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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٤ - مايو/ أيار٢١جنيف، 

 مـن   ٥السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية        
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *جنوب أفريقيا    

 من تسع عشرة جهة معنيـة إىل عمليـة          )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩اإلنسان يف قراره    حقوق  
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

وما من حاشية ترد يف هناية التقرير إالّ وجاءت فيها إشارة حتيل            . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   
. ، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النـصوص األصـلية دون تغـيري             إىل املرجع ذي الصلة   

، يفرد عند االقتضاء فرع مـستقل خمـصص         ١٦/٢١ومبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان      
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االسـتعراض واملعتمـدة        

 الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان      وتتاح على املوقع  . بالتقيد بالكامل مببادئ باريس   
روعي يف إعداد هـذا التقريـر       وقد  . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة
  

__________ 

 . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  الستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ باريسموضوع ا

  املعلومات األساسية واإلطار   -ألف  
أشارت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان إىل أن البلد ال يزال حباجة إىل التصديق                -١

على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول امللحق به،           
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم والربوتوكـول           وعلى اال 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               
وسلطت اللجنة الضوء على ضرورة إنشاء آلية رصد مستقلة يف إطـار            . الالإنسانية أو املهينة  

  .)٢( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقية٣٣املادة 
وأشارت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان إىل أن اخلطة اإلمنائية الوطنية الصادرة              -٢

 هي خطوة رئيسية وطموحة ألهنا تؤكد أن اإلمكانية ستكون          ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين يف  
  .)٣(٢٠٣٠متاحة للقضاء على الفقر حبلول عام 

  حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات   -باء  
أفادت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان أن هناك تقارير دورية ال تـزال معلقـة                 -٣

 تقدميه  كان يفترض (كالتقرير األويل املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          
الطفـل  ، والتقريرين الدوريني الثاين والثالث املتعلقني باتفاقية حقوق         )٢٠٠٠مارس  /آذاريف  

، والتقرير األويل املتعلـق بـالربوتوكول       )٢٠٠٧ و ٢٠٠٢عامي  يف  تقدميهما  كان يفترض   (
اإلباحية واستغالهلم يف الدعارة واملواد     االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال        

 والتقرير األويل املتصل بالربوتوكول االختياري املتعلق     ) ٢٠٠٥عام  يف  تقدميه  كان يفترض   (
) ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول يف  تقدميه  كان يفترض   (بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      

والتقرير الثاين املتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية             
تفاقية والتقرير الرابع املتعلق باال   ) ٢٠٠٩عام  يف  تقدميه  كان يفترض   (أو الالإنسانية أو املهينة     

 )٤()٢٠١٠عـام   يف  تقدميه  كان يفترض   (الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        
يف تقدميـه   كـان يفتـرض     (والتقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  .)٥()٢٠١٠مايو /أيار

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  
ظاهرة كره األجانب ال تـزال       أننوب أفريقيا حلقوق اإلنسان إىل      أشارت جلنة ج    -٤

على الرغم من إصدار التوصيات السابقة املقدمة يف إطـار االسـتعراض            تطرح حتدياً كبرياً    
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 وأشارت  .)٦(بري املتخذة للتصدي هلذه الظاهرة    التداكما أشارت إىل إخفاق     الدوري الشامل،   
ية اليت ال ترتكب العتبارات عنصرية حبتة فحسب بـل          إىل ارتفاع عدد جرائم الكراه    أيضاً  

وهناك ضرورة ملحـة للتـصدي   . أيضاً العتبارات تتعلق جبنسية األشخاص وميلهم اجلنسي      
  .)٧(إلذكاء وعي اجلمهور هبذه اجلرائمجلرائم الكراهية بسن التشريعات واعتماد تدابري 

وع قـانون مكافحـة     مـشر أن  وأشارت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان إىل          -٥
  .)٨(بالرغم من مضي سنوات عديدة على وضعهالتعذيب مل ُيعرض بعد على الربملان 

املعنيـة   الوحدة املتخصصة    باستئنافورحبت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان         -٦
، لكنـها أشـارت إىل      ٢٠١١يف عام   لعملها  املرتيل ومحاية الطفل واجلرائم اجلنسية      بالعنف  

التدابري املتخذة لتقدمي احلماية واجلرب إىل النساء املعرضات خلطر العنف اجلنساين   ضرورة تعزيز   
ويتعني حماسبة مرتكيب هذه اجلرائم وتوفري التدريب للشرطة واجلهـاز          . لهأو اللوايت يتعرضن    

  .)٩(القضائي
 الزواج(واال  إلنسان إىل ما تثريه ممارسة أوكوث     وأشارت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق ا       -٧

الـشابات  الثقافية التقليدية من قلق بالغ فهي ممارسة خيتطف فيها املسنون النـساء    ) باإلكراه
ن وترى اللجنة أنه ينبغي إدانة هذه املمارسة بشدة، وقد دعت احلكومة إىل س            . زواج منهن لل

وحثت اللجنة أيضاً على    . سيما األطفال من هذه املمارسة     تشريع لضمان محاية النساء، وال    
كما أشارت اللجنة إىل أن ممارسة تعدد الزوجات تثري         . ء على ممارسة قتل الساحرات    القضا

  .)١٠(الكثري من املناقشات
وأشارت اللجنة إىل أن مشروع قانون منع االجتار باألشخاص ومكافحته قد طُرح              -٨

وينص مشروع القانون علـى مقاضـاة األشـخاص         . ٢٠١٠مارس  /آذارعلى الربملان يف    
منع االجتار وتقدمي املساعدة إىل الضحايا فضالً عن إنـشاء  على  االجتار بالبشر واملتورطني يف 

وشـجعت  . جلنة مشتركة بني القطاعات لوضع إطار سياسايت وطين وبرامج لتوعية اجلمهور    
  .)١١(اللجنة الربملان على اعتماد مشروع القانون

لنساء يف املنـاطق    اوصعوبة أوضاع   وسلطت اللجنة الضوء على مسألة تفشي الفقر          -٩
  .)١٢(الريفية واستمرار التحديات املتعلقة بتوفري اخلدمات يف املناطق الريفية من البلد

 املكلفـة بوضـع     ٢٠١٠ورحبت اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للتخطيط يف عـام            -١٠
واة وأقرت اللجنة باستمرار انتشار أوجه عدم املسا      . استراتيجيات طويلة األجل للتنمية والنمو    

يف البلد وبوجود روابط مباشرة بني الفقر وحاالت احلرمان من الرعاية الـصحية والتعلـيم               
  .)١٣(واهلياكل األساسية االجتماعية

وأوصت اللجنة باعتماد تدابري إضافية لضمان حصول مجيع املواطنني علـى امليـاه               -١١
أثري مياه املناجم   والحظت اللجنة ضرورة التصدي بصورة عاجلة لت      . )١٤(وخدمات اإلصحاح 

  .)١٥(احلمضية على احلق يف احلصول على املياه
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آخذة معدالت وفيات األمومة    وأشارت اللجنة إىل أن االجتاهات احلالية توحي بأن           -١٢
  .)١٧(وتعاجلهاوفيات األمومة  وأوصت جنوب أفريقيا بأن حتدد أسباب .)١٦(االرتفاعيف 
مبا يتمـشى    لإليدز والعدوى بفريوسه      التصدي وأشارت اللجنة إىل التقدم احملرز يف       -١٣

 /نيـسان ويف  .  الصادرة يف إطار االستعراض الدوري الشامل      ١٤ و ١٣ و ١٢مع التوصيات   
إطار يف و. يف سياسات جديدة ومحلة توعية بشأن عالج اإلصابة باإليدز     ، ُبِدئ ٢٠١٠أبريل  

ختبـار   مليـون شـخص ال  ١٣,٥ وخضع  مليون شخص على املشورة   ١٤احلملة، حصل   
، وهو ما ميثل زيادة قدرها ستة أضعاف على عدد          كشف عن فريوس نقص املناعة البشري     ال

وأُحيل األشخاص الذين كشف عن     . األشخاص الذين خضعوا لالختبار خالل السنة السابقة      
وا على املزيد من الـدعم       إىل اجلهة املعنية لكي حيصل     ابتهم بفريوس نقص املناعة البشري    إص

مبضادات الفريوسـات  نوب أفريقيا برناجماً واسعاً للعالج  جلعلى الرغم من أن     و .)١٨(والرعاية
، بلغت نسبة   ٢٠٠٩ويف هناية عام    . ، فإن احلصول على العالج ال يزال يطرح حتدياً        القهقرية

  .)١٩( يف املائة من مجيع املصابني٣٧و األشخاص الذين حصلوا على العالج حن
ر ال يزال ميثل عائقاً كبرياً أمام التعليم، وأن نوعية التعليم           وأشارت اللجنة إىل أن الفق      -١٤

وسلطت اللجنة الـضوء علـى      . متفاوتة وهو ما جيحف إىل حد كبري حبق األطفال الفقراء         
. )٢٠(ضرورة وضع نظام شامل للرصد والتقييم من أجل تتبع التقدم احملرز ودواعـي القلـق              

حلصول على التعليم جلميع األطفـال ذوي       وحثت اللجنة احلكومة على ضمان إتاحة فرص ا       
  .)٢١(اإلعاقة

  املعلومات اليت تقدمها اجلهات صاحبة املصلحة األخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أوصت جلنة احلقوقيني الدولية جنوب أفريقيا باالنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص              -١٥
وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهـضة          باحلق

التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدوليـة            
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والتوقيع على الربوتوكول االختيـاري            

  .)٢٣(تفاقية حقوق الطفل هبدف التصديق عليهالثالث ال
 ومعهد حقوق   )٢٥( اجملتمعي ومركز القانون  )٢٤(وأوصى كل من منظمة العفو الدولية       -١٦

 جنوب أفريقيا بالتصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق           )٢٦(اإلنسان وقطاع األعمال  
  .لحق بهاالقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري امل
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وأوصى مركز القانون اجملتمعي بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             -١٧
وأوصت منظمة العفو الدولية بالتـصديق علـى   . )٢٧(مناهضة التعذيب يف أسرع وقت ممكن  

  .)٢٨(٢٠١٢الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حبلول عام 
 ومعهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال بالتـصديق        وأوصى مركز القانون اجملتمعي     -١٨

  .)٢٩(على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن جنوب أفريقيا تواصل التصدي لظاهرة              -١٩

ويف تـشرين   . قتصادية وضعف املؤسسات احلكومية   الفساد وتزايد الفوارق االجتماعية واال    
، أصدر الربملان مشروع قانون مثرياً للجدل يتعلق حبمايـة معلومـات            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 النتقـادات   ،٢٠١٠مـارس   / منذ تقدميه يف آذار    ،وقد تعرض مشروع القانون هذا    . الدولة

وأشارت منظمـة   .  اإلنسان حقوق يف جمال    شديدة ألنه خيالف الدستور وااللتزامات الدولية     
 عامـاً   ٢٠رصد حقوق اإلنسان إىل أن القانون يفرض عقوبات تصل إىل حد السجن ملدة              

على نشر معلومات تعترب أهنا تشكل هتديداً لألمن القومي، مما يهـدد ويقـوض األنـشطة                
املشروعة لإلعالم وانتقاد احلكومة يف جمال الكشف عن املخالفات والفساد علـى مـستوى    

مشروع القانون ال يتـضمن أي اسـتثناء        أن   وترى منظمة رصد حقوق اإلنسان    . كومةاحل
ألسباب الدفاع عن املصلحة العامة من شأنه أن يعفي من العقوبة اجلنائية يف حـال إصـدار     

  .)٣٠(معلومات مصنفة ختدم املصلحة العامة القوية
 ٢٠١١عراض يف عام     أن قانون األطفال قد خضع الست      ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٢٠

وتضمنت تعديالت قـانون املـساعدة      . ويهدف ذلك أيضاً إىل حتسني آليات تقدمي اخلدمة       
ني بإعاقات مؤقتة ومعتدلة     تعريف اإلعاقة حبيث يشمل األطفال املصاب      التوّسع يف االجتماعية  

الـيت   على عملية املشاورات العامة الواسعة النطـاق         ١وأثنت الورقة املشتركة    . )٣١(ومزمنة
  .)٣٢(جرت ألغراض هذا االستعراض

 احلكومة على ترشيد عملية مراجعة القوانني والسياسات        ١وحثت الورقة املشتركة      -٢١
اخلاصة باألطفال وتطويرها من أجل تسريع عمليات إصدار تشريع خاص بالطفل وزيـادة             

  .)٣٣(االعتمادات املخصصة يف امليزانية لتعزيز حقوق الطفل

  ؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار امل  -٣  
 إىل أن آليات حقوق اإلنسان يف البلد ال حتظى بـدعم            ٣أشارت الورقة املشتركة      -٢٢

كاف من احلكومة، ويشمل ذلك جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان واملدافع العام واللجنة             
  .)٣٤(افة والدين واللغةاملعنية باملساواة بني اجلنسني وجلنة الثق
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رية وأوصى معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال بوضع حوافظ داخل املؤسسات الدسـتو           
  .)٣٥(لقطاع األعمال وحقوق اإلنسان

 الدور املتزايد للجنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان يف         ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٣
للجنة مفوضاً معنياً باالهتمام حبقوق     ، عينت ا  ٢٠١١ويف عام   . تعزيز حقوق الطفل ومحايتها   

  .)٣٦(الطفل
 ومنظمة العفو الدولية أن احلكومة تعكف على وضـع          ٦وأفادت الورقة املشتركة      -٢٤

خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن       
 الوزارات املعنية مبسألة كره     وذكرت منظمة العفو الدولية إنشاء اللجنة املشتركة بني       . تعصب

  . )٣٧(٢٠١٠األجانب يف عام 
 على احلكومة لعملها مع اجملتمع املدين على إنشاء قاعـدة        ١وأثنت الورقة املشتركة      -٢٥

لألطفال والشباب من أجل تقدمي مدخالت يف اخلطة االستراتيجية الوطنية اجلديدة املتعلقـة             
وقد تناول ذلك توصيات االستعراض الدوري ). ٢٠١٦-٢٠١٢(باإليدز والعدوى بفريوسه    

  .)٣٨(٢٠٠٨الشامل املقدمة يف عام 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 موقفها فيما يتعلق    ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن جنوب أفريقيا مل توضح           -٢٦

شامل يف  ال والعشرين اليت قُدمت أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري          ثنتنيبالتوصيات اال 
وينبغي جلنوب أفريقيا أن ترسل     .  تتضمن تقييماً إلشكالية التنفيذ     وهي توصيات  ٢٠٠٨عام  

بوضوح ردودها والتزاماهتا بشأن مجيع التوصيات اليت سُتقدم أثناء الدورة الثانية لالستعراض            
  .)٣٩(الدوري الشامل

سيق تقارير حقوق الطفل     احلكومة بإنشاء آلية من شأهنا تن      ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢٧
 ١ وشجعت الورقـة املـشتركة    . املقدمة إىل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل      

 من منظمات اجملتمع املـدين     عدد كبري  مشاركة   لزيادة آلية رمسية     ومتويل احلكومة على إنشاء  
وأشـار  . )٤٠( املشاركة قائمة على قدر أكرب من    يف املشاورات وجعل عمليات تقدمي التقارير       

 أفريقيا إىل أن التقرير األويل املتعلق باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي            نوبجلمركز أوبونتو   
  .)٤١(٢٠١٠مايو /أياركان يفترض تقدميه يف اإلعاقة قد 

جنوب أفريقيا بقبول طلبات الزيارة اليت قدمها كل        جلنة احلقوقيني الدولية    وأوصت    -٢٨
الغذاء، واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء        من املقرر اخلاص املعين باحلق يف       

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين بالعنصرية والتمييز العنـصري وكـره              
  .)٤٢(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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وأوصى معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال جنوب أفريقيا بأن تدعو فريق األمم              -٢٩
العامل املعين مبوضوع األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وأن متكنه من القيام بعملية            املتحدة  

ات على مستوى محايـة حقـوق       تدقيق ألعمال الشركات التجارية احمللية واملتعددة اجلنسي      
  .)٤٣(اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
استمرار التمييز ضد املرأة واالرتفـاع الكـبري يف         ارت منظمة العفو الدولية إىل      أش  -٣٠

يقيا يكفـل   على الرغم من أن اإلطار املعياري جلنوب أفر       مستوى العنف اجلنسي واجلنساين     
من العقبـات    اإلرادة السياسية انعدام  وزال االفتقار إىل القدرات     وال ي . حق املرأة يف املساواة   

املـدّون  وصول املرأة إىل العدالة وإىل سبل االنتصاف املتاحة مبوجب القانون            اليت حتول دون  
  .)٤٤(التقدمي

 إىل استمرار اإلبالغ عن حوادث ارتكـاب جـرائم          ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣١
 .)٤٥(كراهية ضد املهاجرين والالجئني يف خمتلف أحناء البلد

 احلاالت املتعلقة حبرمان األطفال الذين       إىل ارتفاع عدد   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٢
ال حيملون وثائق هوية أو أطفال املهاجرين من إمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعيـة              

 احلكومـة علـى     ١وحثت الورقة املشتركة    . لكوهنم ال ميلكون شهادة ميالد أو وثيقة هوية       
علـى خـدمات    طفـال   حصول مجيع األ  محالت توعية لتوفري وثائق مالئمة وضمان        تنظيم

  .)٤٦(جتماعية جيدة ومتكاملةا
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل استمرار العنف واهلجمات احملددة اهلـدف ضـد           -٣٣

وأوصت املنظمـة  . )٤٧(املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياًأفراد من  
نظيم محالت شاملة إلذكاء الـوعي      جنوب أفريقيا بإدانة هذه اجلرائم بشكل ال لبس فيه وت         

 األسـس والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة          وتعزيز منع جرائم العنف على هذه      برهاب املثليني 
  .)٤٨(مرتكبيها

 ٢٠١٠ العدل قد بدأت يف أواخر عـام  وزارةة إىل أن   يوأشارت منظمة العفو الدول     -٣٤
  .)٤٩(عملية وضع إطار تشريعي يتعلق جبرائم الكراهية

  يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيق الفرد ح  -٢  
 إىل أن جنوب أفريقيا مل تعتمد أية تدابري تشريعية ملنـع        أشارت منظمة العفو الدولية     -٣٥

لـدوري  أفعال التعذيب وغريها من إساءة املعاملة ومقاضاهتا واملعاقبة عليها منذ االستعراض ا         
وظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون       نظمة إىل أن امل   املوأشارت  . )٥٠(الشامل األخري املتعلق هبا   
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وقد أفادت  . متزايدحنو  يواصلون انتهاك احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب على            
 وفاة أثناء االحتجـاز نتيجـة       ٨٦٠هيئة رقابة الشرطة واملديرية املستقلة للشكاوى حدوث        

وأشار مركـز   . )٥١(٢٠١٠مارس / وآذار٢٠٠٩أبريل /أفعال الشرطة يف الفترة ما بني نيسان     
حال عدم وجود قانون جيرم     القانون اجملتمعي إىل أنه ال ميكن مقاضاة مرتكيب هذه األفعال يف            

  .)٥٢(التعذيب
وأوصت منظمة العفو الدولية جنوب أفريقيا بعرض مشروع قانون شامل لتجـرمي              -٣٦

ات خارج نطـاق    ، وبإدانة أفعال التعذيب واإلعدام    ٢٠١٢التعذيب على الربملان حبلول عام      
القانون علناً وتسليم أو مقاضاة مرتكيب أفعال التعذيب وتثقيف املوظفني يف جمـال احلظـر               
املطلق للتعذيب وإساءة املعاملة والقيام بصورة دوريـة باسـتعراض قواعـد االسـتجواب              
والتعليمات املتعلقة به وطرائقه والتحقيق بصفة عاجلة يف قضايا توجد فيها أسباب معقولـة              

، وأوصـى معهـد     )٥٣(الضحاياوجرب الضرر الالحق ب   ممارسة التعذيب    يف   عو إىل االشتباه  تد
حقوق اإلنسان وقطاع األعمال بتعزيز حظر التعذيب على املستوى الدستوري بوضع تعريف      

  .)٥٤(للتعذيب يف القانون اجلنائي
 وأعربت مؤسسة أوميغا للبحوث عن قلقها من أن احلكومة وضعت حكماً يتـيح              -٣٧

وأوصت املؤسسة باختاذ تدابري    . استخدام أجهزة الصدمات الكهربائية يف املراكز اإلصالحية      
فعالة تشريعية وإدارية وقضائية أو غري ذلك ملنع استخدام أحزمة الـصدمات الكهربائيـة أو              

  .)٥٥(توضع على اجلسمأجهزة أخرى للصدمات الكهربائية اليت 
وع حوادث ملحوظة تتعلق بارتكـاب جـرائم         إىل وق  ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨

ومـن  ،  ٢٠١١يونيه  /مايو وحزيران /كراهية ضد املهاجرين والالجئني يف الفترة ما بني أيار        
 حمالً جتارياً مملوكاً ألجانب يف مازرويل ببـورت         ٥٠على  تلك اجلرائم التهجم على ما يزيد       

 بولوكوين بليمبوبو وقتل أكثر     إيزابيل ورجم أجنيب باحلجارة حىت املوت من قبل الغوغاء يف         
  .)٥٦( تاجراً أجنبياً حول مدينة كيب تاون٢٥من 
 االهتمام إىل مسألة ارتفاع معدالت العنف اجلنـساين         ٣ووجهت الورقة املشتركة      -٣٩

. )٥٧(مشرية إىل أن هناك نساء كثريات ال حيظني بالدعم الكايف بعد التعـرض لالغتـصاب              
 الدولية أن العنف اجلنسي ضد النساء والفتيـات ال يـزال            وباملثل، الحظت جلنة احلقوقيني   

، احملمودةوعلى الرغم من شرعة احلقوق التقدمية والسوابق القضائية         . يطرح مشكلة خطرية  
  فإن محاية النساء من االعتداء اجلنسي ال تزال حمدودة للغاية من الناحية العملية وغري فعالـة               

ويف الوقت نفسه، بلغت حـوادث العنـف        . ن العقاب ينعمون باإلفالت م  اجلناة  وال يزال   
وأوصى مركز القانون اجملتمعي باختاذ تدابري أشد حلماية        . )٥٨(اجلنسي معدالت مثرية للجزع   

  .)٥٩(النساء املعرضات خلطر العنف اجلنسي أو اللوايت تعرضن للعنف اجلنساين وجربهن
غريه من أفعال العنف اليت وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن االغتصاب و     -٤٠

 أن  ٦وذكرت الورقة املـشتركة     . )٦٠(متارس ضد املثليات قد بلغت مستويات مثرية للجزع       
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أفعال التحرش والتخويف والعنف فيما يتصل بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية ال تـزال               
أدييب، وهي  وتتعرض املثليات يف البلدات احلضرية للممارسة الوحشية لالغتصاب الت        . مستمرة

وأشارت الورقـة   . )٦١(ممارسة يكون فيها الضحايا عرضة هلدف حمدد هو عالجهن من املثلية          
 املثليـات  ٢٠١١ إىل وقوع عدد من االعتداءات الوحشية اليت استهدفت يف عام ٥املشتركة  
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية احلكومة باعتماد هنج أكثر فعالية لكسر حلقـة            . )٦٢(السود
  .)٦٣(نف اجلنسيالع
 احلكومة بالتصدي لعنف جرائم الكراهية بوضع تشريع        ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٤١
م صراحة العنف ضد األفراد أو املمتلكات على أساس عرق الشخص أو جنسيته أو دينه               جيّر

كما أوصت بضرورة إتاحـة التـدريب       . أو أصله اإلثين أو ميله اجلنسي أو هويته اجلنسانية        
  .)٦٤( إنفاذ القانون كيما يتسىن التحقيق يف هذه اجلرائم على حنو مناسبلوكاالت

 قلقه إزاء الظروف السائدة يف مؤسسات        بالغ وأعرب مركز أوبونتو جلنوب أفريقيا عن       -٤٢
. الطب النفسي حيث حيرم األشخاص من حريتهم ويتعرضون بذلك النتهاكات حقوق اإلنسان           

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تصل إىل حـد        بشيوع  ءات تفيد   وأشار املركز إىل أدلة تثبت ادعا     
ولذلك، فإن املركز حث احلكومة على إنشاء آلية وقائيـة وطنيـة            . التعذيب يف هذه املؤسسات   

  .)٦٥(لضمان رصد ومنع املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة يف تلك املؤسسات
 شخصاً، من بينهم    ٤٠ علىيزيد   إىل أن هناك ما      (SAPRA)وأشارت منظمة سابرا      -٤٣

وذكرت . ٢٠١١ و ٢٠١٠أطفال قد اهتموا بالسحر ووقعوا ضحايا لعنف وحشي يف عامي           
  .)٦٦(املنظمة أن احلكومة جتاهلت النداء الذي وجهته للتدخل يف هذا الشأن

 أن جنوب أفريقيا تعترب بلد املنشأ والعبـور واملقـصد           ٧وأكدت الورقة املشتركة      -٤٤
 إىل أنه علـى     ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٧(سيما ألغراض جنسية   ألطفال، وال لالجتار با 

  لكن هـذا ٢٠١٠خاص ومكافحته يف عام الرغم من تقدمي مشروع قانون ملنع االجتار باألش     
 احلكومة بسن مشروع قانون حبلـول       ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٨( يصدر بعد  القانون مل 
  .)٦٩(٢٠١٢هناية عام 

. )٧٠(ء انتشار العنف ضد األطفال وإيذائهم      عن قلقها إزا   ٢ربت الورقة املشتركة    وأع  -٤٥
 االهتمام إىل اإليذاء البدين واجلنسي الواسع النطـاق واالجتـار           ٧ووجهت الورقة املشتركة    

باألطفال وبغاء األطفال واستغالهلم جنسياً ودخول القصر غري املصحوبني إىل البلد وزيـادة             
 أظهـرت   ٢٠١١ إىل أن إحصاءات عام      ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٧١(ةاألنشطة السياحي 

 أن  ٣والحظت الورقة املشتركة    . )٧٢(أيضاً ارتفاع حاالت االغتصاب والعنف ضد األطفال      
عمل األطفال يطرح مشكلة يف مقاطعة ليمبوبو حيث يرغم األطفال على العمل يف املـزارع          

 يف  يف التسّول مبوبو، يستغل الكبار األطفال بتشغيلهم      ويف مقاطعيت إيسترن كاب ولي    . التجارية
 يف   احلكومة علـى االسـتمرار     ١وشجعت الورقة املشتركة    . )٧٣(الشوارع يف البلدات الصغرية   
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 تقدمي تدريب واسع النطاق للعاملني يف اهلياكل اإلدارية القضائية يف جمال منع إيذاء األطفال             
  .)٧٤(عن طريق وضع املزيد من الربامج املنسقة ٢٠١٣والتصدي هلذه املسألة حبلول عام 

ألطفال عـن   املسلطة على ا  وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية           -٤٦
، ٢٠٠٨ قلقها ألنه على الرغم من التوصيات املقدمة أثناء االستعراض الدوري الشامل يف عام            

يف املدارس والنظـام    حمظورة  العقوبة البدنية   كانت  وإذا  . فإن مشروعية العقوبة البدنية مل تتغري     
 ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٥(اجلنائي وأماكن الرعاية البديلة، فإهنا ال تزال مشروعة يف املرتل         

 ووضع بـرامج لتعزيـز      ٢٠١٣ بإلغاء العقوبة البدنية يف مجيع األماكن حبلول عام          احلكومة
  .)٧٦(يةالتأديب اإلجيايب وبدائل العقوبة البدن

   إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
سـتقاللية  تتم يف كنف اال   أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن إقامة العدل ال تزال             -٤٧

ومـع  . سوابق قضائية تزيد من تعزيز حقوق اإلنسان      ومن نتائج ذلك وضع     بوجه عام   التامة  
طة بتسريح املدير الوطين للمقاضاة العامة آنذاك قد أثـار مـسائل            ذلك، فإن الظروف احملي   

وإضـافة إىل   . القضاءخطرية بشأن التالعب السياسي يف تعيينات املناصب العليا داخل نظام           
ذلك، وبينما ال يسمح نظام املساعدة القانونية للمعوزين املتهمني بالوصول إىل العدالة، فإن             

احلقوق الدستورية ال تزال تطرح صعوبات      فيما يتعلق ب  للمقاضاة  إمكانية اللجوء إىل احملاكم     
  .)٧٧(أمام اجملتمعات احمللية الفقرية واملنظمات واألفراد

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية ومنظمة العفو الدولية إىل أن مديريـة الـشكاوى               -٤٨
 على أيدي   القانونيةاملستقلة، املسؤولة عن التحقيق يف ادعاءات التعذيب وحاالت القتل غري           

بيد أن  . الشرطة، قد أعيد إنشاؤها يف الوقت احلاضر على أساس التشريع املستقل اخلاص هبا            
منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها ألن املديرية ال تزال تفتقر إىل االسـتقاللية واملـوارد                

 العقاب قد ازداد    وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل أن مناخ اإلفالت من         . )٧٨(الكافية
على مدى السنوات الثالث األخرية من جراء التصرحيات العامة لكبار السياسيني واملسؤولني،       

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن االنتهاكات      . )٧٩(مبن فيهم املفوضون الوطنيون للشرطة    
 من مـرتكيب هـذه      اليت حتدث على أيدي أفراد الشرطة نادراً ما حيقق فيها وأن عدداً قليالً            

ونتيجة . اإلفالت من العقاب  شبه  مما يفضي إىل حالة من      ترتل هبم عقوبات فعلية     االنتهاكات  
وأوصت منظمة العفو الدوليـة احلكومـة    . )٨٠(لذلك، فإن الضحايا ال يثقون غالباً يف النظام       

عدامات بضمان متكني احملققني الذين يشاركون يف التحقيق يف ادعاءات حوادث التعذيب واإل
خارج نطاق القضاء وما يتصل بذلك من إساءات من أداء عملهم دون خـوف، وبتعـاون          

  . )٨١(املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الكامل معهم
 قد  ٢٠٠٩ إىل أن قانون قضاء األطفال الصادر يف عام          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩

تصاحلية اليت تشمل األطفال الذين خيالفون      اعتمد هنجاً حلقوق اإلنسان إزاء عمليات العدالة ال       
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وينص القانون على معاجلة القضايا اجلنائية اليت تشمل األطفال عن طريـق عمليـة              . القانون
 إىل عـدم كفايـة      ٧وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٢(مراعية للطفل يف حماكم قضاء األطفال     

واألطفال املتخلّـى  فال اليتامى ويواجه األط. املوارد املخصصة لتفعيل بعض متطلبات القانون     
احلصول على الوثائق القانونيـة الـضرورية       حتول دوهنم و  الالجئون عوائق   األطفال   و عنهم

 بالتنفيذ الفعال للتشريع    ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٣(للحصول على اخلدمات ذات الصلة    
  .)٨٤(من أجل محاية األطفال يف مجيع أحناء جنوب أفريقيا

ين أو املعتقد، والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة           حرية الد   -٤  
  يف احلياة العامة والسياسية

 ٨٠ ٠٠٠ إىل أن أفراد الطائفة اليهودية البالغ عـددهم          ٦أشارت الورقة املشتركة      -٥٠
شخص قد أفادوا تعرضهم للتهديدات الشفوية ولرسائل الكراهية وما حيدث من حني آلخر             

كما تعرضت بعض املعابد والتماثيل اهلندوسية      . واملقابر اليهودية الكُُنس  من حاالت تدنيس    
للتخريب على مدى العقد املاضي مما أدى إىل احتجاج كبري شعيب ومشترك بني األديان دعماً   

  .)٨٥(للجماعة الضعيفة
 بـشأن   ٢٠١٠ ن إىل الشواغل املثارة منذ عام     وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسا      -٥١

 عن قلقها إزاء    ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )٨٦(وحرية اإلعالم حماوالت احلد من حرية التعبري      
. تكون متعارضة مع الدستور وحتد من حرية التعبري       قد  القوانني املقترحة اجلديدة األربعة اليت      

ت الدولة ومشروع قانون حمكمـة الطعـون    وهذه القوانني هي مشروع قانون محاية معلوما      
اإلعالمية القانونية ومشروع قانون خدمات البث العامة ومشروع تعـديل قـانون هيئـة              

  . )٨٧(االتصاالت املستقلة جلنوب أفريقيا
ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن أكثر التطورات املثرية للقلق هي إقرار مشروع               -٥٢

 القانون علـى    وينص مشروع . )٨٨(٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  لة يف قانون محاية معلومات الدو   
 ٢٥ و ٥حكاماً بالسجن تتراوح ما بـني       جترمي حيازة املعلومات املصنَّفة أو نشرها ويتضمن أ       

وذكر االحتاد الدويل للقلم واحتاد جنوب أفريقيا الدويل للقلم أن وضع مـشروع             . )٨٩(عاماً
ساءلتها من خالل إنشاء نظام للتصنيف واسع النطـاق         القانون سيقوض شفافية احلكومة وم    

. الفضفاضةمينح أجهزة احلكومة القدرة على محاية املعلومات على أساس جمموعة من املعايري             
كما خيرس ألـسنة احملققـني      ويعاقب مشروع القانون بشكله احلايل املبلغني عن املخالفات         

وقد أوصت منظمة رصـد     . )٩٠(مات مصنَّفة معلوهيئات التحرير اليت تنشر     وجيرِّم  الصحفيني  
املزيد مـن   بوالّسماح   سن مشروع القانون هذا       عملية حقوق اإلنسان جنوب أفريقيا بتعليق    

التعديالت لضمان مواءمته مع العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           بإدخال  املشاورات و 
ت مصنفة وتضمينه الدفاع    سيما بإلغاء العقوبات املفرطة على إصدار معلوما       والسياسية، وال 

  .)٩١(عن املصلحة العامة
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 احتاد جنوب أفريقيا للقلم بقلق االجتاه السائد حنو رفع دعـاوى التـشهري              والحظ  -٥٣
هم تكاليف حماكمات تعجيزية ورسوماً قانونية     واليت قد حتّمل  املؤلفني والناشرين   على  والقذف  
 يكون هلا أثر سـليب علـى املـؤلفني          وأشار االحتاد إىل أن هذه الدعاوى ميكن أن       . باهظة

  .)٩٢(والناشرين وقد تفضي إىل الرقابة الذاتية
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل زيادة املضايقة أو جترمي أنشطة املدافعني عن حقوق     -٥٤

وأوصت املنظمة بالسماح للمدافعني عن حقوق اإلنـسان        . )٩٣(ةومنتقدي احلكوم اإلنسان  
تعلقة بالدعوة اخلالية من العنف وتنظيم احلمالت وتقدمي التقارير والقيـام  بالقيام بأنشطتهم امل 

واالحتجـاز  واملـدامهات    بدون خوف من تعرضهم للمضايقة والتهديدات        التحقيقبأعمال  
  .)٩٤(التعسفي أومن جترمي أنشطتهم

  اتيةلعمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومواحلق يف ا  -٥  
ان بوجود قوانني تضمن األجور واالسـتحقاقات       أقرت منظمة رصد حقوق اإلنس      -٥٥

السكن للعمال ولسكان املزارع، ولكنها أشارت إىل أن احلكومـة          ومأمونية ظروف العمل و   
قد أخفقت إىل حد كبري يف إنفاذ القوانني وتركت العمال عرضة لإلساءة واالستغالل علـى          

منظمة رصـد حقـوق     وأشار معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال و      . العملأرباب  أيدي  
، مثل التعرض ملبيدات    كيبوسترن  مقاطعة  اإلنسان إىل خمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان يف        

أرباب اآلفات املضرة وبيئة العمل غري اآلمنة وغري الصحية وعمليات اإلجالء القسرية من قبل      
هـا  ظروف السكن يف املزارع وصعوبة تشكيل نقابات عمال أو االنضمام إلي          ترّدي  العمل و 
  .)٩٥(تقاضي أجور تقل عن احلد األدىن، مثل اجملحفةالعمل وشروط 

وأعرب معهد حقوق اإلنسان وقطاع األعمال عن قلقه إزاء االفتقـار إىل أحكـام            -٥٦
وأوصى بتعزيز دور مفتشي العمل عـن طريـق   . تتعلق بالصحة والسالمة يف صناعة التعدين  
  . )٩٦(نونالتعاون مع وكاالت محاية البيئة وإنفاذ القا

ووزارة العمل شؤون  وزارةكل من   بأن تقدم    وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان      -٥٧
الزراعة الدعم إىل األشخاص الذين يواجهون حاالت إجالء من املزارع وإنفاذ االمتثـال إىل              

 األجانب وغريهم مـن      عمال املزارع  األحكام القائمة حلماية العمل والصحة ومحاية حقوق      
  .)٩٧( على استحقاقاهتم املهاجرين يف احلصولعمال املزارع

وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية، باإلشارة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي             -٥٨
جماناً خدمة للـصاحل    زيادة فرص احلصول على اخلدمات القانونية        ‘١‘: الشركات، مبا يلي  

اخل نظام املساعدة القانونيـة     دخدمة للصاحل العام    إنشاء فريق لدعاوى التقاضي      ‘٢‘؛  العام
حتسني فرص احلصول على سـبل       ‘٣‘والتركيز على اإلساءات من قبل الشركات التجارية؛        

 الشركات  إلتاحة القدرات الالزمة ملساءلة   اعتماد تشريع    ‘٤‘انتصاف قضائية وغري قضائية؛     
  .)٩٨(حدود جنوب أفريقياحتدث خارج   اليتاملسجَّلة على انتهاكات احلقوق
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
 يف املائة من األطفـال يف جنـوب أفريقيـا        ٣٦ إىل أن    ٢أشارت الورقة املشتركة      -٥٩
وسائل  يف املائة منهم يفتقرون إىل       ٣٩يتمتعون بفرص احلصول على مياه صاحلة للشرب و        ال

 ٣,٧ وقد بلغ عدد األيتـام    . هم يعانون من اجلوع    يف املائة من   ١٨املناسب يف املنازل و   اإلصحاح  
  . )٩٩(مليون طفل

 عن بالغ قلقها إزاء عدم توفر الرعاية الصحية واملسكن          ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٦٠
  .)١٠٠( لألطفال الذين ينتمون إىل اجملتمعات احمللية الفقرية واألكثر ضعفاًالالئق
م توافر سياسات وتوجيهات خاصة يف جمـال        وأشار مركز القانون اجملتمعي إىل عد       -٦١

  . )١٠١(اإلسكان على املستويني الوطين وعلى مستوى املقاطعات
وأشار مركز القانون اجملتمعي إىل أنه على الرغم من اعتماد سياسات تتعلق بتـوفري                -٦٢

لص  والتخ ووسائل اإلصحاح اخلدمات األساسية جماناً للفقراء، مبا يف ذلك املياه واإلمدادات          
يزال يطرح   ، فإن تقدمي اخلدمة على املستوى احمللي ال       ٢٠٠١ من النفايات والكهرباء يف عام    

قد أعاق إمكانيـة    العشوائيات  وإن حاالت التأخري يف اختاذ القرارات املتعلقة بتحسني         . حتدياً
انون وأوصى مركز الق  . )١٠٢(ى اخلدمات األساسية احملسَّنة   علحصول اجملتمعات احمللية الضعيفة     

  . )١٠٣(اجملتمعي احلكومة بوضع توجيه وطين أو سياسات إسكانية لتلبية االحتياجات اخلاصة
 مسؤوليتها عـن    تتملّص من تزال   وأشار مركز القانون اجملتمعي إىل أن البلديات ال         -٦٣

توفري املسكن يف حاالت الطوارئ للمجتمعات احمللية اليت متر بظروف طارئة، مبا يف ذلك التهديد               
   يتعلـق   ويلزم على الفور زيادة توضيح مسؤوليات احلكومـة احملليـة فيمـا           . والتشّردباإلخالء  

وينبغي نقل التمويل واالختصاص بشأن تقدمي املسكن إىل        . باحلقوق االجتماعية واالقتصادية  
وينبغي للحكومات الوطنية وحكومات املقاطعات أن      . القدرات املطلوبة اليت متتلك   البلديات  
تقدم اخلدمات  يف البلديات اليت الاختاذ اإلجراءات التصحيحية  مبسؤولية مشتركة عن تضطلع
  .)١٠٤(األساسية

 إىل التأخري يف تقدمي منح حضانة األطفـال وأوصـت           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
  .)١٠٥(باعتماد سياسات أبسط بشأن حصول اجلميع على منح حضانة األطفال ونفقة الطفل

   الصحةاحلق يف  -٧  
إمكانية احلصول علـى    ب فيما يتعلق  استمرار التفاوتات    ٢الحظت الورقة املشتركة      -٦٥

ألشخاص الذين حيصلون على مساعدة طبيـة تتـيح هلـم      ية مشرية إىل أن ا    اخلدمات الصح 
 تكلفـة  تسديد هم الوحيدون الذين ميكنهم   إمكانية الوصول إىل املؤسسات الصحية اخلاصة       

ـ هنـيني   املفالرعاية الصحية العامة تفتقر إىل      . اسبةالرعاية الطبية املن   ؤهلني وإىل املعـدات    امل
 وحثت الورقـة    .)١٠٦( من االكتظاظ   فهي تعاين  املستشفياتأما  واهلياكل األساسية واألدوية    
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 احلكومة على احلد من استمرار التفاوتات يف فرص احلصول على الرعاية الصحية            ٢املشتركة  
  .)١٠٧(سبة وتوفري هياكل أساسية مالئمة وموظفني طبيني مؤهلنيبتقدمي معونة مالية منا

النامجـة  وفيات األمومة   وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل ارتفاع معدالت           -٦٦
آليات املساءلة والرقابة لرصد أداء نظام الرعاية الـصحية         اليت تعاين منها    عن مواطن القصور    

  .)١٠٨(الرعاية الصحية عاملوفضالً عن االنتهاكات اليت يرتكبها 
 عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت احلمل املبكر مما يـؤثر           ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٦٧

عـن  إىل االنقطـاع     الفتيـات    ويضطربصفة أساسية على شرائح اجملتمع احملرومة اجتماعياً        
  .)١٠٩( إىل تنظيم محالت توعية تتعلق باحلمل املبكر٢ودعت الورقة املشتركة . الدراسة

 احلكومة على اختاذ تدابري ترمي إىل خفض معدل االنتحار ٢وحثت الورقة املشتركة      -٦٨
  .)١١٠( املشورة والدعم النفسي املالئم، مبا يف ذلك توفري املرتفع أصالًبني الشباب

املهـاجرات  حبق  ووثقت منظمة رصد حقوق اإلنسان منطاً من االنتهاكات احملددة            -٦٩
اإلبطـاء يف   ريوس نقص املناعة البشري، مبا يف ذلك التمييز الفعـال أو            والنساء املصابات بف  

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن وزير الـصحة          .  الرعاية أو حرماهنن منها    تقدمي
 مشروع قانون لتعديل قانون الصحة الوطنية يرمي إىل ٢٠١١يناير /قد أصدر يف كانون الثاين  

. )١١١( بيد أن مشروع القانون مل ُيعرض بعد على الربملـان          .سد الثغرات يف الرعاية الصحية    
عن طريق عملية شفافة وقائمة      وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان جنوب أفريقيا بالقيام،       

على املشاركة، مبراجعة املؤشرات احلالية لرصد صحة األمهات ومواءمة هذه املؤشرات مـع             
  .)١١٢(واالستفادة منها خدمات التوليد مؤشرات العملية يف األمم املتحدة من أجل تيسري

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل التقدم الكبري احملرز يف توسيع نطاق فرص احلصول            -٧٠
اليت املادية واالقتصادية   العقبات  بيد أن   . باإليدز والعدوى بفريوسه  على العالج لدى اإلصابة     

.  األسر املعيشية الفقرية والريفيـة     احلصول على اخلدمات الصحية ال تزال تؤثر يف       حتول دون   
والحظت منظمة العفو الدولية أن النساء والفتيات الريفيات ال يزلن يعانني من خمتلف أشكال 
التمييز مما يزيد من خطر التعرض لإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشري والـصعوبات يف               

ارات احلكومية باملشاركة   وأوصت منظمة العفو الدولية مجيع اإلد     . )١١٣(حصوهلن على العالج  
حتول يف وضع وتنفيذ خطط ترمي إىل احلد من العوائق املادية والعوائق املتعلقة بالتكاليف اليت               

إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري يف املناطق            دون  
  .)١١٤(الريفية
يت تفيد تردي نوعية اخلدمات الصحية       بقلق التقارير ال   ١والحظت الورقة املشتركة      -٧١

وأعربـت الورقـة    . ووفيات األمومـة  وهياكلها األساسية وزيادة معدالت وفيات الرضع       
 أيضاً عن قلقها إزاء تدهور األوضاع الصحية لألطفال، وبصفة خاصة األطفـال    ١املشتركة  

ال حيصلون على   الذين يعانون من الفقر، حيث يعاين معظم هؤالء األطفال من سوء التغذية و            
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وجبات غذائية يف املدارس ويفتقرون إىل فرص الوصول إىل الـربامج الـصحية املدرسـية               
ع عدد وفيات األطفال وأشارت منظمة الرؤية العاملية يف جنوب أفريقيا إىل ارتفا. )١١٥(الكافية

أطفال نتيجة احلرمـان املـزمن مـن        ويتوقف منو طفل من أصل مخسة       . )١١٦(دون اخلامسة 
وأوصت منظمة الرؤية العاملية بزيادة اجلهود املبذولة لتحقيق اهلـدف اإلمنـائي            . )١١٧(غذيةالت

وأوصـت الورقـة    . )١١٨(٢٠١٥لأللفية املتمثل يف خفض معدل وفيات األطفال حبلول عام          
 احلكومة بزيادة اعتمادات الصحة يف امليزانية وإيالء األولوية لـصحة األمهـات             ١املشتركة  

ن حصول مجيع األطفال على املواد املغذية الكافية واملياه الصاحلة للـشرب            واألطفال وضما 
  .)١١٩(ووسائل اإلصحاح

  احلق يف التعليم  -٨  
 إىل أن املدارس الواقعة يف املناطق الريفية كثرياً ما تفتقـر           ٣أشارت الورقة املشتركة      -٧٢

  .)١٢٠(مبا يناسب املباينإىل اهلياكل األساسية والصرف الصحي 
 إىل أنه بالنظر إىل خلفية الفصل العنصري، فإن التعليم          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٧٣

اليت يقطنها امللونـون    ناطق  املفاملدارس اليت تقع يف     . العام ال ُيتاح للجميع على قدم املساواة      
هذه املدارس أيضاً مشاكل تتعلق باملواظبة      وتعاين  . والسود لديها هياكل أساسية رديئة للغاية     

 إىل أنـه نتيجـة   ٢وأشارت الورقة املشتركة  . )١٢١(معدالت الرسوب على الدراسة وارتفاع    
للتحول إىل إنشاء مدارس بدون رسوم مدرسية، أصبح هناك عدد معني مـن املـدارس يف                

بيد أن عدد هذه املدارس ال يزال ال يكفـي واملـستوى            . املناطق الفقرية يتيح التعليم اجملاين    
  .)١٢٢(متع به منخفضاألكادميي الذي تت

 إىل أن احلكومة قد استحدثت برامج وخدمات مدعومة    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧٤
حكومياً للنماء يف مرحلة الطفولة املبكرة من أجل تعزيز منـاء األطفـال البـدين والعقلـي          

ح يف  بيد أن مراكز النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة قليلة جداً وال تتـا            . واإلدراكي الشامل 
 احلكومة بضمان احلصول على     ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٣(الفقراءأحيان كثرية لألطفال    

 ٢٠١٣ التعليم اجليد وتنفيذ التدابري الرامية إىل رفع مستوى املواظبة على الدراسة حبلول عـام             
  .)١٢٤(إضافة إىل بناء مدارس على مسافات معقولة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
كز القانون اجملتمعي إدارة التعليم األساسي ببحث مسألة جتسيد اتفاقيـة           أوصى مر   -٧٥

وي اإلعاقـة يف    حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف القانون احمللي فيما يتعلق حبق األطفال ذ           
وأوصى مركز أوبونتو جلنوب أفريقيا البلد بتصميم وإنشاء آلية مستقلة للرصـد        . )١٢٥(التعليم

. )١٢٦(من اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        ) ٢(٣٣قرة  على النحو الوارد يف الف    
 إىل أن قانون قوانني التعليم قد خضع للتعديل لكي يدرج التزامـات             ١وأشارت الورقة املشتركة    

      بيـد أن حمدوديـة التنفيـذ      . الدولة جتاه ضمان توفري أماكن إقامة معقولة لألطفال ذوي اإلعاقة         
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      تتخذ من اإلجـراءات   وينبغي للحكومة أن    . ألطفال ذوي اإلعاقة  قد أسهمت يف زيادة استبعاد ا     
  .)١٢٧(٢٠١٤ إدماج مجيع األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية حبلول عام ما ميكّن من

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 أم من   ذكرت منظمة العفو الدولية أن املواطنني األجانب سواء أكانوا من الالجئني            -٧٦

ملتمسي اللجوء أم من املهاجرين العاديني ال يزالون يقعون ضـحايا النتـهاكات حقـوق               
وأشارت جلنة احلقوقيني   . )١٢٨(٢٠٠٨اإلنسان منذ بدء أعمال العنف الواسعة النطاق يف عام          

الدولية إىل أن االنتهاكات تشمل االعتداءات البدنية والتهجم على املمتلكات فـضالً عـن              
وبينما جياهد ضحايا هذه االنتهاكات عادة للوصول إىل العدالة وإىل سـبل            . اإلداريةالعوائق  

وعلى الرغم من أن    . انتصاف مناسبة، فإن مرتكبيها ال خيضعون للمساءلة يف حاالت كثرية         
املبادئ التوجيهية لسياسات برنامج متكني الضحايا قد حددت ضـحايا اإليـذاء بـدوافع              

ة ونصت على تعويضهم ورد ممتلكاهتم، فإن األحكام نادراً ما تطبق      الكراهية كفئة ذات أولوي   
  .)١٢٩(على ضحايا العنف الذي ينم عن كره لألجانب

وأوصى مركز القانون اجملتمعي احلكومة بأن تراجع سياسـاهتا املتعلقـة بـاهلجرة               -٧٧
ـ          ظاهرة واللجوء وتعمل على مكافحة    ز  اإلفالت من العقاب والقضاء على الفـساد وتعزي

وينبغي للحكومـة أن    . التماسك االجتماعي داخل اجملتمعات احمللية ملكافحة كره األجانب       
  .)١٣٠(متتنع عن إعادة األشخاص أو تسليمهم إىل بلد آخر ميكن أن يتعرضوا فيه للتعذيب

وذكرت منظمة العفو الدولية أن سياسات السلطات املتعلقة بإمكانية احلصول على             -٧٨
وأشارت الورقـة   . )١٣١(دو أكثر تقييداً  يب  الالجئ قد أصبحت على ما     إجراءات حتديد وضع  

 إىل أن إغالق مراكز استقبال الالجئني يف املناطق احلضرية يشكل مصدر قلـق              ٥املشتركة  
ومل جتر الدولة أية مشاورات مع الفئات السكانية املتـأثرة ومل تـضع أيـة خطـط                 . كبرياً

ولية جنوب أفريقيا بإعادة النظر على الفور يف خطط   وأوصت منظمة العفو الد   . )١٣٢(للطوارئ
إغالق أكثرية مكاتب استقبال الالجئني ألن إغالقها سيحد بدرجة كبرية من فرص الوصول             

  .)١٣٣(إىل إجراءات حتديد وضع الالجئ يف جنوب أفريقيا
 ٢٠١٠ يف عام انتقلت  وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن جنوب أفريقيا قد             -٧٩
لرعايـا  الذي متنحه    اإلعفاء اخلاص احلايل     إهناء ب نيزمبابويال واطننياملوجود  مسألة   تسوية   إىل

. )١٣٤(زمبابوي واستئناف عمليات ترحيل األشخاص الذين ال حيملون تصاريح خاصة جديدة          
 أن املمارسة احلالية املتمثلة يف الرفض املنهجي لدخول مجيـع           ٥والحظت الورقة املشتركة    

 هي إهانة للمبادئ األساسية لقانون       هوية لجوء الزمبابويني الذين ال حيملون وثائق     ملتمسي ال 
 أيضاً إىل حاالت مل يسمح فيها مللتمسي اللجوء الصوماليني          الورقة وأشارت. اللجوء الدويل 

إن رفض إتاحة فرصة احلصول على اإلجراءات املناسبة مللتمسي اللجوء          و. بالدخول إىل البلد  
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ألشخاص الذين قد يكونون حباجة ماسة إىل احلماية الفعلية لون وثائق هوية جيرب االذين ال حيم 
  .)١٣٥(بلداهنم األصلية أو إىل بلد ثالثعلى العودة إىل 

لتمييز على  ل املهاجرين   بتعّرضوقد وثقت منظمة رصد حقوق اإلنسان حاالت تفيد           -٨٠
تائم هلم وفرض رسوم غري قانونية      سيما توجيه الش   حنو خطري يف مرافق الرعاية الصحية، وال      

على املستخدمني وحرماهنم من خدمات الرعاية الصحية األساسية والرعايـة الـصحية يف             
يوضعون، كثرياً ما   ن  فإن الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجري    وإضافة إىل ذلك،    . حاالت الطوارئ 

 تعرضهم النتقـال     زيادة خماطر  يف دور إيواء مؤقتة غري مأمونة مما يؤدي إىل         املراكز احلضرية،    يف
  .)١٣٦(األمراض املعدية ووقف عالج األمراض املزمنة ويف حاالت كثرية للتغذية غري الكافية

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان جنوب أفريقيا بضمان عدم إخضاع ملتمسي             -٨١
طاق القانون اللجوء والالجئني واملهاجرين الزمبابويني لالحتجاز التعسفي أو التوقيف خارج ن     

 الرعاية الـصحية واسـتعراض      حصوهلم يف الوقت املناسب على خدمات     والترحيل وضمان   
  .)١٣٧(البشرياملعايري الوطنية املتعلقة بترحيل األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة 

 أن أطفال الالجئني يعانون من عدم تسجيل والدهتم ونتيجة ٢ وأفادت الورقة املشتركة -٨٢
 ازديـاد أعـداد     ١والحظت الورقة املشتركة    . )١٣٨(يقبلون عادة يف املدرسة    إهنم ال لذلك، ف 

القصر غري املصحوبني الذين يعربون احلدود مبفـردهم وجيـربون علـى التكفـل بإعالـة                
  .)١٣٩(أنفسهم

Notes: 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a national human rights 
institution with “A” status) 

  Civil society 
AI Amnesty International (London, United Kingdom); 
CLC Community Law Centre (Cape Town, South Africa); 
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (London, United 

Kingdom); 
HRW Human Rights Watch (New York, USA); 
ICJ International Commission of Jurists (Geneva, Switzerland); 
IHRB Institute for Human Rights and Business (London, UK); 
JS1 Joint Submission 1 – Care Excellence Development Centre (CEDC) 

(Johannesburg, South Africa), Umthatha Child Abuse Resource Centre (UCARC) 
(Mthatha, South Africa), Save the Children Southern Africa Regional Office (SC 
SAF) (Pretoria, South Africa); 

JS2 Joint Submission 2 – Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice IIMA, and 
International - International Volunteerism Organization for Women, Education, 
Development (VIDES); 

JS3 Joint Submission 3 - Human Rights Institute of South Africa (HURISA) (South 
Africa), People Opposing Women Abuse (POWA) (South Africa); Consortium for 
Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA) (South Africa), CIVICUS: 
Alliance for Citizen Participation (South Africa), Centre for Human Rights (CHR) 
(South Africa), Coalition of African Lesbians (CAL) (South Africa); 

JS4 Joint Submission 4 - Association for Progressive Communications (APC) (South 
Africa), Centre for Applied Legal Studies (CALS) - University of Witwatersrand 
(South Africa), CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation (South 



A/HRC/WG.6/13/ZAF/3 

GE.12-11872 18 

Africa), Gender Links (South Africa), Highway Africa Chair in Media and 
Information Society, Rhodes University (South Africa), IDASA: An African 
Democracy Institute (South Africa), Open Democracy Advice Centre (ODAC) 
(South Africa), Right 2 Know Campaign (South Africa), Southern African NGO 
Network (SANGONeT) (South Africa), Section27 (South Africa) and Socio-
Economic Rights Institute of South Africa (SERI) (South Africa); 

JS5 Joint Submission 5 - Lawyers for Human Rights (LHR) (South Africa) and the 
Consortium for Refugees and Migrants in South Africa (CoRMSA) (South 
Africa); 

JS6 Joint Submission 6 - Centre for Applied Psychology of the University of South 
Africa (South Africa), Consortium for Refugees and Migrants in South Africa 
(South Africa), Durban Lesbian and Gay Community Health Centre (South 
Africa), Forum for the Empowerment of Women (South Africa), Gay and Lesbian 
Memory in Action (South Africa), Gay and Lesbian Network (South Africa), 
Human Rights First (USA), Independent Projects Trust (South Africa), Scalabrini 
Centre of Cape Town (South Africa), Sonke Gender Justice (South Africa) and 
South African Jewish Board of Deputies (South Africa); 

JS7 Joint Submission 7 - Child Welfare South Africa CWSA (the national umbrella 
body of 267 member organisations) (Edenvale, South Africa); 

ORF Omega Research Foundation (Omega) (UK); 
PEN PEN International (London, UK), and South African PEN (South Africa); 
SAPRA  South African Pagan Rights Alliance(George, Western Cape, South Africa); 
UC  Ubuntu Centre, South Africa (South Africa); 
WVSA World Vision South Africa (South Africa); 

  National Human Rights Institution 
SAHRC  South African Human Rights Commission (South Africa)* 

 2  SAHRC, paras 2.1. to 2.4. 
 3  SAHRC, para 4. 
 4  SAHRC, para. 3.  
 5  SAHRC, para. 3. 
 6  SAHRC, para. 13. 
 7  SAHRC, para. 14. 
 8  SACHR, para. 2.3. 
 9  SAHRC, para. 12. 
 10  SAHRC, paras. 17-20. 
 11  SAHRC, para. 16. 
 12 SAHRC, para. 4. 
 13  SAHRC, para. 4. 
 14  SAHRC, para. 7. 
 15  SAHRC, para. 8. 
 16  SAHRC, para. 5. 
 17  SAHRC, para. 5. 
 18  SAHRC, para. 6. 
 19  SAHRC, para. 6. 
 20  SAHRC, para. 9. 
 21  SAHRC, para. 10. 
 22  The following abbreviations have been used for this document: 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment; 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT; 
CRC  Convention on the Rights of the Child; 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance; 
 23  ICJ, page 6. See also JS5, pages 3, 10 and 11. 
 24  AI, page 5. 
 25  CLC, para. 17. 



A/HRC/WG.6/13/ZAF/3 

19 GE.12-11872 

 26  IHRB, page 5. 
 27  CLC, para. 30. 
 28  AI, page 6. 
 29  CLC, paras. 13 and 14; IHRB, page 5.  
 30  HRW, page 1. 
 31  JS1, page 4. 
 32  JS1, page 4. 
 33  JS1, pages1 and 4. 
 34  JS3, page 2. 
 35  IHRB, page 5. 
 36  JS1, page 1. 
 37  JS6, page 2; AI, page 1. 
 38  JS1, page 6. See also AI, page 2. 
 39  HRW, page 1. 
 40  JS1, paras 8-12. 
 41  UC, page 1. See also CLC, paras. 9-10 and ICJ, page 6. See SACR, para 3. 
 42  ICJ, page 6. 
 43  IHRB, page 4. 
 44  AI, page 1. 
 45  JS6, page 3.  
 46  JS1, page 5.   
 47  AI, pages 1 and 3.  
 48  AI, page 5.  
 49  AI, page 3.  
 50  AI, page 1. 
 51  AI, page 4. 
 52  CLC, paras 31-34. 
 53  AI, page 6.  
 54  IHRB, page 5. 
 55  ORF, para. 16. 
 56  JS6, page 3.  
 57  JS3, pages 2 and 3. 
 58  ICJ, paras. 15-17. 
 59  CLC, paras. 13 and 14. 
 60  HRW, pages 3 and 4. 
 61  JS6, page 4. 
 62  JS5, page 10. 
 63  ICJ, page 6. 
 64  JS5, page 12. See also ICJ, page 6. 
 65  UC, page 2. 
 66  SAPRA, page 1 (para 1) and page 2 (para2.1.). 
 67  JS7, pages 4 and 5. 
 68  JS1, pages 7 and 8. 
 69  JS1, page 8. 
 70  JS2, paras. 25-28. 
 71  JS7, pages 4 and 5. 
 72  JS1, pages 7 and 8. 
 73  JS3, page 6, para. 3.10. 
 74  JS1, page 8. 
 75 GIEACPC, page 2, paras 1.1 - 1.3. 
 76  JS1, page 8. See also SACHR, para 11. 
 77  AI, page 2. 
 78  ICJ, para. 21; AI, pages 4 and 5. 
 79  AI, pages 4 and 5. 
 80  ICJ, para. 21. 
 81  AI, page 6. 
 82  JS1, pages 7 and 8. 
 83  JS7, pages 4 and 5. 



A/HRC/WG.6/13/ZAF/3 

GE.12-11872 20 

 84  JS7, page 10. 
 85  JS6, page 5.  
 86  HRW, page 1. 
 87  JS4, pages 9 and 10. 
 88  HRW, page 1. 
 89  AI, page 5. See also SACHR, para. 15. 
 90  PEN, paras. 4 and 5. 
 91 HRW, page 4. See also SACHR, para. 15. 
 92  PEN, para. 18. 
 93  AI, page 5. 
 94  AI, page 7. See also SAHRC, para. 13. 
 95  HRW, page 3 ; IHRB, page 3. 
 96  IHRB, page 3. 
 97  HRW, page 5. 
 98  ICJ, para. 21, pages 5 and 6. 
 99  JS2, para. 6. 
 100  JS2. 
 101  CLC, paras. 11-14. 
 102  CLC, paras. 22-23. 
 103  CLC, paras. 13 and 14. 
 104  CLC, paras. 24-26. 
 105  JS1, pages 4 and 5.  
 106  JS2, paras. 37-38. 
 107  JS2, para. 42. 
 108  HRW, page 2. 
 109  JS2, para. 40. 
 110  JS2, paras. 41, 42. 
 111  HRW, page 2. 
 112  HRW, page 4. 
 113  AI, pages 1-3. 
 114  AI, page 5. See also SAHRC, para. 6. 
 115  JS1, pages 6 and 7. 
 116  WV, para. 2.1.1. 
 117  WV, para. 2.4.1. 
 118  WV, paras. 3.1, 3.1.2 to 3.1.9. 
 119  JS1, pages 6 and 7. 
 120  JS3, para. 3.1. 
 121  JS2, para. 12. 
 122  JS2, para. 13. 
 123  JS1, pages 8 and 9. 
 124  JS1, page 8. 
 125  CLC, para. 7. 
 126  UC, page 1. 
 127  JS1, page 8. 
 128  AI, pages 3 and 4. 
 129  ICJ, paras. 18-20.  
 130  CLC, paras. 27-29. 
 131  AI, page 4. 
 132  JS5, pages 4 and 5. 
 133  AI, page 6. 
 134  HRW, pages 2 and 3. 
 135  JS5, pages 4 and 5. 
 136  HRW, pages 2 and 3. 
 137  HRW, page 4. 
 138  JS2, page 3. 
 139  JS1, pages. 7 and 8. 

        


