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املوجهة إىل رئيس جملس األمن من  ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١الرسالة املؤرخة  -  ٢٤
  باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة  القائم

  املداوالت األولية    
  

 ١٩٩٨نيســـــــان/أبريل   ٢٢املقـــــــرر املـــــــؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٣٨٧٤  (اجللسة

موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ٣١برســالة مؤرخــة   
، أحـال ممثـل بـابوا غينيـا اجلديـدة رسـالة       )١(رئيس جملس األمن

موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٣٠مؤرخـــة 
األمــن مـــن وزيـــر خارجيــة بـــابوا غينيـــا اجلديــدة أبلغـــه فيهـــا    

لـرتاع الـذي   بالتطورات األخرية اليت اجتمعت خالهلا أطراف ا
دام تسع سنوات يف بوغانفيـل، بـابوا غينيـا اجلديـدة، واتفقـت      
علـــى ضـــمان التوصـــل إىل ســـالم مضـــمون ودائـــم بالوســـائل 
الســلمية. وتشــتمل التطــورات علــى هدنــة، موقعــة يف برهنــام،  

(هدنــــة  ١٩٩٧تشــــرين األول/أكتــــوبر   ١٠نيوزيلنــــدا، يف 
ملراقبـة اهلدنـة،   برهنام)، تشمل اتفاقا لدعوة فريق إقليمي حمايـد  

لتعزيــز وغــرس ثقــة اجلمــاهري يف عمليــة الســالم ومراقبــة تنفيــذ 
ــة يف بوغانفيــل،     اهلدنــة؛ وعلــى اتفــاق للســالم واألمــن والتنمي

كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٣موقــــع يف لنكــــولن، نيوزيلنــــدا، يف 
(اتفـــاق لنكـــولن)، أوضـــح أن األطـــراف يف وقـــف      ١٩٩٦

ة لتأييـد جهودهـا لضـمان    إطالق النار تتطلع إىل األمـم املتحـد  
التوصل إىل سـالم دائـم بالوسـائل السـلمية. وذكـرت الرسـالة       
كــذلك أن األمــم املتحــدة سترســل إشــارات هامــة ومشــجعة    
لدعم اجملتمع الدويل للسالم بقبول طلبات حكومة بـابوا غينيـا   
ــى       ــام عل ــة جملــس األمــن واألمــني الع ــدة، اخلاصــة مبوافق اجلدي

  ني ملراقبة تنفيذ اتفاق لنكولن.إرسال بعثة صغرية للمراقب
ــة    ــان/أبريل  ٢٢، املعقـــودة يف ٣٨٧٤ويف اجللسـ نيسـ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة يف جــدول  
أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس (اليابـان)،       

__________ 

  )١(  S/1998/287. 

ا غينيـا اجلديـدة، بنـاء علـى طلبـه، إىل      مبوافقة اجمللس، ممثل بابو
  املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٢(عن اجمللس

ــراع يف        ــور الصـ ــاره تطـ ــع يف اعتبـ ــن، إذ يضـ ــس األمـ إن جملـ
تعلـق ببوغانفيـل،   بوغانفيل، يؤيد بقوة اتفاق السالم واألمـن والتنميـة امل  

 ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٢٣ املوقع يف جامعة لنكولن، بنيوزيلندا، يف
، الذي توصـلت إليـه حكومـة بـابوا غينيـا اجلديـدة،       “)اتفاق لنكولن”(

وحكومـــة بوغانفيـــل االنتقاليـــة، وقـــوة مقاومـــة بوغانفيـــل، وحكومـــة  
، بشـأن  بوغانفيل املؤقتة، وجيش بوغانفيل الثـوري، وزعمـاء بوغانفيـل   

  وقف إطالق النار بني األطراف املتصارعة.
يرحب بوقـف   ويرحب جملس األمن بتمديد فترة اهلدنة، كما  

ــن      ــارا مــ ــري اعتبــ ــة، الــــذي سيســ ــدائم بــــال رجعــ ــار الــ إطــــالق النــ
  حسبما نص اتفاق لنكولن. ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٣٠

وجملس األمن يشجع مجيع األطراف على التعاون علـى تعزيـز     
ــع      املصــاحلة، ل ــاق لنكــولن، وحيــث مجي ــق أهــداف اتف كــي يتســىن حتقي

األطراف على مواصلة التعاون، وفقا التفاق لنكـولن، للعمـل، حتديـدا،    
على حتقيق السالم وصونه، وعلى نبذ استعمال القوة املسلحة والعنف، 
وعلى تسوية أية خالفات بالتشاور، يف احلاضر واملستقبل على السواء، 

  قوق اإلنسان وسيادة القانون.وعلى تأكيد احترامها حل
وجملس األمن يثين علـى جهـود بلـدان املنطقـة مـن أجـل فـض          

الصــراع، ويرحــب بإنشــاء فريــق رصــد الســالم، علــى النحــو املــبني يف   
اتفاق لنكولن، وهو الفريـق املؤلـف مـن أفـراد مـدنيني وعسـكريني مـن        

ــه يف رصــد    ــة واليت ــدا، املتمثل ــانواتو وفيجــي ونيوزيلن تنفيــذ  أســتراليا وف
  االتفاق املذكور.

ن يـدعو األمـم املتحـدة    لويالحظ جملس األمن أن اتفاق لنكـو   
إىل أن تؤدي دورا يف بوغانفيل؛ وهو يطلـب إىل األمـني العـام أن ينظـر     
يف التكوين الذي ستتجسد فيه مشاركة األمم املتحدة هـذه ويف طرائـق   

  متويلها.
  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره.  

__________ 

  )٢(  S/PRST/1998/10. 


