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

 ميانمار في وطنهم إلى واآلمنة
 

1اآلراء بتوافق الدولي البرلماني لالتحاد 731 الــ العامة الجمعية اعتمدته الذي القرار  
7171 أكتوبر/  األول تشرين 71 بطرسبرغ، سانت  

 
 
 

  الدويل، الربملاين لالحتاد 731 الـــ العامة اجلمعية إن       
 

 771 الـــــ العامة اجلمعية باإلمجاع اعتمدته الذي الدويل، الربملاين االحتاد قرار إىل تشري إذ          
 الواسعة االنتهاكات وقف إىل امللحة احلاجة بشأن ،(7111 أكتوبر/  األول تشرين 71 جنيف،)

 القرار إىل أيًضا وتشري ميامنار، لشعب الدميقراطية احلقوق واستعادة الفور، على اإلنسان حلقوق النطاق
 الربملاين االحتاد دور بشأن ،(7172 أكتوبر/  األول تشرين 77 جنيف،) باإلمجاع اختاذه مت الذي

 العاجل، والدعم الالزمة، احلماية توفري يف واإلقليمية، الدولية واملنظمات الربملانيني، الربملانات، الدويل،
 القانون ملبادئ وفقاً  واالجتماعية، الداخلية والصراعات احلرب، نتيجة الجئني أصبحوا الذين ألولئك
 الدولية، واالتفاقيات الدويل، اإلنساين

 

، 11/733على قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا فيها القرارات إذ تؤكد من جديد و             
 حول وضع حقوق اإلنسان يف ميامنار، 88/731، 81/733، 86/747

 

                                                           
1
 .القرار بأكمله وأعرب وفد الصني عن حتفظه على أجزاء من القرار، بينما رفض وفد ميامنار 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

  7171أكتوبر / تشرين األول 71 -71 

 



2/5 

 
 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب

       
 

 
 

 ،(7446) اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ،(7442) املتحدة األمم ميثاق باحلسبان وتأخذ         
 باحلقوق اخلاص الدويل العهد ،(7483) العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء املتحدة األمم إعالن
 ،(7488) األول االختياري والربوتوكول( 7488) والسياسية املدنية

 

 الروهينغــا العرقيــة باألقليــة يعــ   الــذي ،84/736 املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة قــرار إىل تشــري وإذ         
 حكومـــة حيـــ    الـــذي ،84/746 املتحـــدة لألمـــم العامـــة اجلمعيـــة وقـــرار ،ميامنـــار يف الشـــمالية راخـــني واليـــة يف

 .ألقلية الروهينغا العرقية احلقوق يف واملساواة املواطنة منح على ميامنار
 

 اإلنسـان حلقـوق اجلسـيمة واالنتهاكـات القسـري التشريد العنف، استمرار إزاء القلق بالغ يساورهاوإذ          
 ميامنار، يف راخني والية ا العرقية يفأقلية الروهينغ منها يعاين اليت

 

 تســتهد  الــيت ميامنــار، يف الشــمالية راخــني واليــة يف العرقــي التطهــري مبمارســة خــاص بوجــه صـُـدم           
 الدينية، أو العرقية اجلماعات تدمري أو تشريد

 

 علــى وآثارهــا األمنيــة اةتملــة بــنغالد ، إىل للروهينغيــا املســبوقالنــزوغ  ــري  إزاء قلقهــا عــن تعــرب وإذ        
 واملنطقة، بنغالديش
 العرقي، التطهري بشأن وقلقه املتحدة لألمم العام األمني بتعليقات علماً  تأخذ وإذ         

 

 قســراً،  ا املشــردينالروهينغــ مســاعدة أفــراد إىل الراميــة بــنغالد حكومــة  تبــذ ا الــيت بــاجلهود ترحــب وإذ         
 والشـركاء البلـدان مـن و ريهـا، املتحـدة األمـم وكـاالت مـن ماملقـد   الـدعم روتقـد ملجـأ مؤقـ ، تـوفريمن خالل 

 ،الدوليني
 

 طـــول علــى الدوليــة، للمعــايري انتهــا  يف لألفــراد، املضــادة األلغــام وضــع إزاء القلــق بــالغ يســاورها وإذ         
 ميامنار، إىل العودة منالروهينغا  ملنع احلدود

 

 بر اســة راخــني بواليــة املعنيــة االستشــارية اللجنــة عــن الصــادرة والتوصــيات النهــا ي بــالتقرير رحــبت وإذ         
 عنان، كويف

 العرقيون واملتطرفون ميامنار، يف األمن قوات ارتكبتها اليت الفظا ع لضحايا أسفها بالغ عن تعرب ذوإ         
 ،الروهينغا مع العميق تعاطفها عن كذلك وتعرب راخني، يف
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 يف ميامنــار، مبــا يف راخــني واليــة يف اإلنســان، حلقــوق اجلســيمة االنتهاكــات مجيــع بشــدة تــدين .7
ـــد مـــن ذلـــك ـــة، األرواغ فقـــدان العدي  وتـــدعو البغيضـــة، العرقـــي التطهـــري ممارســـة ســـيما ال الربيئ

 اإلنســان حلقــوق الكامــل االحــ ام وضــمان فــوراً، االنتهاكــات هــذه وقــف إىل ميامنــار حكومــة
 الدين؛ أو العرق بسبب متييز دون للجميع، األساسية واحلريات

 

 اجلنســـيات، متعـــدد فريـــق بإرســـال املتحـــدة، لألمـــم التـــابع اإلنســـان حقـــوق جملـــ  قـــرار تؤيـــد .7
 ارتكبتهــا الــيت اإلنســان حلقــوق املزعومــة االنتهاكــات يف للتحقيــق للمســاءلة، وخاضــع مســتقل،

 راخني؛ والية يف األمن قوات
 

 املــــدنيون وشــــركا ها األمــــن قــــوات مــــؤخراً  ارتكبتهــــا الــــيت الفظــــا ع إزاء قلقهــــا بــــالغ عــــن تعــــرب .3
 الدولية؛ للقوانني وصارخاً  خطريا انتهاكاً  تشكل اليت الروهينغا، أقلية ضد املتطرفون

 

 العنـف، أعمـال جلميـع حـد لوضـع وفوريـة عاجلـة تـدابري تتخذ أن ميامنار، سلطات إىل تطلب .4
 الدولية؛ والعهود الدويل، القانون اإلنسان، حقوق تنتهك اليت املمارسات مجيع ومواجهة

 

2. 
 

اإلنســـان التـــابع لألمـــم  حقـــوق وجملـــ  املتحـــدة، لألمـــم التـــابع األمـــن جملـــ أيضـــاً إىل  تطلـــب
 وقــف أجــل مــن بســرعة أن تتــدخل ،الصــلة ذات واإلقليميــة الدوليــة املنظمــات ومجيــع املتحــدة،
 والســلم لألمــن هتديــداً  تشــكل ألهنــا ومعاجلــة هــذه األزمــة، الروهينغيــا، ألقليــة اإلنســانية املأســاة

 الدوليني؛
 املـــأو ، منهــا، أمــور لتــوفري، مجلـــة بــنغالد  حكومـــة تبــذ ا الــيت للجهـــود تقــديرها عــن تعــرب .8

 أفــراد الروهينغــا مــن مليــون مــن يقــرب الطبيــة، إىل مــا والرعايــة امليــاه، الصــحية، املرافــق الغــذاء،
 املنكوبني؛

 

ــــدعم حكومــــة إندونيســــيا لعمليــــة اإلصــــالغ العســــكري وإرســــاء  تقــــديرها عــــن تعــــرب أيضــــاً  .1  ل
 .لتجسد قيم الدميقراطية اح ام األكثرية، وضمان محاية األقليات يف ميامنار، الدميقراطية

 

املتحـــدة، و ريهـــا مـــن  األمـــم للبـــدان األخـــر ، إضـــافة إىل وكـــاالت أيضـــاً، تقـــديرها عـــن تعـــرب .6
 إىل ومســـــاعدهتا دعمهــــا وقــــدم  تضــــامنها، عــــن أعربــــ  الــــيت األخــــر ، الدوليــــة املنظمــــات
 قسراً؛ املشردين الروهينغا
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 إىل الراميـة اجلهـود إىل االنضمام الربملانات األعضاء يف االحتاد الربملاين الدويل، إىل مجيع تدعو .4
 الــذي العمــل الروهينغــا، ودعــم إىل اإلنســاين الــدعم وتقــدم للروهينغــا، األساســية احلقــوقتــوفري 
 واليـة يف وطـنهم ألفـراد الروهينغـاإىل املستدامة هبد  العودة الدويل، واجملتمع بنغالد  به تقوم

 راخني؛ والية يف واألمن االستقرار استعادة يف واملسامهة ميامنار، يف راخني
 

 املأسـاوية للحالـة حـد ووضـع العنـف، لوقـف تـدابري أي بعد يتخذ مل ميامنار برملان ألن تأسف .71
 راخني؛ والية الروهينغيا يف على تؤثر اليت

 

 مبـا اجلذريـة لألزمـة، األسـباب على تقضي أن ميامنار يتعني  على حكومة أنه على وبقوة تشدد .77
 الـذي ،7467 لعـام اجلنسـية قـانون إىل اسـتناداً  اجلنسـية مـن الروهينغـا شـعب حرمـان ذلك يف

 امللكية؛ من جتريدهم اجلنسية، واحنسار حقوقهم، واستمرار انعدام إىل أد 
 

األخر  للروهينغا، مبا يف  احلقوق سلطات ميامنار ملنح حقوق املواطنة، ومجيع بقوة تدعو .77
ذلك، حرية التنقل والوصول إىل أسواق العمل، خدمات التعليم والصحة، واخلدمات 

 .االجتماعية
 

 ميامنار إىل حكومة تدعو 73
 شـر،، أو قيـد وبـدون فـوراً، راخـني واليـة يف العرقـي التطهـري وممارسـة العنـف الكف عـن .أ 

 األبد، وإىل
 ديـارهم إىل قسـراً إىل بـنغالد ، أفراد الروهينغـا املشـردين جلميع املستدامة العودة ضمان .ب 

 ممكن، وق  أقرب يف ميامنار يف
 شر،؛ أو قيد وبدون فوراً  عنان كويف جلنة تقرير توصيات تنفيذ .ج 

 

 اإلجـراءات مـن مزيـد اختـاذ يف جبديـة النظـر علـى املتحدة، األمم سيما ال الدويل، اجملتمع حت    74
 األمــم بعثــة الفــور علــى متــنح أن إىل ميامنــار حكومــة وتــدعو ميامنــار، يف اجلاريــة األزمــة ملعاجلــة
 شــامل حتقيــق إجــراء مــن تــتمكن الوصــول إىل ميامنــار، حــى لتقصــي احلقــا ق، إمكانيــة املتحــدة

 واليــــة يف اإلنســــان حلقــــوق اجلســــيمة واالنتهاكــــات املزعومــــة الوحشــــية األعمــــال يف ومســــتقل،
 راخني؛
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 حســـب املتحـــدة، األمـــم إشـــرا  حتـــ  ميامنـــار، داخـــل" آمنـــة منـــاطق" بإنشـــاء وبقـــوة توصـــي .72
 والعرق؛ الدين عن النظر بغض املدنيني مجيع االقتضاء، حلماية

 

 خطــة وضــع طريــق عــن راخــني، واليــة يف اإلنســان حقــوق حلالــة مســتدام حــل إجيــاد إىل تــدعو .78
 السالم؛ لبناء

 

 املستقبلة؛ البلدان يف الروهينغا الالجئني الستيعاب إدماج شاملة برامج وضع إىل أيضاً  تدعو .71
 

الشــمالية، بــدون أي  راخــني واليــة إىل واملنظمــات اإلنســانية، اإلعــالم وســا ط بــدخول توصــي .76
 قيود؛

 

 يف للروهينغـــا املناهضـــة الكراهيـــة محلـــة ملكافحـــة تـــدابري تتخـــذ أن ميامنـــار، بقـــوة حكومـــة هتيـــب .74
 .االقتصاص األهلي وتطر  املدنيني أيضاً  توقف وأن ميامنار،

 

 علـى ميامنـار على الدبلوماسي الضغط حكوماهتا، لتكثيف تشجيع على الربملانات مجيع حت    .71
 تشـكل الـيت ميامنـار، يف راخني والية يف املأساوية للحالة حد من أجل وضع املستويات، مجيع
 الدوليني؛ واألمن للسلم خطرياً  هتديداً 

 

 الــدويل، اإلنســاين القــانون احــ ام بتعزيــز املعنيــة جلنتــه خــالل مــن الــدويل الربملــاين االحتــاد تــدعو 77
 اختاذهـــا، العـــاملي الربملـــاين اجملتمـــع علـــى يتعـــني   الـــيت والعمليـــة املناســـبة التـــدابري استكشـــا  إىل

 اخلصــوص، وجــه وعلــى لألزمــة، ومســتدام ســلمي حــل وتــوفري الروهينغــا، شــعب حالــة ملعاجلــة
 الـــدويل الربملـــاين االحتـــاد إبـــال  إىل الـــدويل، الربملـــاين االحتـــاد يف األعضـــاء برملانـــات مجيـــع دعـــوة
 يقــدم أن الــدويل الربملــاين لالحتــاد يتســى حــى الصــدد، هــذا يف مت اختاذهــا الــيت التــدابري جبميــع
 الدويل؛ الربملاين لالحتاد 736 العامة الـــ اجلمعية يف القرار، هذا تنفيذ عن تقريراً 

 

 يف االحتــــاد األعضــــاء الربملانــــات إىل القــــرار، هــــذا ينقــــل أن لالحتــــاد العــــام األمــــني إىل تطلــــب .77
 .الصلة ذات واإلقليمية الدولية واملنظمات املتحدة، لألمم العام الدويل، األمني الربملاين

 

 .ميامنار يف التطورات من باملزيد يتعلق فيما تبقى متيقظة، أن تقرر .73
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Ending the grave human crisis, persecution and violent 
attacks on the Rohingya as a threat to international 
peace and security and ensuring their unconditional 

and safe return to their homeland in Myanmar 
 

Resolution adopted by consensus* by the 137th IPU Assembly 
(St. Petersburg, 17 October 2017) 

 
 The 137th Assembly of the Inter-Parliamentary Union, 

 Recalling the Resolution adopted unanimously by the 117th 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 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, 
 
 Reaffirming the relevant United Nations General Assembly resolutions, 
including resolutions 70/233, 68/242, 67/233 and 66/230 on the Situation of human rights 
in Myanmar, 
 
 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), 
 
 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,  
 
 Profoundly distressed by the continuing violence, forced displacement and 
serious violations of human rights experienced by ethnic Rohingya in the Rakhine State 
of Myanmar, 
 
 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, 
 
 Expressing concern over the unprecedented exodus of the Rohingya to 
Bangladesh and the humanitarian and potential security consequences for Bangladesh 
and the region, 
 
 Taking note of the United Nations Secretary-General’s comments and 
concerns regarding ethnic cleansing, 
 
 Welcoming the Government of Bangladesh's efforts to assist the forcibly 
displaced Rohingya by offering temporary refuge and appreciating the support provided 
by United Nations agencies and other countries and international partners, 
                                                      
*  The delegation of China expressed a reservation on parts of the resolution, while the delegation 

of Myanmar rejected the entire resolution. 
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 Deeply concerned by the placing of anti-personnel mines in violation of international 
norms along the border to prevent the Rohingya from returning to Myanmar, 
 
 Welcoming the final report and recommendations of the Advisory Commission on Rakhine 
State led by Kofi Annan, 
 
 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, the United Nations 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 also invites them 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; 

 
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 their rights, 
and to their continued dispossession; 
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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 138th 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. 

 
 


