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  الدورة اخلامسة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦٩البند 

حـاالت  : عزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   ت
ــة مــن     ــارير املقدم ــسان والتق حقــوق اإلن

        املقررين واملمثلني اخلاصني
  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  
  تقرير األمني العام     

    

  موجز  
ــدَّ   ــذا التقُيقـ ــة ا  م هـ ــرار اجلمعيـ ــالً بقـ ــر عمـ ــة ريـ ــن  ٦٤/٢٣٨لعامـ ــرة مـ ــي الفتـ  ويغطـ

وعقــب إعــادة انتــداب ابــراهيم  . ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٥ حــىت ٢٠٠٩أغــسطس /آب ٢٦
، عينــُت رئــيس ديــواين، فيجــاي نامبيــار، مستــشاراً  ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين١غمــربي يف 

  .خاصاً لإلشراف على والية املساعي احلميدة
ــاريت األ    ــذ زي ــه /خــرية إىل ميامنــار يف متــوز ومن  ، أظهــرت ســلطات ميامنــار ٢٠٠٩يولي

اإلفـراج  يف   علـى سـبيل املثـال         هـذه املرونـة    لّـت إزاء مقترحايت، وقـد جت     بعض مؤشرات املرونة  
 ســـجينا سياســـيا يف إطـــار عفـــو واســـع ١٣٠ عـــن أكثـــر مـــن ٢٠٠٩ســـبتمرب /أيلـــول ١٧ يف

ــري أن احتجــاز ســجناء سياســيني آخــرين واســتم     .النطــاق ــى    غ ــة عل ــة اجلربي ــرض اإلقام رار ف
 فـرصٍ   اغتنـام رجيـ ومـن املؤسـف أنـه مل    . أونغ سـان سـو كيـي ال يـزاالن مـصدر قلـق بـالغ             داو

  .أخرى إلجراء حوار سياسي هادف بني أصحاب املصلحة الرئيسيني
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سـلطات ميامنـار    مـع   لـت جهـود متواصـلة للتعـاون         دوال الفترة املشمولة بـالتقرير،      وط  
ــصلحة ا  ــدة     وأصــحاب امل ــساعي احلمي ــة امل ــق أهــداف والي ــن أجــل حتقي ــسيني م غــري أن . لرئي

احلكومة مل تقم، منذ زياريت األخرية، بتوجيـه أي دعـوة إىل مستـشاري اخلـاص إلجـراء مزيـد               
ــد      ــة األخــرى يف البل ــسلطات واألطــراف املعني ــع ال ــشاورات م ــن امل ــار إىل  . م وإن هــذا االفتق

وللـدول األعـضاء    .  ميثّل فرصـة ضـائعة بالنـسبة مليامنـار         كما أنه . التعاون الفعلي ملخّيٌب لآلمال   
مــصلحة يف الــسعي احلثيــث لكفالــة أن متــّد ميامنــار يــد التعــاون علــى النحــو الــالزم، كمــا أن    

  .مسؤولية هذه الدول متلي عليها ذلك
 سـنة، اختبـارا     ٢٠ومتثّل االنتخابات املقبلة، وهي أوىل انتخابـات يـشهدها البلـد منـذ                

وقـد أدىل كبـار قـادة ميامنـار بتـصرحيات           . اق السالم والدميقراطية والرخـاء يف البلـد       رئيسيا آلف 
وأصـدرت احلكومـة قـوانني      . متكررة أعربوا فيها عن التزامهم بإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة           

 تــشرين ٧ عــضواً، كمــا أُعلــن يــوم ١٨انتخابيــة، وعّينــت جلنــة انتخابــات احتاديــة تتــألف مــن 
ــاين ــوفمرب /الث ــات  ٢٠١٠ن ــسجيل   /آب ٢٥ويف . موعــداً لالنتخاب ــة ت ــّرت اللجن أغــسطس، أق
 حزبــا خلــوض االنتخابــات، مــن بينــها مخــسة مــن األحــزاب  ٤٧حزبــاً سياســياً مــن أصــل  ٤٢

ورغم أن هذا يـشري، انطالقـاً   . عيد تسجيلهاأُو ١٩٩٠العشرة اليت شاركت يف انتخابات عام       
اسية رمبا تكون قد فُتحـت، يبقـى مـن الـضروري            من معايري العقدين املاضيني، إىل أن آفاقاً سي       

ــى         ــة عل ــصداقية وقائم ــة شــاملة وذات م ــات بطريق ــة إجــراء االنتخاب ــسلطات كفال ــسبة لل بالن
ويف هذا الـصدد، أكـرر دعـويت إىل اإلفـراج عـن مجيـع الـسجناء                 . املشاركة ومّتسمة بالشفافية  

  .حترام هذه االلتزاماتعلى ابلغ دليل السياسيني، مبن فيهم داو أونغ سان سو كيي، كأ
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بذل املستشار اخلاص جهودا للتعاون، على مـستوى             

كبــار املــوظفني، مــع مكاتــب األمــم املتحــدة ذات الــصلة، مثــل الفريــق العامــل املــشترك بــني      
اصـلت  وو.  حيث مت حتديد عـدد مـن األولويـات علـى نطـاق املنظومـة               ،اإلدارات املعين مبيامنار  

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ إجراء حـوار واسـع النطـاق مـع احلكومـة                 
حتـديات  مـا يواجههـا مـن        الـبالد مـن أولويـات و        لـدى  بشأن السياسات يهدف إىل معاجلـة مـا       

ق علـى مبـادرة     وتوّصل فريق األمم املتحدة القطـري واحلكومـة إىل اتفـا          . منائيعلى الصعيد اإل  
وبعد مـرور سـنتني علـى إنـشاء آليـة الفريـق             .  بشأن والية راخني الشمالية    انية مدهتا عام  إنسان

األساسي الثالثي من جانب احلكومة واألمم املتحدة ورابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، انتـهت           
ــة يف    ــذه اآللي ــة ه ــوز٣١والي ــه / مت ــا     ٢٠١٠يولي ــراف هب ــار عــن االعت ــإعراب ســلطات ميامن  ب

  .واالمتنان إلنشائها
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وجيــب أن حتــرز ميامنــار تقــدماً يف التغلــب علــى إرثهــا املــزدوج مــن اجلمــود الــسياسي   
ــسلح  ــرتاع امل ــة    . وال ــة املتمثل ــصدي للتحــديات املوازي ــا أن الت ــسان  يف كم ــرام حقــوق اإلن احت

ومــن . واملــصاحلة الوطنيــة وإرســاء الدميقراطيــة يــشكّل هــدفاً أساســياً ال يــزال يــتعني الوفــاء بــه 
مواصلة احلوار والتعاون بني مجيع أصحاب املصلحة، فضال عـن زيـادة االنفتـاح              األمهية مبكان   

  .السياسي واالجتماعي واالقتصادي
ا  فينجحـ  اميامنار وشعبها لكي تثمـر جهودمهـ       وإنين ملتزم مبواصلة التعاون مع حكومة       

ــصداقية     ــة ذات م ــة ودميقراطي ــة مدني ــال إىل حكوم ــثريا   . يف االنتق ــار ك ــستفيد ميامن  وســوف ت
تتمتــع بــه األمــم املتحــدة مــن خــربات واسـعة النطــاق وممــا تبذلــه مــن جهــود للمــساعدة يف   ممـا 

وحـدة اهلـدف ووحـدة العمـل        إىل  وأكرر دعويت   . اجملاالت اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية   
بــني الــدول األعــضاء املعنيــة الرئيــسية والكيانــات اإلقليميــة واجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة املتعــددة 

طراف واملؤسسات املالية الدولية، لتشجيع مجيع أصحاب املصلحة احملليني على املـسامهة يف             األ
  .الوطنية  مصلحة ميامنار ملا فيهإحداث تغيري إجيايب
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  مقدمة  -أوال   
 الذي طلبـت فيـه      ٦٤/٢٣٨ من قرار اجلمعية العامة      ٣٠ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً للفقرة        - ١
 أمــور، أن أواصــل مــساعّي احلميــدة وأن أتــابع املناقــشات بــشأن حالــة   ، يف مجلــةمــينمعيــة اجل

حقوق اإلنسان واالنتقال إىل الدميقراطية وعملية املصاحلة الوطنية مع حكومة وشعب ميامنـار،             
مبن يف ذلك اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجيـع األطـراف املعنيـة؛ وأن                

نية يف هذا الصدد؛ وأن أقدم تقريرا إىل اجلمعيـة العامـة       فملساعدة ال أعرض على احلكومة تقدمي ا    
. يف دورهتــا اخلامــسة والــستني وإىل جملــس حقــوق اإلنــسان عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار 

أغــسطس / آب٢٥ إىل ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٦ويركّــز التقريــر علــى الفتــرة املمتــدة مــن      
رر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف            وقد صدر تقرير مرحلي منفـصل عـن املقـ         . ٢٠١٠

  ).A/HRC/13/48 (٢٠١٠مارس / آذار١٠ميامنار يف 
  

  التطورات الرئيسية  - ثانيا  
بعد تعيني مستشاري اخلاص السابق، إبـراهيم غمـربي، ممـثالً خاصـاً مـشتركاً للعمليـة                   - ٢

، ٢٠١٠ينـاير   /انون الثـاين   ك ١املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور اعتباراً من          
  .عينُت رئيس ديواين، فيجاي نامبيار، مستشاراً خاصاً لإلشراف على والية املساعي احلميدة

ــ  - ٣ ِذلت جهــود متواصــلة لتــشجيع ســلطات ميامنــار وأصــحاب  ومنــذ تقريــري األخــري، ُب
زت وتركـ . املصلحة الرئيسيني علـى التعـاون مـن أجـل حتقيـق أهـداف واليـة املـساعي احلميـدة               

 أصــدقاء األمــني العــام ويف  فريــقاملناقــشات علــى مخــسة جمــاالت رئيــسية حظيــت بالتأييــد مــن 
 مبن فيهم داو أونـغ سـان        ،اإلفراج عن مجيع السجناء السياسيني    ) أ: (جملس األمن، وهي التالية   

 إطــار زمــين حمــدد؛ ياحلاجــة إلجــراء حــوار شــامل للجميــع وموضــوعي وذ ) ب(ســو كيــي؛ 
 الظـروف املناسـبة لعمليـة حتظـى باملـصداقية للتحـول الـسياسي إىل حكومـة                  احلاجة لتهيئـة   )ج(

إضـفاء  ) هــ ( االقتـصادية؛    -تحـسني الظـروف االجتماعيـة       إجيـاد سـبل ل    ) د(مدنية ودميقراطية؛   
  .الطابع النظامي على عملية املساعي احلميدة بني ميامنار واألمم املتحدة

ــاريت األخــرية مليامنــار يــ    - ٤ ــه / متــوز٤ و ٣ وميومنــذ زي ، مل توّجــه احلكومــة ٢٠٠٩يولي
ــشا     أي ــد مــن امل ــشاري اخلــاص إلجــراء مزي ــة   دعــوة إىل مست ــع األطــراف املعني ورات مــع مجي
ــبالد يف ــات      . ال ــع احلكومــة واجلماع ــار م ــتمرت خــارج ميامن ــري أن املــشاورات اس  املدافعــة غ
مـع الـدول    كمـا ُعقـدت مـشاورات       . الدميقراطية وحقوق اإلنسان وجهـات فاعلـة أخـرى         عن

وجـرى بانتظـام عقـد مناقـشات     .  أصـدقائي املعـين مبيامنـار    بطرق منـها فريـق    األعضاء الرئيسية، 
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، وكذلك مع اللجنـة االقتـصادية       ككلفريق األمم املتحدة القطري ومنظومة األمم املتحدة         مع
  .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واملؤسسات املالية الدولية

  
  سجناء السياسيني وحقوق اإلنساناإلفراج عن ال  -ألف   

 ســجينا ١٣٠، أفرجـت حكومـة ميامنـار عـن أكثـر مـن       ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول ١٧يف   - ٥
وهـذا هـو ثالـث عفــو    . سياسـيا يف إطـار عفـو واسـع النطــاق صـدر بعـد زيـاريت األخـرية للبلــد        

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٣ ويف بيـان صـدر يـوم      . ٢٠٠٧ احلميدة يف عام     يصدر منذ استئناف مساعيّ   
، رحبـُت هبـذا بوصـفه خطـوة     )انظـر الفـرع الثالـث أدنـاه     ( أصدقائي    فريق هعقب اجتماع عقد  

يف االجتـاه الــصحيح، مـع الــدعوة يف الوقــت نفـسه إىل اإلفــراج عــن مجيـع الــسجناء الــسياسيني     
الباقني ورفع القيود املفروضة على داو أونغ سان سو كيي، األمينة العامة للرابطـة الوطنيـة مـن                  

  .قراطيةأجل الدمي
 الطعــن الــذي قدمتــه الســتئنافلأكتــوبر، رفــضت حمكمــة يــانغون / تــشرين األول٢ويف   - ٦
.  ضد اإلقامة اجلربية الطويلة املفروضة عليها      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣أونغ سان سو كيي يف       ودا

 الـذي دعـا، يف مجلـة        ١٢/٢٠ويف اليوم نفـسه، اعتمـد جملـس حقـوق اإلنـسان باإلمجـاع القـرار                 
  .كومة ميامنار إىل إطالق سراح داو أونغ سان سو كيي ومجيع السجناء السياسينيأمور، ح

 فيــه بــاإلفراج يف اليــوم نفــسه  ، أصــدرُت بيانــا رحبــتُ ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٣ويف   - ٧
يانغون عن يو تني أو، نائب رئيس الرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة، بعـد انقـضاء فتـرة           يف

وأعربـُت عـن أملـي يف أن يـسهم هـذا التطـور يف إقامـة        . غت ست سنواتإقامته اجلربية اليت بل  
حوار موضوعي بني الرابطة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة وحكومـة ميامنـار كخطـوة أساسـية                    

 جمـدداً    حكومـة ميامنـار    دعـوتُ وهلـذه الغايـة،     . حنو نشوء عملية سياسية أكثر مصداقية ومشـوالً       
، برفع القيود املفروضة على داو أونغ سان سو كيي وإطـالق           ، دون مزيد من التأخري     القيامِ إىل

  .سراح مجيع السجناء السياسيني الباقني
فرباير، رفضت احملكمة العليا طعناً ثانياً كانت داو أونغ سـان سـو كيـي               / شباط ٢٦ويف    - ٨

ويف بيـاٍن أدليـُت بـه يف اليـوم نفـسه، أعربـُت              . ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٦قد قدمته يف    
ــرار وكــررتُ  عــ ــة أملــي يف هــذا الق ــسجناء    ن خيب ــع ال  دعــويت إلطــالق ســراحها وســراح مجي

  .السياسيني كخطوة أساسية لتحقيق املصاحلة الوطنية والتحول الدميقراطي
 مـن قبـل احملكمـة       “إذنـا خاصـا   ”مايو، أُعطيت داو أونغ سان سو كيي        / أيار ١٠ويف    - ٩

 التماسـاً ثالثـاً إىل      مْت، قدَّ مايو/ أيار ١٢ويف  . امنارة مي العليا لتقدمي التماس خاص إىل كبري قضا      
  .أن هذه املسألة منذ ذلك التاريخومل ُيتَّخذ أي قرار علين بش. كبري قضاة ميامنار
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يناير، وافقـت منظمـة العمـل الدوليـة واحلكومـة علـى أن ُيمـدَّد                / كانون الثاين  ١٨ويف    - ١٠
ــة ملعاجلــة الــ    ــوفر آلي ــة وجتنيــد القــّصر التفــاهُم التكميلــي الــذي ي ــسنٍة شكاوى املتــصلة بالعمال  ل

أبريل، وافقت منظمـة العمـل الدوليـة واحلكومـة علـى القيـام، بـشكل                / نيسان ٣٠ويف  . إضافية
مــا جتريــان  هنكمــا أ. مــشترك، بتوزيــع املنــشورات املتعلقــة بالــسخرة يف مجيــع أحنــاء ميامنــار       

  .مناقشات بشأن املساعدة يف وضع قانون لنقابات العّمال
 ،تومــاس أوخيــا كوينتانــافربايــر، أجــرى / شــباط١٩ حــىت ١٥ويف الفتــرة املمتــدة مــن   - ١١

. ، زيارتــه الثالثــة إىل ميامنــار منــذ تعيينــه  حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــاراملقــرر اخلــاص املعــين
واجتمـع  . وخالل الزيارة، التقى بوزير الداخلية ووزير اخلارجية والنائب العام ورئيس الشرطة          

ا مع الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية، وحزب الوحدة الوطنية، وممثلني عن اجلماعـات              أيض
وكمـا يف البعثـات     . العرقية، وحمامي داو أونغ سان سو كيي، والقضاة الذين ترأسوا حماكمتـها           

الــسابقة، أجــرى زيــارات إىل العديــد مــن الــسجون، والتقــى علــى انفــراد بعــدد مــن الــسجناء    
  .افر أيضا إىل والية راخني الشماليةوس. السياسيني

ــر املرحلــي الــذي قّدمــه     ،مــارس/آذار ١٥ويف   - ١٢  نظــر جملــس حقــوق اإلنــسان يف التقري
املقدم عمـال بقـرار اجمللـس       ) A/HRC/13/48(املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار         

 الثــاين الــذي قدمــه ومشــل التقريــر تطــورات حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار منــذ التقريــر . ١٠/٢٧
  ).A/64/318(، وإىل اجلمعية العامة )A/HRC/10/19(املقرر اخلاص إىل اجمللس 

ــسان ب   / آذار٢٦ويف   - ١٣ ــوق اإلن ــارس، اعتمــد جملــس حق ــق اآلراءاتوم ــرار ف  ١٣/٢٥ الق
الذي دعا فيه، يف مجلة أمور، حكومة ميامنار إىل أن تفرج دون تأخري عن مجيع سجناء الـرأي                  

هلم باملشاركة يف العملية السياسية مشاركة تامة؛ وناشد حكومة ميامنـار أن تكفـل    وأن تسمح   
إجراء عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة تسمح مبشاركة مجيع الناخبني واألحـزاب الـسياسية         
ــود        ــع القي ــشدة إىل أن ترف ــار ب ــة ميامن ــا حكوم ــة؛ ودع وســائر اجلهــات صــاحبة املــصلحة املعني

ونـص القـرار    . التجمـع وتكـوين اجلمعيـات وحريـة التنقـل وحريـة التعـبري             املفروضة على حرية    
  .على متديد والية املقرر اخلاص ملدة سنة واحدة

مــايو، / أيــار٦مــايو، قبــل املوعــد النــهائي لتــسجيل األحــزاب احملــدد يــوم   / أيــار٥ويف   - ١٤
اه التحـول الـسلمي     أصدر املقرر اخلاص بيانا حثّ فيه احلكومة على اختاذ إجراءات إجيابية باجت           

ووجـه  . واملصاحلة الوطنية من شأهنا أن تتيح لشعب ميامنار التمتع حبقـوق اإلنـسان بقـدر أكـرب                
ح الفرصـة لتحـسني حالـة     تـي املقرر اخلاص االنتباه إىل أمهية االنتخابات املقبلـة، مـشريا إىل أهنـا ت             

ع سـجناء الـرأي، مبـن    كمـا دعـا املقـرر اخلـاص إىل اإلفـراج عـن مجيـ        . حقوق اإلنسان يف البلـد    
  .فيهم داو أونغ سان سو كيي، لكي يشاركوا يف االنتخابات
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مايو، أصدر فريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي رأيـا                  / أيار ٧يف  و - ١٥
وكمـا هـو احلـال يف آراء         .يونيـه / حزيـران  ١٦خبصوص داو أونغ سان سـو كيـي مت إعالنـه يف             

سابقة، خلـص الفريـق إىل كـون حرماهنـا املـستمر مـن حريتـها إجـراًء                  الفريق العامل اخلمـسة الـ     
.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان      ٢٠ و   ١٩ و   ١٠ و   ٩واد  ــــــــل انتهاكا للم  تعّسفيا يشكّ 

حكومـة ميامنـار أن تنفّـذ توصـياته الـسابقة وأن تـصّحح هـذا الوضـع               من  وطلب الفريق العامل    
اخلــاص بيانــا يف اليــوم نفــسه حيــثّ علــى اإلفــراج الفــوري عــن  وأصــدر املقــّرر . لإلعــالنطبقــا 
  . أونغ سان سو كيي وعن مجيع سجناء الرأي داو
مايو، نظّمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حلقـة عمـل           / أيار ١١ و   ١٠ويف    - ١٦

يف ناي يب تاو على سبيل التحضري الستعراض ميامنار الدوري الـشامل الـذي سـيجرى يف عـام             
ــن         . ٢٠١١ ــثلني ع ــدين، ومم ــع امل ــة واجملتم ــن احلكوم ــشاركني م ــة العمــل م ــد ضــّمت حلق وق

وكــاالت األمــم املتحــدة، وخــرباء مــن إندونيــسيا وتايالنــد ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية 
  .وفييت نام

ــمــايو، أعربــُت مبناســبة عيــد مــيالد داو أونــغ ســان ســو ك   / أيــار١٩ويف   - ١٧ ي اخلــامس ي
وكـّررُت دعـوة   . رار شعوري بالقلق العميق إزاء إبقائهـا قيـد اإلقامـة اجلربيـة          والستني عن استم  

 حكومة ميامنار إىل إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني، مبن فيهم داو أونـغ سـان سـو كيـي،                  
دون شــروط ويف أقــرب وقــت ممكــن حبيــث ُيتــاح هلــم املــشاركة يف العمليــة الــسياسية الــسابقة  

  .لالنتخابات
  

  وار الوطين واملصاحلة الوطنيةاحل  -باء   
ــول٢٥يف   - ١٨ ــْت٢٠٠٩ســبتمرب / أيل ــة إىل    ، بعث ــي برســالة خطّي ــغ ســان ســو كي  داو أون

 فيها عْرَض تعاوهنا مع اجمللـس       اجلنرال ثان شوي، رئيس جملس الدولة للسالم والتنمية، كّررتْ        
ــأ اإلذن وطلبــْت. يف الــسعي إىل رفــع اجلــزاءات املفروضــة علــى ميامنــار   بالقــائم ن جتتمــع هلــا ب

بأعمــال ســفري الواليــات املتحــدة وســفري أســتراليا والــسفري املمثــل لالحتــاد األورويب لتستفــسر   
منهم عن اجلزاءات املفروضة وعن مدى تأثريهـا علـى ميامنـار وعـن مواقـف احلكومـات املعنيـة         

 أيــضا االجتمــاع بأعــضاء حــزب الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل        وطلبــْت .مــن هــذه اجلــزاءات  
بـت  أكتـوبر، رتّ  / تـشرين األول   ٩ويف   .ميقراطية لتتناقش معهم حول موقفهم من هـذا األمـر         الد

احلكومة لعقد اجتماع يف يانغون بـني داو أونـغ سـان سـو كيـي ومـْن طلبـت االلتقـاء هبـم مـن                  
الدبلوماســيني األجانــب، وحــضر االجتمــاع كــل مــن ســفري أســتراليا والقــائم بأعمــال ســفري      

  . اململكة املتحدة بصفته ممثل االحتاد األورويبالواليات املتحدة وسفري
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 داو أونغ سـان سـو كيـي برسـالة خطيـة ثانيـة إىل                ْتنوفمرب، بعثَ / تشرين الثاين  ١١ويف  - ١٩
 فيهـا اجمللـس علـى ترتيـب االجتمـاع املـذكور وعلـى إتاحـة اجملـال               اجلنرال ثـان شـوي شـكرتْ      

اعد وزيــرة خارجيــة الواليــات لكــي تلتقــي املنظمــات الــسياسية بالــسيد كــورت كامبــل، مــس  
 تــشرين ٤ و ٣املتحــدة لــشؤون شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ، خــالل زيارتــه إىل ميامنــار يــومي 

 لقاًء مع مجيـع أعـضاء اللجنـة التنفيذيـة املركزيـة حلـزب الرابطـة الوطنيـة                   وطلبْت .نوفمرب/الثاين
لجنـة سـوف تتعـاون مـع        ىل أن ال  إمن أجـل الدميقراطيـة ملناقـشة برنـامج عمـل احلـزب، مـشريةً                

 مـع ثالثـة     ديـسمرب، التقـتْ   / كـانون األول   ١٥ويف   .اجمللس يف برامج ستعود بالنفع على الدولة      
ــة   ــار أعــضاء اللجن ــون تــني    : وهــممــن كب ــوين، وأو ل ــغ شــوي، واألمــني أو ل ــرئيس أو أون . ال

واجتمعت أيضا مع كورت كامبل، مساعد وزيـرة خارجيـة الواليـات املتحـدة لـشؤون شـرق                  
مـايو  / أيـار ١٠  و٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ا واحمليط اهلادئ، خالل زيارتيه مليامنار يف   آسي

ــع الــــسيناتور جــــيم ويــــب، عــــضو جم    ٢٠١٠ لــــس شــــيوخ الواليــــات املتحــــدة، يف    ، ومــ
  .٢٠٠٩أغسطس /آب ١٥
 تـــشرين ٧ و ٣يف (وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، ُعقـــدت أربعـــة اجتماعـــات    - ٢٠

ــانون األول٨، و ٢٠٠٩أكتـــــــــــوبر /األول ــانون ١٥، و ٢٠٠٩ديـــــــــــسمرب / كـــــــــ  كـــــــــ
بني داو أونغ سان سو كيـي وأو أونـغ كيـي، الـذي يـشغل منـصب وزيـر                    ) ٢٠١٠ يناير/الثاين

االتصال الذي أنشأته احلكومة بناء على طلب مستشاري اخلاص لتسهيل احلوار بـني احلكومـة           
  . وقيادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية

، أعطــت احلكومــة اإلذن بإعــادة فــتح املكاتــب اإلقليميــة ٢٠١٠مــارس / آذار١٢يف و  - ٢١
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، زاد احلـزب عـدد          .واحمللّية حلزب الرابطة يف خمتلف أحناء البلد      

أعـــضاء كـــل مـــن جلنتـــه التنفيذيـــة املركزيـــة وجلنتـــه املركزيـــة، وأتـــيح لـــه عقـــد اجتماعـــات    
  .الوطين مؤمتره
 امللتزمـة بوقـف إطـالق       ماعـات العرقيـة   اجلواستمّرت املفاوضات بني حكومة ميامنار و       - ٢٢
هلــذه  أنــه ينبغــي للعناصــر املــسلّحة  ٢٠٠٩أبريــل / يف أعقــاب إعــالن احلكومــة يف نيــسان النــار

أن تتحــول إىل قــوات حــرس حــدود، وبــذا تكــون خاضــعة جزئيــا لــسيطرة اجلــيش  اجلماعــات 
ماعات هذا التحّول، ما زال الـبعض اآلخـر جيـري املناقـشات مـع              وبينما نفّذ بعض اجل    .الوطين

  .احلكومة للتوّصل إىل اتفاق مرض للطرفني
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  التحّول السياسي  -جيم   
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، تكـّرر إدالء كبـار قـادة ميامنـار بتـصرحيات أعربـوا فيهـا                      - ٢٣

 وفقـا خلارطـة الطريـق الـيت رمستـها           ٢٠١٠ يف عام    “حرة ونزيهة ”عن التزامهم بإقامة انتخابات     
ي اجلنـرال ثـان شـوي       وكان من هذه التـصرحيات مـا جـاء يف خطـابَ           . احلكومة من سبع خطوات   

 ،)٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٧(ويـوم القـوات املـسلحة       ) ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢(مبناسبة يوم االحتاد    
ة جتري لكـي يكـون       وإن األعمال التحضريي   “حرة ونزيهة ” إن االنتخابات ستكون     حيث قال 

 القـائم   البلد جاهزا من مجيع النواحي لالنتقال الـسلس إىل الدميقراطيـة وإىل النظـام االقتـصادي               
  .على السوق

مارس، أعلنت احلكومة سّن قوانني تـنظم انتخـاب أعـضاء ثـالث هيئـات               / آذار ٨ويف    - ٢٤
) جملــس االحتــاد( “بييدونغــسو هلوتــاو”اجمللــس التــشريعي الــوطين املعــروف بـــ   : هــيتــشريعية

، )جملــس الــشعب (“بييثــو هلوتــاو ”واملتـألف مــن جملــسني مهــا جملــس النــّواب الــذي ُيعــرف بـــ 
ــا هلوتــاو ”وجملــس الــشيوخ الــذي ُيعــرف بـــ  ؛ واجملــالس التــشريعية )اجلمعيــة الوطنيــة (“أميوث

جملـس  قانون انتخـاب أعـضاء      ) أ( :وتشمل هذه القوانني   .١٤الوالياتية البالغ عددها    /اإلقليمية
ــّواب الربملــان؛   ــة،   ) ب(و ن ــانون انتخــاب أعــضاء الربملانــات اإلقليمي ــانون انتخــاب  ) ج(و ق ق

والقـانون املنـشئ للجنـة      ) هــ (قانون تسجيل األحـزاب؛ و      ) د(و  أعضاء جملس شيوخ الربملان؛     
ــات     ــيت ســتتولّى إدارة االنتخاب ــة ال ــت احلكومــة   / آذار١١ويف  .االّتحــاد االنتخابي ــارس، عّين م

  . الذين تتألّف منهم اللجنة االنتخابية١٨ضاء الـ األع
مــارس، أصــدرُت بيانــا أحطْــُت فيــه علمــا بــإعالن ســلطات ميامنــار عــن / آذار١٠ويف   - ٢٥

ومع إشاريت إىل أن ما توافر حينها مـن شـواهد كـان يـشري إىل أن                  .القوانني االنتخابية اجلديدة  
ه اجملتمع الـدويل، كـّررُت دعـوةَ سـلطات ميامنـار           القوانني رمبا ال ترقى إىل املستوى الذي يتوقّع       

عمليــــة سياســــية شــــاملة تفــــضي إىل إجــــراء انتخابــــات نزيهــــة وشــــفافة تنفيــــذ إىل ضــــمان 
مث كّررُت هذه الـدعوة      .مصداقية يكون بوسع مجيع مواطين ميامنار املشاركة فيها حبرية         وذات

  .“مني العام املعين مبيامنار أصدقاء األفريق”مارس بعد اجتماع يل مع / آذار٢٥ثانيةً يف 
مــارس، افتتحــت اللجنــة االنتخابيــة فتــرة تــسجيل األحــزاب الــسياسية،   / آذار١٨ويف   - ٢٦

ــاريخ   ــار٦حمــّددة ت ــة     / أي ــسياسية القائم ــسجيل األحــزاب ال ــادة ت ــا إلع ــدا هنائي ــايو موع ويف . م
ــسان ٧ ــة علــى    /ني ــشاء مكاتــب للّجــان الفرعي ــة إن ــة االنتخابي ــل، أعلنــت اللجن  مــستويات أبري

ــات   ــسام واملقاطع ــات واألق ــران٢٢ويف  .الوالي ــشأن    / حزي ــا ب ــة توجيه ــه، أصــدرت اللجن يوني
املمارســات االنتخابيــة خــالل فتــرة مــا قبــل بــدء احلمــالت االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك الــشروط     

وقـد أفيـد أن     .الواجب مراعاهتا يف إعداد املواد املطبوعـة وتنظـيم االجتماعـات وإلقـاء اخلطـب              
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 قامت منذ إنشائها بوضـع قـوائم أمسـاء مـْن هلـم حـق التـصويت؛ وأشـرفت علـى توزيـع                        اللجنة
بطاقات هوية الناخبني؛ ورمست حدود الدوائر االنتخابيـة؛ وحـّددت األمـاكن املتخـذة مراكـز                

  .اقتراع؛ ونظّمت تدريب أطقم موظفي االنتخابيات احملليني
 كيانـا سياسـيا بطلبـات       ٤٧م  أغسطس، كان قـد أُبلـغ رمسيـا عـن تقـدُّ           / آب ٢٥وحىت    - ٢٧

أو اإلقليمية، ومتّـت    /للتسجيل لدى اللجنة االنتخابية لغرض املشاركة يف االنتخابات الوطنية و         
  .  كيانا سياسيا االنتخابات٤٢املوافقة على خوض 

 قـد أعـادت   ١٩٩٠وكان مخـسة مـن األحـزاب العـشرة الـيت خاضـت انتخابـات عـام                  - ٢٨
مـايو، وهـي حـزب دميقراطيـة ووحـدة كوكـانغ            / أيار ٦ات حبلول   التسجيل لدى جلنة االنتخاب   

وحزب الهو للتنمية الوطنية وحزب مرو أو منظمـة خـامي للتـضامن الـوطين وحـزب الوحـدة                   
وباإلضافة إىل حزب الرابطة الوطنية من أجـل الدميقراطيـة          . رابطة كايني /الوطنية واحتاد كارين  

مـــاع للجنـــة احلـــزب املركزيـــة يف    تالـــذي أعلـــن قـــراره عـــدم إعـــادة التـــسجيل عقـــب اج      
مارس، هناك أحزاب أخـرى مل تقـم بإعـادة التـسجيل منـها رابطـة قوميـات شـان مـن              /آذار٢٩

كوكـــانغ الـــوطين لواليـــة شـــان أو الوطنيـــة وحـــزب  - أجـــل الدميقراطيـــة ومنظمـــة احتـــاد بـــا
  . للتنمية الوطنية وا حزبو

رسـالة إىل   ”ركزيـة حلـزب الرابطـة       أبريـل، أصـدرت اللجنـة التنفيذيـة امل        / نيسان ٦ويف    - ٢٩
مــارس هــو أن القــوانني / آذار٢٩ أوضــحت فيهــا أن الــسبب وراء اّتخــاذ قــرار “شــعب بورمــا

ــة          ــصفة وغــري عادل ــت غــري من ــة كان ــسالم والتنمي ــة لل ــس الدول ــيت أصــدرها جمل ــة ال  .االنتخابي
لعــضوية وأشــارت اللجنــة أيــضا إىل أن قيــادات حــزب الرابطــة وأعــضاءه ومرّشــحيه املنتخــبني  

الربملــان قــد قــاموا بالعديــد مــن احملــاوالت املوثّقــة توثيقــاً تامــا إلقامــة نظــام دميقراطــي يف بورمــا 
ــة   ــصاحلة الوطني ــق امل ــشلها      .وحتقي ــا أدى إىل ف ــك احملــاوالت ّمم ــد جتاهــل تل ــس ق  .غــري أن اجملل
اديـة  كل هذه اجلهود مل ُتْجد نفعاً بسبب قيام السلطات بأعمـال أح           ”وأشارت كذلك إىل أن     
مبواصــلة العمــل علــى حتقيــق أهــدافها  ”وتعّهــدت اللجنــة كــذلك  .“اجلانــب لقمعهــا وإبطاهلــا

، مـسترشدةً   غـري عنيفـة   املنشودة من أجل إقامة الدميقراطية من خالل وسائل منهجية وسلمية و          
  .“يف ذلك بداو أونغ سان سو كيي

ابقني، بقيادة ثـان نـيني،      مايو، أعلن فريق من كبار قادة حزب الرابطة الس        / أيار ٧ويف    - ٣٠
عزمه على تأسيس حزب سياسي جديد، هو حزب القوة الدميقراطيـة الوطنيـة، هبـدف خـوض              

مـايو، تقـّدم األعـضاء املؤّسـسني بطلـب تـسجيل احلـزب، ووافقـت                / أيار ٢٥ويف   .االنتخابات
  .يوليه/ متوز٩اللجنة االنتخابية على الطلب يف 
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 وزيرا حكوميا من مناصـبهم      ٢٢و    رئيس الوزراء،   أبريل، استقال ثني سني،    ٢٦ويف    - ٣١
ن قــصدهم مــن ذلــك هــو تأســيس حــزب االحتــاد للتــضامن والتنميــة هبــدف إالعــسكرية، وقيــل 
 شخـصا، مـن بينـهم رئـيس الـوزراء ثـني             ٢٧أبريل، تقّدم   / نيسان ٢٩ويف   .خوض االنتخابات 

ــضامن وال  وســني ووزراء حكوميــ  ــة االحتــاد للت ــار يف مجعي ــة، بطلــب إىل  ن ومــسؤولون كب تنمي
للجنـــة االنتخابيـــة علـــى الطلـــب يف اللجنـــة االنتخابيـــة لتـــسجيل احلـــزب اجلديـــد، ووافقـــت ا 

  . يونيه/حزيران ٨
 الـيت   ٣٣٠أغسطس، أصدرت اللجنة رمسيا قوائم الـدوائر االنتخابيـة الــ            / آب ١١ويف    - ٣٢

 “أميوثـا هلوتـاو    ”ـ اليت ُحـّددت لـ     ١٢والدوائر الـ   ) جملس الشعب  (“بييثو هلوتاو ”ُحّددت لـ   
   ).اجلمعية الوطنية(

أغـــسطس، أعلنـــت جلنـــة االحتـــاد االنتخابيـــة أن االنتخابـــات ســـُتجرى  / آب١٣ويف   - ٣٣
مي قوائم مرشحيها خـالل الفتـرة     ودعت األحزاب السياسية إىل تقد     .نوفمرب/تشرين الثاين  ٧ يف
ــا ــني  مــ ــى أن   / آب٣٠ و ١٦بــ ــشددةً علــ ــسطس، مــ ــول٣أغــ ــو املو / أيلــ ــبتمرب هــ ــد ســ عــ

النسحاب املرشحني، ومشريةً إىل أنه سُينظر يف طلبـات الترّشـح خـالل الفتـرة مـا بـني                    النهائي
ــول١٠ و ٦ ــبتمرب/ أيل ــه دعــوة      / آب١٣ويف  .س ــّررت في ــا ك ــضا، أصــدرُت بيان ــسطس أي أغ

سلطات ميامنار إىل الوفاء مبا صّرحت به علنا مـن التزامـات خبـصوص إجـراء انتخابـات شـاملة              
وقمـُت   .أجـل تعزيـز فـرص ميامنـار يف التمّتـع بالـسالم والدميقراطيـة والتنميـة        وحرة ونزيهة من  

كذلك حبثّ الـسلطات بـشّدة علـى ضـمان إعمـال احلريـات األساسـية جلميـع مـواطين ميامنـار                      
وإطالق سراح مجيع السجناء السياسيني الباقني دون تأخري حـىت يتمكنـوا مـن املـشاركة حبريـة                  

م، وذلــك باعتبــار أن هــذه مــن اخلطــوات األساســية يف أي عمليــة يف احليــاة الــسياسية يف بلــده
  .مصاحلة وطنية وحتّول دميقراطي

  
   االقتصادي واإلمنائي-االجتماعي التعاون   -دال   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط             - ٣٤
ايت يغطّي طائفة عريـضة مـن اجملـاالت هبـدف معاجلـة        اهلادئ وحكومة ميامنار إقامة حوار سياس     

 االقتـصادي   -ما لدى البلد من أولويات وما يواجهه من حتّديات على الـصعيدين االجتمـاعي               
 للّجنـة   ة التنفيذيـ  ة، قامت نولني هايزر، األمين    ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول  ١٥ويف   .واإلمنائي

ضور اجلولة الثانيـة مـن سلـسلة حلقـات دراسـية        االقتصادية واالجتماعية، بزيارة ناي يب تاو حل      
 يف إطــار املائــدة املــستديرة واملنتــدى اإلمنــائي لــشراكات التنميــة   ٢٠٠٩يوليــه /بــدأت يف متــوز

ــار     ــة ميامن ــة وحكوم ــني اللجن ــشترك ب ــذه املناســبة لفيفــ    .بتنظــيم م ــد مجعــت ه ــار  اوق ــن كب  م
 الــدوليني واحمللّــيني يف جمــال ثنيالبــاحاملــسؤولني احلكــوميني ومقــّرري الــسياسات واملمارســني و
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التنميــة، ومــن بينــهم جوزيــف ســتيغليتز احلــائز علــى جــائزة نوبــل يف االقتــصاد، ملناقــشة إطــار   
الــسياسة االقتــصادية الــشامل الكفيــل باملــساعدة علــى حــدوث حتــّسن عــام يف أســباب املعيــشة  

  . البلد عموماالريفية يف البلد، واملساعدة يف األجل األطول على احلد من الفقر يف
ويف مــوازاة ذلــك، شــرع مستــشاري اخلــاص يف القيــام جبهــود للتفاعــل علــى مــستوى    - ٣٥

العاملـة  املعنيـة   رفيع مع فريق األمم املتحدة القطري ومكاتب األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها            
، عقــد مستــشاري اخلــاص وتــرأّس اجتماعــا رفيـــع      ٢٠١٠مــارس  / آذار١٧ويف  .يف ميامنــار 

وى للفريــق العامــل املــشترك بــني اإلدارات املعــين مبيامنــار الــذي أنــشئ داخليــا يف أعقــاب  املــست
، مبـــشاركة برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي واللجنـــة ٢٠٠٨مـــايو /إعـــصار نـــرجس يف أيـــار

االقتصادية واالجتماعية واملؤسسات املالية الدولية، وذلـك لتبـادل املعلومـات وتعزيـز االتـساق               
ظومة وتعزيز الدعم املقّدم من اجلهات املاحنة للجهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة                 على نطاق املن  

وخـالل هـذه املناقـشات، مت حتديـد مخـس          .يف ميامنار يف اجملاالت السياسي واإلنساين واإلمنائي      
أصــدقاء فريــق مــا أُبلــغ بــه  أولويــات علــى نطــاق املنظومــة يف اجملــالني اإلنــساين واإلمنــائي، وفــق

ــني  ــام يف األم ــارس/ آذار٢٥الع ــدرات يف      .م ــز الق ــات احلاجــة إىل تعزي ــذه األولوي ــشمل ه وت
هياكــل اخلــدمات االجتماعيــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية؛ وتعزيــز مجــع البيانــات وحتليلــها    
لقيــاس التقــدم احملــرز علــى صــعيد الــدعم االجتمــاعي؛ وحتــسني الوصــول إىل املنــاطق الــشديدة  

قر؛ ومساعدة احلكومة يف الوفاء بالتزاماهتـا كعـضو يف رابطـة أمـم جنـوب                التأثّر واليت تعاين الف   
شرق آسيا ويف اجملتمع الدويل؛ وحشد املزيد من الدعم والتمويـل مـن اجلهـات املاحنـة لـضمان                   
أال حيــدث تعثّــر يف أي عنــصر مــن هــذه العناصــر مبــا تّتــسم بــه مــن أمهيــة حيويــة يف أي عمليــة   

  .دميقراطي حتّول
رور عامني على إنشاء آلية الفريق األساسي الثالثي من جانب حكومـة ميامنـار        وبعد م   - ٣٦

واألمــم املتحــدة ورابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا، وافــق وزراء خارجيــة رابطــة األمــم يف           
يوليـه، علـى    / متـوز  ٢٠ و   ١٩اجتماعهم السنوي الثالث واألربعـني، الـذي ُعقـد يف هـانوي يف              

 .يوليـه / متـوز  ٣١ة العمل اإلنساين التابعـة لرابطـة األمـم حبلـول            أن ُتنهى رمسيا والية اآللية وفرق     
وأعرب الوزراء عن تقديرهم ملا قّدمته حكومة وشـعب ميامنـار مـن مـساعدة وتعـاون وأعربـوا                   

لألمـم املتحـدة ولـشركاء رابطـة األمـم يف احلـوار وللوكـاالت        العمـيقني  عن تقديرهم وامتناهنم  
ملسامهاهتم السخية ودعمهـم الكامـل للعمليـات الـيت أجريـت      والبلدان املاحنة وللمجتمع الدويل   

ــرجس     ــصار ن ــاب إع ــم يف أعق ــة األم ــادة رابط ــسيق     .بقي ــسؤولية تن ــاروا كــذلك إىل أن م وأش
إعصار نـرجس سـتنتقل     التعايف من آثار    واستغالل املساعدات املقّدمة من اجملتمع الدويل جلهود        

  . التوطني يف حكومة ميامنارإىل وزارة الرعاية االجتماعية واإلغاثة وإعادة



A/65/367  
 

10-53347 13 
 

عقــود، وخــصوصا يف أعقــاب إعــصار نــرجس، واألمــم املتحــدة تثبــت أنــه مــن   ومنــذ   - ٣٧
املمكن مساعدة شعب ميامنار وحتسني سبل عيشه، وذلك وفقـا للمعـايري الدوليـة وباتبـاع هنـج           

الـة مـن    وك١٥ويـسرين أن أشـري إىل أن هنـاك حاليـا     . قائم علـى الـشفافية واملـساءلة والتعـاون       
 منظمة دوليـة وعـددا ممـاثال مـن املنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة                  ٥٠ وكاالت األمم املتحدة و   

. اليت تعمل اآلن داخل البالد، ليس يف دلتـا أييـاروادي فحـسب، وإمنـا يف مجيـع منـاطق ميامنـار                     
واستشرافا للمستقبل، توصلت األمم املتحدة وحكومة ميامنار إىل اتفاق للتعاون بـشأن مبـادرة       

ــامني    يف واليــة راخــني الــشمالية، وهــي منطقــة     ) ٢٠١١-٢٠١٠ (إنــسانية مــشتركة ملــدة ع
وإنـين أرحـب   . اقتصادية وإنسانية يف غايـة الـصعوبة   - حدودية يواجه سكاهنا ظروفا اجتماعية 

هبذه املبادرة ألهنا هتدف إىل اختاذ تدابري موحدة لتلبية االحتياجات الفورية لسكان املنطقـة مـع                
  .ائية الطويلة األجلالتركيز على األهداف والغايات اإلمن

  
  العمل املشترك والتعاون  - هاء  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل أّدخر ومستشاري اخلـاص أي جهـد وقمنـا بأقـصى                  - ٣٨
قدر من املرونة مبواصلة التواصل املباشر مع السلطات وغريها من اجلهات املعنيـة يف ميامنـار يف                 

ومع ذلك، وعلى الرغم من الـدالئل املتكـررة الـيت تفيـد        . إطار متابعة زياريت األخرية هلذا البلد     
ــع         ــة م ــذا الغــرض، مل تتجــاوب احلكوم ــشار اخلــاص هل ــة دعــوة املست أن مــن مــصلحة احلكوم

ولــئن كــان هــذا . جهودنــا لتطــوير مــستوى العمــل املــشترك والتعــاون الــذي بلغنــاه حــىت اآلن  
اجلهــات املعنيــة يف ميامنــار، فقــد املوقــف حيــول دون التعامــل املباشــر مــع احلكومــة وغريهــا مــن 
  .استمرت املشاورات مع السلطات وجهات أخرى خارج البالد

، التقيت يف املقر بالسيد أو نيان وين، وزيـر اخلارجيـة،   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ويف    - ٣٩
لدعوة ميامنـار للمـشاركة يف اجتمـاع مقـرر رفيـع املـستوى لفريـق أصـدقائي مـن أجـل ميامنـار                        

ــامش دو  ــى ه ــة والــستني   عل ــة الرابع ــي يف أن تــصبح     . رة اجلمعيــة العام ــت عــن أمل ــد أعرب وق
ــتمكني        ــدابري ملموســة ل ــر اســتعدادا الختــاذ ت ــار، أكث ــاريت األخــرية إىل ميامن احلكومــة، بعــد زي
اجلهات املعنية مـن املـشاركة حبريـة يف العمليـة الـسياسية، حبيـث يتـسىن االعتـراف علـى نطـاق                       

وشــجعُت احلكومــة . حلكومــة واعتبــار االنتخابــات ذات مــصداقيةواســع بــاجلهود الــيت تبــذهلا ا
أيــضا علــى بــذل قــصارى اجلهــود الســتدامة املكاســب الــيت حتققــت حــىت اآلن مــع اجملموعــات  

وأكد وزير اخلارجيـة أن حكومتـه       . العرقية املسلحة عن طريق احلوار مع مجيع األطراف املعنية        
.  إطار التزامها بـإجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة    تسعى إىل الرد على مقترحايت قدر اإلمكان، يف     

وقــال أيــضا إنــه علــى الــرغم مــن أن ميامنــار ال تــستطيع قبــول دعــويت يف الوقــت الــراهن، فــإن   
  .حكومته تعلق أمهية كبرية على مناقشات فريق أصدقائي ونتائجه
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قـر،  ، اسـتقبلت ثـني سـني، رئـيس وزراء ميامنـار، يف امل         ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ٢٨ويف    - ٤٠
وكانـت  . وكان برفقته أو ثاونغ، وزيـر العلـوم والتكنولوجيـا، وأو نيـان ويـن، وزيـر اخلارجيـة                  

هذه أول زيارة لرئيس الوزراء لألمم املتحدة وأعلى مستوى من التمثيـل مليامنـار لـدى اجلمعيـة                  
وخـالل اجتماعنـا، أكـدت جمـددا التزامـي مبـساعدة حكومـة وشـعب         . ١٩٩٥العامة منذ عـام     

بـشأن طائفـة واسـعة مـن القـضايا، مبـا يف ذلـك احلـوار الـسياسي واالنتخابـات والتنميـة               ميامنار  
ــادة العمــل       ــدعم الــدويل لزي ــة ومواصــلة حــشد ال ــة لأللفي ــز األهــداف اإلمنائي االقتــصادية وتعزي

والحظـت أنـه علـى الـرغم مـن          . املشترك والتعاون بني األمـم املتحـدة وميامنـار يف هـذا الـصدد             
. م الـــيت ظهـــرت بعـــد زيـــاريت مليامنـــار، فإهنـــا ال ترقـــى إىل التطلعـــات بعـــض مؤشـــرات التقـــد

، ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ١٧رحبُت بقرارات العفو الصادرة عـن بعـض املعـتقلني الـسياسيني يف               وقد
 وشجعت احلكومة بقوة على إطالق سراح مجيع من تبقى منهم، مبن فيهم داو أونغ سان سو تشي،

وشددت على أن اإلفـراج عـن املعـتقلني         . ة يف العملية السياسية   حىت يتمكنوا من املشاركة حبري    
السياسيني إىل جانب اإلعالن عن موعد االنتخابات يف الوقت املناسب سيكونان مبثابة رسـالة              
واضحة علـى التـزام ميامنـار ببـدء عهـد جديـد مـن االنفتـاح والرغبـة يف هتيئـة الظـروف املواتيـة                      

  .النتخابات ذات مصداقية
د رئيس الوزراء على أن مشاركته يف أعمـال اجلمعيـة العامـة تعكـس األمهيـة الـيت                   وأك  - ٤١

. تعلقها حكومته على التعاون مع األمم املتحدة بوصفه حجر الزاوية لسياسة ميامنـار اخلارجيـة              
وأشــار إىل أن قــرارات العفــو األخــرية هــي اجملموعــة الثانيــة الــيت متــنح لفائــدة عــدد كــبري مــن     

 على رغبة شعب ميامنار يف إرساء االستقرار وسيادة القانون والنظام بوصـفها             املعتقلني، وشدد 
 ويف ما يتعلق بداو أونغ سان سـو تـشي،      .  عاما من حركات التمرد    ٥٠أهم أولويات البالد بعد     

الحظ رئيس الوزراء أن قرار اجلنرال ثان شوي بتخفيـف احلكـم الـصادر يف حقهـا إىل نـصف           
وأشـار إىل إمكانيـة النظـر يف إصـدار عفـو عنـها إذا التزمـت                 . راج عنـها  املدة يفيد بإمكانية اإلف   

وأكـد رئـيس الـوزراء جمـددا التـزام احلكومـة بـإجراء انتخابـات حـرة                  . بالقيود املفروضـة عليهـا    
ونزيهــة ومشوليــة حــىت يتــسىن جلميــع األطــراف املــشاركة فيهــا، وذكــر أنــه ســيعلن عــن موعــد   

وشدد على أنه ميكـن حـل املـأزق         .  يسود السالم والنظام   االنتخابات يف الوقت املناسب عندما    
السياسي يف الـبالد إذا شـاركت مجيـع األطـراف، مبـا فيهـا داو أونـغ سـان سـو تـشي والرابطـة              

  .الوطنية من أجل الدميقراطية، يف االنتخابات
وبعد االجتماع، أصدرُت بيانا أكدت فيه من جديـد أنـين أتوقـع مـن حكومـة ميامنـار                     - ٤٢

يف الوقت املناسب على املقترحات اليت قدمتها لكبار القادة خالل زيـاريت األخـرية للبلـد،                الرد  
مؤكدا أن مـسؤولية هتيئـة الظـروف الالزمـة إلجـراء انتخابـات مشوليـة وذات مـصداقية، مبـا يف                   
ذلك اإلفراج عن مجيع املعتقلني السياسيني وإقامـة حـوار مـع مجيـع اجلهـات املعنيـة، تقـع علـى                      
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وأكــدت مــرة أخــرى علــى التزامــي بالعمــل عــن طريــق مــا أبذلــه مــن مــساع   . كومــةعــاتق احل
محيدة، بتأييد من فريق أصدقائي من أجل ميامنار على املستوى الوزاري، مع حكومـة وشـعب                

  .ميامنار للتصدي للتحديات السياسية واإلنسانية واإلمنائية للبلد
 برئيس الوزراء والوفـد املرافـق لـه         وباإلضافة إىل ذلك، التقى مستشاري اخلاص مرتني        - ٤٣
، ومشلت األنشطة غداء عمل حضره الـسيد جـيم ويـب، عـضو              ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨يوم  

  .سبتمرب/ أيلول٢٤ و ١٨جملس الشيوخ األمريكي، ومرتني بوزير اخلارجية يومي 
 سـبتمرب إىل  / أيلـول  ٢٨ودعا رئـيس الـوزراء يف خطـاب ألقـاه أمـام اجلمعيـة العامـة يف                    - ٤٤

رفــع العقوبــات االقتــصادية املفروضــة علــى ميامنــار، مــشريا إىل أن هــذه العقوبــات حتــول دون   
وذكــر أيــضا أن جنــاح التعــاون بــني   . إحــراز أي تقــدم اجتمــاعي أو اقتــصادي يــذكر يف بلــده  

 يف إطــار جهــود الفريــق األساســي رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســياحكومتــه واألمــم املتحــدة و
االعتراف الواجب من اجملتمع الـدويل بوصـفه        إعصار نرجس حصل على     الثالثي ملكافحة آثار    

وأعرب عـن   . آلية منوذجية للتدابري املتخذة يف املستقبل من أجل اإلغاثة والتعمري بعد الكوارث           
امتنـان ميامنـار حكومـة وشـعبا لألفـراد واملنظمــات واجملتمـع الـدويل بأسـره للمـساعدة الــسخية          

  .املقدمة هلا يف وقت الشدة
وأضــاف رئــيس الــوزراء قــائال إن حتقيــق الــسالم واالســتقرار يف ميامنــار والنجــاح يف      - ٤٥

وســـتعقد . إجـــراء انتخابـــات دميقراطيـــة أمـــران ضـــروريان لعمليـــة التحـــول الـــدميقراطي فيهـــا 
، وسينعقد برملان االحتاد، وستـشكل حكومـة وفقـا          ٢٠١٠انتخابات متعددة األحزاب يف عام      

ومبوجـب الدسـتور اجلديـد، سـيكون        . ٢٠٠٨مايو  /عتمد يف شهر أيار   للدستور اجلديد الذي ا   
لدى ميامنار هيئة تشريعية مؤلفـة مـن جملـسني ونظـام رئاسـي للحكـم تتـوىل فيـه هيئـة انتخابيـة                        

وسـتتألف الدولـة مـن سـبع واليـات، وسـبعة أقـاليم، ومخـس منـاطق                  . رئاسية انتخاب الـرئيس   
 هيئـة علـى صـعيد       ١٤ئ مبوجـب الدسـتور أيـضا        وأنـش . ومقاطعة واحدة تتمتع بـاحلكم الـذايت      

ــاليم  ــات واألق ــه      . الوالي ــا في ــة جتــري مل ــشر الدميقراطي ــة ن ــضا أن عملي ــوزراء أي ــيس ال وذكــر رئ
سـواء كـانوا    ”وأشار إىل أن احلكومة قد حثت مجيع املـواطنني          . املصلحة العامة للشعب ككل   

ويف هـذا الـسياق، تطـرق للتـدابري         .  على املشاركة بفعاليـة يف هـذه العمليـة         “يتفقون معنا أم ال   
املنهجية الـيت تتخـذها احلكومـة إلجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة، مبـا يف ذلـك إصـدار القـوانني                        

. االنتخابيــة وإنــشاء جلنــة انتخابيــة حبيــث يتــسىن تــشكيل أحــزاب سياســية خلــوض االنتخابــات 
االنتخابــات العامــة وأشــار أيــضا إىل أنــه ســيكون بإمكــان الــسجناء املفــرج عنــهم املــشاركة يف 

ــانون  ــا للق ــددة      . وفق ــات متع ــى أن إجــراء انتخاب ــشديد عل ــه بالت ــوزراء كلمت ــيس ال ــتم رئ واخت
األحزاب خطوة هامة يف حتول ميامنار إىل دولـة دميقراطيـة ومـساملة وحديثـة ومتطـورة، مـشريا                    
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لــى إىل أن أفــضل مــساعدة ميكــن أن يقــدمها اجملتمــع الــدويل مليامنــار كدولــة جديــدة، تقــوم ع   
  .مبادئ احلرية والعدالة واملساواة املكرسة يف الدستور اجلديد، هي تفّهم موقفها

، راسـلُت اجلنــرال ثـان شـوي للتأكيــد جمـددا علـى التــزام      ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ٨ويف   - ٤٦
ــع يف ميامنــار       ــة لــدى اجلمي ــة ومقبول ــة تكــون مشولي ــة انتقالي ــدعم تنفيــذ عملي . األمــم املتحــدة ب

بااللتزامـات املعلنـة مليامنـار بإرسـاء أسـس مـستقبل زاهـر وهتيئـة الظـروف            وأشرت، مع ترحييب    
املؤاتية النتخابات حرة ونزيهة، إىل الفرصة املتاحة مليامنار كي تستفيد مـن املـساعدات املقدمـة     

وهلذا الغرض، أكدت جمددا على ضرورة اإلفراج عن مجيـع          . من اجملتمع الدويل يف هذا الصدد     
ــسياسيني ــتقلني الـ ــوا مـــن املـــشاركة يف االنتخابـــات  املعـ ــد  .  حـــىت يتمكنـ ــا بعقـ وأخـــذت علمـ

ــاجلنرال تكثيــف هــذه        ــصال وأهبــت ب ــر االت ــغ ســان ســو تــشي ووزي اجتماعــات بــني داو أون
وشجعت احلكومة أيضا على بذل مزيـد مـن اجلهـود يف املفاوضـات              . احملادثات ورفع مستواها  

وعرضـت  . دائم وتعزيـز املـصاحلة الوطنيـة   مع اجلماعات العرقية املسلحة هبدف حتقيق السالم ال      
عليهــا أن أواصــل دعمهــا عــن طريــق املــساعي احلميــدة ملستــشاري اخلــاص للتحــاور مــع مجيــع 
األطراف املعنية وتيسري بذل املزيد من اجلهود يف هذه اجملاالت وغريها قبل االنتخابـات املزمـع                 

  .٢٠١٠إجراؤها يف عام 
ل ثـان شـوي جمـددا، مـشريا إىل أنـه مـا زالـت هنـاك                  مـايو، راسـلت اجلنـرا     / أيار ٥ويف    - ٤٧

آمال كربى معلقة على بذل حكومته مزيدا من اجلهود امللموسـة لتنفيـذ التزاماهتـا واالسـتجابة                 
ورغم ما الحظته من أن إصدار قـوانني انتخابيـة   . للتطلعات املشروعة لكافة أبناء شعب ميامنار   

ــة كــبرية، فقــد أكــدت خمــاوف      ــر ذو أمهي ــدة أم ــشأن اإلطــار    جدي ــه ب ــدويل وتطلعات اجملتمــع ال
وأعربت عن خيبـة أملـي إزاء       . االنتخايب واملناخ السياسي وتشجيَعه على هتيئة الظروف املؤاتية       

عدم استفادة ميامنار حىت اآلن من الزيارة اليت قام هبا مستـشاري اخلـاص لالنكبـاب علـى هـذه             
سـتخدام مـساعّي احلميـدة للعمـل مـع          القضايا وغريها، غري أين أكـدت اسـتعدادي املتواصـل ال          

مجيع األطراف املعنية للمساعدة يف تعزيز مصداقية العملية السياسية واالنتخابيـة، وعلـى وضـع               
  .مستشاري اخلاص رهن اإلشارة هلذا الغرض

مايو مـن وزيـر اخلارجيـة، أعـرب فيهـا      / أيار٧مايو، تلقيت رسالة مؤرخة     / أيار ٩ويف    - ٤٨
يـــذ عمليـــة سياســـية تـــشمل اجلميـــع ذو أمهيـــة حامســـة يف إجنـــاح  عـــن رأي حكومتـــه بـــأن تنف

االنتخابــات العامــة، وأشــار إىل أن األحــزاب الــسياسية واألفــراد املــسجلني حــىت اآلن ميثلــون،   
وأعـرب عـن   . وفقا للجنة االنتخابية، خمتلف الـشرائح واجملموعـات العرقيـة واملنـاطق يف ميامنـار           

. نية مـن أجـل الدميقراطيـة عـدم املـشاركة يف االنتخابـات      أسف احلكومة إزاء قرار الرابطة الوط   
وأعرب أيضا عن تقـدير احلكومـة لعـرض اجملتمـع الـدويل تقـدمي مـساعدة انتخابيـة إىل ميامنـار،                 
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ــا إذا كانــت أي مــساعدة        ــر م ــة هــي الــيت هلــا صــالحية تقري ــة االنتخابي ــه الحــظ أن اللجن لكن
وأكـد وزيـر اخلارجيـة      . الوقـت املناسـب   ضرورية، وكذلك اإلعالن عن موعد االنتخابـات يف         

يف اخلتام أن حكومته تستعد النتقال سلس إىل الدميقراطية ونظام اقتصادي قائم علـى الـسوق،        
البلـــد وأن عـــدم االنتقـــال التـــدرجيي املنـــهجي مـــن نظـــام إىل آخـــر قـــد يـــشكل خطـــرا علـــى  

  .الشعب وعلى
  

  املشاورات  - ثالثا  
ــالتوازي مــع جهــودي وجهــود مستــش    - ٤٩ ــة   ب اري اخلــاص للتحــاور مباشــرة مــع احلكوم

. واألطراف األخـرى املعنيـة يف ميامنـار، اسـتمرت املـشاورات مـع أهـم الـدول األعـضاء املعنيـة                    
، عقدت وترأست االجتماع الثـاين لفريـق األصـدقاء مـن أجـل              ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٣ففي  

وحتـضريا لالجتمـاع،    . ةميامنار على مستوى وزراء اخلارجية على هامش أعمال اجلمعيـة العامـ           
سـبتمرب  / أيلـول  ٨ إىل   ١عقد مستشاري اخلاص مشاورات يف ستوكهومل ولندن يف الفتـرة مـن             

 مع رئاسـة االحتـاد األورويب ونظرائـه مـن الـدول األعـضاء املعنيـة يف االحتـاد األورويب،                 ٢٠٠٩
، وديفيـد   مبن فيهم كارل بيلت، وزير خارجية السويد، وبرنار كوشنري، وزير خارجيـة فرنـسا             

ميليباند، وزير خارجية اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، ومكتـب رئـيس                  
وعقـد مستـشاري    . وزراء اململكة املتحدة، وبـيريو فاسـينو، املبعـوث اخلـاص لالحتـاد األورويب             

 ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ١٥  و ١٤اخلاص مشاورات حتضريية أيضا يف واشنطن العاصمة يومي         
نظرائه يف الواليات املتحدة األمريكية، مبن فـيهم كـريت كامبـل، مـساعد وزيـرة اخلارجيـة                  مع  

لشؤون شرق آسيا واحمليط اهلـادئ، والـسيناتور جـيم ويـب، وكبـار املـوظفني يف جملـس األمـن            
  .القومي والكونغرس

، ءصـدقا األ اركة يف االجتمـاع الـوزاري لفريـق       ملـش  ا ىلإوعلى الرغم من دعوة ميامنـار         - ٥٠
 ا، رحبـتُ   أجريناهـ  يتلارفيعة املستوى   الناقشة  امليف سياق   و. م هذه الفرصة  نتغ ت فإن احلكومة مل  

ت عـن   الواليـات املتحـدة، كمـا أعلنـ    هـا  دول أعـضاء، مبـا في  ة عـد ابـذهل  الـيت ت ديـدة اجلهود  باجل
ــرةُ ذلــك ــون،   يف االجتمــاع وزي ــة هــيالري كلينت لتعامــل ، لأعــضاء االحتــاد األورويبو اخلارجي

مــاعي اجلهتمــام ال اإىلتنــا حثااب يلخــص م الــذيت يف بيــاينوأشــر.  مــع ميامنــارةباشــرصفة مبــ
، كما يدل علـى ذلـك   ستقبل ميامنار وتأييدها الواسع ملساعي احلميدة     مبكل األصدقاء   ل الشديد

  حامسـاً   سـيكون عامـاً    ٢٠١٠  عـام  نأىل  إ ةراشع اإل مو.  االجتماع واحضر لذين الكبري ل  عددال
ن أ جيــب حيــث يــرون أنــهامنــار، أعربــت عــن وجهـة النظــر املــشتركة بــني األصـدقاء   بالنـسبة ملي 

ــاتىجتــر ــار يف االنتخاب ــا وىلاأل ، وهــي ميامن ــن نوعه ــاً   م ــذ عــشرين عام ــة ، من ــ بطريق ة لامش
 أخـذت    ولقـد  . آفـاق التنميـة واالسـتقرار والتنميـة الوطنيـة           حتقيـق   يف وموثوق هبا للمضي قـدماً    
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 علـى ضـرورة     ت يف الوقت ذاتـه    دأكَّو السياسيني،   عتقلني لعدد من امل    العفو املمنوح  بقرار علماً
صدقاء فرصة لتعزيز وحـدة اهلـدف والعمـل يف ثالثـة            لأل جتماعالا أتاحو. ا مجيع هماإلفراج عن 

حــث ميامنــار علــى العمــل مــع األمــم املتحــدة لــضمان عمليــة حــوار ) أ: (وهــي ،جوانــب هامــة
جـدول األعمــال   مبـا يتفــق مـع   ،انتخابـات موثــوق هبـا  ة وهتيئـة الظـروف الالزمــة إلجـراء    لامشـ 

 قيـادة ال لـى  ع هاُتضـ رعصـدقاء ومـع املقترحـات الـيت         األ فريقي أقره   ذ ال املؤلف من مخس نقاط   
مــا يتعلــق   يفوجتربتــهادعــم دور األمــم املتحــدة ) ب(و  ؛يامنــار خــالل زيــاريت األخــريةمل العليــا

ع املـصاحلة الوطنيـة، وتعزيـز       شجي تـ  االت منـها  يف جمـ  يـة والطويلـة األجـل،       نتحديات ميامنار اآل  ب
 ؛االنتقــال إىل الدميقراطيــةعلــى ساعدة املــاحتــرام حقــوق اإلنــسان، ودعــم التنميــة املــستدامة و  

لتحـديات الـسياسية   ل تـصدي  ال على استعداد اجملتمع الدويل ملساعدة شعب ميامنار ءابدإ) ج( و
 االهتمـام، وال سـيما   نمـ بقدر متساو واز وتم وذلك بشكلواجهها،  يواإلنسانية واإلمنائية اليت    

  . األهداف اإلمنائية لأللفية حتقيق يفللمضي قدماً

 ،٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٣٠ و   ٢٩أكتوبر ويومي   / تشرين األول  ٢٠ و   ١٩ويف يومي     - ٥١
كامبـل مـساعد     أجرى مستشاري اخلاص مشاورات جديدة يف واشـنطن العاصـمة مـع كـريت             

اليــات املتحــدة لــشؤون شــرق آســيا واحملــيط اهلــادئ، قبــل زيارتــه ميامنــار     خارجيــة الوةوزيــر
 .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ و ٣وبعدها يومي 

ــاين ١٥ويف   - ٥٢ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــم     ٢٠٠٩ن ــدول األعــضاء يف رابطــة أم ــادة ال ، كــرر ق
ــصادر عــن اجتمــاعهم األو      ــان املــشترك ال ل، جنــوب شــرق آســيا والواليــات املتحــدة، يف البي

وشـددوا  . دعمهم املستمر للمساعي احلميدة اليت أبذهلا يف عملية إرسـاء الدميقراطيـة يف ميامنـار      
على أمهية حتقيق املصاحلة الوطنيـة وأكـدوا علـى وجـوب إجـراء االنتخابـات العامـة املقـررة يف                     

ــام اجملتمــع       ٢٠١٠عــام  ــه وشــامل وشــفاف لكــي تكــون ذات مــصداقية أم ــشكل حــر ونزي  ب
ا حكومــة ميامنــار إىل املــساعدة علــى هتيئــة الظــروف املؤاتيــة إلجــراء انتخابــات   ودعــو. الــدويل

، مبا يف ذلك بـدء حـوار مـع مجيـع األطـراف املعنيـة لـضمان أن تكـون هـذه العمليـة                         اموثوق هب 
 .شاملة متاماً

، أجرى مستشاري اخلـاص مزيـداً مـن املـشاورات يف            ٢٠١٠يناير  /ومنذ كانون الثاين    - ٥٣
ــها ،  املنظمــةمقــر ــر  مــع جهــات من ــد  ا املبعــوث اخلــاص لالحتــاد االورويب، ووزي ــة تايلن  خارجي

واليابان، ووكيل وزارة خارجية النرويج، وكذلك مع املمثلني الدائمني للدول األعضاء املعنيـة             
 . ذلك البلدان اجملاورة وبلدان املنطقة والبلدان املاحنةيفالرئيسية، مبا 
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 طلــب مــن جملــس األمــن، قــدم مستــشاري اخلــاص   مــارس، وبنــاء علــى/ آذار٢٤ويف   - ٥٤
إحاطة ألعضاء اجمللس أثناء مشاورات غري رمسية، وذلك عقب إصدار حكومـة ميامنـار قـوانني                

 .انتخابية جديدة

مـــارس، عقـــدُت وترأســـُت اجتماعـــا لفريـــق األصـــدقاء املعـــين مبيامنـــار  / آذار٢٥ويف   - ٥٥
وقد خلصُت يف البيـان الـذي      .  التطورات لالستماع إىل إحاطة من املستشار اخلاص واستعراض      

أوال، أكـد الفريـق علـى      . تناحثاابأدليت به عقب االجتماع رسالتني رئيسيتني مستمدتني من م        
ضــرورة أن تكــون االنتخابــات شــاملة وتــشاركية وشــفافة مــن أجــل تعزيــز فــرص االســتقرار     

 املــصلحة الوطنيــة، وقــد شــجعنا مجيــع األطــراف علــى العمــل يف ســبيل . والدميقراطيــة والتنميــة
ة فرصـة املـشاركة حبّريـة يف    عنيـ  املفاطـر األودعونا احلكومة إىل هتيئة الظروف اليت تتيح جلميع         

وأشــرت إىل أن ذلــك يــشمل إطــالق ســراح مجيــع املعــتقلني الــسياسيني واحتــرام  . االنتخابــات
ــات األساســية  ــة واألطــ     . احلري ــني احلكوم ــستمر ب ــضا بالتواصــل امل ــاً أي ــد أحطــت علم راف وق

 املفاوضــات اجلاريــة مــع اجلماعــات العرقيــة   بطــرق منــهااألخــرى لتحقيــق املــصاحلة الوطنيــة،  
وقف إطالق النار وعقد عدة اجتماعات مع داو أونغ سان سو تـشي، لكـنين أعربـت                 ب امللتزمة

وثانيـاً، شـدد   . عن خيبـة أملـي ألنـه مل يتحقـق مزيـد مـن التقـدم علـى الـرغم مـن هـذه اجلهـود                   
رورة العمل من أجل حتسني مستويات املعيشة لشعب ميامنار، وأكد من جديـد             الفريق على ض  

ــه ينبغــي    ــا بأن ــة الــيت   ل تــصديالوجهــة نظرن ــسانية واإلمنائي ــسياسية واإلن  واجههــاتلتحــديات ال
 . االهتمامنمبقدر متساو واز وت موذلك بشكل، ميامنار

 يف بيان رئيـسها الـذي       أبريل، أكد زعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا       / نيسان ٩ويف    - ٥٦
اعتمد يف مؤمتر قمتها السادس عـشر الـذي عقـد يف هـانوي، علـى ضـرورة أن تواصـل ميامنـار                       

رئـيس الـوزراء     وأشـاروا إىل أن   . العمل مع الرابطة واألمم املتحدة يف عملية إرساء الدميقراطيـة         
 تنفيـذ خارطـة     ثني سني كان قد أطلعهـم علـى التطـورات الـسياسية األخـرية والتقـدم احملـرز يف                  

ــوالطريـــق  ــا يف    حنـ ــرر إجراؤهـ ــة املقـ ــات العامـ ــيما التحـــضريات لالنتخابـ ــة، وال سـ  الدميقراطيـ
وشددوا على أن حتقيق املصاحلة الوطنية وإجراء االنتخابات العامة بطريقة نزيهـة            . ٢٠١٠ عام

 . يف حتقيق االستقرار والتنمية ىف ميامنار كبرياً إسهاماًانسهموحرة وشاملة سُي

أبريــل، رحــب جملــس االحتــاد األورويب يف اســتنتاجاته بــشأن ميامنــار    / نيــسان٢٦ويف   - ٥٧
أبريـل، وأكـد جمـددا دعـم     / نيـسان ٩مد يف ببيان رئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي اعتُ   

االحتــاد األورويب لبعثــة املــساعي احلميــدة الــيت أوفــدهتا، ورحــب بــالتزامي الشخــصي مبواصــلة    
. دعــا ســـلطات ميامنـــار إىل التعــاون مـــع األمـــم املتحــدة بطريقـــة جمديـــة   العمليــة الـــسياسية؛ و 
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ن االحتاد األورويب سيواصـل دعـم فريـق أصـدقائي بنـشاط وإثـارة الوضـع                 أ اجمللس   أوضح كما
 .السائد يف البالد، وآثاره احملتملة على االستقرار اإلقليمي، مع اجلهات الفاعلة الرئيسية

يونيــه، أجــرى مستــشاري اخلــاص مــشاورات مــع /يــران حز١٢ إىل ٨ويف الفتــرة مــن   - ٥٨
ــيجني،     ــودهلي وســنغافورة وب ــه احلكــوميني يف ني ــك نظرائ ــىوذل ــر   وجــهعل ــع وزي ــد م  التحدي

اخلارجية ومستشار األمن القومي يف اهلند، ووزير خارجية سـنغافورة، ونائـب وزيـر اخلارجيـة                
 ملستـشاري اخلـاص ويل      أغـسطس، أتيحـت   /ويف أوائل آب  . ومساعد وزير اخلارجية يف الصني    

أنا أيضا الفرصة ملناقشة اجلهود اجلارية الـيت تبـذهلا املنظمـة يف ميامنـار مـع رئـيس وزراء اليابـان                      
 .ووزير خارجيتها

يوليه، شدد وزراء اخلارجية وممثلو املنتدى اإلقليمي لرابطة أمـم جنـوب            / متوز ٢٢ويف    - ٥٩
اع الوزاري للرابطة الذي عقد يف هـانوي،        شرق آسيا، يف بيان الرئيس الذي اعتمد يف االجتم        

على ضرورة أن تواصل ميامنار العمـل مـع الرابطـة واألمـم املتحـدة يف عمليـة املـصاحلة الوطنيـة                      
ــار   ــة مليامن ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــشأن    . والتنمي ــها ميامنــار ب ــيت قدمت وأشــاروا إىل اإلحاطــة ال

 حنـو ك التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خارطـة الطريـق             التطورات السياسية األخرية يف البالد، مبا يف ذل       
 علـى   وأكـدوا جمـدداً   . ٢٠١٠جرى يف عـام     الدميقراطية والتحضري لالنتخابـات العامـة الـيت سـتُ         

أمهيــة إجــراء االنتخابــات العامــة بطريقــة حــرة ونزيهــة وشــاملة إذ أن مــن شــأن ذلــك أن يــضع  
زراء باسـتعداد الرابطـة لتقـدمي    ورحـب الـو  . األساس لالستقرار واالزدهـار علـى املـدى الطويـل      

 .دعمها مليامنار، وأكدوا من جديد التزامهم مبواصلة العمل بصورة بناءة مع هذا البلد
  

 مالحظات  -رابعا   
االنتخابات املقبلـة يف ميامنـار هـي أول انتخابـات جتـرى يف الـبالد منـذ عـشرين عامـا،                      - ٦٠

لـذلك  .  االسـتقالل   نيـل   منذ ستني عاماً وثالث انتخابات متعددة األحزاب جترى بعد أكثر من         
وميكـن لعمليـة انتخابيـة    .  آلفاق السالم والدميقراطية والرخاء يف الـبالد     رئيسياً فإهنا متثل اختباراً  

شاملة وذات مصداقية أن تساعد على توحيد البالد وحتقيق تطلعات شعبها من أجـل مـستقبل                
 إىل تقـويض مـصداقية هـذه         أخـرى،   قد يؤدي، من جهـة     لكن عدم اغتنام هذه الفرصة    . أفضل

ــة ل  ــة، واجلهــود املبذول ــالعملي ــدمادفعل ــة يف    ب  ق ــاق اإلصــالحات الالزم ــة، وآف ــصاحلة الوطني امل
 .اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 بعـض املؤشـرات     ٢٠٠٩يوليـه   /وكانت هناك منذ زياريت األخـرية إىل ميامنـار يف متـوز             - ٦١
وتــشمل هــذه اإلفــراج عــن  . دهتا ســلطات ميامنــار ردا علــى مقترحــايت األوليــة علــى املرونــة أبــ 

معتقلني سياسيني بعينـهم؛ وإمكانيـة أن ُتواصـل داو أونـغ سـان سـو تـشي االتـصال مبحـاورين                      
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ــسلطات؛ واســتمرار         ــشي وال ــغ ســان ســو ت ــني داو أون ــشات ب ــدة مناق خــارجيني؛ وإجــراء ع
غـري أن تنفيـذ الـسلطات       . الق النـار  املفاوضات بـني احلكومـة واجلماعـات املـسلحة لوقـف إطـ            

فاحتجــاز املعــتقلني الــسياسيني واســتمرار فــرض اإلقامــة   .  وغــري مكتمــلاالتزاماهتــا كــان بطيئــ 
ا ومــن املؤســف أن فرصــ. اجلربيــة علــى داو أونــغ ســان ســو تــشي ال يــزاالن مــصدر قلــق بــالغ 

ُتغتـنم يف وقـت تتطلـب        مل   ة لتعزيز احلوار السياسي اجملدي بني األطـراف املعنيـة الرئيـسي           أخرى
.  أقـصى قـدر مـن االخنـراط واملـشاركة مـن جانـب مجيـع األطـراف املعنيـة               هالعملية السياسية في  

 امللتزمــةومــن دواعــي القلــق أيــضاً أن املفاوضــات بــني احلكومــة واجلماعــات العرقيــة الرئيــسية   
 أقـصى قـدر مـن       يـة وقف إطالق النار ال تزال معلقة يف وقت يقتضي فيه جناح أية عملية انتقال             ب

 .الثقة واالستقرار

 باملـشاركة يف    ا أن الظـروف ال تـسمح هلـ        ة بعـض األطـراف املعنيـة الرئيـسي        رروبينما قـ    - ٦٢
 بعض األحزاب قررت املشاركة على الصعيدين الـوطين واحمللـي يـوحي              كون نفإاالنتخابات،  

زال هناك انقـسام يف الـرأي       ومع ذلك، ال ي   . عايري العقدين املاضيني  مب رمبا فُتح    اًسياسي بأن حيزا 
حول مصداقية العمليـة الـسياسية وآثارهـا علـى مـستقبل االسـتقرار والدميقراطيـة؛ وهـذا جيعـل                    

 علـــى ســـلطات ميامنـــار لتكفـــل إجـــراء االنتخابـــات بطريقـــة شـــاملة        األمـــر أكثـــر إحلاحـــاً  
ــفافية   وذات ــشاركية وش ــصداقية وت ــصدد، أحــث  . م ــذا ال ــرة     ويف ه ــار م ــوة ســلطات ميامن بق
علــى اإلفــراج، دون إبطــاء، عــن مجيــع مــن تبقــى مــن املعــتقلني الــسياسيني، مبــن فــيهم     ىأخــر
ــوا مــن املــشاركة حبرّ     داو ــغ ســان ســو تــشي، حــىت يتمكن ــدهم  أون ــسياسية لبل ــاة ال ــة يف احلي . ي

إن احتـرام احلريـات     .  بعمليـة انتخابيـة ذات مـصداقية       اوسيكون هذا أوضح مؤشر على التزامه     
التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات جلميــع املــواطنني، مبــا يف ذلــك        األساســية يف التعــبري و 

الوصـول إىل وسـائل اإلعـالم، هـو أيـضا أمـر أساسـي               إمكانيـة   املشاركة يف النقـاش الـسياسي و      
ومـن شـأن عـدم الوفـاء هبـذه          . لتكون هذه العملية ونتائجها ذات قاعدة متثيلية عريضة ومقبولة        

 .ية االنتخاباتاملسؤوليات أن يقوض بشكل خطري مصداق

وينبغي أيضا إحـراز تقـدم يف التغلـب علـى تركـة ميامنـار املزدوجـة املتمثلـة يف اجلمـود                        - ٦٣
فميامنــار تواجــه التحــديات الطويلــة األجــل املتمثلــة يف وضــع حــد   . الــسياسي والــرتاع املــسلح

ــصادي     ــدميقراطي والركــود االجتمــاعي واالقت ــصدي  . جلــيلني مــن احلكــم غــري ال ــئ الت ــا فت وم
ــشكل      ل ــسان ت ــرام حقــوق اإلن ــة واحت ــة واألخــذ بأســباب الدميقراطي تحــديات املــصاحلة الوطني

وممـا يكتـسي أمهيـة حامسـة يف هـذا الـصدد مواصـلة احلـوار والتعـاون بـني           . مسؤوليات أساسـية  
. مجيع األطراف املعنية، فضال عن قدر أكرب من االنفتـاح الـسياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي               

ــتجابة   ــل االسـ ــن أجـ ــدين      ومـ ــام مـ ــشاء نظـ ــضروري إنـ ــن الـ ــيكون مـ ــشعب، سـ ــات الـ لتطلعـ
. بــشكل موسَّــع ووضــع الــسياسات العامــة   مــصداقية والتحــول إىل مزيــد مــن التعدديــة      ذي
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بطـرق منـها   وسيكون على ميامنار أن تستثمر يف احلكم املدين وتشجيع بناء القدرات اإلدارية،       
 .كل أكرب يف تنمية البالد اجملتمع املدين والقطاع اخلاص من املشاركة بشمتكني

وكما أشرت يف تقريـري األخـري، شـهدت الـسنوات اخلمـس عـشرة املاضـية اخنفاضـا                     - ٦٤
ويتعني مواصـلة فـتح احليـز الـسياسي وتوسـيعه           . كبريا يف املستوى العام للرتاع الدائر يف ميامنار       
ب أقـصى   وهـذا يتطلـ   .  أي عـودة إىل الـرتاع      لـدرء لكي تصبح هـذه املكاسـب ال رجعـة فيهـا و           

قدر من املرونة من مجيع األطراف خالل املفاوضـات الـيت جيـب أن تأخـذ يف االعتبـار شـواغل                     
 .الفئات ذات الصلة، مع االحترام الكامل لوحدة الدولة الوطنية وسالمتها

وإنين ملتزم، بصفيت األمني العام، مبواصلة العمـل مـع حكومـة ميامنـار وشـعبها لتيـسري                    - ٦٥
ــة إ  ــة    جهودمهــا الرامي ــصداقية ودميقراطي ــة ذات م ــة مدني ــال إىل حكوم ــة االنتق . ىل إجنــاح عملي

ال شك فيه أن ميامنـار ستـستفيد كـثريا مـن خـربات املنظمـة الواسـعة النطـاق، يف جمـاالت                         ومما
وميكـن أن تـؤيت   . تيسري األمور السياسية وبناء السالم واحلكـم الرشـيد والتنميـة املـستدامة     منها  

االت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها للمساعدة يف اجملـاالت اإلنـسانية    اجلهود اليت تبذهلا وك   
 احلكومة هنجا أكثر إجيابيـة اسـتجابة لتوقعـات          اعتمدتواالجتماعية واالقتصادية مثارا أكثر لو      

 .اجملتمع الدويل املفعمة بالنوايا احلسنة ومبادرات التواصل

ة العمـل بـني الـدول األعـضاء الرئيـسية           وأود أن أكرر دعويت إىل وحدة اهلدف ووحد         - ٦٦
املعنيــة والكيانــات اإلقليميــة واجلهــات الفاعلــة اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف واملؤســسات املاليــة    

إحـداث تغـيري إجيـايب      علـى   وهذا أمر بالغ األمهية لتشجيع مجيع األطراف املعنية احملليـة           . الدولية
بدعم الدول األعـضاء الرئيـسية املعنيـة، وال سـيما           وإنين أرحب   . وطنيةال  مصلحة ميامنار  ملا فيه 

 واجههــاتلتحــديات الــسياسية واإلنــسانية واإلمنائيــة الــيت ل تــصديليف ســياق فريــق األصــدقاء، ل
وهـذا أيـضا وقـت حاسـم بالنـسبة        .  االهتمـام  نمـ بقـدر متـساو     واز و تـ  م وذلـك بـشكل   ،  ميامنار

 تعزيـز الـسلم االجتمـاعي وظهـور     للجهات املاحنة الستكشاف الفرص املتاحة للمـساعدة علـى        
وجلـريان  .  يف الـبالد    يف ميامنار، ومتهيد الطريـق إلحـداث تغـيري أوسـع نطاقـاً             مقتدرقطاع مدين   

تـشجيع  يف   خاصـة ومـسؤولية      ميامنار ورفاقها أعضاء رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا مـصلحةٌ              
 .نطقة عموماًاملع هذه الفرص والعمل على زيادة الترابط داخل ييضميامنار على عدم ت

، على الرغم مـن قـصارى اجلهـود الـيت بـذلناها           ميامنار،  أن   خيبة األمل     دواعي نمله  إنو  - ٦٧
موضــع االهتمــام  القــضايا يف معاجلــةد نخــرط بــشكل جمــمل ت احلميــدة و تــستفد مــن مــساعّيمل

ار  ميامنـ  ىلعسف فرصة ضائعة    أللهذه  و.  خالل الفترة املشمولة بالتقرير    واالنشغال املشتركْين 
ة، يـ لغا حمـبط ل   يف هـذا الـصدد     ميامنـار    إن عدم اخنراط  .  أهدافنا املشتركة  ي من أجل حتقيق   عللس

د حتـ  ها، ولكنـ  فحـسب لتعـاون مـع األمـم املتحـدة    تمثلـة يف ا ملاض سياستها املعلنـة   قان تُ  ال إذ أهنا 
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 دعمالـ ضا  تجاهـل أيـ   وهـي ت  . تها إيلَّ اجلمعية العامـة    أوكل يتة ال همأيضا من قدريت على تنفيذ امل     
لــدول األعــضاء ل  فــإنوبالتــايل،. ة املــساعي احلميــدةمهمــ الــدول األعــضاء يف ه اســتثمرتالــذي

 ميامنـار    ُتبـدي  ضـمان أن  ى  لـ ع ّمـة  دعمها مـن خـالل املـساعدة هب        سيدجتيف  مصلحة ومسؤولية   
 .التعاون الالزم

هـود مـضنية    ه مـن ج   وأود أن أعرب عن امتناين للسيد غمباري والسيد نامبيار ملا بذال            - ٦٨
 بأوسع دعـم ممكـن     مع مجيع األطراف املعنية و     ها احلميدة وتوسيع نطاق   تعميق مساعيّ  ليف سبي 

 مـسامهتها املاليـة دعمـاً   ى لـ عوأود أيضا أن أشكر حكومـة الـسويد وغريهـا    . من اجملتمع الدويل 
  . خالل الفترة املشمولة بالتقريرهودي املبذولة يف إطار املساعي احلميدةجل
  


