiscent of the worst human atrocities. The 
Rohingya people have been deprived of their basic rights, including the rights to territory, citizenship, 
security, social and political participation, cultural and religious freedom, and health, and access to 
jobs and the education system. The indiscriminate and systematic attacks against Muslims by 
extremist elements associated with some of the Myanmar security forces have caused anguish among 
the peoples of the world, regardless of their faith and nationality. 
 
This situation, which constitutes a flagrant violation of international human rights law, international 
humanitarian law and the United Nations Charter, is a matter of grave concern for the international 
community. Unfortunately, the numerous human rights’ violations against the Rohingya Muslims have 
been left unaddressed, which further encourages the perpetrators to continue and intensify their 
criminal acts. The negative consequences of this crisis are not solely limited to the Rohingya people 
and Myanmar; they also affect neighbouring countries and have the potential to seriously threaten the 
peace and security of the whole region. Given the extremely serious nature of this situation, all 
members of the international community are required to react promptly and deal with the perilous 
situation facing Rohingya Muslims. The Government of Myanmar must be called upon to prevent and 
end all violence, facilitate unhindered humanitarian access, and restore and uphold the basic and 
inalienable rights of the Rohingya people.   
 
It is of the upmost importance that the IPU at its 137th Assembly devote greater attention to the grave 
situation of the Rohingya people by adopting a robust resolution on this emergency item. The 
Assembly should also take the necessary steps to send a delegation to Myanmar in order to engage in 
a frank and transparent dialogue with Government officials and parliament representatives and find 
long-term, durable solutions to the crisis. 
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NECESSITY OF URGENT ACTION BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO  

END ALL VIOLENT MEASURES AGAINST ROHINGYA PEOPLE AND PROTECT  
THEIR BASIC AND INALIENABLE RIGHTS 

 
 

Draft resolution submitted by the delegation of the ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 
 
 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(1) Recalling the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in 
Myanmar (A/HRC/34/67) and the relevant United Nations Human Rights Council and General 
Assembly resolutions on the human rights’ situation in Myanmar,  
 
(2) Reaffirming the resolution adopted by the 133rd 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, 
 
(3) Also reaffirming the joint statement issued by the IPU President Saber Chowdhury and 
the IPU Secretary General Martin Chungong on 14 September 2017, in which they condemn the 
human rights violations of the Rohingya Muslim minority, 
 
(4) Taking into consideration that the plight of the Rohingya Muslims in Myanmar cannot be 
tackled from a purely humanitarian perspective, and should be addressed within the framework of their 
inalienable rights as citizens, 
 
(5) Taking note of the initial steps taken by the Government of Myanmar, such as the 
establishment of the Central Committee for Implementation of Peace, Stability and Development of 
Rakhine State on 30 May 2016, and the Advisory Commission on Rakhine State on 23 August 2016, 
to improve the conditions of vulnerable communities, including the Rohingya Muslims in Rakhine State 
who face various forms of discrimination based on their religion and who are forced to live in 
segregation or in camps for internally displaced persons, 
 

1.  Condemns the recent brutal acts perpetrated against the Rohingya community in 
Myanmar, which constitute a serious and blatant violation of international law, 
international humanitarian law and human rights law and have affected over 75,000 
Muslims whose houses and places of worship have been burned down and who have 
been forcibly displaced to Bangladesh;  

 
2.  Urges the Government of Myanmar to eliminate the root causes of the crisis, including the 

denial of citizenship based on the 1982 Citizenship Act that has led to the statelessness 
and deprivation of the rights of the Rohingya Muslim minority, and the continued 
discrimination affecting the group, and work towards a just and sustainable solution to this 
issue; 

 
3. Also urges the Government of Myanmar to take urgent measures to ensure the 

sustainable return of Rohingya refugees and internally and externally displaced Rohingya 
Muslims to their homeland in the Rakhine State in safety, security, dignity and with 
guaranteed livelihoods;  

 
4. Further urges the authorities of Myanmar to take concrete steps to prevent the further 

deterioration of the humanitarian crisis in the Rakhine State and guarantee the right of 
each individual to live without fear and persecution based on their religion or ethnicity; 
and reiterates the call upon the Government of Myanmar to restore the citizenship of the 
Rohingya Muslim community and all associated rights that were revoked in the 
Citizenship Act of 1982; 
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5. Encourages the Government of Myanmar to cooperate fully with the fact-finding mission 

appointed by the United Nations Human Rights Council on 24 March 2017 (Resolution 
A/HRC/RES/34/22) to establish the facts and circumstances regarding the alleged 
abuses and recent human rights violations by military and security forces in the Rakhine 
State, with a view to making perpetrators fully accountable for their actions and ensuring 
justice for their victims; 

 
6. Expresses concern over the spread of hate speech and incitement to violence, 

discrimination and hostility in the media and internet as well as the laws that were passed 
discriminating against the Muslim community in Myanmar, such as the interfaith marriage 
and religious conversion laws; 

 
7. Urges the authorities of Myanmar to take all necessary measures to restore stability and 

launch a comprehensive reconciliation process that includes all segments of the 
Rohingya community, including persons who have lost their nationality and all internally 
displaced persons and refugees, and other individuals in irregular situations in or outside 
of Myanmar; 

 
8. Calls upon the Government of Myanmar to ensure full and immediate access to 

humanitarian assistance for Rohingya refugees, and urges the Government to fully 
implement the various outstanding cooperation agreements concluded between the 
authorities of Myanmar and the international community for the distribution of 
humanitarian aid to all affected areas, in particular Rakhine State; 

 
9. Urges the international community, in particular the United Nations to seriously consider 

taking further action to address the ongoing crisis in Myanmar;  
 
10.  Decides to establish the IPU Contact Group on Myanmar in order to explore appropriate 

and practical measures to be undertaken by the global parliamentary community in 
cooperation with the Myanmar authorities to address the situation of the Rohingya Muslim 
minority and provide a peaceful and sustainable solution to the crisis; 

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

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

 
 

 
 
 

 
 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/34/22
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