
 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
. 

 

 طط

 

 

 

 
 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

 الكويتُمقدم من وفد 
 

 مرفقرررة، ووثرررا   طلبرررا   ،الكررر  ي جملررر  األمرررة ر ررر   مررر  الرررر    تلقررر  ،7102 أكتررر  ر/  األول تشرررر   8 يف
 : عن ان العامة للجمع ة 032 الدورة أعمال جدول يف طارئ  ند إلدراج

 
 مسؤول ه االحتاد الربملاين الدويل يف وقف االنتهاكات اإلنسان ة الصارخة"

 ".ضد أقل ة الروه نغا يف م امنار
 

رر  ،(األول املرفرر ) الطلرر  ميقرردالرري تنررمن  ت الرسررالة نرر مرفقررا   032الرررررالعامررة  اجلمع ررة يف نياملنرردو   جدوس 
 .له دعما  ( الثالث املرف ) قرار ومشروع ،(الثاين املرف )  ض ح ةتال كذكرةإضافة إىل امل

 

/  األول تشرر   01 األحرد  ر   ال فرد املغرريب طل   شأن قرارا   تتخكذ أن 032الررر ةالعام اجلمع ة م  طل    س  و 
 .7102 أكت  ر

 

  طلر  أن الردويل الربملراين االحتراد يف عن  ألي جي ز العامة، جلمع ةق اعد ا م  00.0 املادة أحكا  ومب ج 
 قررار ومشرروع مر جةة  ضر ح ةت مبركذكرة الطلر  هكذا  رف  أن وجي . اجلمع ة أعمال جدول يف طارئ  ند إدراج
 األعنرا  مج ر   رب ال  الردويل الربملراين االحتراد أمانرة وتقر  . الطلر   شرمله الكذي امل ض ع نطاق   ض ح حيدد

 .الف ر عل  القب ل هكذا م  وثا   وأ ة الطل  اهبكذ
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 : لي ما عل  ق اعد اجلمع ة م  00.7 املادة تن إضافة إىل ذلك، 
 إجررا  حالرة دول رة هامرة حردث  مرؤخرا  تسرتلة  ا راذ طرارئ  نرد إدراج طلر   تنراول أن جير  .أ 

 عر  الردويل الربملراين االحتراد  عرر  أن املناسر  والي  ك ن مر  الدويل، اجملتم  جان  م  عاجل
 األصر ات ثلثري علر  حيصرل  نبغري أن الطل  هكذا مثل ولقب ل الربملان ة.وحشد االستجا ة  رأ ه

 ؛التص    يف املشاركة
 عردة حصر ل حرال واحرد، ويف طرارئ  نرد سر   أعماهلرا جردول يف تردرج أن للجمع رة جي ز ال  .  

 األصر ات مر  عردد أكررب علر  الركذي حيصرل الطلر   قبرل املطل  رة، األغلب رة علر  طلبرات
 ؛اإلجيا  ة

 كانر  إذا، واحرد يف طلر  مقرتحرام  ضر    طرارئ  نرد إلدراج أكثرر أو طلبرني ملقردمي جير ز .ج 
 ؛نفسه امل ض ع عل  تنص    األساس ة، املقرتحات

  سرحبه أن  عرد م ضر ع مقررتح الطرارئ،  البنرد املتعلر  القررار، مشرروع يف  ردرج أن جير ز ال .د 
 عنر ان ويف الطلر  يف لره واضرحة هنرا  إارارة تكر  مل مرا اجلمع رة، رفنرته إذا أو مقردم ،،
 .اجلمع ة أقر ته الكذي امل ض ع
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 الكويتيمجلس األمة  رئيس من الرئيس إلى موجهةال االتصاالت

 
 7102 أكت  رتشر   األول/  8 الك   ، مد نة                                                            

 
 

 ،الر    الس د عة ةي
 
 

 .ج دة  صحةوانت   الرسالة هكذ، تتلق ا أن آمل
 

 طلررر  تقررردمي ، ترغررر  يفالررردويل الربملررراين م عرررة الربملان رررة ال طن رررة الك  ت رررة لرررد  االحتررراداجمل  رررأنأود إعالمكررر  
 مر  7-01 للمرادة وفقرا ،الردويل الربملاين لالحتاد 032 عامة الرررررال اجلمع ة أعمال جدول يف طارئ  ند إلدراج
 :البند الطارئ وعن ان. الدويل الربملاين لالحتاد األساسي النظا 

 مسؤول ه االحتاد الربملاين الدويل يف وقف االنتهاكات اإلنسان ة الصارخة" .
 ".ضد أقل ة الروه نغا يف م امنار

 
 

 .املقرتحالطارئ  للبند أعال، املكذك ر العن ان  شأن القرار ومشروع ،م جةة تفسري ة كذكرةامل  برفاق التكر   رج 
 

 .آ ات تقد ري أمس  قب ل  رج 
 

  بخالص
 مرزوق الغامن (الت ق  )

 ر    
 جمل  األمة الك  ي 
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1 ملح   
االجنل ة ةاألصل:   



مسؤوليه االتحاد البرلماني الدولي في وقف 

 االنتهاكات اإلنسانية الصارخة 

 ماريانضد أقلية الروهينغا في م

 

 المذكرة التفسيـــرية 

ي وذلك لعقود طويلة من والتطهير العرق تعاني أقلية الروهينغا المسلمة أبشع أنواع التمييز

نمار على تجريدهم من حقوقهم في المواطنة وفقًا للقانون ياالزمن إذ تعمل سلطات م

 . 8912 عامالصادر في 

في والية الروهينغا ويجدر بنا اإلشارة إلى أعمال العنف واالضطهاد التي مورست بحق أقلية 

إلى اللجوء إلى بنغالدش شخص ألف  054م أكثر من ــــرها أرغـــــــي على إثــــوالت ينراك

عن  شخص ناتجة 8544حوالي   د بلغت الحصيلة المؤقتة لعدد القتلىوق، المجاورة 

 .يد الجماعي عمليات التشر 

األمن والسلم الدوليين واحترام  ضرورة ترسيخينص االتحاد البرلماني في ميثاقه على و 

 .حقوق االنسان والتصدي إلى األخطار التي تهدد تلك المبادئ 

 831إدراج هذا البند في جدول أعمال الجمعية العامة الـوبناء على ما سبق فإننا ندعو إلى 

 .لالتحاد البرلماني الدولي 



مسؤوليه االتحاد البرلماني الدولي في وقف 

 االنتهاكات اإلنسانية الصارخة 

 مارانيالروهينغا في م ضد أقلية

 

 مقدم من وفد الكويتمشروع قرار 

 لالتحاد البرلماني الدولي ، 731ة الـأن الجمعية العام

العرقية  دين استمرار الهجمات وأعمال العنف التي يرتكبها جيش ميانمار ضد األقليةإذ ت .7

 .هينغية ، وتدهور حالة حقوق االنسان في ميانمار و الر 

ذ نضع في اعتبارها أيضًا أن الروهينغا ، وهي أقلية مسلمة يمارس في حقها لعدة  .2 وا 

 .عقود كافه أشكال االضطهاد والتمييز : فهي محرومة من التمتع بحقوقها األساسية 

ذ ت .3 صلة ، فضاًل العيد التأكيــــد على قـــــــــرارات الجمعيــــــــة العامة لألمــــــم المتحدة ذات وا 

عـــــــن القــــــــرارات ذات الصلـــــــة الصــــــادرة عن االتحاد البرلماني الدولــــي ، بمــــــا في 

ـف االنتهـــــاكات الــــــــواسعة النطــــــاق لحقــوق ذلك قـــــــرار : الحاجـــــه الماســــــة إلى وقـــــ



اإلنسان فورًا ، واستعادة الحقوق الديمقراطية لشعب ميانمار ، الذي اعتمدته الجمعية 

 .(  2001اكتوبر  –سويسرا  –) جنيف  771العامة الـ 

ذ ت .4 سعادة  ،عيد تأكيد البيان المشترك الصادر عن رئيس االتحاد البرلماني الدولي وا 

ونغ ، غواألمين العام لالتحاد البرلماني الدولي السيد / مارتن تشونغ ، صابر تشودري 

 .حقوق اإلنسان ألقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار  تاللذان أدانا فيه انتهاكا

ذ ت .5 ة مينلتلؤكد أهمية االستقرار العالمي والتضامن والتعايش السلمي ، كعناصر حيوية وا 

 . المستدامة

ذ ت .6 دعو إلى إيجاد ين ، ونيز العرقي في والية راكير والتميطالب بالعدالة لضحايا التطهوا 

لترسيخ السالم ، وتحث ن طريق وضع خطه حل مستدام لحالة حقوق اإلنسان فيها ، ع

انمار على إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية والتحقيقات الدولية دون أيضًا سلطات مي

 .باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  التزاماً  المتضررةلمناطق قيود إلى ا



)د( من النظام  27حث وبقوة المجلس الحاكم لالتحاد البرلماني الدولي ، وفقًا للمادة ت .1

األساسي لالتحاد البرلماني الدولي ، على تشكيل لجنة مخصصة لغرض وضع خطه 

وذلك بالتعاون خاصة في ماينمار و عمل برلمانية لحماية الالجئين وعديمي الجنسية ، 

  .( UNHCR)المفوضية السامية لشؤون الالجئين الوثيق مع 

طلب من األمين العام لالتحاد أن ينقل هذا القرار ، إلى البرلمانات األعضاء في وت .8

االتحاد البرلماني الدولي ، األمين العام لألمم المتحدة ، والمنظمات الدولية واإلقليميـــــــة 

 .الصلة ذات 
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137
th

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

 
 

On 8 October 2017, the President received from the Speaker of the National Assembly of 
Kuwait, a request and accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 
137

th 
Assembly of an emergency item entitled: 

 

"The responsibility of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in putting an end to the blatant 
human rights violations against the Rohingya minority in Myanmar". 

 

Delegates to the 137
th
 Assembly will find attached the text of the communication 

submitting the request (Annex I), as well as an explanatory memorandum (Annex II) and 
a draft resolution (Annex III) in support thereof. 
 

The 137
th
 Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of 

Kuwait 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 PRESIDENT BY THE SPEAKER OF  
THE NATIONAL ASSEMBLY OF KUWAIT  

 
 
 
 
 

Kuwait City, 8 October 2017 
 
 
 
 
Dear Mr. President,  
 
I hope that you receive this letter in good health. 
  
Please be informed that the Inter-Parliamentary Group of the Kuwait National Assembly wishes to 
submit a request for the inclusion of an emergency item on the agenda of the 137

th
 IPU Assembly in 

accordance with Article 14.2 of the IPU Statutes. The proposed emergency item is titled: 
  
"The responsibility of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in putting an end to the blatant human rights 

violations against the Rohingya minority in Myanmar". 
  
Kindly find attached a brief explanatory memorandum along with the draft resolution with regard to the 
above-mentioned title of the proposed emergency item. 
  
Please accept the assurances of my highest regards. 
 
 
 

 Yours sincerely, 
 
 
 
 

(Signed) Marzouq A. AL-GHANIM 
Speaker 

National Assembly of Kuwait 
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THE RESPONSIBILITY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) IN PUTTING  
AN END TO THE BLATANT HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE  

ROHINGYA MINORITY IN MYANMAR 
 
 
 

Explanatory memorandum submitted by the delegation of Kuwait 
 
 
For many decades the Rohingya Muslim minority has been subject to the worst types of discrimination 
and ethnic cleansing. In the 1982 Citizenship Law, the authorities in Myanmar denied the Rohingya 
minority the right to citizenship.   
 
The Rohingya minority in the Rakhine State were the victims of systematic persecution and violence 
that resulted in more than 450,000 persons being forced to seek refuge in neighbouring Bangladesh. 
The estimated number of persons that have lost their lives due to the mass exodus caused by the 
violence is more than 1,500 individuals. 
 
The IPU Statutes stress the importance of consolidating international peace and security, protecting of 
human rights and standing united against any threats to those principles.  
 
Based on the foregoing, we request the inclusion of this item in the agenda of the 137

th
 IPU Assembly. 
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THE RESPONSIBILITY OF THE INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU) IN PUTTING  
AN END TO THE BLATANT HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AGAINST THE  

ROHINGYA MINORITY IN MYANMAR 
 

Draft resolution submitted by the delegation of KUWAIT 
 
 
 The 137

th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 
(1) Condemning the continued attacks and acts of violence committed by the Myanmar 
armed forces against the Rohingya ethnic minority, resulting in the deterioration of the human rights 
situation in Myanmar,  
 
(2) Noting that the Rohingya Muslim minority were for decades subject to all types of 
discrimination and persecution and deprived of basic rights,    
 
(3) Recalling the relevant UN General Assembly and IPU resolutions, in particular: 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 117

th
 IPU Assembly (Geneva, Switzerland, 

October 2007),  
 
(4) Affirming the joint statement issued by the IPU President Mr. Saber Chowdhury and the 
IPU Secretary General Mr. Martin Chungong condemning the human rights’ violations against the 
Muslim Rohingya minority in Myanmar, 
 
(5) Reaffirming the importance of global stability, solidarity, and peaceful co-existence as 
essential elements of sustainable development, 
 
(6) Calling for justice for the victims of ethnic discrimination and cleansing in Rakhine State, 
also calling for a sustainable solution to the human rights situation there through the formulation of a 
peace-building plan; and urging the authorities of Myanmar to provide unrestricted access to 
humanitarian aid and allow international investigations to the affected areas in compliance with the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 
 

1. Strongly urges the IPU Governing Council, in accordance with Article 21 (d) of the IPU 
Statutes, to establish an ad hoc committee to formulate a parliamentary roadmap for the 
protection of refugees and stateless persons, particularly in Myanmar, in close 
collaboration with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); 

 
2. Requests that the IPU Secretary General communicate this draft resolution to the IPU 

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

 
 

 
 


