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িময়ানমােরর রািহ া মুসিলমসহ সংখ ালঘুেদর মানবািধকার পিরি িত িনেয় তৃতীয়বােরর মেতা জািতসংেঘ
একিট াব  পাস হেয়েছ। জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর ৭৪তম অিধেবশেনর সামািজক, মানিবক ও
সাং ৃিতক িবষয়ক কিমিটেত (তৃতীয় কিমিট) িনউইয়ক সময় বৃহ িতবার িবপুল ভােট াবিট পাস হয়।

জািতসংেঘ বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ ও রা দূত মা দ িবন মােমন জানান, এবােরর ােব রািহ া
সংকট সমাধােন িবিভ  উপােয়র সে  িময়ানমারেক কী কী পদে প িনেত হেব তা ভােব উে খ করা
হেয়েছ।

এই াব জািতসংেঘর িনরাপ া পিরষদেক রািহ া সম ার সমাধােন  পদে প নয়ার আ ান
জািনেয়েছ, যা িনরাপ া পিরষেদর ওপর সরাসির চাপ সৃি  করেব।

রািহ ােদর ত াবাসেনর ব থতার জ  িময়ানমারেক দায়ী কের  রাজৈনিতক সিদ া দশন ও
ত াবতেনর উপেযাগী পিরেবশ তিরসহ িনিদ  ১০িট িবষেয় কাযকর পদে প িনেত বলা হেয়েছ।

ােবর পে  ভাট িদেয়েছ ১৪০িট দশ। িবপে  ভাট িদেয়েছ চীন, রািশয়াসহ নয়িট দশ। ভাট দয়া
থেক িবরত িছল ৩২িট দশ। াবিট ভােট যাওয়ার আেগ এর পে  যৗি কতা তুেল ধের ব ব  দন

িফনল া ড, কানাডা, যু রা , তুর , সৗিদ আরব ও ইজারল াে ডর িতিনিধরা।

তৃতীয় কিমিটেত গৃহীত এই াব আগামী মােস জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদর নািরেত উপ ািপত হেব।
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ওআইিস ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর (ইইউ) পে  াবিট  উপ াপন কের সংযু  আরব আিমরাত ও
িফনল া ড।

জািতসংেঘ বাংলােদশ ায়ী িমশেনর প  থেক দয়া এক িববৃিতেত বলা হেয়েছ,  থেকই এই াব
ি য়াকরণ,  উপ াপন ও হেণর ে  িনিবড়ভােব কাজ কের যাে  িমশন। াবিট পাস হওয়ায়

জািতসংঘ ও এর সদ  রা েলােক ধ বাদ জানােনা হেয়েছ। িময়ানমাের সনা িনপীড়েনর মুেখ ২০১৭
সােলর আগে  লাখ লাখ রািহ া বাংলােদেশ আ য় নয়ার পর ওই বছরই এই কিমিটেত থম াব
পাস হয়।

িববৃিতেত বলা হেয়েছ, এই াব িময়ানমারেক িবচােরর আওতায় আনা ও অবেরাধ আেরােপর ে  চাপ
সৃি  করেব। স িত জািতসংেঘর িবচািরক আদালেত (আইিসেজ) রািহ া গণহত ার দােয় িময়ানমােরর
িব ে  গাি য়ার মামলা ও আ জািতক অপরাধ আদালেত (আইিসিস) রািহ া িনপীড়েনর পূণ তদ  র
িস া েক াগত জানােনা হয়।

রািহ ােদর মানবািধকার িনেয় জািতসংেঘ াব পাস https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/244254/ রািহ ােদর-মা...

2 of 2 11/16/2019, 10:02 AM


