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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، 
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ويف ذلك االجتماع، الذي ُدعـي ممثـل جـزر سـليمان إىل املشـاركة فيـه، أدىل الـرئيس          
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )١()١(اجمللس(هولندا) ببيان بالنيابة عن 

، لوقـف القتـال   ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥للسـالم، املـربم يـوم     اتفاق تاونسـفيل  يؤيد بقوة  
  ؛بني قوة صقور مااليتا وحركة إيساتابو للتحرر وإلعادة السالم واالنسجام العرقي يف جزر سليمان

بإنشاء الفريق الدويل ملراقبة السالم، على النحو املبني يف اتفاق تاونسفيل للسالم، واملؤلف  يرحب  
ريني وأفراد من الشرطة املدنية غري مسلحني مـن اسـتراليا ونيوزيلنـدا، والـذي حتـددت واليتـه       من أفراد عسك

  ؛على أساس املرفق الثاين لالتفاق املذكور واتفقت عليها األطراف
الدول األخرى، ال سـيما دول املنطقـة، علـى االشـتراك يف تنفيـذ اتفـاق السـالم واملسـاعدة          يشجع  
  .على ذلك

  
  

__________ 

  )١(  S/PRST/2000/33.  


