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   والستونالدورة السابعة
  *من حدول األعمال املؤقت) ج (٧٠البند 

حاالت : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
ــ ــة  حقــ ــارير املقدمــ ــسان والتقــ وق اإلنــ
        املقررين واملمثلني اخلاصني  من

  حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    
  

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
 ويغطـي الفتـرة   ٦٦/٢٣٠ من قرار اجلمعية العامـة    ٣٢ر عمال بالفقرة    يقدم هذا التقري    
ولقـد كانـت سـنة متيـزت بـالوعود والتغـيري        .٢٠١٢يوليـه  / إىل متوز٢٠١١أغسطس /من آب 

، اختــذت ٢٠١١فبنــاء علــى جهودهــا األوليــة املبذولــة يف النــصف األول مــن عــام  . يف ميامنــار
ني ســني، تــدابري إصــالحية هامــة وكــبرية لتوطيــد  احلكومــة املدنيــة اجلديــدة، بقيــادة الــرئيس ثــ 

املؤسـسات اجلديـدة؛ وسـن قـوانني جديـدة يف إطـار اجللـسات الـيت                  الدميقراطية من خالل بناء   
يعقدها فعليا الربملـان الـوطين واجلمعيـات اإلقليميـة؛ والتواصـل مـع خمتلـف اجملموعـات العرقيـة                    

شاور شـاملة للجميـع، وتـشجيع العـودة         لتعزيز السالم واملـصاحلة الوطنيـة مـن خـالل عمليـة تـ             
الطوعية للمشردين وإعادة توطينهم؛ واإلفراج عن أعداد كبرية مـن الـسجناء الـسياسيني، مبـن                
  فيهم بعض من أبرز الشخصيات؛ واختـاذ تـدابري لالضـطالع بإصـالحات اقتـصادية هتـدف إىل                  
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يـزداد توجهـا حنـو الـسوق        حتويل االقتصاد الذي يتسم بدرجة كبرية مـن املركزيـة إىل اقتـصاد              
قـد أدى تغـري البيئـة الـسياسية،         و. ويكون مفتوحا أمام االسـتثمار األجـنيب والتجـارة اخلارجيـة          

أغـسطس  /أونغ سان سو كـي يف آب      أعقاب االجتماع املعقود بني الرئيس ثني سني و داو           يف
ــة     ٢٠١١ ــة الوطني ــا مســح للرابط ــات، مم ــوانني االنتخاب ــة ق ــن أجــل الدمي  ، إىل مراجع ــةم  قراطي

 عامـا وبـالفوز بـصورة مقنعـة         ٢٠باستئناف نشاطها االنتخـايب بعـد انقطـاع دام مـا يزيـد عـن                
. ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١ يف االنتخابـات الفرعيـة الـيت أجريـت يف            ٤٥ مقعدا من أصل     ٤٣ بـ

 واتفقـت . كما شهد العام املاضي تغريا هاما يف إطار التعاون القائم بني ميامنار واجملتمع الدويل             
الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا على أن تستضيف ميامنار مـؤمتر القمـة الـذي                  

ويف الفتــرة نفــسها، أدى اســتئناف عالقــات التعــاون الثنائيــة . ٢٠١٤سـتعقده الرابطــة يف عــام  
الرفيعة املستوى بـني ميامنـار والواليـات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد األورويب والـدول املهتمـة                   

رى إىل حدوث حتوالت هامة يف سياساهتا، مبا يف ذلك استعراض اجلزاءات الـيت تفرضـها                األخ
م املتحـدة، فقـد حـدث توسـع جديـد         أمـا فيمـا يتعلـق بـاألم       . على ميامنار أو تعليقهـا أو رفعهـا       

ــز التعــاون مــع خمتلــف        يف ــود وتعزي ــربامج اخلاضــعة لقي ــع ال ــاح العمــل علــى تطبي العالقــات أت
دة دعما للتنمية السياسية واالجتماعية االقتصادية الشاملة يف البلـد وتلبيـة            وكاالت األمم املتح  

مــايو / أيــار١أبريــل إىل / نيــسان٢٩ ميامنــار يف الفتــرة مــن وقــد زرُت. لالحتياجــات اإلنــسانية
  .، وكانت تلك الزيارة زياريت الثالثة إىل البلد كأمني عام لألمم املتحدة٢٠١٢

  
    

  مقدمة  - أوال  
، الـذي طلبـت     ٦٦/٢٣٠ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٣٢هذا التقرير عمال بالفقرة     يقدم    - ١

ــابع مناقــشاته مــع حكومــة       ــدة وأن يت ــة إىل األمــني العــام أن يواصــل مــساعيه احلمي ــه اجلمعي في
وشعب ميامنار بشأن حالة حقوق اإلنسان واإلصالحات الدميقراطية والتنمية وعملية املـصاحلة            

احلكومة تقدمي املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛ وأن يقـدم تقريـرا إىل             الوطنية؛ وأن يعرض على     
ــستني وإىل جملــس ح    ــسابعة وال ــا ال ــة يف دورهت ــة العام ــدم احملــرز    اجلمعي ــسان عــن التق قــوق اإلن

ــذ القــرار  يف ــرة مــن آب  . تنفي ــر الفت ــه / إىل متــوز٢٠١١س أغــسط/ويغطــي التقري . ٢٠١٢يولي
دة املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان اخلــاص لألمــم املتحـ صــدر تقريــران مــستقالن عـن املقــرر   وقـد 
  ).A/HRC/19/67( ٢٠١٢مارس /ويف آذار) A/66/365( ٢٠١١سبتمرب /ميامنار يف أيلول يف
وأسـوة بالــسنوات الـسابقة، ونظــرا للطــابع املعقـد واملتعــدد األبعـاد للحالــة يف ميامنــار،       - ٢

امنـار وغريهـا مـن أصـحاب        عملت، جنبـا إىل جنـب مـع مستـشاري، علـى إشـراك سـلطات مي                
اإلفــراج عــن الــسجناء ) أ: (املــصلحة املعنــيني إشــراكا مــستمرا يف إحــراز تقــدم حتقيقــا ملــا يلــي 
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كومــة ومجيــع األطــراف ذات الــصلة إجــراء حــوار واســع القاعــدة بــني احل) ب( و الــسياسيني؛
 ف خـارج الربملـان؛  عملية املصاحلة الوطنية، مبا يف ذلك األطراف املمثلة يف الربملـان واألطـرا           يف
هتيئة ظروف مؤاتية لكفالـة عمليـة انتخابيـة وسياسـية شـاملة للجميـع وذات مـصداقية؛                  ) ج( و
حتسني الظـروف االجتماعيـة االقتـصادية مـن خـالل تعزيـز الـشراكة بـني األمـم املتحـدة                     ) د( و

سـياق عمليـة    إتباع منط منظم للعمل والتعاون بني ميامنـار واألمـم املتحـدة يف              ) هـ( وميامنار؛ و 
ويف تقديري، إن ما أحرزته حكومة ميامنار من تقـدم واختذتـه مـن خطـوات                . املساعي احلميدة 

يف كل من هـذه اجملـاالت خـالل العـام املاضـي اسـتجاب للعديـد مـن الـشواغل الطويلـة األمـد                         
  .ألصحاب املصلحة احملليني واألمم املتحدة واجملتمع الدويل

 عـاله واملـسامهة يف عمليـة اإلصـالح        األهـداف املـذكورة أ    ويف سياق سـعينا إىل حتقيـق          - ٣
 اليت شرع فيها البلد، زار مستشاري اخلاص ميامنار، بنـاء علـى دعـوة مـن حكومتـها، يف أربـع                    

ــشرين األول: مناســبات ــوبر/ت ــاين  - أكت ــشرين الث ــوفمرب /ت ــسان / وشــباط٢٠١١ن ــر وني  /فرباي
 هــا إىل ميامنــار يف الفتــرةرة الــيت أجريُتوقبــل الزيــا. ٢٠١٢يونيــه /مــايو وحزيــران/ أيــار- أبريــل
، اجتمعـــت بـــالرئيس ثـــني ســـني يف بـــايل،  ٢٠١٢مـــايو / أيـــار١أبريـــل إىل / نيـــسان٢٩ مـــن

 على هامش مؤمتر القمة الرابـع املـشترك بـني رابطـة      ٢٠١١نوفمرب  /إندونيسيا، يف تشرين الثاين   
قرير، عقـدت جمموعــة  وخـالل الفتــرة املـشمولة بــالت  . أمـم جنـوب شــرق آسـيا واألمــم املتحـدة    

أمــا االجتمــاع األول، فانعقــد علــى املــستوى  . أصــدقاء األمــني العــام اجتمــاعني بــشأن ميامنــار 
.  على هامش الدورة السادسة والـستني للجمعيـة العامـة      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٧الوزاري يف   

 هبـا إىل  ُت يف نيويورك قبل الزيارة اليت قمـ ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣وانعقد االجتماع الثاين يف    
وقدم مستشاري اخلاص إحاطات إىل رئيس اجلمعية العامة، فـضال عـن جملـس األمـن،                 . ميامنار

 ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤: يف إطار اجتماعات غري رمسية عقدت يف ثـالث مناسـبات          
وقــدمت اإلحاطــات يف ضــوء التطــورات   .٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٠ أبريــل و/ نيــسان١١ و

 ويف سـياق    ٢٠١٠نـوفمرب   / أعقاب االنتخابات اليت أجريت يف تـشرين الثـاين         اهلامة احلاصلة يف  
وجتــدر اإلشــارة إىل أين قــدمت أيــضا  . أبريــل/ نيــسان١االنتخابــات الفرعيــة الــيت أجريــت يف  

وقــدمت إحاطــة . ٢٠١٢مــايو / أيــار٩إحاطــة إىل الــدول األعــضاء خــالل اجلمعيــة العامــة يف  
 إىل ١١ ميامنــار يف الفتــرة مــن  ا مستــشاري اخلــاص إىلأخــرى يف أعقــاب الزيــارة الــيت أجراهــ 

ــران ١٤ ــه /حزي ــة     ،٢٠١٢يوني ــع األعــضاء علــى آخــر التطــورات احلاصــلة يف والي  حيــث أطل
راخني وعلى خطة بناء السالم اليت مثلت دعامـة البعثـة الـيت اضـطلع هبـا متابعـة لزيـاريت الثالثـة                       

ز تبـادل لـآلراء يكـون أكثـر انفتاحـا وبنـاء قـدر        وفيما يتعلق باجلهود الرامية إىل تعزيـ   . إىل البلد 
ر مستـشاري   أكرب من الثقة بني ميامنار واجملتمع الدويل خالل مرحلة مـن التقلـب الـشديد، يـسّ                

 شـارك فيـه   ٢٠١١سـبتمرب  / أيلول٢٠اخلاص أول اجتماع غري رمسي استضافته مجعية آسيا يف    
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الستـشارية التابعـة للـرئيس ثـني سـني          وزير اخلارجية، وونا ماونغ لوين، وعضوان مـن اللجنـة ا          
  .ومسؤولون من دول أعضاء مهتمة

  
 التطورات الرئيسية  - ثانيا  
  االنتخابات الفرعية  - ألف  

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت حكومــة ميامنــار، بقيــادة الــرئيس ثــني ســني،     - ٤
ر مؤسـسات سياسـية شـاملة       املضي قـدما يف إصـالحاهتا الدميقراطيـة واختـذت تـدابري لبنـاء وتطـوي               

زز احلوار بني احلكومة وداو أونغ سان سو كي ومشل  اجتماعات هامـة لبنـاء الثقـة                  وُع. للجميع
وواصـلت  . ٢٠١٢أبريـل   / ونيـسان  ٢٠١١أغسطس  /عقدت بينها وبني الرئيس ثني سني يف آب       

ة خمتلـف األحــزاب العرقيـة، مــن قبيـل حــزب قوميـات شــان الـدميقراطي، عقــد مناقـشات منتظمــ      
ومــة أيــضا عــن اإلفــراج التــدرجيي وأعلنــت احلك. الــرئيس بــشأن العمــل اإلمنــائي يف مناطقهــا مــع
السجناء السياسيني وأجرت انتخابات فرعيـة ذات مـصداقية شـاركت فيهـا الرابطـة الوطنيـة                  عن

 اتفاقات لوقف إطالق النار بني احلكومة       ١٠ويف مجيع أحناء البلد، أبرمت      . من أجل الدميقراطية  
ــسلحة  واجل ــة املـ ــات العرقيـ ــالحية    . ماعـ ــدابري اإلصـ ــن التـ ــة مـ ــضا جمموعـ ــة أيـ ــذت احلكومـ  ونفـ

  .الرامية إىل تعزيز احلرية السياسية والتنمية االقتصادية)  أدناه١٧-١١الفقرات  نظرا(
ونتيجة ملراجعة قانون االنتخابات، قـررت الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة الـيت                    - ٥

 إعــادة تــسجيل نفــسها ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ ســوكي يف تتزعمهــا داو أونــغ ســان
وجتدر اإلشـارة إىل أن مقاطعـة الرابطـة     . كحزب سياسي هبدف املشاركة يف العملية االنتخابية      

لـت عـامال رئيـسيا       مثّ ٢٠١٠الوطنية من أجل الدميقراطية لعملية االقتـراع الـيت جـرت يف عـام               
ــات وشــ    ــصداقية تلــك االنتخاب ــويض م ــغ ســان ســو   . رعيتهايف تق ــرار داو أون كــي  وشــكل ق

أبريــل أول حماولــة تقــوم هبــا للفــوز /باملــشاركة يف االنتخابــات الفرعيــة الــيت أجريــت يف نيــسان 
وجـاء قـرار الرابطـة الوطنيـة        . مبنصب عن طريق االنتخابـات يف إطـار النظـام الـسياسي اجلديـد             

ــوانني االنت     ــة لق ــسية الثالث ــديالت الرئي ــاد التع ــات يف نتيجــة اعتم ــاين ٤خاب ــشرين الث ــوفمرب / ت ن
 فـوز الرابطـة     “مشروعية”  بـ ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ وإقرار احلكومة العلين يف      ٢٠١١

ــات عــام   ــة يف انتخاب ــي   . ١٩٩٠الوطني ــة فيمــا يل ــاء احلكــم  ) أ: (ومتثلــت التعــديالت الثالث إلغ
ــضوا يف حــزب سياســ          ــد ســجن أن يكــون ع ــان ق ــدم اجلــواز ألي شــخص ك ي؛ القاضــي بع

 ٢٠٠٨ دسـتور عـام   “احلفاظ على”االستعاضة عن اشتراط موافقة مجيع األحزاب على     )ب(
إلغـاء شـرط أن يتنـافس حـزب         ) ج (؛٢٠٠٨ دسـتور عـام      “احتـرام ”باشتراط موافقتـها علـى      

اظ علــى تــسجيله والــسماح بتــسجيل  علــى ثالثــة مقاعــد خــالل االنتخابــات العامــة للحفــ   مــا
  .انتخابية يف االنتخابات الفرعيةحزب يتنافس يف ثالث دوائر  أي
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، شهدت االنتخابات الفرعيـة محلـة  تتـسم نـسبيا بقـدر              ٢٠١٠ومقارنة بانتخابات عام      - ٦
 عامـا لتنـشيط وتعبئـة       ٢٠أكرب من القوة والتنافس، مما أتاح للرابطة الوطنيـة فرصـتها األوىل منـذ               

وقد قامت داو أونغ سـان      . احاقاعدة كوادرها من خالل محلة أجريت يف بيئة سياسية أكثر انفت          
سو كي حبملة انتخابية واسعة النطاق يف مناطق يـانغون ونايبييـداو ومانـداالي الواقعـة يف وسـط                   
البلد ويف املناطق الواقعـة يف أقـصى اجلنـوب بـالقرب مـن احلـدود مـع تايلنـد ويف واليـيت كاشـني                  

 الـشكاوى الـصادرة     ضوعلـى الـرغم مـن بعـ       . وشان يف الشمال بالقرب من احلـدود مـع الـصني          
الرابطة الوطنية بشأن القيود اليت فرضتها السلطات، فقد متكنت الرابطة من تعبئة دعم واسع   عن

النطاق خالل احلملة االنتخابية، وهو ما جتلى يف التجمعات اجلماهريية الـيت شـهدهتا التجمعـات                
  .ادثالسياسية اليت تزعمتها داو أونغ سان سوكي واليت خلت عموما من احلو

وألغيــت االنتخابــات يف ثــالث .  دائــرة انتخابيــة٤٥وأجريــت االنتخابــات الفرعيــة يف   - ٧
وأجريـت االنتخابـات الفرعيـة أساسـا نتيجـة          . دوائر انتخابيـة يف واليـة كاشـني ألسـباب أمنيـة           

ــا     ــسبب تعــيني شــاغليها، وهــم مجيع ــون مــن حــزب الوحــدة    شــغور مناصــب ب  أعــضاء منتخب
ة احلـاكم، يف مناصـب وزاريـة ومناصـب أخـرى يف الـسلطة التنفيذيـة        جل التضامن والتنمي أ من
وبـشكل عـام،   . ميكنهم، وفقا لألحكام الدستورية، تقلدها إال بعد إخالء مقاعدهم الربملانية   ال
 جمللـس   ٣٧ منـاطق أو واليـات،       ١٠ دائـرة يف     ٤٥ددت من الدوائر االنتخابية البالغ عـددها        ُح

ــاو ــاو ٦ و) جملــس النــواب ( بيثــو هلوت ــا هلوت  جمللــسني ٢ و) جملــس القوميــات (  جمللــس أميوث
 حزبـا سياسـيا يف االنتخابـات الفرعيـة وعرضـت            ١٧وتنـافس مـا جمموعـه       . تشريعيني إقليمـيني  

األحزاب منهاجها السياسي من خالل وسائط اإلعالم احلكوميـة يف إطـار احلملـة الرمسيـة الـيت                  
 احلكومية عن مجيع اخلطوات الـيت سـبقت         وقد أعلن صراحة يف وسائط اإلعالم     . اضطلعت هبا 

  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٩االنتخابات ونشرت قوائم الناخبني يف الدوائر االنتخابية املعنية يف 
 مـن املقـر ملراقبـة    وبناء علـى دعـوة مـن حكومـة ميامنـار، أوفـدت األمـم املتحـدة فريقـاً               - ٨

جنــوب شــرق آســيا والواليــات ووجهــت دعــوات مماثلــة إىل رابطـة أمــم  . االنتخابـات الفرعيــة 
وبـالرغم  .  يف املائـة   ٦٨,١٩وكان إقبـال النـاخبني بنـسبة        . املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب   

من بعـض الـشكاوى حبـدوث خمالفـات، فـإن اجلهـات املعنيـة الرئيـسية، مبـا يف ذلـك األطـراف                        
تخابــات الفرعيــة الوطنيــة واإلقليميــة، قبلــت عمومــا نتيجــة االنتخابــات واتفقــت علــى أن االن   

مثلــت زمخــا لإلصــالحات اجلاريــة وخطــوة هامــة بالنــسبة للعمليــة الدميقراطيــة واالســتقرار          
وقد جتلى ذلك أيضا يف البيانات اليت أدلت هبـا رابطـة أمـم جنـوب شـرق                  . السياسي يف ميامنار  

ان صـدر   ويف بيـ  . آسيا والواليات املتحدة واالحتاد األورويب وغريها من جهات املراقبة الدوليـة          
 الــشعب واحلكومــة واألحــزاب الــسياسية يف ميامنــار علــى  يف اليــوم التــايل لالنتخابــات، هنــأُت

 وأشـرتُ . الطريقة السلمية واملنظمة للغاية اليت جرى هبا التنافس على املقاعد الربملانية الـشاغرة            
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 تقـويض   يف بيان أن االنتخابات الفرعية اتسمت باملصداقية وأن املشاكل املصادفة عجزت عـن            
ونوهت أيضا، بوجه خاص، مبا حتلى به الرئيس ثني سني من شـجاعة وبـصرية             . سالمة العملية 

  .جعلتا من املمكن حتقيق هذا التقدم
وأكدت النتائج الرمسية اليت أعلنت عنها اللجنة االنتخابية االحتادية أن الرابطة الوطنيـة                - ٩

 الـيت تنافـست عليهـا، مبـا يف ذلـك          ٤٤  الــ   مقعدا من املقاعـد    ٤٣من أجل الدميقراطية فازت بـ      
ــانغون ومجيـــع امل   قاعـــد األربعـــة يف نايبييـــداو،  مقعـــد داو أونـــغ ســـان ســـو كـــي يف منطقـــة يـ

 الربملــان إذ فــازت مبــا نــسبته  الرابطــة الوطنيــة أصــبحت بالتــايل أكــرب أحــزاب املعارضــة يف  وأن
  يف جملــس بيثــو هلوتــاو   مقعــدا ٣٧ وفــازت الرابطــة بـــ  . يف املائــة مــن جممــوع املقاعــد    ٦,٤
وفـاز باملقعـدين    .  مقاعد يف جملس أميوثا هلوتاو ومبقعدين يف جملسني تـشريعيني إقليمـيني            ٤وبـ  

املتبقــيني يف جملــس القوميــات أحــد أكــرب األحــزاب العرقيــة الطــابع، حــزب قوميــات شــان           
  .من أجل التضامن والتنمية احلاكمالدميقراطي، وحزب الوحدة 

تحفظ املبــدئي الــذي أبدتــه داو أونــغ ســان ســو كــي إزاء نــص القــسم وبــالرغم مــن الــ  - ١٠
الرمســي الــذي يؤديــه العــضو يف جملــس بيثــو هلوتــاو اجلديــد، فقــد ذللــت الــصعوبات اإلجرائيــة 

وكـان أول ظهـور رمسـي لـداو         . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢م يف هنايـة األمـر يف        َسوأدى األعضاء القَ  
  .٢٠١٢يوليه / متوز٩لس بيثو هلوتاو يف أونغ سان سو كي خالل الدورة الثالثة جمل

  
  اإلصالحات واالنفتاح يف ميامنار  -باء   

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اختــذت احلكومــة تــدابري أســفرت عــن ختفيــف كــبري    - ١١
ــشبكية       ــة الوصــول إىل املواقــع ال ــة علــى الــصحافة واإلنترنــت، مبــا يف ذلــك ضــمان حري للرقاب

ــشبكية  ــع ال ــة واملواق ــة تكــوين     الدولي ــود املفروضــة علــى حري  املــشغلة يف املنفــى، وختفيــف القي
اجلمعيات والتجمع، مبا يف ذلك سن تشريعات جديدة تكفـل احلـق يف اإلضـراب واالحتجـاج                 

وبدأت احلكومة أيضا إصالحات للقطـاع االجتمـاعي مـع التركيـز            . العام، رهنا بشروط معينة   
الراميـة إىل توسـيع نطـاق التمويـل البـالغ الـصغر،             على احلد من الفقر، مبا يف ذلك بذل اجلهود          

  .دية واإلصالح الزراعي املخطط لهوزيادة معدالت املعاشات التقاع
نوي الــــذي ألقــــاه أمــــام الربملــــان والحــــظ الــــرئيس ثــــني ســــني، يف اخلطــــاب الــــس   - ١٢
، “يف صـلب نـشأة جمتمـع دميقراطـي جميـد          ”، أن سيادة القـانون هـي        ٢٠١٢مارس  /آذار ١ يف

ال بد منها لضمان ما لدينا من آلية إدارية، وأعمال جتارية، ورعايـة اجتماعيـة، وعمليـات            وأنه  
إذا ســاد القــانون جمتمعنــا، ”وأضــاف قــائالً إنــه . “سياســية، وعالقــات دوليــة، ونظــام قــضائي

  .“فستزدهر حقوق اإلنسان واحلرية والدميقراطية ازدهاراً تلقائياً
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إىل اقتراح زيادة اإلنفاق يف قطاع الصحة مبعدل أربـع          وتطرق الرئيس يف خطابه أيضا        - ١٣
وأعلــن عــن اعتــزام احلكومــة . مــرات، ومبعــدل أنــصف يف جمــال التعلــيم يف الــسنة املاليــة املقبلــة 

، وقــال ٢٠١٥ املائــة حبلــول عــام  يف١٦ يف املائــة إىل ٢٦خفــض معــدل الفقــر يف ميامنــار مــن 
. الــشامل بالتعــاون مــع املنظمــات اخلاصــةحكومتــه ختطــط العتمــاد نظــام للتــأمني الــصحي  إن

وشدد الرئيس على ضرورة توسيع الوعاء الـضرييب واعتمـاد هيكـل لغـرض ضـرائب تـصاعدية                  
وســطى حيــث يفــرض علــى األغنيــاء ضــرائب أعلــى نــسبيا مــن تلــك املفروضــة علــى الطبقــة ال  

  .والفئات األفقر يف اجملتمع
ــاً  تعزيــز وربــط الــرئيس بــني منــاخ االســتثمار األجــنيب و    - ١٤ ــة داخــل بلــده معلن الدميقراطي
إنفــاق اجملتمــع الــدويل لــدوالر واحــد يف ميامنــار، علــى ســبيل االســتثمار واملــساعدة، ميثــل      أن

وقـال إن اهلـدف   . اسهاماً بدوالر واحد يف ازدهار يف الدميقراطية وحتقيق مصاحل شعب ميامنـار          
كـان إرسـاء األسـس لبنـاء اقتـصاد          من سلسلة اإلصالحات االقتصادية اليت بدأت العام املاضي         

وأشــار الــرئيس إىل الفــساد الــذي اعتــربه حتــدياً  . ســوقي وجتنــب أزمــة التــضخم وتعزيــز النمــو 
وطنياً، فدعا إىل اختاذ تدابري تأديبيـة وتربويـة وإعـادة هيكلـة اآلليـات اإلداريـة علـى املـستويات                     

. عـن الطريـق   “ ة املتعاقبـة  أشـواك األزمنـ   ”لـرتع   “ قواعـد صـارمة   ”دعـا إىل وضـع       احمللية، كما 
وأشار إىل ما هو مرتقب القيام به يف جمال سن تشريعات خاصة باالستثمار األجـنيب وإصـالح                 

  .التجارية وإصالح النظام املصريفأسعار الصرف واجلهود الرامية إىل تفكيك االحتكارات 
يـة اآلسـيوي    ويف الوقت ذاته، بدأ البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومـصرف التنم             - ١٥

ففي ختـام بعثـة صـندوق النقـد الـدويل الـسنوية إىل ميامنـار،                . عملية إعادة التعامل مع احلكومة    
، أكـد الـصندوق علـى أمهيـة حتـسني اإلدارة النقديـة       ٢٠١٢ينـاير  /اليت أجريت يف كانون الثاين    

عمــالت وعــالوة علــى اعتمــاد نظــام جديــد موحــد لــصرف ال . واملاليــة واإلصــالحات اهليكليــة
، فقــد مسحــت احلكومــة ألحــد عــشر مــصرفاً مــن أصــل مــصارفها  ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ١ يف

يـــة وفـــتح حـــسابات، وهـــذه خطـــوة العامـــة التـــسعة عـــشر ببـــدء معـــامالت بـــالعمالت األجنب
وقد اقتصر هذا التـدبري حـىت اآلن علـى املـصارف            . منها لزيادة االستثمار األجنيب املباشر     بد ال

سيع نطاق تطبيقه ليشمل مصارف أخـرى مـن أجـل حتقيـق املزيـد               العامة، ولكن من املرجح تو    
  .املصرفية وتلبية طلب املستهلكنيمن املرونة 

، عن موجة ثانيـة     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩وأعلن الرئيس، يف خطابه املوجه للبلد يف          - ١٦
ق من اإلصالحات الرامية إىل تعزيز مصلحة االحتاد والشعب مع احلفاظ على الزخم الذي حتقـ              

ووصـف  . يف جماالت املصاحلة الوطنيـة والـسالم واالسـتقرار وسـيادة القـانون والـسالمة العامـة                
الرئيس هذه املوجة الثانية من اإلصالحات بأهنا تستند إىل عمليـة اإلصـالح الـسياسي وترسـيخ         
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ت وسعياً لزيـادة معـدالت النمـو الـوطين بثالثـة مـرا      . املصاحلة الوطنية اليت متت يف العام السابق     
ــاء    ٢٠١٥حبلــول عــام  ــرئيس بعــض القطاعــات الرئيــسية، مثــل االتــصاالت والكهرب ، حــدد ال

والطاقــة والغابــات والتعلــيم والــصحة واملاليــة، الــيت ستــشهد بــدء ســحب االســتثمارات العامــة  
ــصاه   ــاءة إىل أقـ ــستوى الكفـ ــع مـ ــصة هبـــدف رفـ ــددا  . واخلصخـ ــه عـ ــرئيس يف خطابـ ــرز الـ وأبـ

 خاصـا، إمـا عـن طريـق سـن تـشريعات جديـدة أو مـن خـالل                    القضايا اليت تتطلب اهتماماً    من
ومــن بــني تلــك القــضايا . وضــع سياســات واضــحة للمــضي قــدما يف حتقيــق األهــداف الوطنيــة

إصــدار تــشريعات حتــدد احلــد األدىن لألجــور، وسياســة اســتغالل األراضــي، وخطــط تطــوير     
ية االحتياجات من الطاقـة علـى   الصناعة الزراعية، وإنشاء جلنة وطنية إلدارة الطاقة من أجل تلب   

املديني القصري والطويل متشياً مع سياسة الطاقة الوطنيـة، وهـو أمـر يتـسم بأمهيـة بالغـة بالنـسبة                      
وأعلــن الــرئيس أيــضا عــن تــشكيل اجمللــس االستــشاري الــوطين للــشؤون   . خللــق فــرص العمــل

ــه اخلـــرباء وأصـــحاب     ــة، الـــذي يقـــدم مـــن خاللـ ــالاالقتـــصادية واالجتماعيـ ــة األعمـ  التجاريـ
خمتلف القطاعات اقتراحات إىل الرئيس تتعلق مبسائل االقتـصاد والتعلـيم والرعايـة الـصحية                من

والزراعة وجعل الرئيس التنمية اإلقليمية عنـصراً هامـاً مـن عناصـر الـسياسة االقتـصادية املعلنـة،         
 وواليـة   فذكر مببادئـه املتعلقـة بتخـصيص حـصة متـساوية مـن امليزانيـة والـضرائب لكـل منطقـة                    

وتوجيــه املــساعدة وفقــاً ملؤشــرات الفقــر اإلقليميــة، عــالوة علــى احلــوافز املقــررة لالســتثمارات 
وأعلــن الــرئيس عــن إنــشاء جلــان إداريــة علــى مجيــع املــستويات وصــوالً إىل   . األجنبيــة واحملليــة

ىل  إمستوى البلدات وتكليفها مبهام، وذلك من أجل حتقيق الفعالية يف اسـتخدام الـدعم املقـدم        
  .امليزانية واملعونة اخلارجية

يونيـه  /مـايو وحزيـران  /ويف الوقت نفسه، أخذت داو أونغ سان سـو يل أيـضا، يف أيـار             - ١٧
ــذ    ٢٠١٢ ــرة من ــار ألول م ــسفر خــارج ميامن ــادرة ال ــا٢٤ً، مب ــغ ســان  .  عام وكــررت داو أون

أيرلنـدا واململكـة    يل، يف تـصرحياهتا العامـة خـالل زياراهتـا إىل تايلنـد وسويـسرا والنـرويج و                  سو
املتحــدة لربيطانيـــا العظمــى وأيرلنـــدا الــشمالية وفرنـــسا، تأكيــد اســـتمرار ثقتــها يف الربنـــامج      
اإلصــالحي للــرئيس ثــني ســني، ودعــت إىل تــوفري الــدعم الــدويل ملثــل هــذه اجلهــود، ولكنــها     

ــة     ــه  . أعربــت كــذلك عــن احلــذر إزاء هــشاشة هــذه العملي ــذي ألقت  وكــررت، يف اخلطــاب ال
، عرضـها باملـشاركة   ٢٠١٢يونيـه  / حزيران ١٦و مبناسبة قبوهلا جائزة نوبل للسالم يف        أوسل يف

والحظـت أيـضا أنـه ال ميكـن كفالـة           . يف عملية السالم اجلارية مع اجلماعـات املـسلحة العرقيـة          
التعـاون الـذكي فيمـا    ”استدامة التدابري اإلصالحية اليت بدأت احلكومة بتنفيذها إال عـن طريـق      

ــو   أي اجلــيش، وقومياتنــا العرقيــة، واألحــزاب الــسياسية، ووســائط      : ى الــداخلبــني مجيــع ق
. “اجملتمع املدين، واألوساط التجارية، واألهـم مـن اجلميـع عامـة اجلمهـور             اإلعالم، ومنظمات   

ومــن املواضــيع الــيت شــددت عليهــا يف خمتلــف زياراهتــا التنميــة والنمــو املالئمــان للدميقراطيــة،     
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تسمان باملسؤولية، وسيادة القـانون، واجتثـاث الفـساد بوصـفها جمـاالت             واملعونة واالستثمار امل  
اإلفراج بدون شروط ويف أقرب اآلجال عن مجيـع         ”ودعت أيضاً إىل    . أولوية جلهود اإلصالح  

ورحبــت باملــستثمرين يف ميامنــار، . “ســجناء الــرأي الــذين مــا زالــوا رهــن االعتقــال يف ميامنــار 
ما مل تتوفر حماكم تتـسم      ” االستثمار تبقى عدمية اجلدوى      ولكنها حذرت من أن أفضل قوانني     

  .“يكفي من طهارة الذمة واالستقاللية للتمكن من إدارة هذه القوانني على حنو عادل مبا
  

  املصاحلة الوطنية  -جيم   
. لطاملا كانت العالقات بني املركز واحمليط سبب انعدام االستقرار السياسي يف ميامنـار              - ١٨

 جيــري االضــطالع بعمليــة جديــدة وطموحــة هتــدف إىل إهنــاء حالــة انعــدام الثقــة  وهنــا، أيــضا،
واملواجهـة والـصراع الـيت اسـتمرت لعقــود، وبـدء مرحلـة جديـدة مــن بنـاء الثقـة والوفـاق بــني           

وأنــشأت احلكومــة، . عــات احملليــةحكومــة ميامنــار وخمتلــف اجلماعــات العرقيــة املــسلحة واجملتم
 اتفاقـات لوقـف إطـالق       ١٠ادية إلحـالل الـسالم، ووقّعـت        ، جلنة احت  ٢٠١١أغسطس  /آب يف

النار مع خمتلف اجلماعات العرقية املسلحة، مبا فيها جـيش واليـة َوا املتحـد، وجـيش التحـالف                   
الوطين الـدميقراطي، وجـيش جنـوب واليـة شـان، وجبهـة شـني الوطنيـة، وجـيش مشـال واليـة                       

 جلــــيش التحريــــر الــــوطين شــــان، وحــــزب واليــــة مــــون اجلديــــد، وجملــــس الــــسالم التــــابع 
؛ “الطبل الـذهيب  ”أو مجاعة   (واحلزب التقدمي الوطين الكاريين، ومجاعة كلو هتو باو        لكارين،

وأُحـرز املزيـد مـن التقـدم عنـدما وقّعـت       ).  يف جيش كايني البوذي الـدميقراطي سـابقا   ٥اللواء  
 نقطـة   ١٤ مـن    ر، اتفاقـاً  احلكومة واحتـاد كـارين الـوطين عـالوة علـى اتفـاق وقـف إطـالق النـا                  

ومشلت االتفاقـات إعطـاء ضـمانات للـسكان املـدنيني، ورصـد             . ٢٠١٢أبريل  /أوائل نيسان  يف
تعلقـة  عملية السالم، ومنح اجلنسية للقوميات املشردة، وإيـالء املزيـد مـن االهتمـام للـشواغل امل        

  .بالتنمية وسيادة القانون
 والية كاشني بـني القـوات       ومع ذلك، ظلت املفاوضات وحاالت اجلمود والتسلح يف         - ١٩

وخـالل الفتـرة قيـد      . جـيش اسـتقالل كاشـني علـى حاهلـا         /احلكومية ومنظمة اسـتقالل كاشـني     
جـيش  /االستعراض، أدى استمرار التـوترات بـني القـوات احلكوميـة ومنظمـة اسـتقالل كاشـني                

 وكانت احلالة اإلنسانية الناشـئة    .  شخص ٦٠ ٠٠٠استقالل كاشني إىل تشريد ما ال يقل عن         
عن ذلك موضع قلق واهتمام وكاالت األمم املتحدة واجلماعات احمللية الـيت اختـذت إجـراءات          

ومـع ذلـك، ال تـزال       . فورية لتلبية االحتياجات الطارئة املتعلقة باألغذيـة واإلمـدادات األخـرى          
وقــال . هنــاك حتــديات يف الوصــول إىل العديــد مــن جمتمعــات املــشردين املتــضررين مــن الــرتاع  

، ٢٠١٢مــارس / آذار١لربملــان يف ني ســني، يف اخلطــاب الــسنوي الــذي ألقــاه أمــام االــرئيس ثــ
تطلع األعراق القومية لتشارك اجلميع يف احلقـوق والتمتـع باملـساواة هـو أيـضا مـا ترغـب                    ” إن
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 فيمـا يتعلـق     )٢(ويف اخلطاب نفـسه، استحـضر الـرئيس روح مـؤمتر بـانغلونغ            . )١(“فيه حكومتنا 
وتطــرق إىل حماولــة العمــل مــع اجلماعــات العرقيــة      . “حلة الوطنيــةعمليــة ترســيخ املــصا  ” بـــ

ــدعوة الــيت كــان قــد أطلقهــا يف كــانون        ــة، وكــرر ال املــسلحة، وخباصــة مجاعــة كاشــني العرقي
ــبالد  ٢٠١١ديــسمرب /األول ــة  ) تامتــاداو( إىل القــوات املــسلحة يف ال ــات اهلجومي لوقــف العملي

دة جـوالت مـن احملادثـات بـني احلكومـة      علـى أرض الواقـع، ُعقـدت عـ      . داخل منطقـة كاشـني    
جيش اسـتقالل كاشـني يف مقاطعـة يونـان الـصينية اجملـاورة، ولكنـها                /ومنظمة استقالل كاشني  

ــة      مل ويف الوقــت نفــسه، أفــادت منظمــة    . حتقــق أي جنــاح وتواصــل الــرتاع املــسلح يف املنطق
 اجلـذري للحـرب     ، بـأن الـسبب    ٢٠١٢يناير  /استقالل كاشني، يف بيان صادر يف كانون الثاين       

 أجـل إهنـاء احلـرب       سياسي الطابع وإنه ال بـد مـن حـل هـذه املـشاكل بالوسـائل الـسياسية مـن                   
  .وحتقيق السالم

ــار  - ٢٠ ــايو /ويف أيـ ــة ميامنـــ ٢٠١٢مـ ــدا مـــن  ، عينـــت حكومـ ــا جديـ ــاً ٥٠ار فريقـ  مفاوضـ
ابـات عـام   حمادثات السالم إلشراك كل اجلماعات العرقية يف العملية السياسية إعـداداً إلنتخ         يف

ومبوجب الترتيب اجلديد، يتـرأس الـرئيس ثـني سـني اللجنـة االحتاديـة املركزيـة لـصنع                   . ٢٠١٥
السالم بينما يترأس نائب الرئيس جلنة العمـل االحتاديـة لـصنع الـسالم، وتـضع اللجنـة املركزيـة                    

م، االحتاديــة لــصنع الــسالم الــسياسات املتعلقــة بــسري عمــل جلنــة العمــل االحتاديــة لــصنع الــسال  
أما جلنـة العمـل االحتاديـة لـصنع الـسالم، فتقـوم، إىل جانـب تـويل قيـادة عمليـة                    . وتشرف عليه 

املفاوضات الفعلية مع اجلماعات املوقعـة علـى وقـف إطـالق النـار، بوضـع إجـراءات للتواصـل                
مــع اجلماعــات عــرب الوطنيــة وختــصيص األمــوال وتوزيعهــا لتــشجيع عمليــة صــنع الــسالم عنــد   

لغ اللجنـة املركزيـة االحتاديـة لـصنع الـسالم بالتـدابري الـيت تتخـذها جلنـة العمـل                     وسـتب . االقتضاء
  . السالماالحتادية لصنع

ونظرا لتحديات املصاحلة الوطنية اليت يتعقب إمتام اتفاقات وقف إطـالق النـار، بـدأت           - ٢١
مي املـساعدة  احلكومة مبادرة ترمي إىل اجلمع بني اجلهات الفاعلة احمللية والدوليـة مـن أجـل تقـد         

وتعظــيم منــافع الــسالم مــع اإلســهام يف احملادثــات اجلاريــة مــع اجلماعــات املــسلحة يف منطقــة     
ويف ذلك السياق، أنشأت حكومـة      . كاشني ومواصلة احلوار السياسي مع اجملموعات األخرى      

ــاً جهــات ماحنــة مثــل أســتراليا       النــرويج فريــق دعــم املــاحنني لــصاحل الــسالم، الــذي يــضم حالي
  .هم األمم املتحدة والبنك الدويللكة املتحدة واالحتاد األورويب وشركاء منواملم

_________________ 
 .وفقاً ملا هو حمدد يف الدستور الوطين“ األعراق القومية ”  )١(  
ن اجلماعـات العرقيـة   ، الذي دعت إليه أونغ سان، اتفقت العديد م ١٩٤٧ يف مؤمتر بانغلونغ املعقود يف عام         )٢(  

ــا ”علــى تــشكيل   ــذايت الكامــل يف شــؤون اإلدارة     “ احتــاد بورم ــل وعــود باحلــصول علــى االســتقالل ال مقاب
 .الداخلية وحصة عادلة من ثروات البلد
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  املشاركة الدولية  - دال  
 علـى  ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧اتفق زعماء رابطة أمم جنوب شرق آسـيا يف            - ٢٢

، وكانــت تلــك خطــوة جــاءت لتعــزز مكانــة  ٢٠١٤أن تتــوىل ميامنــار رئاســة املنظمــة يف عــام  
  .لى الصعيد اإلقليميميامنار ع

علــى تــشجيع ودعــم حكومــة ميامنــار      اجملتمــع الــدويل مــرارا وتكــرارا    وقــد حثثــتُ   - ٢٣
وإىل جانـب قـرار مـنح ميامنـار         .  واملـصاحلة الوطنيـة    ةالدميقراطيـ إىل  عمليتها اجلارية لالنتقال     يف

 ، تكثــف كـــذلك التعامــل الـــدويل  ٢٠١٤رئاســة رابطــة أمـــم جنــوب شـــرقي آســيا يف عـــام     
إىل املنـتمني  يامنار، حيـث زارهـا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير عـدد كـبري مـن الزعمـاء                 م مع

 مـن رؤسـاء الـوزراء، ورئيـسان اثنـان،      ٦األعضاء املوجودة يف املنطقة وخارجها، منهم   الدول
وإضافة إىل االجتماع حبكومة ميامنار، التقـى الزعمـاء كـذلك           .  وزيرا للشؤون اخلارجية   ١٩و  

ــداو أونــغ  ــشأن      ب ــة مــن التفــاؤل ب  ســان ســوكي وعممــوا رســالة تعــرب عــن درجــات متفاوت
. االقتـصادي االخنراط يف النـشاط   التعامل مع هذا البلد، مبا يف ذلك  من و ،التطورات يف ميامنار  

ــاد وكمــا كــان متوقعــا،   ــد العالقــات مــع ميامنــار  أن بعــض الزعمــاء  أف واصــلة  مرهــون مبتوطي
  .ني حالة حقوق اإلنسانا فيه حتس، مبياإلصالحالربنامج 

اجلـزاءات احملـددة   شـدة  ، خففت أستراليا والنرويج مـن    ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    - ٢٤
وخفــف االحتــاد األورويب . األهــداف املفروضــة علــى القــادة العــسكريني الــسابقني يف ميامنــار   

ة  علــى املـدنيني مـن أعـضاء حكومــ   حظـر الـسفر املفـروض   شــروط والواليـات املتحـدة كـذلك    
أبريل، كان وزيـر اخلارجيـة وونـا مـاونغ لـوين قـد زار الواليـات املتحـدة،                   /ويف نيسان . ميامنار

 ســعى، ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٣ويف . وزارهــا وزيــر الــصحة يب ثيــت خــني يف الــشهر التــايل 
ىل الترحيـب بعمليـة اإلصـالح يف ميامنـار وتـشجيعها بـأن قـرر تعليـق التـدابري             إ ورويباأللس  اجمل

. اإلبقـاء عليـه   ة املفروضة على احلكومـة، باسـتثناء حظـر توريـد األسـلحة، الـذي سـيتم                  التقييدي
وأضــاف اجمللــس أنــه سريصـــد احلالــة علــى أرض الواقــع عـــن كثــب، وسيــستعرض تـــدابريه         

وأعلنـــت . باســـتمرار، وسيـــستجيب بطريقـــة إجيابيـــة للتقـــدم احملـــرز يف اإلصـــالحات اجلاريـــة 
اجلــزاءات والــسماح مــن شــدة لتخفيــف ل الــيت اختــذهتاالواليــات املتحــدة أيــضا عــن اخلطــوات  

  . إليهبدخول البلد وبتصدير اخلدمات املاليةملستثمريها 
  

  حقوق اإلنسان  - هاء  
منذ تشكيل احلكومة اجلديدة يف نايبيداو، صدرت قرارات بالعفو يف مخـس جـوالت،              - ٢٥

ار إىل اتفاقيــة حقــوق وانــضمت ميامنــ. اًسياســي ناًي ســج٦٩٠ممــا نــتج عنــه اإلفــراج عــن قرابــة  
، وإىل الربوتوكــول االختيــاري ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٧األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 
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ــة حقــوق ا  يف البغــاء ويف املــواد األطفــال  لطفــل بــشأن بيــع األطفــال واســتغالل  امللحــق باتفاقي
دولـة  اآلن  ولدى قيامهـا بـذلك، أصـبحت ميامنـار          . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٦اإلباحية يف   

حقـوق اإلنـسان، وهـي اتفاقيـة حقـوق      مـن معاهـدات   طرفا يف ثالث معاهدات دولية أساسـية     
الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي               

وخلصت منظمة العمل الدولية يف دورهتا األوىل بعد املائة إىل أهنا سـتجري استعراضـا    . اإلعاقة
جلنـة  الصادرة عـن     سابقا من أجل تأمني امتثال ميامنار للتوصيات         هابري اليت اعتمدها مؤمتر   للتدا
  .١٩٩٨تحقيق التابعة للمنظمة عام ال

ووافقت حكومة ميامنار على قيام املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان، تومـاس         - ٢٦
وجتـدر اإلشـارة إىل   . لة بـالتقرير أوخيا كوينتانا، بثالث زيارات إىل البلـد خـالل الفتـرة املـشمو     

، ٢٠١٢مـارس  / آذار٧ويف  . سمح للسيد كوينتانا بزيارة ميامنار خـالل الـسنة الـسابقة          أنه مل يُ  
ىل إعـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار         ) A/HRC/19/67(املقرر اخلاص تقريـره اخلـامس       قدم  

هلــا أثـر إجيــايب علــى   وأشـار إىل أن موجــة اإلصــالحات األخـرية كــان   ،جملـس حقــوق اإلنــسان 
 اخلــاص أنــه مــن األمهيــة مبكــان، ومــع ذلــك، أضــاف املقــرر. حالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار

هذه اللحظة احلامسة من تاريخ البلد، أن تعاجل الشواغل والتحـديات املتبقيـة املتعلقـة حبقـوق                  يف
. ساءلةالعدالـــــة واملـــــاملناســـــبة لتحقيـــــق تـــــدابري التخـــــذ رضـــــية، وأن ُتاإلنـــــسان بطريقـــــة ُم

 ومـدد واليـة املقـرر    ١٩/١٢، اعتمد جملس حقوق اإلنسان قراره  ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣ ويف
  .سنة واحدةلفترة اخلاص 

، وقعـت األمــم املتحـدة وحكومــة ميامنـار خطــة عمــل    ٢٠١٢ يونيــه/ حزيـران ٢٧ويف   - ٢٧
قيــاس  قابلــة للوحــددت اخلطــة جــدوال زمنيــا وأنــشطة. ملنــع جتنيــد واســتخدام األطفــال اجلنــود

. أجل تسريح وإعادة إدماج األطفال املـرتبطني بـالقوات املـسلحة ومنـع املـضي يف التجنيـد                  من
كومــة لفائــدة ودعــت اخلطــة أيــضا إىل وضــع بــرامج إضــافية مــشتركة بــني األمــم املتحــدة واحل 

  .األطفال املتضررين
  

  حمتوى املناقشات ونتائجها  - ثالثا  
ــدرجت   - ٢٨ ــشاري اخلــاص إىل   ان ــارة مست ــارزي ــن ميامن ــشرين األول٣١ م ــوبر إىل / ت أكت
الـرئيس ثـني سـني      الـذي عقـده      يف سياق االجتمـاع التمهيـدي        ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٤

، وصـــدور العفـــو علـــى أكثـــر ٢٠١١أغـــسطس / آب١٩كـــي يف  داو أونـــغ ســـان ســـومـــع 
وأثنــاء زيارتــه، اجتمــع مستــشاري  . أكتــوبر/ تــشرين األول١٢يف ســجني سياســي  ٢٠٠ مــن
ــا ــضاء    اخل ــة، وأع ــسؤويل احلكوم ــار م ــق الص بكب ــصنع  فري ــادي ل ــديثا   االحت ــشأ ح ــسالم املن ال

، واللجنــة يــة االحتاديــةنتخابااللجنــة الواملكلــف بالتفــاوض مــع اجلماعــات العرقيــة املــسلحة، و 
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كــي، وممثلــي األحــزاب الــسياسية ومنظمــات  الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، وداو أونــغ ســان ســو 
خطابا رئيسيا أثنـاء افتتـاح مـؤمتر        مستشاري اخلاص   داو، ألقى   يويف نايب . اجملتمع املدين األخرى  

  .“اقتصاد أخضر، منو أخضر”ميامنار األول حول موضوع 
وفيمــا خيــص مــسألة إمكانيــة إيــصال املــساعدات اإلنــسانية، شــدد مستــشاري اخلــاص    - ٢٩

سانية، مـرارا   وأعضاء آخـرون مـن األمـم املتحـدة، ومنـهم املنـسق املقـيم ومنـسق الـشؤون اإلنـ                    
وتكرارا يف اجتماعاهتم مبمثلي حكومة ميامنار واألطراف األخرى علـى ضـرورة مـنح اجلهـات                
الفاعلة اإلنسانية إمكانية الوصول دون عائق إىل مجيع املنـاطق، مبـا فيهـا واليـة كاشـني، حيـث            

ديـسمرب  /ويف كـانون األول . ٢٠١٢يوليـه  / مـشرد يف متـوز    ٦٥ ٠٠٠ما يزيـد عـن      كان يوجد   
ة إىل بعثــة إنــسانية إىل اليــزا ، وافقــت احلكومــة علــى انــضمام فريــق مــن األمــم املتحــد  ٢٠١١

يونيـه  /مارس وحزيـران  /وبني آذار .  على احلدود بني الصني وميامنار     ، املوجودة والية كاشني  يف
، طلب فريق األمـم املتحـدة القطـري يف ميامنـار وتلقـى املوافقـة علـى قيـام قوافـل تابعـة                    ٢٠١٢

 مــشرد ١٠ ٠٠٠حــدة وملنظمــات غــري حكوميــة بتــسليم مــساعدات إىل مــا يقــارب  لألمــم املت
 مـن أجـل   ،جـيش اسـتقالل كاشـني     /يطرة منظمة استقالل كاشـني    خاضعة لس  مناطق    يف داخليا

اه، وأمـالح   يـ تقدمي مساعدات غذائية تكفي ملدة شهر، ومـواد غـري غذائيـة، وأقـراص تطهـري امل                
االت األمــم املتحــدة بنــشاط مــع احلكومــة والــشركاء  وكــعمــلوت. يــةدوألاإلماهــة الفمويــة، وا

  .توسيع نطاق العمليات اإلنسانية يف املنطقةعلى ذوي الصلة 
ــا   وفيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان، شــددتُ    - ٣٠  مبعيــة مستــشاري اخلــاص خــالل اجتماعاتن

ــبقني أســرع ســبيل      معاجلــة إىل حبكومــة ميامنــار علــى أن اإلفــراج عــن الــسجناء الــسياسيني املت
شواغل اجملتمع الدويل، وحثثنا احلكومة على التعاون بنشاط مـع آليـات األمـم املتحـدة حلقـوق         

، ومنــها التــدريب، وكمــةاخلــاص، مــن أجــل تعزيــز قــدرات احل  اإلنــسان، مبــا يف ذلــك املقــرر  
وقد بدأت مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           . واإلصالحات املؤسسية، وسيادة القانون   

 الستكـشاف  ٢٠١٢يونيـه   /طاق مع حكومة ميامنار وأوفـدت بعثـة يف حزيـران          حوارا واسع الن  
ــا،       ــبة هل ــق املناس ــة والطرائ ــساعدة التقني ــها     النطــاق املمكــن للم ــز تعامل ــن أجــل تعزي ــك م وذل

يوليـه، وكنتيجـة ملموسـة    /ويف متـوز . وطويل األجـل تنظيما  ميامنار على أساس تعاون أكثر       مع
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة لتقــدمي ببعثــة مــع املفوضــية اضــطلعت أوىل، 

  . قانون السجوناملشورة إىل إدارة السجون التابعة لوزارة الشؤون الداخلية حول مشروع
األمـم املتحـدة    املشترك بني   قمة  الوأثناء اجتماعي بالرئيس ثني سني على هامش مؤمتر           - ٣١

، كـررت  ٢٠١١نـوفمرب  / تشرين الثاين١٩ يف ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، املعقود يف بايل  
، وحتقيـق   ةالدميقراطيـ إىل  النتقـال   إىل عمليـة ا   ته األمـم املتحـدة      التشجيع الذي قدمَ  التأكيد على   
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. العرقيـة، وحتـسني اإلدارة االقتـصادية      حيث تتواجد اجملموعـات     االستقرار يف املناطق احلدودية     
ويف ذلـك االجتمـاع، نوقـشت       .  اإلنـسان  وكررت أيضا شواغل اجملتمع الـدويل بـشأن حقـوق         

وقـال يل الـرئيس     . سبل متنوعة لتوطيد العالقة بني األمم املتحدة وميامنار يف هذا السياق املتغري           
  .“إن طريق اإلصالح ضيق إىل درجة ال تترك جماال للرجوع إىل الوراء”
نــهوض لمــن أجــل ا للــرئيس عــن تقــديري للخطــوات الــيت اختــذهتا حكومتــه  وأعربــُت  - ٣٢

باملصاحلة الوطنية وهتيئة مناخ سياسي ميكن فيه جلميع أصحاب املصلحة الـسياسيني أن يعملـوا               
 علـى أن َتـَويل ميامنـار رئاسـة رابطـة أمـم جنـوب شـرقي                  وشددُت. من أجل إرساء الدميقراطية   

 يتيح للرئيس فرصـة ممتـازة خللـق جـو أكثـر مالءمـة مـن الناحيـة الـسياسية                     ٢٠١٤آسيا يف عام    
إىل احلثيثــة الراميــة وشــجعت الــرئيس كــثريا علــى مواصــلة جهــوده . يــق املــصاحلة الوطنيــةلتحق

شـامل للجميـع    جعل إصالحات ميامنار عملية تدرجيية ومنهجية ومـستدامة، وإىل قيـادة حـوار              
  .أجل إجياد توافق اآلراء السياسي الضروريوواسع القاعدة، من 

حكومـة ميامنـار علـى الـشروع يف إجـراء      م بتـصمي ويف معرض حديثنا، أبلغـين الـرئيس          - ٣٣
ــشية يف ميامنــار عــام     ــة مــن هــذا النــوع   ٢٠١٤تعــداد للــسكان واألســر املعي ، وهــي أول عملي

وأشار أيضا إىل أنه يرغب يف نيل دعـم ومـساعدة األمـم املتحـدة      . ١٩٨٣عام  ُيضطلع هبا منذ    
ور، قــام مستــشاري وعلــى إثــر طلــب مــساعدة األمــم املتحــدة املــذك . يف إجنــاز هــذا املــشروع

اخلاص، إىل جانب صندوق األمم املتحـدة للـسكان وإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة،            
بالتنسيق مع السلطات الوطنية املعنية من أجل إعداد وثيقة مشروع ورسائل تتعهد فيهـا األمـم                

افـق بـشكل    املتحدة بدعم حكومة ميامنار يف إجراء عمليـة تعـداد الـسكان واألسـر املعيـشية تتو                
 .وقـد جـرى تبـادل الرسـائل يف هـذا الـصدد أثنـاء زيـاريت                . املعمـول هبـا   تام مع املعـايري الدوليـة       
  .أن هذه املسألةوجيري العمل حاليا بش

اص ميامنــــار يف أعقــــاب اإلفــــراج ، زار مستــــشاري اخلــــ٢٠١٢فربايــــر /ويف شــــباط  - ٣٤
يـدة مـن اتفاقـات وقـف إطـالق      ينـاير وبعـد اجلولـة اجلد   /سجناء سياسـيني يف كـانون الثـاين        عن
كمــا أن تلــك الزيــارة جــرت قبــل االنتخابــات  .  مــع اجلماعــات العرقيــة املــسلحة  املربمــةالنــار

واجتمــع مستــشاري اخلــاص يف نايبيــداو . ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١الفرعيــة املقــرر إجراؤهــا يف 
.  املـسؤولني  بالرئيس ثني سني، ورئيس الربملان شوي َمن، ووزير اخلارجية، وغريهم مـن كبـار             

وأثنــاء تلــك الزيــارة، شــارك نائــب الــرئيس ســاي مــوك خــام يف افتتــاح مــؤمتر حــول موضــوع  
، نظمتـه األمـم     “خيارات السياسات اإلمنائية يف ميامنار مع إشارة خاصة إىل الصحة والتعلـيم           ”

الوطنيــة الرابطــة ويف يــانغون، اجتمــع مستــشاري اخلــاص بزعيمــة  . املتحــدة وحكومــة ميامنــار 
ل الدميقراطيـة، داو أونـغ سـان سـو كـي، وعقـد اجتماعـات منفـصلة مـع ممثلـي اجملتمـع                        أج من



A/67/333  
 

12-47223 15 
 

ومشلـت الزيـارة أيـضا إيفـاد بعثـتني          . املدين واجلماعات العرقيـة ومؤسـسات األعمـال التجاريـة         
بــرئيس وزراء مستــشاري اخلــاص ميــدانيتني إىل واليــيت مــون وكــايني النــائيتني، حيــث اجتمــع  

.  ومبمثلـي اجلماعـات العرقيـة احملليـة     ،جملـسيهما التـشريعيني   متيهما و  وبأعضاء حكو  ،منهما كل
ــذين          ــار الل ــاقي وقــف إطــالق الن ــاب اتف ــا يف أعق ــث جاءت ــهما، حي ــان يف حمل ــت الزيارت وكان

  .ن الوطين وحزب والية مون اجلديدتوصلت إليهما احلكومة مع احتاد كاري
 تلبيـة   ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١بريـل إىل    أ/ نيـسان  ٢٩وقمت بزياريت الثالثة إىل ميامنار مـن          - ٣٥

وأثنـاء اجتمـاعي    . ٢٠١١نـوفمرب   /للدعوة اليت وجههـا إيل الـرئيس ثـني سـني يف تـشرين الثـاين               
أبريل، أعربت عن الثقة يف قدرة مجيـع األطـراف علـى البنـاء     / نيسان ٣٠بالرئيس ثني سني يوم     

ــروح  يفتــصادف  وعلــى مواجهــة التحــديات الــيت  ،علــى التقــدم الــذي مت إحــرازه   املــستقبل ب
 أجـنيب ويف ذلك اليـوم، تـشرفت أيـضا بـأن أكـون أول زعـيم                . الوحدة والتضامن الوطنيني   من

ــة جلــسة مــشتركة بــني   يتلقــى ــدعوة ملخاطب ــانالربجملــسي  ال وإذ شــددت يف خطــايب علــى  . مل
مـــل  يف ميامنـــار، أعربـــت عـــن األةالدميقراطيـــإىل االنتقـــال عمليـــة يف صـــلب يقـــع الربملـــان  أن
 برنـامج وطـين   صياغةتكون األطراف املختلفة على استعداد لوضع اليد يف اليد من أجل     أن يف

  .للتغيري يتسم بالشمول والتطلع إىل املستقبل
مواجهـة التحـديات    للمـساعدة يف    النظـر يف الفـرص املتاحـة لألمـم املتحـدة            يف سياق   و  - ٣٦

ــ) أ: ( وهــيزيــاريت ســتة جمــاالت للتركيــز غطــت والفــرص اجلديــدة يف ميامنــار،    املقــدم دعمال
إطـالق مبـادرة االتفـاق العـاملي،        ) ب(؛  ٢٠١٤األمم املتحدة إلجراء تعـداد الـسكان لعـام           من

اريع التجاريـــة احلـــرة احمللـــيني شـــبكة تـــستطيع مـــساعدة أربـــاب املـــش اســـتحداث مـــع توقـــع 
يـة؛  التواصل ومن إقامة عالقـات اقتـصادية مفيـدة للجميـع ومـسؤولة مـن الناحيـة االجتماع                  من
املخدرات، مثل املـشروع امليـداين الـذي زرتـه يف كيـوك كـا تـشار                 القضاء على   مبادرات  ) ج(

مـشاركة  ) د(يف والية شان، والذي يدعمه مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة؛             
ة إىل برنـامج قطـري موحـد يـضطلع     أكرب من جانب منظومة األمـم املتحـدة، مـع إشـارة خاصـ      

دعم جهود بناء السالم يف املنـاطق الـيت مت فيهـا االتفـاق              ) هـ(مم املتحدة اإلمنائي؛    برنامج األ  به
عرض خـربة األمـم املتحـدة وأفـضل ممارسـاهتا يف جمـال حقـوق        ) و(على وقف إطالق النار؛ و      

األعمـال التحـضريية لالنتخابـات الـيت سـتجرى           االنتخابية خبصوص    ةساعداملاإلنسان، وتقدمي   
ــ الــدعوة إىل الــرئيس ثــني ســني حلــضور افتتــاح يف   هــُتووج. ٢٠١٥عــام يف   الــسابعة ةدورال

  .٢٠١٢سبتمرب /يف أيلولللجمعية العامة والستني 
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واجتمعت أيـضا بـداو أونـغ سـان سـو كـي يف مقـر إقامتـها يف يـانغون، وأثنيـت علـى                          - ٣٧
 ويف حـني أشـادت      .قيادهتا وعلى إسهامها يف العملية الدميقراطيـة واملـصاحلة الوطنيـة يف ميامنـار             

داو أونغ سان سو كـي بـالتزام الـرئيس باإلصـالح، أفـادت أن الـشكوك حـول آفـاق االنتقـال                       
تزال تراودها، حيث ال زالت تشعر بقلق عميق بشأن التـزام بعـض أعـضاء احلكومـة احلاليـة         ال

ــد أشــرت إىل  . باإلصــالح ــع ا أوق ــيت حتــدث   ين وإن كنــت أدرك مجي ــيريات والتحــوالت ال لتغ
. منار، فإين أعي بنفس القدر مجيع الـشواغل الـيت أعربـت عنـها داو أونـغ سـان سـو كـي                      ميا يف

تقــوم األمــم املتحــدة وفقــا هبــا  عــن اقتنــاعي والتزامــي مبواصــلة املــساعي احلميــدة الــيت وأعربــُت
 علــى أن مستــشاري اخلــاص يــستطيع أن يــؤدي دورا  وشــددُت. اجلمعيــة العامــةمــن لتكليــف 

ر علــى القيــام بإصــالحات سياســية ويف جمــال التنميــة االجتماعيــة       حفــازا يف مــساعدة ميامنــا  
 دعوة لداو أونـغ سـان سـو كـي لتـزور مقـر األمـم املتحـدة أثنـاء زيارهتـا                      ووجهُت. االقتصادية

  .املقبلة إىل نيويورك
يونيــه / حزيــران١٤ إىل ١١مــن يف الفتــرة وزار مستــشاري اخلــاص البلــد مــرة أخــرى   - ٣٨

 فريق دعم املاحنني لصاحل السالم يف ميامنار رفقة الـرئيس ثـني سـني           ليشارك يف اجتماع   ٢٠١٢
وخــالل . يونيــه، وليجتمــع بــالنظراء واحملــاورين املعنــيني يف نايبيــداو ويــانغون/ حزيــران١٢يــوم 

اجتماع فريق دعم املاحنني لصاحل الـسالم، مـنح الـرئيس موافقـة رمسيـة للفريـق وإلنـشاء مركـز                     
مــن جديــد  مستــشاري اخلــاص أعــربو. قــل بالــسكك احلديديــةللــسالم حتــت قيــادة وزيــر الن

 وأكد التزام األمـم املتحـدة بـدعم         ،عملية اإلصالح واملصاحلة اليت يضطلع هبا الرئيس      تأييد   عن
  .ا بعد وقف إطالق النار يف البلداستراتيجيات بناء السالم يف حاالت م

إلعالن تعهدها بتقدمي الدعم املـايل      ووفر االجتماع بالرئيس منربا جلميع البلدان املاحنة          - ٣٩
  ماليــني دوالر٥ومشــل ذلــك تعهــدا مــن األمــم املتحــدة بتــربع أويل قــدره  . عمليــة الــسالمإىل 
مـن حكومـة ميامنـار     الـوارد   لطلـب   لصندوق األمم املتحـدة لبنـاء الـسالم، وذلـك اسـتجابة              من
ــار ١٥ يف ــايو /أي ــ. ٢٠١٢م ــدعم وسُي ــصندوق ل ــشاريع ستخدم ال ــشترك   مقترحــات امل ــيت ت  ال
، تقدميها صناديق األمم املتحدة وبراجمها بالتشاور مـع الـسلطات الوطنيـة واجملتمعـات احملليـة                يف

ل عمصـفه كيانـا سـي   ومركـز الـسالم ب  ُعـرض  و.  يف ظل تنسيق عـام يتـواله املنـسق املقـيم           وذلك
. ركمركز لتبادل املعلومات حول نشاطات بناء السالم يف حـاالت مـا بعـد وقـف إطـالق النـا                   

 ،وال يــزال العمــل جاريــا لوضــع الــصيغة النهائيــة الســتراتيجية وطرائــق تــشغيل مركــز الــسالم   
  .ملركزاتشاري اخلاص التزام األمم املتحدة بتقدمي الدعم إىل سأكد م قدو
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  احلالة يف والية راخني    
ــة تبلــغ مــن العمــر        - ٤٠ ــة راخيني ــة راخــني باغتــصاب وقتــل امــرأة بوذي بــدأ العنــف يف والي
 يف بلدة تاونغوت، وإلقاء القبض على ثالثـة رجـال    ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٨عاما، وذلك يف     ٢٧

شرة حجـاج مـسلمني علـى أيـدي حـشد        مسلمني الرتكاب هذه اجلرميـة، وتـال ذلـك مقتـل عـ            
، ممـا جنـم عنـه       ٢٠١٢ يونيـه /حزيـران  ٣الناس كانوا على منت حافلة متجهة إىل يانغون يف           من

. الروهينغيـا / يف أحنـاء واليـة راخـني بـني الطوائـف البوذيـة واملـسلمة             اندالع العـداوات الطائفيـة    
وامتدت أعمال العنف إىل الكثري من البلدات ويف طليعتـها ماونغـداو، وبوثيـدوانغ، وسـيتوي،                

ــل      ــا أدى إىل مقت ــانيب، مم ــاوفيو، وي ــدوي، وكي ــشريد آالف األشــخاص    ٧٧وثان شخــصا، وت
 /حزيــران ١٠ ويف. املمتلكــات علــى نطــاق واســع ري جمتمعــات املــسلمني والبــوذيني وتــدم  مــن

 أغــسطس/آب ٢٢وحبلــول . يونيــه، أعلــن الــرئيس ثــني ســني حالــة الطــوارئ يف واليــة راخــني 
وحتـدث الـرئيس إىل األمـة يف هـذه          . ٨٨، كان عدد اخلسائر يف األرواح قد وصل إىل          ٢٠١٢

 االسـتقرار والـسالم     املناسبة حمذرا مـن أن اسـتمرار العنـف سـيكون لـه آثـار سـلبية حـادة علـى                    
وقـال الـرئيس، مـشريا إىل       . والتنمية وإرساء الدميقراطية يف ميامنار، وستكون هناك خسائر مجة        

أن املوقــف حتــت ســيطرة احلكومــة عمومــا مــن حيــث القــانون والنظــام، بأنــه مــستعد اللتمــاس 
ساعدة ســتلتمس احلكومــة أيــضا املــاملتحــدة، وإذا اقتــضى األمــر،  مــساعدة إنــسانية مــن األمــم

وحبلـول  . املنظمات الدولية غري احلكوميـة لإلفـادة مـن املزيـد مـن جهـود اإلغاثـة واإلنعـاش            من
يعملــون حلــساب األمــم  ١٩٢ا مــن أصــل شخــص ٣٩يونيــه، اســتلزم األمــر نقــل / حزيــران١٢

يزالــون  ويـساور املوظفـون الـذين ال   . املتحـدة وأسـرهم مـن راخـني إىل يـانغون بـشكل مؤقـت       
قة شواغل بشأن سـالمتهم وقـدرهتم علـى احلركـة وقـدرهتم علـى االضـطالع                 منتشرين يف املنط  

وقـد تـضاعف القلـق بـشأن        . مبهامهم الرمسيـة يف ظـل بيئـة يـسودها العنـف والتـوتر املتواصـالن               
تـزال   احلالة اإلنسانية من جراء التقارير اليت تفيد بأن احلدود بني ميامنار وبنغالديش اجملـاورة ال              

  .رد ضحايا العنف ومنعهم من طلب اللجوء يف بنغالديشمغلقة، مما أدى إىل 
يونيه، جعلت أعمال العنـف     /وخالل الزيارة اليت أجراها مستشاري اخلاص يف حزيران         - ٤١

املتحـدة بـشأن احلاجـة إىل اسـتعادة اهلـدوء            املندلعة يف راخني من الضروري تعزيز رسـالة األمـم         
نقـل   وقـد .  يف عمليـة املـصاحلة الوطنيـة    قـدما والسالم والوئـام واحلفـاظ عليهـا مـن أجـل املـضي           

ــق إزاء تطــورات الوضــ         ــا عــن القل ــت فيه ــيت أعرب ــرئيس رســاليت ال ــشاري اخلــاص إىل ال ع مست
ويف إطار اجتماع مستشاري اخلاص بوزير شؤون احلدود، اللواء ثـني هتـاي، شـدد               . راخني يف

لقـة العنـف املفرغـة      مستشاري اخلاص على ضـرورة أن تـؤدي اسـتجابة احلكومـة إىل احتـواء ح               
  .على حنو يتسم بالشفافية واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون على حد سواء
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ودعا وزير شؤون احلدود مستشاري اخلاص واملنـسق املقـيم ملـصاحبته يف اليـوم التـايل                   - ٤٢
بناء على ذلك، تويل مستشاري اخلـاص قيـادة فريـق تـابع لألمـم املتحـدة                 . إىل املنطقة املتضررة  

املتحـدة املقـيم ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية وممـثلني        توجه إىل والية راخني بصحبة منسق األمـم      
وجــرت . املتحــدة لــشؤون الالجــئني  عــن مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية ومفوضــية األمــم  

ويف مونغداو، التقى الـوزير مبـسؤولني يف قـوة          . ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ١٤  و ١٣الزيارة يومي   
يف زيــارة أربعــة خميمــات للمــشردين داخليــا يف البلــدة وحوهلــا، وقــريتني  أمــن احلــدود ومــضى 

مــن أعمــال العنــف الــيت انــدلعت حلقهمــا الــضرر ) بلــدة مــسلمة وأخــرى راخينيــة(متجــاورتني 
ــران ٨ يف ــه/حزي ــم     . ٢٠١٢ يوني ــزام األم ــوة الت ــى ق ــاهتم، أكــدوا عل املتحــدة  وخــالل اجتماع

ــسكان املنكــوبني    ــساعدة ال ــا الحتياجــاهتم    باالســتمرار يف م ــة، وفق ــة وحيادي ــضررين برأف واملت
  .الراهنة وبغض النظر عن دينهم أو عرقهم

وعند عودة مستشاري اخلاص إىل يانغون بعـد زيارتـه إىل واليـة راخـني، قـدم إحاطـة                     - ٤٣
إىل السلك الدبلوماسي وأدىل ببيان صحفي موجز أشار فيـه إىل بيـان الـرئيس الـذي يـدعو إىل                  

وأشار إىل استجابة احلكومـة الفوريـة واحلازمـة،         .  ويعد بتطبيق سيادة القانون    التحلي بالشهامة 
. ووصــف زيــارة وزيــر شــؤون احلــدود الراميــة إىل حتقيــق الــسالم والوئــام بأهنــا خطــوة جيــدة    

 التقريـب بـني الطـائفتني للعـيش     وأعرب عن شعوره بأنه يلزم بذل املزيد مـن اجلهـود مـن أجـل      
ودعــا املستــشار اخلــاص إىل إجــراء حتقيــق حمايــد يتــسم . يــه تقليــداســالم وفقــا ملــا درجتــا عل يف

باملصداقية بشأن االضطرابات على وجه السرعة هبدف كفالـة إنفـاذ سـيادة القـانون علـى حنـو                   
. ٢٠١٢ يوليــه/متــوز ٢٦وأكــد جمــددا علــى تلــك الــدعوة يف بيــان صــدر يف . يتــسم بالــشفافية

 اإلنسانية امللحة لألشـخاص املـشردين وعملـت         املتحدة علما باالحتياجات   أحاطت األمم  وقد
املتحـدة إىل    وخالل األيام واألسابيع الالحقة، عادت أفرقة األمم      . على تلبية تلك االحتياجات   

  .املنطقة لتسريع عملية توزيع املعونة الغذائية وغري الغذائية على السكان املنكوبني واملتضررين
يونيـه، ألقـي القـبض علـى حنـو          / يف حزيران  راخنيوالية  وخالل األزمة اليت حدثت يف        - ٤٤
 موظفــا حمليــا مــن مــوظفي األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة واحتجــزهتم    ١٥

، ٢٠١٢ أغــسطس/آب ١ويف . الــسلطات حبجــة تــورطهم يف حــوادث تتعلــق بأعمــال العنــف 
ار مـع سـتة مـن مـوظفي         التقى مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـ             

ويف وقـت كتابـة هـذا التقريـر،     . وحماميهم يف سجين إنسني وبوثيدوانغ    احملتجزين  األمم املتحدة   
تـزال   وال. كان قد أطلق سراح معظم موظفي األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري احلكوميـة            

عاملـة املـوظفني    األمم املتحدة حتث السلطات على معاجلة املسألة بشكل أكثـر إحلاحـا وعلـى م              
  .احملتجزين وفقا جلميع األعراف واحلصانات الواجبة التطبيق
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  مالحظات  -رابعا   
خالل العام املاضي، شهدت ميامنـار تغـريا غـري مـسبوق مـع مـضي احلكومـة يف مـسار                  - ٤٥

وكانــت التغــيريات احلاصــلة يف ميامنــار خــالل العــام . اإلصــالح الــدميقراطي واملــصاحلة الوطنيــة
أكثر عددا وتأثريا ومشوال من جمموع التحركـات الـسياسياتية الـيت قامـت هبـا احلكومـة                  املاضي  

ومـن جـانيب، فقـد دأبـت علـى القـول بـأن العمليـة                . عامـا  ٢٠السابقة خالل فترة امتـدت حنـو        
ذلـك الـدول     يف اإلصالحية اليت يتوىل الـرئيس قيادهتـا حباجـة إىل دعـم مـن اجملتمـع الـدويل، مبـا                   

ــسية     األعــضاء يف امل ــة الرئي ــع اجلهــات املعني ــن جانــب مجي ــة، وم ــة اإلقليمي ــد شــجعت  . نطق وق
حكومة ميامنار أيضا على املضي يف إصالحاهتا علـى حنـو يـشمل اجلميـع، بالتـشاور مـع طائفـة                     

وبـالراغم مـن أنـه      . واسعة من اجلهات املعنية داخل البلد، سواء مـن داخـل الربملـان أو خارجـه               
عني القيـام بـه، فقـد أحـرز تقـدم واضـح يف العديـد مـن اجلبـهات          يزال هناك الكـثري الـذي يـت     ال

املتعلقة بإضفاء الطابع الـدميقراطي علـى سـري عمـل املؤسـسات الـسياسية، والتوسـيع التـدرجيي                   
وبالرغم من أن األخذ جبدول األعمـال       . لنطاق حقوق اإلنسان وإرساء سيادة القانون يف البلد       

ضي يف تطويره يف اجتاه يعكس اإلرادة الشعبية، فإنه يـتعني           يزال مستمرا وأنه سينبغي امل     هذا ال 
  .على اجملتمع الدويل األوسع اإلقرار بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة حىت اآلن

وتشري اخلطوات واملبادرات اليت اختذها الرئيس ثـني سـني وحكومتـه إىل رغبـة والتـزام                - ٤٦
 الوقــت الــراهن، يبــدو أن هــذه اإلصــالحات ويف. قــويني بإرســاء أســس الدميقراطيــة يف ميامنــار

. تواجه، من حيث اجتاهها ومضموهنا، إي حتديات أو تدخالت سافرة من جانـب التامتـاداو    ال
وخــالل اجتماعــايت مــع خمتلــف اجلهــات املعنيــة، أكــدت باســتمرار علــى ضــرورة تنميــة ثقافــة   

حمللية يف ميامنار، وناديـت باحلاجـة   سياسية تقوم على الثقة املتبادلة والتفاهم بني اجلهات املعنية ا         
إىل أن يعتمد القـادة علـى رأي الـشعب يف حتديـد الـسياسات وعنـد اختـاذ القـرارات الـيت تـؤثر                      

ويف هذا الـسياق، ينبغـي بـشكل خـاص أن أشـري إىل أمهيـة احلـوار اجلـاري بـني                    . على اجلماهري 
ئنـان والثقـة املتبادلـة      وآمـل أن تتوطـد روح االطم      . كـي  الرئيس ثني سني وداو أونـغ سـان سـو         

اليت نشأت عن العالقة بينهما وأن تتوسع خالل األشهر املقبلة عند تنـاول املـسائل اهلامـة ذات                  
  .الصلة بالسياسة والدستور واملصاحلة داخل الربملان أو يف أي مكان آخر يف البلد

أونــغ ومثلــت مــشاركة الرابطــة الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطيــة، وخاصــة مــشاركة داو   - ٤٧
أبريـل، والقـرار الـذي اختذتـه     / نيـسان ١الفرعية الـيت أجريـت يف     كي، يف االنتخابات     سان سو 

ــات      ــة االنتخاب ــيني ملراقب ــراقبني دول ــن م ــدعوة م ــة ب ــط    احلكوم ــيس فق ــة ل ــامل هام ــة، مع  الفرعي
ضمان الـشفافية واملـشاركة األوسـع للعمليـة الـسياسية، بـل أيـضا يف اإلضـافة إىل مـصداقية                      يف

األمــم وتتطلــع . بــات، علــى الــرغم مــن بعــض مــن أوجــه القــصور الــيت انطــوت عليهــا   االنتخا
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املتحـــدة إىل البنـــاء علـــى هـــذه العمليـــة وإىل تبـــادل الـــدروس املـــستفادة يف جمـــال املمارســـات  
التحـضري   ميكـن أن يـساعد ميامنـار يف     ى، مبـا  االنتخابية مع السلطات واألطراف املهتمـة األخـر       

  .٢٠١٥ ر إجراؤها يف عاملالنتخابات العامة املقر
وقد برهنت احلكومة على حتليهـا برؤيـة تطلعيـة كـبرية يف اجلهـود الـيت تبـذهلا يف جمـال            - ٤٨

اإلصــالحات التــشريعية، وأثبــت الربملــان دوره احملــوري يف تلــك العمليــة حتــت القيــادة القــديرة  
ب الـسياسية   وتترتـب علـى مجيـع األحـزا       . لرئيسي الربملـان، شـوي مـان وأونـغ خـني مونـغ آي             

ويتطلـب  . اآلن مسؤولية تبين العملية الربملانيـة بوصـفها احملـرك الرئيـسي للممارسـة الدميقراطيـة               
ذلــك جتــاوز املنافــسة ذات احملــصلة الــصفرية واملــشاركة يف عمليــة املناقــشة واحلــوار، واألخــذ    

  جملــس بييثــو هلوتــاو، املــشرعني وكمــا أبلــغ شــوي مــان، رئــيس . والعطــاء، واحللــول الوســط
فرباير، فإنه من الضروري حتقيق اإلصالح باالستماع إىل صوت الشعب علـى مجيـع               /شباط يف

ذلــك أحــزاب  يف ويف هنايــة املطــاف، ســيكون احلكــم علــى مجيــع األحــزاب، مبــا   . املــستويات
ــهام يف إجيـــ      ــى اإلسـ ــدرهتا علـ ــاس قـ ــى أسـ ــة علـ ــع    املعارضـ ــاق واسـ ــاتية لنطـ ــول سياسـ اد حلـ

وإنـين أشـجع    . مج الوطين، وحتقيق نتائج يـستفيد منـها الـشعب         التحديات اليت تشكل الربنا    من
املتحـدة واهليئـات الدوليـة األخـرى بـشكل           حكومة ميامنار علـى االسـتفادة مـن خـربات األمـم           

  .كامل يف جعل قوانني البلد متماشية مع املعايري الدولية
مـع الـرئيس،    ذلـك    يف ويف خمتلف االجتماعات الـيت عقـدُتها مـع حكومـة ميامنـار، مبـا                - ٤٩

ــسجناء          ــع ال ــار عــن مجي ــرج ميامن ــة مبكــان أن تف ــن األمهي ــه م ــى أن ــرارا وتكــرارا عل شــددت م
وأود أن أنـوه بـاخلطوات      . السياسيني املتبقني لديها، كي حتصل على كامل ثقة اجملتمـع الـدويل           

ــة الــشروط الــيت يــستمر فرضــها علــى بعــض    . اهلامــة املتخــذة يف هــذا الــصدد  وقــد تكــون إزال
ــسجناء  ــضا مــع تأك   ال ــسقة أي ــهم مت ــسياسيني املفــرج عن ــشاركة    ال ــى امل ــرئيس القــوي عل ــد ال ي

وسـيكون اإلفـراج عـن مجيـع        . جهود املصاحلة الوطنيـة الدائمـة وعلـى إنفـاذ سـيادة القـانون              يف
  .السجناء السياسيني الباقني خطوة هامة يف هذا الصدد

 ة حلقـوق اإلنـسان يف عـام     ويف الوقت نفسه، رحبُت بقـرار الـرئيس بإنـشاء جلنـة وطنيـ               - ٥٠
وميثــل إنــشاء هــذه .  إلضــفاء الطــابع املؤســسي علــى احتــرام حقــوق اإلنــسان يف البلــد ٢٠١١

اللجنة أداة جديدة هامة ميكن أن تسهم يف محاية حقوق اإلنسان، ولكن جيب أن يتم االنتـهاء                 
. الهلا وفعاليتـها  يـزال يـتعني أن خيتـرب فعليـا مـدى اسـتق             من وضع تشريعاهتا التمكينية قريبا، وال     

ين عمــا قريــب حــىت تــتمكن اللجنــة  ويف هــذا الــصدد، آمــل أن يعتمــد الربملــان القــانون التمكــي 
ن حكومــة ميامنــار مــع مفوضــية وسيــساعد اســتمرار تعــاو. ضــمان احلــصول علــى التمويــل مــن

املتحدة حلقـوق اإلنـسان واهليئـات األخـرى ذات الـصلة يف أن يتحقـق للجنـة قـدر أكـرب                      األمم  
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وأرحــب بتــصديق ميامنــار علــى اتفاقيــة  . لفعاليــة والــسالمة التقنيــة واالســتقالل املؤســسي ا مــن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بـشأن        
ــة، وأشــجع ميامنــار علــى اختــاذ       بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحي

  .التصديق على املعاهدات الدولية األساسية األخرى حلقوق اإلنسانخطوات أخرى حنو 
وأالحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزته احلكومـة خـالل األشـهر املاضـية فيمـا يتعلـق                    - ٥١

 اآلن  توجـد انتقـال ميامنـار األوسـع نطاقـا،    عمليـة  ويف سـياق    . بعملية السالم واملصاحلة الوطنية   
الفرصـة  يف البلـد   أصـحاب املـصلحة العديـدين        أغلبيـة  إعطاء    يف  اليت تسهم  جمموعة من العوامل  

يتطلـب  و. جمددا لالنتقال من منطق اجملاهبة املسلحة إىل بناء مـصاحل متبادلـة يف الـسالم والتنميـة             
الفئـات املـستهدفة   بناء املزيد مـن الثقـة بـني احلكومـة واجلماعـات املختلفـة، وبـني             أساسا  األمر  

ــاظ علـــى اتف  ــها، للحفـ ــا  وداخلـ ــات وقـــف إطـــالق النـ ــاح   اقـ ــق النجـ ــى حتقيـ ــساعدة علـ ر واملـ
  .مفاوضات حتقيق السالم الدائم يف
املتحدة يف فريق دعم املاحنني لـصاحل الـسالم، مـن خـالل التعهـد                ومتثل مشاركة األمم    - ٥٢

ماليني دوالر واستعدادها لتـوفري املـوارد الالزمـة ملركـز الـسالم املقتـرح إنـشاؤه           ٥بتقدمي مبلغ   
ــذي ــسالم       وال ــأمني ال ــة ت ــا يف عملي ــسهم هب ــيت ميكــن أن ت ــسبل ال ــة، بعــض ال  ســتتواله احلكوم

ويف هـذا الـصدد، فـإن الـدعوة املوجهـة مـن الـرئيس وأعـضاء حكومتـه إىل                    . واملصاحلة الوطنية 
ــة مبفاوضــات       األمــم ــة وأن حتــضر االجتماعــات املتعلق ــر فعالي ــدور أكث ــضطلع ب املتحــدة ألن ت

ــدور األمــم  الــسالم ميكــن اعتبارهــا حتــو   ــداو ل ــز   ال يف تــصور نايبيي املتحــدة، ودعــوة إىل التركي
بدرجــة أكــرب علــى الــسياق احلــايل للــدعم املقــدم إىل عمليــة االنتقــال بــدال مــن التركيــز علــى     

  .االلتزامات اليت أُعطيت األولوية خالل النظام السياسي السابق
 إىل جتـدد اهتمـام اجملتمـع        نيراخوقد أدى العنف الطائفي الذي اندلع مؤخرا يف والية            - ٥٣

والحظت مـع التقـدير البيـان العـام الـذي أدىل            . ياغالروهينمجاعة  واجهها  تالدويل للمشاق اليت    
 عند انـدالع االضـطرابات، والـذي دعـا فيـه            ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٠به الرئيس ثني سني يف      

ومـن املمكـن    . دة القـانون  سياتطبيق  العدالة و بتحقيق املساواة أمام     ووعد   بالشهامةإىل التحلي   
 /يف ذروة التـوترات يف حزيـران      راخـني   اعتبار جمـرد الـسماح ملستـشاري اخلـاص بزيـارة واليـة              

خـالل  سـني    واعتـرف الـرئيس ثـني     . يونيه دليال على االنفتاح والـشفافية يف اسـتجابة احلكومـة          
 ولكنــها  مــع مستــشاري اخلــاص بــأن املــشاكل الطائفيــة ليــست جديــدة، ة الــيت أجراهــاناقــشامل

انعـدام  يزال التغلب علـى عقـود مـن          وال. متأصلة يف واقع النسيج العرقي والديين املعقد مليامنار       
ت إحلاحـا يف إطـار بنـاء الدولـة     التمييز بـني األعـراق وداخلـها واحـدا مـن أكثـر التحـديا         والثقة  
  .ميامنار اليوم يف
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تتـيح  راخـني   األزمـة يف واليـة    وبناء على البيان الذي أدىل به الـرئيس، فمـن الواضـح أن              - ٥٤
ــضا  ــة واحلــوار     أي ــاء الثق ــادرات بن ــة لتكثيــف مب ــة واحمللي ــسلطات املركزي ــى وجــه  . فرصــة لل وعل

 اخلصوص، ينبغي للحكومة أن تعـاجل املـسألة لـيس فقـط باعتبارهـا متعلقـة حبقـوق اإلنـسان وإمنـا                
الوضـع  رار يف التعامـل مـع   وينبغي االستم. أيضا بالتطلعات السياسية يف إطار التحول الدميقراطي   

 االحترام الكامل حلقوق اإلنسان جلميع قطاعات الـسكان وسـيادة القـانون،             من خالل بشفافية و 
 بإنـشاء جلنـة     وأرحـبُ . يونيـه / حزيـران  ١٠الرئيس ثني سـني يف      الذي أدىل به    بيان  اليتسق مع    مبا

ميكـن   ممـا لبلـد،    مـن سـكان ا     شـرحية واسـعة   متثـل   الـيت   عضوا من الشخـصيات الوطنيـة        ٢٧تضم  
املزيــد  سهم إســهاما كــبريا يف اســتعادة الــسالم والوئــام يف الواليــة ويف هتيئــة بيئــة تفــضي إىليــ أن
ــة     مــن اخلطــوات الــشاملة والتطلعيــة للتــصدي لألســباب الكامنــة وراء العنــف، مبــا يف ذلــك حال

  .مصاحلة وستكون اللجنة جزءا ال يتجزأ من أي عملية.  راخنيالسكان املسلمني يف والية
ــة   ويف الوقــت نفــسه، فمــن املهــم بــشكل خــاص ك     - ٥٥ ــة كــسر حلقــة العنــف، وكفال فال
وكذلك فـإن حالـة     . تتأثر عملية اإلصالح واآلفاق االقتصادية األوسع يف ميامنار تأثرا سلبيا          أال

مجاعة الروهينغيا يف ميامنار وكوهنا منتشرة يف مجيع أحناء بلدان رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا       
لدان األخرى اجملاورة يفرضان أيضا على املنطقة بأسرها زيادة التعاون يف معاجلة حمنة هـذه               والب

وســـيكون مـــن املهـــم كفالـــة االحتـــرام الكامـــل حلقـــوق . الطائفـــة بأبعادهـــا العـــابرة للحـــدود
  .واحتياجات مجاعة الروهينغيا، بالنظر إىل التداعيات اهلامة احملتملة على الصعيد العاملي

ا يتعلق مبسألة التحديات اإلمنائية األكرب مليامنار، فهناك أسـباب معقولـة تـدعو إىل               وفيم  - ٥٦
األمل يف أن يؤدي تزايد املشاركة الدولية إىل ازدياد االستثمار يف البلد، األمر الـذي سيـساعد                 

وخـالل  . على إجياد املزيد من فرص العمل لألعـداد الكـبرية مـن الـسكان العـاطلني عـن العمـل           
، حـضرت إطـالق     ٢٠١٢مـايو   /أيار ١أبريل إىل   /نيسان ٢٩ اليت أجريتها يف الفترة من       الزيارة

ومع إنشاء شبكة وطنية وإقليمية مـن اجملموعـات املـسؤولة يف جمـال              . االتفاق العاملي يف يانغون   
األعمال التجارية واألعمال احلرة يف ميامنار، يتوقع أن يؤدي ذلك إىل إقامة وترسـيخ عالقـات                

وعلـى  .  مع العامل اخلارجي تكـون ذات فائـدة متبادلـة وتتـسم باملـسؤولية االجتماعيـة                اقتصادية
الــرغم مــن أن هــذا جمــال يــستلزم إصــالحا تــشريعيا، فــإن حــاالت التــأخري الــيت أعلنــت عنــها     

يتعلق بتنفيذ قوانني منفصلة تتعلق باالسـتثمار األجـنيب وبإنـشاء منطقـة اقتـصادية                احلكومة فيما 
ان مــن املتوقــع أن يــشجعا تــدفق موجــات جديــدة مــن االســتثمار األجــنيب    خاصــة، ومهــا أمــر 

ــق تكــافؤ أكــ      ــصلت بتحقي ــد ُعزيــت إىل شــواغل ات ــع املباشــر، ق . رب يف الفــرص املتاحــة للجمي
حني أعلن الرئيس عـن هـذه التـدابري، فهنـاك أيـضا شـواغل بـشأن ضـمان احلمايـة الكافيـة                        ويف

ــ ســـيما فيمـــا للـــسكان الـــضعفاء، وال سائل املـــوارد الطبيعيـــة وختـــصيص األراضـــي،  يتعلـــق مبـ
ويف الوقـت نفـسه، ينبغـي أن تـويل         . واستخدام األراضـي ومحايـة املـزارعني والـصناعة الزراعيـة          
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االستثمارات اجلديدة األولوية لتحسني نوعية املوارد البشرية يف البلـد مـن خـالل تزويـد القـوة                  
  .اركة بفعالية يف االقتصاد العاملي احلديثالعاملة باملهارات التقنية واإلدارية الالزمة للمش

وقد اضطلعت حكومة ميامنار مبسؤوليات هائلـة يف إطـار الـسعي إىل حتويـل االقتـصاد                   - ٥٧
بـذل  وإىل   يكـون موجهـا حنـو الـسوق،          اقتصاد المركزي الذي يتسم يف األساس باملركزية إىل       

علــى قــدم املــساواة مسهــا تقا مثــار النمــو االقتــصادي علــى نطــاق واســع و  نــشراجلهــود لــضمان
وســيبذل فريــق األمــم املتحــدة القطــري، بالتــشاور مــع اجلهــات املاحنــة     . مجيــع أحنــاء البلــد  يف

. لتواصل مع احلكومـة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة يف البلـد              لوشركاء التنمية، قصارى جهده،     
ــدو ــامج  اعتمـ ــذي لربنـ ــم اجمللـــس التنفيـ ــدة  األمـ ــائاملتحـ ــسنوي اإلمنـ ــه الـ ــودة ي، يف دورتـ ة املعقـ
 /، مقررا طلب فيه تقدمي مشروع برنامج قطـري للنظـر فيـه يف أيلـول               ٢٠١٢يونيه  /حزيران يف

إىل تقــدمي املــشورة واخلــربة التقنيــة حــسب املتحــدة  األمــمويف حــني ستــسعى . ٢٠١٢ســبتمرب 
 املضي قدما يف دعم اإلصالحات، فـسوف حتتـرم متامـا مبـدأ تـويل              جهود احلاجة لكفالة تنسيق  

ت الوطنيــة زمــام األمــور يف معاجلــة اهلــدف املتمثــل يف حتــسني ســبل العــيش واملــستويات  اجلهــا
  .البلدلسكان االجتماعية واالقتصادية 

ومــن املــرجح أن متثــل الفتــرة املمتــدة مــن اآلن حــىت تــويل ميامنــار رئاســة رابطــة أمــم       - ٥٨
، اختبــارات ٢٠١٥  واالنتخابــات العامــة القادمــة يف عــام ٢٠١٤ جنــوب شــرق آســيا يف عــام 

ون القيـــادة واحلكومـــة مـــسؤولتني وبينمـــا ســـتك. لقـــدرات احلكومـــة علـــى خمتلـــف اجلبـــهات
 ويف أوائــل عــام. حتقيــق التوقعــات، فهمــا أيــضا حباجــة إىل تــشجيع ودعــم اجملتمــع الــدويل  عــن

، وضــعُت برنــامج عمــل لفتــرة واليــيت الثانيــة، حــددُت فيــه مخــسة ضــرورات وفــرص    ٢٠١٢
ــال  ــع األجي ــ. جلمي ــم  وأتطل ــل األم ــتمرار تعام ــ ع إىل اس ــصدد   املتح ــك ال ــار يف ذل ــع ميامن . دة م

ضــوء التطــور الــذي يــشهده البلــد مــن حيــث انتقالــه إىل الدميقراطيــة وجهــوده الراميــة إىل   ويف
حتقيق مصاحلة وطنية عريـضة القاعـدة وتعزيـز إطـار حقـوق اإلنـسان، سـيتاح للجمعيـة العامـة                     

. نـها مـن أن تقـرر أفـضل الطـرق لتـشجيع إحـراز التقـدم          فرصة تقييم التطورات األخرية مما ميك     
أعــرب عــن تقــديري ملستــشاري اخلــاص، فيجــاي نامبيــار، أود أن أشــدد علــى اقتنــاعي   وفيمــا

ــة          ــة املتبادل ــز الثق ــة لتعزي ــضل طريق ــاءة هــي أف ــشاركة املباشــرة والبن ــأن امل ــوي ب الشخــصي الق
املتحـدة مـستعدة    وإن األمـم . تمع الـدويل والتفاهم بني مجيع األطراف املعنية يف ميامنار ومع اجمل      

  .ملواصلة العمل يف املستقبل يف ذلك االجتاه على غرار ما قامت به يف املاضي
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	يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 32 من قرار الجمعية العامة 66/230 ويغطي الفترة من آب/أغسطس 2011 إلى تموز/يوليه 2012. ولقد كانت سنة تميزت بالوعود والتغيير في ميانمار. فبناء على جهودها الأولية المبذولة في النصف الأول من عام 2011، اتخذت الحكومة المدنية الجديدة، بقيادة الرئيس ثين سين، تدابير إصلاحية هامة وكبيرة لتوطيد الديمقراطية من خلال بناء المؤسسات الجديدة؛ وسن قوانين جديدة في إطار الجلسات التي يعقدها فعليا البرلمان الوطني والجمعيات الإقليمية؛ والتواصل مع مختلف المجموعات العرقية لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية من خلال عملية تشاور شاملة للجميع، وتشجيع العودة الطوعية للمشردين وإعادة توطينهم؛ والإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين، بمن فيهم بعض من أبرز الشخصيات؛ واتخاذ تدابير للاضطلاع بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى 
	تحويل الاقتصاد الذي يتسم بدرجة كبيرة من المركزية إلى اقتصاد يزداد توجها نحو السوق ويكون مفتوحا أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية. وقد أدى تغير البيئة السياسية، في أعقاب الاجتماع المعقود بين الرئيس ثين سين و داو أونغ سان سو كي في آب/أغسطس 2011، إلى مراجعة قوانين الانتخابات، مما سمح للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية باستئناف نشاطها الانتخابي بعد انقطاع دام ما يزيد عن 20 عاما وبالفوز بصورة مقنعة بـ 43 مقعدا من أصل 45 في الانتخابات الفرعية التي أجريت في 1 نيسان/أبريل 2012. كما شهد العام الماضي تغيرا هاما في إطار التعاون القائم بين ميانمار والمجتمع الدولي. واتفقت الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا على أن تستضيف ميانمار مؤتمر القمة الذي ستعقده الرابطة في عام 2014. وفي الفترة نفسها، أدى استئناف علاقات التعاون الثنائية الرفيعة المستوى بين ميانمار والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المهتمة الأخرى إلى حدوث تحولات هامة في سياساتها، بما في ذلك استعراض الجزاءات التي تفرضها على ميانمار أو تعليقها أو رفعها. أما فيما يتعلق بالأمم المتحدة، فقد حدث توسع جديد في العلاقات أتاح العمل على تطبيع البرامج الخاضعة لقيود وتعزيز التعاون مع مختلف وكالات الأمم المتحدة دعما للتنمية السياسية والاجتماعية الاقتصادية الشاملة في البلد وتلبية للاحتياجات الإنسانية. وقد زرتُ ميانمار في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2012، وكانت تلك الزيارة زيارتي الثالثة إلى البلد كأمين عام للأمم المتحدة.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 32 من قرار الجمعية العامة 66/230، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية والتنمية وعملية المصالحة الوطنية؛ وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛ وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار. ويغطي التقرير الفترة من آب/أغسطس 2011 إلى تموز/يوليه 2012. وقد صدر تقريران مستقلان عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في أيلول/سبتمبر 2011 (A/66/365) وفي آذار/مارس 2012 (A/HRC/19/67).
	2 - وأسوة بالسنوات السابقة، ونظرا للطابع المعقد والمتعدد الأبعاد للحالة في ميانمار، عملت، جنبا إلى جنب مع مستشاري، على إشراك سلطات ميانمار وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إشراكا مستمرا في إحراز تقدم تحقيقا لما يلي: (أ) الإفراج عن السجناء السياسيين؛ و (ب) إجراء حوار واسع القاعدة بين الحكومة وجميع الأطراف ذات الصلة في عملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك الأطراف الممثلة في البرلمان والأطراف خارج البرلمان؛ و (ج) تهيئة ظروف مؤاتية لكفالة عملية انتخابية وسياسية شاملة للجميع وذات مصداقية؛ و (د) تحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وميانمار؛ و (هـ) إتباع نمط منظم للعمل والتعاون بين ميانمار والأمم المتحدة في سياق عملية المساعي الحميدة. وفي تقديري، إن ما أحرزته حكومة ميانمار من تقدم واتخذته من خطوات في كل من هذه المجالات خلال العام الماضي استجاب للعديد من الشواغل الطويلة الأمد لأصحاب المصلحة المحليين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
	3 - وفي سياق سعينا إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه والمساهمة في عملية الإصلاح التي شرع فيها البلد، زار مستشاري الخاص ميانمار، بناء على دعوة من حكومتها، في أربع مناسبات: تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وشباط/فبراير ونيسان/ أبريل - أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012. وقبل الزيارة التي أجريتُها إلى ميانمار في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2012، اجتمعت بالرئيس ثين سين في بالي، إندونيسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على هامش مؤتمر القمة الرابع المشترك بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت مجموعة أصدقاء الأمين العام اجتماعين بشأن ميانمار. أما الاجتماع الأول، فانعقد على المستوى الوزاري في 27 أيلول/سبتمبر 2011 على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة. وانعقد الاجتماع الثاني في 23 نيسان/أبريل 2012 في نيويورك قبل الزيارة التي قمتُ بها إلى ميانمار. وقدم مستشاري الخاص إحاطات إلى رئيس الجمعية العامة، فضلا عن مجلس الأمن، في إطار اجتماعات غير رسمية عقدت في ثلاث مناسبات: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 11 نيسان/أبريل و 20 حزيران/يونيه 2012. وقدمت الإحاطات في ضوء التطورات الهامة الحاصلة في أعقاب الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وفي سياق الانتخابات الفرعية التي أجريت في 1 نيسان/أبريل. وتجدر الإشارة إلى أني قدمت أيضا إحاطة إلى الدول الأعضاء خلال الجمعية العامة في 9 أيار/مايو 2012. وقدمت إحاطة أخرى في أعقاب الزيارة التي أجراها مستشاري الخاص إلى ميانمار في الفترة من 11 إلى 14 حزيران/يونيه 2012، حيث أطلع الأعضاء على آخر التطورات الحاصلة في ولاية راخين وعلى خطة بناء السلام التي مثلت دعامة البعثة التي اضطلع بها متابعة لزيارتي الثالثة إلى البلد. وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تعزيز تبادل للآراء يكون أكثر انفتاحا وبناء قدر أكبر من الثقة بين ميانمار والمجتمع الدولي خلال مرحلة من التقلب الشديد، يسّر مستشاري الخاص أول اجتماع غير رسمي استضافته جمعية آسيا في 20 أيلول/سبتمبر 2011 شارك فيه وزير الخارجية، وونا ماونغ لوين، وعضوان من اللجنة الاستشارية التابعة للرئيس ثين سين ومسؤولون من دول أعضاء مهتمة.
	ثانيا - التطورات الرئيسية
	ألف - الانتخابات الفرعية
	4 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت حكومة ميانمار، بقيادة الرئيس ثين سين، المضي قدما في إصلاحاتها الديمقراطية واتخذت تدابير لبناء وتطوير مؤسسات سياسية شاملة للجميع. وعُزز الحوار بين الحكومة وداو أونغ سان سو كي وشمل  اجتماعات هامة لبناء الثقة عقدت بينها وبين الرئيس ثين سين في آب/أغسطس 2011 ونيسان/أبريل 2012. وواصلت مختلف الأحزاب العرقية، من قبيل حزب قوميات شان الديمقراطي، عقد مناقشات منتظمة مع الرئيس بشأن العمل الإنمائي في مناطقها. وأعلنت الحكومة أيضا عن الإفراج التدريجي عن السجناء السياسيين وأجرت انتخابات فرعية ذات مصداقية شاركت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وفي جميع أنحاء البلد، أبرمت 10 اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الحكومة والجماعات العرقية المسلحة. ونفذت الحكومة أيضا مجموعة من التدابير الإصلاحية (انظر الفقرات 11-17 أدناه) الرامية إلى تعزيز الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية.
	5 - ونتيجة لمراجعة قانون الانتخابات، قررت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها داو أونغ سان سوكي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إعادة تسجيل نفسها كحزب سياسي بهدف المشاركة في العملية الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لعملية الاقتراع التي جرت في عام 2010 مثّلت عاملا رئيسيا في تقويض مصداقية تلك الانتخابات وشرعيتها. وشكل قرار داو أونغ سان سو كي بالمشاركة في الانتخابات الفرعية التي أجريت في نيسان/أبريل أول محاولة تقوم بها للفوز بمنصب عن طريق الانتخابات في إطار النظام السياسي الجديد. وجاء قرار الرابطة الوطنية نتيجة اعتماد التعديلات الرئيسية الثلاثة لقوانين الانتخابات في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وإقرار الحكومة العلني في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بـ ”مشروعية“ فوز الرابطة الوطنية في انتخابات عام 1990. وتمثلت التعديلات الثلاثة فيما يلي: (أ) إلغاء الحكم القاضي بعدم الجواز لأي شخص كان قد سجن أن يكون عضوا في حزب سياسي؛ (ب) الاستعاضة عن اشتراط موافقة جميع الأحزاب على ”الحفاظ على“ دستور عام 2008 باشتراط موافقتها على ”احترام“ دستور عام 2008؛ (ج) إلغاء شرط أن يتنافس حزب ما على ثلاثة مقاعد خلال الانتخابات العامة للحفاظ على تسجيله والسماح بتسجيل أي حزب يتنافس في ثلاث دوائر انتخابية في الانتخابات الفرعية.
	6 - ومقارنة بانتخابات عام 2010، شهدت الانتخابات الفرعية حملة  تتسم نسبيا بقدر أكبر من القوة والتنافس، مما أتاح للرابطة الوطنية فرصتها الأولى منذ 20 عاما لتنشيط وتعبئة قاعدة كوادرها من خلال حملة أجريت في بيئة سياسية أكثر انفتاحا. وقد قامت داو أونغ سان سو كي بحملة انتخابية واسعة النطاق في مناطق يانغون ونايبييداو وماندالاي الواقعة في وسط البلد وفي المناطق الواقعة في أقصى الجنوب بالقرب من الحدود مع تايلند وفي ولايتي كاشين وشان في الشمال بالقرب من الحدود مع الصين. وعلى الرغم من بعض الشكاوى الصادرة عن الرابطة الوطنية بشأن القيود التي فرضتها السلطات، فقد تمكنت الرابطة من تعبئة دعم واسع النطاق خلال الحملة الانتخابية، وهو ما تجلى في التجمعات الجماهيرية التي شهدتها التجمعات السياسية التي تزعمتها داو أونغ سان سوكي والتي خلت عموما من الحوادث.
	7 - وأجريت الانتخابات الفرعية في 45 دائرة انتخابية. وألغيت الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية في ولاية كاشين لأسباب أمنية. وأجريت الانتخابات الفرعية أساسا نتيجة شغور مناصب بسبب تعيين شاغليها، وهم جميعا أعضاء منتخبون من حزب الوحدة من أجل التضامن والتنمية الحاكم، في مناصب وزارية ومناصب أخرى في السلطة التنفيذية لا يمكنهم، وفقا للأحكام الدستورية، تقلدها إلا بعد إخلاء مقاعدهم البرلمانية. وبشكل عام، حُددت من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 45 دائرة في 10 مناطق أو ولايات، 37 لمجلس بيثو هلوتاو (مجلس النواب ) و 6 لمجلس أميوثا هلوتاو (مجلس القوميات ) و 2 لمجلسين تشريعيين إقليميين. وتنافس ما مجموعه 17 حزبا سياسيا في الانتخابات الفرعية وعرضت الأحزاب منهاجها السياسي من خلال وسائط الإعلام الحكومية في إطار الحملة الرسمية التي اضطلعت بها. وقد أعلن صراحة في وسائط الإعلام الحكومية عن جميع الخطوات التي سبقت الانتخابات ونشرت قوائم الناخبين في الدوائر الانتخابية المعنية في 29 شباط/فبراير 2012.
	8 - وبناء على دعوة من حكومة ميانمار، أوفدت الأمم المتحدة فريقاً من المقر لمراقبة الانتخابات الفرعية. ووجهت دعوات مماثلة إلى رابطة أمم جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وكان إقبال الناخبين بنسبة 68.19 في المائة. وبالرغم من بعض الشكاوى بحدوث مخالفات، فإن الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك الأطراف الوطنية والإقليمية، قبلت عموما نتيجة الانتخابات واتفقت على أن الانتخابات الفرعية مثلت زخما للإصلاحات الجارية وخطوة هامة بالنسبة للعملية الديمقراطية والاستقرار السياسي في ميانمار. وقد تجلى ذلك أيضا في البيانات التي أدلت بها رابطة أمم جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من جهات المراقبة الدولية. وفي بيان صدر في اليوم التالي للانتخابات، هنأتُ الشعب والحكومة والأحزاب السياسية في ميانمار على الطريقة السلمية والمنظمة للغاية التي جرى بها التنافس على المقاعد البرلمانية الشاغرة. وأشرتُ في بيان أن الانتخابات الفرعية اتسمت بالمصداقية وأن المشاكل المصادفة عجزت عن تقويض سلامة العملية. ونوهت أيضا، بوجه خاص، بما تحلى به الرئيس ثين سين من شجاعة وبصيرة جعلتا من الممكن تحقيق هذا التقدم.
	9 - وأكدت النتائج الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية الاتحادية أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فازت بـ 43 مقعدا من المقاعد الـ 44 التي تنافست عليها، بما في ذلك مقعد داو أونغ سان سو كي في منطقة يانغون وجميع المقاعد الأربعة في نايبييداو، وأن الرابطة الوطنية أصبحت بالتالي أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان إذ فازت بما نسبته 6.4 في المائة من مجموع المقاعد. وفازت الرابطة بـ 37 مقعدا في مجلس بيثو هلوتاووبـ 4 مقاعد في مجلس أميوثا هلوتاو وبمقعدين في مجلسين تشريعيين إقليميين. وفاز بالمقعدين المتبقيين في مجلس القوميات أحد أكبر الأحزاب العرقية الطابع، حزب قوميات شان الديمقراطي، وحزب الوحدة من أجل التضامن والتنمية الحاكم.
	10 - وبالرغم من التحفظ المبدئي الذي أبدته داو أونغ سان سو كي إزاء نص القسم الرسمي الذي يؤديه العضو في مجلس بيثو هلوتاو الجديد، فقد ذللت الصعوبات الإجرائية وأدى الأعضاء القَسَم في نهاية الأمر في 2 أيار/مايو 2012. وكان أول ظهور رسمي لداو أونغ سان سو كي خلال الدورة الثالثة لمجلس بيثو هلوتاو في 9 تموز/يوليه 2012.
	باء - الإصلاحات والانفتاح في ميانمار
	11 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت الحكومة تدابير أسفرت عن تخفيف كبير للرقابة على الصحافة والإنترنت، بما في ذلك ضمان حرية الوصول إلى المواقع الشبكية الدولية والمواقع الشبكية المشغلة في المنفى، وتخفيف القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك سن تشريعات جديدة تكفل الحق في الإضراب والاحتجاج العام، رهنا بشروط معينة. وبدأت الحكومة أيضا إصلاحات للقطاع الاجتماعي مع التركيز على الحد من الفقر، بما في ذلك بذل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التمويل البالغ الصغر، وزيادة معدلات المعاشات التقاعدية والإصلاح الزراعي المخطط له.
	12 - ولاحظ الرئيس ثين سين، في الخطاب السنوي الذي ألقاه أمام البرلمان في 1 آذار/مارس 2012، أن سيادة القانون هي ”في صلب نشأة مجتمع ديمقراطي مجيد“، وأنه لا بد منها لضمان ما لدينا من آلية إدارية، وأعمال تجارية، ورعاية اجتماعية، وعمليات سياسية، وعلاقات دولية، ونظام قضائي“. وأضاف قائلاً إنه ”إذا ساد القانون مجتمعنا، فستزدهر حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ازدهاراً تلقائياً“.
	13 - وتطرق الرئيس في خطابه أيضا إلى اقتراح زيادة الإنفاق في قطاع الصحة بمعدل أربع مرات، وبمعدل أنصف في مجال التعليم في السنة المالية المقبلة. وأعلن عن اعتزام الحكومة خفض معدل الفقر في ميانمار من 26 في المائة إلى 16 في المائة بحلول عام 2015، وقال إن حكومته تخطط لاعتماد نظام للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع المنظمات الخاصة. وشدد الرئيس على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي واعتماد هيكل لغرض ضرائب تصاعدية حيث يفرض على الأغنياء ضرائب أعلى نسبيا من تلك المفروضة على الطبقة الوسطى والفئات الأفقر في المجتمع.
	14 - وربط الرئيس بين مناخ الاستثمار الأجنبي وتعزيز الديمقراطية داخل بلده معلناً أن إنفاق المجتمع الدولي لدولار واحد في ميانمار، على سبيل الاستثمار والمساعدة، يمثل اسهاماً بدولار واحد في ازدهار في الديمقراطية وتحقيق مصالح شعب ميانمار. وقال إن الهدف من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت العام الماضي كان إرساء الأسس لبناء اقتصاد سوقي وتجنب أزمة التضخم وتعزيز النمو. وأشار الرئيس إلى الفساد الذي اعتبره تحدياً وطنياً، فدعا إلى اتخاذ تدابير تأديبية وتربوية وإعادة هيكلة الآليات الإدارية على المستويات المحلية، كما دعا إلى وضع ”قواعد صارمة“ لنزع ”أشواك الأزمنة المتعاقبة“ عن الطريق. وأشار إلى ما هو مرتقب القيام به في مجال سن تشريعات خاصة بالاستثمار الأجنبي وإصلاح أسعار الصرف والجهود الرامية إلى تفكيك الاحتكارات التجارية وإصلاح النظام المصرفي.
	15 - وفي الوقت ذاته، بدأ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي عملية إعادة التعامل مع الحكومة. ففي ختام بعثة صندوق النقد الدولي السنوية إلى ميانمار، التي أجريت في كانون الثاني/يناير 2012، أكد الصندوق على أهمية تحسين الإدارة النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية. وعلاوة على اعتماد نظام جديد موحد لصرف العملات في 1 نيسان/أبريل 2012، فقد سمحت الحكومة لأحد عشر مصرفاً من أصل مصارفها العامة التسعة عشر ببدء معاملات بالعملات الأجنبية وفتح حسابات، وهذه خطوة لا بد منها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد اقتصر هذا التدبير حتى الآن على المصارف العامة، ولكن من المرجح توسيع نطاق تطبيقه ليشمل مصارف أخرى من أجل تحقيق المزيد من المرونة المصرفية وتلبية طلب المستهلكين.
	16 - وأعلن الرئيس، في خطابه الموجه للبلد في 19 حزيران/يونيه 2012، عن موجة ثانية من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مصلحة الاتحاد والشعب مع الحفاظ على الزخم الذي تحقق في مجالات المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار وسيادة القانون والسلامة العامة. ووصف الرئيس هذه الموجة الثانية من الإصلاحات بأنها تستند إلى عملية الإصلاح السياسي وترسيخ المصالحة الوطنية التي تمت في العام السابق. وسعياً لزيادة معدلات النمو الوطني بثلاثة مرات بحلول عام 2015، حدد الرئيس بعض القطاعات الرئيسية، مثل الاتصالات والكهرباء والطاقة والغابات والتعليم والصحة والمالية، التي ستشهد بدء سحب الاستثمارات العامة والخصخصة بهدف رفع مستوى الكفاءة إلى أقصاه. وأبرز الرئيس في خطابه عددا من القضايا التي تتطلب اهتماماً خاصا، إما عن طريق سن تشريعات جديدة أو من خلال وضع سياسات واضحة للمضي قدما في تحقيق الأهداف الوطنية. ومن بين تلك القضايا إصدار تشريعات تحدد الحد الأدنى للأجور، وسياسة استغلال الأراضي، وخطط تطوير الصناعة الزراعية، وإنشاء لجنة وطنية لإدارة الطاقة من أجل تلبية الاحتياجات من الطاقة على المديين القصير والطويل تمشياً مع سياسة الطاقة الوطنية، وهو أمر يتسم بأهمية بالغة بالنسبة لخلق فرص العمل. وأعلن الرئيس أيضا عن تشكيل المجلس الاستشاري الوطني للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي يقدم من خلاله الخبراء وأصحاب الأعمال التجارية من مختلف القطاعات اقتراحات إلى الرئيس تتعلق بمسائل الاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والزراعة وجعل الرئيس التنمية الإقليمية عنصراً هاماً من عناصر السياسة الاقتصادية المعلنة، فذكر بمبادئه المتعلقة بتخصيص حصة متساوية من الميزانية والضرائب لكل منطقة وولاية وتوجيه المساعدة وفقاً لمؤشرات الفقر الإقليمية، علاوة على الحوافز المقررة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأعلن الرئيس عن إنشاء لجان إدارية على جميع المستويات وصولاً إلى مستوى البلدات وتكليفها بمهام، وذلك من أجل تحقيق الفعالية في استخدام الدعم المقدم إلى الميزانية والمعونة الخارجية.
	17 - وفي الوقت نفسه، أخذت داو أونغ سان سو لي أيضا، في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، مبادرة السفر خارج ميانمار لأول مرة منذ 24 عاماً. وكررت داو أونغ سان سو لي، في تصريحاتها العامة خلال زياراتها إلى تايلند وسويسرا والنرويج وأيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا، تأكيد استمرار ثقتها في البرنامج الإصلاحي للرئيس ثين سين، ودعت إلى توفير الدعم الدولي لمثل هذه الجهود، ولكنها أعربت كذلك عن الحذر إزاء هشاشة هذه العملية. وكررت، في الخطاب الذي ألقته في أوسلو بمناسبة قبولها جائزة نوبل للسلام في 16 حزيران/يونيه 2012، عرضها بالمشاركة في عملية السلام الجارية مع الجماعات المسلحة العرقية. ولاحظت أيضا أنه لا يمكن كفالة استدامة التدابير الإصلاحية التي بدأت الحكومة بتنفيذها إلا عن طريق ”التعاون الذكي فيما بين جميع قوى الداخل: أي الجيش، وقومياتنا العرقية، والأحزاب السياسية، ووسائط الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط التجارية، والأهم من الجميع عامة الجمهور“. ومن المواضيع التي شددت عليها في مختلف زياراتها التنمية والنمو الملائمان للديمقراطية، والمعونة والاستثمار المتسمان بالمسؤولية، وسيادة القانون، واجتثاث الفساد بوصفها مجالات أولوية لجهود الإصلاح. ودعت أيضاً إلى ”الإفراج بدون شروط وفي أقرب الآجال عن جميع سجناء الرأي الذين ما زالوا رهن الاعتقال في ميانمار“. ورحبت بالمستثمرين في ميانمار، ولكنها حذرت من أن أفضل قوانين الاستثمار تبقى عديمة الجدوى ”ما لم تتوفر محاكم تتسم بما يكفي من طهارة الذمة والاستقلالية للتمكن من إدارة هذه القوانين على نحو عادل“.
	جيم - المصالحة الوطنية
	18 - لطالما كانت العلاقات بين المركز والمحيط سبب انعدام الاستقرار السياسي في ميانمار. وهنا، أيضا، يجري الاضطلاع بعملية جديدة وطموحة تهدف إلى إنهاء حالة انعدام الثقة والمواجهة والصراع التي استمرت لعقود، وبدء مرحلة جديدة من بناء الثقة والوفاق بين حكومة ميانمار ومختلف الجماعات العرقية المسلحة والمجتمعات المحلية. وأنشأت الحكومة، في آب/أغسطس 2011، لجنة اتحادية لإحلال السلام، ووقّعت 10 اتفاقات لوقف إطلاق النار مع مختلف الجماعات العرقية المسلحة، بما فيها جيش ولاية وَا المتحد، وجيش التحالف الوطني الديمقراطي، وجيش جنوب ولاية شان، وجبهة شين الوطنية، وجيش شمال ولاية شان، وحزب ولاية مون الجديد، ومجلس السلام التابع لجيش التحرير الوطني لكارين، والحزب التقدمي الوطني الكاريني، وجماعة كلو هتو باو(أو جماعة ”الطبل الذهبي“؛ اللواء 5 في جيش كايين البوذي الديمقراطي سابقا). وأُحرز المزيد من التقدم عندما وقّعت الحكومة واتحاد كارين الوطني علاوة على اتفاق وقف إطلاق النار، اتفاقاً من 14 نقطة في أوائل نيسان/أبريل 2012. وشملت الاتفاقات إعطاء ضمانات للسكان المدنيين، ورصد عملية السلام، ومنح الجنسية للقوميات المشردة، وإيلاء المزيد من الاهتمام للشواغل المتعلقة بالتنمية وسيادة القانون.
	19 - ومع ذلك، ظلت المفاوضات وحالات الجمود والتسلح في ولاية كاشين بين القوات الحكومية ومنظمة استقلال كاشين/جيش استقلال كاشين على حالها. وخلال الفترة قيد الاستعراض، أدى استمرار التوترات بين القوات الحكومية ومنظمة استقلال كاشين/جيش استقلال كاشين إلى تشريد ما لا يقل عن 000 60 شخص. وكانت الحالة الإنسانية الناشئة عن ذلك موضع قلق واهتمام وكالات الأمم المتحدة والجماعات المحلية التي اتخذت إجراءات فورية لتلبية الاحتياجات الطارئة المتعلقة بالأغذية والإمدادات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في الوصول إلى العديد من مجتمعات المشردين المتضررين من النزاع. وقال الرئيس ثين سين، في الخطاب السنوي الذي ألقاه أمام البرلمان في 1 آذار/مارس 2012، إن ”تطلع الأعراق القومية لتشارك الجميع في الحقوق والتمتع بالمساواة هو أيضا ما ترغب فيه حكومتنا“(). وفي الخطاب نفسه، استحضر الرئيس روح مؤتمر بانغلونغ() فيما يتعلق بـ ”عملية ترسيخ المصالحة الوطنية“. وتطرق إلى محاولة العمل مع الجماعات العرقية المسلحة، وبخاصة جماعة كاشين العرقية، وكرر الدعوة التي كان قد أطلقها في كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى القوات المسلحة في البلاد (تاتماداو) لوقف العمليات الهجومية داخل منطقة كاشين. على أرض الواقع، عُقدت عدة جولات من المحادثات بين الحكومة ومنظمة استقلال كاشين/جيش استقلال كاشين في مقاطعة يونان الصينية المجاورة، ولكنها لم تحقق أي نجاح وتواصل النزاع المسلح في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أفادت منظمة استقلال كاشين، في بيان صادر في كانون الثاني/يناير 2012، بأن السبب الجذري للحرب سياسي الطابع وإنه لا بد من حل هذه المشاكل بالوسائل السياسية من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
	20 - وفي أيار/مايو 2012، عينت حكومة ميانمار فريقا جديدا من 50 مفاوضاً في محادثات السلام لإشراك كل الجماعات العرقية في العملية السياسية إعداداً لإنتخابات عام 2015. وبموجب الترتيب الجديد، يترأس الرئيس ثين سين اللجنة الاتحادية المركزية لصنع السلام بينما يترأس نائب الرئيس لجنة العمل الاتحادية لصنع السلام، وتضع اللجنة المركزية الاتحادية لصنع السلام السياسات المتعلقة بسير عمل لجنة العمل الاتحادية لصنع السلام، وتشرف عليه. أما لجنة العمل الاتحادية لصنع السلام، فتقوم، إلى جانب تولي قيادة عملية المفاوضات الفعلية مع الجماعات الموقعة على وقف إطلاق النار، بوضع إجراءات للتواصل مع الجماعات عبر الوطنية وتخصيص الأموال وتوزيعها لتشجيع عملية صنع السلام عند الاقتضاء. وستبلغ اللجنة المركزية الاتحادية لصنع السلام بالتدابير التي تتخذها لجنة العمل الاتحادية لصنع السلام.
	21 - ونظرا لتحديات المصالحة الوطنية التي يتعقب إتمام اتفاقات وقف إطلاق النار، بدأت الحكومة مبادرة ترمي إلى الجمع بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية من أجل تقديم المساعدة وتعظيم منافع السلام مع الإسهام في المحادثات الجارية مع الجماعات المسلحة في منطقة كاشين ومواصلة الحوار السياسي مع المجموعات الأخرى. وفي ذلك السياق، أنشأت حكومة النرويج فريق دعم المانحين لصالح السلام، الذي يضم حالياً جهات مانحة مثل أستراليا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء منهم الأمم المتحدة والبنك الدولي.
	دال - المشاركة الدولية
	22 - اتفق زعماء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على أن تتولى ميانمار رئاسة المنظمة في عام 2014، وكانت تلك خطوة جاءت لتعزز مكانة ميانمار على الصعيد الإقليمي.
	23 - وقد حثثتُ المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على تشجيع ودعم حكومة ميانمار في عمليتها الجارية للانتقال إلى الديمقراطية والمصالحة الوطنية. وإلى جانب قرار منح ميانمار رئاسة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في عام 2014، تكثف كذلك التعامل الدولي مع ميانمار، حيث زارها خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدد كبير من الزعماء المنتمين إلى الدول الأعضاء الموجودة في المنطقة وخارجها، منهم 6 من رؤساء الوزراء، ورئيسان اثنان، و 19 وزيرا للشؤون الخارجية. وإضافة إلى الاجتماع بحكومة ميانمار، التقى الزعماء كذلك بداو أونغ سان سوكي وعمموا رسالة تعرب عن درجات متفاوتة من التفاؤل بشأن التطورات في ميانمار، ومن التعامل مع هذا البلد، بما في ذلك الانخراط في النشاط الاقتصادي. وكما كان متوقعا، أفاد بعض الزعماء أن توطيد العلاقات مع ميانمار مرهون بمواصلة البرنامج الإصلاحي، بما فيه تحسين حالة حقوق الإنسان.
	24 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، خففت أستراليا والنرويج من شدة الجزاءات المحددة الأهداف المفروضة على القادة العسكريين السابقين في ميانمار. وخفف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كذلك شروط حظر السفر المفروض على المدنيين من أعضاء حكومة ميانمار. وفي نيسان/أبريل، كان وزير الخارجية وونا ماونغ لوين قد زار الولايات المتحدة، وزارها وزير الصحة بي ثيت خين في الشهر التالي. وفي 23 نيسان/أبريل 2012، سعى المجلس الأوروبي إلى الترحيب بعملية الإصلاح في ميانمار وتشجيعها بأن قرر تعليق التدابير التقييدية المفروضة على الحكومة، باستثناء حظر توريد الأسلحة، الذي سيتم الإبقاء عليه. وأضاف المجلس أنه سيرصد الحالة على أرض الواقع عن كثب، وسيستعرض تدابيره باستمرار، وسيستجيب بطريقة إيجابية للتقدم المحرز في الإصلاحات الجارية. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن الخطوات التي اتخذتها للتخفيف من شدة الجزاءات والسماح لمستثمريها بدخول البلد وبتصدير الخدمات المالية إليه.
	هاء - حقوق الإنسان
	25 - منذ تشكيل الحكومة الجديدة في نايبيداو، صدرت قرارات بالعفو في خمس جولات، مما نتج عنه الإفراج عن قرابة 690 سجيناً سياسياً. وانضمت ميانمار إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 16 كانون الثاني/يناير 2012. ولدى قيامها بذلك، أصبحت ميانمار الآن دولة طرفا في ثلاث معاهدات دولية أساسية من معاهدات حقوق الإنسان، وهي اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلصت منظمة العمل الدولية في دورتها الأولى بعد المائة إلى أنها ستجري استعراضا للتدابير التي اعتمدها مؤتمرها سابقا من أجل تأمين امتثال ميانمار للتوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة عام 1998.
	26 - ووافقت حكومة ميانمار على قيام المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، توماس أوخيا كوينتانا، بثلاث زيارات إلى البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُسمح للسيد كوينتانا بزيارة ميانمار خلال السنة السابقة. وفي 7 آذار/مارس 2012، قدم المقرر الخاص تقريره الخامس (A/HRC/19/67) عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن موجة الإصلاحات الأخيرة كان لها أثر إيجابي على حالة حقوق الإنسان في ميانمار. ومع ذلك، أضاف المقرر الخاص أنه من الأهمية بمكان، في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلد، أن تعالج الشواغل والتحديات المتبقية المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة مُرضية، وأن تُتخذ التدابير المناسبة لتحقيق العدالة والمساءلة. وفي 23 آذار/مارس 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراره 19/12 ومدد ولاية المقرر الخاص لفترة سنة واحدة.
	27 - وفي 27 حزيران/يونيه 2012، وقعت الأمم المتحدة وحكومة ميانمار خطة عمل لمنع تجنيد واستخدام الأطفال الجنود. وحددت الخطة جدولا زمنيا وأنشطة قابلة للقياس من أجل تسريح وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة ومنع المضي في التجنيد. ودعت الخطة أيضا إلى وضع برامج إضافية مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة لفائدة الأطفال المتضررين.
	ثالثا - محتوى المناقشات ونتائجها
	28 - اندرجت زيارة مستشاري الخاص إلى ميانمار من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في سياق الاجتماع التمهيدي الذي عقده الرئيس ثين سين مع داو أونغ سان سو كي في 19 آب/أغسطس 2011، وصدور العفو على أكثر من 200 سجين سياسي في 12 تشرين الأول/أكتوبر. وأثناء زيارته، اجتمع مستشاري الخاص بكبار مسؤولي الحكومة، وأعضاء الفريق الاتحادي لصنع السلام المنشأ حديثا والمكلف بالتفاوض مع الجماعات العرقية المسلحة، واللجنة الانتخابية الاتحادية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وداو أونغ سان سو كي، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وفي نايبيداو، ألقى مستشاري الخاص خطابا رئيسيا أثناء افتتاح مؤتمر ميانمار الأول حول موضوع ”اقتصاد أخضر، نمو أخضر“.
	29 - وفيما يخص مسألة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، شدد مستشاري الخاص وأعضاء آخرون من الأمم المتحدة، ومنهم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، مرارا وتكرارا في اجتماعاتهم بممثلي حكومة ميانمار والأطراف الأخرى على ضرورة منح الجهات الفاعلة الإنسانية إمكانية الوصول دون عائق إلى جميع المناطق، بما فيها ولاية كاشين، حيث كان يوجد ما يزيد عن 000 65 مشرد في تموز/يوليه 2012. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، وافقت الحكومة على انضمام فريق من الأمم المتحدة إلى بعثة إنسانية إلى لايزا في ولاية كاشين، الموجودة على الحدود بين الصين وميانمار. وبين آذار/مارس وحزيران/يونيه 2012، طلب فريق الأمم المتحدة القطري في ميانمار وتلقى الموافقة على قيام قوافل تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بتسليم مساعدات إلى ما يقارب 000 10 مشرد داخليا في مناطق خاضعة لسيطرة منظمة استقلال كاشين/جيش استقلال كاشين، من أجل تقديم مساعدات غذائية تكفي لمدة شهر، ومواد غير غذائية، وأقراص تطهير المياه، وأملاح الإماهة الفموية، والأدوية. وتعمل وكالات الأمم المتحدة بنشاط مع الحكومة والشركاء ذوي الصلة على توسيع نطاق العمليات الإنسانية في المنطقة.
	30 - وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، شددتُ بمعية مستشاري الخاص خلال اجتماعاتنا بحكومة ميانمار على أن الإفراج عن السجناء السياسيين المتبقين أسرع سبيل إلى معالجة شواغل المجتمع الدولي، وحثثنا الحكومة على التعاون بنشاط مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص، من أجل تعزيز قدرات الحوكمة، ومنها التدريب، والإصلاحات المؤسسية، وسيادة القانون. وقد بدأت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوارا واسع النطاق مع حكومة ميانمار وأوفدت بعثة في حزيران/يونيه 2012 لاستكشاف النطاق الممكن للمساعدة التقنية والطرائق المناسبة لها، وذلك من أجل تعزيز تعاملها مع ميانمار على أساس تعاون أكثر تنظيما وطويل الأجل. وفي تموز/يوليه، وكنتيجة ملموسة أولى، اضطلعت المفوضية ببعثة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقديم المشورة إلى إدارة السجون التابعة لوزارة الشؤون الداخلية حول مشروع قانون السجون.
	31 - وأثناء اجتماعي بالرئيس ثين سين على هامش مؤتمر القمة المشترك بين الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا، المعقود في بالي في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كررت التأكيد على التشجيع الذي قدمَته الأمم المتحدة إلى عملية الانتقال إلى الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية حيث تتواجد المجموعات العرقية، وتحسين الإدارة الاقتصادية. وكررت أيضا شواغل المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان. وفي ذلك الاجتماع، نوقشت سبل متنوعة لتوطيد العلاقة بين الأمم المتحدة وميانمار في هذا السياق المتغير. وقال لي الرئيس ”إن طريق الإصلاح ضيق إلى درجة لا تترك مجالا للرجوع إلى الوراء“.
	32 - وأعربتُ للرئيس عن تقديري للخطوات التي اتخذتها حكومته من أجل النهوض بالمصالحة الوطنية وتهيئة مناخ سياسي يمكن فيه لجميع أصحاب المصلحة السياسيين أن يعملوا من أجل إرساء الديمقراطية. وشددتُ على أن تَوَلي ميانمار رئاسة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في عام 2014 يتيح للرئيس فرصة ممتازة لخلق جو أكثر ملاءمة من الناحية السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية. وشجعت الرئيس كثيرا على مواصلة جهوده الحثيثة الرامية إلى جعل إصلاحات ميانمار عملية تدريجية ومنهجية ومستدامة، وإلى قيادة حوار شامل للجميع وواسع القاعدة، من أجل إيجاد توافق الآراء السياسي الضروري.
	33 - وفي معرض حديثنا، أبلغني الرئيس بتصميم حكومة ميانمار على الشروع في إجراء تعداد للسكان والأسر المعيشية في ميانمار عام 2014، وهي أول عملية من هذا النوع يُضطلع بها منذ عام 1983. وأشار أيضا إلى أنه يرغب في نيل دعم ومساعدة الأمم المتحدة في إنجاز هذا المشروع. وعلى إثر طلب مساعدة الأمم المتحدة المذكور، قام مستشاري الخاص، إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية من أجل إعداد وثيقة مشروع ورسائل تتعهد فيها الأمم المتحدة بدعم حكومة ميانمار في إجراء عملية تعداد السكان والأسر المعيشية تتوافق بشكل تام مع المعايير الدولية المعمول بها. وقد جرى تبادل الرسائل في هذا الصدد أثناء زيارتي. ويجري العمل حاليا بشأن هذه المسألة.
	34 - وفي شباط/فبراير 2012، زار مستشاري الخاص ميانمار في أعقاب الإفراج عن سجناء سياسيين في كانون الثاني/يناير وبعد الجولة الجديدة من اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة مع الجماعات العرقية المسلحة. كما أن تلك الزيارة جرت قبل الانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها في 1 نيسان/أبريل 2012. واجتمع مستشاري الخاص في نايبيداو بالرئيس ثين سين، ورئيس البرلمان شوي مَن، ووزير الخارجية، وغيرهم من كبار المسؤولين. وأثناء تلك الزيارة، شارك نائب الرئيس ساي موك خام في افتتاح مؤتمر حول موضوع ”خيارات السياسات الإنمائية في ميانمار مع إشارة خاصة إلى الصحة والتعليم“، نظمته الأمم المتحدة وحكومة ميانمار. وفي يانغون، اجتمع مستشاري الخاص بزعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، داو أونغ سان سو كي، وعقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي المجتمع المدني والجماعات العرقية ومؤسسات الأعمال التجارية. وشملت الزيارة أيضا إيفاد بعثتين ميدانيتين إلى ولايتي مون وكايين النائيتين، حيث اجتمع مستشاري الخاص برئيس وزراء كل منهما، وبأعضاء حكومتيهما ومجلسيهما التشريعيين، وبممثلي الجماعات العرقية المحلية. وكانت الزيارتان في محلهما، حيث جاءتا في أعقاب اتفاقي وقف إطلاق النار اللذين توصلت إليهما الحكومة مع اتحاد كارين الوطني وحزب ولاية مون الجديد.
	35 - وقمت بزيارتي الثالثة إلى ميانمار من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2012 تلبية للدعوة التي وجهها إلي الرئيس ثين سين في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأثناء اجتماعي بالرئيس ثين سين يوم 30 نيسان/أبريل، أعربت عن الثقة في قدرة جميع الأطراف على البناء على التقدم الذي تم إحرازه، وعلى مواجهة التحديات التي تصادف في المستقبل بروح من الوحدة والتضامن الوطنيين. وفي ذلك اليوم، تشرفت أيضا بأن أكون أول زعيم أجنبي يتلقى الدعوة لمخاطبة جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان. وإذ شددت في خطابي على أن البرلمان يقع في صلب عملية الانتقال إلى الديمقراطية في ميانمار، أعربت عن الأمل في أن تكون الأطراف المختلفة على استعداد لوضع اليد في اليد من أجل صياغة برنامج وطني للتغيير يتسم بالشمول والتطلع إلى المستقبل.
	36 - وفي سياق النظر في الفرص المتاحة للأمم المتحدة للمساعدة في مواجهة التحديات والفرص الجديدة في ميانمار، غطت زيارتي ستة مجالات للتركيز وهي: (أ) الدعم المقدم من الأمم المتحدة لإجراء تعداد السكان لعام 2014؛ (ب) إطلاق مبادرة الاتفاق العالمي، مع توقع استحداث شبكة تستطيع مساعدة أرباب المشاريع التجارية الحرة المحليين من التواصل ومن إقامة علاقات اقتصادية مفيدة للجميع ومسؤولة من الناحية الاجتماعية؛ (ج) مبادرات القضاء على المخدرات، مثل المشروع الميداني الذي زرته في كيوك كا تشار في ولاية شان، والذي يدعمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ (د) مشاركة أكبر من جانب منظومة الأمم المتحدة، مع إشارة خاصة إلى برنامج قطري موحد يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ (هـ) دعم جهود بناء السلام في المناطق التي تم فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار؛ و (و) عرض خبرة الأمم المتحدة وأفضل ممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الانتخابية بخصوص الأعمال التحضيرية للانتخابات التي ستجرى في عام 2015. ووجهتُ الدعوة إلى الرئيس ثين سين لحضور افتتاح في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2012.
	37 - واجتمعت أيضا بداو أونغ سان سو كي في مقر إقامتها في يانغون، وأثنيت على قيادتها وعلى إسهامها في العملية الديمقراطية والمصالحة الوطنية في ميانمار. وفي حين أشادت داو أونغ سان سو كي بالتزام الرئيس بالإصلاح، أفادت أن الشكوك حول آفاق الانتقال لا تزال تراودها، حيث لا زالت تشعر بقلق عميق بشأن التزام بعض أعضاء الحكومة الحالية بالإصلاح. وقد أشرت إلى أني وإن كنت أدرك جميع التغييرات والتحولات التي تحدث في ميانمار، فإني أعي بنفس القدر جميع الشواغل التي أعربت عنها داو أونغ سان سو كي. وأعربتُ عن اقتناعي والتزامي بمواصلة المساعي الحميدة التي بها تقوم الأمم المتحدة وفقا لتكليف من الجمعية العامة. وشددتُ على أن مستشاري الخاص يستطيع أن يؤدي دورا حفازا في مساعدة ميانمار على القيام بإصلاحات سياسية وفي مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية. ووجهتُ دعوة لداو أونغ سان سو كي لتزور مقر الأمم المتحدة أثناء زيارتها المقبلة إلى نيويورك.
	38 - وزار مستشاري الخاص البلد مرة أخرى في الفترة من 11 إلى 14 حزيران/يونيه 2012 ليشارك في اجتماع فريق دعم المانحين لصالح السلام في ميانمار رفقة الرئيس ثين سين يوم 12 حزيران/يونيه، وليجتمع بالنظراء والمحاورين المعنيين في نايبيداو ويانغون. وخلال اجتماع فريق دعم المانحين لصالح السلام، منح الرئيس موافقة رسمية للفريق ولإنشاء مركز للسلام تحت قيادة وزير النقل بالسكك الحديدية. وأعرب مستشاري الخاص من جديد عن تأييد عملية الإصلاح والمصالحة التي يضطلع بها الرئيس، وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم استراتيجيات بناء السلام في حالات ما بعد وقف إطلاق النار في البلد.
	39 - ووفر الاجتماع بالرئيس منبرا لجميع البلدان المانحة لإعلان تعهدها بتقديم الدعم المالي إلى عملية السلام. وشمل ذلك تعهدا من الأمم المتحدة بتبرع أولي قدره 5 ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وذلك استجابة للطلب الوارد من حكومة ميانمار في 15 أيار/مايو 2012. وسيُستخدم الصندوق لدعم مقترحات المشاريع التي تشترك في تقديمها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها بالتشاور مع السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية، وذلك في ظل تنسيق عام يتولاه المنسق المقيم. وعُرض مركز السلام بوصفه كيانا سيعمل كمركز لتبادل المعلومات حول نشاطات بناء السلام في حالات ما بعد وقف إطلاق النار. ولا يزال العمل جاريا لوضع الصيغة النهائية لاستراتيجية وطرائق تشغيل مركز السلام، وقد أكد مستشاري الخاص التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم إلى المركز.
	الحالة في ولاية راخين
	40 - بدأ العنف في ولاية راخين باغتصاب وقتل امرأة بوذية راخينية تبلغ من العمر 27 عاما، وذلك في 28 أيار/مايو 2012 في بلدة تاونغوت، وإلقاء القبض على ثلاثة رجال مسلمين لارتكاب هذه الجريمة، وتلا ذلك مقتل عشرة حجاج مسلمين على أيدي حشد من الناس كانوا على متن حافلة متجهة إلى يانغون في 3 حزيران/يونيه 2012، مما نجم عنه اندلاع العداوات الطائفية في أنحاء ولاية راخين بين الطوائف البوذية والمسلمة/الروهينغيا. وامتدت أعمال العنف إلى الكثير من البلدات وفي طليعتها ماونغداو، وبوثيدوانغ، وسيتوي، وثاندوي، وكياوفيو، ويانبي، مما أدى إلى مقتل 77 شخصا، وتشريد آلاف الأشخاص من مجتمعات المسلمين والبوذيين وتدمير الممتلكات على نطاق واسع. وفي 10 حزيران/ يونيه، أعلن الرئيس ثين سين حالة الطوارئ في ولاية راخين. وبحلول 22 آب/أغسطس 2012، كان عدد الخسائر في الأرواح قد وصل إلى 88. وتحدث الرئيس إلى الأمة في هذه المناسبة محذرا من أن استمرار العنف سيكون له آثار سلبية حادة على الاستقرار والسلام والتنمية وإرساء الديمقراطية في ميانمار، وستكون هناك خسائر جمة. وقال الرئيس، مشيرا إلى أن الموقف تحت سيطرة الحكومة عموما من حيث القانون والنظام، بأنه مستعد لالتماس مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، وإذا اقتضى الأمر، ستلتمس الحكومة أيضا المساعدة من المنظمات الدولية غير الحكومية للإفادة من المزيد من جهود الإغاثة والإنعاش. وبحلول 12 حزيران/يونيه، استلزم الأمر نقل 39 شخصا من أصل 192 يعملون لحساب الأمم المتحدة وأسرهم من راخين إلى يانغون بشكل مؤقت. ويساور الموظفون الذين لا يزالون منتشرين في المنطقة شواغل بشأن سلامتهم وقدرتهم على الحركة وقدرتهم على الاضطلاع بمهامهم الرسمية في ظل بيئة يسودها العنف والتوتر المتواصلان. وقد تضاعف القلق بشأن الحالة الإنسانية من جراء التقارير التي تفيد بأن الحدود بين ميانمار وبنغلاديش المجاورة لا تزال مغلقة، مما أدى إلى رد ضحايا العنف ومنعهم من طلب اللجوء في بنغلاديش.
	41 - وخلال الزيارة التي أجراها مستشاري الخاص في حزيران/يونيه، جعلت أعمال العنف المندلعة في راخين من الضروري تعزيز رسالة الأمم المتحدة بشأن الحاجة إلى استعادة الهدوء والسلام والوئام والحفاظ عليها من أجل المضي قدما في عملية المصالحة الوطنية. وقد نقل مستشاري الخاص إلى الرئيس رسالتي التي أعربت فيها عن القلق إزاء تطورات الوضع في راخين. وفي إطار اجتماع مستشاري الخاص بوزير شؤون الحدود، اللواء ثين هتاي، شدد مستشاري الخاص على ضرورة أن تؤدي استجابة الحكومة إلى احتواء حلقة العنف المفرغة على نحو يتسم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون على حد سواء.
	42 - ودعا وزير شؤون الحدود مستشاري الخاص والمنسق المقيم لمصاحبته في اليوم التالي إلى المنطقة المتضررة. بناء على ذلك، تولي مستشاري الخاص قيادة فريق تابع للأمم المتحدة توجه إلى ولاية راخين بصحبة منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية وممثلين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرت الزيارة يومي 13 و 14 حزيران/يونيه 2012. وفي مونغداو، التقى الوزير بمسؤولين في قوة أمن الحدود ومضى في زيارة أربعة مخيمات للمشردين داخليا في البلدة وحولها، وقريتين متجاورتين (بلدة مسلمة وأخرى راخينية) لحقهما الضرر من أعمال العنف التي اندلعت في 8 حزيران/يونيه 2012. وخلال اجتماعاتهم، أكدوا على قوة التزام الأمم المتحدة بالاستمرار في مساعدة السكان المنكوبين والمتضررين برأفة وحيادية، وفقا لاحتياجاتهم الراهنة وبغض النظر عن دينهم أو عرقهم.
	43 - وعند عودة مستشاري الخاص إلى يانغون بعد زيارته إلى ولاية راخين، قدم إحاطة إلى السلك الدبلوماسي وأدلى ببيان صحفي موجز أشار فيه إلى بيان الرئيس الذي يدعو إلى التحلي بالشهامة ويعد بتطبيق سيادة القانون. وأشار إلى استجابة الحكومة الفورية والحازمة، ووصف زيارة وزير شؤون الحدود الرامية إلى تحقيق السلام والوئام بأنها خطوة جيدة. وأعرب عن شعوره بأنه يلزم بذل المزيد من الجهود من أجل التقريب بين الطائفتين للعيش في سلام وفقا لما درجتا عليه تقليدا. ودعا المستشار الخاص إلى إجراء تحقيق محايد يتسم بالمصداقية بشأن الاضطرابات على وجه السرعة بهدف كفالة إنفاذ سيادة القانون على نحو يتسم بالشفافية. وأكد مجددا على تلك الدعوة في بيان صدر في 26 تموز/يوليه 2012. وقد أحاطت الأمم المتحدة علما بالاحتياجات الإنسانية الملحة للأشخاص المشردين وعملت على تلبية تلك الاحتياجات. وخلال الأيام والأسابيع اللاحقة، عادت أفرقة الأمم المتحدة إلى المنطقة لتسريع عملية توزيع المعونة الغذائية وغير الغذائية على السكان المنكوبين والمتضررين.
	44 - وخلال الأزمة التي حدثت في ولاية راخين في حزيران/يونيه، ألقي القبض على نحو 15 موظفا محليا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية واحتجزتهم السلطات بحجة تورطهم في حوادث تتعلق بأعمال العنف. وفي 1 آب/أغسطس 2012، التقى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار مع ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ومحاميهم في سجني إنسين وبوثيدوانغ. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان قد أطلق سراح معظم موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. ولا تزال الأمم المتحدة تحث السلطات على معالجة المسألة بشكل أكثر إلحاحا وعلى معاملة الموظفين المحتجزين وفقا لجميع الأعراف والحصانات الواجبة التطبيق.
	رابعا - ملاحظات
	45 - خلال العام الماضي، شهدت ميانمار تغيرا غير مسبوق مع مضي الحكومة في مسار الإصلاح الديمقراطي والمصالحة الوطنية. وكانت التغييرات الحاصلة في ميانمار خلال العام الماضي أكثر عددا وتأثيرا وشمولا من مجموع التحركات السياسياتية التي قامت بها الحكومة السابقة خلال فترة امتدت نحو 20 عاما. ومن جانبي، فقد دأبت على القول بأن العملية الإصلاحية التي يتولى الرئيس قيادتها بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في المنطقة الإقليمية، ومن جانب جميع الجهات المعنية الرئيسية. وقد شجعت حكومة ميانمار أيضا على المضي في إصلاحاتها على نحو يشمل الجميع، بالتشاور مع طائفة واسعة من الجهات المعنية داخل البلد، سواء من داخل البرلمان أو خارجه. وبالراغم من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، فقد أحرز تقدم واضح في العديد من الجبهات المتعلقة بإضفاء الطابع الديمقراطي على سير عمل المؤسسات السياسية، والتوسيع التدريجي لنطاق حقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون في البلد. وبالرغم من أن الأخذ بجدول الأعمال هذا لا يزال مستمرا وأنه سينبغي المضي في تطويره في اتجاه يعكس الإرادة الشعبية، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الأوسع الإقرار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة حتى الآن.
	46 - وتشير الخطوات والمبادرات التي اتخذها الرئيس ثين سين وحكومته إلى رغبة والتزام قويين بإرساء أسس الديمقراطية في ميانمار. وفي الوقت الراهن، يبدو أن هذه الإصلاحات لا تواجه، من حيث اتجاهها ومضمونها، إي تحديات أو تدخلات سافرة من جانب التاتماداو. وخلال اجتماعاتي مع مختلف الجهات المعنية، أكدت باستمرار على ضرورة تنمية ثقافة سياسية تقوم على الثقة المتبادلة والتفاهم بين الجهات المعنية المحلية في ميانمار، وناديت بالحاجة إلى أن يعتمد القادة على رأي الشعب في تحديد السياسات وعند اتخاذ القرارات التي تؤثر على الجماهير. وفي هذا السياق، ينبغي بشكل خاص أن أشير إلى أهمية الحوار الجاري بين الرئيس ثين سين وداو أونغ سان سو كي. وآمل أن تتوطد روح الاطمئنان والثقة المتبادلة التي نشأت عن العلاقة بينهما وأن تتوسع خلال الأشهر المقبلة عند تناول المسائل الهامة ذات الصلة بالسياسة والدستور والمصالحة داخل البرلمان أو في أي مكان آخر في البلد.
	47 - ومثلت مشاركة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وخاصة مشاركة داو أونغ سان سو كي، في الانتخابات الفرعية التي أجريت في 1 نيسان/أبريل، والقرار الذي اتخذته الحكومة بدعوة من مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الفرعية، معالم هامة ليس فقط في ضمان الشفافية والمشاركة الأوسع للعملية السياسية، بل أيضا في الإضافة إلى مصداقية الانتخابات، على الرغم من بعض من أوجه القصور التي انطوت عليها. وتتطلع الأمم المتحدة إلى البناء على هذه العملية وإلى تبادل الدروس المستفادة في مجال الممارسات الانتخابية مع السلطات والأطراف المهتمة الأخرى، بما يمكن أن يساعد ميانمار في التحضير للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015.
	48 - وقد برهنت الحكومة على تحليها برؤية تطلعية كبيرة في الجهود التي تبذلها في مجال الإصلاحات التشريعية، وأثبت البرلمان دوره المحوري في تلك العملية تحت القيادة القديرة لرئيسي البرلمان، شوي مان وأونغ خين مونغ آي. وتترتب على جميع الأحزاب السياسية الآن مسؤولية تبني العملية البرلمانية بوصفها المحرك الرئيسي للممارسة الديمقراطية. ويتطلب ذلك تجاوز المنافسة ذات المحصلة الصفرية والمشاركة في عملية المناقشة والحوار، والأخذ والعطاء، والحلول الوسط. وكما أبلغ شوي مان، رئيس مجلس بييثو هلوتاو، المشرعين في شباط/فبراير، فإنه من الضروري تحقيق الإصلاح بالاستماع إلى صوت الشعب على جميع المستويات. وفي نهاية المطاف، سيكون الحكم على جميع الأحزاب، بما في ذلك أحزاب المعارضة على أساس قدرتها على الإسهام في إيجاد حلول سياساتية لنطاق واسع من التحديات التي تشكل البرنامج الوطني، وتحقيق نتائج يستفيد منها الشعب. وإنني أشجع حكومة ميانمار على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى بشكل كامل في جعل قوانين البلد متماشية مع المعايير الدولية.
	49 - وفي مختلف الاجتماعات التي عقدتُها مع حكومة ميانمار، بما في ذلك مع الرئيس، شددت مرارا وتكرارا على أنه من الأهمية بمكان أن تفرج ميانمار عن جميع السجناء السياسيين المتبقين لديها، كي تحصل على كامل ثقة المجتمع الدولي. وأود أن أنوه بالخطوات الهامة المتخذة في هذا الصدد. وقد تكون إزالة الشروط التي يستمر فرضها على بعض السجناء السياسيين المفرج عنهم متسقة أيضا مع تأكيد الرئيس القوي على المشاركة في جهود المصالحة الوطنية الدائمة وعلى إنفاذ سيادة القانون. وسيكون الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الباقين خطوة هامة في هذا الصدد.
	50 - وفي الوقت نفسه، رحبتُ بقرار الرئيس بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان في عام 2011 لإضفاء الطابع المؤسسي على احترام حقوق الإنسان في البلد. ويمثل إنشاء هذه اللجنة أداة جديدة هامة يمكن أن تسهم في حماية حقوق الإنسان، ولكن يجب أن يتم الانتهاء من وضع تشريعاتها التمكينية قريبا، ولا يزال يتعين أن يختبر فعليا مدى استقلالها وفعاليتها. وفي هذا الصدد، آمل أن يعتمد البرلمان القانون التمكيني عما قريب حتى تتمكن اللجنة من ضمان الحصول على التمويل. وسيساعد استمرار تعاون حكومة ميانمار مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الصلة في أن يتحقق للجنة قدر أكبر من الفعالية والسلامة التقنية والاستقلال المؤسسي. وأرحب بتصديق ميانمار على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وأشجع ميانمار على اتخاذ خطوات أخرى نحو التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان.
	51 - وألاحظ مع التقدير التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بعملية السلام والمصالحة الوطنية. وفي سياق عملية انتقال ميانمار الأوسع نطاقا، توجد الآن مجموعة من العوامل التي تسهم في إعطاء أغلبية أصحاب المصلحة العديدين في البلد الفرصة مجددا للانتقال من منطق المجابهة المسلحة إلى بناء مصالح متبادلة في السلام والتنمية. ويتطلب الأمر أساسا بناء المزيد من الثقة بين الحكومة والجماعات المختلفة، وبين الفئات المستهدفة وداخلها، للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار والمساعدة على تحقيق النجاح في مفاوضات تحقيق السلام الدائم.
	52 - وتمثل مشاركة الأمم المتحدة في فريق دعم المانحين لصالح السلام، من خلال التعهد بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار واستعدادها لتوفير الموارد اللازمة لمركز السلام المقترح إنشاؤه والذي ستتولاه الحكومة، بعض السبل التي يمكن أن تسهم بها في عملية تأمين السلام والمصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد، فإن الدعوة الموجهة من الرئيس وأعضاء حكومته إلى الأمم المتحدة لأن تضطلع بدور أكثر فعالية وأن تحضر الاجتماعات المتعلقة بمفاوضات السلام يمكن اعتبارها تحولا في تصور نايبييداو لدور الأمم المتحدة، ودعوة إلى التركيز بدرجة أكبر على السياق الحالي للدعم المقدم إلى عملية الانتقال بدلا من التركيز على الالتزامات التي أُعطيت الأولوية خلال النظام السياسي السابق.
	53 - وقد أدى العنف الطائفي الذي اندلع مؤخرا في ولاية راخين إلى تجدد اهتمام المجتمع الدولي للمشاق التي تواجهها جماعة الروهينغيا. ولاحظت مع التقدير البيان العام الذي أدلى به الرئيس ثين سين في 10 حزيران/يونيه 2012 عند اندلاع الاضطرابات، والذي دعا فيه إلى التحلي بالشهامة ووعد بتحقيق المساواة أمام العدالة وتطبيق سيادة القانون. ومن الممكن اعتبار مجرد السماح لمستشاري الخاص بزيارة ولاية راخين في ذروة التوترات في حزيران/ يونيه دليلا على الانفتاح والشفافية في استجابة الحكومة. واعترف الرئيس ثين سين خلال المناقشة التي أجراها مع مستشاري الخاص بأن المشاكل الطائفية ليست جديدة، ولكنها متأصلة في واقع النسيج العرقي والديني المعقد لميانمار. ولا يزال التغلب على عقود من انعدام الثقة والتمييز بين الأعراق وداخلها واحدا من أكثر التحديات إلحاحا في إطار بناء الدولة في ميانمار اليوم.
	54 - وبناء على البيان الذي أدلى به الرئيس، فمن الواضح أن الأزمة في ولاية راخين تتيح أيضا فرصة للسلطات المركزية والمحلية لتكثيف مبادرات بناء الثقة والحوار. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للحكومة أن تعالج المسألة ليس فقط باعتبارها متعلقة بحقوق الإنسان وإنما أيضا بالتطلعات السياسية في إطار التحول الديمقراطي. وينبغي الاستمرار في التعامل مع الوضع بشفافية ومن خلال الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع قطاعات السكان وسيادة القانون، بما يتسق مع البيان الذي أدلى به الرئيس ثين سين في 10 حزيران/يونيه. وأرحبُ بإنشاء لجنة تضم 27 عضوا من الشخصيات الوطنية التي تمثل شريحة واسعة من سكان البلد، مما يمكن أن يسهم إسهاما كبيرا في استعادة السلام والوئام في الولاية وفي تهيئة بيئة تفضي إلى المزيد من الخطوات الشاملة والتطلعية للتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف، بما في ذلك حالة السكان المسلمين في ولاية راخين. وستكون اللجنة جزءا لا يتجزأ من أي عملية مصالحة.
	55 - وفي الوقت نفسه، فمن المهم بشكل خاص كفالة كسر حلقة العنف، وكفالة ألا تتأثر عملية الإصلاح والآفاق الاقتصادية الأوسع في ميانمار تأثرا سلبيا. وكذلك فإن حالة جماعة الروهينغيا في ميانمار وكونها منتشرة في جميع أنحاء بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا والبلدان الأخرى المجاورة يفرضان أيضا على المنطقة بأسرها زيادة التعاون في معالجة محنة هذه الطائفة بأبعادها العابرة للحدود. وسيكون من المهم كفالة الاحترام الكامل لحقوق واحتياجات جماعة الروهينغيا، بالنظر إلى التداعيات الهامة المحتملة على الصعيد العالمي.
	56 - وفيما يتعلق بمسألة التحديات الإنمائية الأكبر لميانمار، فهناك أسباب معقولة تدعو إلى الأمل في أن يؤدي تزايد المشاركة الدولية إلى ازدياد الاستثمار في البلد، الأمر الذي سيساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل للأعداد الكبيرة من السكان العاطلين عن العمل. وخلال الزيارة التي أجريتها في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 1 أيار/مايو 2012، حضرت إطلاق الاتفاق العالمي في يانغون. ومع إنشاء شبكة وطنية وإقليمية من المجموعات المسؤولة في مجال الأعمال التجارية والأعمال الحرة في ميانمار، يتوقع أن يؤدي ذلك إلى إقامة وترسيخ علاقات اقتصادية مع العالم الخارجي تكون ذات فائدة متبادلة وتتسم بالمسؤولية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذا مجال يستلزم إصلاحا تشريعيا، فإن حالات التأخير التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ قوانين منفصلة تتعلق بالاستثمار الأجنبي وبإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، وهما أمران من المتوقع أن يشجعا تدفق موجات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، قد عُزيت إلى شواغل اتصلت بتحقيق تكافؤ أكبر في الفرص المتاحة للجميع. وفي حين أعلن الرئيس عن هذه التدابير، فهناك أيضا شواغل بشأن ضمان الحماية الكافية للسكان الضعفاء، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل الموارد الطبيعية وتخصيص الأراضي، واستخدام الأراضي وحماية المزارعين والصناعة الزراعية. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تولي الاستثمارات الجديدة الأولوية لتحسين نوعية الموارد البشرية في البلد من خلال تزويد القوة العاملة بالمهارات التقنية والإدارية اللازمة للمشاركة بفعالية في الاقتصاد العالمي الحديث.
	57 - وقد اضطلعت حكومة ميانمار بمسؤوليات هائلة في إطار السعي إلى تحويل الاقتصاد الذي يتسم في الأساس بالمركزية إلى اقتصاد لامركزي يكون موجها نحو السوق، وإلى بذل الجهود لضمان نشر ثمار النمو الاقتصادي على نطاق واسع وتقاسمها على قدم المساواة في جميع أنحاء البلد. وسيبذل فريق الأمم المتحدة القطري، بالتشاور مع الجهات المانحة وشركاء التنمية، قصارى جهده، للتواصل مع الحكومة وغيرها من الجهات المعنية في البلد. واعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دورته السنوية المعقودة في حزيران/يونيه 2012، مقررا طلب فيه تقديم مشروع برنامج قطري للنظر فيه في أيلول/ سبتمبر 2012. وفي حين ستسعى الأمم المتحدة إلى تقديم المشورة والخبرة التقنية حسب الحاجة لكفالة تنسيق جهود المضي قدما في دعم الإصلاحات، فسوف تحترم تماما مبدأ تولي الجهات الوطنية زمام الأمور في معالجة الهدف المتمثل في تحسين سبل العيش والمستويات الاجتماعية والاقتصادية لسكان البلد.
	58 - ومن المرجح أن تمثل الفترة الممتدة من الآن حتى تولي ميانمار رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2014 والانتخابات العامة القادمة في عام 2015، اختبارات لقدرات الحكومة على مختلف الجبهات. وبينما ستكون القيادة والحكومة مسؤولتين عن تحقيق التوقعات، فهما أيضا بحاجة إلى تشجيع ودعم المجتمع الدولي. وفي أوائل عام 2012، وضعتُ برنامج عمل لفترة ولايتي الثانية، حددتُ فيه خمسة ضرورات وفرص لجميع الأجيال. وأتطلع إلى استمرار تعامل الأمم المتحدة مع ميانمار في ذلك الصدد. وفي ضوء التطور الذي يشهده البلد من حيث انتقاله إلى الديمقراطية وجهوده الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية عريضة القاعدة وتعزيز إطار حقوق الإنسان، سيتاح للجمعية العامة فرصة تقييم التطورات الأخيرة مما يمكنها من أن تقرر أفضل الطرق لتشجيع إحراز التقدم. وفيما أعرب عن تقديري لمستشاري الخاص، فيجاي نامبيار، أود أن أشدد على اقتناعي الشخصي القوي بأن المشاركة المباشرة والبناءة هي أفضل طريقة لتعزيز الثقة المتبادلة والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار ومع المجتمع الدولي. وإن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة العمل في المستقبل في ذلك الاتجاه على غرار ما قامت به في الماضي.

