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 الدولي، البرلماني لالتحاد 032 عامة الـــال الجمعية إن       
 

 002 العامـة الــــــ الجمعيـة باإلجمـا  اعتمدته الذي ،الدولي البرلماني االتحاد قرار إلى تشير إذ (0)
 االنتهاكــا  وقــ  إلــى الملحــة الحاجــة بشــ ن ،(7112 أكتــوبر/  األول تشــرين 01 جنيــ ،)

 ميانمــار، لشــع  الديمقراطيــة الحقــو  واســتعاد  ،الفــور علــى اإلنســان لحقــو  النطــا  الواســعة
 أكتــــوبر/  األول تشــــرين 70 جنيــــ ،) باإلجمــــا  تــــخ ات ــــاذ  الــــذي القــــرار إلــــى أيضًــــا تشــــيرو 

 الدوليــة والمنظمــا  ،البرلمــانيين ،البرلمانــا  ،الــدولي البرلمــاني االتحــاد دور بشــ ن ،(7102
 نتيجــة الجئــين أصــبحوا الــذين ، ألولئــ العاجــ  والــدعخ ،الالزمــة الحمايــة تــوفير فــي ،واإلقليميــة

 واالتفاقيـا  ،الـدولي اإلنسـاني القانون لمبادئ وفقاً  ،واالجتماعية الداخلية الصراعا  ،الحرب
 الدولية،

، 21/733علــى قــرارا  األمــخ المتحــد  ذا  الصــلة، بمــا فيهــا القــرارا  تؤكــد مــن جديــد وإذ  (7)
 حول وضع حقو  اإلنسان في ميانمار، 88/731، 82/733، 86/747

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

 7171تشرين األول / أكتوبر  71 -71 
 A/137/7-DR  

 7102 اكتوبر/ تشرين األول 02
 الجمعية العامة

 2البند 
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 اإلنســـــان لحقـــــو  العـــــالمي اإلعـــــالن ،(0442) المتحـــــد  األمـــــخ ميثـــــا  ت خـــــذ بالحســـــبان و (3)
 ،(0483) العنصـــري التمييـــ  أشـــ ال جميـــع علـــى للقضـــا  المتحـــد  األمـــخ إعـــالن ،(0446)

 األول االختيـــاري والبروتوكـــول( 0488) والسياســـية المدنيـــة بـــالحقو  ال ـــا  الـــدولي العهـــد
(0488)، 

 العرقيــة باألقليــة يعتــر  الــذي ،84/736 المتحــد  لألمــخ العامــة الجمعيــة قــرار إلــى تشــير وإذ (4)
ــــا ــــة وقــــرار ،ميانمــــار فــــي الشــــمالية راخــــين واليــــة فــــي الروهينيغي  المتحــــد  لألمــــخ العامــــة الجمعي

ألقليـــة  الحقـــو  فـــي والمســـاوا  المواطنـــة مـــن  علـــى ميانمـــار ح ومـــة يحـــ  الـــذي ،84/746
 الروهينغيا العرقية.

 لحقــو  الجســيمة واالنتهاكــا  القســري التشــريد العنــ ، اســتمرار إزا  القلــ  بــال  يســاورهاوإذ  (2)
 ميانمار، في راخين والية أقلية الروهينغيا العرقية في منها يعاني التي اإلنسان

 التـــي ميانمـــار، فـــي الشـــمالية راخـــين واليـــة فـــي العرقـــي التطهيـــر بممارســـة خـــا  بوجـــه صـُــدم  (8)
 الدينية، أو العرقية الجماعا  تدمير أو تشريد تستهد 

وآثارهـــــا األمنيـــــة  بـــــنغالد ، إلـــــى للروهينغيـــــا المســـــبو النـــــ و   يـــــر  إزا  قلقهـــــا عـــــن تعـــــرب وإذ (2)
 والمنطقة، بنغالديش على المحتملة

 العرقي، التطهير بش ن وقلقه المتحد  لألمخ العام األمين بتعليقا  علماً  ت خذ وإذ (6)
مـن  قسـراً،  الروهينيغيـا المشـردين مسـاعد  أفـراد إلى الرامية بنغالد ح ومة  بجهود ترح  وإذ (4)

 مـــن و يرهـــا، المتحـــد  األمـــخ وكـــاال  مـــن المقـــدم الـــدعخ وتقـــدير ملجـــ  مؤقـــ ، تـــوفيرخـــالل 
 ،الدوليون والشركا  البلدان

 علــى الدوليــة، للمعــايير انتهــا  فــي لألفــراد، المضــاد  األلغــام وضــع إزا  القلــ  بــال  يســاورها وإذ (01)
 ميانمار، إلى العود  الروهينيغيا من لمنع الحدود طول

 راخــين واليــةب المعنيــة االستشــارية اللجنــة عــن الصــادر  والتوصــيا  النهــا ي بــالتقرير يرحــ  وإذ (00)
 عنان، كوفي بر اسة

 والمتطرفـون ،ميانمـار فـي األمـن قـوا  ارت بتها التي الفظا ع لضحايا أسفها بال  عن تعرب ذوإ (07)
 الروهينيغيا، مع العمي  تعاطفها عن كذل  وتعرب راخين، في العرقيون

 

 بمـا ،ميانمـار فـي راخين والية في ،اإلنسان لحقو  الجسيمة االنتهاكا  جميع شد ب تدين .0
 وتـدعو ،البغيضة العرقي التطهير ممارسة سيما وال البريئة، األروا  فقدان العديد من ذل  في
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 اإلنسـان وحقـو  ال امـ  االحتـرام وضـمان ،فـوراً  االنتهاكـا  هذ  وق  إلى ميانمار ح ومة
 الدين؛ أو العر  بسب  تميي  دون للجميع، األساسية والحريا 

 

 ،الجنســيا  متعــدد فريــ  رســالبإ ،المتحــد  لألمــخ التــابع اإلنســان حقــو  مجلــ  قــرار تؤيــد .7
ــــ  ،للمســــا لة وخاضــــع ،مســــتق  ــــي للتحقي ــــي اإلنســــان لحقــــو  الم عومــــة االنتهاكــــا  ف  الت
 راخين؛ والية في األمن قوا  ارت بتها

 

 المـــدنيون وشـــركا ها األمـــن قـــوا  مـــؤخرا ارت بتهـــا التـــي الفظـــا ع إزا  قلقهـــا بـــال  عـــن تعـــرب .3
 الدولية؛ للقوانين وصارخاً  خطيرا انتهاكاً  تش   التي ،الروهينجا أقلية ضد المتطرفون

 

 أعمـــال لجميـــع حـــد لوضـــع وفوريـــة عاجلـــة تـــدابير تت ـــذ أن ،ميانمـــار ســـلطا  إلـــى تطلـــ  .4
 والعهـود ،الـدولي القـانون ،اإلنسـان حقـو  تنتهـ  التـي الممارسـا  جميـع ومواجهة ،العن 

 الدولية؛
2. 
 

 وجميــع ،اإلنســان حقــو  ومجلــ  ،المتحــد  لألمــخ التــابع األمــن مجلــ أيضــاً إلــى  تطلــ 
 اإلنسـانية الم سـا  وقـ  أجـ  مـن بسـرعة التـدخ  ،الصـلة ذا  واإلقليميـة الدولية المنظما 

 الدوليين؛ والسلخ لألمن تهديداً  تمث  ألنها ،األزمةمعالجة هذ  و  غيا،الروهين ألقلية
 

 ،المـ و  ،منهـا أمـور جملـة، لتـوفير  بـنغالد ح ومـة تبذلها التي للجهود تقديرها عن تعرب .8
 يغيـاالروهينأفـراد  من مليون من يقرب ما، إلى الطبية والرعاية ،الميا  ،الصحية المراف  ،الغذا 

 المن وبين؛
 

 إرســــا  و اندونيســــيا لعمليــــة اإلصــــال  العســــ ري  ح ومــــة دعخلــــ تقــــديرها عــــن أيضــــاً  تعــــرب .2
 في ميانمار، لتجسد قيخ الديمقراطية احترام األكثرية، وحماية األقليا . ةالديمقراطي

 

، و يرهــا مــن المتحــد  األمــخ وكــاال خــر ، إضــافة إلــى لبــدان األل ،أيضــاً  تقــديرها عــن تعــرب .6
 إلـــى ومســـاعدتها دعمهـــا وقـــدم  ،تضـــامنها عـــن أعربـــ  التـــي ،األخـــر  الدوليـــة المنظمـــا 
 ؛قسراً  المشردين الروهينيغيا

 

 الجهــود إلــى االنضــمام إلــىالــدولي، البرلمانــا  األعضــا  فــي االتحــاد البرلمــاني  جميــع تــدعو .4
 ودعـخالروهينيغيـا،  إلـى اإلنسـاني الـدعخ وتقديخ للروهينغا، األساسية الحقو توفير  إلى الرامية
 إلــى للروهينغــا المســتدامة العــود  بهــد  ،الــدولي والمجتمــع  بــنغالد بــه تقــوم الــذي العمــ 
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 واليـــة فـــي واألمـــن االســـتقرار اســـتعاد  فـــي والمســاهمة ميانمـــار، فـــي راخـــين واليـــة فـــي وطــنهخ
 راخين؛

 

 للحالــــة حــــد ووضــــع ،العنــــ  لوقــــ  تــــدابير أي بعــــد يت ــــذ لــــخ ميانمــــار برلمــــان ألن ت ســــ  .01
 راخين؛ والية في غيالروهينا على تؤثر التي الم ساوية

 ،لألزمـة الجذريـة األسـباب علـى تقضـي أن ميانمـار يتعّين علـى ح ومـة أنه على بقو و  تشدد .00
 لعــــام الجنســــية قــــانون إلــــى اســــتناداً  الجنســــية مــــن الروهينجــــا شــــع  الحرمــــان ذلــــ  فــــي بمــــا

 واســــتمرارالروهينيغيــــا،  مســــلمي حقــــو  وانتهــــا  الجنســــية انعــــدام إلــــى أد  الــــذي ،0467
 ضدهخ؛ والتميي  ،المل ية من تجريدهخ

 

، بمـا للروهينغيـا األخـر  الحقـو  وجميـع، حقو  المواطنـة لمن سلطا  ميانمار  بقو  تدعو .07
 ، وال ــدما فــي ذلــ ، حريــة التنقــ  والوصــول إلــى أســوا  العمــ ، خــدما  التعلــيخ والصــحة

 .االجتماعية
 إلى ميانمار ح ومة تدعو 03
 ،شرط أو قيد وبدون ،فوراً  راخين والية في العرقي التطهير وممارسة العن  ال   عن أ. 

 األبد، وإلى
 الالجئـــــين فـــــي قســـــراً  المشـــــردينأفـــــراد الروهينغيـــــا  لجميـــــع المســـــتدامة العـــــود  ضـــــمان ب. 

 مم ن، وق  ربأق في ميانمار في ديارهخ إلى ، بنغالد
 شرط؛ أو قيد وبدون فوراً  عنان كوفي لجنة تقرير توصيا  تنفيذ ج. 

 

 مــن م يــد ات ــاذ فــي بجديــة النظــر علــى المتحــد ، األمــخ ســيما وال الــدولي، المجتمــع تحــ    04
 علــى تمــن  أن إلـى ميانمــار ح ومـة وتــدعو ميانمــار، فـي الجاريــة األزمـة لمعالجــة اإلجـرا ا 

 مـن تـتم ن حتـىل إلـى ميانمـار، الوصـو  إم انيـةالحقـا  ،  لتقصـي المتحد  األمخ بعثة الفور
 الجســــيمة واالنتهاكــــا  الم عومــــة الوحشــــية األعمــــال فــــي ،ومســــتق  شــــام  تحقيــــ  وإجــــرا 
 راخين؛ والية في اإلنسان حقو 

 

 حســ  المتحــد ، األمــخ إشــرا  تحــ  ،ميانمــار داخــ " آمنــة منــاط " إنشــا ب بقــو و  توصــي .02
 والعر ؛ الدين عن النظر بغض المدنيين جميع لحمايةاالقتضا ، 
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 خطـة وضـع طريـ  عـن ،راخين والية في اإلنسان حقو  لحالة مستدام ح  إيجاد إلى تدعو .08
 السالم؛ لبنا 

 

ــــى أيضــــاً  تــــدعو .02  البلــــدان فــــي الروهينجــــا الالجئــــين الســــتيعاب شــــاملةإدمــــاج  بــــرام  وضــــع إل
 المستقبلة؛

 

 الشمالية؛ راخين والية في قيود دون ،اإلنسانيةالمنظما  و  اإلعالم وسا ط بدخول توصي .06
 

 غيـاللروهين المناهضـة ال راهيـة حملـة لم افحـة تـدابير تت ـذ أن ،ميانمـار ح ومـةبقو   تهي  .04
 االقتصا  األهلي والتطر . أيضاً  توق  وأن ميانمار، في

 

 ميانمـار علـى الدبلوماسي الضغط ت ثي ، لح وماتها تشجيع على البرلمانا  جميع تح ّ  .71
 ،ميانمـار فـي راخـين واليـة فـي الم ساوية للحالة حد وضعمن أج   ،المستويا  جميع على
 الدوليين؛ واألمن للسلخ خطيراً  تهديداً  تش   التي

 اإلنســـاني القـــانون احتـــرام بتع يـــ  المعنيـــة لجنتـــه خـــالل مـــن الـــدولي البرلمـــاني االتحـــاد تـــدعو 70
 البرلمــــاني المجتمــــع علــــى نيتعــــيّ  التــــي والعمليــــة المناســــبة التــــدابير است شــــا  إلــــى ،الــــدولي
 لألزمـــة، ومســـتدام ســـلمي حـــ  وتـــوفير الروهينغيـــا، شـــع  حالـــة لمعالجـــة ،ات اذهـــا العـــالمي

 إلــى ،الــدولي البرلمــاني االتحــاد فــي األعضــا  برلمانــا  جميــع دعــو  ال صــو ، وجــه وعلــى
 حتـــى ،الصـــدد هـــذا فـــي تـــخ ات اذهـــا التـــي التـــدابير بجميـــع الـــدولي البرلمـــاني االتحـــاد إبـــال 
 عامـة الــــال الجمعيـة فـي ،القـرار هـذا تنفيذ عن تقريراً  يقدم أن الدولي البرلماني لالتحاد يتسنى
 الدولي؛ البرلماني لالتحاد 036

 التحــادفــي ا األعضــا  البرلمانــا  إلــى ،القــرار هــذا ينقــ  أن لالتحــاد العــام األمــين إلــى تطلــ  .77
 .الصلة ذا  واإلقليمية الدولية والمنظما  ،المتحد  لألمخ العام األمين، الدولي البرلماني

 

 .ميانمار في التطورا  من بالم يد يتعل  فيما تبقى متيقظة، أن تقرر .73
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ENDING THE GRAVE HUMAN CRISIS, PERSECUTION AND VIOLENT 
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Rapporteur: Ms. S. F. HOSSEINI (Islamic Republic of Iran) 
 
 

 The 137
th
 Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

(1) Recalling the Resolution adopted unanimously by the 117
th
 IPU 

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 also recalling the Resolution adopted unanimously by the 
133

rd
 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 the relevant United Nations General Assembly 
resolutions, including resolutions 70/233, 68/242, 67/233 and66/230 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 United Nations 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) Recalling United Nations General Assembly resolution 64/238 which 
recognizes the Rohingya ethnic minority in the Northern Rakhine State of Myanmar 
and United Nations General Assembly resolution 69/248 which urges the 
Government of Myanmar to grant citizenship and equal rights to the Rohingya 
ethnic minority,  
 
(5) Profoundly distressed by the continuing violence, forced displacement 
and serious violations of human rights experienced by ethnic Rohingya in the 
Rakhine State of Myanmar, 
 
(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 Rohingya 
to Bangladesh and the humanitarian and potential security consequences for 
Bangladesh and the region, 
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(8) Taking note of the United Nations Secretary-General’s comments and concerns regarding 
ethnic cleansing, 
 
(9) Welcoming the Government of Bangladesh's efforts to assist the forcibly displaced 
Rohingya by offering temporary refuge and appreciating the support provided by the United Nations 
agencies and other countries and international partners, 
 
(10) Deeply concerned by the placing of anti-personal mines in violation of international norms 
along the border to prevent the Rohingya from returning to Myanmar, 
 
(11) Welcoming the final report and recommendations of the Advisory Commission on 
Rakhine State led by Kofi Annan, 
 
(12) 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 Rohingya, 
 
 

1. Strongly condemns all gross violations of human rights in the Rakhine State of Myanmar, 
including the loss of many innocent lives, and, particularly, the abhorrent practice of 
ethnic cleansing, and calls on the Government of Myanmar to cease these violations with 
immediate effect and ensure full respect for the human rights and fundamental freedoms 
of all persons, 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 the alleged human rights violations 
committed by the security forces in Rakhine State; 

 

3. Expresses grave concern regarding 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 authorities of Myanmar to take urgent and immediate action to end all 
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 
relevant international and regional organizations to urgently intervene without delay 
and halt the human tragedy affecting the Rohingya minority, and to address the crisis, 
which represents a threat to international security and peace; 

 

6. Appreciates the efforts of the Government of Bangladesh to provide some one million 
distressed Rohingya with, inter alia, shelter, food, sanitation, water and medical 
attention; 

 

7. Also appreciates the Government of Indonesia’s support for the processes of military 
reform and democratization in Myanmar by respecting democratic values and 
ensuring the protection of minorities; 

 

8. Further appreciates the solidarity expressed by other countries, as well as United 
Nations agencies and other international organizations to the forcibly displaced 
Rohingya, and the support and assistance that they have provided; 

 

9. Invites all IPU Member Parliaments to join the efforts towards securing the basic rights 
of the Rohingya, extending humanitarian support to the Rohingya and supporting the 
action of Bangladesh and the international community aimed at the sustainable return 
of the Rohingya people to their homeland of Myanmar, and to contribute to the 
restoration of stability and security in Rakhine State; 

 

10. Regrets that the Parliament of Myanmar has yet to take any measures to halt the 
violence and put an end to the tragic situation affecting the Rohingya in Rakhine 
State; 
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11. Strongly stresses that the Government of Myanmar must eliminate the root causes of 
the crisis, including the denial of citizenship to the Rohingya people based on the 
1982 Citizenship Act which has led to their statelessness and deprival of the rights, 
and to their continued dispossession; 

 

12.  Firmly calls upon the authorities of Myanmar to grant citizenship and all other rights to 
the Rohingya people, including freedom of movement and access to the labour 
market, education and health and social services; 

 

13. Calls on the Government of Myanmar 
 

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

 

(b) to ensure the sustainable return of all forcibly displaced Rohingya 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; 

 

14. Urges the international community, in particular the United Nations, to seriously 
consider further action to address the ongoing crisis in Myanmar and calls on the 
Government of Myanmar to urgently grant access to the United Nations Fact-Finding 
Mission to Myanmar so that it can conduct a thorough and independent investigation 
into all alleged atrocities and gross violations of human rights in Rakhine State; 

  

15. Recommends strongly the creation, as required, of temporary safe zones inside 
Myanmar under United Nations supervision to protect all civilians irrespective of 
religion and ethnicity; 

 

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

 

17. Also calls for inclusive integration programmes for Rohingya refugees in the receiving 
countries; 

 

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

 

19. Strongly calls upon the Government of Myanmar to take measures against the anti-
Rohingya hate campaign in Myanmar as well as to stop civilian vigilantism and 
extremism; 

 

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. Calls on the IPU through its Committee to Promote Respect for International 
Humanitarian Law 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 to the crisis and, in particular, to 
invite all IPU Member Parliaments to inform the IPU of all measures they have taken 
in that regard in order that the IPU may report on the implementation of this 
Resolution at the 138

th
 IPU Assembly; 

 

22. Requests the IPU Secretary General to convey the present resolution to the IPU 
Member Parliaments, the United Nations Secretary-General and the relevant 
international and regional organizations; 

 

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


