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  ميامناراحلالة يف  - ٢٢
  

  عرض عام  

ــرة   ، عقـــد جملـــس األمـــن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ خـــالل الفتـ
ثــالث جلســات واعتمــد بيانــا رئاســيا بشــأن احلالــة يف ميامنــار. 
وأثنــاء اجللســات، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة عــن       
الزيارات اليت أجراها األمني العام ومستشاره اخلاص إىل ميامنار 
ــة      ــذي أســندته اجلمعي ــدة ال ــذ دور املســاعي احلمي ــار تنفي يف إط

ىل األمني العام، ونظر الس يف االستفتاء املقرر إجراؤه العامة إ
بشأن مشروع الدستور ويف االنتخابات اليت كان من املقرر أن 

  تباعا.  ٢٠١٠و  ٢٠٠٨جتري يف أيار/مايو 
: اإلحاطــة اإلعالميــة عــن ٢٠٠٨آذار/مــارس  ١٨  

  الزيارة اليت قام ا املستشار اخلاص إىل ميامنار  

، اســـــتمع الـــــس إىل   ٢٠٠٨آذار/مـــــارس  ١٨يف   
إحاطة قدمها املستشـار اخلـاص لألمـني العـام عـن الزيـارة الـيت        

آذار/مــارس،  ١٠إىل  ٦قــام ــا إىل ميامنــار خــالل الفتــرة مــن 
ــة االســتفتاء      ــاقش توصــياته الســابقة، وال ســيما عملي ــث ن حي

االنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا، وإنشـــاء منتـــدى  الدســـتوري و
اقتصادي وطين واسـع القاعـدة، واحلـوار بـني حكومـة ميامنـار       
وداو أونغ سان سو كي، والعمل املشـترك بـني األمـم املتحـدة     

وأكد ممثل ميامنـار أن العديـد مـن املسـائل الـيت      .)٣٥٩(واحلكومة
اقشـها املستشــار اخلــاص مـع حكومــة بلــده قـد آتــت مثارهــا،    ن

ــون       ــن يعارضـ ــة ومـ ــدون احلكومـ ــن يؤيـ ــماح ملـ ــد بالسـ ووعـ
ــدم املســاواة   سياســاا ــى ق ــة االســتفتاء   باملشــاركة عل يف عملي

واالنتخابـــات املقبلـــة. وأفـــاد بـــأن ميامنـــار ال تشـــكل ديـــدا  
 نللسالم واألمن الدوليني وبأنه ليس هناك داع ألي إجـراء مـ  

  .  )٣٦٠(الس فيما يتعلق مبيامنار
__________ 

)٣٥٩(  S/PV.5854 ٦- ٢، الصفحات.   
  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٠(

: بيـــان رئاســي بشـــأن إجـــراء  ٢٠٠٨أيار/مــايو   ٢  
  استفتاء على مشروع الدستور  

ــان    ــؤرخ  يف بيـ ــي مـ ــايو  ٢رئاسـ ، )٣٦١(٢٠٠٨أيار/مـ
س علما بإعالن حكومة ميامنار عـن إجـراء اسـتفتاء    أحاط ال

ــايو    ــى مشــروع الدســتور يف أيار/م ــات يف  ٢٠٠٨عل وانتخاب
، والحـــظ االلتـــزام الـــذي صـــدر عـــن احلكومـــة  ٢٠١٠عـــام 

ــد    ــة، وأكـ ــرة ونزيهـ ــتفتاء حـ ــة االسـ بضـــمان أن تكـــون عمليـ
ضرورة يئة الظروف املالئمـة إلجـراء عمليـة شـاملة للجميـع      

ا يف ذلـك كفالـة املشـاركة الكاملـة جلميـع      وذات مصداقية، مبـ 
ــية    ــرام احلريــــات السياســ ــية واحتــ ــة السياســ اجلهــــات الفاعلــ
األساســية، وأعــاد تأكيــد دعمــه الثابــت لبعثــة األمــني العــام        

  للمساعي احلميدة.  
ــه  ١٣   : اإلحاطــة اإلعالميــة الــيت   ٢٠٠٩متوز/يولي

  قدمها األمني العام 

، قــدم األمــني العــام إحاطــة ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٣يف   
إعالمية إىل الس بشأن الزيارة اليت أجراها إىل ميامنـار يـومي   

متوز/يوليه. وأعرب أعضاء الس عن دعمهـم القـوي    ٤و  ٣
لألمني العام على اجلهود اليت بذهلا يف ما خيـص ميامنـار، مبـا يف    
ذلـــك زيارتـــه األخـــرية إىل هـــذا البلـــد الـــيت رأوا أـــا حســـنة  
التوقيت ومهمة. وبينما أعرب عدد من املتكلمني عن أسـفهم  
لرفض احلكومة السماح لألمني العام بلقاء داو أونغ سان سـو  

أال يكــون املعيــار  كـي، أعــرب آخــرون أن عــدم لقائهـا ينبغــي  
ودافع ممثـل ميامنـار عـن    .)٣٦٢(وحيد للحكم على جناح زيارتهال

موقف حكومته مؤكدا أنـه تعـذرت تلبيـة طلـب األمـني العـام       
__________ 

)٣٦١(  S/PRST/2008/13 .   
)٣٦٢(  S/PV.6161  االحتــــاد    ١٦(ميامنــــار)؛ والصــــفحة  ٥، الصـــفحة)

   (الصني). ١٧الروسي)؛ والصفحة 
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. ويف هـــذا )٣٦٣(الرتاهـــة يف العمليـــة القضـــائية  حفاظـــا علـــى  
اءات القانونيــة اجلاريــة  الصــدد، انتقــد بعــض املمــثلني اإلجــر    

املتخــذة ضــد داو أونــغ ســان ســو كــي. وطالــب ممثــل فرنســا   
. ويف املقابـل،  )٣٦٤(حبـزم إذا صـدر حكـم بإدانتـها     الس بالرد

أكــد ممثــل الصــني أنــه ينبغــي لألمــم املتحــدة أن حتتــرم الواليــة   
. وبينمــا دعــا أيضــا عــدة  )٣٦٥(لقضــائية للــدول األعضــاء فيهــا ا

عن مجيع السـجناء السياسـيني مبـن فـيهم     متكلمني إىل اإلفراج 
__________ 

   .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٣(
   .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٤(
   .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٥(

داو أونـغ سـان سـو كـي، وشـددوا علـى ضـرورة الـدخول يف         
حـــوار حقيقـــي بغيـــة حتقيـــق مصـــاحلة وطنيـــة شـــاملة قبـــل        
االنتخابات املزمع إجراؤهـا، أعـرب عـدد قليـل مـن املـتكلمني       
عــن تقــديرهم للجهــود الــيت بذلتــها حكومــة ميامنــار لتنفيــذ        

ودعــا إلرســاء الدميقراطيـة.  خريطـة طريــق مـن ســبع خطـوات    
ممثل الصني إىل تقييم هذه اجلهود تقييما متوازنا، وشـدد علـى   

ــاقش)٣٦٦(ملزيــد مــن التشــجيع واملســاعدة ضــرورة تقــدمي ا  . ون
ــوق     ــة حقـ ــانية، وحالـ ــاعدة اإلنسـ ــا املسـ ــاء الـــس أيضـ أعضـ

  اإلنسان وجهود التعمري يف أعقاب إعصار نرجس.
__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٦(
    

    اجللسات: احلالة يف ميامنار
 املتكلمون عواتالد وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٥٤  
ــارس  ١٨ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨ 

تقرير األمني العـام عـن   
احلالــــة يف أفغانســــتان   
ــلم   وآثارهـــا علـــى السـ
ــدوليني  ــن الــــــ واألمــــــ

)S/2008/159( 

  ٣٧املادة  
  ميامنار
   ٣٩املادة 

املستشــــــــار اخلــــــــاص 
ــين    ــام املعــ ــني العــ لألمــ

 مبيامنار

  املدعوين مجيع

٥٨٨٥  
  ٢٠٠٨ أيار/مايو ٢

       S/PRST/2008/13 

٦١٦١  
متوز/يوليــــــــــــــه  ١٣

٢٠٠٩ 

   ٣٧املادة   
 ميامنار

األمـــــني العـــــام، 
ومجيــــع أعضــــاء 
 الس، وميامنار

 

    




