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 ٥٠٠أطــول للجنــة الســتكمال مشــروع الدســتور. ويشــارك   
منـدوبا   ٣٤٤مندوب يف جملس اللويا جريغا الدستوري منـهم  

ــو امل   راكــز يف جملــس  علــى مســتوى املقاطعــات ســينتخبهم ممثل
، الــذين يشــكلون ٢٠٠٢ اللويــا جريغــا الطــارئ املعقــود عــام 

 اهليئة االنتخابية الـيت تصـوت النتخـاب منـدويب اللويـا جريغـا      

 وقـد بـدأ تسـجيل النـاخبني ف يف مجيـع      الدستوري املنتخب.

ــات ــتوري      .املقاطع ــا الدس ــا جريغ ــس اللوي ــاد جمل ــوفر اعتم وي
 . وقال إنه جيـري الوطنيةللدستور اجلديد األساس لالنتخابات 

إنشــاء اهلياكــل القانونيــة واملؤسســية الالزمــة   بصــورة تدرجييــة
نشر أفرقة تسـجيل النـاخبني.   مبا يف ذلك لالنتخابات الوطنية، 

وكرر التأكيد علـى أن جنـاح عمليـة نــزع السـالح والتسـريح       
ــاج  ــادة اإلدم ــى     وإع وممارســة التســجيل االنتخــايب يعتمــد عل

ــة بشــكل كــبري بغيــة الســماح بنشــر  حتســني الظــروف األم  ني

ــه     املــوظفني خــارج املراكــز احلضــرية الرئيســية. وحــذر مــن أن

، ‘‘إذا مــا جــرت العمليــة االنتخابيــة اليــوم، فإهنــا لــن تــنجح  ’’
ــة يف أي وقــت إيل حــوايل     ــه ال ميكــن الوصــول حبري مضــيفا أن

يف املائــة مــن  ٢٠يف املائــة مــن منــاطق اجلنــوب، وحــوايل   ٦٠
 والشرق. ورحـب يف ذلـك السـياق    الشرقي -مناطق اجلنوب 

 باإلمجاع باملوافقة على توسيع القـوة الدوليـة   اجمللسبتصويت 

للمســاعدة األمنيــة إىل خــارج كــابول. وأكــد أنــه مــع دخــول  
عمليـــة بـــون مرحلتـــها األخـــرية، فإنـــه جيـــب علـــى احلكومـــة  
 األفغانية واجملتمع الدويل أن يشرعا يف مواجهـة أكـرب حتـديات   

. فمــا زالــت هنــاك عقبــات ال لسياســية وأبعــدها مــدىاملهمــة ا
فاحملافظــة علــى زخــم  ، لــيس أقلــها انعــدام األمــن.يســتهان هبــا

التقدم الـذي اسـتمر منـذ مـؤمتر بـون يتطلـب تصـميم الشـعب         
ــاين ــال إن  األفغـ ــدويل. وقـ ــع الـ ــاق   وإرادة اجملتمـ ــيع نطـ توسـ

 .)١٥٠(املعادلة املساعدة األمنية يوفر عنصرا هاما يف تلك
__________ 

)١٥٠(  S/PV.4848 ،٧إىل  ٢ات الصفح.     
مـن   جملـس األمـن  موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٨ آذار/مـارس  ٣١رسالة مؤرخة   - ٢٧      

  األمم املتحدةالقائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى 
تشـــرين  ٢١الفتـــرة مـــن املـــداوالت الـــيت أجريـــت يف 

ــاين/نوفمرب إىل  ــانون األول/ديســمرب  ١٥الث  ٢٠٠٣ ك
 )٤٨٨١ و ٤٨٠٥ و ٤٧٢٨ و ٤٦٧٤ ات(اجللس

ــة  ــودة يف  ٤٦٤٧يف اجللسـ ــرين الثـــاين/ ٢١املعقـ  تشـ
إىل إحاطــة مــن وكيــل  جملــس األمــن، اســتمع ٢٠٠٢ نــوفمرب

ــام  ــم  للشــؤون السياســية عــن أنشــطة    األمــني الع مكتــب األم
بـابوا غينيـا اجلديـدة، وبعـدها     املتحدة السياسي يف بوغانفيـل،  

اســتراليا ، وكــذلك ممثلــو  اجمللــسأدىل ببيانــات كــل أعضــاء   
  ونيوزيلندا. )١(وبابوا غينيا اجلديدة وفيجي

__________ 

 بالنيابة عن منتدى جزر احمليط اهلادئ.  )١(  

، يف إحاطتــه، أنــه كانــت  األمــني العــاموأفــاد وكيــل 
الـتخلص   هناك تأخريات يف إكمال املرحلـة الثانيـة مـن خطـة    

ــول        ــها حبلـ ــهاء منـ ــررا االنتـ ــان مقـ ــيت كـ ــلحة، الـ ــن األسـ مـ
إنـه نتيجـة    األمـني العـام  . وقـال وكيـل   ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

م التخلص من األسـلحة، تعرضـت عمليـة السـالم     لتباطؤ زخ
النكسـات الـيت حـدثت     التـوتر. وأوضـح أن   بأكملـها لـبعض  

رفض بعض املقاتلني السـابقني   ميكن أن ُتفسر بعاملني: أوال،
املشاركة يف عمليـة الـتخلص مـن األسـلحة نتيجـة للمشـاكل       
املتصلة بصـرف األمـوال املخصصـة إلعـادة اإلدمـاج وإعـادة       

الســابقني  لتصــور اخلــاطئ املتمثــل يف أن املقــاتلنيالتأهيــل، وا
سُتدفع هلم مبالغ نظري إعادهتم ألسلحتهم؛ وثانيا، تأثري محلـة  
متعمـدة للتزييــف وتشـويه احلقــائق فيمــا يتعلـق بطــابع عمليــة    
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فرانســيس أونــا، القائــد البوغــانفيلي  الســالم، يقــوم هبــا أتبــاع
غــم تلــك الرئيســي الــذي ال يــزال خــارج عمليــة الســالم. ور 

إنه شعر بالتشجيع بسـبب   األمني العامالتطورات، قال وكيل 
النتــائج الــيت أســفر عنــها اجتمــاع عقدتــه اللجنــة االستشــارية   

، برئاسـة  ٢٠٠٢تشـرين األول/أكتـوبر    ٣٠ لعملية السـالم يف 
مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي يف بوغانفيـــل، واختـــذ فيـــه 

الثانيــة مــن خطــة   املقــاتلون الســابقون قــرارا بإكمــال املرحلــة  
 كـــانون األول/ديســـمرب ٢٤الـــتخلص مـــن األســـلحة حبلـــول 

. ويف ذلك االجتمـاع، اختـذ عـدد مـن القـرارات الـيت       ٢٠٠٢
ــاذ       ــا، وتشــجيع اخت ــر إحكام ــات أكث ــل احلاوي هتــدف إىل جع

إجيابيــة جتــاه الــتخلص مــن األســلحة، مبــا يعــود   مواقــف أكثــر
 راتبعمليــة مجــع األســلحة إىل مســارها. كمــا اختــذت قــرا      

ملعاجلة املشاكل املتعلقة باسـتخدام األمـوال املخصصـة إلعـادة     
اإلدماج وإعادة التأهيل. وعلى سبيل املتابعة الجتماع اللجنـة  
االستشــارية لعمليــة الســالم، عقــد قائــدا فصــيلي بوغانفيــل       
ــاين/نوفمرب     ــرين الثـ ــة تشـ ــتثنائيا يف أراوا يف بدايـ ــا اسـ اجتماعـ

املقاطعـة. واعتمـد    إدارة امتدت املشاركة فيه لتشمل ،٢٠٠٢
مـن مجلـة    االجتماع قرارا مشتركا بني املقاتلني السابقني دعا،

أمور أخرى، قادهتم السياسيني إىل الدخول يف حوار مـع قـوة   
ــاموي ــا. وعقـــب هـــذين   دفـــاع ميكـ ــادة فرانســـيس أونـ بقيـ

االجتماعني، شرعت القيادة السياسـية للمقـاتلني السـابقني يف    
مع القائد العسكري لفرانسيس أونا.  إجراء اتصاالت مباشرة

االجتماعني على حد سواء، بعث مكتـب األمـم املتحـدة     ويف
ــة الوضــوح إىل    ــل برســالة بالغ ــاتلني  السياســي يف بوغانفي املق

الســابقني مؤداهــا أن مصــداقية الــتخلص مــن األســلحة ورمبــا   
الســالم برمتــها ســتتعرض للخطــر مــا مل يــتم  مصــداقية عمليــة
النهائي احملـدد. كمـا شـدد املكتـب جمـددا علـى       الوفاء باملوعد 

ــى إجنــاز      ــذايت يتوقــف عل ــدم صــوب احلكــم ال أن إحــراز التق
  املرحلة الثانية وعلى التحقق من ذلك.

مكتـب األمـم   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقـد  
سلسـلة مـن االجتماعـات مـع      املتحدة السياسي يف بوغانفيـل 

جلزيـرة بغيـة التشـجيع علـى     مجاعات اجملتمع املـدين يف أحنـاء ا  
مشـــاركة اجملتمـــع إىل أقصـــى حـــد يف خطـــة الـــتخلص مـــن   

علــى أنــه بالنســبة  األمــني العــاماألســلحة. كمــا شــدد وكيــل 
 مكتــب األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــللكافــة أنشــطة 

املتصــلة خبطــة الــتخلص مــن األســلحة، متتــع املكتــب بعالقــة    
الم (الــذي يضــم ومثمــرة مــع فريــق مراقبــة الســ عمــل وثيقــة
أســـتراليا وفـــانواتو وفيجـــي ونيوزيلنـــدا). وفيمـــا حكومـــات 

أن  األمـني العـام  لجنـة دسـتور بوغانفيـل، أفـاد وكيـل      يتعلق ب
اللجنــة عكفــت علــى إجــراء مشــاورات مــع ســكان خمتلــف    

بشأن احملتـوى الـذي ينبغـي     مناطق اجلزيرة الستطالع آرائهم
ــان مــن املنتظــ      ــتور بوغانفيــل. وك ر أن تعــّد أن يتضــمنه دس

الثاين/ينــاير  كــانون ١اللجنــة أول مشــروع للدســتور حبلــول 
، مث تنظـــر اجلمعيـــة التأسيســـية الـــيت ُيتوقـــع إنشـــاؤها ٢٠٠٣
بعد ذلـك يف مشـروع الدسـتور.     ٢٠٠٣شباط/فرباير  حبلول

ــار وكيـــل  ــاموأشـ ــا   إىل األمـــني العـ ــة فعليـ ــرة اللجنـ أن مباشـ
ة السياسـي  املتحـد  ألعماهلا تتوقف علـى حتقّـق مكتـب األمـم    
خطــة الــتخلص مــن يف بوغانفيــل مــن إكمــال املرحلــة الثانيــة 

بصــورة مرضــية. وتأكيــدا علــى املهــام احلامســة الــيت  األســلحة
تنتظر املكتب إلكمال املرحلتني الثانية والثالثة (وهي مرحلـة  

خطـة الـتخلص   اختاذ قرار هنائي بشـأن مصـري األسـلحة) مـن     
ن اللجنـة االستشـارية   ، وباإلشارة إىل أن كال مـ من األسلحة

قـــد طلبتـــا  بـــابوا غينيـــا اجلديـــدةلعمليـــة الســـالم وحكومـــة 
 مكتب األمم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل   استمرار وجود 

 األمــني العــامإىل مــا بعــد إجــراء االنتخابــات، أوصــى وكيــل 
ــس ــم املتحــدة السياســي يف      اجملل ــب األم ــة مكت ــد والي بتمدي

أكــدت األطــراف شــهرا أخــرى، حيــث  ١٢بوغانفيــل ملــدة 
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مجيعــاً ضــرورة اســتمرار املكتــب يف الوجــود مــن أجــل إمتــام    
  .)٢(بنجاح عملية السالم

وكـــرر معظـــم املـــتكلمني تأكيـــد تأييـــدهم لعمليــــة      
اتفــاق الســالم، وأقــروا بالتقــدم الكــبري الــذي حتقــق يف تنفيــذ   

ــذ توقيعــه يف   ، ٢٠٠١آب/أغســطس  ٣٠ســالم بوغانفيــل من
مكتــب األمــم املتحــدة يبــذهلا  ورحبــوا باســتمرار اجلهــود الــيت

ــل ــة الســالم وصــوال لتلــك    السياســي يف بوغانفي وفريــق مراقب
  الغاية.

إزاء حـــاالت وأعـــرب بضـــعة مـــتكلمني عـــن قلقهـــم 
، وخاصـة  التأخري يف عملية بوغانفيـل والعوائـق الـيت تعترضـها    

، يف حـني أشـار   )٣(طة التخلص من األسـلحة التنفيذ الكامل خل
علـى   عـدم اإلصـرار  مـن املهـم   أن  ا إىلممثال سنغافورة وأيرلنـد 

ــة الســالم يف إطــار زمــين متشــدد متامــا   حصــر . )٤(تنفيــذ عملي
وشدد العديد من املتكلمني على االرتباط بني حتقيق تقـدم يف  

إقامـة احلكـم الـذايت يف بوغانفيـل      وبـني  التخلص من األسلحة
 عــن طريــق الوســيلة القانونيــة الــيت تــنص علــى جعــل إدراج  

لــذايت واالســتفتاء يف البــاب اجلديــد مــن الدســتور االســتقالل ا
بتحقــق املكتــب السياســي لألمــم املتحــدة يف   الــوطين مرهونــا

الثانية من اخلطـة املتفـق    بوغانفيل ومصادقته على إجناز املرحلة
  .)٥(عليها للتخلص من األسلحة

، أيـــد غالبيـــة  األمـــني العـــام وفيمـــا يتعلـــق بتوصـــية   
ــة    ــد والي ــتكلمني متدي ــب اامل ــم املتحــدة السياســي يف   مكت ألم

للسـماح لـه باإلشـراف علـى      ٢٠٠٣حىت هناية عام  بوغانفيل
__________ 

  )٢(  S/PV.4647 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

االحتــاد ( ١٢ الصــفحة(املكســيك)؛ و ٥ املرجــع نفســه، الصــفحة  )٣(  
 ).الروسي

 .)أيرلندا( ١٤)؛ والصفحة سنغافورة( ١١فحة املرجع نفسه، الص  )٤(  

)؛ النـرويج ( ٨)؛ والصفحة موريشيوس( ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
 .)غينيا( ١٢والصفحة 

اإلقـرار   تنفيذ العناصر املتبقية من اتفاق السالم، مبا يسـهم يف 
رأى  الواليـات املتحـدة  النهائي لعملية السـالم. غـري أن ممثـل    

خطــة الــتخلص مــن أن التــأخري يف تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن  
شـهرا أخـرى.    ١٢ربر متديد والية املكتب ملدة ال ي األسلحة

والحظ املمثـل أنـه ال ميكـن إحـراز تقـدم حنـو احلكـم الـذايت         
وإجراء االستفتاء ما مل ُيصادق املكتب على اكتمـال املرحلـة   

 األسلحة، وشدد علـى ضـرورة   الثانية من عملية التخلص من
ــة العامــة علــى      ــر قياســا مــن األمان ــوفر مؤشــر أوضــح وأكث ت

وإسـتراتيجية تصـفية    عملية الـتخلص مـن األسـلحة    ‘‘مصري’’
املكتب بأسره. وأشار يف ذلك الصدد إىل رأي وفده املبدئي 

. ويف حـني  )٦(أشـهر  وهو أنه يكفي متديد والية املكتـب سـتة  
ســلم ممــثال اململكــة املتحــدة والكــامريون بضــرورة النظــر يف   
إستراتيجية خروج للمكتب، فقد حذرا من تعريض النجـاح  

ــاء      ا ــن خــالل التعجــل يف إهن ــر م ــل للخط ــق يف بوغانفي ملتحق
  .)٧(األمم املتحدةمسامهة 

إىل أنـــه رغـــم   بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة  وأشـــار ممثـــل  
اجلــدول الــزمين املقتــرح، احملــدد يف املــذكرة التــأخريات، فــإن 

، ال يـــزال قائمـــا، وأن ٢٠٠٢آب/أغســـطس  التفصـــيلية يف
ة التفصـيلية تكفـل   هناك معـامل قاطعـة حمـددة يف تلـك املـذكر     

  .)٨(خروج األطراف على النحو الواجب
 ‘‘ملــف’’وســلط ممثــل ســنغافورة الضــوء علــى أن     

يشــكل منــذ فتــرة مــن الــزمن مصــدر تشــجيع بوغانفيــل ظــل 
ــه اظهــر أن جهــود اجمللــس      ألعضــاء جملــس األمــن، حيــث أن

  .)٩(ميكن أن حتقق النتائج املرجوة، وهو ما حدث كثريا
__________ 

 .٩ املرجع نفسه، الصفحة  )٦(  

 ١٧الصــــفحة ؛ و)الكــــامريون( ١٦املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٧(  
 .)اململكة املتحدة(

 .٢٠و ١٩تان املرجع نفسه، الصفح  )٨(  

 .١١ املرجع نفسه، الصفحة  )٩(  
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 آذار/مــــارس ٢٨ودة يف املعقــــ ٤٧٢٨ويف اجللســــة 
، باإلضـافة  اجمللـس ، اليت أدىل فيها ببيانات كل أعضاء ٢٠٠٣

ونيوزيلنـدا   )١٠(وفيجـي بابوا غينيـا اجلديـدة   إىل ممثلي استراليا و
عـن   األمـني العـام  تقريـر   اجمللـس واليابان، كان معروضـا علـى   

 ٢٠املـــؤرخ  مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي يف بوغانفيـــل
يف تقريـــره،  األمـــني العـــاموالحـــظ  .)١١(٢٠٠٣ آذار/مـــارس

وافــق علــى متديــد واليــة  جملــس األمــنضــمن مجلــة أمــور، أن 
مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل لفترة أخـرية حـىت   

. وأشـــار إىل أنـــه مل )١٢(٢٠٠٣األول/ديســـمرب  كـــانون ٣١
 خطـة الـتخلص مـن األسـلحة    يتسن إكمال املرحلة الثانية مـن  

حىت ذلك التـاريخ.   ٢٠٠٢ /ديسمربكانون األول ٢٤حبلول 
يف  وقد اعتمد الزعماء السياسيون وزعمـاء املقـاتلني السـابقني   

يف بوكـا خطـة عمـل إلمتـام عمليـة       ٢٠٠٣شباط/ فرباير  ١٧
خطــة مجــع األســلحة. غــري أن عقبــة كــربى حتــول دون إمتــام   

ــتخلص مـــن األســـلحة   ظلـــت تتمثـــل يف عـــدم مشـــاركة     الـ
ــوة دفــاع ميكــام   فرانســيس ــا وق ــة  أون ــه يف عملي وي التابعــة ل

ــة تنفيــذ عمليــة        ــدته االلتــزام بعــدم عرقل الســالم، رغــم مناش
ــل      ــة دســتور بوغانفي الســالم. ومــع اإلشــارة إىل أن عمــل جلن

يف تقريـره أنـه مت إصـدار     األمـني العـام  يسري سريا حسنا، أفـاد  
 ٢٠٠٣شـــباط/ فربايـــر  ١أول مشـــروع رمســـي للدســـتور يف 

اجلزيــرة بأكملــها.   يدإلجــراء مشــاورات بشــأنه علــى صــع    
، ٢٠٠٣والحظ أنه ميكن إجراء االنتخابات حبلول هناية عـام  

ــن     ــة مـ ــة الثانيـ ــال املرحلـ ــريطة إكمـ ــن  شـ ــتخلص مـ ــة الـ خطـ
. ونتيجــة لزيــارة قامــت هبــا احلكومــة الوطنيــة هبــا يف األســلحة
ــباط/فرباير ١٩و  ١٨يـــومي  ــة ٢٠٠٣ شـ ، وقّعـــت احلكومـ

تفـاهم أنشـأت آليـة    الوطنية مع األطراف يف بوغانفيل مذكرة 
فيمــا بــني هــذه اجلهــات بشــأن مجيــع جوانــب تنفيــذ  للتشــاور

__________ 

 بالنيابة عن منتدى جزر احمليط اهلادئ.  )١٠(  

  )١١(  S/2003/345. 

 من خالل تبادل للرسائل (انظر الفصل اخلامس).  )١٢(  

ــذايت، مبــا يف ذلــك نقــل    الســلطة واملهــام   ترتيبــات احلكــم ال
ــارة إىل أن فريـــق    ــع اإلشـ ـــزاعات. ومـ ــوية النـ ــوارد وتسـ واملـ

ــول    ــة الســالم سينســحب حبل ــه ٣٠مراقب ــال حزيران/يوني ، ق
 ياسـي يف بوغانفيـل  مكتب األمم املتحـدة الس إن  األمني العام

يرى أنـه سـيكون مـن املفيـد قبـل انسـحاب الفريـق أن تقـوم         
ــاق  ــراف االتفـ ــق    أطـ ــا يتعلـ ــرز فيمـ ــدم احملـ ــتعراض التقـ باسـ

ــر يف     ــزم األم ــر إذا ل ــلحة، والنظ ــن األس ــالتخلص م وضــع  ب
ترتيب بـديل عـن الفريـق ملسـاعدة املكتـب يف الوفـاء بواليتـه        

  .٢٠٠٣حبلول هناية عام  والشروع يف االنسحاب
إىل إحاطــة مــن  اجمللــسويف اجللســة نفســها، اســتمع  

املســاعد للشــؤون السياســية اســتنادا إىل تقريــر    األمــني العــام
املسـاعد، يف   األمني العـام املذكور أعاله. وأشار  األمني العام

أنــه يبــدو أن تنفيــذ خطــة العمــل يســري علــى مــا إحاطتــه، إىل 
دخول يف يرام. وفيمـا يتعلـق بـرفض السـيد فرنسـيس أونـا الـ       

بــابوا غينيــا حكومــة حــوار، فقــد شــدد علــى أمهيــة اســتمرار  
ــدة ــا يف     اجلدي ــذل جهوده ــة األخــرى يف ب واألطــراف الفاعل

امليـــدان لتشـــجيع الســـيد أونـــا علـــى املشـــاركة يف عمليـــة       
  .)١٣(السالم

وأثـــىن معظـــم املـــتكلمني علـــى اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا  
راقبــة وفريــق م مكتــب األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل

خطة الـتخلص مـن   السالم يف املضي قدما باملرحلة الثانية من 
بدرجــة كــبرية. وترحيبــا خبطــة العمــل، حــث كــثري  األســلحة

مـــن املـــتكلمني األطـــراف علـــى الوفـــاء بالتزامـــاهتم مبوجـــب 
اخلطة. كمـا أعـرب املتكلمـون عـن ارتيـاحهم للتقـدم الـذي        

تمر يف أحرزته جلنة دسـتور بوغانفيـل، وأكـدوا أمهيـة أن تسـ     
 مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل     مرحلة ما بعد 

ــامج   ــاعدات برنـ ــدة مسـ ــم املتحـ ــاالت   األمـ ــائي والوكـ اإلمنـ
__________ 

  )١٣(  S/PV.4728 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 
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املتخصصة يف عملية اإلعمـار وبنـاء السـالم يف بوغانفيـل بعـد      
  انتهاء الصراع.  

ورأى ممثل أملانيا أنه ينبغي الشـروع يف خطـط طارئـة،    
ذا مل يـتم اجنـاز املرحلـة الثانيـة مـن      بالتعاون مع األمانة العامة، إ
يف املوعد املقرر هلـا قبـل انسـحاب     خطة التخلص من األسلحة

ــالم   ــة السـ ــق مراقبـ ــل   )١٤(فريـ ــرى، رأى ممثـ ــة أخـ ــن ناحيـ . ومـ
أن الوقت املتاح إلكمال املرحلة الثانيـة لـيس    الواليات املتحدة

بال حدود، حيـث أن فريـق مراقبـة السـالم واملكتـب السياسـي       
ن يف مواعيــد حمــددة، وأن إحــراز تقــدم حنــو احلكــم      ســيغادرا

. )١٥(الــذايت أمــر أهــم بكــثري مــن أن يتحمــل مزيــدا مــن التــأخري 
علـى   الواليـات املتحـدة  وقال ممثال اجلمهورية العربية السورية و

 األمـني العـام  ن يتضـمن تقريـر   حد سواء إهنما كانـا يتطلعـان أل  
. )١٦(ســيتفاصــيل أكثــر عــن إســتراتيجية خــروج املكتــب السيا 

وأكد العديد من املـتكلمني علـى ضـرورة االنتقـال إىل املرحلـة      
، حيــث ســيتخذ قــرار خطــة الــتخلص مــن األســلحةالثالثــة مــن 

  .)١٧(بشأن املصري النهائي لألسلحة
وقال ممثل اسـتراليا إن حكومتـه ستواصـل مشـاركتها     

وسـتكز علـى   يف بوغانفيل بعد انسحاب فريق مراقبة السالم، 
وإنشـاء حكومـة    قتصادية، وإيصـال اخلـدمات،  دعم التنمية اال

  .)١٨(مستقلة يف بوغانفيل وتشغيلها وإدارهتا
ــة  ــودة يف  ٤٨٠٥ويف اجللســ  آب/أغســــطس ٦املعقــ

مكتــب األمــم إىل إحاطــة مــن رئــيس  اجمللــس، اســتمع ٢٠٠٣
__________ 

 .٨ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤(  

 .١١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٥(  

ــفحة     )١٦(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــورية  اجل( ١٠املرجـ ــة السـ ــة العربيـ )؛ مهوريـ
 .(الواليات املتحدة) ١١والصفحة 

 ٢١(بابوا غينيـا اجلديـدة)؛ والصـفحة     ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
 .)استراليا( ٢٣)؛ والصفحة نيوزيلندا(

 .٢٠ املرجع نفسه، الصفحة  )١٨(  

، وبعــدها أدىل ببيانــات كــل  املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل 
بــابوا غينيــا  اليا و، باإلضــافة إىل ممثلــي اســتر  اجمللــسأعضــاء 
  ونيوزيلندا واليابان. )١٩(فيجيو اجلديدة

تنفيـذ  وقال رئيس املكتب السياسي، يف إحاطتـه، إن  
، كـان  احلثيثـة اتفاق بوغانفيل للسـالم قطـع بعـض اخلطـوات     

أمهها إمتام املرحلة الثانية مـن عمليـة الـتخلص مـن األسـلحة.      
ملكتـب  ويف غياب معايري رقميـة لتحديـد ذلـك اإلمتـام، قـرر ا     

السياســي أن يرتكــز يف التحقــق مــن إكمــال العمليــة علــى       
عملية مشـاورات واسـعة، متكـن مـن خالهلـا التحقـق مـن أن        
سكان اجلزيـرة يشـعرون بقـدر مـن الثقـة واألمـن مل يشـعروا        
به أبدا يف أي وقت منذ انتهاء األزمة. ورغم وجـود أسـلحة   
ــا       ــف، وهــي أســلحة حيــتفظ هب مل ُتجمــع بــني خمتلــف الطوائ

قاتلون سابقون ورجال أعمـال وجمرمـون، وأيضـا مؤيـدون     م
أنـه   نلفرانسيس أونا، فإن سـكان اجلزيـرة مـا كـانوا يعتقـدو     

 ٣٠ينبغي لتلك العوامل أن تؤخر تنفيـذ اتفـاق السـالم. ويف    
، قـــدم املكتـــب ذلـــك التحقـــق وتلـــك     ٢٠٠٣ متوز/يوليـــه

الشــــهادة إىل احلكومــــة الوطنيــــة. وأشــــار رئــــيس املكتــــب 
 أنـه عنـدما يبـدأ سـريان التعـديالت الدسـتورية،       السياسي إىل

سيصبح من املمكن املضي قدما يف إجراء انتخابات حكومـة  
وجتري االستعدادات للحكم الذايت، الـيت  بوغانفيل املستقلة. 

 تتركز على صياغة دستور بوغانفيل، مـن خـالل مشـاورات   

بــني احلكومــة الوطنيــة وإدارة بوغانفيــل. وفيمــا يتعلــق بعــدم  
ركة السيد فرنسيس أونا يف عملية السالم، أشـار رئـيس   مشا

ــها كــل     ــر اجلهــود املكثفــة الــيت بذلت املكتــب السياســي إىل اث
األطــراف املعنيــة، مبــا فيهــا املكتــب السياســي، إلشــراكه، أو  

وواصـل الفريـق املعـين     على األقل لضمان أال يعرقل العمليـة. 
راليا وفـانواتو  باملرحلة االنتقالية يف بوغانفيل (الـذي يضـم اسـت   

ــة الســالم،     ــق مراقب ــذي ســيخلف فري ــدا)، ال وفيجــي ونيوزيلن
__________ 

 بالنيابة عن منتدى جزر احمليط اهلادئ.  )١٩(  
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ــها فحــص        ــور، من ــة أم ــب السياســي يف مجل ــع املكت ــاون م التع
وتســجيل مــا مت مجعــه مــن األســلحة. وأخــريا، أشــار رئــيس        

قـد يـود يتحـول باهتمامـه إىل      اجمللـس املكتب السياسـي إىل أن  
يل يف توطيد أركان السبل اليت ميكنه هبا أن يدعم شعب بوغانف
  .)٢٠(سالمهم ومواصلته يف فترة ما بعد املكتب

ــه      ــى توجيـ ــراف علـ ــتكلمني األطـ ــم املـ ــجع معظـ وشـ
جهودهم حنو حتديد موعد إلجـراء االنتخابـات يف بوغانفيـل،    
وعقـــد تلـــك االنتخابـــات فعـــال، وإقامـــة حكومـــة مســـتقلة.   

يـل،  وترحيبا بإنشاء الفريق املعين باملرحلـة االنتقاليـة يف بوغانف  
شجع كثري من املتكلمني مواصلة املشاركة لرصد االلتزامـات  
املعلنــة يف خطــة العمــل، كمــا أعربــوا عــن تأييــدهم لتقــدمي        
مساعدات من الربنامج اإلمنائي وغريه من الوكـاالت يف فتـرة   

  اإلعمار بعد انتهاء الصراع.
وأشــار ممثــل اســتراليا إىل أن قــرار نشــر الفريــق املعــين  

اليــة يف بوغانفيــل قــد اظهــر مــرة أخــرى قــدرة   باملرحلــة االنتق
مجاعـــة جنـــوب احملـــيط اهلـــادئ علـــى العمـــل معـــا للتصـــدي   

  .)٢١(للتحديات اليت تواجه السالم واألمن يف املنطقة
ويف حني دعا العديد من املـتكلمني إىل إشـراك السـيد    

، فقـد أكـد ممثـل نيوزيلنـدا     )٢٢(فرنسيس أونا يف عملية السـالم 
كومتـه للجهـود املبذولـة وصـوال لتلـك      على أنه رغـم تأييـد ح  

الغايــة، فــإن عمليــة الســالم ال ميكــن أن تنتظــر الســيد أونــا أو  
  .)٢٣(تنحرف عن مسارها بسبب غيابه

 كــانون األول/ ١٥املعقــودة يف  ٤٨٨١ويف اجللســة 
 األمـني العـام  إىل إحاطـة مـن    اجمللـس ، اسـتمع  ٢٠٠٣ ديسمرب

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4805 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )٢١(  

 ١٠(بـابوا غينيـا اجلديـدة)؛ والصـفحة      ٧املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٢٢(  
 .)أملانيا واململكة املتحدة( ١١)؛ والصفحة فرنسا(

 .٢٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٣(  

ــدها أدىل ببي   ــية، وبعـ ــؤون السياسـ ــاعد للشـ ــل  املسـ ــات كـ انـ
بــابوا غينيــا  ، باإلضــافة إىل ممثلــي اســتراليا و  اجمللــسأعضــاء 
  ونيوزيلندا واليابان. اجلديدة

املسـاعد، يف إحاطتــه، أنــه مــن   األمــني العــاموأوضـح  
 يلن يعتمـد دسـتور بوغانفيـل النـهائي رمسيـا يف حـوا      أاملتوقع 
ن توافـق عليـه احلكومـة الوطنيـة حبلـول      أ، و٢٠٠٤ أيار/مايو

فــورا، يــدخل الدســتور   ، وبعــد ذلــك٢٠٠٤آب/أغســطس 
شـــهر أحيــز النفــاذ، مث تكـــون هنــاك حاجــة إىل فتـــرة ســتة      

 ٣٠ويف  الســــتكمال االســــتعدادات إلجــــراء االنتخابــــات.
جـيش بوغانفيـل الثـوري    اختـذ  ، ٢٠٠٣ تشرين الثاين/نوفمرب

وقـــوة بوغانفيـــل للمقاومـــة قـــرارا أعلـــن أن املصـــري النـــهائي  
ــا  ــذلك  هــو الت لألســلحة احملتجــزة يف حاوي ــا ل ــدمري. ووفق ت

تم اسـتكمال العناصـر   يـ القرار، ينبغي أن جيري التدمري حاملـا  
اليت تشمل عدة أمور، منها دخـول   األساسية لعملية السالم،

املسـاعد إىل   األمني العام. وأشار دستور بوغانفيل حيز النفاذ
ختـزين أسـلحة قـوة    أن السيد فرانسيس أونا ظل علـى رفضـه   

ن هــذه أوأنــه ميكــن أن يكــون ملوقفــه بشــ   دفــاع ميكــاموي،
لة تــأثري علــى ســرعة وتوقيــت تنفيــذ املرحلــة الثالثــة مــن أاملســ

ــن األســلحة   ــتخلص م ــو   خطــة ال ــا ه . وأخــريا، ويف ضــوء م
ــن ســـحب   ــة يف   لخمطـــط مـ ــة االنتقاليـ ــين باملرحلـ ــق املعـ لفريـ

السـالم   ، ونظرا ألن عمليـة ٢٠٠٣حبلول هناية عام  بوغانفيل
ــلت    ــد وصـ ــون قـ ــن تكـ ــها إىللـ ــانون   هنايتـ ــة كـ ــول هنايـ حبلـ

بإنشـاء بعثـة    األمني العام، فقد أوصى ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
يف بوغانفيـل ملـدة تقتصـر علـى األشـهر       األمم املتحـدة ملراقيب 

. وتكــون هــذه البعثــة نســخة  ٢٠٠٤الســتة األوىل مــن عــام  
، مكتــب األمــم املتحــدة السياســي يف بوغانفيــل مصــغرة مــن 

لإلسـهام يف بنـاء    ألمم املتحدةمرا للتوفر وجودا سياسيا مست
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الثقة فيما بـني أطـراف العمليـة وتوطيـد السـالم الـذي حققتـه        
  .)٢٤(األطراف املعنية حىت ذلك الوقت

ــراح       ــع اقت ــاقهم م ــن اتف ــتكلمني ع ــم امل ــرب معظ وأع
 األمـم املتحـدة  الذي يقضي بـأن اسـتمرار وجـود     األمني العام

هـود املبذولـة لـدفع    يف بوغانفيل سيساعد يف تيسري وتعزيـز اجل 
عمليـــة الســـالم قـــدما. ويف ذلـــك الصـــدد، رأى العديـــد مـــن 
ــم        ــد لألم ــك الوجــود املمت ــك ذل ــه جيــب أن ميتل ــتكلمني أن امل

. وقالـت  )٢٥(املتحدة يف بوغانفيل إستراتيجية خـروج واضـحة  
ــراح    ــها ســتدرس اقت ــة املكســيك إن حكومت ــام ممثل  األمــني الع

فيـــل لســـتة أشـــهر يف بوغان األمـــم املتحـــدةباســـتمرار وجـــود 
قــرار علــى املترتبــة عــن أي املاليــة اآلثــار مــع مراعــاة إضــافية، 

أفضــل ســبيل ميكــن مــن خاللــه لألمــم تــبني الــدول األعضــاء و
  .)٢٦(املتحدة أن تواصل تعزيز العملية السياسية يف بوغانفيل

__________ 

  )٢٤(  S/PV.4881 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 

 .)افرنس( ٨)؛ والصفحة أملانيا( ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .٩ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٦(  

وأشــار ممثــل اســتراليا إىل التــزام حكومتــه مســتقبال      
يف اعدة األطــراف بــالتركيز علــى احلكــم الســليم وعلــى مســ  

حكــم ذايت ممكنــة التحقيــق وقــادرة علــى البقــاء للإقامــة إدارة 
ــده سيواصــل تقــدمي املســاعدة     ــل. كمــا أشــار إىل بل لبوغانفي
وبناء القدرات يف قطاع األمن يف بوغانفيل، بالتعاون الوثيـق  

  .)٢٧(مع نيوزيلندا
عـن تقـديره جلهـود     بابوا غينيـا اجلديـدة  وأعرب ممثل 

أن  ، وأشـار إىل تحـدة السياسـي يف بوغانفيـل   مكتب األمم امل
إىل تلـك اهليئـة،    ثقة األطراف باملكتب السياسـي، واطمئناهنـا  

  .)٢٨(باألمم املتحدة هو أيضا تعبري قوي عن الثقة
__________ 

 .٢٢ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٧(  

 .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٨(  

  
 جملـس األمـن  موجهة إىل رئيس  ٢٠٠٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٠رسالة مؤرخة   - ٢٨  

  األمم املتحدةئمة جلزر سليمان لدى من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدا
  اإلجراءات األولية

 بيان من الرئيس): ٤٢٢٤(اجللسة  ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦املقرر املؤرخ 
 جملـس األمـن  أدرج ، ٢٠٠٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٦املعقودة يف  ٤٢٢٤يف اجللسة   

ــون     ــد املعن ــه، دون اعتراض،البن ــة  ’’يف جــدول أعمال ــالة مؤرخ ــاين/نوفمرب ت ١٠رس  شــرين الث
ــيس   ٢٠٠٠ ــة إىل رئ ــة الدائمــة جلــزر      جملــس األمــن موجه ــة للبعث ــائم باألعمــال بالنياب مــن الق

 ويف تلـك الرسـالة، أحـال ممثـل جـزر سـليمان       .‘‘)S/2000/1088( األمم املتحـدة سليمان لدى 
، يف تاونسـفيل  ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥نسخة من اتفاق تاونسفيل للسالم املـربم يف  

  .بني الفصائل املتحاربة يف جزر سليمان وحكومة جزر سليمانلوقف القتال باستراليا، 


