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  احلالة يف ميامنار - ٢٦

  اإلجراءات التمهيدية
  

املعقـودة   ٥٥٢٦املداوالت الـيت دارت يف اجللسـة     

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥يف 

 يلـــــــول/أ ١٥املعقـــــــودة يف  )١(٥٥٢٦اجللســـــــة  يف  

، وجــه الــرئيس (اليونــان) انتبــاه جملــس األمــن  ٢٠٠٦ ســبتمرب
ــت     إىل ــال املؤق ــة تتضــمن جــدول األعم وإىل رســالة  ،)٢(وثيق

ــة  ــبتمرب  ١٥مؤرخــ ــيس   )٣(٢٠٠٦أيلول/ســ ــة إىل رئــ موجهــ
ــةالـــس، طلـــب فيهـــا ممثـــل الواليـــات املتحـــدة عقـــد     جلسـ

لالسـتماع   “احلالة يف ميامنـار ”ملعنون للمجلس يف إطار البند ا
إىل إحاطة من وكيل األمني العام للشؤون السياسية عن حالـة  
ــدم الــذي        ــدى التق ــدة وم ــام للمســاعي احلمي ــني الع ــة األم بعث

  .)٤(أحرزته

مـــا إذا كــــان  عيف بدايـــة اجللســـة ســــأل الـــرئيس     و  
عضو مـن أعضـاء الـس يرغـب يف الكـالم بشـأن مسـألة         أي

ذلـك   تاملؤقت املعروضة على الس، وأعقب جدول األعمال
ــن الصــني     ــل م ــو ك ــا ممثل  ــات أدىل ــر ،بيان ــات  ،وقط والوالي

  املتحدة.  
__________ 

ــيت دارت   للحصــول علــى   )١(   مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة ال
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،        يف

مـن امليثـاق، والفصـل الثـاين      ٣٩ما يتعلـق باملـادة    ع باء، يفالفر
مــــا يتعلــــق  ، يف٦ احلالــــةعشــــر، اجلــــزء األول، الفــــرع دال، 

 ) من ميثاق األمم املتحدة.٧( ٢  باملادة

  )٢(  S/Agenda/5526.  
  )٣(  S/2006/742.  
فت اجلمعية العامة األمني العام بـأن يقـدم املسـاعدة يف جمـال     كلّ  )٤(  

الــدخول يف عمليــة حــوار   ــدفاملســاعي احلميــدة إىل ميامنــار  
شــامل للجميـــع، ممـــا يـــؤدي إىل املصـــاحلة الوطنيـــة، واســـتعادة  

 الدميقراطية، واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان.

عـن العالقـة بـني احلالـة      يف بيانـه  وتساءل ممثـل الصـني    
ــار     يف ــدوليني. وأشــ ــن الــ ــلم واألمــ ــدات الســ ــار وديــ ميامنــ
 متـــوز/ ١٠رســـالة بعثتـــها حركـــة عـــدم االحنيـــاز بتـــاريخ   إىل

ــها  )٥(إىل رئـــيس الـــس ٢٠٠٦ يوليـــه ــا رفضـ ، ســـجلت فيهـ
القاطع إلدراج مسألة ميامنار يف جدول أعمـال جملـس األمـن.    

مســألة  بــأن ينــاقشبــأن مطالبــة الــس  اعتقــادهوأعــرب عــن 
ــا ال      ــد م ــة لبل ــا بالشــؤون الداخلي ــا لطابعه ــرتبط وفق شــكل تت

جتـاوزا للواليــة املنوطـة بــالس مبوجـب ميثــاق األمـم املتحــدة     
إن قـال  قوض سلطة الس وقانونيته أيضـا. و تفحسب، بل س

إقحــام جملــس األمــن يف التــدخل لــيس غــري مناســب فحســب    
ــرا ســلبيا علــى التفاعــل     وإمنــا ــة وســيترك أث ســيعقّد أيضــا احلال

الصــني  أكــد رفــضاملســتقبلي بــني ميامنــار واألمــم املتحــدة. و 
ــه إدراج مســألة ميامنــار يف جــدول أعمــال     ــبس في بشــكل ال ل

. واعتــرض ممثــل قطــر أيضــا علــى إدراج هــذا البنــد،  )٦(لــسا
ــذ   ــى أســاس أن ه ــوات    اعل ــاب القن ــق ب اإلدراج ميكــن أن يغل

الدبلوماسية اليت فتحتها ميامنـار مـع املؤسسـات الدوليـة املعنيـة      
  .)٧(يف جمال حقوق اإلنسان، ومع األمني العام لألمم املتحدة

ــالت       ــات املتحــدة إىل رس ــل الوالي ــة وأشــار ممث ه املؤرخ
، منوهـا  )٨(املوجهة إىل رئـيس الـس   ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١

ــة     ــة حقــوق اإلنســان اخلطــرية والظــروف اإلنســانية املتردي حبال
ســـجني سياســـي،  ١ ١٠٠، واحتجـــاز أكثـــر مـــن ميامنـــار يف

وتــــدفقات الالجــــئني واملخــــدرات وفــــريوس نقــــص املناعــــة 
__________ 

 كوثيقة من وثائق الس. مل تصدر  )٥(  

  )٦(  S/PV.5526٤-٢ات ، الصفح. 

 .٧و  ٦الصفحتان املرجع نفسه،   )٧(  

 مل تصدر كوثيقة من وثائق الس.  )٨(  
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رى، البشــرية/متالزمة نقــص املنازعــة املكتســب وأمــراض أخــ   
  .)٩(وما ينجم عن ذلك من زعزعة الستقرار املنطقة

ــت        ــال املؤق ــان) جــدول األعم ــرئيس (اليون وطــرح ال
ــة  ف ،للتصــويت ــد بأغلبي ــل   ١٠اعتم ــاد  ٤أصــوات مقاب (االحت

دولـــة  الروســـي، والصـــني، وقطـــر، والكونغـــو)، مـــع امتنـــاع 
. وعلقـت  )١٠(عـن التصـويت   (مجهورية ترتانيا املتحدة) واحدة
  .ذلكبعد  اجللسة

ــة يف    ــتؤنفت اجللســ ــبتمرب  ٢٩واســ  ٢٠٠٦أيلول/ســ
، أجرى أعضاء الـس ووكيـل األمـني    وفيها ،كجلسة خاصة

  العام للشؤون السياسية وممثل ميامنار تبادال لآلراء.  
  

املعقـــودة  ٥٦١٩جملـــس األمـــن يف جلســـته  مقـــرر  

: رفض مشـروع  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٢ يف

  قرار

كــــــــانون  ١٢قــــــــودة يف ، املع٥٦١٩يف اجللســــــــة   
، وجه الرئيس (االحتـاد الروسـي) انتبـاه    )١١(٢٠٠٧الثاين/يناير 

الس إىل مشروع قرار مقدم من اململكة املتحـدة والواليـات   
الـس، يف مجلـة أمـور،     يعـرب شروع القرار، ومب. )١٢(املتحدة
 وحيــث لبعثــة األمــني العــام للمســاعي احلميــدة؛      تأييــده عــن 

__________ 

  )٩(  S/PV.5526 ٨و  ٧، الصفحتان. 

، اجلـزء  للحصول على مزيد من املعلومات، انظـر الفصـل الثـاين     )١٠(  
ــة الثـــــاين، الفـــــرع ألـــــف،   ــا٢احلالـــ ــالنظر  ، يف مـــ يتعلـــــق بـــ

 االحتياجات املتعلقة بإدراج بند يف جدول األعمال.  يف

ــيت دارت    للحصــول علــى مزيــد   )١١(   مــن املعلومــات عــن املناقشــة ال
هــذه اجللســة، انظــر الفصــل احلــادي عشــر، اجلــزء األول،        يف

ثـاق؛ والفصـل الثـاين    مـن املي  ٣٩ما يتعلـق باملـادة    الفرع باء، يف
ــرع دال،   ــزء األول، الفـ ــر، اجلـ ــةعشـ ــاين، ٦ احلالـ ــزء الثـ ، واجلـ

ــف،   ــرع أل ــةالف ــادة    ، يف١٢ احلال ــق بامل ــا يتعل ، ٧، الفقــرة ٢م
 املتحدة.  ميثاق األمم  من

  )١٢(  S/2007/14.  

حكومـة   ويدعوالستجابة لتلك اجلهود؛ حكومة ميامنار على ا
انتـهاكات القـانون اإلنسـاين وقـانون حقـوق       إىل وقـف ميامنار 

اإلنســان، وإىل التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة يف املســائل 
املتعلقــة بالســخرة، والســماح للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة       
العمـل بـدون قيــود، واإلفـراج عـن الســجناء السياسـيني ورفــع      

املفروضــة علــى اجلهــات السياســية الفاعلــة، والشــروع  القيــود 
  حوار سياسي شامل يفضي إىل حتول دميقراطي.  يف

ــ   ــدد    وطُـ ــان عـ ــويت؛ وكـ ــرار للتصـ ــروع القـ رح مشـ
أصـوات   ٣أصوات واألصـوات املعارضـة    ٩األصوات املؤيدة 
 ثالثـة  امتناع مع ،)والصني أفريقيا، وجنوب ،(االحتاد الروسي

 ،)والكونغــــو وقطـــر،  ،نيســــياعــــن التصـــويت (إندو  أعضـــاء 
ــد ومل ــروع يعتمـ ــرار مشـ ــة القـ ــويت نتيجـ ــليب للتصـ ــن السـ  مـ

  .  )١٣(الس يف دائمني عضوين

وخـــــالل اجللســـــة، أدىل ببيانـــــات معظـــــم أعضـــــاء    
  وممثل ميامنار. ،)١٤(الس

ــل الصــني     ــال ممث ــه وق ــارض بشــدة    يف بيان ــده يع إن بل
داخلـي   قضية ميامنـار هـي شـأن    بالنظر إىل أنمشروع القرار، 

أساسا لدولة ذات سـيادة، وال تعتقـد كـل البلـدان الـيت جتـاور       
ميامنار مباشرة ومجيـع الـدول األعضـاء يف رابطـة أمـم جنـوب       
ــادئ     ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــدان آسـ ــة بلـ ــم منطقـ ــيا ومعظـ ــرق آسـ شـ

احلالة الداخلية الراهنة يف ميامنار تشكل خطرا علـى السـلم    أن
ــر   ممثــــل الصــــني أن واألمــــن الــــدوليني أو اإلقليمــــيني. وذكــ

حاجــــة ألن يتــــدخل الــــس، وأنــــه إذا كــــان قــــد اختــــذ   ال
إجراءات، فإن هذا يتجاوز الواليـة املنوطـة بـه. كمـا سـيعرقل      
املناقشات الـيت جتريهـا وكـاالت أخـرى ذات صـلة باملوضـوع       

__________ 

زيـــد مـــن لـــى املحصـــول عللو؛ ٧، الصـــفحة S/PV.5619انظـــر   )١٣(  
 املعلومات، انظر الفصل الرابع.

 مل يدل ممثل بريو ببيان يف اجللسة.  )١٤(  
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تابعة لألمم املتحدة، ولن يعود بالفائدة على املساعي احلميـدة  
الـدويل   عتقـاده بـأن اتمـع   الألمني العام. وختامـا أعـرب عـن    

ــن  ــا    ميك ــع أشــكال املشــورة واملســاعدة البن ــدم مجي ين، ءأن يق
ذكـر  و. )١٥(“حيجـم عـن التـدخل التعسـفي    ”أنه ينبغي أن  غري

متكلمون عديدون أن احلالة يف ميامنار ليسـت ديـدا واضـحا    
للسـلم واألمـن الـدوليني، وأن القـرار املقتـرح ميكـن أن يعرقــل       

يــدة وأن األجهــزة املختصــة األخــرى يف  جهــود املســاعي احلم
األمم املتحدة، من قبيـل آليـات حقـوق اإلنسـان، هـي األكثـر       

قـال ممثـل االحتـاد الروسـي     و. )١٦(مالءمة ملعاجلة مشكلة ميامنار
ــة        ــأي حماول ــام ب ــول القي ــري املقب ــن غ ــرى أن م ــده ي ــد بل إن وف
الســـتخدام جملـــس األمـــن يف مناقشـــة مســـائل خـــارج نطـــاق  

  .)١٧(اختصاصه

وت قـــد صـــ  بلـــده ممثـــل الكونغـــو أن وفـــد    وذكـــر  
ــدان    ضــد إدراج ميامنــار يف جــدول أعمــال الــس، إذ أن البل

اــاورة ال تعتقــد أن ميامنــار تشــكل ديــدا للســلم واألمــن       
الــدوليني. ولــذلك كــان مــن املمكــن منطقيــا أن يصــوت ضــد  
مشــروع القــرار. ومــع ذلــك، فقــد فضــل وفــد بلــده، مــدفوعا  

ن ميتنع عن التصـويت، ولكنـه أشـار أيضـا إىل     بروح توفيقية، أ
أن هذه املسـألة هي من صـالحية هيئــات أخـرى تابعـة لألمـم      

ممثـل بنمـا أن املوضـوع     وذكـر  .)١٨(املتحـدة غـري جملـس األمـن    
وظــائف الــس وواليتــه، وبالتحديــد  مــن اجلــاري تناولــه هــو

قدرته على التصرف علـى حنـو وقـائي ومبـا يتمشـى مـع نطـاق        
ــواد  ــال إن    ٣٤و  ٣٣و  ٣٢امل ــداها. وق ــاق وم ــن امليث ــد م وف

__________ 

  )١٥(  S/PV.5619 ٤-٢، الصفحات. 

 ٥و  ٤الصـفحتان  و(الصـني)؛   ٤-٢املرجع نفسه، الصـفحات    )١٦(  
(إندونيســـــــيا)؛  ٦و  ٥الصــــــفحتان  و(جنــــــوب أفريقيـــــــا)؛  

 (قطر). ٧و  ٦والصفحتان 

 .٧حة املرجع نفسه، الصف  )١٧(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

وت علــى أســاس فهــم أن القــرار يتضــمن آراء     قــد صــ  بلــده
ــاز، وحتديـــدا       ــدم االحنيـ ــدان حركـــة عـ ــاورة وبلـ ــدان اـ البلـ

ــدوليني.     أن ــدا للســلم واألمــن ال ــا دي ميامنــار ال تشــكل حالي
يـرى أن عـدم قـدرة الـس علـى التوصـل        وفـد بلـده  وقال إن 
. )١٩(يف اآلراء حول هذا البند هو أمـر مؤسـف متامـا    إىل توافق

ممثل إيطاليا أن وفد بلده يرى أنـه يف حـني أنـه يتشـاطر      وذكر
ـــر      ــنص، مل تسفــ ــروع الــ ــها يف مشــ ــرب عنــ ـــل املعــ الشواغــ
اإلجـــراءات التأديبيـــة عـــن نتـــائج مرضيــــة وينبغـــي للمجلـــس 

  .  )٢٠(يستمر يف تطبيقها  أال

 الشـــديدوأعـــرب متكلمـــون آخـــرون عـــن تأييـــدهم    
ملشروع القرار وشددوا على أمهيـة اسـتئناف احلـوار السياسـي     

  .)٢١(يف ميامنار، ووضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان

وأكد ممثل الواليات املتحدة أن احلالة يف ميامنـار متثـل     
ــال       ــدودها. وقـ ــارج حـ ــن خـ ــالم واألمـ ــى السـ ــرا علـ ن إخطـ

د بعثـة املسـاعي احلميـدة، ويسـاع     كان سيدعممشروع القرار 
الس على العمل بالتعاون مع غريه من أجهزة األمم املتحـدة  

ممثــل فرنســا    وعلــى نفــس املنــوال، ذكــر   . )٢٢(بطريقــة كليــة 
ــد،     أن ــار تتجــاوز حــدود البل ــه آث ــدائر يف ميامنــار ل الصــراع ال

الــــس ال ميكــــن أن يبقــــى غــــري مبــــال حبالــــة املــــدنيني  وأن
 ملتحـدة أيضـا  ممثـل اململكـة ا   وأعرب. )٢٣(مناطق الصراعات يف

نطـاق اختصـاص الـس،     ضـمن هذه املسـألة   عن اعتقاده بأن
__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

 ٧الصــفحة و(الواليــات املتحــدة)؛  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢١(  
ــا)؛   ــدة، وإيطاليـــ ــة املتحـــ ــفحة و(اململكـــ ــا)؛  ٨الصـــ (بلجيكـــ

 (فرنسا). ٩(سلوفاكيا)؛ والصفحة  ٩و  ٨الصفحتان و

 .٦نفسه، الصفحة املرجع   )٢٢(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  
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ولكنــها ليســت كــذلك فقــط، وذلــك مــن حيــث أن األجهــزة 
ــم املتحــدة وصــناديقها       ــاالت األم ــك وك ــا يف ذل األخــرى، مب
وبراجمهــا، هلــا دور رئيســي تؤديــه. وحـــث الــس علــى أن       

ــل ذلــك عائقــا    ــة يف ميامنــار، وأال ميث أمــام  يواصــل رصــد احلال
  .  )٢٤(أجهـزة أخرى يف أسرة األمم املتحدة للنظـر فيها

وأعــرب ممثـــل غانـــا، مشــريا إىل املبـــادئ واألهـــداف     
ــوق       ــاملي حلق ــم املتحــدة واإلعــالن الع ــاق األم املكرســة يف ميث

ــأن اإلنســان، عــن   ــاده ب ــامل    اعتق صــون الســالم واألمــن يف الع
دي احلايل املتغري بشكل جذري ينطـوي بالضـرورة علـى التصـ    

للتحديات املعقـدة الـيت هـي مترابطـة وشـاملة لعـدة قطاعـات.        
مــــع العديــــد  يف اآلونــــة األخــــريةوقــــال إن الــــس تعــــاون 

أن ممــا خيــدم مصــاحل  وأضــافالصــراعات داخــل الــدول.  مــن
ــم املتحــدة       البشــرية بالشــكل األفضــل أن تكــون أجهــزة األم

  .  )٢٥(مكرسة لتكملة جهود بعضها البعض

ــالو   ــار قـ ــل ميامنـ ــرار   إ ممثـ ــروع القـ ــان مشـ ــه لـــو كـ نـ
ســيخلق ســابقة خطــرية، ولكــان قــد جتــاوز  لكــاناعتمــد،  قــد

ــالس وقّــ    ــاق ب ــيت أناطهــا امليث ــة ال وض ســلطة بوضــوح الوالي
ــع األمــم       ــار إىل أن التعــاون م ــس وشــرعيته. وأخــرياً، أش ال

  .  )٢٦(املتحدة هو حجر زاوية سياسة ميامنار اخلارجية
  

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

 املرجع نفسه.  )٢٥(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

ــان ال   ــه  بي  ٥٧٥٧لســة اجلئيس يف الــرالــذي أدىل ب

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١١املعقودة يف 

تشــــــرين   ٥، املعقــــــودة يف )٢٧(٥٧٥٣يف اجللســــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه رسـالة   ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ــة  ــوبر   ٣مؤرخ ــن ممثــل    ٢٠٠٧تشــرين األول/أكت ــة م موجه
، طلب فيهـا عقـد   )٢٨(الواليات املتحدة إىل رئيس جملس األمن

لــس األمــن، ودعــا املستشــار اخلــاص لألمــني   ةاجلــع جلســة
  العام املعين مبيامنار إىل تقدمي معلومات بشأن مهمته.

مــــن األمــــني العــــام  إحــــاطتنيواســــتمع الــــس إىل   
لــس  مــواملستشــار اخلــاص، ويف أعقاا أدىل معظــم أعضــاء ا

  .وميامنار فعل ممثال سنغافورة وكذلك، )٢٩(ببيانات

عـن   يف سـياق إعرابـه  ، يف إحاطتـه  امأكد األمـني العـ  و  
بالغ قلقه إزاء األحـداث األخـرية يف ميامنـار والتقـارير الـواردة      
عن اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنسـان، أن اسـتخدام القـوة       
ضد املتظاهرين املساملني أمر بغيض وغري مقبول. وأعرب عـن  

تعلـق  قلقه البالغ إزاء احلالة السائدة يف ميامنار، ال سيما يف ما ي
باملصري اهول لذلك العدد الكـبري مـن األفـراد الـذين اعتقلـوا      
ــا إىل إجــراء حــوار       ــراءات الواجبــة. ودع ــدون مراعــاة اإلج ب

  .  )٣٠(سياسي جدي وشامل بني احلكومة واملعارضة السياسية

املستشار اخلـاص عـن بعثتـه األخـرية إىل ميامنـار       أبلغو  
قـدم  فت السـلمية.  لمظـاهرا لاحلكومـة  قمـع  خـالل  اليت قام ا 

__________ 

مزيد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف      للحصول على   )٢٧(  
هذه اجللسة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع       

من امليثـاق، واجلـزء الثالـث، الفـرع      ٣٩ ما يتعلق باملادة باء، يف
 من امليثاق. ٤١ما يتعلق باملادة  باء يف

  )٢٨(  S/2007/590. 

 مل يدل ممثل الكونغو ببيان يف اجللسة.  )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.5753 ٢، الصفحة. 
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هلــا ثالثــة أهــداف  الــيت ذُكــر أــا كانــت تفاصــيل عــن بعثتــه، 
رئيســية: أوالً، تقيــيم احلالــة يف امليــدان يف أعقــاب املظــاهرات   
األخــرية؛ ثانيــا، إبــالغ رســائل واضــحة مــن األمــني العــام إىل   
ــة تشــجيع     ــا، حماول ســلطات ميامنــار علــى أعلــى مســتوى؛ ثالث

رضــة بوصــفه أفضــل الســبل إلــاء  احلــوار بــني احلكومــة واملعا
ــة.      ــق مصــاحلة وطني ــة وحتقي ــة احلالي ــه األزم ــال إن رغــم أن  وق

 ١٩االحتجاجـــات تزامنـــت مـــع قـــرار احلكومـــة املفـــاجئ يف 
ــدو أن      ــادة كــبرية، يب ــود زي ــادة أســعار الوق آب/أغســطس بزي
مسريات الرهبان يف مجيع أحناء البلد قد أعطت حـافزا لتصـبح   

أنــه قبيــل بــدء  وذكــري صــريح. املظــاهرات ذات طــابع سياســ
مهمته، كانـت االحتجاجـات يف شـوارع يـانغون قـد أُمخـدت       
ــرغم مــن التقــارير املتواصــلة عــن      ــى ال علــى نطــاق واســع، عل
ارتكاب عناصر أمنية وبغري الزي الرمسي انتـهاكات، ال سـيما   
ليال، وعمليات الترحيل الواسـعة النطـاق مـن يـانغون للرهبـان      

ــيه    ــبض عل ــي الق ــذين ألق ــدم عــدة    ال ــاهرات. وق م خــالل املظ
توصيات إىل احلكومة، مبـا يف ذلـك اإلفـراج عـن مجيـع الـذين       
ــرام حقــوق اإلنســان     ــوا خــالل املظــاهرات وضــمان احت اعتقل

كـل مـن    وذكـر . )٣١(ممارسة إنفـاذ القـانون   وسيادة القانون يف
األمني العام واملستشار اخلاص أنه ميكن لس أمـن موحـد أن   

 جهــود املســاعي احلميــدة لألمــني العــام   يقــدم دعمــا هامــا إىل 
ملســــاعدة ميامنــــار علــــى حتقيــــق املصــــاحلة الوطنيــــة وإرســــاء 

  .  )٣٢(الدميقراطية واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان

وأعرب معظم املـتكلمني عـن أسـفهم لألحـداث الـيت        
ــن       ــوا إىل التوصــل إىل حــل ســلمي م ــار، ودع وقعــت يف ميامن

__________ 

 .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١(  

 ٣(األمــــني العــــام)، والصــــفحة  ٢نفســــه، الصــــفحة املرجــــع   )٣٢(  
 (املستشار اخلاص).

ــو     ــع. وأعرب ــن  خــالل حــوار شــامل للجمي  تأييــدهما أيضــا ع
  لزيارة املستشار اخلاص.  

وشدد العديد من املتكلمني على احلاجـة إىل أن يقـدم     
. )٣٣(الــس دعمــه الكامــل واملوحــد جلهــود املســاعي احلميــدة 

ودعـــا بعـــض املـــتكلمني صـــراحة أو ضـــمناً إىل إصـــدار بيـــان  
. )٣٤(لــسا لــدى رئاسـي يعــرب عـن دواعــي القلــق املشـتركة   

املــتكلمني بالــدور الــذي قامــت بــه الصــني  اعتــرف عــدد مــنو
  .  )٣٥(دعم زيارة املستشار اخلاص  يف

ممثــل ســلوفاكيا أن تــدهور احلالــة يف ميامنــار      وذكــر  
ــا   ــدا إقليميـ ــبح ديـ ــن أن يصـ ــار. )٣٦(ميكـ ــا   وأشـ ــو إيطاليـ ممثلـ

تعزيــز اجلــزاءات احملــددة األهــداف الــيت   إىل وبلجيكــا وفرنســا
حـذر ممثـل   و. )٣٧(ة ميامنـار اعتمدها االحتاد األورويب ضـد قيـاد  

ــدم      ــتعداد ألن تقـ ــى اسـ ــده علـ ــن أن بلـ ــدة مـ ــات املتحـ الواليـ
  .  )٣٨(مشروع قرار يف جملس األمن يقضي بفرض جزاءات

__________ 

الصــفحتان  و(إندونيســيا)؛  ٨و  ٧املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٣٣(  
(جنـــــوب أفريقيـــــا)؛  ١١الصـــــفحة و(بلجيكـــــا)؛  ١١و  ١٠

ــفحة و (االحتـــاد الروســـي)؛   ١٦الصـــفحة و(قطـــر)؛  ١٤الصـ
(غانـــــا)؛   ١٧الصـــــفحة و(بـــــريو)؛  ١٧و ١٦الصـــــفحتان و

 (سنغافورة). ٢٠-١٨حات والصف

ــفحتان     )٣٤(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة)؛   ٧و  ٦املرجـــ ــة املتحـــ (اململكـــ
(الواليــات املتحــدة)؛  ١٣الصــفحة و(فرنســا)؛  ١٠ الصــفحةو

 (إيطاليا). ١٥والصفحة 

 ١٢الصــفحة و(اململكــة املتحــدة)؛  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٥(  
 ٢٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ١٥الصــفحة و(الواليــات املتحــدة)؛ 

 (سنغافورة).

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

(بلجيكـا)؛   ١٠الصـفحة  و(فرنسـا)؛   ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
 (إيطاليا). ١٥والصفحة 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
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وأبلــغ ممثــل إندونيســيا الــس أن رابطــة أمــم جنــوب    
ــال        ــزاز، حي ــل واالمشئ ــق، ب ــن القل ــت ع ــد أعرب شــرق آســيا ق

ومـة االمتنـاع   يف ميامنـار، وناشـد احلك   حـدثت التطورات الـيت  
وذهـب   .)٣٩(عن استخدام القوة والبحث عـن تسـوية سياسـية   

ــس أن تعكــس       ــن ال ــادرة م ــي ألي ب ــه ينبغ ــا إىل أن ــل بنم ممث
  .  )٤٠(مواقف الرابطة وجملس حقوق اإلنسان

اإلعــراب عــن موقفيهمــا وكــرر ممثــل الصــني وميامنــار   
ــا أن ــن      ومهـ ــلم واألمـ ــدا للسـ ــل ديـ ــار ال متثـ ــة يف ميامنـ احلالـ

ليني، وأن الس ينبغـي أن ميتنـع عـن أي عمـل مـن شـأنه       الدو
  .)٤١(أن يعوق جهود املساعي احلميدة

ــة و   ــودة يف )٤٢(٥٧٥٧يف اجللســ ــرين  ١١، املعقــ تشــ
، أدىل الــــرئيس (غانــــا) ببيــــان باســــم  ٢٠٠٧األول/أكتــــوبر 

  ، ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤٣(الس

املستشــار اخلــاص لألمــني   رحــب بالبعثــة الــيت قــام ــا مــؤخرا    
ــاري،     ــراهيم غمب ــار، الســيد إب ــام إىل ميامن ــه    وأكــدالع ــد دعم ــن جدي م

  القوي والثابت لبعثة املساعي احلميدة اليت أوفدها األمني العام؛  
وأعرب عـن بـالغ اسـتيائه مـن العنـف الـذي اسـتخدم يف قمـع           

ح مجيـع  التظاهرات السلمية يف ميامنار؛ وأكد أمهية التبكري بـإطالق سـرا  
  السجناء السياسيني وباقي احملتجزين؛  

وأكــد ضـــرورة أن يــئ حكومـــة ميامنــار الظـــروف الالزمـــة      
إلقامة حوار حقيقـي مـع داو أونـغ سـان سـوو كيـي، ومجيـع األطـراف         
املعنيـــة واموعـــات اإلثنيـــة، وذلـــك ـــدف حتقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة   

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 يامنار).(م ١٨والصفحة  ،(الصني) ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

علـــى معلومـــات عـــن املناقشـــة الـــيت دارت يف هـــذه   للحصـــول  )٤٢(  
اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع بـاء،       

من امليثاق، واجلـزء الثالـث، الفـرع بـاء،      ٣٩ما يتعلق باملادة  يف
 من امليثاق. ٤١ما يتعلق باملادة  يف

  )٤٣(  S/PRST/2007/37. 

مـة ميامنـار علـى    الشاملة، بدعم مباشر من األمم املتحـدة؛ وشـجع حكو  
أن تبحــث جبديــة التوصــيات واملقترحــات املقدمــة مــن الســيد غمبــاري؛  

ــع اخلطــوات الضــرورية ملعاجلــة      وأهــاب ــة أن تتخــذ مجي أيضــا باحلكوم
ــوق       ــانية وحق ــية واالقتصــادية واإلنس ــاحلقوق السياس ــة ب القضــايا املتعلّق

عـود  أن حتديـد مسـتقبل ميامنـار ي    وأكـد اإلنسان اليت تشغل بال سكاا، 
  أمره إىل مجيع سكاا؛  

ــار         ــة ميامن ــه حكوم ــدت ب ــذي تعه ــين ال ــااللتزام العل ورحــب ب
بتعـيني مسـؤول لالتصـال بـداو      ورحب أيضـا بالعمل مع األمم املتحدة، 

أونغ سان سوو كيي؛ وحث احلكومة ومجيـع األطـراف املعنيـة علـى أن     
  تتعاون تعاونا كامال مع السيد غمباري.  

  
املعقـودة   ٥٧٧٧رت يف اجللسـة  املداوالت الـيت دا   

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣يف 

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٧٧٧يف اجللســــــــة   
، استمع الس إىل إحاطـة مـن املستشـار    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ــا أدىل مجيــع       ــار، ويف أعقا ــام املعــين مبيامن ــني الع اخلــاص لألم
 ،اليابــانأعضـاء الـس ببيانــات، وأدىل ببيانـات كــذلك ممثلـو     

  وميامنار.   ،وسنغافورة

ــغو   ــه     أبل ــس عــن زيارت املستشــار اخلــاص أعضــاء ال
ــا   إىل ــع   مشــلميامنــار، مب ــة أمــور، معلومــات بشــأن رف ، يف مجل

حظــر التجــول، وســحب الوجــود العســكري مــن الشــوارع،    
واإلفراج عن بعض احملتجزين. وذكـر أن احلكومـة أكـدت لـه     

ــدما يف صــياغة د    ــزم املضــي ق ــا تعت ــتفتاء   أ ســتور وإجــراء اس
ــار إىل الوضــوح بشــأن       ــة افتق ــزال مث ــه ال ي ــات، إال أن وانتخاب
التوقيــت. وأشــار إىل أنــه مل يــتمكن مــن االلتقــاء مــع مجيــع        
ــان       ــرال ث ــك اجلن ــا يف ذل ــاءهم، مب ــب لق ــذين طل املتحــاورين ال
شــوي، ولكنـــه التقـــى داو ســـان ســو كـــي، ولكـــن مل تقـــدم   

لقيـود املفروضـة عليهـا.    احلكومة بعـد تأكيـدات بأـا سـترفع ا    
كي بيانـا مـن خـالل املستشـار      ووأصدرت داو أونغ سان سو

اخلاص أعلنت فيه عـن التزامهـا مبصـلحة الدولـة والتعـاون مـع       
احلكومــة عــن طريــق احلــوار اهلــادف واحملــدد زمنيــا وعــن دور  
ــت      ــك، وافق ــك الصــدد. وإضــافة إىل ذل ــم املتحــدة يف ذل األم
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ارة مـن املقـرر اخلـاص املعـين     حكومة ميامنار علـى اسـتقبال زيـ   
حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار ووافقت مبـدئيا علـى السـماح    

  .  )٤٤(للجنة الصليب األمحر الدولية مبقابلة احملتجزين املتبقني

لعمـل املستشـار    تأييـدهم وأعرب مجيع املتكلمني عـن    
اخلــاص. وأعــرب عــدد مــن املمــثلني عــن القلــق إزاء عمليــات   

ليت تستخدمها القيادة العسـكرية. وأعـرب   االحتجاز والعنف ا
بعض املتكلمني عن أسفهم لطرد املنسق املقـيم. ودعـا العديـد    
من املتكلمني إىل احلوار السياسـي واملصـاحلة الوطنيـة واحتـرام     
حقــوق اإلنســان وإىل االنتقــال حنــو الدميقراطيــة، وشــدد عــدد  
ــع      ــر الواق ــة األم ــودة إىل حال ــى أن الع ــتكلمني عل ــن امل ــل م  قلي
ليست خيارا. ورحب العديد من املمثلني بالبيـان الصـادر عـن    

  داو أونغ سان سوو كيي واستعدادها للحوار.

عـدة مـتكلمني أن النـهج الـذي تتبعـه سـلطات        وذكر  
ــن     ــام مل يكـ ــني العـ ــاص لألمـ ــار اخلـ ــة املستشـ ــار إزاء بعثـ ميامنـ

__________ 

  )٤٤(  S/PV.5777٥-٢ ت، الصفحا. 

. وأشـار العديـد مـن املـتكلمني     )٤٥(متماشيا مع توقعات الس
أمهية الدور الذي تقوم بـه رابطـة أمـم جنـوب شـرق      أيضا إىل 

ــيا ــار موقفيهمــا    )٤٦(آس ــثال الصــني وميامن أن  ، ومهــا. وأكــد مم
  .)٤٧(احلالة ال تشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني

__________ 

 ٩الصــفحة  و(اململكــة املتحــدة)؛    ٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٤٥(  
 ١٥الصـفحة  و(بلجيكـا)؛   ١٢الصـفحة  و(الواليات املتحـدة)؛  
 (إيطاليا). ١٦(فرنسا)؛ والصفحة 

ــه، الصــــفحة    )٤٦(   ــا، والواليــــات   ٩املرجــــع نفســ (جنــــوب أفريقيــ
 ١٤و  ١٣الصــفحتان و(بلجيكــا)؛  ١٢الصــفحة ودة)؛ املتحــ

ــفحتان و(الصــــــني)؛  ــي)؛  ١٨و  ١٧الصــــ ــاد الروســــ (االحتــــ
ــفحتان و ــريو)؛  ١٩و  ١٨الصـ ــفحة و(بـ ــو)؛  ١٩الصـ (الكونغـ
الصـــفحتان و(قطـــر)؛  ٢١الصـــفحة و(غانـــا)؛  ٢٠الصـــفحة و

(ســنغافورة)؛  ٢٥و  ٢٤ ناتالصــفحو(إندونيسـيا)؛   ٢٢و  ٢١
 (اليابان). ٢٦الصفحة و

 (ميامنار). ٢٣(الصني) والصفحة  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

    

  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة  - ٢٧

  من املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة 
  

  التمهيديةإلجراءات ا
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   

 همتوز/يوليــــ  ١٥املعقــــودة يف   ٥٤٩٠يف جلســــته  

٢٠٠٦    

ــالة مؤرخـــة  ب   ــه  ٤رسـ موجهـــة إىل  ٢٠٠٦متوز/يوليـ
، طلب ممثل اليابان عقـد جلسـة   )١(رئيس جملس األمن (فرنسا)

__________ 

  )١(  S/2006/481.  

 مــا قامــت بــه مجهوريــة كوريــا  فوريــة لــس األمــن للنظــر يف 
الشعبية الدميقراطية مـن إطـالق لقـذائف تسـيارية أو مركبـات      

  طائرة غري حمددة اهلوية.

، املعقــودة اســتجابة هلــذا الطلــب  ٥٤٩٠ويف اجللســة   
، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٥يف 

موجهــة  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ٤رســالة مؤرخــة ”البنــد املعنــون 
الـدائم لليابـان لـدى األمـم     إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل     

الــرئيس انتبــاه أعضــاء الــس إىل رســالة      ووجــه . “املتحــدة




