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رسالة مؤرخة ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ موجهة إىل رئيس جملـس األمـن 
   من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة جلزر سليمان لدى األمم املتحدة 

يشرفين أن أبعث إليكم طيه نسخة من اتفاق تاونسـفيل للسـالم املـربم يف ١٥ تشـرين 
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ يف تاونسـفيل، باسـتراليا، بـــني الفصــائل املتحاربــة (يف جــزر ســليمان) 

وحكومة جزر سليمان (انظر املرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم اتفاق السالم بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) جريميياه مانيلي 
القائم باألعمال املؤقت 
لبعثـــة جـــزر سليمـــان 
لـــدى األمـــم املتحـــدة 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٠ تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ املوجهــة إىل رئيــس 
جملـــس األمـن مـن القـائم باألعمـال بالنيابـة للبعثـة الدائمـة جلـزر ســـليمان لــدى 

   األمم املتحدة 
  اتفاق تاونسفيل للسالم 

اتفاق على وقف األعمـال القتاليـة بـني قـوة صقـور مااليتـا وحركـة إيسـاتابو للتحـرر 
وإلحالل السالم والوئام اإلثين يف جزر سليمان 

 
أبرم هذا االتفاق يف اخلامس عشر من تشرين األول/اكتوبر ٢٠٠٠ 

قوة صقور مااليتا التابعة ملقاطعة مااليتا، عن الطرف األول؛  بني:
حركة إيساتابو للتحرر التابعة لغوادالكانال، عن الطرف الثاين؛  و :

حكومة جزر سليمان، عن الطرف الثالث؛  و :
حكومة مقاطعة مااليتا، عن الطرف الرابع؛  و :

حكومة مقاطعة غوادالكانال، عن الطرف اخلامس.  و :
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الديباجة 
حيث أن مجاعات مسلحة من شــباب غوادالكانـال قـامت، منـذ أواخـر نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨، بعد أن أثار سخطها تصورها بأن احلكومة تقاعست عـن االسـتجابة ملطـالب شـعبها 
بشـأن املظـامل الـيت حلقـت بـه (وترجـــع هــذه إىل عــام ١٩٨٨، يف شــكل مظــاهرات ســلمية) 
بأنشطة أسفرت عن إجالء سكان جزيرة غوادالكانال مـن أهـايل اجلـزر األخـرى عـن اجلزيـرة 

عنوة، وخاصة مستوطنيها من املااليتا، وتشريد ما يقرب من ٠٠٠ ٢٠ من أبناء مااليتا؛ 
وحيـث أن حكومـة جـزر سـليمان، إدراكـا منـها ملـا يـترتب علـى األنشـطة املذكـــورة 
أعاله من آثار سيئة على اتمع، وعلى سالمة األشـخاص املتـأثرين ـا، وعلـى اقتصـاد البلـد، 
حاولت حل هذه األزمة عن طريق مفاوضات سلمية مبساعدة أمانـة الكومنولـث الـيت أوفـدت 

مبعوثني إىل جزر سليمان؛ 
وحيث أن حكومة جزر سليمان، سعيا منها للتوصل إىل حـل سـلمي لألزمـة، قـامت 

بتيسري وتأمني توقيع االتفاقات الرئيسية التالية: 
اتفاق هونيارا للسالم، املؤرخ ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨؛  (أ)

اتفاق باناتينا، املؤرخ ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩؛  (ب)
بيان ماراو املؤرخ ١٥ متوز/يوليه ١٩٩٩؛  (ج)

مذكرة التفاهم بـني حكومـة جـزر سـليمان وحكومـة مقاطعـة غوادالكانـال،  (د)
املؤرخة ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩؛ 

بيان بواال للسالم، املؤرخ ٥ أيار/مايو ٢٠٠٠؛  (هـ)
بيان آوكي املؤرخ ١٢ أيار/مايو ٢٠٠٠.  (و)

وحيث أن قوة صقور مااليتا، بعـد اسـتمرار األنشـطة الـيت كـانت تقـوم ـا مجاعـات 
شـباب غوادالكانـال الـيت أصبحـت تعـرف حينـذاك حبركـة إيسـاتابو للتحـرر، ولعجـز حكومــة 
ذلك الوقت أو إبطاؤها يف حـل املظـامل واملطـالب العالقـة للمشـردين مـن أبنـاء مااليتـا، جلـأت 
إىل قـوة السـالح يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، بعـد أن قـامت جـــوم علــى خمــازن أســلحة 

مركز شرطة آوكي؛ 
وحيث أن ذلك أعقبته مناوشات بـني قـوة صقـور مااليتـا وحركـة إيسـاتابو للتحـرر، 
وحدوث زيادة يف األنشطة اإلجرامية يف هونيارا، وهي أنشـطة بلغـت ذروـا يف انضمـام قـوة 
الشرطة امليدانيـــة ووحدة الرد السريـــع إىل قـــوة صقور مااليتا، لتشكل العمليـة املشتركة بـني 
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ــــوات شـــبه العســـكرية، وهـــي عمليـــة مت فيـــها، يف اخلـــامس مـــن  قــوة صقــور مااليتــا والق
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، االستيالء على خمازن األسلحة احلكومية يف رويف، ونيارا؛ 

وحيـث أن العمليـة املشـتركة بـني قـوة صقـور مااليتـا والقـوات شـبه العسـكرية، بعـــد 
اسـتيالئها علـى خمـــازن األســلحة املذكــورة، أعلنــت احلــرب علــى حركــة إيســاتابو للتحــرر 
ــر  ووضعـت رئيـس الـوزراء حينـذاك، األونرابـل بـارتو لوميـو أولـو، حتـت اإلقامـة اجلربيـة، األم
الذي أدى بعــد ذلـك إىل اسـتقالته يف ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وإىل تـويل احلكومـة احلاليـة 

السلطة؛ 
وحيـث أن حكومـــة جــزر ســليمان، يف ســعيها املتواصــل للتوصــل إىل حــل ســلمي 
لالضطرابـات اإلثنيـة املسـتمرة واألعمـال القتاليـة بـني حركـة إيســـاتابو للتحــرر وقــوة صقــور 
مااليتا، جنحت يف التوصــل، عـن طريـق التفـاوض، إىل اتفـاق لوقـف إطـالق النـار بـني الفئتـني 

املتحاربتني، يف ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠؛ 
وحيث أن أحكام اتفاق وقف إطالق النار تنـص علـى أن تبـدأ مفاوضـات سـلمية يف 

غضون ٧ أيام من تاريخ تنفيذ االتفاق املذكور، وأن ختتتم يف غضون ٩٠ يوما من بدئها؛ 
وحيث أن املفاوضات السـلمية بـدأت يف املوعـد احملـدد امتثـاال التفـاق وقـف إطـالق 
النار املذكور، وأرجئت يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠، على أن تبدأ من جديــد يف موعـد الحـق 
بعـد أن يتـم بصـورة مرضيـة حتديـد القضايـا املشـتركة والقضايـا الـــيت قــد تتطلــب مزيــدا مــن 

التفاوض؛ 
وحيـث أن شـعب مـاراو مـن ذوي األصـل املـاالييت الذيـن أصبحـوا أيضـــا بعــد ذلــك 
ـــة، علــى غوادالكانــال، يرغبــون يف أن تعــاجل أيضــا املســائل الــيت  ضحايـا لالضطرابـات اإلثني
يواجهها شعب ماراو إىل جانب املسائل اليت ستناقش ويتم التفاوض بشأا سـعيا للتوصـل إىل 

سالم دائم؛ 
وحيث أن األطراف، بعد القيام مبفاوضات متواصلة يف سـعيها مـن أجـل التوصـل إىل 
أفضل حل لتحقيق سالم دائم يف جـزر سـليمان وتعبـريا عـن رغبتـها يف ذلـك، قـررت يف هـذا 
ـــر ٢٠٠٠، يف مدينــة تاونســفيل، يف اســتراليا،  اليـوم، اخلـامس عشـر مـن تشـرين األول/أكتوب

ما يلي: 
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 الباب األول 
 املسائل األولية 

النطاق اإلقليمي لالتفاق  [١]
 

ينطبق هذا االتفـاق علـى مقـاطعيت مااليتـا وغوادالكانـال، مبـا يف ذلـك هونيـارا، وهـو 
ملزم جلميع األطراف فيه، مبا فيها أي حكومة مقبلة جلزر سليمان. 

 
الوالية التمثيلية  [٢]

 
يعتـرب األشـخاص الذيـن عينـوا ليكونـوا متحدثـني باسـم األطـراف يف هـذا االتفـــاق أو 
زعمـاء لوفودهـا بـأم حصلـوا علـى واليـة متثيليـة تامـة منحتـها إيـاهم اجلماعـات الـيت ميثلوـــا 

ألغراض التفاوض بشأن هذا االتفاق وإبرامه وتنفيذه. 
 

 الباب الثاين 
 األمن الوطين واملطالب احلربية 

مشاركة أفراد القوة النظامية يف اجلماعات املتحاربة  [١] 
جيوز ألفراد القوة النظامية (�الضباط�) الذين ساعدوا كـال مـن قـوة صقـور  (أ)
مااليتــا وحركــة ايســاتابو للتحــرر، رهنــا بســلطات التعيــني املخولــة للجنــة دوائــر الشـــرطة 

والسجون، أن يواصلوا اخلدمة يف قوة الشرطة امللكية أو القوة الربملانية جلزر سليمان. 
يقدم هؤالء الضباط املسـاعدة إىل حكومـة جـزر سـليمان وشـعبها يف حتسـني  (ب)
وتعزيز القانون والنظام يف مجيع أحناء البلد، وبوجه خاص يف جمـال حفـظ األمـن يف اتمعـات 

احمللية، ويعينون، وفقا للمتطلبات القانونية واإلدارية القائمة، يف مقاطعات كل منهم. 
 

 [٢] إعادة تشكيل قوة الشرطة 
تتعهد حكومة جزر سليمان مبواصلـة عمليـة إعـادة تشـكيل قـوة الشـرطة علـى النحـو 
املقترح يف االستعراض االستراتيجي للشرطة، آخذة يف اعتبارها ضرورة وجـود متثيـل منصـف 

ومتساو للمقاطعات يف قوة الشرطة الوطنية. 
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العفو   [٣] 
العفو بالنسبة لألسلحة  (١)

يقوم أفراد قوة صقور مااليتــا وحركـة ايسـاتابو للتحـرر الذيـن يف حوزـم أسـلحة يف 
الوقت احلاضر، بتسليم تلك األسلحة وفقا للفقرة ٤ من هذا اجلزء، وىف مقابل تسليم أي مـن 
هذه األسلحة، مينح الشـخص الـذي يقـوم بذلـك حصانـة مـن أي مقاضـاة فيمـا يتعلـق بسـرقة 
ذلك السالح (أو أي سالح من نفس النوع) أو حيازته له يف أي وقت بعد ١ كـانون الثـاين/ 
يناير ١٩٩٨ وحىت تاريخ هذا االتفاق، وتتعهد حكومة جزر سليمان بـأن تقـوم بكـل مـا هـو 

ضروري، مبا يف ذلك سن تشريعات، إلعطاء أثر قانوين كامل هلذا احلكم. 
العفو العام  (٢)

مينـح أفـراد قـوة صقـور مااليتـا وحركـة ايسـاتابو للتحــرر وزعماؤهــا واالستشــاريون 
املدنيـون اآلخـرون املرتبطـون ـا وأي ضبـاط يف الشـــرطة أو دائــرة الســجون أو وحــدة الــرد 
السـريع أو قـوة الشـرطة امليدانيـة، الذيـن شـاركوا يف العمليـات العسـكرية أثنـاء األزمـة اإلثنيـــة 
وحـىت وقـت تنفيـذ هـذا االتفـاق، رهنـا مبـا يتضمنـه أي قـانون برملـــاين مــن شــروط، عفــوا أو 

حصانة فيما يتعلق باألعمال اجلنائية التالية: 
األعمال اليت ارتكبت وكان متصال أو مقترنا ا إجالء بعض أشخاص قسـرا  (أ)

من مقاطعة غوادالكانال تلبية ملطالب سكان غوادالكانال األصليني؛ 
ـــراد قــوة صقــور  األعمـال الـيت ارتكبـها أفـراد مـن أبنـاء مااليتـا، مبـن فيـهم أف (ب)

مااليتا، انتقاما لعمليات اإلجالء القسري ألبناء مااليتا من غوادالكانال؛ 
األعمـال املرتكبـة تنفيـذا أو ملـا يفـهم أنـه تنفيـذ للعمليـة شـبه العســـكرية الــيت  (ج)
جرت يف ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ والعمليات األمنية شبه العسكرية املشتركة اليت جـرت بعـد 

ذلك حىت تاريخ تنفيذ هذا االتفاق؛ 
مينح العفو أو احلصانة املشار إليها يف هذا البند علـى أسـاس مجلـة أمـور منـها  (د)

اشتراك ما يلي: 
أن تسلم مجيع األسلحة والذخائر املوجودة حاليا يف حيازة اجلماعتني؛  �١�

يف هذا البند، تعين عبارة �األفعال اجلنائية� األفعال غري القانونية الـيت تتصـل  �٢�
مباشرة مبسائل حمددة يف الفقرات (أ) و (ب) و (ج)، وعلى وجه التحديد: 

اجلرائم املتصلة باألسلحة والذخائر؛  (أ)
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القتــل يف ظــروف قتاليــة أو فيمــــا يتصـــل بـــالصراع املســـلح علـــى  (ب)
غوادالكانال؛ 

األضـرار الـيت ُأحدثـت يف املمتلكـــات أثنــاء العمليــات العســكرية أو  (ج)
فيما يتصل ا؛ 

خمالفـات املـرور الـيت ارتكبـت أثنـاء العمليـات األمنيـة أو فيمـا يتصــل  (د)
ا. 

 
التبعات املدنية  (٣)  

مينـح أفـــراد قــوة صقــور مااليتــا وحركــة ايســاتابو للتحــرر والضبــاط ومســاعدوهم 
ومستشاروهم حصانة وعفـوا مـن التبعـات املدنيـة أو اإلجـراءات التأديبيـة الناشـئة فيمـا يتصـل 

بالصراع املسلح على غوادالكانال. 
 

االستمرار يف حيازة أسلحة بصورة غري مشروعة  (٤)  
لتجنب االلتباس، يعلن هنا أن أي شخص حبوزتـه أسـلحة ناريـة وذخـرية أو ممتلكـات 
مسروقة معروفة أو يستخدمها أو تقع حتت سيطرته أو يف عهدته، ويرفض بعد انقضـاء الفـترة 
احملددة يف اجلزء الثاين، البند ٣ (ب) أن يسلمها أو يتقاعس عن تسليمها مبوجب أحكـام هـذا 

االتفاق، لن مينح عفوا أو حصانة فيما يتعلق بأي جرمية أيا كانت. 
بند مشطوب يف االتفاق اخلتامي  (٥)  

مساحة فارغة هنا يف الوثيقة اخلتامية  (٦)  
تسليم األسلحة واملمتلكات  (٧)  

رهنا ذا البند، تسلم األسلحة والذخائر مقابل منح العفو.  (أ)
يف غضون ثالثني يوما بعد تنفيذ هذا االتفاق، تسلم مجيع األسلحة املوجودة  (ب)
ـــن  يف حـوزة قـوة صقـور مااليتـا وحركـة ايسـاتابو للتحـرر والضبـاط إىل عـدد مـن قـادم الذي
سيقومون بعد ذلك بوضع األسلحة يف عهدة الفريق الـدويل لرصـد السـالم يف أمـاكن حيددهـا 
الفريـق بالتشـاور مـــع حكومــة جــزر ســليمان وحكومــة مقاطعــة مااليتــا وحكومــة مقاطعــة 

غوادالكانال. 
 

بالنسبة جلميع األسلحة اليت يتم تسليمها:  (ج)  
تودع أسلحة قوة صقور مااليتا يف آوكي، مبقاطعة مااليتا؛  �١�
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تـودع أسـلحة حركـة إيسـاتابو للتحـرر يف مـا ال يزيـــد عــن أربعــة مواقــع يف  �٢�
غوادالكانال؛ 

يقوم بتفتيش هذه األسلحة فريق حمايد لتفتيش األسـلحة تعينـه حكومـة جـزر  �٣�
سليمان. 

يقـوم الفريـق الـدويل ملراقبـة السـالم بـإعداد قائمـة جبميـع األســـلحة الــيت يتــم  (د)
تسليمها واليت تودع يف حاويات فيـها مـا يكشـف عـن أي حمـاوالت للعبـث 

ا. 
يقوم الفريق الــدويل ملراقبـة السـالم بتفتيـش األسـلحة الـيت يتـم تسـليمها علـى  (هـ)

فترات حيددها الفريق. 
تظل األسلحة الـيت يتـم تسـليمها حتـت سـيطرة الفريـق الـدويل ملراقبـة السـالم  (و)

وإشرافه ملدة أربعة وعشرين شهرا. 
قبل انقضاء فترة األشهر األربعة والعشرين اليت تلي تنفيذ هذا االتفـاق، تقـوم  (ز)
جلنة تتألف من أشخاص تعينهم حكومة جـزر سـليمان بعـد إجـراء مشـاورات مـع حكومـات 
املقاطعات، بإجراء استعراض بشأن احلالة األمنية يف مجيع أحناء جزر سليمان. وإذا مـا اقتنعـت 
ـــايش العرقــي يف جــزر ســليمان، حتــول مجيــع األســلحة إىل خمــازن  اللجنـة بتحسـن حالـة التع

األسلحة احلكومية أو يتخلص منها بطريقة حتددها حكومة جزر سليمان. 
تسلم مجيع املمتلكـات الـيت اسـتوىل عليـها أفـراد قـوة صقـور مااليتـا وحركـة  (ح)
ايساتابو للتحرر أو الضباط قبل تاريخ تنفيــذ هـذا االتفـاق، يف غضـون ثالثـني يومـا إىل مواقـع 

حتددها حكومة جزر سليمان. 
 

إعادة تأهيل أفراد العناصر املتحاربة   [٥] 
يف غضون ثالثني يوما من تاريخ تنفيـذ هـذا االتفـاق، يعـاد مجيـع جنـود قـوة  (أ)

صقور مااليتا وحركة ايساتابو للتحرر إىل قراهم األصلية على نفقة احلكومة. 
القـرى األصليـة ألفـراد قـوة صقـور مااليتـا، هـي تلـــك الــيت تقــع يف مقاطعــة  (ب)

مااليتا؛ 
القــرى األصليــة ألفــراد حركــة ايســاتابو للتحــرر، هــي تلــك الــيت تقـــع يف  (ج)

غوادالكانال. 
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يف غضون ثالثة أشهر بعد إعادة توطني اجلنود، تتخذ حكومة جـزر سـليمان  (د)
إجراءات لغرض: 

بدء مشاريع أشغال عامة يستفاد فيها من خدمات جنـود قـوة صقـور مااليتـا  �١�
وحركة ايساتابو للتحرر، كل يف مقاطعته؛ 

تقدمي خدمات استشـارية للجنـود العـائدين وألسـرهم واحمليطـني ـم، وذلـك  �٢�
عن طريق منظمات غري حكومية معتمدة. 

 
حرية تنقل األشخاص واخلدمات  [٦] 

لــدى تنفيــذ هــذا االتفــاق تكفــل األطــراف يف هــذا االتفــاق حريــة تنقــل وحركـــة 
األشخاص واألغذية والوقود وغـري ذلـك مـن اخلدمـات يف مجيـع أحنـاء جـزر سـليمان مبـا فيـها 

غوادالكانال. 
 

التجريد من السالح  [٧] 
يف غضون الثالثني يوما التالية من تنفيذ هذا االتفاق، جترد األطراف مقاطعـة  (أ)

غوادالكانال واملقاطعات األخرى من السالح، وذلك بكفالة ما يلي: 
تفكيك  أو إزالة مجيع حواجز الطرق والتحصينات واملعسكرات احلربية؛  �١�

إيـداع كافـة األسـلحة يف مسـتودعات والتصـرف ـا علـى النحـــو املنصــوص  �٢�
عليه يف هذا االتفاق؛ 

حظر ارتـــداء املالبس املموهـــــة واألزيــــاء العسـكرية يف أي مركـز حضـري  �٣�
أو قرية؛ 

وقف استرياد األسلحة والذخائر، وكذا صنعها واستعماهلا وبيعها وشـراؤها،  �٤�
وذلك ملدة ٣٦ شهرا على األقل؛ 

ويشـترط أال تنطبـق الفقرتـان الفرعيتـان ��٣ و ��٤ مـــن هــذا االتفــاق علــى 
ـــن  اقتنــاء حكومــة جــزر ســليمان أســلحة ألغــراض الدفــاع الوطــين أو األم

الوطين؛ 
يحظر بصفة عامة، يف شىت أحناء جزر سليمان، بيع بنادق اللعب وغريها مـن  �٥�

األصناف أو األدوات العسكرية املصغرة؛ 
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متـارس حكومـة جـزر سـليمان يف أقـرب وقـت ممكـن عمليـا بعـد تـاريخ هـــذا  �٦�
االتفاق سلطاا القانونية اليت جتيز هلا سحب مجيع األسـلحة الناريـة املرخـص 

ا املوجودة يف مقاطعات هونيارا، وغوادالكانال، ومااليتا. 
حيثما يقتضي أي من أحكـام البنـود ��٣ إىل ��٥ مـن الفقـرة الفرعيـة (أ) يف  (ب)
هذا االتفاق سن تشريعات، تقدم حكومة جزر سليمان إىل الربملـان مشـروع قـانون بذلـك يف 

غضون ستة أشهر من تاريخ هذا االتفاق. 
ال ميكن متديد فترة الثالثني يومـا املنصـوص عليـها يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن  (ج)

هذا الباب إال مبوافقة مجيع أطراف هذا االتفاق. 
 الباب الثالث 

 خسارة األرواح واملمتلكات 
التعرف على رفات األشخاص املفقودين  [١]

يف غضون تسعني يوما من تاريخ تنفيـذ هـذا االتفـاق، يقـوم كـل مـن حركـة  (أ)
إيساتابو للتحرر وقوة صقور مااليتا بتحديد مواضع رفات أي أشخاص يعـرف أـم قـد لقـوا 
مصرعهم إبان األزمة والتعرف علـى هويـات أولئـك األشـخاص والسـماح ألقـارم باسـترداد 

الرفات. 
ميكـن االتفـاق فيمـا بـني األشـخاص املعنيـني واجلماعـات املعنيـة علـى وســائل  (ب)

تقليدية للمصاحلة والتعويض فيما يتعلق بقتل أشخاص إبان األزمة. 
 

مطالبات التعويض عن املمتلكات املفقودة واملدمرة  [٢]
تبذل حكومة جزر سليمان قصارى جهدها لتـأمني املسـاعدة مـن شـركائها اإلمنـائيني 
من أجل مساعدة األشخاص الذين عانوا من خسارة املمتلكـات أو تدمريهـا يف غوادالكانـال، 

مبن يف ذلك من فقدوا: 
عملهم، نتيجة مباشرة لألزمة يف غوادالكانال؛  (أ)

أعماهلم التجارية أو استثمارام؛  (ب)
ممتلكام الشخصية.  (ج)
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 الباب الرابع 
 القضايا السياسية والقضايا االجتماعية – االقتصادية 

القضايا السياسية  [١]
ـــق  متنـح مقاطعتـا مااليتـا وغوادالكانـال املزيـد مـن االسـتقالل الـذايت عـن طري (أ)
تفويض السلطات أو اإلصالح الدستوري لكـي حتصـال علـى احلكـم الـذايت، ليتمكـن الشـعب 
يف مااليتــا وغوادالكانــال مــن الســهر علــى شــؤونه ولتــأمني االحتياجــات الالزمــة لســــكان 

املقاطعتني املتزايدين. 
يف غضـون مثانيـة وعشـرين يومـا مـن تـاريخ تنفيـذ هـذا االتفـاق أو يف موعـــد  (ب)
الحق تتفق عليه أطراف هـذا االتفـاق، تنشـئ حكومـة جـزر سـليمان جملسـا دسـتوريا إلعـادة 
ـــع مراعــاة  كتابـة الدسـتور حبيـث ينـص علـى منـح املقاطعـات مزيـدا مـن االسـتقالل الـذايت، م
التوصيات اليت قد تصدرها اللجان اليت تستعرض يف الوقت احلايل نظام احلكـم يف املقاطعـات، 

وكذا مع مالحظة الصالحيات اليت ينفرد ا الربملان لسن تشريعات يف هذه األمور. 
ــــع  يعــني رئيــس الــوزراء أعضــاء الــس الدســتوري بعــد التشــاور مــع مجي (ج)

حكومات املقاطعات. 
 

املساعدات املالية واالقتصادية  [٢]
يف غضـون اثـين عشـر شـهرا، تدخـل حكومـة جـزر سـليمان مفاوضـــات مــع  (أ)
حكومة مقاطعة مااليتا بغرض توفري املساعدة اإلمنائية املناسـبة لتلـك احلكومـة نظـرا الضطـرار 

أكثر من ٠٠٠ ٢٠ شخص إىل التدفق على املقاطعة. 
يضفـى طـابع الالمركزيـة علـى صنـدوق التأمينـات الوطـــين، لكــي يتســىن أن  (ب)
تدفع إىل صندوق تأمينات مااليتا اجلديد اشتراكات تقاعد أبناء مااليتا املدفوعة عمـال بقـانون 

صندوق التأمينات الوطين. 
يعدل قانون صندوق التأمينات الوطين يف غضــون سـتة أشـهر مـن تنفيـذ هـذا  (ج)

االتفاق لكي يسمح بإعادة تشكيل ذلك الصندوق. 
ـــة مقاطعــة غوادالكانــال وحكومــة  تتفـاوض حكومـة جـزر سـليمان وحكوم (د)
مقاطعة مااليتا إلبرام مذكرة تفاهم بشأن تقـدمي حوافـز لتنميـة املقـاطعتني، مبـا يف ذلـك تقـدمي 

قروض ومنح من حكومة جزر سليمان. 
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الدعاوى املتعلقة باألراضي واملمتلكات  [٣]
ـــانون جلنــة  تتعـهد حكومـة جـزر سـليمان بـأن تعـني جلنـة للتحـري مبوجـب ق (أ)
التحريات، وذلك بعد التشـاور مـع حكومـة مقاطعـة غوادالكانـال وحكومـة مقاطعـة مااليتـا، 
لكي حتقق يف اقتناء أشخاص من غري أبناء غوادالكانال أراضي يف غوادالكانال، وذلـك ـدف 
التوصـل إىل اسـتنتاجات وتوصيـات بشـأن سـالمة صفقـات األراضـــي املربمــة قبــل ١ تشــرين 

األول/أكتوبر ١٩٩٨. 
ريثما تقدم جلنـة التحـري اسـتنتاجاا وتوصياـا، حيظـر شـغل األراضـي الـيت  (ب)
كان حائزا عليها ويشغلها يف السابق أشخاص من غري أبناء غوادالكانـال، كمـا حتظـر تنميتـها 

أو بيعها أو التصرف فيها. 
حيدد الوزير املسؤول، بالتشاور مع حكوميت مقاطعيت غوادالكانـال ومااليتـا،  (ج)

صالحيات جلنة التحري؛  
دون اإلخــالل مبــا ورد أعــاله، جيــــوز أن ختضـــع مســـائل شـــغل األراضـــي  (د)
ـــع فيــها األراضــي. ولــدى قيــام  وملكيتـها لالختصـاص القضـائي للمقاطعـة أو الواليـة الـيت تق
حكومة مقاطعة غوادالكانـال أو حكومـة البلـد بتحديـد اختصـاص قضـائي، تجـرى مرافعـات 
ـــان هــذه  منصفـة وعادلـة لتقديـر مـدى شـرعية الدعـاوى املتعلقـة بـاألراضي. وريثمـا يقـر الربمل
السلطة التشريعية، يسري وقف على مجيع الصفقـات املتعلقـة بـأراضي غوادالكانـال مـن أجـل 

احلفاظ على السالمة. 
 

اخلدمات االجتماعية  [٤]
تتخذ حكومة جـزر سـليمان خطـوات علـى الفـور لتحسـني قـدرة اخلدمـات الصحيـة 

والتعليمية يف مقاطعيت مااليتا وغوادالكانال. 
 

مشاريع اهلياكل األساسية  [٥]
تـدرج املشـاريع اخلمسـة التاليـــــة فـــــي مذكـــرة التفــاهم املشــار إليــها فـــــي  (أ)

الفقرة ٢ (د) من الباب الرابع: 
مركز مصائد أمساك خليج سوافا؛  �١�

ميناء وايروكاي البحري الصناعي؛  �٢�
بناء مطار دويل؛  �٣�

تشييد الطريق اجلنويب؛  �٤�
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إنشاء وتسويق املواقع السياحية يف جزيرة اليلي.  �٥�
تنظم حكومة مقاطعـة مااليتـا، باالشـتراك مـع حكومـة جـزر سـليمان ضمـن  (ب)
ـــة جتاريــة واســتثمارية مــن  املرحلـة األوليـة مـن تنفيـذ املشـاريع املذكـورة يف هـذا االتفـاق، بعث
مااليتا، لتتجول يف عدد من البلدان اآلسيوية كـي تسـوق اجلزيـرة بوصفـها مقصـدا اسـتثماريا 

ممكنا. 
تقوم احلكومة الوطنية، ضمـن إطـار زمـين تتفـق عليـه حكومـة جـزر سـليمان  (ج)
وحكومة مقاطعة مااليتا، مبعاجلـة سـائر القضايـا السياسـية والقضايـا االجتماعيـة – االقتصاديـة 

اليت تواجه مجيع املقاطعات حاليا بفعل إخراج أبناء مااليتا من غوادالكانال. 
ـــليمان وحكومــة  جيـري، ضمـن إطـار زمـين يتفـق عليـه بـني حكومـة جـزر س (د)
مقاطعة غوادالكانال، تنفيذ مطالب شعب غوادالكانال الشرعيـــة املتفق عليـها، وكـــذا حتقيـق 
ــباط/فـرباير ٢٠٠٠. وجيـوز حلكومـة مقاطعـة  ما مت التوصل إليه يف االجتماع املعقود يف ١٨ ش
غوادالكانـال أن تتفـاوض مـع حكومـة جـزر سـليمان علـى برنـامج لتنميـة اهليـاكل األساســـية، 

وذلك بواسطة مذكرة تفاهم تشمل ما يلي: 
طريق آوال - مراو؛  �١�
طريق مراو – كوما؛  �٢�

الطريق العابر جلزيرة غوادالكانال؛  �٣�
طريق الميب – تانغاراري؛  �٤�

األرصفة البحرية يف ماراو، وتيتري، وفاريانا، وأواال.  �٥�
وتعد أي مذكرة تفاهم أبرمت عمال ذا االتفاق جزءا منه.  (هـ)

 
 الباب اخلامس 

 املصاحلة 
التحاور وجها لوجه  [١]

لكـي تكـون املصاحلـة جديـرة بـالتصديق، يسـمح ملختلـــف أطــراف الصــراع  (أ)
باالشـتراك يف حـوار وجـها لوجـه – علـى صعيـد كـل مـن اتمـع احمللـي، والقريـــة، واألســرة، 

والصعيد الفردي، وصعيد املنظمات. 
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بعد احتفاالت املصاحلة، تنظم حكومة جزر سـليمان عرضـا مجاهرييـا للتعبـري  (ب)
عن الغفران واالعتراف. 

 
جلنة السالم واملصاحلة  [٢]

تنشـأ، بعـد التشـاور مـع األطـراف، جلنـة للسـالم واملصاحلـة حيـدد صالحياــا  (أ)
ـــربمج وتنســق اجلــهود الراميــة إىل حتقيــق  ويسـمي أعضاءهـا الوزيـر املختـص ، وذلـك لكـي ت

املصاحلة التامة على الصعيد اتمعي والغفران يف مجيع أحناء جزر سليمان.  
تشكل جلنة السالم واملصاحلة يف غضون الستني يوما التالية لتاريخ تنفيذ هـذا  (ب)

االتفاق. 
 

 الباب السادس 
 مراقبة السالم 

جملس مراقبة السالم  [١]
رهنا ذا البند، ينشأ مبوجب هذا االتفاق جملس ملراقبـة السـالم لكـي يراقـب  (أ)

أحكام هذا االتفاق ويقدم تقارير بشأا ويعمل على تنفيذها. 
ـــة الســالم بعــد التشــاور مــع أطــراف هــذا  يعـني الوزيـر أعضـاء جملـس مراقب (ب)

االتفاق، وجيوز له أن يشرك ممثلني للدول املشاركة يف مراقبة السالم. 
يشكل جملس مراقبة السالم يف غضون األربعة عشر يوما التالية لتـاريخ تنفيـذ  (ج)

هذا االتفاق. وترد يف املرفق الثاين صالحيات ذلك الس. 
 

رئاسـة الس  [٢]
يعين الوزير رئيس جملس مراقبة السالم، ويكون للرئيس مكتب وأمانة. 

 
نفقات جملس مراقبة السالم  [٣]

تدفــع حكومــة جــزر ســليمان مجيــع نفقــات جملــس مراقبــة الســالم املتكبــــدة عنـــد 
االضطالع بوظائفه.  

 
يسـتعان يف أقـرب وقـت ممكـن بفريـق دويل ملراقبـة السـالم كـي يسـاعد جملـس مراقبــة  [٤]
ـــى االضطــالع بوظائفــه. وتقــوم حكومــة جــزر ســليمان، بالتشــاور مــع  السـالم عل
األطراف، بتيسري نشر ذلك الفريق. ويتضمن املرفق األول والية الفريق الدويل ملراقبـة 

السالم وصالحياته.  
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مىت وجد يف جزر سليمان، عمــال باألحكــام الســالفة الذكــر، فريــق ملراقبــة الســالم،  [٥]
يسمح ألعضائـــه دون أي عرقلــة مــن قبــل أي مــن أطــراف هــذا االتفــاق بــأن يــؤدوا 

مهام  جملس مراقبة السالم أو يساعدوه على تنفيذها.   
 الباب السابع 

 التنفيذ والتكاليف 
الزمن عامل جوهري  [١]

يعتــرب الزمــن عــامال جوهريــا مــىت اقتضــى هــذا االتفــاق أداء أي طــرف التزامــا مــا أو 
 اختاذ إجراء يف غضون فترة زمنية معينة. 

املشاورات   [٢]
مىت تأخر أو بات حمتمال أن يتأخر، تنفيذ أي حكم من أحكـام هـذا االتفـاق  (١)
ألسباب خارجة عن سيطرة األطراف يقوم الطرف امللزم بتنفيذ هذا احلكم بإخطار األطـراف 

األخرى يف أقرب وقت ممكن، مبينا ما يلي: 
سبب التأخري أو احتمال التأخري؛  �١�

املدة اليت حيتمل أن يستغرقها التأخري؛  �٢�
التدابري اليت ستتخذ للحيلولة دون حدوث مزيد من التأخري؛  �٣�

لتنفيذ أحكام هذا االتفاق تنفيذا فعاال، تتشاور األطراف بصفة منتظمة؛  (أ)
مىت تغريت الظروف ألسـباب خارجـة عـن سـيطرة األطـراف وتطلّـب تنفيـذ  (ب)
أي من أحكام هذا االتفاق مزيدا من املفاوضات أو املناقشـات أو املشـاورات، خيطـر الطـرف 

املسؤول عن تنفيذ ذلك احلكم جملس مراقبة السالم مبا يلي: 
الظروف املتسببة يف صعوبة التنفيذ؛  �١�

شروط إعادة التفاوض.  �٢�
 

التكاليف  [٤]
تكون حكومة جزر سليمان مسـؤولة عـن التكـاليف املعقولـة الـيت تتكبدهـا األطـراف 

فيما خيتص بإبرام هذا االتفاق وتنفيذه. 
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اإلعالن  إعالن من أجل السالم والوئام  الباب الثامن  [١]
ـــوة املســلحة  مبقتضـى هـذا االتفـاق، يعلـن أطرافـه أـم ينبـذون العنـف واسـتعمال الق
ويستنكروما ويكفون  رمسيا عن اللجـوء إليـهما ، ويتعـهدون، بتسـوية خالفـام بالتشـاور 
والتفاوض السلمي ويؤكدون احترامهم حلقوق اإلنسان وسيادة القانون، وللتدليل علــى ذلـك 

ستقومون مبا يلي: 
اختـاذ مجيـع اخلطـوات الـيت بوسـعهم وميكنـهم اختاذهـا ـدف اتقـاء أيـة حالــة  (أ)
تنطوي على انتفاضة أو شكوى إثنية املنشــأ أو مطلـب أو تنظيـم إثـين يتولـد مـن مقاطعاـا أو 

جمتمعاا احمللية؛ 
اختاذ خطوات فعالـة لتشـجيع وتعزيـز عالقـات الوئـام اإلثـين فيمـا بـني النـاس  (ب)

الذين متثلهم هذه األطراف، وذلك بواسطة ما يلي: 
السماح مبمارسة احلق فـــي حريــــة االنتقـال ممارســـة حـرة ال يعوقـها عـائق،  �١�

وال ختضع إال للقيود املنصوص عليها مبوجب القانون القائم؛ 
االجتار واالستثمار فيما بني املقاطعات؛  �٢�
شراء املمتلكات مهما كانت طبيعتها؛  �٣�

منع التمييز يف جمال العمالة على أساس االنتماء اإلثين أو اإلقليمي.  (ج)
 

الباب التاسع: أحكام متنوعة 
 

استثناءات وأحكام أخرى 
 

إبطال اتفاق وقف إطالق النار  [١]
رهنا بأحكام الفقرة الثانية من هذا الباب، فإن اتفاق وقف إطالق النار املربم بني قوة صقـور 
مااليتـا وحركـة إيسـاتابو للتحـرر وحكومـة جـزر سـليمان يف الثــاين مــن آب/ أغســطس ٢٠٠٠ قــد 

نسخه هذا االتفاق، وختتفي من الوجود �جماالت النفوذ� املنشأة مبوجبه. 
 

استثناءات  [٢]
ال يبطل تنفيذ هذا االتفـاق شـرعية أي شـيء حتقـق أو جيـري حتقيقـه عمـال بأحكـام االتفـاق 
امللغي املتعلق بوقف إطالق النار. وعلى الرغم من األحكام الواردة يف الفقرة ١، سيستمر وجود جلنـة 

مراقبة وقف إطالق النار لكي تؤدي مهام جملس مراقبة السالم ريثما جيري تعيني أعضائه. 
نزاع ماراو  [٣]

يتـوىل مناقشـة مجيـع القضايـا املتصلـة بـالصراع العرقـي واالجتمـاعي يف منطقـة مـــاراو 
بغوادالكانـال والتفـاوض بشـأا قـوة صقـور مـاراو وحركـة حتريـر إيسـاتابو وحكومـة مقاطعـة 
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غوادالكانـال وحكومـة جـزر سـليمان يف مكـان وتـاريخ حتددمهـــا تلــك األطــراف يف غضــون 
أربعة عشر يوما من تنفيذ هذا االتفاق. 

املشاركون يف مفاوضات ماراو  [٤]
جيوز لألطراف، إبان املناقشات واملفاوضات املشار إليها يف الفقرة الفرعيـة ٣ مـن هـذا 

اجلزء، أن تدعو، وفقا ملا تقرره، أشخاصا ومنظمات كمراقبني أو مستشارين أو مشاركني. 
مشاركة اتمعات احمللية  [٥]

تتوىل األطراف يف هذا االتفاق تفسري بنـوده للسـكان، كـل يف مقاطعتـه، علـى أوسـع 
نطاق ممكن بغرض احلصول على دعم اتمعات احمللية لعملية السالم. 

وإثباتا لذلك، وقّع األطراف هذا االتفاق يف التاريخ املبني أعاله. 
وقع باسم قوة صقور مااليتا 

 
أندرو ج. هـ. نوري 

املتحدث الرمسي وكبري املفاوضني 
العملية املشتركة 

 
ليسلي كوايغا 

نائب كبري املفاوضني 
العملية املشتركة 

جريميي روا 
القائد األعلى 

قوة صقور مااليتا 
مالكومل اليك 
قائد عمليات 

قوة صقور مااليتا 

جيمي (راستا) لوسيبايا 
قائد ميداين 

قوة صقور مااليتا 
ماناسيه مايالنغا 

قائد كبري 
القوات شبه العسكرية 

ليسلي أوفو 
قائد عمليات 

القوات شبه العسكرية 
جيمس كيلي 

قائد ميداين 
القوات شبه العسكرية 

جيفريي باسيو 
قائد 

القوات شبه العسكرية 
إليكس بارتلت 
األمني العام 

العملية املشتركة 
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 وقع باسم حركة حترير إيساتابو 
تارسيسيوس تارا كابوتاوالكا املتحدث الرمسي 

كبري املفاوضني/الرئيس 
فرانسيس أوروداين 

مساعد املتحدث الرمسي 
جوزيف سانغو 

عضو القيادة العليا 
حركة حترير إيساتابو 

(املنطقة الغربية) 
أندرو يت 

عضو القيادة العليا 
حركة حترير إيساتابو 

(املنطقة الشرقية) 

جورج غراي 
قائد 

حركة حترير إيساتابو 
(املنطقة الغربية) 

تشارلز فاجنريي 
عضو القيادة العليا 

حركة حترير إيساتابو 
(املنطقة الغربية) 

فرانسيس كنيدي 
قائد 

حركة حترير إيساتابو 
(املنطقة الغربية) 

سلوين ساكي 
عضو القيادة العليا 

حركة حترير إيساتابو 
(املنطقة الشرقية) 

باتريك تونا 
قائد 

حركة حترير إيساتابو 
(املنطقة الشرقية) 

جون جرييا 
حركة حترير إيساتابو 

(املنطقة الشرقية) 

 

وقع باسم حكومة مقاطعة مااليتا 
األونورابل ديفيد أويتا 

رئيس الوزراء 
مقاطعة مااليتا 

 

وقع باسم حكومة مقاطعة غوادالكانال 
األونورابل إيزيكييل أليبوا 

رئيس الوزراء 
مقاطعة غوادالكانال 

 

وقع باسم حكومة جزر سليمان 
األونورابل آالن كيماكيزا 

نائب رئيس الوزراء وزير العدل 

األونورابل وليام هاوماي 
وزير الشرطة والوحدة الوطنية 

واملصاحلة والسالم    
 



00-7419319

S/2000/1088

الشهود 
 السري بيتر كنيلوريا 

 بول توفوا 
 رئيس األساقفة إ. بوغو 

 األونورابل مارك كيماكيزا 
 األونورابل روينب ليلو 

 األونورابل فرانسيس تاوبوجني 
 األونورابل جيكوب بيتو 
 األونورابل دانييل ناهوزو 

 األونورابل جاكسون كيلو 
 األونورابل رونالد فوغوي 
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املرفق األول 

  صالحيات جملس اإلشراف على السالم 
تتمثل واجبات ومسؤوليات جملس اإلشراف على السالم فيما يلي: 

التــأكد مــن إزالــة منــاطق النفــوذ، والتحصينــات واملتــاريس علــى الطــــرق،  (أ)
واألسلحة وإجالء أفراد اخلدمات خالل الفترة احملددة يف هذا االتفاق؛ 

ـــر إيســاتابو وقــوة صقــور مااليتــا  مراقبـة سـلوك اجلنـود التـابعني حلركـة حتري (ب)
وإبالغ األطراف يف هذا االتفاق بأي انتهاكات؛ 

إسـداء املشـورة والنصـح جلنـود حركـة حتريـر إيسـاتابو وقـــوة صقــور مااليتــا  (ج)
وتذكريهم بضرورة احترام أحكام هذا االتفاق والتقيد ا؛ 

إقامة صالت منتظمة بني حركة حترير إيساتابو وقوة صقور مااليتا وحكومـة  (د)
جزر سليمان بشأن أي مسألة من شأا أن تعوق إنفاذ هذا االتفاق وتسوية تلك املسألة؛ 

طلب املساعدة من أشخاص حمليــني وأجـانب وفـق مـا يـراه الـس ضروريـا/  (هـ)
مناسبا لتحقيق الفعالية يف تنفيذ هذا االتفاق، شريطة أن توافق األطراف يف هذا االتفـاق علـى 

الشخص املعين ي حالة طلب املساعدة منه؛ 
التأكد من إبالغ األطراف يف هذا االتفاق بــأي انتـهاك ألحكامـه ومـن اختـاذ  (و)

إجراءات تصحيحية، على الفور، ملعاجلة تلك االنتهاكات؛ 
ـــوة صقــور مااليتــا وإســداء  مراقبـة قدامـى مقـاتلي حركـة حتريـر إيسـاتابو وق (ز)
النصح هلم وللجمهور عامة بعدم ارتداء بزات عسكرية أو أي أزياء مشـاة هلـا داخـل حـدود 

مقاطعات هونيارا وغوادالكانال ومااليتا؛ 
تصـادر أي مالبـس أو مـواد مشـمولة بذلـك احلظـر يف الفقـرة (ز) أعــاله، يف  (ح)
حالة عدم امتثال قدامى مقاتلي حركة إيساتابو للتحرر وقــوة صقـور مااليتـا لالشـتراط الـوارد 

يف تلك الفقرة؛ 
ال تســري أحكــام الفقرتــني (ز) و (ح) علــى أفــراد الشــرطة وغــريهم مــــن  (ط)

املوظفني، احملددين مبوجب القانون؛ 
إبالغ األطراف واجلمهور بانتظام عن أعمال الس وأنشطته.  (ي)
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املرفق الثاين 

 الفريق الدويل ملراقبة السالم، جزر سليمان  
 والية وصالحيات أفراد الفريق الدويل ملراقبة السالم 

الديباجة 
ــــة األطـــراف يف مواصلـــة  نظــرا لنشــوب نــزاع مســلح داخــل جــزر ســليمان ولرغب

املفاوضات من أجل حل اخلالفات فيما بينها، 
ـــاكل األساســية للمجتمــع، وتعويــض  وحيـث أن األطـراف ترغـب يف إعـادة بنـاء اهلي
اخلسارة واألضرار اليت حلقت باملمتلكات، وإحداث تغيريات مؤسسية وإدارية، وإتاحـة توفـري 
ـــة آمنــة،  املسـاعدة اإلنسـانية واخلدمـات الصحيـة والتعليميـة وخدمـات الرعايـة للسـكان يف بيئ

ونظرا العتراف األطراف بتفشي اجلرمية والترهيب يف هونيارا وغوادالكانال. 
 

سري مفاوضات السالم 
تتفق األطراف مبوجب هـذا علـى نبـذ العنـف والـترهيب ومعاجلـة خالفاـا، مـن اآلن  - ١

فصاعدا، عن طريق التفاوض، وعلى إقامة عالقات تعاون لتلبية احتياجات جمتمعاا احمللية. 
 

أفراد الفريق الدويل ملراقبة السالم 
تتفق األطراف مبوجب هذا، على إنشاء فريق دويل ملراقبة السالم يكـون حمـايدا وغـري  - ٢
منحاز يتخذ من هونيارا وغوادالكانال ومااليتا مراكز له ويؤدي فيها مهامـه، علـى أن يتـألف 
هذا الفريق من أفراد عسكريني وأفراد من الشرطة املدنية غري مسلحني تتوفــر لديـهم اخلـربة يف 

مراقبة السالم ويساعدهم مدنيون بالعدد الالزم أو املناسب ألداء وظائفهم. 
تتمثل صالحيات الفريق الدويل ملراقبة السالم فيما يلي:  - ٣

رصد ومراقبة األفعال اليت تشكل جرائـم وانتـهاكات تتصـل حبقـوق اإلنسـان  (أ)
واإلبالغ عنها. 

حتديــد املــوارد الالزمــة لألطــراف واإلبــالغ عنــها بغــــرض إقامـــة الروابـــط  (ب)
والتحضري ملفاوضات السالم واملشاركة فيها. 

تقييم االحتياجات الالزمة الستعادة سيادة القانون.  (ج)
تدريــب أفــراد الشــرطة وإســداء املشــورة هلــم خبصــوص املســائل التنظيميـــة  (د)

واملتعلقة باملوارد البشرية. 
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االحتفاظ يف مكان آمن باألسلحة اليت تسـلم أو تـرد إىل احلكومـة وجردهـا،  (هـ)
ابتداء من تارخيه [حلني صدور توجيهات خبالف ذلك عـن الربملـان أو عـن مجيـع األطـراف يف 
هـذا االتفـاق]. وحيـدد ضـابط القيـادة أو رئيـس الفريـق الـدويل ملراقبـة الســـالم، دون غريمهــا، 

أماكن االحتفاظ باألسلحة وشروط الوصول إليها والترتيبات األمنية؛ 
إصدار تقارير موضوعيـة إىل مجيـع األطـراف يف هـذا االتفـاق وجملـس مراقبـة  (و)
السالم والدول املشـاركة أو الراعيـة واجلمـهور، كـل ١٤ يومـا علـى األقـل، بشـأن األحـداث 
والتقـدم احملـرز والتطـورات يف جمـال احلفـاظ علـى األمـن والقـانون والنظـام وإقامـة العدالـة مــن 

جديد وحل التوترات العرقية. 
يؤذن للفريق الدويل ملراقبة السالم، مبوجب هـذا، بـأداء مهامـه يف أقـرب وقـت ممكـن  - ٤
عمليا بعد التوقيع على هذا االتفاق، ويواصل االضطالع بتلك املـهام ملـدة ال تقـل عـن سـنتني 
ما مل تتفق مجيع األطراف يف هذا االتفاق على خالف ذلك. وتطلـب األطـراف مبوجـب هـذا 
من حكومة جزر سليمان أن تطلع استراليا ونيوزيلندا واألمم املتحدة فورا على هـذه الوثـائق، 

وأن تشجع دول املنطقة على املشاركة واملساعدة يف تنفيذ اتفاق السالم هذا. 
 


