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  ة والستونالدورة الرابع
 * املؤقتمن جدول األعمال) ج (٧١البند 

حاالت حقوق اإلنسان   : عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   ت
      والتقارير املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
  تقرير األمني العام     

  

  موجز  
 ويغطـي الفتـرة     ٦٣/٢٤٥ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦ال بالفقرة   هذا التقرير مقدم عم     

ــن  ــد    . ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٥ إىل ٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٥م ــرة، فق ــك الفت وخــالل تل
فقـد   فضال عـن ذلـك    . دعوة من احلكومة  تلبية ل  ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٤ و   ٣زرت ميامنار يومي    

ة مــن حكومتــها، مــن ث مــرات بــدعوزار مستــشاري اخلــاص، إبــراهيم غمبــاري، ميامنــار ثــال
 كمـا رافقـين   ،يونيـه / حزيـران ٢٧ و  ٢٦ ويـومي    ،فربايـر / شـباط  ٣ينـاير إىل    /كانون الثـاين   ٣١

  .٢٠٠٩يوليه / متوز٤ و ٣يومي 
 وكـذلك مستـشاري اخلـاص، بـذل املـساعي احلميـدة        ويف مجيع املناقشات، واصـلت،      

ــة، و   ــصاحلة الوطني ــز امل ــة تعزي ــدميقراطي بغي ــرام حقــوق ،التحــول ال ــار،   واحت ــسان يف ميامن  اإلن
وتركـزت املناقـشات علـى مخـسة جمـاالت رئيـسية             .لقرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة        وفقا

  : جمموعــة أصــدقاء األمــني العــام املعنيــة مبيامنــار ومــن جملــس األمــن، وهــي   بالتأييــد مــن حظيــت 
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حلاجة إلجـراء   ا) ب(اإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني مبن فيهم داو أونغ سان سوكي؛             )أ(
احلاجـة لتهيئـة الظـروف املناسـبة        ) ج (؛للجميع وموضوعي وذو إطار زمين حمـدد      شامل  حوار  

حتسني الظـروف   ) د(باملصداقية للتحول السياسي إىل حكومة مدنية ودميقراطية؛         لعملية حتظى 
إضــفاء الطــابع النظــامي علــى عمليــة املــساعي احلميــدة بــني   ) هـــ( االقتــصادية؛ -االجتماعيــة 

  .ميامنار واألمم املتحدة
خـالل الفتـرة املـشمولة       الـسجناء ين عـامني عـن       عفـو  إصـدار حكومة ميامنـار ب   وقامت    

 عــن و،٢٠٠٨ســبتمرب / يف أيلــولني ســج٩ ٠٠٢أهنــا أفرجــت عــن علنــت حيــث أبــالتقرير، 
 العديـد مـن الـسجناء    علـى  ينعفـو ال ينهـذ وينطبـق  . ٢٠٠٩فربايـر  / يف شـباط انيسـج  ٦ ٣١٣

 حبث احلكومة على اإلفـراج       ميامنار اته إىل  اخلاص خالل زيار   يمستشارقام   ثحيالسياسيني،  
ــالتقرير، فرضــت احلكومــة    ولكــن،. عنــهم ــرة املــشمولة ب أيــضا أحكامــا بالــسجن  خــالل الفت

  .٢٠٠٧عام  احتجاجاتبفترات طويلة على أفراد هلم صلة ل
ــار١٤ويف    ــايو / أيـ ــ، اُت٢٠٠٩مـ ــت همـ ــةاألمينـ ـــ ة العامـ ــة الوطني ــل   للرابطـ ــن أجـ ة مـ

مـواطن  الدميقراطية، داو أونغ سان سو كي، بانتهاك شروط إقامتها اجلربية استنادا إىل اقتحـام     
 ا داو أونـغ سـان سـو كـي برباءهتـ           تدفعـ و. مايو/ أيار ٥ إىل   ٣  الفترة من  متلكاهتا يف ملكي  يمرأ

 / آب١١  يفوحكـم عليهـا  .  القـانون  تنتـهك هنـا مل    بأ ومتـسكت بقوهلـا   ،   املوجهـة هلـا    من التهم 
ــدة ثــالث ســنوات مــع ا  ٢٠٠٩أغــسطس  ــسجن مل ــشاقة، و أل بال ــة هــيشــغال ال  قامــت عقوب
 ُت أصـدر ،يف اليـوم نفـسه  و.  شـهرا ١٨قامـة اجلربيـة ملـدة    إلابتخفيفها إىل  على الفور    احلكومة

ــا  ــه حكــم احملكمــة ســتنكر أبيان ــه كــد أُؤ وفي ــا مل هعلــى أنــ في ــق ســراح  م ــسجناء   ُيطْل ــع ال مجي
 فـإن مـصداقية العمليـة    ،سمح هلم باملشاركة يف انتخابات حرة ونزيهةُي، والسياسيني يف ميامنار  

  .تبقى حمل شكسالسياسية 
انتخابــات متعــددة   إجــراءيفشروع  علــى الــا حكومــة ميامنــار عــن تــصميمهتأعربــو  

حكـم  إقامة  ها الرامية إىل     اخلطوة اخلامسة يف خارطة طريق     وهي،  ٢٠١٠ عام   حبلولاألحزاب  
مــن أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، العديــد ويعتــرض . اتخطــوســبع  نــة مــن واملكودميقراطــي

لرابطــة الوطنيـة مــن أجـل الدميقراطيـة وبعــض اجلماعـات العرقيــة، علـى الدســتور      ايف ذلـك   مبـا 
 املــشاركة يف بــشأن تفظــون مبــوقفهم ، وحي هبــا الدســتور مــدالعمليــة الــيت اعتُ علــى اجلديــد و

وقائمـة   ، أن وجود عملية سياسية شاملة وموثوق هبا       شدد على وما زلت أُ  . االنتخابات املزمعة 
 ميكـن  هو الذي البناءة من جانب مجيع أصحاب املصلحة       فيقيةوتعلى التفاهم املتبادل واحللول ال    

آفاق السالم الدائم واملـصاحلة الوطنيـة والدميقراطيـة واحتـرام حقـوق اإلنـسان يف              ب أن يدفع قدما  
 . أصـحاب املـصلحة  عاجلـة شـواغل مجيـع   مب ساسـي أالتـزام   ةاحلكوم ه يقع على عاتق ميامنار، وبأن 



A/64/334  
 

09-49765 3 
 

ة واإلمنائيـة الـيت تواجـه البلـد          واإلنـساني  ةتحديات السياسي الأن الفشل يف معاجلة     بؤكد أيضا   وأ
  . ميكن أن يقوض آفاق السالم والدميقراطية والتنميةاهتمام متكافئب

 ، الشخــصية ملــشاركيت اجملتمــع الــدويلالــذي أبــداهواســع النطــاق التأييــد البوأرحــب   
تطلـع  أ يننـ إو. بعثة املساعي احلميدة اليت أضطلع هبا     الستمرار يف   ل و ، اخلاص يدور مستشار لو

، املعنيـة مبيامنـار    ئي مبا يف ذلك مـن خـالل جمموعـة أصـدقا           ،اىل العمل مع مجيع األطراف املعنية     
امــل حلقــوق اإلنــسان  االحتــرام الكوُتراعــيدميقراطيــة ال وتــنعم بالــسالم والوحــدةحنــو ميامنــار 
  .ميع سكاهنااخلاصة جب
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  مقدمة  -أوال   
 الـذي طلبـت     ٦٣/٢٤٥ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٦هذا التقرير مقـدم عمـال بـالفقرة           - ١
ــه ــدة وأن       في ــساعي احلمي ــذل م ــور، أن أواصــل ب ــة أم ــين، يف مجل ــة م ــابع أ اجلمعي ــشاتاملت  ناق
مـع حكومـة    وعمليـة املـصاحلة الوطنيـة        طيـة إىل الدميقرا  االنتقـال  و ،حالة حقوق اإلنـسان    بشأن

ــا يف ذلــك    ــع    وشــعب ميامنــار، مب ــسان ومجي ــة وحقــوق اإلن اجلماعــات املدافعــة عــن الدميقراطي
 قـدم أأن ، واملـساعدة التقنيـة يف هـذا الـصدد    أعرض على احلكومـة تقـدمي    ، وأن   األطراف املعنية 

 تقريـرا عـن    لـس حقـوق اإلنـسان     إىل جم كـذلك   الرابعـة والـستني و    إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا       
ويركـز التقريـر علـى بعـد املـساعي احلميـدة يف القـرار، ويغطـي                 . القـرار  التقدم احملـرز يف تنفيـذ     

 إىل ٢٠٠٨أغـــسطس / آب٢٥أي مـــن ) A/63/356(الفتـــرة املنقـــضية منـــذ تقريـــري الـــسابق  
  . ٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٥
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
يف  ميامنـار  بزيـارة اشرة قبل الفترة احلالية املـشمولة بـالتقرير،   قام مستشاري اخلاص، مب   - ٢

ــرة مـــن  ــارات   .٢٠٠٨أغـــسطس /آب ٢٣ إىل ١٨الفتـ ــارة، والزيـ ــعى خـــالل تلـــك الزيـ  وسـ
حظيـت بالتأييـد مـن    السابقة، إىل إحراز تقدم بشأن جدول األعمـال املكـون مـن مخـس نقـاط        

اإلفـراج عـن مجيـع      ) أ: ( وهـي  ،لـس األمـن   املعنيـة مبيامنـار ومـن جم       جمموعة أصدقاء األمني العـام    
ــغ ســان ســوكي؛     ــيهم داو أون ــسياسيني مبــن ف ــسجناء ال احلاجــة إلجــراء حــوار شــامل   ) ب(ال

إىل عمليــة شــاملة للجميــع، وحتظــى  احلاجــة) ج (؛للجميــع وموضــوعي وذو إطــار زمــين حمــدد
تحسني الظـروف   إجياد سبل ل  ) د(باملصداقية، للتحول السياسي إىل حكومة مدنية ودميقراطية؛        

ويف  .إضــفاء الطــابع النظــامي علــى عمليــة املــساعي احلميــدة  ) هـــ( االقتــصادية؛ -االجتماعيــة 
 يحكومــة ميامنــار مستــشار أبلغــت  ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٢٣ و ١٠ و ٢رســائل مؤرخــة 

هنـا  بأردهـا   بقترحاهتا لداو أونغ سان سو كي لترتيب لقاء بينها وبني وزير العالقات و            مباخلاص  
ــتمــع مــع جتب يف أن ترغــ أيــضا بــأن وكتبــت احلكومــة  .وزير ولكــن لــيس يف ذلــك الوقــت ال

ــة احلــوار املتواصــل مــع           ــة يف متابع ــصاحلة الوطنيــة وراغب ــسياسة امل ــار ملتزمــة ب ــلطات ميامن س
ــغ ســان ســوكي   داو ــول٢٣يف و .أون ــن     / أيل ــراج عــن عــدد م ــة اإلف ــت احلكوم ســبتمرب، أعلن

 وضـم املـساجني عـددا مـن األفـراد الـذين مت             .ع نطاقـا   أوسـ  السجناء السياسيني كجزء من عفو    
اإلفراج عنهم نتيجة لإلحلاح مـن مستـشاري اخلـاص، مـن بينـهم أقـدم الـسجناء الـسياسيني يف                   

سـبتمرب، َرحَّْبـُت بـاإلفراج عـن هـؤالء الـسجناء وحثثـت         / أيلـول  ٢٤ويف  . وين تـني   ميامنار، أو 
  . على مزيد من عمليات اإلفراج
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ســبتمرب عقــدُت وترأســُت االجتمــاع األول الرفيــع املــستوى جملموعــة   /أيلــول ٢٧ويف   - ٣
توافـق يف اآلراء    اليلخـص جمـاالت     بيانـا صـحفيا      ، وأصـدرُت ألول مـرة     يامنارمب املعنية   ألصدقاءا

 ي احلميـدة ولعمـل مستـشار      يَّقـوي ملـساعِ   توفري الـدعم ال   ) أ(، مبا يف ذلك     موعةبني أعضاء اجمل  
املـساعي احلميـدة   عمليـة  امنـار علـى العمـل بـشكل وثيـق مـع         تشجيع حكومـة مي   ) ب (؛اخلاص

 ،سـيما اإلفـراج عـن الـسجناء الـسياسيني        ملعاجلة القضايا الرئيسية اليت هتـم اجملتمـع الـدويل، وال          
تـشجيع مجيـع األطـراف يف       ) ج (؛ والشروع يف حـوار شـامل      ، أونغ سان سوكي   داومبن فيهم   

املـساعي احلميـدة، مـع التـشديد علـى مـسؤولية       ليـة  الـيت توفرهـا عم    ميامنار على اغتنام الفرصـة      
  .التعاون من خالل املزيد من النتائج امللموسةبظهار التزامها املعلن إلحكومة ميامنار 

ــرة  - ٤ ــني  ويف الفت ــولب ــبتمرب و/أيل ــانون األولس ــسمرب /ك ــى  ، ٢٠٠٨دي ــو ُحكــم عل حن
ــذين اعتُ  ٤٠٠ ــوا فيمــن األشــخاص ال ــولأغــسطس و/ مبظــاهرات آبمــا يتــصل قل ســبتمرب /أيل
تـشرين   ٢٢ ويف. عنفبـال  ال تتـسم   سـنة جلـرائم      ٦٥ و   ٢٤ تتراوح بني     بالسجن مدداً  ٢٠٠٧
 الوضـع يف    علـى للجنة الثالثة للجمعية العامـة      ا اخلاص   يلع مستشار ، أطْ ٢٠٠٨أكتوبر   /األول
ذات خطـوات   اختـاذ   من الـسلطات يف ميامنـار       زال ُيْنتظر   يال   ه وذكر، يف مجلة أمور، أن     ،ميامنار

ن الـــسجناء عـــفراج إلابـــ هـــا تلـــك املتعلقـــةمغـــزى اســـتجابة لـــشواغل اجملتمـــع الـــدويل، مبـــا في
تلـك   العميـق إزاء     ي عـن قلقـ    ُيعـرب بيانـا    ُت، أصـدر  نـوفمرب / تشرين الثاين  ١٢يف  و. السياسيني

مجيع الـسجناء الـسياسيني كجـزء    إلفراج عن  ليتدعوجمددا  ُيؤكد و ،قاسية بالسجن الحكام  األ
   .املة للمصاحلة الوطنيةمن عملية ش

 ي زار مستــشار،٢٠٠٩فربايــر /شــباط ٣ينــاير إىل /كــانون الثــاين ٣١مــن ويف الفتــرة   - ٥
ومن بينـهم رئـيس     ،  واجتمع مع املسؤولني احلكوميني   . اخلاص ميامنار تلبية لدعوة من احلكومة     

 والتنميـة   لـوطين  والتخطـيط ا   ، والثقافـة  ، واإلعـالم  ، ووزراء اخلارجيـة   ،الوزراء اجلنرال ثني سني   
لعالقـات مـع داو أونـغ سـان سـو           ل اوزيـر العمـل بـصفته وزيـر       و ،االقتصادية، والزراعـة والـري    

 للرابطـة الوطنيـة   ة العامـ ةألمينـ مع اخرى بشكل منفصل أ اخلاص مرة   ياجتمع مستشار و. كي
ُسـِمح  بناء علـى طلـب مـن املستـشار اخلـاص،            و. من أجل الدميقراطية، داو أونغ سان سو كي       

لقـاء أعـضاء يف اللجنـة       ب ٢٠٠٨ينـاير   /وىل منذ كـانون الثـاين     ألو أونغ سان سو كي للمرة ا      دال
 . أو أونـغ شـوي  ها،التنفيذية املركزية للرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك رئيـس              

  كـي  مـن داو أونـغ سـان سـو     مـع كـلٍٍ  من االجتمـاع املستشار اخلاص ألول مرة أيضا    وَتمكَّن  
حـزاب  ألاجتمـع املستـشار اخلـاص مـع ا     كمـا   . لدميقراطيـة الرابطة الوطنية مـن أجـل       امسؤويل  و

ــسياسية ا ــة،    ،خــرىألال ــك حــزب الوحــدة الوطني ــا يف ذل ــن أجــل    و مب ــة م عــصبة شــان الوطني
ــ ــشار و .ةالدميقراطي ــاطق املتــضررة  يباإلضــافة إىل ذلــك، زار مست اإلعــصار، مــن  اخلــاص املن
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ار، صعـ إلنعـاش مـن آثـار ا      إلاجهـود   ي أنـشئ لتنـسيق      ذال الثالثي األساسي الفريقواجتمع مع   
   . وفريق األمم املتحدة القطري،السلك الدبلوماسيكما زار 

ــباط ٥يف و  - ٦ ــر، أصــدر /ش ــا ُتفرباي ــو أ بيان ــه دع ــتئناف في وضــوعي دون املوار احلــالس
تعزيـز احلـوار    ل اخلـاص    ي مستـشار  اتزيـار للبنـاء علـى      ياسـتعداد ُت فيه   بديأشروط مسبقة، و  

  . احلميدةلوطين واملصاحلة الوطنية من خالل مساعيَّا
ــا   / شــباط١٩يف و  - ٧ ــردد فيــهفربايــر، أصــدر رئــيس اجلمعيــة العامــة بيان  وحيــث يت دعــوُي

 علــــى االقتراحــــات احملــــددة الــــيت تقــــدم هبــــا  ااحلكومــــة علــــى حتقيــــق نتــــائج ملموســــة رد 
   .اخلاص يمستشار

نتخابـات  الرفض فيـه ا يـ  املتحـدة بيانـا     فرباير، أصـدر حتـالف القوميـات      / شباط ٢٠يف  و  - ٨
إطـالق سـراح الـسجناء    إىل حـوار ثالثـي، و    إجـراء   ىل  إدعو  يـ  و ٢٠١٠عـام   إجرائهـا يف    املعتزم  

رفـض   أصدر احتاد كـارين الـوطين بيانـا          ،أبريل/ نيسان ٢٦يف  و. الدستورومراجعة  السياسيني،  
 ،، والدسـتور  ٢٠١٠عـام     الـيت ُتخطـط احلكومـة إلجرائهـا يف         نتخابـات ال ا ،فيه، يف مجلة أمـور    

   .ا هبمداعُت والطريقة اليت
املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق       قام  ،  ٢٠٠٩فرباير  /شباط ١٩إىل  ١٤الفترة من   يف  و  - ٩

ــا كوينتانــا، بزيارتــه الثانيــة مليامنــار تلبيــة لــدعوة مــن      اإلنــسان يف ميامنــار، الــسيد تومــاس أوخي
 الـــصلة، وزار واليـــة كـــايني، ويالرئيـــسيني ذيني واجتمـــع مـــع احملـــاورين احلكـــوم. احلكومـــة

 هوتـابع حثـ   . ن وإينـسني  ا آ هبـ سـجين    وقام بزيارة السجناء يف      ،اجلماعات املسلحة مع  اجتمع  و
: ، هـي  ٢٠١٠لحكومة على تنفيذ أربعة عناصر أساسية حلقوق اإلنـسان قبـل انتخابـات عـام                ل

اإلفـراج عـن الـسجناء     و ؛الدوليةمراجعة التشريعات الوطنية وفقا للدستور اجلديد وااللتزامات        
 وإنـشاء جهـاز     ؛حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين     تدريب القوات املسلحة على      و ؛السياسيني

ــزقــضائي مــستقل  ــام مــارس / آذار١١ويف . وغــري متحي  عمــال بقــرار جملــس  ،املقــرر اخلــاصق
يف و. (A/HRC/10/19) تقريــره إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان بتقـــدمي  ،٨/١٤ حقــوق اإلنـــسان 

 املتعلق حبالـة حقـوق اإلنـسان يف         ١٠/٢٧ جملس حقوق اإلنسان القرار      جاز، أ سمار/آذار ٢٧
   .ديد والية املقرر اخلاص ملدة سنة واحدةمتب ،مجلة أموريف  ،ذي قام فيه وال،ميامنار
 حيـث كانـت     ، داو أونغ سان سو كي من مرتهلا يف يـانغون          تذِخأُ،  مايو/ أيار ١٤يف  و  - ١٠

  للمحاكمـة بتـهم تتعلـق بانتـهاك شـروط إقامتـها            تمدِّ وقُـ  ،٢٠٠٣جلربية منذ عـام     اإلقامة ا رهن  
 /أيـار  ٥ إىل ٣ مـن  اقتحام مرتهلا يف الفترةقيام مواطن أمريكي، هو جون ياتاو، ب   عقباجلربية  
الــسلك أعــضاء دعــت احلكومــة و . ياتــاوهــم الــسيدكمــا اُتهــا أيــضا، خادمتاواُتهمــت . مــايو

احلكــم، تــالوة ءات احملاكمــة يف ســت مناســبات، مبــا يف ذلــك عنــد الدبلوماســي حلــضور إجــرا
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مـع داو   واحـدة   رة  ملـ الجتمـاع   ا  وسـنغافورة   وتايلنـد  روسـي االحتـاد ال  ورتبت لدبلوماسـيني مـن      
داو أونـغ  عـن   رفعـت احلكومـة    ،مـايو / أيـار  ٢٦يف  و. مكـان احتجازهـا   أونغ سان سو كـي يف       

واسـتمعت احملكمـة    . ا يف احلجز ملدة حماكمتـها     هتقامة اجلربية، يف حني أبق    إل ا أمرسان سو كي    
داو َتمـسُّك   مـع  ، شـاهدا مـن شـهود االدعـاء واثـنني مـن شـهود الـدفاع                ٢٣ىل شهادات مـن     إ

   . قانونألي بعدم انتهاكهاأونغ سان سو كي 
داو أونـغ   اعتقـال    الـشديد إزاء     ي فيه عن قلق   ُت بيانا أعرب  ُتمايو، أصدر / أيار ١٤ويف    - ١١

حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة،    عمليـة  حلـوار يف  ا  يف شـريك أساسـي    صـفتها بأهنـا   وسان سـو كـي، و     
ت احلكومــة علــى عــدم اختــاذ أي إجــراءات أخــرى مــن شــأهنا أن تقــوض تلــك العمليــة،  ثــوحث

 الراســخ بــأن داو أونــغ ســان ســو كــي، ومجيــع أولئــك الــذين لــديهم ي اعتقــادت جمــدداوأكــد
تكـون   يف القيـام بـذلك لـضمان أن        راحـرا أ وان جيب أن يكو   ،يف مستقبل بلدهم  به   ونسامهي ما

   .ذات مصداقيةية العملية السياس
مفوضـية األمـم    و أصـدر املقـرر اخلـاص        ،علـى التـوايل    مـايو / أيـار  ١٥ و   ١٤يومي  ويف    - ١٢

 أن بينـة داو أونـغ سـان سـو كـي، م    عـن  إلفراج الفوري لبيانات تدعو  املتحدة حلقوق اإلنسان
ــ/ حزيــران١٦يف و. الــدويلالقــانون لقــانون الــوطين ول اكاانتــهُيعــد اســتمرار احتجازهــا   هيوني

شري إىل أن احملاكمـة شـابتها انتـهاكات صـارخة         يـ  مخسة مقررين خاصني بيانا مـشتركا،        أصدر
الفريــق  الــصادرة عــن ٤٦/٢٠٠٨بــالفتوى رقــم  يستــشهد و،لحقــوق املوضــوعية واإلجرائيــةل

 /أيـار  ٢٧ بعـد  داو أونغ سان سو كـي  احتجاز أناليت تبني ب العامل املعين باالحتجاز التعسفي
  .ذاهتا امناري مقواننيل يعد انتهاكا ٢٠٠٨ مايو
عن قلقه إزاء األثـر الـسياسي       يعرب   ا صحفي ا جملس األمن بيان   أصدر ،مايو/ أيار ٢٢يف  و  - ١٣
الـصادرين   نيه الرئاسـي يـ د تأكيـد بيان يـ عي و،داو أونغ سان سـو كـي  بلتطورات األخرية املتصلة    ل

ــشرين األول١١يف  ــوبر/ ت ــار ٢ و ٢٠٠٧ أكت ــايو /أي ــة إطــالق  يؤكــد جمــددا  و،٢٠٠٨م  أمهي
 وأكـد جملـس األمـن أيـضا ضـرورة أن هتيـئ حكومـة ميامنـار                  .سراح مجيع الـسجناء الـسياسيني     

الظروف الالزمة من أجل إقامة حوار حقيقي مـع داو أونـغ سـان سـو كـي، ومجيـع األطـراف                      
هبـدف حتقيـق املـصاحلة الوطنيـة الـشاملة، بـدعم مباشـر مـن                املعنية واجملموعات العرقية، وذلـك      

   .كد حرصه على سيادة ووحدة أراضي ميامناركما أ، األمم املتحدة
تـــدفق مـــا يقـــرب مـــن  ب  مفوضـــية شـــؤون الالجـــئنيت، أفـــاديونيـــه/ حزيـــران٩يف   - ١٤
نـاطق  مـع تقـارير عـن جتـدد القتـال يف م           ذلك   تزامن   وقدند،   تايل إىلالجئ من ميامنار     ٣ ٠٠٠

   .احلدود الشرقية
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 اخلـاص ميامنـار تلبيـة لـدعوة مـن           ي، زار مستـشار   هيوني/حزيران ٢٧ و   ٢٦يومي  يف  و  - ١٥
. مليامنــارلزيــاريت احملتملــة مــرة أخــرى،   اددلإلعــ ين،مــ صــادرة احلكومــة وبنــاء علــى تعليمــات 

 اجتمــع أيــضا مــع فريــق األمــم املتحــدة كمــا مــع وزيــر اخلارجيــة، مــرتني  يمستــشارواجتمــع 
  .عميد السلك الدبلوماسيمع القطري و

ميامنار للمرة الثانية يف خـالل فتـرة تتجـاوز العـام        قمت بزيارة   يوليه،  / متوز ٤  و ٣يف  و  - ١٦
واجتمعــت مــرتني بكــبري اجلنــراالت ثــان شــوي، رئــيس جملــس   .  حكومتــهابقليــل بــدعوة مــن

ت مــاونغ آي، وعــضو الدولــة للــسالم والتنميــة، وبنائــب رئــيس اجمللــس ونائــب كــبري اجلنــراال 
اجمللس اجلنرال ثورا شوي مان، ورئيس الوزراء اجلنـرال ثـاين سـاين، والـسكرتري األول جمللـس                  

. الدولة للسالم والتنمية، اجلنرال ثيها ثورا تني أونغ ميينت أوو، ووزير اخلارجية يو نيـان ويـن                
 اجتماعـات مـع   وَعقَـْدتُ . اء عمـل دغـ مأدبـة   الـوزراء ووزراء رئيـسيني آخـرين         أقمت لرئيس و

العرقيــة، باإلضــافة إىل الفئــات ممثلــي األحــزاب الــسياسية العــشرة املــسجلة، ومــن بينــهم ممثلــي  
ــة الــذين اجتمعــت معهــم أيــضاً      ــة مــن أجــل الدميقراطي . علــى حــدةكــل ممثلــي الرابطــة الوطني

ــار         ــة إىل وقــف إطــالق الن ــن اجملموعــات الداعي ــي ســبعة م ــع ممثل ــضاً م وُزْرُت . واجتمعــت أي
وعات إعــادة التأهيــل يف املنــاطق الــيت تــأثرت بإعــصار نــارجيس، واســتمعت إىل إحاطــة    مــشر

وألقيـت أيـضاً الكلمـة الرئيـسية العامـة األوىل مـن نوعهـا               .  الفريق الثالثي األساسـي    مقدمة من 
أمام مجهـور مكـون مـع عـدة مئـات مـن األشـخاص يف يـانغون، مـن بينـهم وزراء حكـوميني،                         

نظمـات غـري حكوميـة وطنيـة ودوليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين احملليـة                  ودبلوماسيني، وممـثلني مل   
ــة  ــوظفي       . ومنظمــات أهلي ــم املتحــدة وم ــالفريق القُطــري لألم ــى حــدة ب ــضاً عل واجتمعــت أي

  .املتحدة األمم
زيــاريت بــشأن موعــة األصــدقاء إحاطــة جملمستــشاري اخلــاص قــدم يوليــه، / متــوز٨يف و  - ١٧
ــاًء علــى  شأن ، قــدمت إحاطــة إىل جملــس األمــن بــ يوليــه/ متــوز١٣ويف . ميامنــار إىل زيــاريت، بن

  .اجمللس طلب
، وحتـالف مجيـع رهبـان    “٨٨جيـل  ”يوليه، أصدرت اجملموعـة الطالبيـة     / متوز ١٣يف  و  - ١٨

بورمــا، واحتــاد الطلبــة لعمــوم بورمــا رســالة مفتوحــة موجهــة إيلَّ، تــدعم عملــي وتــدعوين إىل   
حركة إحياء الدميقراطيـة وحقـوق القوميـات        أغسطس، أعلنت   / آب ٧ويف  . مضاعفة جهودي 

  .“مقترح باملصاحلة الوطنية من أجل الدميقراطية والتنمية يف بورما”العرقية عن 
أغـــسطس، أصـــدرت احملكمـــة حكمـــاً بإدانـــة داو أونـــغ ســـان ســـوكي  / آب١١ويف   - ١٩

 وخففـت احلكومـة العقوبـة علـى الفـور         . وحكمت عليها باألشغال الشاقة ملدة ثـالث سـنوات        
ــة ١٨إىل  ــة اجلربيـ ــهراً مـــن اإلقامـ ــم،  .  شـ ــه احلكـ ــاً أديـــن فيـ ــَدْرُت بيانـ ــوم، أْصـ   ويف نفـــس اليـ



A/64/334  
 

09-49765 9 
 

وأحث فيه احلكومـة علـى اإلفـراج عـن داو أونـغ سـان سـوكي فـوراً ودون شـروط باعتبارهـا                        
 مجيــع الــسجناء ها وعــناحلــوار الــسياسي، وأكــرر فيــه أنــه مــا مل ُيفــرج عنــة يف  أساســيةشــريك

ح هلم املشاركة يف انتخابات حرة ونزيهـة، سـتظل مـصداقية         ايف ميامنار وُيت  السياسيني اآلخرين   
مـن الـدول األعـضاء، مـن        العديـد   وَصـَدَرت بيانـات أيـضاً مـن         . العملية السياسية موضع شـك    

وقد جرى ترحيل السيد ييتاو، احملكوم عليه باألشغال الشاقة ملـدة سـبع      . بينها بلدان يف املنطقة   
  . س ألسباب إنسانيةأغسط/ آب١٦سنوات، يف 

أغسطس، أعاد جملس األمن تأكيـد بياناتـه بـشأن          / آب ١٣يف بيان صحفي صادر يف      و  - ٢٠
 /أيــار ٢٢ ، و٢٠٠٨مــايو / أيــار٢ ، و٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول١١الــصادرة يف ميامنــار 

، وكرر تأكيد أمهيـة اإلفـراج عـن مجيـع الـسجناء الـسياسيني؛ وأعـرب عـن القلـق                   ٢٠٠٩مايو  
 إزاء إدانة داو أونغ سان سوكي واحلكم عليهـا وعـن أثـر ذلـك علـى الـصعيد الـسياسي؛                   البالغ
قرار حكومة ميامنار بتخفيض احلكم عليها وحثّ احلكومة على اختاذ املزيد مـن التـدابري    بونوه  

حـوار صـادق معهـا ومـع مجيـع األطـراف واجملموعـات العرقيـة                جراء  لتهيئة الظروف الالزمة إل   
وكـرر جملـس األمـن أيـضاً دعمـه لـدور املـساعي         . حتقيق مصاحلة وطنيـة شـاملة     املعنية من أجل    

  .احلميدة اليت أبذهلا وأكد التزامه بسيادة ميامنار وسالمتها اإلقليمية
ــسية،     و  - ٢١ ــة الرئي ــدول املعني ــع ال ــشاورات م ــاســتمرت امل ــيت   ب ــصاالت ال ــع االت التوازي م

وباإلضـافة  .  واألطـراف املعنيـة يف ميامنـار       أجريتها واليت أجراها مستشاري اخلاص مع احلكومة      
ــة مبيامنــار يف     ــع املــستوى جملموعــة أصــدقائي املعني ــول٢٧إىل االجتمــاع األول رفي ســبتمرب / أيل

ســـبتمرب / أيلـــول١٢، واإلحاطـــات املقدمـــة مـــن مستـــشاري اخلـــاص إىل اجملموعـــة يف ٢٠٠٩
ــه / متــوز٨  و٢٠٠٨ ــة اجتماعــات أ  ٢٠٠٩يولي ــُت ثالث ــْدُت وَرأْس خــرى للمجموعــة يف  ، َعق

وقـــدم . ٢٠٠٩أغــسطس  / آب٥ فربايــر و / شـــباط٢٣ ، و٢٠٠٨ديــسمرب  /كــانون األول  ٥
 / شـباط  ١٩  و ٢٠٠٨ سـبتمرب / أيلول ٤مستشاري اخلاص إحاطة إىل رئيس اجلمعية العامة يف         

 / شـباط  ٢٠  و ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ١١ يف   ه بناًء على طلب   ،، وإىل جملس األمن   ٢٠٠٩فرباير  
 املستشار اخلاص أيضاً مـشاورات مـع النظـراء احلكـوميني يف بـانكوك،               أجرىو. ٢٠٠٩فرباير  

وختامـاً، اسـتمر مستـشاري اخلـاص     .  كل على حدة وبيجني، ونيودهلي، وسنغافورة، وطوكيو   
األمم املتحدة ومكاتبها املعنية بشأن خطة النقاط اخلمس، مـن بينـها            هبيئات  يف االتصال الوثيق    

ق اإلنـسان، ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، واللجنـة               مفوضية األمم املتحدة حلقو   
  . االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
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  فحوى املناقشات ونتيجتها  –ثالثا   
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣١شدد مستشاري اخلاص، أثناء زيارته إىل ميامنار يف الفترة من             - ٢٢
املتاحـة حلكومـة ميامنـار ألن ترسـل إشـارات إجيابيـة             ، على الفرصـة     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣إىل  

إىل اجملتمع الدويل عن طريق اختاذ خطوات ملموسة بشأن خطة النقاط اخلمـس لـتمكني مجيـع                 
وأكد رئـيس الـوزراء مـن جديـد أن     . الدول األعضاء الرئيسية املعنية من االستجابة وفقاً لذلك 

أكدت داو أونغ سان سو كي والرابطـة الوطنيـة          و. النقاط اليت ميكنها تنفيذها   تابع  احلكومة ست 
  .من أجل الدميقراطية قبوهلما ألربعة من النقاط، باستثناء آنئذ أي مناقشات بشأن االنتخابات

ــام        و  - ٢٣ ــر يف األحك ــادة النظ ــع احلكومــة، إع ــشاته م ــشاري اخلــاص، يف مناق ــرح مست اقت
ــاهرات الـــيت ُنظ     ــا يتـــصل باملظـ ــراد فيمـ ــى أفـ ــؤخراً علـ ــصادرة مـ ــسطس /مـــت يف آبالـ  -أغـ

وأوضحت احلكومة عـدم إمكانيـة القيـام بـذلك إال مـن خـالل قنـوات                 . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
وأثار املستشار اخلاص أيضاً حـاالت األفـراد الـذين بإمكـاهنم أن يـسهموا               . االستئناف القانونية 

ــة        ــدواعي الرأف ــهم ل ــراج عن ــر يف اإلف ــي النظ ــذين ينبغ ــسياسية وال ــة ال ــن جا. يف العملي ــب وم ن
أونغ سان سو كي والرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، ظل اإلفراج عـن مجيـع الـسجناء           داو

 وأبلغـت احلكومـة مستـشاري       .املطلـبني الرئيـسيني هلمـا     السياسيني واحترام سيادة القـانون مهـا        
تابعـة  عليـه امل فربايـر موجهـة إليـه، بأنـه     / شـباط ٢٣، يف رسـالة مؤرخـة   يف وقت الحـق   ،اخلاص
 سـجني سياسـي جـرى مناقـشة         ٢٠ سجيناً، من بينهم حـوايل     ٦ ٣١٣ته، صدر عفو عن     لزيار

فربايـر، أصـَدْرُت بيانـاً أرحـب فيـه بـاإلفراج وأحـث فيـه                / شباط ٢٣ويف  . حاالهتم أثناء الزيارة  
  .عمليات اإلفراجعلى املزيد من 

و أونغ سـان سـو   اقترح املستشار اخلاص اجتماعاً ثالثياً بينه وبني وزير االتصال، ودا       و  - ٢٤
وبالرغم من موافقة داو أونغ سان سو كي، فقد قررت احلكومة إعطاء األولويـة األوىل               .  كي
وكـررت احلكومـة أن     . بناء املزيد مـن التفـاهم بـني وزيـر االتـصال وداو أونـغ سـان سـو كـي                    ل

الباب كـان مفتوحـاً أمـام داو أونـغ سـان سـو كـي، مـشريةً إىل أن األخـرية رفـضت حمـاوالت                          
وأشـارت  . كومة الستئناف احلوار معهـا يف مناسـبتني بعـد زيـارة املستـشار اخلـاص الـسابقة                 احل

احلكومــة كــذلك إىل أن داو أونــغ ســان ســو كــي مل تــستجب إىل دعــوة كــبري اجلنــراالت          
هبـا شخـصياً إذا مـا أعلنـت التخلـي      لالجتمـاع   ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول   ٤يف  شـوي    ثان

وأشـارت داو أونـغ     . “واجهة، وإحلـاق الـدمار، وفـرض اجلـزاءات        سياساهتا الرامية إىل امل   ”عن  
، وكـررت رأيهـا     ٢٠٠٨فربايـر   /سان سوكي إىل أن احلكومة هي اليت أوقفت احلوار يف شباط          

ويف هـذا  . بأن وزير االتصال مل يكن خموالً بصالحية كافية للمشاركة يف احلوار بصورة جمديـة             
ترفـع رتبـة احملـاور احلكـومي        ) أ(خـرى علـى أن      الصدد، شجع املستشار اخلاص احلكومة مرة أ      
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يف تواصل النظر يف املقترح املقدم من داو أونغ سـان سـوكي             ) ب(مع داو أونغ سان سوكي،      
 بإصدار وثيقة التـزام مـشتركة بينـها وبـني احلكومـة بالعمـل معـاً مـن أجـل                     ٢٠٠٨مارس  /آذار

وأصــدرت الرابطــة .  ميامنــاراملــصلحة الوطنيــة بغيــة هتيئــة ظــروف مواتيــة لرفــع اجلــزاءات عــن   
 تـصحيحاً لبياهنـا اخلـاص    ٢٠٠٩فربايـر  / شـباط ٢٤الوطنية مـن أجـل الدميقراطيـة فيمـا بعـد يف             

  : ، الذي ذكرت فيه ما يلي٢/٠٢/٠٩رقم 
، ‘إحلـــــاق الـــــدمار’، و ‘املواجهـــــة’ لــــــوردت الـــــشواغل املتعلقـــــة با... ”    
 باعتبارهـا   ١/٢٠٠٧البيان رقم    من   ٧ يف الفقرة    ‘احلظر ’، و ‘اجلزاءات االقتصادية ’ و

ــري  ــة غ ــشعبها جمدي ــد ول ــل      . للبل ــان ســوكي بالفع ــغ س ــسبب أبلغــت داو أون ــذا ال وهل
السلطات عن طريق الوزير املكلف بالعالقات باستعدادها ألن تتعاون من أجل جتنُّـب             

وهلذا تعلن الرابطـة الوطنيـة مـن    . كال اجلانبني مبوافقة  هذه املسائل وألن ُتْصِدر بيانات      
ن علـى  ان القـادرَ اأجل الدميقراطية مرة أخرى أهنا تطلـب بنيـة صـادقة أن يقـوم الزعيمـ           

إجرائـه يف الواقـع     حـوار ال حمالـة مـن        بـإجراء   صنع القرارات فيما يتعلق هبذه املـسائل،        
  .“العملي على الفور

عمليـة  للقيـام ب   مواتيـة    اأكد املستشار اخلاص على حاجة احلكومـة إىل أن هتيـئ ظروفـ            و  - ٢٥
 انتخابــات، وقــدم مقترحــات حمــددة هبــذا   يأإجــراء تــؤدي إىل وتتــسم باملــصداقية والــشمول  

ــها    ــن بين ــشأن، م ــةحتمــال إجــراء  اال ــة إجــراء   .  للدســتورمراجع ــة واســتبعدت احلكوم مراجع
االنتخابــات املتعــددة األحــزاب املزمــع إلجــراء للدســتور، ُمكــررةً تــصميمها علــى املــضي قــدماً 

 اعتبارهـا اخلطـوة اخلامـسة يف خارطـة الطريـق ذات اخلطـوات الـسبع                ب ٢٠١٠إجراؤها يف عام    
وأكد رئيس الوزراء للمستشار اخلاص أنه حاملا يتم اعتمـاد قـوانني االنتخابـات،              . املقدمة منها 

سيصبح بإمكان مجيع األحزاب الـسياسية املـشاركة، مبـا فيهـا األحـزاب املعارضـة للدسـتور أو                   
وأجـاب املستـشار اخلـاص عنـد     . رى طبقـاً للمعـايري الدوليـة    للحكومة، وبأن االنتخابـات سـُتج     

سؤال احلكومة له عن نوع املساعدة االنتخابية اليت تستطيع األمم املتحدة توفريهـا، بـأن النظـر                
ــى    ــاًء عل ــساعدة ســيكون بن ــدمي أي م ــذلك،     ) أ: (يف تق ــة ب ــن احلكوم ــب رمســي م ــدم بطل التق

وأجابت احلكومة بأن جلنـة     . اب املصلحة إجراء مشاورات واسعة النطاق مع مجيع أصح       )ب(
اجــة إىل مــساعدة احلكانــت هنــاك  ستتــصل بــاألمم املتحــدة إن ، مبجــرد تــشكيلها،االنتخابــات

ــة ــضهما         . تقني ــة رف ــن أجــل الدميقراطي ــة م ــة الوطني ــغ ســان ســوكي والرابط وكــررت داو أون
للدسـتور قبـل   املة مراجعـة شـ  للدستور ولالستفتاء الـذي اعُتِمـد مبقتـضاه، ومطالبتـهما بـإجراء         

ويف الوقت نفسه، طلبت الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة أن      . مناقشة مسألة االنتخابات  
مقارهـا يف أحنـاء     يعـاد افتتـاح     ُيعاد تسجيل مجيع األحزاب الـسياسية الـيت أُلغـي تـسجيلها، وأن              

  . شفوعة بتأييدهونقل املستشار اخلاص هذه املطالب إىل السلطات، م. البالد
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معـين  قاعـدة عريـضة     ذي  وأكد املستشار اخلـاص اآلثـار اإلجيابيـة إلنـشاء حمفـل وطـين                 - ٢٦
ومتسكت احلكومة بعدم التزامها باملقترح مكررةً مطالبتـها        . بالشواغل االجتماعية واالقتصادية  

ويف الوقت نفسه، حدد وزير التخطيط الوطين والتنمية االقتـصادية          . برفع اجلزاءات عن ميامنار   
حمتملة للتعـاون   عات الزراعة ومصائد األمساك وتربية املاشية لتكون هلا األولوية كمجاالت           قطا
 ،وأعربت داو أونغ سان سوكي والرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة عـن اهتمامهمـا                  . فيها

ـــ ،مــن حيــث املبــدأ  احلــصول علــى املزيــد مــن  ، وســعيهما إىل “وطينالــقتــصادي الفــل ااحمل” ب
 موجهـة إىل وزيـر التخطـيط        ،٢٠٠٩يونيـه عـام     / حزيران ١٩ رسالة مؤرخة    ويف. اإليضاحات

الوطين والتنمية االقتصادية، واتساقاً مع الدعوة املوجهة من احلكومة، تـابع مستـشاري اخلـاص     
العــرض الــذي تقــدم بــه أثنــاء زيارتــه بإرســال بعثــة عاملــة إىل ميامنــار ملناقــشة النــهج القطــاعي    

  . يتعلق باحملفل االقتصادي الوطيناملقترح من احلكومة فيما
 قرار تتخـذه    ي على أن توافق على أ     رد، بشكل منف  ،وشجع املستشار اخلاص احلكومة     - ٢٧

يونيـه  /إىل ما بعـد حزيـران     الفريق الثالثي األساسي    رابطة أمم جنوب شرق آسيا بتمديد والية        
. إعــصار نــارجيس مــن أجــل كفالــة التنفيــذ الفعــال خلطــة اإلنعــاش والتأهــب ملــا بعــد    ٢٠٠٩

فربايـر،  / شـباط  ٢٧ويف  . وصرحت احلكومة بأهنا ستأخذ توصية املستـشار اخلـاص يف االعتبـار           
الفريـق الثالثـي األساسـي    وافق وزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا على متديـد واليـة          

  .  ٢٠١٠يوليه /حىت متوز
ذولـة يف إطـار املـساعي       كررت احلكومة استعدادها ملواصلة التعاون مـع جهـودي املب         و  - ٢٨

  .  احلميدة ودعت مستشاري اخلاص إىل التقدم بطلب تأشرية لزيارة ميامنار ألغراض خاصة
، احتمـال قيـامي بزيـارة أخـرى إىل ميامنـار            ناقش املستـشار اخلـاص، بنـاًء علـى طلـيب          و  - ٢٩

 ورحـب رئـيس  . مـع احلكومـة وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين     سائل لتناول جمموعة كبرية من املـ     
ورحبت داو أونغ سـان سـوكي       . التوقيت والوضع رهنا ب الوزراء من حيث املبدأ هبذه الزيارة،       

والرابطة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة أيـضاً هبـذه الزيـارة مـن حيـث املبـدأ، بينمـا أكـدا علـى                           
  .ضرورة اإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني

 يـضم ممثلـي الرابطـة    ١٩٩٧ عـام  أبريـل، بعـد عقـد أول اجتمـاع منـذ      / نيسان ٢٩يف  و  - ٣٠
، “إعـالن شـويغون دانـغ   ”الوطنية من أجل الدميقراطية من مجيع أحناء البالد، أصدرت الرابطة         

حيث كررت إعالن موقفهـا بـشأن خارطـة الطريـق الـسياسية للحكومـة، ودعـت إىل اإلفـراج             
مجيـع   افتتـاح    إعـادة غري املشروط عن مجيع السجناء السياسيني؛ وإجراء استعراض للدسـتور، و          

ــد؛         ــة مــن جدي ــات العرقي ــار أحــزاب القومي ــة ومق ــة مــن أجــل الدميقراطي ــار الرابطــة الوطني مق
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كمـا نـص   . سياسـي جـراء حـوار   ؛ وإ١٩٩٠ بنتائج انتخابـات عـام     “على حنو ما  ”واالعتراف  
  : اإلعالن كذلك على أنه

النتخابات املقبلـة احملتملـة   جملس الدولة للسالم والتنمية، منفرداً، ا أجرى  إذا  ”    
 نأُفرِج عن مجيـع الـسجناء الـسياسيني دون شـروط مبـ            ) ١: (قاً خلطته اخلاصة، وإذا   وف

ُعــدِّلت أحكــام دســتور   ) ٢(فــيهم زعمــاء الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة،       
وشـاملة  أُجريـت انتخابـات عادلـة    ) ٣( اليت ال تتفق مع مبدأ الدميقراطيـة،     ٢٠٠٨ عام
تعلـن بواسـطة    الرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة،        فإن   حتت إشراف دويل،     لجميعل

، أهنا إذ تتوقع أن االنتخابـات سـتعود بالفائـدة علـى الـشعب                هذا إعالن شويغون دانغ  
ككل، فهـي تزمـع املـشاركة يف االنتخابـات فقـط بعـد أن اعتربهتـا حالـة خاصـة جـداً                       

  .“القوانني املتعلقة باالنتخاباتوبعد دراسة قانون تسجيل األحزاب املقبل و
. يونيـه لإلعـداد لزيـاريت احملتملـة       / حزيران ٢٧ و ٢٦زار مستشاري اخلاص ميامنار يف      و  - ٣١

وأثناء هذه الزيارة، نقل وزيـر اخلارجيـة موافقـة حكومتـه علـى جـدول األعمـال احملتـوي علـى                      
ميكـن توقُّـع إحـراز بعـض       وأشار وزير اخلارجية إىل أنه      .  خطة النقاط اخلمس ومسائل إنسانية    

ونقـل وزيـر    . التقدم بشأن جدول األعمال، لكنه مل يكن يف وضع خيوله بأي التزامـات مقـدماً              
اخلارجية موافقة حكومته على الربنامج املقترح مـن مستـشاري اخلـاص، باسـتثناء اجتمـاع مـع          

قــد يــصُعب  إىل أنــه ،وأشــار وزيــر اخلارجيــة فيمــا يتعلــق هبــذه النقطــة. داو أونــغ ســان ســوكي
ذلك االجتماع نظراً حملاكمتها اجلارية، وأفاد بأنه ينبغـي يل أن أتقـدم هبـذا الطلـب                 مثل  ترتيب  

  .  مباشرة إىل كبري اجلنراالت
يوليه، تناولت جمموعة كبرية مـن الـشواغل ذات األمهيـة           / متوز ٤  و ٣أثناء زياريت يف    و  - ٣٢

تمـاعني اللـذين عقـدهتما مـع كـبري اجلنـراالت        ويف االج . مع القيادة العليا وغريها مـن احملـاورين       
ثــان شــوي، رئــيس جملــس الدولــة للــسالم والتنميــة، واملــشاورات مــع رئــيس الــوزراء اجلنــرال    

ساين، أجريت مناقشات صرحية ومستفيضة عن حاجة ميامنار إىل أن تغتنم فرصـة زيـاريت         ثاين
وأشـرت إىل   . ل اإلنـساين  وتتخذ خطـوات إجيابيـة جمديـة بـشأن خطـة النقـاط اخلمـس ويف اجملـا                 

أنين أجريت مشاورات مع الدول الرئيسية املعنية، مبا يف ذلك مجيـع أعـضاء جمموعـة أصـدقائي                  
املعنيــة مبيامنــار، الــيت كــررت دعمهــا القــوي ملــشاركيت الشخــصية، وأعربــت عــن درجــة غــري     

رات إجيابيـة   مسبوقة من النوايا احلسنة جتاه ميامنار، وأن هذه الدول تترقب اآلن عن كثب إشـا              
وأوضـحت أن الغـرض مـن زيـاريت هـو أن            .  تتمكن من االستجابة وفقاً لـذلك      يتحمن ميامنار   

مـساعدة األمـم املتحـدة      قـدم   أنقل الشواغل، والتوقعات، والتشجيع مـن اجملتمـع الـدويل، وأن أ           
  .إىل حكومة وشعب ميامنار من أجل معاجلة التحديات اليت تواجه بلدهم
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احلكومة ملا أحرزته من تقدم يف جهود اإلغاثـة واإلنعـاش الـيت بذلتـها               وقد أثنيت على      - ٣٣
يف أعقاب إعصار نارجيس، بطرق شىت منـها التعـاون مـع األمـم املتحـدة ورابطـة أمـم جنـوب                 

وشــددت، يف معــرض اإلعــراب عــن التزامــي . شــرقي آســيا يف إطــار الفريــق الثالثــي األساســي
ليـة، علـى احلاجـة إىل البنـاء علـى هـذا التعـاون، بـسبل                 مبواصلة تعبئة املساعدات اإلنـسانية الدو     

منـها إصــدار التأشـريات اخلاصــة باملهـام اإلنــسانية يف الوقـت املناســب، وتوسـيع نطــاق دخــول      
املـــساعدات اإلنـــسانية مبـــا يـــسمح بالوصـــول دون قيـــود إىل كـــل الفئـــات الـــضعيفة يف مجيـــع 

  .البلد أرجاء
 االقتـصادية   -أن يتـأثرا بـالظروف االجتماعيـة        وقد الحظت أن السالم واألمـن ميكـن           - ٣٤

ــد أن        ــة، وعرضــت، بع ــصدي للتحــديات اإلمنائي األساســية، وأكــدت ضــرورة إجيــاد ســبل للت
ــع          ــع مجي ــار، أن أعمــل م ــة مليامن ــة املقدم ــساعدة الدولي ــشديد حلجــم امل ــاض ال الحظــت االخنف

ة علـى عمـل املؤسـسات     األطراف املعنية، مبا يف ذلك بشأن مسألة العقوبـات والقيـود املفروضـ            
ودعوت كبار القادة إىل تعزيز تعاون ميامنـار مـع         . املالية الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

األمـــم املتحـــدة، يف ســـياق مـــا أبذلـــه مـــن مـــساع محيـــدة، بغيـــة حتديـــد وتلبيـــة االحتياجـــات  
ــة ــشارك في     - االجتماعي ــضة ت ــة ذات قاعــدة عري ــة وطني ــصادية مــن خــالل عملي ــا كــل   االقت ه

  .قطاعات اجملتمع
وأكدت مرة أخرى أن االنتقال الدميقراطي مليامنار لـن يتـسىن اسـتكماله بغـري مـصاحلة                   - ٣٥

وركزت علـى ثالثـة شـواغل ميكـن أن تقـوض، يف رأيـي، إن مل جتـر معاجلتـها،           . وطنية حقيقية 
ر بـشكل إجيـايب     أي ثقة يف العملية السياسية يف البلد، وشجعت بقوة القيادة العليا على أن تنظـ              

وقـد أوصـيت، أوال، بـاإلفراج الفـوري عـن عـدد كـبري مـن            . يف التوصيات احملددة اليت قدمتـها     
السجناء السياسيني، مبن فيهم داو أونغ سان سو كي، مث عن كل السجناء الـسياسيني املتـبقني                 

شـددت  و. قبل موعد إجراء االنتخابات، من أجل السماح هلم باملشاركة يف العمليـة الـسياسية    
على أمهيـة أن تنظـر احلكومـة بعنايـة يف تـداعيات حماكمـة داو أونـغ سـان سـو كـي ونتيجتـها،                      
وأوصيت بقوة بأن تنظر احلكومة يف ممارسة صالحيتها التنفيذية إلسقاط مجيـع التـهم املوجهـة                

وثانيـا، أوصـيت بالـشروع، دون إبطـاء         . إىل داو أونغ سـان سـو كـي واإلفـراج الفـوري عنـها              
سبقة، يف إجراء حـوار موضـوعي شـامل للجميـع ومقيـد بإطـار زمـين تـشارك فيـه                     شروط م  أو

. داو أونــغ ســان ســو كــي والرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة، بــدعم مــن األمــم املتحــدة  
وأكــدت أيــضا ضــرورة اعتبــار أي مكاســب حتققــت عــن طريــق اتفاقــات وقــف إطــالق النــار  

. جلماعــات املــسلحة املعنيــة يف االعتبــاررجعــة فيهــا، وذلــك بأخــذ شــواغل كــل ا  مكاســب ال
وثالثا، أبرزت ضرورة أن تنفذ خارطة الطريق اليت وضعتها احلكومة، مبا يف ذلـك االنتخابـات                

، بطريقـة شـاملة للجميـع وقائمـة علـى املـشاركة وشـفافة،               ٢٠١٠اليت يعتزم إجراؤهـا يف عـام        
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ــول حملــي ودويل باعتبارمهــا جــد     ــها بقب ــة ونتيجت ــة ومــشروعتني كــي حتظــى العملي . يرتني بالثق
وأوصــيت، يف هــذا الــصدد، بــالتبكري يف إعــالن موعــد إلجــراء االنتخابــات املعتزمــة، وإصــدار  
قوانني انتخابية سليمة يف الوقت املناسب، وإنشاء جلنة انتخابيـة مـستقلة، وإعـادة افتتـاح مجيـع               

زاب الـسياسية الـيت   مكاتب الرابطة الوطنية مـن أجـل الدميقراطيـة، وإعـادة تـسجيل مجيـع األحـ            
كمــا استفــسرت عمــا إذا كانــت احلكومــة تنظــر يف دعــوة مــراقبني مــستقلني  . ألغــي تــسجيلها

  .لالنتخابات، أو يف طلب مساعدة انتخابية تقنية من األمم املتحدة
وشجعت القيادة العليا على دراسة مسألة إنشاء فريق صـغري يف يـانغون يقـدم تقـاريره                   - ٣٦

ري اخلــاص ألغــراض تــأمني التواصــل وتيــسري االتــصاالت أثنــاء الفتــرة   إيلَّ مــن خــالل مستــشا
ودعوت أيـضا ميامنـار إىل املـشاركة للمـرة األوىل يف اجتمـاع              . السابقة على إجراء االنتخابات   

جمموعة أصدقائي الذي سيعقد على املـستوى الـوزاري علـى هـامش انعقـاد اجلمعيـة العامـة يف                    
  .٢٠٠٩سبتمرب /نيويورك يف أيلول

وأوضــحت أين أتطلــع إىل مناقــشة املــسائل الــسالفة الــذكر مــع أكــرب عــدد ممكــن مــن     - ٣٧
وشــجعت بقــوة كــبري . أصــحاب املــصلحة أثنــاء زيــاريت، مبــن فــيهم داو أونــغ ســان ســو كــي  

اجلنـراالت علـى النظـر بـشكل إجيـايب يف طلـيب االجتمـاع معهـا، وعلـى إمعـان النظـر يف اآلثـار             
  . هذا الشأناملترتبة على أي قرار يتخذ يف

وقال كبري اجلنراالت إن ميامنـار، بوصـفها دولـة عـضو يف األمـم املتحـدة، تعلـق أمهيـة                       - ٣٨
كربى على زياريت وعلى استمرار تعاوهنا مع املنظمة، وأعـرب عـن شـكرها يل علـى املـساعدة        

درك وقال كـبري اجلنـراالت إن ميامنـار تـ    . اليت قدمتها األمم املتحدة يف أعقاب إعصار نارجيس   
ومل يعلن كبري اجلنراالت بعـد أن أشـار إىل أن   . أنين تشاورت مع عدة دول أعضاء قبل زياريت   

  .مقترحايت قد نوقشت أثناء زيارات مستشاري اخلاص، رفضه ألي من توصيايت املوضوعية
وأشار كبري اجلنراالت إىل أن العقوبات املفروضة علـى ميامنـار قـد أثـرت تـأثريا سـلبيا                     - ٣٩

ية البلد وعلى قدرته على االستجابة للمطالب اخلارجية، وأنه ينبغي للمجتمـع الـدويل              على تنم 
  .أن يبدي حسن النية إزاء ميامنار يف هذا الصدد

تـسليم  : وسلط كبري اجلنراالت الـضوء علـى أن أهـم أولـويتني حـاليتني للحكومـة مهـا                   - ٤٠
اء األسـاس ملـستقبل التنميـة    ، وإرسـ ٢٠١٠سلطة الدولة إىل حكومة مدنية بعد انتخابـات عـام    

وأعلن كبري اجلنراالت أنـه ينبغـي أال يثـور شـك يف تـصميم احلكومـة          . االجتماعية واالقتصادية 
، وأكـد مـرارا أن االنتخابـات سـتكون          ٢٠١٠على إجراء انتخابات متعددة األحزاب يف عـام         

 حتديـد تـاريخ     وأشـار إىل أن   . حرة ونزيهة وجديرة بالثقة وسـتنظم مبـا يكفـل مـشاركة اجلميـع             
إجراء االنتخابات وإصـدار تـشريع انتخـايب وإنـشاء جلنـة انتخابيـة هـي مـسائل داخليـة سـيعلن                      
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أما مسألة ما إذا كانت ميامنار ستلتمس مساعدة انتخابيـة مـن األمـم              . عنها يف الوقت املناسب   
ــسينظر فيهــا يف الوقــت املناســب، إذا دعــت ضــرورة       ــراقبني مــستقلني ف املتحــدة أو ســتدعو م

  .ذلك إىل
وشــدد كــبري اجلنــراالت علــى أمهيــة دعــم ســيادة ميامنــار ووحــدهتا الوطنيــة وســالمتها     - ٤١

ــة ــة، فــإن هنــاك      . اإلقليمي ــزال باقي ــه إذا كانــت بعــض اجلماعــات املتمــردة ال ت ــوه حبقيقــة أن ون
  .مجاعة مسلحة عقدت سالما مع احلكومة وتركز اآلن على التنمية اإلقليمية ١٧
جلنراالت اجلهود اليت بذلت يف املاضي، مبا فيهـا جهـوده هـو شخـصيا،     ووصف كبري ا   - ٤٢

حملاولة التعامل مباشرة مع داو أونغ سان سو كي بغية إشراكها يف عملية املصاحلة الوطنية الـيت               
وأكـد أن هـذه اجلهـود مل تكلــل بالنجـاح لكـن ذلـك ال يعـزى إىل فتــور يف        . ترعاهـا احلكومـة  

 وكــرر التأكيــد علــى أن أولويــة احلكومــة يف الوقــت احلاضــر .االســتعداد مــن جانــب احلكومــة
وأوضـح كـبري   . تتمثل يف أن تواصل التركيز على إجراء االنتخابات والفترة االنتقالية الـسياسية      

اجلنــراالت أنــه كــان يــود أن يرتــب اجتماعــا بــني داو أونــغ ســان ســو كــي وبــيين، كمــا هــو     
خوفـا مـن أن ينظـر إىل هـذا األمـر علـى أنـه         مطلوب، لكن العملية القضائية ال تـسمح بـذلك،          

  .يؤثر يف نتيجة احملاكمة اجلارية
ــة مـــن اآلراء      - ٤٣ ــتمعت إىل طائفـ ويف اجتمـــاعي مـــع األحـــزاب الـــسياسية املـــسجلة، اسـ

والشواغل، كان من بينها آراء وشـواغل الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة، وعـصبة شـان            
وكـررت  .  الوحـدة الوطنيـة، وحـزب وا للتنميـة الوطنيـة        الوطنية من أجل الدميقراطية، وحـزب     

عصبة شان الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة طلبـها اإلفـراج عـن مجيـع الـسجناء الـسياسيني، مبـن                        
فيهم قادة اجلماعات العرقية احملتجزون، واستئناف حوار يشمل اجلميـع، كـشرطني ملـشاركتها      

جلميـع األطـراف إىل العمـل علـى إجنـاح           وكرر حزب الوحـدة الوطنيـة دعوتـه         . يف االنتخابات 
، ورأيـه القائـل بأنـه ال ينبغـي لطـرف واحـد أن يقـوض خارطـة الطريـق          ٢٠١٠انتخابات عـام    

ويف االجتمـاع اخلـاص املنفـصل الـذي عقدتـه مـع الرابطـة الوطنيـة مـن                   . املؤلفة من سبع نقـاط    
لـسياسيني، مبـن فـيهم      أجل الدميقراطية، كررت الرابطة مطالبـها بـاإلفراج عـن مجيـع الـسجناء ا              

داو أونغ سان سـو كـي؛ وإجـراء حـوار يـستهدف لتحقيـق املـصاحلة الوطنيـة؛ وتـسوية نتيجـة                        
وأوضـحت الرابطـة    . ؛ ومراجعـة الدسـتور    “بأي شـكل مـن األشـكال      ” ١٩٩٠انتخابات عام   

الوطنية من أجل الدميقراطية أهنا قدمت مقترحات إىل احلكومة خبـصوص هـذه املطالـب ولكـن        
ويف االجتماع الـذي عقدتـه مـع اجلماعـات الـيت أبرمـت اتفاقـات          . مل ترد عليها بعد   السلطات  

. لوقف إطالق النار، اطلعت على خربهتا يف االنتقال من الرتاع املسلح إىل وقـف إطـالق النـار                 
وعلى ضرورة تنمية مناطقها، وعلى نظرها يف اقتراح احلكومة بأن تصبح قوة حلراسـة احلـدود                
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ويف كــل االجتماعــات، أوضــحت أنــين أكــدت لكــبري اجلنــراالت  . امنــارحتــت قيــادة جــيش مي
ضرورة أن تستجيب العملية السياسية للشواغل املشروعة جلميع أصـحاب املـصلحة وأن كـبري               
اجلنــراالت قــد أشــار مــرارا إىل أن االنتخابــات ســتكون حــرة ونزيهــة ومفتوحــة ملــشاركة كــل  

اب الـسياسية واجلماعـات املـسلحة علـى         كما شجعت بقوة كل األحـز     . األحزاب واجلماعات 
  .أن تظل بناءة يف مواقفها من العملية السياسية ويف تنفيذ اتفاقات وقف إطالق النار

/  متـوز  ١٣ و   ٨ولدى إحاطة أعضاء فريق أصدقائي مث أعضاء جملس األمن، يف يـومي               - ٤٤
ــوا باإلمجــاع عــن تأييــدهم لقــراري     ــوايل، بنتيجــة رحلــيت، أعرب ــه علــى الت ــارة ميامنــار، يولي  بزي

وملشاركيت الشخصية، ولدور مستـشاري اخلـاص، وملواصـلة بعثـة املـساعي احلميـدة الـيت أقـوم                   
وصـرح  . وكرروا تأكيد تطلعهم ألن تتـابع ميامنـار بـشكل إجيـايب مـا قدمتـه مـن توصـيات                   . هبا

لـس األمـن،   املمثل الدائم حلكومة ميامنار لدى األمـم املتحـدة، يف الكلمـة الـيت أدىل هبـا أمـام جم                  
بأن حكومته تعترب أن الزيارة اليت قمت هبا كانت ناجحة، وأهنـا تعتـزم تنفيـذ مجيـع التوصـيات                   

وقــال املمثــل الــدائم إن احلكومــة تــستعد، بنــاء علــى طلــيب ملــنح عفــو عــن الــسجناء     . املالئمــة
 وقــال املمثــل الــدائم. ٢٠١٠ألســباب إنــسانية بغيــة متكينــهم مــن املــشاركة يف انتخابــات عــام 

أيــضا، فيمــا خيــص املنتــدى االقتــصادي الــوطين، إن احلكومــة ســتتعاون مــع األمــم املتحــدة يف    
أمــا فيمــا خيــص إمكانيــة احلــصول علــى  . قطاعــات الزراعــة واإلنتــاج احليــواين وصــيد األمســاك 

مساعدة تقنيـة يف االنتخابـات، فـإن ميامنـار سـتتعاون مـع األمـم املتحـدة إذا دعـت احلاجـة إىل                        
. وأكد مـرة أخـرى أن التـشريع االنتخـايب سيـصدر يف الوقـت املناسـب         . ملساعدةالتماس هذه ا  

وقال املمثل الدائم إن قبول ميامنار لدوري القائم على بذل املساعي احلميدة، وتعاوهنـا النـشط                
يف العملية، فضال عن قيامي بزيارة ثانيـة مليامنـار يف غـضون فتـرة تزيـد قلـيال علـى عـام واحـد،                    

  . جمال التعاون بني ميامنار واألمم املتحدةعالمات بارزة يف
يوليـه موجهـة إيل، عـرض       / متوز ١٥يوليه، ويف رسالة مؤرخة     / متوز ٩ويف بيان مؤرخ      - ٤٥

رئيس الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، أو وانغ شوي، برنـامج الرابطـة بالنـسبة للمـستقبل                 
  :على النحو التايل

ع الـسجناء الـسياسيني، مبـن فـيهم أو تــني أو،     اإلفـراج غـري املـشروط عـن مجيــ      )أ(  
  وداو أونغ سان سو كي؛

املبادرة بصفة عاجلة إىل إجراء حوار دون شروط مسبقة على أسـاس مبـادئ                )ب(  
االحتــرام املتبــادل واملــصاحلة الوطنيــة؛ مــع وجــوب أن تتــضمن بنــود احلــوار حقــوق اإلنــسان،   

، واالعتراف بأي شـكل مـن       )٢٠٠٨(تور  وتكافؤ الفرص بني مجيع القوميات، ومراجعة الدس      
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ــام       ــات ع ــه انتخاب ــذي أفرزت ــشعب ال ــان ال ــل،   ١٩٩٠األشــكال بربمل ــان املقب ، وانتخــاب الربمل
  وحتسني الظروف املعيشية احلالية للشعب؛

، باملوافقـــة علـــى نتيجـــة ١٩٩٠الترتيـــب لالعتـــراف بنتيجـــة انتخابـــات عـــام   )ج(  
  كيله وفقا للقانون االنتخايب لربملان الشعب؛احلوارات يف برملان الشعب، الذي يتعني تش

التـــزام كـــل أصـــحاب املـــصلحة يتبعـــوا متحـــدين املـــسار الـــسياسي اخلـــاص     )د(  
باملـــستقبل الـــذي خطتـــه اتفاقـــات احلـــوار املعتمـــدة مـــن برملـــان الـــشعب إلنـــشاء الدولـــة           

  .اجلديدة الدميقراطية
رت الرسالة تأكيد املوقـف الـذي       ، كر ٢٠١٠وفيما يتعلق باالنتخابات املزمع إجراؤها يف عام        

ــصادر يف         ــويغوندانغ الـ ــالن شـ ــة يف إعـ ــل الدميقراطيـ ــن أجـ ــة مـ ــة الوطنيـ ــه الرابطـ ــت عنـ أعربـ
أبريــل، مــشرية إىل أن الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة تــساورها، يف ضــوء    /نيــسان ٢٩

ة بـشأن  خماوف شـديد ”،  ٢٠٠٨اخلربة املكتسبة من االستفتاء الدستوري الذي أجري يف عام          
، وإىل أن االنتخابــات، إن أجريــت دون الوفــاء “شــفافية ونزاهــة االنتخابــات املزمــع إجراؤهــا 

غري مشروعة ولن تتمكن نتيجتها من حـل        ستكون  ”بالشروط الواردة يف إعالن شويغوندانغ،      
  .وشجعتين الرسالة كذلك على مواصلة ما أبذله من جهود. “املشكالت السياسية القائمة

 موجهة إىل مستشاري اخلـاص، أكـد وزيـر          ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١٧سالة مؤرخة   ويف ر   - ٤٦
التخطيط الوطين والتنمية االقتصادية أن ميامنار ستنظر يف إمكانيـة قبـول بعثـة عمـل، علـى حنـو                    

  .ما اقترحه مستشاري اخلاص
ــة  / آب٥ويف أعقــاب اجتمــاعي مــع جمموعــة األصــدقاء يف     - ٤٧ أغــسطس، كــررت عالني

طلعي، وتطلـع اجملتمـع الـدويل، ألن تنظـر حكومـة ميامنـار بعنايـة يف انعكاسـات                   اإلعراب عن ت  
ــراج       ــة اإلف ــنم الفرصــة لكفال ــغ ســان ســو كــي، وأن تغت أي حكــم يــصدر يف حماكمــة داو أون
ــة مالئمــة التوقيــت ملتابعــة املقترحــات احملــددة الــيت       ــها، وأن تتخــذ خطــوات إجيابي الفــوري عن

ودعــوت إىل مواصــلة . فراج عــن مجيــع الــسجناء الــسياسيني طرحتــها أثنــاء زيــاريت، بــدءا بــاإل 
املشاركة البناءة من أجل مساعدة حكومة ميامنـار وشـعبها علـى التـصدي ملـا يواجـه البلـد مـن                 
حتديات واغتنام مـا يـسنح أمامـه مـن فـرص، وإىل تقـدمي دعـم نـشط وموحـد مـن قبـل اجملتمـع                           

ألصدقاء على اقتراحـي بعقـد اجتمـاع ثـان          ووافقت أعضاء جمموعة ا   . الدويل حتقيقا هلذه الغاية   
  .٢٠٠٩سبتمرب /رفيع املستوى للمجموعة يف نطاق اجلمعية العامة يف أيلول

ويف املشاورات اليت عقدت على امتداد الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا يف ذلـك يف إطـار               - ٤٨
إىل النظــر جمموعــة األصــدقاء، دعــوت ومستــشاري اخلــاص الــدول األعــضاء الرئيــسية املعنيــة     

سبل تتيح مواصلة تشجيع ميامنـار علـى التعـاون بـصورة أوثـق مـع عمليـة املـساعي احلميـدة                  يف
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تنفيــذ اخلطــة املؤلفــة مــن مخــس نقــاط، وتزويــد بعثــة املــساعي احلميــدة بــاألدوات الكافيــة      يف
  .هذا الصدد يف
لـس األمـن    وباإلضافة إىل الدعم الذي أعرب عنه أعضاء جمموعة األصدقاء وأعضاء جم            - ٤٩

ملــشاركيت الشخــصية، وملواصــلة بعثــة املــساعي احلميــدة الــيت أقــوم هبــا، وللــدور الــذي يؤديــه     
مستشاري اخلاص، جرى أيـضا اإلعـراب عـن دعـم مماثـل مـن قبـل قـادة جمموعـة الثمـاين إبـان             

يوليـه، ومـن قبـل وزراء خارجيـة      / متـوز  ٨اجتماع القمة الـذي عقـدوه يف الكـويال بإيطاليـا يف             
مم جنوب شـرق آسـيا ومنتـداها اإلقليمـي إبـان االجتماعـات الـيت عقـدت يف فوكيـت                     رابطة أ 

وأكد املنتدى، يف مجلة أمـور، رأيـه املتمثـل يف أن    . يوليه/ متوز٢٣ إىل   ٢٠بتايلند يف الفترة من     
لألمــم املتحــدة دورا حامســا تؤديــه يف عمليــة املــصاحلة الوطنيــة وكــذلك يف التنميــة االقتــصادية  

 يف ميامنــار، وأعــرب عــن اســتعداده ألن يــشارك ويــساهم بــشكل بنــاء يف التنميــة  واالجتماعيــة
االقتصادية واالجتماعية مليامنار، وشجع حكومتها على إحراز تقدم ملموس وجدير بالثقة حنـو             

  .حتقيق الدميقراطية
  

  مالحظـــات   - رابعا  
ــة حتوهلــ        - ٥٠ ــة حامســة يف عملي ــار مرحل ــتبلغ ميامن ــل، س ــام املقب ــسياسي، يف ظــل  يف الع ا ال

ــاز هــذه   . عامــا٢٠ًاســتعدادات احلكومــة إلجــراء أول انتخابــات منــذ    ــرجَّح اجتي وإذا كــان ُي
 فرصــاً هامــة أيــضاًا قــد تتــيح فإهنــ، حتــدي تنطــوي علــى إن كانــت، وبــسالسةاملرحلــة احلامســة 

تـزامن مـع    وهـذا ي  .  الـسالم، والدميقراطيـة، واالزدهـار      ا يعمهـ  ة موحَّد ميامنار حول إىل لتعزيز الت 
 سعي ميامنار والـ   جتاه السياسات الراهنة    يف جدوى  املتجدد، على صعيد اجملتمع الدويل،       بحثال

 علـى   زيـد  منذ مـا ي    قمت هبا  الثانية اليت    زياريتقد أتاحت   لوهكذا، ف . سياسات أكثر فعالية  إىل  
 فحسب فرصة لنقل شواغل وتوقعات وتشجيع اجملتمع الدويل إىل حكومـة وشـعب              عام واحد 

  األمــم املتحــدة ملواجهــة التحــديات املتعــددة املاثلــة أمــام   الــذي تقدمــهدعمالــيامنــار، وتعزيــز م
  .البلد هذا
مـن املهـّم    فإنـه    خارطـة الطريـق الـسياسية،         عمليـة  وفيما تواصل حكومة ميامنـار تنفيـذ        - ٥١

يتيحهــا مثــل هــذا التحــول  الفــرص الــيت قــدتعظــيم لتـشجيعها علــى اختــاذ اخلطــوات الــضرورية  
 القــصري، واملتوســط، والطويــل، وحتــسني  يف األجــل البلــد اثلــة أمــام هــذا  التحــديات املعاجلــةمل

شعر خبيبة األمل والقلـق لعـدم اختـاذ         أويف هذا السياق،     . باجملتمع الدويل عموماً    ميامنار عالقات
نـغ  وما يثري بالغ القلـق هـو حماكمـة داو أو          . ملتابعة زياريت حكومة ميامنار خلطوات ذات املغزى      

. سان سو كي وإصدار حكم حبقها، على الرغم من أن احلكومة قامـت بتخفيـف هـذا احلكـم                  
 احتماالت حتقيق وفـاق وطـين حقيقـي، وحتـول      يف وجهوتشكل هذه التطورات نكسة خطرية    



A/64/334
 

20 09-49765 
 

 التزامـــات احلكومـــة هبـــذا  مـــعتنـــاقضتدميقراطـــي، وبـــسط ســـيادة القـــانون يف ميامنـــار، بـــل و
كومـة عـن داو أونــغ سـان سـو كـي فرصـة أضـاعتها ميامنــار        وميثـل عـدم إفـراج احل   . اخلـصوص 

   .لإلشارة إىل التزامها بعهد جديد من االنفتاح السياسي
 شواغل فورية، ستبقى مصداقية العملية السياسية موضـع          ثالثة  أنه طاملا مل ُتعاجل    أرىو  - ٥٢
هم احلـرة   تإطالق مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم داو أونغ سان سو كي، ومـشارك            : شك

ــدء حــوار بــني احلكومــة واملعارضــة و     ــدهم؛ وب ــسياسية لبل ــاة ال أصــحاب املــصلحة مــن  يف احلي
 الظـروف املؤاتيـة إلجـراء       هتيئـة األطراف العرقية، كجـزء ضـروري ألي عمليـة وفـاق وطـين؛ و             

حكومــة ميامنــار هــذه  كــي تعــاجل لوقــد حــان الوقــت   .انتخابــات تتــسم باملــصداقية والــشرعية 
يوحِّــد   أن ختــدم العمليــة الــسياسية مــصلحة شـعب ميامنــار بأســره، علــى حنــو وتكفــلالـشواغل  

وقع أن تتخـذ    أتويف هذا الصدد،    . يفرِّق، ومقبول بوجه اإلمجال بالنسبة إىل اجملتمع الدويل        وال
كفالة أن تكون االنتخابات شـاملة للجميـع        لاحلكومة اخلطوات الالزمة املنسجمة مع التزاماهتا       

   .اركة وشفافة متاماً، وأن جيري التحضري هلا وإجراؤها وفقاً للمعايري الدولية املشىوقائمة عل
وعالوة على احلاجة املُلحة لفتح اجملال السياسي أمام مجيـع العناصـر الـسياسية الفاعلـة                  - ٥٣

س الدرجـة مـن األمهيـة علـى     ظـى بـنف   مثة مـسائل حت  فإنللمشاركة حبرية يف االنتخابات املقبلة،   
زم وااللتزام، مـن جانـب حكومـة ميامنـار يف           توسط والطويل، وتتطلب مزيداً من احل     األمدين امل 

وهبـذا اخلـصوص، يـشكل االنتقـال مـن          . منـه بدعم  بالتعاون مع اجملتمع الدويل و    واملقام األول،   
دائم أمـراً   الـ سالم  الـ اتفاقات وقف إطالق النار مع أغلبية اجلماعات العرقية املسلحة إىل حتقيـق             

وهــذا يتطلــب مــن جانــب الطــرفني ممارســة  . لنــسبة إىل اســتقرار ميامنــار يف املــستقبلأساســياً با
أقصى حد مـن املرونـة يف املفاوضـات الـيت جيـب أن تـستجيب لـشواغل ومـصاحل كـل منـهما،                        

 الوضــع املقبــل للجماعــات املــسلحة، وتلبيــة احتياجــات التنميــة  املفاوضــات بــشأنيف ذلــك مبــا
ــة، واحلــ  ــن اد احمللي ــشطة ام ــة  ألن ــاطق احلدودي ــة يف املن ــلو. إلجرامي ــه،باملث ــضروري   فإن ــن ال  م

، أن تـشارك  وض عمليـات القتـال  للحكومة وتلك اجلماعات العرقية املسلحة اليت مـا زالـت ختـ      
، وال سـيما يف واليـيت كـايني وكايـاه           قتاليـة يف حمادثات موضوعية تفضي إىل وقـف األعمـال ال         

ــا  ــث م ــواردة باســتمرار بــ    حي ــارير ال ــت التق ــسلح زال ــرتاع امل ــن   ،شأن ال ــذلك م ــصل ب ــا يت  وم
 الالجئني علـى نطـاق واسـع،    يف ذلك تنقالتانتهاكات حلقوق اإلنسان ومشاكل إنسانية، مبا      

 علــى أهبــة االســتعداد ملــساعدة ميامنــار علــى مواجهــة هــذه  نظمــةوامل. تــثري قلــق األمــم املتحــدة
 لكفالـة أن يكـون لكـل فريـق          ىالوسـيلة املثلـ   وميثـل فـتح اجملـال الـسياسي وتوسـيعه           . التحديات

  . مصلحة يف حتقيق السالم واالستقرار الدائمني
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إىل وما ال يقل عن ذلك أمهية بالنسبة إىل آفاق السالم الدائم والدميقراطية هو احلاجـة                  - ٥٤
وقـد  .  شـعب ميامنـار    الـيت تواجـه    االقتصادية املُلحـة     -ة التحديات اإلنسانية واالجتماعية     جلاعم

لتعاون غري املسبوق بني ميامنار واألمم املتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسـيا،              ا  مستوى أثبت
 اإلنـسانية ال تتعـارض مـع     ضرورات إلعـصار نـرجس، أن الـ       للتـصدي بدعم من اجلهات املاحنة     

ويف حـني أن اجملتمـع الـدويل        . مبادئ السيادة وينبغي أال تكون رهناً أبداً باالعتبارات السياسية        
مـاً بتـوفري املـساعدة اإلنـسانية، فـإن احلكومـة تتحمـل املـسؤولية عـن كفالـة                    جيب أن يبقـى ملتز    

ــاســتمرار التعــاون القــائم يف ظــل أفــضل الــشروط املمكنــة، وعــدم حرمــان      تــاجنيسكان احملال
  . للمساعدة، أياً كانوا، من إمكانية احلصول على املساعدات اإلنسانية

 من االستفادة من التطـورات الـسريعة        هاكين االقتصادية ومت  األمةكما أن حترير طاقات       - ٥٥
اليت حتدث يف أمكنة أخرى من املنطقة أمـر جـوهري للتغلـب علـى مـستويات الفقـر الـسائدة،                     

. ورفــع مــستويات املعيــشة، وتعزيــز الــسالم االجتمــاعي ومتهيــد الطريــق أمــام تغــيريات أوســع   
 ، مـن املمكـن    زاليـ  فإنـه ال   ية،رحِّب جبهود احلكومة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللف      أ حني ويف
من الواجب عمـل املزيـد لتعزيـز قـدرات مؤسـسات احلكـم املدنيـة، مبـا يـشمل االسـتثمار                  وبل  
املوارد البشرية للبلد ومتكني اجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص مـن املـشاركة علـى حنـو أكمـل                     يف
   .تهتنمي يف
ية يف يــانغون، يــسترشد التــزام  الرئيــسعليــه عالنيــة يف كلمــيتت دشــدَّكمــا ســبق أن و  - ٥٦

 مـن إجيـاد مكانـه كعـضو     البلـد متكني  هبدف   هااألمم املتحدة يف ميامنار بتعهد مشترك إزاء شعب       
ويف حــني أن تــاريخ ميامنــار يتــسم . يف اجملتمــع الــدويل، يــضطلع باملــسؤولية وحيظــى بــاالحترام 

 مرحلـة انتقاليـة ليـست       تـاز جي  الـذي  بلـد هـذا ال  واجههـا   يفرد والتعقيد، فـإن التحـديات الـيت         تبال
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن ميامنــار ليــست اســتثناء عــن   . غلــب عليهــااســتثنائية أو غــري قابلــة للت

ــاإلمجــاع القائــل   ــة     ب ــم مــن دون تنمي ــه ال ميكــن حتقيــق ســالم دائ ــة دون ســالم؛ وأن إن ال تنمي
 معاجلـة  سعوال يـ  . قـوق اإلنـسان   حلال السالم أو تنمية دون دميقراطيـة واحتـرام          أنه  مستدامة؛ و 

 يف  - كانـت سياسـية أو إنـسانية أو إمنائيـة          سـواء    -أي من التحديات اليت تواجه ميامنار اليـوم         
ــنفس الفــشل يفمعــزل عــن غريهــا، وقــد يــؤدي    ــها ب  مــن االهتمــام إىل تقــويض   القــدر معاجلت

 مـن   وهلذه األسـباب، ستـستفيد ميامنـار إىل حـد كـبري           .  السالم والدميقراطية والتنمية   احتماالت
وكلما شـاركت   .  جمايل احلكم وبناء السالم    يف ذلك خربات األمم املتحدة الواسعة النطاق، مبا       

 هلـذه الغايـة وأبـدت تعاونـاً جـدياً معهـا، كلمـا أكـدت                 الـيت أبـذهلا   ميامنار يف املساعي احلميـدة      
  .سيادهتا على
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ــصدد،    - ٥٧ ــالتقرير،    أويف هــذا ال ــرة املــشمولة ب ــه خــالل كامــل الفت ــة  الحــظ أن جــرى تلبي
ــات ــدةالطلب ــى املتزاي ــذل عل ــاً بواســطة      مــساعّي ب ــدرات أُتيحــت جزئي ــدة مــن خــالل ق  احلمي
لمفوضــية لي  شــكرإلعــراب عــنوّد اغتنــام هــذه الفرصــة لأو. ات خارجــة عــن امليزانيــةمــسامه

  الـيت  ويف هذه املرحلـة االنتقاليـة احلامسـة       .  احلميدة اهتا املالية دعماً ملساعيّ   مسامهاألوروبية على   
، وكجزء من الطبيعة املتعددة األبعاد والواسعة النطاق اللتزام املساعي احلميـدة،            جتتازها ميامنار 

. ٢٠١٠ عـام  خـالل  اخلـاص  يستـشار مافيـة ملكتـب   كينبغي للجمعية العامة أن توفر املـوارد ال       
 املقبل عن االحتياجـات املاليـة فيمـا خيـص بعثـات املـساعي احلميـدة،                 يتقرير يفحسبما ورد   و

سيكون اإلبقاء على هذه القدرات أمراً جوهرياً لدعم التنفيـذ الفعـال لواليـة املـساعي احلميـدة             
  . اعلى النحو الذي جرى تكليفي هب

 األمـم   التـزام ساعي احلميدة أوضـح إشـارة إىل        امل الشخصي بتنفيذ والية     لتزاميويوفر ا   - ٥٨
ــة أساســية  ذاتمــسائل شــراكة مــع حكومــة وشــعب ميامنــار ملعاجلــة   يف املتحــدة بالعمــل   أمهي

حِّب بالدعم الواضح والقوي الـذي أعـرب عنـه          أرويف هذا الصدد،    . البلدبالنسبة إىل مستقبل    
 الشخصي وعمـل    تزاميزم مواصلة ال  تعا احلميدة، و  اجملتمع الدويل من أجل متابعة بعثة مساعيّ      

برنـامج العمـل     اخلاص سـعياً لتحقيـق أهـداف املـساعي احلميـدة، مبـا يـشمل متابعـة                   يمستشار
 التحـول الـسياسي فرصـة       تـيح وي. القيادة العليـا مليامنـار    ه مع   تاملؤلف من مخس نقاط الذي ناقش     

فريدة لتحقيق تغيريات إجيابية، وينبغي للمجتمع الدويل، مبا يف ذلك االحتاد األورويب، ورابطـة              
 إىل شـعب  أمم جنوب شرق آسيا، واجلهات الفاعلة يف جمال التنميـة إرسـال إشـارات واضـحة         

 على أهبـة االسـتعداد لالسـتثمار يف مـستقبله،            يقف ميامنار بأنه ليس وحيداً وأن اجملتمع الدويل      
 بيئــة أكثــر انفتاحــاً علــى هتيئــة إىل ، األمــد األطــوليف ســبل دعــم اجلهــود الراميــة، يف ذلــكمبــا 

ــصادي، و    ــسياسي واالقت ــاعي وال ــصعيد االجتم ــىحتــسينإدخــال ال ــ احلكــم ات عل ــعت يافيم  قل
 للعمـل مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة          علـى أهبـة االسـتعداد       أقف إينو. بالسالم والتنمية االقتصادية  

  . ميامناراليت تواجهة كامل التحديات جلاعوتعبئة الدعم الالزم مل
وتتيح عملية الوفاق الوطين والتحول الـدميقراطي النـابع مـن احتـرام حقـوق اإلنـسان،                   - ٥٩

 املـزدوج املتمثـل يف      األمـة أفضل اآلفاق من أجل التغلـب علـى إرث          واحلوار والتفاهم املتبادل،    
ويف حـني  . ، كشرط مسبق إلحالل السالم وحتقيق التنميـة      نزاع مسلح طريق مسدود سياسياً و   

عمـل دائمـاً علـى حنـو        للسؤولية  املـ  جيب أن يضطلع بدور وأن يتحمل        صاحب مصلحة أن كل   
ية للحكومــة الوفــاء بااللتزامــات الــيت أعلنتــها  بنــاء ملــصلحة األمــة، فإنــه مــن الواجبــات الرئيــس  

.  والتطـور نعم بالـسالم واحلداثـة  يـ  بلدلشعبها من أجل كفالة انتقال حقيقي إىل الدميقراطية وإىل          
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ــشاركة واســعة    ــق م ــدم حتقي ــدد ع ــدة، لــ   ويه ــستوى القاع ــى م ــار يف التحــول  ، عل سكان ميامن
 لـشعب ل آفاق السالم الـدائم      بزوغ  مبواصلة تأجيج االنقسامات وتأخري    ،السياسي والدستوري 

ويعـود  . يـارات واضـحة وأساسـية     خب  ميامنـار  قـادة قـوم   قد حان الوقت لكـي ي     لوعليه، ف  .سرهبأ
أن   وأعتقـد  .توقعات وتشجيع اجملتمع الدويل   ل شعبهم و  تطلعات اختيار كيفية االستجابة ل    يهمإل

  .املقبلة  إىل األجيال آفاق السالم والدميقراطية واالزدهار بالنسبة قد حيددهذا اخليار
  


