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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

: المغرب، اندونيسيا، اإلمارات العربية المتحدة، بنغالدش، الكويت، الجمهورية دو ُمقدم من وف
 ، وتركيااإلسالمية اإليرانية، والسودان

 

المغيييرا، انيون ،يييي ا، اامييييا ا  العرب يييية  وفييييود  ميييين اليييير    تلقييي  ،7102 أكتييييوبر/  األول تشييييرين 01 فيييي
 اد اج مرفقيية، ووثيا   طلبيا  وترك يا،  ،المتحيي،، بيالغالد ، اليوييا، الوميو يية ااةيالم ة اايران ية، وال،يودا 

  بعالوا  العامة للومع ة 032 اليو ، أعمال جيول في طا ئ بالي
 

 لل،لم تيييي، باعتبا ها االروه ال غ  عل  العال فة واليوما  ،االضطياد ،الخط ر، اان،ان ة األزمة إنياء "
 ".م انما  في وطاليم إل  واآلمالة المشروطة غ ر عودتيم وضما  ،اليول  ن واألمن

 

 ااميييا ا ، إنيون ،ييي ا، المغيييرا  وفيييود طليييب بشييي   قيييرا ا   تتخييي  أ  032العامييية الييييي  الومع ييية مييين طلبوةييي 
 تشييرين 01 األحييي يييو  ، وترك يياوال،ييودا ، ااةييالم ة، جميو ييية إيييرا  اليويييا ،بييالغالد  ،المتحييي، العرب يية
 .7102 أكتوبر/  األول

 

 ومشيرو ( األول المرفي ) للطليب المقيمية الرةيالة ني  032العامية الييي  الومع ية فيي المالييوبو يوي  وةوف
 .له دعما( الثاني المرف ) قرا 

 
 
 

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
 A/137/2-P.15  

 7102 اكتوبر/ تشرين األول 14
 الومع ة العامة

7البالي   
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 اليييولي البرلميياني االتحيياد فييي عضييو ألي يوييوز العاميية، لومع ييةقواعييي ا ميين 00.0 الميياد، أحيييا  وبموجييب
 ميوجة، وضي ح ةت بمي كر، الطلب ه ا يرف  أ  ويوب. الومع ة أعمال جيول في طا ئ بالي إد اج يطلب أ 

 اليييولي البرلميياني االتحيياد أمانيية وتقييو . الطلييب يشييمله اليي ي الموضييو  نطييا  بوضييو  يحيييد قييرا  ومشييرو 
 .الفو  عل  القب ل ه ا من وثا   وأية الطلب ابي  األعضاء جم ع بإبالغ

 
  يلي ما عل  قواعي الومع ة من 00.7 الماد، تال إضافة إل  ذلك، 

 إجيراء حالية دول ية هامية حييثا مي ترا  ت،يتلة  اتخياذ طيا ئ باليي إد اج طليب يتالياول أ  يويب (أ)
 البرلمييياني االتحييياد يعيييرا أ  المالاةيييب والتيييي يييييو  مييين الييييولي، الموتميييع جانيييب مييين عاجيييل
 علي  يحصيل يالبغيي أ  الطليب هي ا مثيل ولقبيول االةيتوابة البرلمان ية.وحشيي   أييه عين اليولي

 ؛التصويا في المشا كة األصوا  ثلثي
 حصيول حيال واحيي، وفيي طيا ئ باليي ةيو  أعمالييا جييول فيي تيي ج أ  للومع ية يويوز ال  (ا)

 األصيوا  مين عييد أكبير علي  ال ي يحصل الطلب يقبل المطلوبة، األغلب ة عل  طلبا  عي،
 ؛اايواب ة

 كانيا إذا، واحيي فيي طليب مقترحياتيم ضيم   طيا ئ باليي اد اج أكثير أو طلبي ن لمقييمي يويوز (ج)
 ؛نف،ه الموضو  عل  تالصب   األةاة ة، المقترحا 

 ي،يحبه أ  بعيي موضيو  مقتير  الطيا ئ، بالباليي المتعلي  القيرا ، مشيرو  فيي ييي ج أ  يويوز ال (د)
 عاليوا  وفيي الطليب فيي ليه واضيحة هاليا  إايا ، تيين ليم ميا الومع ية،  فضيته إذا أو مقييمو،،
 .الومع ة أقر ته ال ي الموضو 
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األمين العام من قبل وفود المغرب، اندونيسيا، اإلمارات العربية المتحدة،  إلى موجهةال االتصاالت

 ، وتركياوالسودانبنغالدش، الكويت، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
 

 7102 أكتوبرتشرين األول/  01 ،ةانا بطرةبرغ                                                     
 

 

 ،األم ن العا  عةيةي
 

المغييرا، انيون ،يي ا، اامييا ا  العرب يية المتحييي،، بييالغالد ، اليويييا، عيين وفييود    بالال ابيية نقييي  بيي   نتشييرف
حيول قضي ة الروه ال غ يا،  والالييا ي الم،يتيمل القيرا  مشيرو وترك يا، ، وال،ودا الوميو ية ااةالم ة اايران ة، 

  بعالوا 
 

 لل،لم تيييي، باعتبا ها االروه ال غ  عل  العال فة واليوما  ،االضطياد ،الخط ر، اان،ان ة األزمة إنياء "
 ".م انما  في وطاليم إل  واآلمالة المشروطة غ ر عودتيم وضما  ،اليول  ن واألمن

 

، وإذا ليم ييين هاليا  مييم  اقتيرا ه ل   هالا  اليث ر من الوقا، اتفقالا فيي اجتماعاليا علي  تقيييم نأوباعتبا  
أةييباا أو تعل قييا  إضيياف ة ميين الوفييود المعال يية، فإنالييا قييي نالنيير فييي المقتيير  الاليييا ي. ووفقييا  ليي لك، فييإ  وفييي 

 بالغالد  ة قي  المقتر  الميم  بالال ابة عن الوفود الم كو ، أعال،.
 

 ونشيركم عل  ح،ن تعاونيم
 

 ارفأعلي  )التوق ع(
 نا ب األم ن العا  
 األمانة العامة لبرلما  بالغالد  

 

A/032/2-P.15 
0 ملح   

االنول ةيةاألصل    
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 الروهينيغيا،  على العنيفة والهجمات االضطهاد، الخطيرة، اإلنسانية األزمة إنهاء
  المشروطة غير عودتهم وضمان الدوليين، واألمن للسلم باعتبارها تهديد

 ميانمار في وطنهم إلى واآلمنة
 

ُمقدم من وفود: المغرب، اندونيسيا، اإلمارات العربية المتحدة، بنغالدش،  من مقدم قرار مشروع
 ، وتركياالكويت، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، والسودان

 
 

 اليولي، البرلماني لالتحاد 032 عامة اليييال الومع ة إ         
 

 002 العامية اليييييي الومع ية بااجميا  اعتميتيه الي ي ،اليولي البرلماني االتحاد قرا  إل  تش ر إذ (0)
 االنتياكييا  وقيي  إليي  الملحيية الحاجيية بشيي   ،(7112 أكتييوبر/  األول تشييرين 01 جال يي ،)

 م انمييا ، لشييعب الييمقراط يية الحقييو  واةييتعاد، ،الفييو  عليي  اان،ييا  لحقييو  الالطييا  الواةييعة
 دو  بشيي   ،(7101 أكتييوبر/  األول تشييرين 70 جال يي ،) بااجمييا  تييم اتخيياذ، اليي ي والقييرا 

 تيييوف ر فيييي ،وااقل م ييية اليول ييية والمالنميييا  ،البرلميييان  ن ،البرلمانيييا  ،الييييولي البرلمييياني االتحييياد
 الياتل ية الصيراعا  ،الحيرا طريي  عين الجئي ن أصيبحوا لمين العاجيل والييعم ،الالزمية الحماية

 اليول ة، واالتفاق ا  ،اليولي اان،اني القانو  لمبادئ وفقا   ،واالجتماع ة
، 21/733عليييي  قييييرا ا  األمييييم المتحييييي، ذا  الصييييلة، بمييييا ف يييييا القييييرا ا  ت كييييي ميييين جييييييي  (7)

 حول وضع حقو  اان،ا  في م انما ، 88/731، 82/733، 86/717
 اان،يييييا  لحقيييييو  العيييييالمي ااعيييييال  ،(0411) المتحيييييي، األميييييم م ثيييييا  ت تييييي  بالح،يييييبا  و (3)

 ،(0483) العالصيييري التم  ييية أاييييال جم يييع علييي  للقضييياء المتحيييي، األميييم إعيييال  ،(0416)

A/032/2-P.15 
7 ملح   

االنول ةيةاألصل    
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 األول االتت ييييا ي والبروتوكييييول( 0488) وال، اةيييي ة المين يييية بييييالحقو  الخييييا  اليييييولي العييييي
(0488)، 

 لحقييييو  الو،يييي مة واالنتياكييييا  الق،ييييري التشييييريي العاليييي ، اةييييتمرا  إزاء القليييي  بييييال  ي،يييياو ها (1)
 م انما ، في  ات ن والية أقل ة الروه الغ ا العرق ة في ماليا يعاني التي اان،ا 

 العرق ية باألقل ية يعتيرف ، الي ي64/238 المتحي،  قم لألمم العامة الومع ة قرا  إل  تش ر وإذ (1)
 المتحيييييي، لألميييييم العامييييية الومع ييييية م انميييييا ، وقيييييرا  فيييييي الشيييييمال ة  اتييييي ن واليييييية فيييييي الروه الغ يييييا

 الروه الغ يا ألقل ية المت،ياوية والحقيو  الوال،ي ة ميال  علي  م انميا  يحي    ، الي ي 69/248 قيم
 العرق ة،

 التييي م انمييا ، فييي الشييمال ة  اتيي ن والييية فييي" العرقييي التطي يير" بمما ةيية تييا  بوجييه صُيييما (8)
 الييال ة، أو العرق ة الوماعا  تيم ر أو تشريي ت،تييف

األمال يييية  وآثا هييييا بييييالغالد ، إليييي  للروه الغ ييييا الم،ييييبوقة غ يييير اليويييير، إزاء قلقيييييا عيييين تعييييرا وإذ  (2)
 والمالطقة، بالغالديش أمن عل  المحتملة

ميين تييالل  ق،ييرا ،  الروه ال غ ييا المشييردين م،يياعي، أفييراد إليي  الرام يية بييالغالد  بويييود ترحييب وإذ (6)
 والشيييركاء البلييييا ،، المتحيييي، األميييم وكييياال  مييين المقيييي  الييييعم وتقييييير إثبيييا  ملوييي  م قيييا،

 اآلترين، اليول  ن
 الييي ي ،"العرقييي التطي يير" بشييي   وقلقييه المتحييي، لألميييم العييا  األميي ن بتعل قيييا  علمييا   ت تيي  وإذ (4)

 وطاليم، من الروه الوا إباد، إل  يرمي
/  أيليييول 77 المييي    اليا مييية الشيييعب ة بيييالحيم الصييياد  عييين المحيمييية أيضيييا   علميييا   ت تييي  وإذ (01)

 ،7102 ةبتمبر
 طييييول عليييي  اليول يييية القواعييييي تالتيييييك التيييي األ ضيييي ة األلغييييا  وضييييع إزاء القليييي  بييييال  ي،ييياو ها وإذ (00)

 م انما ، إل  العود، من الروه الغ ا لمالع الحيود
 والييية  اتيي نالمعال يية ب االةتشييا ية اللواليية عيين الصيياد ، والتوصيي ا  الاليييا ي بييالتقرير رحييبت وإذ  (07)

 عالا ، كوفي بر اةة
 والمتطرفيو  م انميا  فيي األمين قيوا  ا تيبتييا التيي الفنيا ع لضيحايا أةيفيا بيال  عين تعرا وإذ (03)

 الروه ال غ ا، مع العم   تعاطفيا عن ك لك وتعرا  ات ن، في العرق و 
 

 فقيييا  العييييي ميين ذلييك فييي بمييا ،اان،ييا  لحقييو  الو،يي مة االنتياكييا  جم ييع بقييو، تيييين .0
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 فييييي المتمثليييية البغ ضيييية المما ةيييية ةيييي ما وال م انمييييا ، فييييي  اتيييي ن والييييية فييييي البريئيييية األ وا 
 االحتيرا  وضيما  ،فيو ا   االنتياكيا  ه ، وق  إل  م انما  حيومة وتيعو ،"العرقي التطي ر"

 اليين؛ أو العر  ب،بب تم  ة دو  للوم ع، األةاة ة والحريا  اان،ا  وحقو  اليامل
 

 ،الوال،يي ا  متعيييد فرييي   ةييالبإ ،المتحييي، لألمييم التييابع اان،ييا  حقييو  موليي  قييرا  ت يييي .7
 ا تيبتييا التيي اان،يا  لحقو  المةعومة االنتياكا  في للتحق   للم،اءلة وتاضع ،م،تقل

  ات ن؛ والية في األمن قوا 
 

 الميييين و  وايييركا ها األمييين قيييوا  مييي ترا ا تيبتييييا التيييي الفنيييا ع إزاء قلقييييا بيييال  عييين تعيييرا .3
 اليول ة؛ للقوان ن وصا تا   تط را انتياكا   تشيل التي ،الروه الوا أقل ة ضي المتطرفو 

 

 أعمييييال لوم ييييع حيييي لوضييييع وفو يييية عاجليييية تييييياب ر تتخييي  أ  ،م انمييييا  ةيييلطا  إليييي  تطليييب .1
 والعيييود ،الييولي القيانو  ،اان،يا  حقيو  تالتييك التيي المما ةيا  جم يع ومواجيية ،العالي 

 اليول ة؛
1. 

 
 وجم يييع ،اان،يييا  حقيييو  ومولييي  ،المتحيييي، لألميييم التيييابع األمييين مولييي أيضيييا  إلييي   تطلييب

 اان،ييان ة الم ةييا، وقيي  أجييل ميين ب،ييرعة التيييتل ،المختصيية والحيوم يية ااقل م يية الي ئييا 
 اليول  ن؛ وال،لم لألمن تييييا   تمثل ألنيا ،األزمة لي ، والتصيي غ ا،الروه ال ألقل ة

 

إليي  مييا يقييرا ميين مل ييو   لتييوف ر  بييالغالد حيوميية تبيي ليا التييي للويييود تقييييرها عيين تعييرا .8
 والرعاييية ،الم ييا، ،الصييح ة المرافيي  ،الغيي اء ،الميي و  ،ماليييا أمييو  جملييةمشييرد ميين الروه ال غ ييا، 

 الماليوب ن؛  غ االروه الأفراد  من مل و  من يقرا ما، إل  الطب ة
 

 التحيييييول وعمل يييييةيعم انيون ،ييييي ا لعمل ييييية ااصيييييال  الع،ييييييري لييييي تقيييييييرها عييييين أيضيييييا   تعيييييرا .2
 في م انما ، لتو،ي ق م الييمقراط ة احترا  األكثرية، وحماية األقل ا . الييمقراطي

 

 والمالنمييا  المتحييي، األمييم وكيياال تيير ، إضييافة إليي  لبيييا  األل ،أيضييا   تقييييرها عيين تعييرا .6
 الروه ال غ يييا إلييي  وم،ييياعيتيا دعمييييا وقييييما ،تضييياماليا عييين أعربيييا التيييي ،األتييير  اليول ييية

 ؛ق،را   المشردين
 

 تيي م ن فييي الم،يياعي، البرلمانييا  األعضيياء فييي االتحيياد البرلميياني اليييولي، إليي  جم ييع تيييعو .4
 جييود إلي  الروه ال غ يا، واالنضيما  إلي  اان،ياني الييعم وتقيييم للروه الغيا، األةاةي ة الحقو 
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 واليييية فيييي وطييياليم إلييي  للروه الغيييا الم،يييتيامة العيييود، أجيييل مييين الييييولي، والموتميييع بيييالغالد 
  ات ن؛ والية في واألمن االةتقرا  اةتعاد، في والم،اهمة م انما ، في  ات ن

 

 للحاليييية حييييي ووضييييع ،العاليييي  لوقيييي  تطييييو، أي بعييييي يتخيييي  لييييم م انمييييا  برلمييييا  أل  ت ةيييي  .01
  ات ن؛ والية في غ اللروه ال الم ةاوية

 ذليييك فيييي بميييا الو  يييية، األةيييباا علييي  تقضيييي أ  لم انميييا  يالبغيييي أنيييه علييي  بقيييو،و  تشييييد .00
 انعيييييا  إليييي  أد  اليييي ي ،0467 لعييييا  الوال،يييي ة قييييانو  إليييي  اةييييتالادا   الوال،يييي ة ميييين الحرمييييا 
 والتم  يييية ،الملي يييية ميييين تورييييييهم واةييييتمرا الروه ال غ ييييا،  م،ييييلمي حقييييو  وانتيييييا  الوال،يييي ة
 ضيهم؛

 

حقيييو  قانون ييية أي تحييي س  ةيييلطا  م انميييا  علييي  حقيييو  المواطالييية للروه الغ يييا، إضيييافة إلييي   .07
 في ذلك، حرية التالقل والوصول إل  أةوا  العمل، وتيما  التعل م والصحة.أتر ، بما 

 إل  م انما  حيومة تيعو 03
 وإلي  ،ارط أو ق ي وبيو  ،فو ا    ات ن والية في العرقي التطي ر ومما ةة العال  وق  أ. 

 األبي،
 الالجئييييي ن فيييييي ق،يييييرا   المشيييييردينأفيييييراد الروه الغ يييييا  لوم يييييع الم،يييييتيامة العيييييود، ضيييييما  ا. 

 ممين، وقا راأق في م انما  في ديا هم إل  ، بالغالد
 ارط؛ أو ق ي وبيو  فو ا   عالا  كوفي لوالة تقرير توص ا  تالف   ج. 

 

 ميين مةيييي اتخيياذ فييي بويييية الالنيير عليي  المتحييي،، األمييم ةيي ما وال اليييولي، الموتمييع تحيي س  01
 عليي  ترةييل أ  المتحييي، األمييم إليي  وتطلييب م انمييا ، فييي الوا ييية األزميية لمعالويية ااجييراءا 

 فيييي ،وم،يييتقل ايييامل تحق ييي  اجيييراء ،م انميييا  إلييي  الحقيييا   لتقصيييي بعثييية االةيييتعوال وجيييه
  ات ن؛ والية في اان،ا  حقو  الو، مة واالنتياكا  المةعومة الوحش ة األعمال

 

 ،المتحيييي، األميييم إايييراف تحيييا ،م انميييا  داتيييل" آمالييية مالييياط " إنشييياءعلييي   بقيييو،و  توصيييي .01
 ؛والعر  اليين عن الالنر بغض المين  ن جم ع لحماية

 

 تطية وضيع طريي  عين ، اتي ن واليية في اان،ا  حقو  لحالة م،تيا  حل إيواد إل  تيعو .08
 ال،ال ؛ لبالاء
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 الم،تقبلة؛ البليا  في الروه الوا الالجئ ن الةت عاا ااملة برام  وضع إل  أيضا   تيعو .02
 

 الشمال ة؛  ات ن والية في عوا   دو  ،اان،ان ةالمالنما  و  ااعال  وةا ط بيتول توصي .06
 

 فييييي غ يييياللروه ال المالاهضيييية اليراه يييية حمليييية ضييييي تييييياب ر تتخيييي  أ  م انمييييا  بحيوميييية تي ييييب .04
 فيي المتطيرف ن مواطالي والية  اتي ن جانب من - المين ة ال قنة - أيضا   توق  وأ  م انما ،

  ات ن؛ والية
 

 م انميا  علي  اليبلوماةيي الضيغط تيث  ، لحيوماتيا تشو ع عل  البرلمانا  جم ع تح    .71
 التييي ،م انمييا  فييي  اتيي ن والييية فييي الم ةيياوية للحاليية حييي لوضييع ،الم،ييتويا  جم ييع عليي 

 اليول  ن؛ واألمن لل،لم تط را   تييييا   تشيل
 تالف ي  متابعية أجل من ،بم انما  معالي اليولي البرلماني لالتحاد تابع اتصال فري  إنشاء تقر  .70

 البرلميييياني الموتمييييع عليييي  يتعيييي ن التييييي والعمل يييية المالاةييييبة التييييياب ر واةتيشيييياف ،القييييرا  هيييي ا
 زمة؛لأل وم،تيا  ةلمي حل وتوف ر  غ ا،الروه ال اعب حالة لمعالوة ،اتخاذها العالمي

 التحييادفييي ا األعضيياء البرلمانييا  إليي  ،القييرا  هيي ا يالقييل أ  لالتحيياد العييا  األميي ن إليي  تطلييب .77
 .الصلة ذا  وااقل م ة اليول ة والمالنما  ،المتحي، لألمم العا  األم ن، اليولي البرلماني

 

 .م انما  في التطو ا  من بالمةيي يتعل  ف ما تبق  مت قنة، أ  تقر  .73
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegations of Morocco, Indonesia, the United Arab Emirates, 

Bangladesh, Kuwait, Iran (Islamic Republic of), Sudan and Turkey 
 
 

On 14 October 2017, the President received from the delegations of Morocco, Indonesia, 
the United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran (Islamic Republic of), Sudan and 
Turkey a request and accompanying documents for the inclusion in the agenda of the 
137th Assembly of an emergency item entitled: 

 
"Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingyas as a 

threat to international peace and security and ensuring their unconditional and safe return 
to their homeland in Myanmar". 

 
Delegates to the 137th Assembly will find attached the text of the communication 
submitting the request (Annex I) and a draft resolution (Annex II) in support thereof. 
 
The 137th Assembly will be required to take a decision on the request of the delegations 
of Morocco, Indonesia, the United Arab Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran (Islamic 
Republic of), Sudan and Turkey on Sunday, 15 October 2017. 
 
Under the terms of Assembly Rule 11.1, any Member of the IPU may request the 
inclusion of an emergency item in the Assembly agenda. Such a request must be 
accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft resolution which clearly 
define the scope of the subject covered by the request. The IPU Secretariat shall 
communicate the request and any such documents immediately to all Members. 
 

Furthermore, Assembly Rule 11.2 stipulates that: 
 

(a) A request for the inclusion of an emergency item must relate to a recent major 
situation of international concern on which urgent action by the international 
community is required and on which it is appropriate for the IPU to express its 
opinion and mobilize a parliamentary response.  Such a request must receive a 
two-thirds majority of the votes cast in order to be accepted;  

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda.  Should several 
requests obtain the requisite majority, the one having received the largest number 
of positive votes shall be accepted; 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency item may 
combine their proposals to present a joint one, provided that each of the original 
proposals relates to the same subject; 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or rejected by the 
Assembly cannot be included in the draft resolution submitted on the emergency 
item, unless it is clearly referred to in the request and title of the subject adopted by 
the Assembly. 
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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL  
BY THE DELEGATIONS OF MOROCCO, INDONESIA, THE UNITED ARAB EMIRATES, 

BANGLADESH, KUWAIT, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF), SUDAN AND TURKEY 
 
 
 

St. Petersburg, 14 October 2017 
 
 

Dear Mr. Secretary General, 

We have the honour to submit on behalf of the delegations of Morocco, Indonesia, the United Arab 
Emirates, Bangladesh, Kuwait, Iran (Islamic Republic of), Sudan and Turkey the updated and final 
draft resolution of a merged proposal on the Rohingya issue entitled: 

"Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingyas  
as a threat to international peace and security and ensuring their unconditional and  

safe return to their homeland in Myanmar". 
 

As there is little time, we agreed in our meetings to submit a merged proposal. If there is no response 
or further comments from the concerned delegates, we may consider the proposal final. Accordingly, 
the delegation of Bangladesh will submit this merged proposal on behalf of the above-mentioned 
delegations. 
  
Thank you for your kind cooperation. 
 
 
  

 Yours sincerely, 

  

(Signed) Md. Ali ASHRAF 
Deputy Secretary 

Bangladesh Parliament Secretariat 
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ENDING THE GRAVE HUMAN CRISIS, PERSECUTION AND VIOLENT ATTACKS ON THE 

ROHINGYAS AS A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY AND ENSURING 
THEIR UNCONDITIONAL AND SAFE RETURN TO THEIR HOMELAND IN MYANMAR 

 
Draft Resolution submitted by the delegations of MOROCCO, INDONESIA, THE UNITED ARAB 

EMIRATES, BANGLADESH, KUWAIT, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF), SUDAN AND TURKEY  
 

 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

(1) Recalling the IPU Resolution adopted unanimously by the 117th Assembly 
(Geneva,10 October 2007) on The urgent need to immediately stop the widespread human rights 
violations and to restore the democratic rights of the people of Myanmar, and the Resolution adopted 
unanimously by the 133rd IPU Assembly (Geneva, 21 October 2015) on 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, 
 
(2) Reaffirming relevant United Nations General Assembly Resolutions, including 
Resolutions 70/233, 68/242, 67/233, 66/230 on the Situation of human rights in Myanmar, 
 
(3) Taking into account the Charter of the United Nations (1945), the Universal Declaration of 
Human Rights (1948), the UN Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(1963), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the First Optional Protocol 
(1966), 
 
(4) Profoundly distressed by the continuing violence, forced displacement and serious 
violations of human rights experienced by ethnic Rohingyas in the Rakhine State of Myanmar, 
 
(5) Recalling UN General Assembly Resolution 64/238 which recognizes the Rohingya ethnic 
minority in the Northern Rakhine State of Myanmar and UN General Assembly Resolution 69/248 
which urges Myanmar to grant citizenship and equal rights to the Rohingya ethnic minority,  
 
(6) Particularly shocked by the practice of "ethnic cleansing" in the Northern Rakhine State of 
Myanmar which is aimed at the displacement or destruction of ethnic or religious groups, 
 
(7) Expressing concern over the unprecedented exodus of the Rohingyas to Bangladesh and 
its humanitarian and potential security consequences for Bangladesh and the region, 
 
(8) Welcoming Bangladesh's efforts to help the forcibly displaced Rohingyas by providing 
temporary refuge and appreciating support from the United Nation agencies, countries and other 
international partners, 
 
(9) Taking note of the United Nations Secretary-General’s comments and concern on "ethnic 
cleansing" which aims to annihilate the Rohingyas from their homeland, 
 
(10) Also taking note of the verdict of the Permanent Peoples' Tribunal dated 22 September 
2017, 
 
(11) Deeply concerned by the placing of landmines in violation of international norms along 
the border to prevent the Rohingyas from returning to Myanmar, 
 
(12) Welcoming the final report and recommendations of the Advisory Commission on 
Rakhine State led by Kofi Annan, 
 
(13) Expressing deep sorrow for the victims of the atrocities perpetrated by the Myanmar 
security forces and extremist ethnic Rakhine civilian vigilantes and also expressing profound sympathy 
to the Rohingyas, 
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1. Strongly condemns all gross violations of human rights including loss of many innocent 
lives in the Rakhine State of Myanmar and, particularly, the abhorrent practice of "ethnic 
cleansing", and calls on the Government of Myanmar to cease these violations 
immediately and ensure full respect of human rights and fundamental freedoms for all, 
without distinction of race or religion; 

 
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. Expresses grave concern over the recent atrocities perpetrated by security forces and 

their extremist civilian accomplices against the Rohingya minority, which constitute 
serious and blatant violations of international laws; 

 
4. Calls upon the Myanmar authorities to take urgent and immediate measures to put an 

end to all the violence and to confront all practices that are in violation of human 
rights, international law and the international covenants;  

 
5. Also calls upon the United Nations Security Council, Human Rights Council and all 

regional and governmental competent bodies to urgently interfere in order to halt the 
human tragedy of the Rohingya minority and to deal with this crisis as it represents a 
threat to international security and peace; 

 
6. Appreciates the efforts of the Government of Bangladesh to provide close to one 

million distressed Rohingyas with, inter alia, shelter, food, sanitation, water and 
medical attention; 

 
7. Also appreciates Indonesia’s support for the military reform and process of 

democratization in Myanmar to reflect the democratic values of respect for the 
majority and protection of minorities; 

 
8. Further appreciates other countries, as well as UN agencies and other international 

organizations that have expressed their solidarity and extended their support and 
assistance to the forcibly displaced Rohingyas; 

 
9. Invites all IPU Member Parliaments to help in securing the basic rights of the 

Rohingyas, extending humanitarian support to the Rohingyas and in joining the efforts 
of Bangladesh and the international community towards the sustainable return of 
Rohingyas to their homeland in the Rakhine State of Myanmar, and to contribute to 
the restoration of stability and security in the Rakhine State; 

 
10. Regrets that the Parliament of Myanmar has yet to take any step to stop the violence 

and to put an end to the tragic situation of the Rohingyas in the Rakhine State; 
 

11. Strongly stresses that Myanmar should eliminate the root causes, including the denial 
of citizenship based on the 1982 Citizenship Act which has led to statelessness and 
deprival of the rights of the Rohingya Muslims, and to continued dispossession and 
discrimination against them; 

 
12.  Urges Myanmar authorities to grant citizenship rights to the Rohingyas as well as any 

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

 
13. Calls on the Government of Myanmar 

 

(a) to stop the violence and the practice of ethnic cleansing in the Rakhine State 
immediately, unconditionally and forever, 

 

(b) to ensure sustainable return of all forcibly displaced Rohingyas sheltered in 
Bangladesh to their homes in Myanmar within the shortest possible time, 

 

(c) to implement the recommendations of Kofi Annan’s Commission Report 
immediately, unconditionally and entirely; 
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14. Urges the international community, in particular the United Nations to seriously 
consider further action for addressing the ongoing crisis in Myanmar and requests the 
United Nations to send a Fact-Finding Mission to Myanmar urgently to conduct a 
thorough and independent investigation of alleged atrocities and gross violations of 
Human Rights in the Rakhine State; 

  
15. Recommends strongly the creation of "Safe Zones" inside Myanmar under UN 

supervision to protect all civilians irrespective of religion and ethnicity; 
 

16. Calls for a sustainable solution to the human rights situation in the Rakhine State 
through the formulation of a peace-building plan; 

 
17. Also calls for inclusive assimilation programmes for Rohingya refugees in the 

receiving countries; 
 

18. Recommends unfettered media and humanitarian access in the Northern Rakhine 
State; 

 
19. Calls upon the Myanmar Government to take measures against the anti-Rohingya 

hate campaign in Myanmar as well as to stop civilian – vigilantism by extremist 
Rakhines in the Rakhine State; 

 
20. Urges all parliaments to encourage their respective governments to intensify 

diplomatic pressure on Myanmar at all levels to put an end to the tragic situation in the 
Rakhine State of Myanmar which constitutes a grave threat to international peace and 
security; 

 
21. Decides to establish the IPU Contact Group on Myanmar in order to follow the 

implementation of this resolution and to explore appropriate and practical measures to 
be undertaken by the global parliamentary community to address the situation of the 
Rohingya people and provide a peaceful and sustainable solution for the crisis; 

 
22. Requests the IPU Secretary General to convey the present resolution to the IPU 

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

 
23. Resolves to remain vigilant regarding further developments in Myanmar. 
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