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 مسألة جنوب أفريقيا-  1
 

رسالة موجَّهة إىل ا مح العام : 0223فرباير /شباط 02امل ر   رررررالمق
 مو الرؤيس

 772باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0222ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  22يف 
ا ماااااح العاااااام إىل  ااااادَّم  ،0222أغسااااا س /آب 07املااااا ر  ( 0222)

أفريقيااااااا أبلااااااغ فياااااا  اجمللااااااس عااااااو مسااااااألة جنااااااوب تقرياااااارا   جملااااااس ا مااااااو
باساااتنتاجات مبعوايااا  ااا اااح إىل جناااوب أفريقياااا، ومسااااعي  احل ياااد ، 

و اااال ا ماااح . 0وأنشااا ة بعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف جناااوب أفريقياااا
العااام يف التقرياار إناا  عَّااح رثلَااْح  ا ااح عقااف مشاااورات، مااع حيومااة 

. البلااد  ااورات اةاريااة يفجنااوب أفريقيااا وا طاارا ، آ ااذا يف اعتباااره الت
 06الفرت  مو  و د  اما  ه تح منفصلتح يف جنوب أفريقيا إحدامها يف

ناوف رب /تشاريو الثااين 22سبت رب، وا  رى يف الفرت  مو /أيلول 27إىل 
، والتقياااااااااا بيبااااااااااار املساااااااااا ولح 02222ديساااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  2إىل 

ي املنظ اااات غاااع احلياااوميح وزع ااااء ا حااازاب السياساااية وكاااذلت   ثلااا
وأبلغ املبعوااو ا مح العام بأن  . 3احليومية و اد  أفر ة املرا بح الدوليح

ماااو جاناااف كاااال اةاااانبح  يف املوا اااال واساااتعدادا  اتفا اااا   يبااادو أو لنااااح
للتفاوض مع اةانف ا  ر ومع آ ريو، عل  الرغم مو وجود  الفات 

وب أفريقياااااا وحااااازب حيوماااااة جنااااا جولرياااااة ال يااااازال يتعاااااح  اوزلاااااا باااااح
و ااااااااد دلاااااااات اهلييلااااااااة اإل لي يااااااااة ةنااااااااوب . الااااااااوطين ا فريقااااااااي املاااااااا متر
الو اةديااااااد  والعال ااااااة بااااااح املناااااااطق واحليومااااااة املركزيااااااة تشااااااي   أفريقيااااااا
فعَّالاااااة  ودااااار االتفااااااا علااااا  آلياااااة. رؤيسااااايح ة ياااااع ا طااااارا  شااااااغلح
   اااو  أوىل لاماااةيشاااي ر  ا طااارا  تساااتند إىل مبااادأ الشااا ولية متعااادد 

وكاااااااذلت أفاااااااادا . سااااااابير اساااااااتئنا  املفاوضاااااااات املتعااااااادد  ا طااااااارا  يف
علاا  الاارغم مااو اساات رار العنااال، ساااد االتفاااا علاا  ن اااا واسااع   بأنَّاا

علاااا  أو مسااااتوى العنااااال سااااييوو أعلاااا  لااااوال نشاااار املاااارا بح الاااادوليح 
 . البلد يف

و دم ا مح العام معلومات عو جهود املساعي احل يد  الا باذهلا 
و ااااال إو . لتعجياااار باسااااتئنا  احملاداااااات املتعاااادد  ا طاااارا مااااو أجاااار ا

اةهاااااات الاااااا حتااااااور معهاااااا أعربااااات عاااااو دع هاااااا للجهاااااود الاااااا  عياااااع
ا ماااااااام املتحااااااااد  مااااااااو أجاااااااار تيسااااااااع االنتقااااااااال الساااااااال ي حنااااااااو  تبااااااااذهلا
. دميقراطاااي يف جناااوب أفريقياااا، وأهناااا أكااادت لااا  اسااات رار تعاوهناااا جمت اااع
ساااااابت رب، بااااااح الاااااارؤيس /أيلااااااول 26التو اااااار يف اجت ااااااا  عتقااااااد يف  ود
كلاااااعح والسااااايد ماناااااديال، بتيساااااع ماااااو ا ماااااح العاااااام، إىل اتفاااااااا  دي

بتااااأمح دتور اإليااااواء، وإطااااالا سااااراح املتعل قااااة  القضااااايا الرؤيسااااية بشااااأو
________ 

 .S/25004انظر  0
 .السيداو فعندرا دايال وتوم فراسلح 2
 .ا وروبية، ومنظ ة الوحد  ا فريقيةالتابعة للي نولص، واة اعة  3

السااااااجناء السياساااااايح املتبقااااااح، وحظاااااار  اااااار ا ساااااالحة اا اااااار   عياااااع
إدهارلاااااااااااااااا، وبشاااااااااااااااأو احلاجاااااااااااااااة إىل إنشااااااااااااااااء ععياااااااااااااااة تأسيساااااااااااااااية  أو

لوضااااع الدسااااتور وكفالااااة االساااات رارية الدسااااتورية  ااااالل  ليئااااة/دميقراطيااااة
بأناااا  أيضااااا   وأبلااااغ ا مااااح العااااام جملااااس ا مااااو. االنتقاليااااة امل  تااااة الفاااارت 
رسااااالة مااااو امل ثاااار الااااداؤم  0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 27يف  تلقاااا 

بور ااة معلومااات أساسااية  ااادريو مشاافوعا   ةنااوب أفريقيااا تتضاا و بيانااا  
للع لياااااة جااااادوال  زمنياااااا  مقرتحاااااا   رؤااااايس جناااااوب أفريقياااااا، يتضااااا ناوعاااااو 

االنتقاليااة يف جنااوب أفريقيااا ويتو ياااو إ امااة حيومااة وحااد  وطنيااة علاا  
أساااااااااااس الت ثياااااااااار التااااااااااام يف أجاااااااااار ال يتجاااااااااااوز النصااااااااااال ا ول مااااااااااو 

 .02222 عام
 وأشاااار ا ماااح العاااام إىل أو عياااع ا طااارا  املعنياااة رحبااات  ساااامهة

الوضاع  علا  حم ودا    الدوليح، وأو تلت املسامهة تركت أارا  أفر ة املرا بح
تاااادعو إىل  بعااااس ا طاااارا  رأوا أو احلاجااااة غااااع أو.السياسااااي يف البلااااد

 بين ااا رأى آ ااروو تعزيااز بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف جنااوب أفريقيااا،
العاام جملاس ا ماو أنا   ا مح وبالتا  أبلغ. ضرور  توسيع ن اا واليتها

جناااوب أفريقياااا، والاااذي يت ياااز  ظر إىل حساساااية الوضاااع السااااؤد يفباااالن
بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  برضاافة  بتفا م العنال، فرنا  يناوي تعزياز  اوام

 .عشر  مرا بح جتدتد
ق تقدم مل وس، فرو عل  حتقل   يف حح و لص ا مح العام إىل أنَّ 
  النحو الاذي االستعراض الفعلي، عل جملس ا مو أو يتبقي الوضع  يد

أجااار حتقياااق لاااد  إ اماااة جناااوب أفريقياااا دميقراطياااة  بااادأه بالفعااار، ماااو
 .عر ية ومتحد  غع

، أبلااااغ رؤاااايس جملاااااس 02235فربايااااار /شااااباط 02وبرسااااالة م ر ااااة 
كاانوو   22ا مو ا مح العام بأو أعضاء اجمللس نظاروا يف تقرياره املا ر  

ضاا ن  التقرياار مااو ، وأهناام يشااعروو باالمتناااو ملااا ت0222ديساا رب /ا ول
والحظاااااوا أو وجاااااود . بيااااااو وا  ومفياااااد لألحاااااداع يف جناااااوب أفريقياااااا

علاا  الوضااع السياسااي يف البلااد، ورحبااوا أااارا  حم ااودا   دوليااح تاارح ماارا بح
وذكار رؤايس . مارا بح آ اريو 01بقرار ا مح العام تعزياز البعثاة برضاافة 
رى مااو ا مااح تلقااي تقااارير أ اا اجمللااس أو أعضاااء اجمللااس يت لعااوو إىل

العام عو احلالة يف جنوب أفريقيا وعو الع ر الذي ت دي  ا مم املتحد  
 .يف البلد

________ 
 .S/24866انظر  2
 .S/25315انظر  5
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بيااو مااو (: 3027اةلسااة : )0223أبريار /نيساااو 02املا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

، 0223أبرياااااااااار /نيساااااااااااو 02، املعقااااااااااود  يف 3027يف اةلسااااااااااة 
 مشااااااااوراتذو لاااااا ، يف أعقااااااااب أنااااااا   اااااااد أت ( باكسااااااتاو)الااااااارؤيس  أعلااااااو
بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  ماااااا يف أتجرياااات
 :6اجمللس

اغتياااال كاااريس لااااين، عضاااو اللجناااة التنفيذياااة الوطنياااة لل ااا متر الاااوطين  إوَّ 
ياادعو إىل  دع  ا فريقااي وا مااح العااام للحاازب الشاايوعي يف جنااوب أفريقيااا، َحاا

مشاااعر احلاازو لاادى عيااع  فهااذا االغتيااال الوحشااي يثااع. ا ساا  ويتساابف اةااز 
. والدميقراطياااة والعااادل يف جناااوب أفريقياااا ماااو يع لاااوو ماااو أجااار حتقياااق السااالم

كاذلت مسايس احلاجاة إلهنااء العناال يف ذلات البلاد  وي كد اغتياال السايد لااين
ميقراطياااة غاااع عنصااارية املفاوضاااات، الاااا ساااتهلق جناااوب أفريقياااا د ولل ضاااي يف

 . موحد 
لقاد أياد كااريس لااين بنشاااط لاذه املفاوضااات بار و  ميااس ساوى أساابو  

جاو يساوده السالم  تادما  يف  عل  دعوت  إىل إهناء العنال كاي متضاي املفاوضاات
ويف لذا الشأو، يرحف جملس ا مو باإلعالنات الصاادر  عاو كار . واالستقرار

ليااااة التفاااااوض، وماااانهم املاااا متر الاااااوطين الااااذيو أكاااادوا مااااو جديااااد التااااازامهم بع 
. ا فريقاااي واحلااازب الشااايوعي يف جناااوب أفريقياااا ومااا متر نقاباااات جناااوب أفريقياااا

تياااوو املفاوضاااات، الاااا ستفضاااي إىل  ياااام دميقراطياااة غاااع عنصااارية،  الَّ أ وةاااف
 . رلينة لدى مو يرتيبوو أع ال العنال

الرامياة إىل  وي كد جملاس ا ماو إ اراره علا  أو يظار علا  دع ا  للجهاود
تيساااع االنتقاااال السااال ي حناااو دميقراطياااة ال عنصااارية لصاااا  عياااع أبنااااء جناااوب 

 .أفريقيا

بيااو ماو (: 3267اةلساة ) 0223أغسا س /آب 22املا ر   رررررالمق
 الرؤيس

، 0223أغسااااااااااا س /آب 22، املعقاااااااااااود  يف 3267يف اةلساااااااااااة 
أهنا  د  (الواليات املتحد )وعقف إ رار جدول ا ع ال أعلنت الرؤيسة 

بااح أعضاااء اجمللااس، بااأو  مااا يفأتجرياات  أتذو هلااا، يف أعقاااب مشاااورات
 :7تد  بالبياو التا  نيابة عو اجمللس

يشاااااجف جملاااااس ا ماااااو التصااااااعد ا  اااااع يف أع اااااال العناااااال والفتناااااة يف 
 -ورااا يزيااد مااو مأسااا  لااذا العنااال . جنااوب أفريقيااا، و ا ااة يف رانااد الشاار ية

أو البلااااد ين لااااق علاااا  طريااااق إ امااااة  -ية فادحااااة الااااذي أدى إىل  ساااااؤر بشاااار 
 جنااوب أفريقيااا دميقراطيااة وغااع عنصاارية وموحااد ، وحنااو حتقيااق مسااتقبر جديااد

 .ة يع مواطني أكثر إشرا ا  

________ 
 .S/25578انظر  6
 .S/26347انظر  7

ماااااو أو ( 0222) 765ويعياااااد اجمللاااااس إىل ا ذلااااااو ماااااا جااااااء يف  اااااراره 
و اااال سااال ات جناااوب أفريقياااا لاااي املسااا ولة عاااو اختااااذ عياااع التااادابع الالزماااة ل

وي كااد . و ايااة أرواح عياع ألااا  جناوب أفريقيااا ورتليااهتمفاورا   أع اال العنااال
اجمللااس أو علاا  عيااع ا طاارا  يف جنااوب أفريقيااا أو تساااعد احليومااة يف منااع 
.  صوم الدميقراطية مو اساتهدام العناال يف هتدياد انتقاال البلاد إىل الدميقراطياة

اعل اا   ويف لذا الصدد، فارو اجمللاس حيايط لم بااال رتاح الاداعي إىل إنشااء  او  س 
. وطنياة ماو أجاار إعااد  النظااام، واحملافظاة علياا ، يف املنااطق الااا يساودلا التااوتر

جملت اااع جناااوب  حقيقياااا   وينبغاااي أو تياااوو أي  اااو  ماااو لاااذا القبيااار رثلاااة متثااايال  
 ورا ل  نفس القدر مو ا مهية أو تلات القاو . أفريقيا وليئات  السياسية الرؤيسية

ويرحاااااااف . ةاااااااف أو حتظااااااا  بثقاااااااة شاااااااعف جناااااااوب أفريقياااااااا ودع ااااااا  وتعاونااااااا 
باااااااةهود الااااااا يبااااااذهلا  اااااااد  املاااااا متر الااااااوطين ا فريقااااااي وحاااااازب أيضااااااا   اجمللااااااس

وحيص اجمللس عياع . للحرية إل نا  أتباعهم بتفادي املزيد مو العنال “إنيااا”
نتهاباات مو أجر منع العناال يف فارت  االمعا   زع اء جنوب أفريقيا عل  الع ر

 . املقبلة

ويثااااين جملااااس ا مااااو علاااا  اجملت ااااع الاااادو ،  ااااا يف ذلاااات منظ ااااة الوحااااد  
ا فريقياة، واة اعااة ا وروبيااة والي نولاص، لقياماا  باادور بنلااء يف املساااعد  علاا  

اااو مرا باااو السااالم التاااابعوو لألمااام . احلاااد ماااو العناااال يف جناااوب أفريقياااا و اااد متيل
ة بعثااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد  يف جناااوب املتحااد ، باإلشااارا  القااادير ماااو رؤيسااا

ولناح أشهاص أحياء اليوم نتيجة للجهاود الدووباة . أفريقيا، مو إحداع تغيع
ومع ذلت فرو  . والشجاعة الا يبذهلا ل الء وغعلم مو مرا باي السلم الدوليح

كثااعيو ميوتااوو، وال بااد أو يساات ر اجملت ااع الاادو  يف التأكيااد حباازم علاا  أناا  لااو 
اايسا  ل املرحلاة االنتقالياة السياسااية يف جناوب أفريقيااا ر     ع اال العنااال باأو ختت

 .عو مسارلا

  ا حااازاب ددعاااوي كاااد اجمللاااس علااا  الااادور الرؤيساااي لع لياااة التفااااوض املت
. تااااااأمح االنتقااااااال إىل جنااااااوب أفريقيااااااا دميقراطيااااااة وغااااااع عنصاااااارية وموحااااااد  يف

التفااااااااوض املتعااااااادد  ا طااااااارا  علااااااا  إعااااااااد  تأكياااااااد التزامهاااااااا بع لياااااااة  وحياااااااص
وعلاااااا  أو تضاااااااعال جهودلااااااا مااااااو أجاااااار التو اااااار إىل توافااااااق يف  ا حاااااازاب،

معلَّقااااااة  تاااااازال بشااااااأو الرتتيبااااااات االنتقاليااااااة واملساااااااؤر الدسااااااتورية الااااااا ال ا راء
ف ااااااااار حساااااااااي العاااااام املقباات فاااااااااااااااباااهاراء االنتااااااااو إجااااااااي حنااااااااار املضاااااااأج وماااااو

 . امله ط

تصااا ي   علااا  موا ااالة دع ااا  للجهاااود الرامياااة إىل جماااددا   وي كاااد اجمللاااس
تيسااع االنتقااال الساال ي إىل دولااة دميقراطيااة غااع عنصاارية لصااا  عيااع مااواطين 

وسايبقي . ويتاابع اجمللاس عاو كثاف الت اورات يف جناوب أفريقياا. جنوب أفريقياا
 .املسألة  يد نظره

بيااو (: 3308ة اةلسا)0223نوف رب /تشريو الثاين 23امل ر   رررررالمق
 مو الرؤيس

، 0223نوف رب / تشريو الثاين 23، املعقود  يف 3308 اةلسة يف
طلبااا ، إىل املشااااركة بنااااء  علااا   دعاااا جملاااس ا ماااو رثااار جناااوب أفريقياااا،

وأعلاااااااااو . املاااااااااداوالت بااااااااادوو أو يياااااااااوو لااااااااا  احلاااااااااق يف التصاااااااااويت يف
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 أتذو لاااااا ، يف أعقاااااااب مشااااااااورات أنااااااا   ااااااد( الاااااارأس ا  ضاااااار) الاااااارؤيس
باااح أعضااااء اجمللاااس، باااأو ياااد  بالبيااااو التاااا  نياباااة عاااو  ماااا يف أتجريااات
 :8اجمللس

يرحاااااف جملاااااس ا ماااااو برك اااااال ع لياااااة املفاوضاااااات املتعااااادد  ا طااااارا  
جنااااوب أفريقيااااا بنجاااااح وبااااربرام االتفا ااااات الااااا أساااافرت عنهااااا املفاوضااااات  يف

فهاااااااذه االتفا اااااااات متثااااااار  .وضاااااااع دساااااااتور انتقاااااااا  و اااااااانوو انتهاباااااااات بشاااااااأو
 ا مااااااام يف ساااااابير إ امااااااة جنااااااوب أفريقيااااااا دميقراطيااااااة غااااااع تارخييااااااة إىل   ااااااو 
 .ومتحد  عر ية

ويت لع جملس ا مو إىل االنتهاباات املقارر إجراولاا يف جناوب أفريقياا يف 
وحيااص عيااع ا طاارا  يف جنااوب أفريقيااا،  ااا فيهااا تلاات . 0222أبرياار /نيساااو

املتعاااادد  ا طاااارا ، علاااا  احاااارتام الااااا   تشااااارح مشاااااركة تامااااة يف احملاداااااات 
االتفا اااااااات املتو ااااااار إليهاااااااا  اااااااالل املفاوضاااااااات، وإعااااااااد  االلتااااااازام باملباااااااادئ 

بر الساال ية الدميقراطيااة، وباملشاااركة يف االنتهابااات، وحباار املساااؤر املعلقااة بالستاا
 .فقط

اجمللااس تصاا ي   علاا  موا االة دعاام ع ليااة التغيااع الاادميقراطي يف يياار ر و 
ويشيد مر  أ ارى بالع ار الاذي ي ديا   .لحة عيع أبناء البلدجنوب أفريقيا ملص

ا ماااااح العاااااام وبعثاااااة مرا بااااااي ا مااااام املتحاااااد  يف جناااااوب أفريقياااااا يف مسااااااعد  
وياااااادعو ا مااااااح العااااااام إىل التعجياااااار بااااااالته يط الحت اااااااالت . الع ليااااااة تلاااااات

اضا ال  ا مام املتحاد  بادور يف ع لياة االنتهاباات،  اا يف ذلات التنسايق مااع 
ثاااات املااارا بح التابعاااة ليااار ماااو منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة واة اعاااة ا وروبياااة بع

أي طلااف يقاادم  والي نولاص، مااو أجاار الساا اح بااالنظر علاا  جناااح الساارعة يف
وحيااااص اجمللااااس هبااااذا  .إىل ا ماااام املتحااااد  اللت اااااس مساااااعد  مااااو لااااذا القبياااار

ة االنتهابياااة علااا  اإلنشااااء املبيااار لل جلاااس التنفياااذي االنتقاااا  واللجنااا الصااادد
 .املستقلة

الدميقراطياااة ةاااف أو  ويعتااارب اجمللاااس أو ع لياااة انتقاااال جناااوب أفريقياااا إىل
تساااتند إىل إعااااد  اإلع اااار اال تصاااادي واالجت ااااعي والتن ياااة، ويااادعو اجملت اااع 

 .الدو  إىل تقد  املساعد  هلذا الغرض

رسااااالة موجَّهااااة إىل : 0223ديساااا رب /كااااانوو ا ول  06املاااا ر   المقرررررر
 ا مح العام مو رؤيس اجمللس

موجَّهاااااااة إىل  0223ديسااااااا رب /كاااااااانوو ا ول  03برساااااااالة م ر اااااااة 
، أبلاااااغ ا مااااااح العاااااام اجمللاااااس أنااااا  يعتااااازم تعيااااااح 2جملاااااس ا ماااااو رؤااااايس
جبناااااوب أفريقياااااا،  لااااا  معنياااااا  راااااثال   ا اااااا   ر اإلبرالي اااااياااااااا  ض السااااايد
مراعااااااا  مااااااا أتحاااااارز مااااااو تقاااااادم يف ع ليااااااة السااااااالم،  ااااااا يف ذلاااااات  مااااااع

ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول 7اجمللاااااااااس التنفياااااااااذي االنتقاااااااااا  يف  إنشااااااااااء
________ 

 .S/26785انظر  8
 .S/26883انظر  2

، ملسااعدت  علا  تنفياذ عل  أو يسري مفعول لذا التعياح فاورا   ،0223
فقاا  و  ذ القارارو د اختت . بذلت البلداملتعل قة   رارات ومقررات جملس ا مو

ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 23لبيااااااو  ااااادر عاااااو رؤااااايس جملاااااس ا ماااااو يف 
التعجياااااار بااااااالته يط ”، ودعااااااا فياااااا  اجمللااااااس ا مااااااح العااااااام إىل 0223

يف “ الحت اااالت اضاا ال  ا ماام املتحااد  باادور يف ع ليااة االنتهابااات
 .01جنوب أفريقيا

أبلاااااغ رؤااااايس  0223ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  06وبرساااااالة م ر اااااة 
ديسا رب /كاانوو ا ول 03مح العام بأو رسالت  امل ر اة جملس ا مو ا 

 ااااد عترضاااات علاااا  أعضاااااء جملااااس ا مااااو فوافقااااوا علاااا  اال اااارتاح الااااوارد 
 .00فيها

القارار (: 3322اةلساة ) 0222ينااير /كانوو الثاين  02امل ر   رررررالمق
822 (0222) 

ا مااااااااااح العااااااااااام إىل  اااااااااادَّم  0222يناااااااااااير /كااااااااااانوو الثاااااااااااين  01يف 
 عااااااااو مسااااااااألة جناااااااااوب أفريقيااااااااا تضَّاااااااا و بياناااااااااا  تقريااااااااارا   ا مااااااااو جملااااااااس

الااااا عقاااادلا رثلاااا  اااااااص املعااااين جبنااااوب أفريقيااااا، وعاااارض  لل شاااااورات
ا رتاح  املتعلق بتوسيع ن اا والية بعثة مرا باي ا مم املتحد  يف جنوب 

 .02أفريقيا
وذكر ا مح العاام يف تقرياره أو اجمللاس التنفياذي االنتقاا  وافاق يف 

علااا   ااارار   0223ديسااا رب /كاااانوو ا ول  7سااات  ا وىل املعقاااود  يف جل
كااااااااااو  اااااااااد اختاااااااااذه اجمللاااااااااس التفاوضاااااااااي املتعااااااااادد ا طااااااااارا  يف الياااااااااوم 

وطلااااف فيااا  مااااو ا ماااام املتحاااد  علااااة أمااااور منهاااا تااااوفع عاااادد   الساااابق،
ماااااااو املااااااارا بح الااااااادوليح لر اااااااد الع لياااااااة االنتهابياااااااة وتنسااااااايق  كاااااااا 
الااااااذيو  اااااادمهم كاااااار مااااااو منظ ااااااة الوحااااااد  املاااااارا بح الاااااادوليح  أنشاااااا ة
عااااااو أولئاااااات الااااااذيو فضااااااال   والي نولااااااص، واالحتاااااااد ا ورويب ا فريقيااااااة
وعلااا  ذلااات أرسااار ا ماااح العاااام فرياااق استقصااااء  .احليوماااات  ااادمتهم

أفريقياااااا لتقااااادير ماااااا يلااااازم لألمااااام املتحاااااد  لتنفياااااذ ماااااا تلقتااااا   جناااااوب إىل
ت الاااااااا وأضاااااااا  ا ماااااااح العاااااااام أنااااااا   اااااااالل املنا شاااااااا .طلباااااااات ماااااااو

ااااااااااص املعاااااااين جبناااااااوب أفريقياااااااا ماااااااع حيوماااااااة جناااااااوب  رثلااااااا  أجرالاااااااا
السياساااااااية، اعااااااارت  ال رفااااااااو باملساااااااامهة اإلةابياااااااة  وا حااااااازاب أفريقياااااااا
ا ماااااااام املتحااااااااد  يف كااااااااب  عاااااااااح العنااااااااال ويف ع ليااااااااة  مرا باااااااااي لبعثااااااااة

إىل حضاااااااور  اااااااوي لألمااااااام املتحاااااااد   اااااااالل الع لياااااااة  ودعياااااااا الساااااااالم،
 .االنتهابية

________ 
 .، املشار إليها أعالهS/26785انظر الوايقة  01
00 S/26884. 
02 S/1994/16  وAdd.1. 
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 03لتلات ال لباات ا ارتح ا ماح العاام توسايع ن ااا والياةواساتجابة 
ليااي تشاا ر مرا بااة االنتهابااات املقاارر إجراولااا  02البعثااة وزياااد  حج هااا

وأشار إىل أو البعثة ساييوو هلاا دور كباع . 0222أبرير /نيساو 27يف 
يف ذلااات الساااياا اةدياااد، لااايس فقاااط يف التقيااايم النهااااؤي ملاااا تتسااام بااا  

ونزالة، بر وكذلت يف ر د الع لياة االنتهابياة يف  االنتهابات مو حرية 
اا وط العريضة للنه  أيضا   وبحل ا مح العام. كر مرحلة مو مراحلها

 .عةالتنفيذي لع لية ا مم املتحد  املوسَّ 
كاااذلت أبلاااغ ا ماااح العاااام جملاااس ا ماااو باعتزامااا  إنشااااء  اااندوا 

لبلااداو ا فريقيااة اسااتئ اين  اااص لت وياار مشاااركة ماارا بح إضااافيح مااو ا
وغعلااا مااو البلااداو الناميااة، وأعاارب عااو أملاا  يف أو تقاادم بعااس الاادول 

 .الصندوا ا عضاء مسامهات يف
، 0222ينااير / كاانوو الثااين  02، املعقاود  يف 3322ويف اةلساة 

وعقااف إ اارار . أدرل جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلباا ، إىل بناااء  علاا   جنااوب أفريقيااا،جاادول ا ع ااال دعااا اجمللااس رثاار 

ودعااااا . املااااداوالت باااادوو أو ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت املشاااااركة يف
وبنااء  علا   مو نظام  الدا لي امل  ت، 32اجمللس أيضا،  وجف املاد  

، السايد كنغسالي مااكهوبيال كباع 05طلف رثلي جيبوي ورواندا ونيجعيا
اا   مث. بالنيابااة رثلااي حاازب املاا متر الااوطين ا فريقااي اة هوريااة )الاارؤيس وجَّ

انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشارو   ارار كااو  اد أتعاد أانااء ( التشييية
 .06مشاورات سابقة لل جلس

ورحاااف رثاااار جنااااوب أفريقيااااا باااا رتاح اجمللااااس مساااااعد  بلااااده علاااا  
و اال . النهوض بع لية انتقالية دستورية شفافة حنو حيومة وحد  وطنياة

الرؤيساااي للوالياااة املوساااعة لبعثاااة مرا بااااي ا مااام املتحاااد ، علااا   التوجااا  إوَّ 
النحاااو الاااوارد يف تقريااار ا ماااح العاااام، لاااو املسااااعد  علااا  كفالاااة إجاااراء 

 و اااال إوَّ . انتهاباااات حااار  ونزيهاااة، حبياااص ال ير ااا  الشااات إىل شااارعيتها
ال  ااري بسالسااة، وال شاات يف أو الاابعس ساايحاولوو  االنتهابااات  ااد
موضااوعية البعثااة  وأكااد أوَّ .  الاادوليح يف منازعااات حمليااةتااوريط املاارا بح

وأكد لل جلس أو . ذلت السياا وحيادلا سييوناو يف غاية ا مهية يف
املااارا بح سااايتلقوو التعااااوو اليامااار ماااو جاناااف سااال ات جناااوب أفريقياااا 

 .07وعيع املشاركح يف الع لية االنتهابية،  ا يف ذلت احرتام سالمتهم
غسلي ماكهوبيال، املرا ف عو حزب امل متر الوطين ورحف السيد كن

ا فريقاااي، بتقريااار ا ماااح العاااام وأعااارب عاااو أملااا  يف أو تتقياااد ا طااارا  
وأعارب عاو رأي مفااده أو . املعنية ا  رى عيعا بالتو يات الوارد  فيا 

مشرو  القرار سيساعد جهود بلاده الرامياة إىل ضا او االنتقاال السال ي 
________ 

، S/1994/16لالطاااال  علااا  مزياااد ماااو التفا اااير عاااو التوسااايع املقااارتح، انظااار  03
 .57الفقر  
 .آ ريو مو مرا   ا مم املتحد  0 278ا رتتح إضافة  02
 .S/1994/33انظر  05
 .S/1994/28انظر  06
 .01إىل  2، الصفحات S/PV.3329انظر  07

نصااااري إىل الدميقراطياااة، وعااااو أملااا  يف أو يساااات ر ماااو نظااااام الفصااار الع
لشاااعف جناااوب أفريقياااا  اااالل املرحلاااة الفعَّاااال  اجمللاااس يف تقاااد  الااادعم

 .08االنتقالية
مشاارو  القاارار يشاا ر  وتيلاام رثاار جيبااوي  باار التصااويت فقااال إوَّ 

معظاااام املت لبااااات الالزمااااة لت يااااح ا ماااام املتحااااد  مااااو حتقيااااق طلبااااات 
. وبالتااا  فاارو وفااد بلااده ي يااد مشاارو  القاارار. قااا اجمللااس التنفيااذي االنت

اعتااازام ا ماااح العاااام إنشااااء  اااندوا أيضاااا   وأضاااا  أو وفاااد بلاااده ي ياااد
اسااتئ اين ملساااعد  البلااداو ا فريقيااة والبلااداو الناميااة ا  اارى الراغبااة يف 

 .02بةاملشاركة بو فها مرا   
الاااوارد  الاااَوزْ   أماااا رثااار باكساااتاو فقاااد أعااارب عاااو تأيياااده لربناااام 

مرا بااي َوزْ   أو ماو املهام   وط  الرؤيسية يف تقرير ا مح العاام، م كادا  
. ا ماام املتحااد   باار االنتهابااات العامااة يف جنااوب أفريقيااا بو اات كااا 

وأعلاااو أنااا  يف التحليااار النهااااؤي ساااتعت د كفاياااة عااادد املااارا بح املاااوزوعح 
تهابااات وأاناااء فر املنااا  الساال ي  ااالل فاارت  مااا  باار االناعلاا  ماادى تااو 
  أناا  ينبغااي متثياار عيااع مناااطق العااا  متثاايال  أيضااا   وأوضاا . اال اارتا  ذاتاا 

 .21يف فريق مرا باي ا مم املتحد  كافيا  
مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  طتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0222) 822القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0222يوليا  /متاوز 06املا ر  ( 0222) 765 راريا   إذ ي كد ماو جدياد
 .0222أغس س /آب 07امل ر  ( 0222) 772و 

 0222ينااااير /كاااانوو الثااااين  01يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار
 بشأو مسألة جنوب أفريقيا،

يف جمااال إ امااة جنااوب أفريقيااا دميقراطيااة احملااَرز  بالتقاادم اةديااد وإذ يرحااف
حااااد ، وبصااااور   ا ااااة إنشاااااء اجمللااااس التنفيااااذي االنتقاااااا  وغااااع عنصاااارية ومو 

 واللجنة االنتهابية املستقلة واالتفاا بشأو الدستور امل  ت،
جنااااوب أفريقياااااا  أو اإلطااااار القاااااانوين للع ليااااة االنتهابياااااة يف وإذ يالحاااام

حيادده  اانوو  0222أبريار /نيساو 27امل دية إىل االنتهابات الا ستجرى يف 
ة املساااااتقلة، و اااااانوو االنتهاباااااات، و اااااانوو اللجناااااة املساااااتقلة اللجناااااة االنتهابيااااا

 لوساؤط اإلعالم، و انوو السل ة اإلذاعية املستقلة،
 اا  دمتا  بالفعار بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف جناوب أفريقيااا  وإذ يشايد

ماااو إساااهام إةاااايب يف الع لياااة االنتقالياااة يف جناااوب أفريقياااا ويف اةهاااود املبذولاااة 
 ،ليب  العنال

باإلسااهام اإلةااايب ملنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة والي نولااص  أيضااا   وإذ يشاايد
 واالحتاد ا ورويب يف لذا الصدد،

________ 
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  08
 .06إىل  01املرجع نفس ، الصفحات  02
 .21إىل  07املرجع نفس ، الصفحات  21
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عاااااو تصااااا ي   علااااا  موا ااااالة دعااااام ع لياااااة التغياااااع  اإلعااااارابييااااار ر  وإذ
 الدميقراطي السل ي يف جنوب أفريقيا لصا  عيع مواطين جنوب أفريقيا، 

تشااااريو  23إىل البيااااو الااااذي أدىل بااا  رؤااايس جملااااس ا ماااو يف  وإذ يشاااع
، ودعاااا فيااا  اجمللاااس ا ماااح العاااام إىل اإلسااارا  يف ع لياااة 0223ناااوف رب /الثااااين

مااا يتعلااق برميانيااة  يااام ا ماام املتحااد  باادور يف الع ليااة  الته اايط لل ااوارئ يف
ظ اااة الوحاااد  االنتهابياااة،  اااا يف ذلااات التنسااايق ماااع بعثاااات املااارا بح التابعاااة ملن

السارعة يف أي   ْجاوَ  ا فريقية والي نولص واالحتاد ا ورويب، إلتاحاة النظار علا 
 طلف يقدم إىل ا مم املتحد  للحصول عل  مثر لذه املساعد ، 

كاانوو   21ألاال املا ر   28/052بقراري اة عياة العاماة  عل ا   وإذ حييط
ديساااااااااااا رب /كااااااااااااانوو ا ول  23املاااااااااااا ر   28/231و  0223ديسااااااااااا رب /ا ول
نصا علي  أو طلبات اة عياة إىل ا ماح العاام اإلسارا   ، اللذيو كاو را0223

باااالته يط لقيااااام ا ماااام املتحااااد  بااادور يف الع ليااااة االنتهابيااااة، وبالتشاااااور مااااع 
وبالتنسااايق ماااع بعثاااات املااارا بح التابعاااة ملنظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة  جملاااس ا ماااو

 والي نولص واالحتاد ا ورويب، 
يف طلاااف اجمللاااس التنفياااذي االنتقاااا  أو تقااادم ا مااام املتحاااد   و اااد نظااار

ماااو املااارا بح الااادوليح لر اااد الع لياااة االنتهابياااة ولتنسااايق أنشااا ة  كافياااا    عاااددا  
دمهم منظ ة الوحد  ا فريقياة والي نولاص واالحتااد املرا بح الدوليح الذيو ستق

ا ورويب، باإلضاااافة إىل أولئااات الاااذيو ساااتقدمهم احليوماااات، وإذ يوافاااق علااا  
 السرعة،   جْ وَ  ضرور  االستجابة هلذا ال لف عل 

كاااااااانوو  01ماااااااع التقاااااادير بتقريااااااار ا ماااااااح العااااااام املااااااا ر   يرحااااااف-  0
الااوارد  فياا  بشااأو واليااة وحجاام  ، ويوافااق علاا  اال رتاحااات0222يناااير /الثاااين

بعثاة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف جنااوب أفريقيااا،  ااا يف ذلاات اال رتاحااات الداعيااة 
إىل تنساايق أنشاا ة املاارا بح الاادوليح الااذيو سااتقدمهم منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة 
والي نولااااااص واالحتاااااااد ا ورويب، باإلضااااااافة إىل أولئاااااات الااااااذيو سااااااتقدمهم أيااااااة 

 حيومات؛ ولية أومنظ ات حيومية د
عياع ا طارا  يف جناوب أفريقيااا،  اا فيهاا ا حازاب الااا    حياص-  2

تشااارح بالياماار يف احملاداااات املتعاادد  ا طاارا ، علاا  احاارتام االتفا ااات الااا 
جرى التو ر إليهاا أانااء املفاوضاات، وااللتازام باملباادئ الدميقراطياة، واالشارتاح 

 يف االنتهابات؛
ياااااع ا طااااارا  يف جناااااوب أفريقياااااا أو تتهاااااذ تااااادابع إىل ع ي لاااااف-  3

إلهناء العنال والرتويع، وباذلت تساهم يف إجاراء انتهاباات حار  ونزيهاة، ويتو اع 
 أو حياسف كر مو يسع  إىل اإل الل باالنتهابات عو لذه ا ع ال؛

إىل عيع ا طرا  يف جنوب أفريقيا أو حتارتم ساالمة  أيضا   ي لف-  2
 املرا بح الدوليح وأمنهم وأو تسهر تنفيذلم لواليتهم؛ 

 ا ينتوي  ا مح العام ماو إنشااء  اندوا اساتئ اين  ااص  يرحف-  5
لت وير اشارتاح مارا بح إضاافيح ماو أفريقياا وبلاداو نامياة أ ارى، وحياص الادول 

 الصندوا؛عل  الترب  بسهاء هلذا 
إبقااااااء لاااااذه املساااااألة  ياااااد نظاااااره حااااا  تتقاااااام جناااااوب أفريقياااااا  يقااااارر-  6

 . دميقراطية وغع عنصرية وموحد 

التصاااويت  وتيلااام رثااار الوالياااات املتحاااد  بعاااد التصاااويت فقاااال إوَّ 
  ااو  أ اارى يف املسااار التااارخيي ال وياار لألماام املتحااد  يف جمااال دعاام 
تفييااات نظاااام الفصااار العنصاااري واالنتقاااال إىل دميقراطياااة غاااع عر ياااة يف 

وأعلااااو أو حيومااااة بلااااده ترحااااف بتحااااول دور مرا باااااي . جنااااوب أفريقيااااا
السااالم التااابعح لألماام املتحااد  إىل مرا باااي انتهابااات، وتاادعم بقااو  يف 

الفااوري ملاارا   ا ماام املتحااد  الااَوزْ   ذلاات الصاادد القاارار الااذي دعااا إىل
وأضااا  أو . لل سااعد  علاا  إمتااام الع ليااة االنتهابياة يف جنااوب أفريقيااا

عياااع أبنااااء جناااوب أفريقياااا إىل التعااااوو ماااع أيضاااا   حيوماااة بلاااده تااادعو
جهااااااود مرا باااااااي ا ماااااام املتحااااااد  وغااااااعلم مااااااو املاااااارا بح ليفالااااااة كااااااوو 

 .20ابات حر  ونزيهةاالنته
مشااارو  القااارار يساااتجيف حلاجاااة جناااوب  وأكاااد رثااار نيوزيلنااادا أوَّ 

وأضا  أن  مو املناسف . أفريقيا إىل املساعد  الع لية مو ا مم املتحد 
 أو تش ر استجابة ا مم املتحاد  مشااركة جملاس ا ماو واة عياة العاماة

وأعلاو . التنفياذي االنتقاا يف تلبية االلت اس الذي تقادم با  اجمللاس معا  
عااو رضاااا وفااد بلاااده ليااوو القااارار يااانص علاا  التعااااوو بااح بعثاااة مرا بااااي 
ا ماام املتحااد  وبعثااة مرا باااي الي نولااص، وكااذلت بعثااا منظ ااة الوحااد  

 .22ا فريقية واالحتاد ا ورويب
ووجا  رثار نيجعياا االلت ااام إىل عادد ماو املساااؤر الاا يتعاح علاا  

مسااااااااألة العنااااااااال،  معاةتهااااااااا بصااااااااور  عاجلااااااااة، ولااااااااياجملت ااااااااع الاااااااادو  
واالنتهاباااااات نفساااااها، واحتياجاااااات جناااااوب أفريقياااااا بعاااااد انتهااااااء نظاااااام 

وفااااد بلااااده ياااارى  وخبصااااوص املسااااألة ا وىل  ااااال إوَّ . الفصاااار العنصااااري
و اال . الضرور  العاجلة إلعاد  توجي   و  الشرطة احلالية وإعااد  تادريبها

ثة مرا باي ا مم املتحد  بدور املبادر  وفد بلده يو ي بأو تض لع بع إوَّ 
وفااد بلااده يالحاام  مااا يتعلااق باالنتهابااات  ااال إوَّ  ويف. يف ذلاات الصاادد

أو اهلد  ماو وجاود عادد كاا  ماو مرا بااي االنتهاباات الادوليح لايس 
مساعد  أبناء جنوب أفريقيا علا  إمتاام الع لياة االنتهابياة فحساف، بار 

أمااا خبصااوص فااارت  . يف تلاات الع لياااةوكااذلت املساااعد  علاا  بنااااء الثقااة 
بعاد نظاام الفصار العنصاري فأكااد رأي وفاد بلاده القاؤار باأو جنااوب  ماا

أفريقيااا لااو تقاادر علاا  مواجهااة املشاااكر االجت اعيااة واال تصااادية احلاااد  
 .23بدوو مساعد  دولية ضه ة

بيااااو ماااو (: 3365 اةلساااة) 0222أبريااار /نيسااااو 02املاا ر   رررررررالمق
 الرؤيس

، (0222) 772باااالقراريو وع اااال   ،0222أبريااار /اونيسااا 02يف 
  02، املااااااااا ر  (0222) 822، و 0222أغساااااااا س /آب 07املاااااااا ر  

________ 
 .S/PV.3329انظر  20
 .33و  31املرجع نفس ، الصفحتاو  22
 .38و  37املرجع نفس ، الصفحتاو  23
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إىل جملااس إضااافيا   تقرياارا   ا مااح العااام اادَّم  ،0222يناااير /كااانوو الثاااين
وذكااار ا ماااح العاااام يف التقريااار أو . 22ا ماااو عاااو مساااألة جناااوب أفريقياااا
ميثفة بذلتها ا حزاب السياسية  جهودا  ا شهر الثالاة املاضية شهدت 

املعنيااااة وحيومااااة جنااااوب أفريقيااااا إل امااااة اهلياكاااار االنتقاليااااة الااااا جاااارت 
املوافقااة عليهااا يف املفاوضااات متعاادد  ا طاارا  لل ساااعد  علاا  حتقيااق 
املساوا  يف التناافس السياساي و لاق الظارو  اليفيلاة بارجراء انتهاباات 

تنفيذي االنتقا  وحيومة جنوب أفريقيا و د حترح اجمللس ال. حر  ونزيهة
حنااو ا  ااذ بأساالوب للع اار يع ااالو فياا  بااالرتاد  يف التحضااع  تاادرةيا  

ذلت لضااا او اشااارتاح عياااع ورغااام اةهاااود املضااانية الاااا بتااا. لالنتهاباااات
 28إىل  26ا حااااازاب يف االنتهابااااااات املقاااااارر إجراولاااااا يف الفاااااارت  مااااااو 

إنيااااااا للحريااااة وا حاااازاب ، فرناااا  يباااادو أو حااازب 0222أبرياااار /نيسااااو
 ا    اع  هتديادا  يشي ر  وال يزال العنال السياسي. ا  رى لو تفعر ذلت

 . للع لية االنتهابية
ويف معرض إفادت  عو اةهود الا بذهلا رثل  اااص لتعزياز الع لياة 

رثلاا  اااااص أجاارى مشاااورات مااع  اااد   السياسااية،  ااال ا مااح العااام إوَّ 
لرؤيساااية تناولااات ا ع اااال التحضاااعية لالنتهاباااات ا حااازاب السياساااية ا

ااا عة الاااا تضااا لع هباااا بعثاااة مرا بااااي واحلالاااة السياساااية العاماااة والوالياااة املوسَّ
وكانت مسألة ا ماو أانااء االنتهاباات . ا مم املتحد  يف جنوب أفريقيا

بوج  عام، وسالمة املرا بح بوج   اص، مو بح املساؤر الاا تصادرت 
 . يف عيع املنا شات جدول ا ع ال
. البعثاااااااة باليامااااااار ويف حينااااااا لاااااااَوزْ   عاااااااعت أولوياااااااة عالياااااااةو اااااااد أت 

مارس كاو عيع املرا بح التابعح لألمم املتحد  الاذيو /آذار 22 وحبلول
عهاام يف عيااع أحناااء زْ نتااص علاا  طلاابهم يف الاانه  التنفيااذي  ااد جاارى وَ 

 . البلد

معارضااااااة  لقاااااا  بوجاااااا   اااااااص مااااااو  وحااااااص ا مااااااح العااااااام، مبااااااديا  
االنتهابااات ماااو   بااار حااازب إنياااااا للحريااة، عياااع املعنياااح باااا مر علااا  
 ناف العناال وعلا  املشااركة السال ية يف الع لياة السياساية واحارتام حاق  

 . كر واحد يف اإلدالء بصوت  أو عدم اإلدالء ب 
، 0225أبريااار /نيسااااو 02قااادت ياااوم الاااا عت  3365ويف اةلساااة 

وبعاااد إ ااارار . ا ماااح العاااام يف جااادول أع الااا أدرل جملاااس ا ماااو تقريااار 
طلبااا ، بنااااء  علااا   جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار جناااوب أفريقياااا،

. املشااااااركة يف املاااااداوالت، بااااادوو أو يياااااوو لااااا  احلاااااق يف التصاااااويت إىل
 أناااااا   ااااااد أتذو لاااااا ، يف أعقاااااااب مشاااااااورات( نيوزيلناااااادا)ذكاااااار الاااااارؤيس  مث

و يااد  بالبياااو التااا  باساام مااا بااح أعضاااء جملااس ا مااو، بااأ يف أتجرياات
 : 25اجمللس

 02ماااع التقاادير، بتقرياار ا مااح العااام املااا ر   عل ااا ، أحاااط جملااس ا مااو
عااو مسااألة جنااوب أفريقيااا، وكااذلت باملعلومااات الشاافوية  0222أبرياار /نيساااو

________ 
22 S/1994/435. 
25 S/PRST/1994/20. 

ماااااا يتعلااااق بالع لياااااة  الااااا تلقالااااا ماااااو ا مانااااة العاماااااة عااااو آ ااااار الت ااااورات يف
 . االنتهابية

أبرياااار /نيساااااو 02رحااااف باالتفاااااا الااااذي د التو اااار إلياااا  يف واجمللااااس ي
باااااااح حااااااازب إنياااااااااا للحرياااااااة، واملااااااا متر الاااااااوطين ا فريقاااااااي، وحيوماااااااة  0222
لاااا ، أو يشااااارح يف  أفريقيااااا، والااااذي  اااارر حاااازب إنيااااااا للحريااااة، تبعااااا   جنااااوب

ويشاايد اجمللااس جب يااع ا طاارا  املشاارتكة . االنتهابااات املقبلااة يف جنااوب أفريقيااا
ة يف سابير التو ار إىل لاذه ساو نيَّانياة سياساية وحت يف االتفاا ملاا أبدتا  ماو ح  

 . النتيجة
ويعااارب اجمللاااس عاااو ا ماااار يف أو يع ااار لاااذا االتفاااااا علااا  وضاااع حااااد 

التو اار إىل مصاااحلة داؤ ااة بااح يعااز ز  وأوللعنااال الااذي و اام جنااوب أفريقيااا، 
ويااادعو اجمللاااس عياااع ا طااارا  إىل املساااامهة يف إجاااراء . شاااعف جناااوب أفريقياااا

ااا و عياااع ماااواطين جناااوب أفريقياااا ماااو املشااااركة فيهاااا انتهاباااات حااار  ونزيهاااة متي 
 . بصور  سل ية

 ويثين اجمللس عل  ما تقدم  بعثاة مرا بااي ا مام املتحاد  يف جناوب أفريقياا
واجملت ااااع الاااادو  مااااو مسااااامهة إةابيااااة يف الع ليااااة االنتقاليااااة اةاريااااة يف جنااااوب 

اإلعاااراب عااااو تصااا ي   علاااا  دعااام ع ليااااة التغياااع الاااادميقراطي يياااار ر أفريقياااا، و 
ويادعو اجمللاس عياع ا طارا  إىل . السل ي لصا  مواطين جناوب أفريقياا كافاة

ومساعدهتم عل  تنفياذ الوالياة احرتام سالمة وأمو مرا باي االنتهابات الدوليح 
 . املنوطة هبم

ويت لع اجمللس إىل إجناز الع لية االنتهابية بنجاح يف جناوب أفريقياا وإىل 
إ امااااة دولااااة جنااااوب أفريقيااااا الدميقراطيااااة وغااااع العنصاااارية واملوحااااد  ليااااي تأ ااااذ 

 . مياهنا بح أعضاء اجملت ع الدو 

القاااااااارار (: 3372 اةلسااااااااة) 0222مااااااااايو /أيااااااااار 25املاااااااا ر   المقرررررررررر
202(0222) 

موجَّهااااة إىل رؤاااايس جملااااس  0222مااااايو /أيااااار 23برسااااالة م ر ااااة 
، أحاااال امل ثاااار الاااداؤم ةنااااوب أفريقياااا إىل اجمللااااس نساااهة مااااو 26ا ماااو

هاة إىل رؤاايس جملاس ا مااو مااو موجَّ 0222مااايو /أياار 08رساالة م ر ااة 
رؤيس عهورية جنوب أفريقيا، ناشد فيها السيد مانديال اجمللس أو يلغي 
يف أ رب فر ة رينة عيع العقوبات املتبقية الا كانت ال تزال مفروضاة 

 . عل  بلده
، أدرل 0222مايو /أيار 25، الا عقدت يوم 3372ويف اةلسة 

 0222مااايو /أيااار 23الرسااالة امل ر ااة جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  
وعقف إ رار جادول ا ع اال، . مو امل ثر الداؤم ةنوب أفريقيااملوجَّهة 

دعااااا اجمللاااااس رثلاااااي بوتساااااوانا، والبوسااااانة واهلرسااااات، وتاااااونس، واةزاؤااااار، 
وعهورية تنزانيا املتحد ، وجنوب أفريقياا، وزامبياا، وزمباابوي، والسانغال، 

ينيااااااا، وماليزيااااااا، ومصاااااار، واملغاااااارب، واهلنااااااد، وسااااااعاليوو، واليونغااااااو، وك
طلبهم، إىل املشاركة يف املنا شة، بدوو أو ييوو هلم بناء  عل   واليوناو،

________ 
26 S/1994/606 . 
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، طلاف رثار نيجعياا، دعاا اجمللاس أيضاا  بناء  علا   و. احلق يف التصويت
، السااايد عبااادو مناااا، مااادير احل لاااة العاملياااة ملنالضاااة 32 وجاااف املااااد  

ااااا   مث. 27ناااااووي ماااااع جناااااوب أفريقيااااااالتعااااااوو العسااااايري وال الااااارؤيس وجَّ
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أتعاد  االل ( نيجعيا)

 . 28مشاورات اجمللس السابقة
 معينا   اجمللس ةت ع اليوم لي وي فصال   و ال رثر جنوب أفريقيا إوَّ 

 مااام يف تاااارين العال اااات باااح جناااوب أفريقياااا وأمااام العاااا  الاااا متثلهاااا ا
ووفاااد بلاااده لعلااا  اقاااة ماااو أو جملاااس ا ماااو، يف  تاااام جلساااة . املتحاااد 

 ، وأشااار إىل أنَّااا. اليااوم، سااينهي اةااازاءات اإللزاميااة املفروضاااة علاا  بلاااده
حين ا فترض لذا احلظر ع ال  بأحياام الفصار الساابع ماو ميثااا ا مام 
 املتحد ، كاو ذلات  و نظاام احليام السااؤد يف بلاده، واإلجاراءات الاا

وينظار . للسالم وا ماو الادوليح اختذهتا تلات احليوماة، يشايالو هتديادا  
مااو  وفااد بلااده إىل املقااررات الااا ساايتهذلا اجمللااس اليااوم باعتبارلااا  بااوال  

مييااو التعوياار  دميقراطيااا   اهليئااة العامليااة بااأو جنااوب أفريقيااا أ اابحت بلاادا  
بالسالم ملتعل قاة ا علي  يف أو يشارح يف السعي إىل حتقيق ا لدا  اهلامة

 وليتها، احيوماة بلاده عازمااة علا  الوفااء  ساا و ااال إوَّ . وا ماو الادوليح
وا  يف ا مام املتحاد ، يف اةهاود اة اعياة املبذولاة لضا او ااافها عضااابو 

 . 22السلم لشعبها ولشعوب العا 
 ، إذا  و الت رثلة مصر، متحداة باسم منظ ة الوحد  ا فريقية، إنَّ 

لم  د أ ب  حقيقة عل  املستوى السياسي، فرو معركة جناوب كاو احل
تقار يف أمهيتهاا عاو مرحلاة اليفااح  ف رحلاة البنااء ال. أفريقيا   تنت  بعاد

دت علاااااا  الع اااااار ا و إلةاااااااد حلااااااول وشاااااادَّ . ضااااااد النظااااااام العنصااااااري
لل شاكر اال تصادية واالجت اعية الا تواجهها جنوب أفريقيا مو أجار 

ر ورفااع مسااتوى معيشااة الغالبيااة العظ اا  مااو سااياهنا بناااء مسااتقبر أفضاا
الاا عاناات ملااد  طويلاة يف داار النظااام العنصاري، ودعاات اجملت ااع الاادو  

وفد بلدلا يدعم كار   او   و الت إوَّ . إىل مد يد العوو ةنوب أفريقيا
ماااااو شاااااأهنا اساااااتعاد  جناااااوب أفريقياااااا ملياهناااااا ال بيعاااااي ضااااا و ا سااااار  

 . 31الدولية
باسااام االحتااااد ا وريب، إىل اساااتعداد متحاااداا   اليونااااو،وأشاااار رثااار 

االحتاد ا وريب لدعم جهود احليومة اةديد  يف جناوب أفريقياا لتحقياق 
لاااد   يااااد  البلاااد حناااو جمت اااع دميقراطاااي وغاااع عنصاااري يساااوده احااارتام 
حقاااوا اإلنسااااو، واحااارتام حقاااوا ا  لياااات، وساااياد  القاااانوو، والعدالاااة 

ويف لذا الصدد، أعلو . عل  عيع أشيال الت ييز االجت اعية، والقضاء
أو االحتاااد ا وريب  اارر رفااع آ اار التاادابع التقييديااة املسااتقلة املتبقيااة الااا  

ضد جنوب أفريقياا، وبالتحدياد بشاأو  0285كاو  د اختذلا منذ عام 
________ 

27 S/1994/618. 
28 S/1994/610. 
22 S/PV.3379 3و  2، الصفحتاو. 
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وعاااالو  علااا  ذلااات، يتاااذك ر . رفاااس التعااااوو معهاااا يف املياااداو العسااايري
 02لقرار الااااااذي اختااااااذه جملااااااس الشاااااا وو العامااااااة يف االحتاااااااد ا وريب بااااااا

، والااااذي تعهااااد فياااا  باختاااااذ جم وعااااة مااااو التاااادابع 0222أبرياااار /نيساااااو
 . 30لالستجابة الفورية الحتياجات جنوب أفريقيا

ورحااااف معظاااام امل ثلااااح، أاناااااء املنا شااااة، برنشاااااء حيومااااة موحااااد  
لم إلهناااء ودميقراطيااة وغااع عنصاارية يف جنااوب أفريقيااا، وأعربااوا عااو تأييااد

احلظاااار اإللزامااااي علاااا  ا ساااالحة والقيااااود ا  اااارى املفروضااااة علاااا  ذلاااات 
وجيااد التو ياات، وحثااوا اجملت ااع الاادو  أماارا  مناساابا   البلااد، بو ااال ذلاات

عل  تقد  عيع ما يلازم ماو دعام ةناوب أفريقياا، بين اا تساتعيد مياهناا 
 . 32لعا ا ال بيعي بح أمم

دهاااور جناااوب  نتهاباااات، إوَّ  بااار االمتحاااداا   و اااال رثااار الصاااح،
علااا  السااالم  كباااعا    أفريقياااا موحاااد  ودميقراطياااة وغاااع عنصااارية سااايرتح أاااارا  

يف  والصح، بو فها عضوا  داؤ ا  . واالستقرار يف املن قة ويف العا  أعع
ت يااد شااعف جناوب أفريقيااا يف نضااال  العااادل  جملاس ا مااو، كاناات دوماا  

وا  العنصرية واحلقوا الدميقراطية، مليافحة الفصر العنصري وحتقيق املسا
ة مبنياة علا  التعااوو ماع جناوب ولي عل  استعداد إل امة عال اات وديَّا

أفريقياااا اةديااااد  يف عيااااع اجملاااااالت علاااا  أساااااس ميثاااااا ا ماااام املتحااااد  
 . 33واملبادئ اا سة للتعاي  السل ي

ورحاااف رثااار االحتااااد الروساااي بااارد الفعااار الفاااوري واإلةاااايب جمللاااس 
هااا  رؤااايس عهورياااة جناااوب أفريقياااا إللغااااء علااا  الناااداء الاااذي وجَّ  ا ماااو

علاا  اجملت ااع الاادو  أو يرحااف  و ااال إوَّ . اةاازاءات املفروضااة علاا  بلااده
بعود  جنوب أفريقيا إىل أسر  شعوب العا  وأو يساعدلا عل  املشاركة 

 . 32بنشاط يف أع ال منظومة ا مم املتحد 
 اد باإلعاا  بو اف  صاويت واعتت مشارو  القارار للتطتارح  وبعد ذلات

 : ، ويف ما يلي نص (0222) 202القرار 
 ، جملس ا مو إوَّ 

 282ساي ا القارارات  إىل  رارات  بشأو مساألة جناوب أفريقياا وال إذ يشع
تشااريو  2املاا ر  ( 0277) 208، و 0271يولياا  /متااوز 23املاا ر  ( 0271)

ديساااااا رب /كااااااانوو ا ول  2املاااااا ر  ( 0277) 220، و 0277نااااااوف رب /الثاااااااين
 0282ديسااااااااااااااا رب /كاااااااااااااااانوو ا ول  03املااااااااااااااا ر  ( 0282) 558، و 0277

 ؛0286نوف رب / تشريو الثاين 28امل ر  ( 0286) 520 و
________ 

 .03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  30
؛ (زامبياااااااااا) 5و  2؛ والصااااااااافحتاو (بوتساااااااااوانا) 2املرجاااااااااع نفسااااااااا ، الصااااااااافحة  32

 8و  7؛ والصااااااااااااافحتاو (اليونغاااااااااااااو) 6؛ والصااااااااااااافحة (زمباااااااااااااابوي) 6و  5والصاااااااااااافحتاو 
 02و  00؛ والصااااافحتاو (ماليزياااااا) 01؛ والصااااافحة (اةزاؤااااار) 8؛ والصااااافحة (ساااااعاليوو)
؛ (الساااانغال) 02و  03؛ والصاااافحتاو (اهلنااااد) 03؛ والصاااافحة (ا املتحااااد عهوريااااة تنزانياااا)

 (. البوسنة واهلرست) 07و  06؛ والصفحتاو (تونس) 05و  02والصفحتاو 
 . 22املرجع نفس ، الصفحة  33
 . 20املرجع نفس ، الصفحة  32
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بأول انتهابات جامعاة لألجنااس ومتعادد  ا حازاب، وبر اماة  وإذ يرحف
حيومااااة موحااااد  ودميقراطيااااة وغااااع عنصاااارية يف جنااااوب أفريقيااااا د تنصاااايبها يف 

  ؛0222مايو / أيار 01
والااااوارد  مااااو  0222مااااايو /أيااااار 08بالرسااااالة امل ر ااااة  عل ااااا   وإذ حياااايط
  ؛انديال، رؤيس عهورية جنوب أفريقيام. السيد نيلسوو ر
احلاجااة املاسااة إىل تيساع ع ليااة إعاااد  إدماال جنااوب أفريقيااا يف  وإذ ي كاد

  ؛اجملت ع الدو   ا يف ذلت منظومة ا مم املتحد 
 وجف الفصر السابع ماو ميثااا ا مام املتحاد ،  ، متصرفا  يقرر-  0
لحة وغااعه مااو القيااود املفروضااة احلظاار اإللزامااي علاا  توريااد ا ساافااورا   أو ينهااي

 ؛ (0277) 208عل  جنوب أفريقيا  وجف  راره 
عياااع التااادابع ا  ااارى املتهاااذ  ضاااد فاااورا   أو ينهاااي أيضاااا   يقااارر-  2

جنااوب أفريقيااا والااوارد  يف  اارارات جملااس ا مااو، وخبا ااة تلاات املشااار إليهااا يف 
 ؛ (0286) 520 و( 0282) 558و ( 0271) 282القرارات 
 220حار ةناة جملاس ا ماو املنشاأ  ع اال  باالقرار  يقارر كاذلت-  3

مااو النظااام الاادا لي  28لل اااد  وفقااا   بشااأو مسااألة جنااوب أفريقيااا،( 0277)
 مو تارين اختاذ لذا القرار؛  امل  ت لل جلس، اعتبارا  

عيع الادول إىل النظار يف التعباع يف تشاريعاهتا عاو  سايد  يدعو-  2
  .ف اال تضاءأحيام لذا القرار، حس

وحتاادع رثاار امل ليااة املتحااد  لربي انيااا العظ اا  وآيرلناادا الشاا الية 
ر يااا   رفااع احلظاار علاا  ا ساالحة ميثاار اعرتافااا   عقااف التصااويت، فقااال إوَّ 

مااو جانااف اجمللااس بااأو الفصاار العنصااري  ااد أ ااب  جثااة لامااد   ورمزيااا  
والقرار املتهذ ا و  اد يياوو . عزلة جنوب أفريقيا  د بلغت هنايتها وأوَّ 
لتحول سياسي مذلر تنبأ ب   ليلوو يف  يف حمتواه، ولين  ميثر تتوةا   فنيا  

وميياو لألمام املتحاد  أو تفهار بالادور الاذي  امات . تلت الفرت  الزمنية
تعادد  ا عاراا ب  يف تقد  املرا بح الالزمح  ول انتهاباات دميقراطياة م

يف جناااااوب أفريقياااااا ويف املسااااااعد  علااااا  الساااااي ر  علااااا  موجاااااة العناااااال 
ر وةااف علاا  اجملت ااع الاادو  أو ياادل  . السياسااي والتهفيااال مااو شاادهتا

علااا  دع ااا  وتشاااجيع  للحيوماااة اةدياااد  وسياسااااهتا، لااايس فقاااط ماااو 
ماو  االل املسااعد  علا  تشاجيع أيضاا    الل رفع أية  يود متبقية، بار

ويف . ر وتوفع املعونة الفنية وتقد  ترتيبات  ارياة مفتوحاة وحار االستث ا
ااتاااام، الحااام أو القاااارار يشاااع إىل احلاجاااة املاسااااة لتيساااع إعااااد  دماااا  
. جنااوب أفريقيااا يف اجملت ااع الاادو ،  ااا يف ذلاات منظومااة ا ماام املتحااد 

 حيومة بلده مو ميثاا ا مم املتحد ، أوَّ  02باملاد   وذكر، مستشهدا  
تعتقااد بااأو مسااألة املتااأ رات الااا ينبغااي أو تسااددلا جنااوب أفريقيااا إىل 

غر مياهناااا احلقيقاااي يف املنظ اااة حتاااول دوو َشااا الَّ أ ا مااام املتحاااد  ينبغاااي
حيومااة بلااده تت لااع إىل جنااوب  و ااال إوَّ . ورارسااة حقهااا يف التصااويت

 . 35أفريقيا جديد  تسرتد مقعدلا يف اة عية العامة بأسر  ما مييو

________ 
 . 22و  23املرجع نفس ، الصفحتاو  35

حف رثر فرنسا با حداع ا  ع  يف جنوب أفريقيا، الاا أدت ور 
يف يوم أفريقيا، ولو اليوم الاذي “ التارخيية”إىل عقد جلسة جملس ا مو

رفع في  جملس ا مو اةزاءات الا كاو  د فرضها علا  ذلات البلاد مناذ 
علاا   درتاا  أيضااا   ر اجمللااس بااذلتوياادل  . ساانة مضاات 21مااا يقاارب مااو 
ابة للت اااور السياساااي يف بعاااس املوا اااال ماااو  اااالل إهنااااء علااا  االساااتج

وحيدو وفد بلاده ا مار يف أو تساتعيد . اةزاءات عندما تس   الظرو 
جناااوب أفريقياااا، وبسااارعة، مياهناااا يف أسااار  ا مااام، وعلااا  ااصاااوص يف 

العضااااو الثالاااااص واا ساااااح يف منظ اااااة فعاااااال   أفريقيااااا، حياااااص أ ااااابحت
 . 36الوحد  ا فريقية
الواليااات املتحااد  أو القاارار لااو اعاارتا  يااأي يف حيناا  وذكاار رثاار 

باااالتغيعات املثاااع  الاااا جااارت يف جناااوب أفريقياااا، ولاااي تغياااعات ع لااات 
ولاااااذا القاااااارار لاااااو   ااااااو  لاماااااة حنااااااو . ا مااااام املتحااااااد  علااااا  حتقيقهااااااا

وحيااادو وفاااد بلااااده . جناااوب أفريقياااا إىل جمت اااع ا مااام الدميقراطياااة إعااااد 
مو  الل منظ ة  -قيا تض لع بدور راؤد ا مر يف أو يرى جنوب أفري

يف تعزياااااز السااااالم واالسااااااتقرار يف  -الوحاااااد  ا فريقياااااة وا مااااام املتحااااااد  
 . 37من قتها ويف  ارهتا

القااااارار (: 3323اةلساااااة ) 0222يونيااااا  /حزياااااراو 27املااااا ر   المقررررررر
231(0222 ) 

، (0222)772بقراري جملس ا مو وع ال   يوني ،/حزيراو 06يف 
  02، املااااااااا ر  (0222) 822 ، و0222أغساااااااا س /بآ 07املاااااااا ر  

ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو آ ااار  ااادَّم  ،0222ينااااير /كاااانوو الثااااين
وركز التقرير عل  الوالية االنتهابية . 38تقرير ل  عو مسألة جنوب أفريقيا

“ الت ورات املذللة”لبعثة مرا باي ا مم املتحد  يف جنوب أفريقيا وعل  
، والاا 0222أبريار /أفريقياا  االل شاهر نيسااوالا حدات يف جناوب 

أبرياااار، /نيساااااو 22إىل  26ت باااارجراء االنتهابااااات يف الفاااارت  مااااو وَجااااتت 
مااايو، وباحلفاار املشااهود لتوليااة رؤاايس /أيااار 5وباارعالو النتاااؤ  الر يااة يف 

اة هورياااااة اةدياااااد ةناااااوب أفريقياااااا، نيلساااااوو رولااااايهالال ماناااااديال يااااااوم 
 . 0222مايو /أيار 01

ا ماااح العاااام إىل املساااع  العاماااة الاااا نظ هاااا حااازب إنياااااا  وأشاااار
للحرية يف جولانسرب ، والا انتهت بررا ة الدماء، حيص لقي أكثار ماو 

و د أسه ت تلات احلاوادع . جبراح 251حتفهم وأ يف  شهصا   51
غع أو املفاوضات الدستورية زادت . يف زياد  التوتر يف حمافظات أ رى

مااارس برعاااد  رليااة /آذار 08ة امللاات زويلتيااين يف بساابف م الباا تعقياادا  
أبريار، تو الت احليوماة، /نيساو 02قد يف وليو يف اجت ا  عت . الزولو

واملاا متر الاااوطين، وحااازب إنياااااا للحرياااة إىل اتفاااا يااانص، ماااو باااح علاااة 
أمور، عل  مشاركة حزب إنيااا للحرية يف االنتهابات الا ستجرى يف 

________ 
 . 22املرجع نفس ، الصفحة  36
 .22الصفحة املرجع نفس ،  37
38 S/1994/717. 
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وأسااااافر  ااااارار حااااازب إنياااااااا للحرياااااة . يااااارأبر /نيسااااااو 28و  27و  26
ويف . االشرتاح يف االنتهابات عو اخنفاض فوري كبع يف أع اال العناال

مااايو، أعلناات اللجنااة االنتهابيااة املسااتقلة، بعااد أو نظاارت بعنايااة /أيااار 5
ما يتعلق  هالفاات  يف املساؤر العديد  الا أاارهتا ا حزاب املهتلفة يف

 يف ع لياااااا اال ااااارتا  والتصاااااويت، أوَّ  فعاااااال   مااااادع  بو وعهاااااا أو و عااااات
 . انتهابات اة عية الوطنية كانت حر  ونزيهة أساسا  

جهااود اجملت اع الادو  يف جناوب أفريقيااا  وأشاار ا ماح العاام إىل أوَّ 
مااااو أنشاااا ة الدبلوماسااااية الو اؤياااااة  ، بصاااافتها نشااااااطا  0222منااااذ عااااام 

لياااة يف سااابير منظ اااات دولياااة لااادعم اةهاااود احملعااادل   اساااتفاد ماااو  اااوى
. لفواؤااااد لااااذا التعاااااوو فرياااادا   إاباتااااا  تشااااي ر  لم واملصاااااحلة الوطنيااااة،االساااا
ة والي نولاص اااااد  ا فريقياااادى ا مح العام اعتزام  دعو  منظ ة الوحاااوأب

واالحتاااد ا وريب، إضااافة إىل غعلاااا مااو املنظ اااات اإل لي يااة املعنياااة، إىل 
ياااة للتعااااوو يف املساااتقبر، تقاااوم علااا  لوضاااع مباااادئ توجيهمعاااا   التفياااع

 . أساس جناح، وكذلت أ  اء،  ربتهم املشرتكة يف جنوب أفريقيا
، 0222يونيا  / حزياراو 27، الاا عقادت ياوم 3323ويف اةلسة 

وعقااف إ اارار . أدرل جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  تقرياار ا مااح العااام
طلباا ، اىل بنااء  علا   جادول ا ع اال، دعاا اجمللاس رثاار جناوب أفريقياا،

اااا   .املشاااااركة يف املنا شااااة، باااادوو أو ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت ووجَّ
رو   ااارار كااااو  اااد ااااااانتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل ناااص مش(  ااااوعت )الااارؤيس 
ااا   ،32يف ساااياا مشااااورات اجمللاااس السااابقة أتعااد إىل أيضاااا   انتباااالهمووجَّ

ا مااح العااام مااو رثاار موجَّهااة إىل  0222مااايو /أيااار 26رسااالة م ر ااة 
ماايو بشاأو /أياار 6، حيير هبا إعالنا أ دره االحتاد ا وريب يف 21اليوناو

 . جنوب أفريقيا

________ 
32 S/1994/752. 
21 S/1994/627 . 

مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  طتارح  وبعد ذلات
 : ، ويف ما يلي نص (0222)231القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 

 0222أغسااااا س /بآ 07املااااا ر  ( 0222) 772إىل  راريااااا   إذ يشاااااع
  ،0222يناير /وو الثاينااكان  02 ر  اااامل( 0222) 822 و

مااااع بااااالغ االرتياااااح إ امااااة حيومااااة موحااااد ودميقراطيااااة وغااااع  وإذ يالحاااام
  ،عنصرية يف جنوب أفريقيا

ألاااااال  28/258 جااااايم و 28/03بقاااااراري اة عياااااة العاماااااة  وإذ يرحاااااف
  ،0222يوني  /حزيراو 23امل ر ح 

باااالتقرير ااتاااامي لألماااح العاااام عاااو بعثاااة مرا بااااي ا مااام  يرحاااف-  0
 املتحد  يف جنوب أفريقيا؛ 

بالااااادور الباااااالغ ا مهياااااة الاااااذي  اااااام بااااا  كااااار ماااااو امل ثااااار  يشااااايد-  2
لألماااااااح العاااااااام وبعثاااااااة مرا بااااااااي ا مااااااام املتحاااااااد  يف جناااااااوب أفريقياااااااا،  ااااااااااص

ورويب، مااااااااع منظ ااااااااة الوحااااااااد  ا فريقيااااااااة والي نولااااااااص واالحتاااااااااد ا  باالشاااااااارتاح
وب ااااااااارية يف جناااااااااار عنصاااااااااة وغيااااااااااد  ودميقراطياااااااااااة موحااااااااة حيوماااااااااإل ام ا  اااااااادع 
 ا؛ ااااأفريقي

 إهناااء مه ااة بعثااة مرا باااي ا ماام املتحااد  يف جنااوب أفريقيااا يقاارر-  3
 بعد أو أمتت واليتها بنجاح؛ فورا  

مساااااااااااألة ”ا تتاااااااااااام النظااااااااااار يف البناااااااااااد املعناااااااااااوو  أيضاااااااااااا   يقااااااااااارر-  2
ااااذ  لااااذا البنااااد مااااو  اؤ ااااة املساااااؤر املعروضااااة علاااا  “ أفريقيااااا جنااااوب وبااااذا حيت
 . اجمللس

مساااألة ”وباااذلت يياااوو اجمللاااس  اااد ا تاااتم نظاااره يف البناااد املعناااوو 
ااااذ ،  وجااااف الفقاااار  “جنااااوب أفريقيااااا  231مااااو القاااارار  2، الااااذي حت

 .، مو  اؤ ة املساؤر املعروضة عل  اجمللس(0222)




