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  مقدمة  -أوالً  
 توصـية قدمتـها     ١٥٢ الرد الرمسي حلكومة جنوب أفريقيا على        اإلضافةمتثل هذه     -١

     الدوري الشامل الثاين جلنـوب أفريقيـا        الدول األعضاء يف األمم املتحدة أثناء االستعراض      
  .٢٠١٢مايو /أيار ٣١يف 
وفيما يتعلق بالشروط اإلجرائية لعملية االستعراض الدوري الشامل، يتوقـع مـن              -٢

جنوب أفريقيا أن تقدم وثيقة رمسية تبني بوضوح التوصيات املقبولة للتنفيذ، والتوصيات غري             
  . صيات اليت ترفضها متاماً مجهورية جنوب أفريقياوراء ذلك، والتومن املقبولة واملنطق 

ومراعاة هلذا الشرط اإلجرائي، فإن هذه اإلضافة اليت حتظى مبوافقة أعلى مستوى يف               -٣
احلكومة مقدمة طياً إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وينبغي نشرها على املوقع              

ية مقدمة وفقاً لتقرير الفريق العامل املعين       الشبكي لألمم املتحدة بوصفها وثيقة حكومية رمس      
  ).A/HRC/21/6(باالستعراض الدوري الشامل 

وتتمثل املنهجية والشكل املتبعني يف إعداد هذه اإلضـافة يف جتميـع التوصـيات                -٤
 وكذلك باالستناد إىل آليـات التنفيـذ القائمـة يف           ناد إىل تقاطع القضايا املوضوعية    باالست
غرض، من اهلام مالحظة أن حكومة جنوب أفريقيا ستصدر، يف املـستقبل،            وهلذا ال . الداخل

  .تقارير دورية عن حالة التنفيذ على النحو املطلوب
  :  اإلشارة إىل الفئات املواضيعية التالية الواسعة النطاقتويف هذا الصدد، تقرر  -٥

حتقيـق  تعزيز ومحاية وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة و          )أ(  
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

  بلوغ التماسك والتحول االجتماعيني؛  )ب(  
 االجتماعي والتفـاوت    قصاءالتهميش واإل : متكني ومحاية الفئات الضعيفة     )ج(  

  االقتصادي؛
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك           )د(  

  من تعصب؛
  لكراهية واملعاقبة على جرائم الكراهية؛مكافحة التحريض على ا  )ه(  
العنف ضد املرأة واألطفال، ومظاهر العنف املرتيل واالجتماعي واالجتـار            )و(  
  بالبشر؛

جترمي التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية          )ز(  
  أو املهينة؛
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 الدويل والقانون الـدويل     التصديق على الصكوك املتعلقة بالقانون اإلنساين       )ح(  
  ؛بعد حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليها جنوب أفريقيا

  االمتثال للقانون الدويل للمعاهدات وااللتزامات؛  )ط(  
  .حرية الرأي والتعبري مبا يف ذلك اإلدارة العاملية لإلنترنت  )ي(  

  رد احلكومة على توصيات عملية االستعراض الدوري الشامل  -ثانياً  
وفقاً لإلطار املشار إليه أعاله، قررت حكومة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا إدراج                -٦

ذه اإلضافة تغطى التوصيات وفقاً لقبوهلـا       امللحقة هب التوصيات يف ثالث فئات من املرفقات       
. هبذه اإلضـافة  امللحقة   إىل املرفقات    ، يف هذا الصدد   ،يرجى اإلشارة و. وعدم قبوهلا ورفضها  
 احلسبان أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتم بصورة          وينبغي أن يوضع يف   

ومت ترتيب  . تدرجيية وفقاً لتوافر املوارد واستخدامها على أفضل حنو ووفقاً ملتطلبات الدستور          
وكـذلك تباعـاً    ) A/HRC/21/16( من الوثيقـة     ١٢٤املرفقات هلذه اإلضافة وفقاً للفقرة      

  . أعاله٥شار إليها يف الفقرة للمجموعة املواضيعية امل

  خامتة   -ثالثاً  
تود حكومة مجهورية جنوب أفريقيا اإلعراب عن ارتياحها وتقديرها للتفاعل املمتاز             -٧

مع جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة أثناء االستعراض الدوري الـشامل ولغالبيـة              
يف جهودها املقبلة لبلوغ مثاهلا األعلى      التوصيات اليت نعتربها توصيات بناءة وتساعد البلدان        

أي التماسك االجتماعي القائم على احترام كرامة اإلنسان وحقوق اإلنـسان واحلريـات             
وتعتزم احلكومة يف جدول أعماهلا الوطين ضمان واحترام وتعزيز ومحايـة مجيـع             . األساسية

ومعظم احلقوق . التمييزبشكل ال يقوم على واالمتثال هلا   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
وهي، املراد بلوغها هي حقوق تندرج حتت عنوان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

 يغيب عن األذهان أن إعمال هذه احلقوق يتم         أالّوينبغي  .  تتطلب توفر املوارد الكافية    ،بالتايل
 التنمية لأللفية حبلول    وتلتزم احلكومة أيضاً بتخصيص املوارد لبلوغ أهداف      . بصورة تدرجيية 

وسيكون التقريـر   . نتعهد بالتعاون مع مجيع الشركاء  لبلوغ هذه الغاية        حنن  و. ٢٠١٥عام  
، مبثابـة مـوجز يوضـح       يف مجلة أمور  املقبل لالستعراض الدوري الشامل جلنوب أفريقيا،       
  . استعراضنياملنجزات املتحققة تدرجيياً خالل الفترة الفاصلة بني 

        
  


