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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 الدورة الحادية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 جنوب أفريقيا  

 تجميع معلوماٍت أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع وضاع نتاج  استاتارا   16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنساا   أُعدَّ هذا التقرير عملا  -1

. والتقرير تجميع للمالومات الواردة في وثاجف ذات صاالص صااادرة عن اامم المت دة، ( 1) السااا ف في اسعترار
 وهو مقّدم في شكل موجز تقيُّداا بال ّد ااقصى لادد الكلمات. 

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  
اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من أ  جنو  أفري يا أعربت   -2

أبقات على ععلنااا المتالف باالاااد الادولي الاااق باال قوق اسقتصااااااااااااااادعاص واسجتماافياص والثقاا ياص، وأحاا ات  
. وأوصااات ( 2)  راا ب كم الم كمص الدتاااتوريص القاضاااي بق  ال ف في التاليم ااتااااتاااي  واج  اإلعما  فو اا علم

 .( 3) اللجنص بق  تس   جنو  أفري يا ععلناا

وأوصاى فريف اامم المت دة القرري بق  تنرر جنو  أفري يا في التصاد ف على الصاكول الدوليص  -3
 .( 4) ل قوق اإلنسا  التي لم تصّدق علياا باد

ل قوق اإلنسااااااا  في وقدمت جنو  أفري يا مساااااااهمص ماليص على ماوضاااااايص اامم المت دة الساااااااميص   -4
 .( 5) 2017 عام
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

سحرت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااادعص واسجتمافيص والثقا يص أ  ال قوق المكرتاااص في الااد  -5
. وأوصاات اللجنص بق  تكال ( 6) وأ  الم اكم س تربف أحكام الااد مراشاارة  ،كاملا اا  لم تدَرج في الدتااتور عدراج

جنو  أفري يا اسعتراف الكامل بال قوق المنصااااوق علياا في الااد في دتااااتورها وفي تشااااريااتاا الم ليص  
 .( 7) وبق  تكال جواَز اسحتجاج بقحكام الااد مراشرة أمام الم اكم الم ليص

 سسية وتدابير السياسة العامةالهياكل األساسية المؤ  -2 

أعربت لجنتا  عن قلف من أ  لجنص حقوق اإلنساااااااااا  في جنو  أفري يا تاتقر على الموارد الكا يص   -6
. وأوصاااات ثلُج لجا  على جان  فريف اامم المت دة القرري بق  تاصااااف جنو  أفري يا ( 8) لتنايذ وسعاتاا

   .( 9) موارد كا يص لّلجنص كي تناذ وسعاتاا

وسحرت اللجنص المانيص بالقضاااااى على التمييز ضااااد المرأة أ  موارد لجنص المساااااواة  ين الجنسااااين  -7
 .( 11) . وأوصت بق  تاصف ال كومص موارد كا يص لتلك اللجنص( 10) م دودة

وأفااد فريف اامم المت ادة القرري  ت ادعاات تاتر  ا لياص الوقااجياص الو نياص في صااااااااااااااياا اص ع اار   -8
. وأوصاااااات لجنص مناهضااااااص التاذ   بق  تكال جنو  أفري يا تزويد ا ليص بالموارد اللزمص لكي ( 12) تشاااااارياي

. وأوصااااااااااى الاريف القرري ب نشاااااااااااى دليص تتماشااااااااااى مع المراد  التوجيايص للجنص ( 13) كاملا اا  تناذ وس تاا تنايذ
 .( 14) الارفيص لمنع التاذ   و يره من ضرو  المااملص أو الاقوبص القاتيص أو اللعنسانيص أو الماينص

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع   -ألف 
 الواجب تطبيقه

 المساواة وعدم التمييز -1 

قالت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص ع  جنو  أفري يا من  ين أكثر  -9
بما  يه  في الاالم، وهذا  د  على أ  نموذج التنميص اسقتصااااااااادعص المّترع س  زا   ير شااااااااامل اا  البلدا  تااوت 

الكااعص. وأعربت اللجنص عن أتاااااااااااا للتااوتات الجارا يص. فالساااااااااياتاااااااااص الماليص،  اصاااااااااصا  يما  تالف  را  
الضاااااااااراج ، س تتيل تابدص الموارد اللزمص لل د من أوجه عدم المسااااااااااواة هذه، وهي ليسااااااااات تقدميص بما  يه  

لى ااتار المييشايص المنااضاص الد ل،  الكااعص. وأعربت اللجنص عن القلف من أثر ضاريرص ال يمص المضاافص ع
ومن أثر التدفقات الماليص  ير المشروعص والتار  الضريبي على قدرة جنو  أفري يا على تابدص أقصى قدر  

. وأوصااات اللجنص بق  تساااتار  جنو  أفري يا تاااياتاااتاا الماليص ب يص ت ساااين  ( 15) ممكن من الموارد المتاحص
زيادة أثر هذه الساااااااااااااياتاااااااااااااص من حيا ععادة التوزيع  وال د من التااوتات القدرة على تابدص الموارد الم ليص و 

اإلقليميص  وتقييم زيادة ضاااريرص ال يمص المضاااافص واتااذ عجراىات تصااا ي يص  وظعادة النرر في نموذج نموها 
. وأوصاااااااات اللجنص وفريف اامم المت دة القرري بمكاف ص  ( 16) اجل الت رل ن و مسااااااااار تنميص أكثر شااااااااموسا 

 .( 17) فقات الماليص  ير المشروعص والتار  الضريبيالتد

  وسحرت اللجنص المانيص بالقضااااى على التمييز ضاااد المرأة أ  م اكم المسااااواة تنرر في قضااااعا التمييز  -10
. وأوصت بق  تقوم ال كومص  توفيص النساى أكثر، ( 18) و را  الكراهيص، ولكناا تتركز في المنا ف ال ضريص
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ن أقليات عرقيص، والنسااى ذوات ععاقص، والمااجرات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنساي بمن فيان النسااى م
وماا رات الاويص الجنساانيص، بشاق  تابل اسنتصااف القانونيص المتاحص، وبضاما  عتاحص وصاولان على م اكم 

 .( 19) المساواة في اارياف

وأشاااااااار فريف اامم المت دة القرري على أ  مشاااااااروك قانو  منع ومكاف ص جراجم الكراهيص و را    -11
. وأوصاااااااااات لجنص مناهضااااااااااص التاذ   والابيرة المسااااااااااتقلص ( 20) 2018الكراهيص مارو  على البرلما  منذ عام 

ص مشااااااروك  تمتع ااشااااااااق المصااااااا ين بالماف ب قوق اإلنسااااااا  والاريف القرري، بق  تقر ال كوم  المانيص 
 .( 21) القانو  كي عصرل قانوناا 

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وفي عدم التعرض للتعذيب -2 

أعربت لجنص مناهضص التاذ   عن قلف من عدم تصنيف التاذ   جريمصا  ريرة مع اإللزام باقوبص في   -12
تنف على الجبر أو الت قيف،  اا  اق أحكام ال د اادنى، ومن عدم تضااااااامين قانو  منع ومكاف ص تاذ   ااشاااااااا 

. وأوصااااااااااااات اللجناص باق  تااّد  جنو  أفري ياا ( 22) ومن عادم مقااضااااااااااااااة أي موواين عموميين بموجا  هاذا القاانو  
 . ( 23) عقوبات علزاميص دنيا أو تدريجيص، وجبر الضرر، وضما  مقاضاة الجناة ومااقبتام القانو  كي عشمل  

عن قلف من أ  مشاروك قانو  الجراجم الدوليص المقتر  تاياد  القانو  اا وأعربت اللجنص ناسااا أعضا  -13
عشااااكل المذكور أعله ب يا  وفر ال صااااانص اشااااااق باينام من الملحقص القضاااااجيص على التاذ  ، مما 

ستااقيص مناهضاااااص التاذ   و يره من ضااااارو  المااملص أو الاقوبص القاتااااايص أو اللعنساااااانيص اا جسااااايماا  انتااك
. وأوصااات بق  ُتواجم جنو  أفري يا تشاااريااتاا مع استااقيص وبق  تمتنع عن تااان ااحكام ذات ( 24) الماينص أو

 .( 25) الصلص من مشروك القانو  وعن جالاا قانوناا 

وأعربت اللجنص ناسااااا عن القلف من أ  ااشاااااق الم تجزين قد س  تمتاو  بجميع الضااامانات   -14
. وأوصاااات بق  تكال ال كومص لصشااااااق الم تجزين  ( 26) ال ريصالقانونيص ااتاااااتاااايص منذ  داعص حرمانام من 

 .( 27) جميع الضمانات القانونيص ااتاتيص

اا علم -15  تقارير عد دة عن أفاا  تاذ   ارتكباا مسااااااااااولو  في الشااااااااار ص،  اا  وأحا ت اللجنص ناساااااااااُ
لت  يقات الشاااااار ص  عقا لاا من و يات أثناى اسحتجاز لدى الشاااااار ص، وبادم عصاااااادار المد ريص المسااااااتقلص   وما

  . وأوصاات اللجنص بق  تكال جنو  أفري يا قيام الموواين المكلاين ب نااذ القوانين( 28) توصاايات بالمقاضاااة علياا 
ب  رار المد ريص بجميع ادعاىات التاذ   المقدمص على هاسى المسااولين، وبق  توصاي جنو  أفري يا داجرة  
.  الشاار ص باتااذ عجراىات تقد بيص، وبق  تكال عحالص المد ريص جميع القضاااعا الجناجيص على هيدص اسدعاى الو نيص 

بالتاذ   على أ دي موواين مكلاين ب نااذ  بالت قيف في جميع اسدعاىات المتالقص   وأوصاااااات اللجنص أعضاااااااا 
 .( 29) القوانين، وبتدري  جميع هاسى الموواين على اتتادام القوة

وأعربت اللجنص ناساااااااااااااا عن قلف من تسااااااااااااجيل الاد د من حوادج الان  في أماكن ال رما  من  -16
دليص مساااااتقلص بالت قيف في . وأوصااااات بق  تكال جنو  أفري يا قيام  ( 30) ال ريص وحاست الوفاة أثناى اسحتجاز

جميع حاست الوفاة أثناى اسحتجاز والان  في الساااااااجو ، وتقدعم المسااااااااولين عناا على الادالص، وحصاااااااو   
 .( 32) . وعلوة على ذلك، أوصت  ت سين وروف اسحتجاز( 31) الض اعا على الجبر

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

جراىات الااصاااص رتاااالص على جنو  أفري يا بشاااق  مايمات وجه عدة مكلاين  وسعات في ع ار اإل -17
. وقالت ال كومص ( 33) حيا ُ ّدعى أ  موا نين من جنو  أفري يا ُحرموا  يه من حريتام اا  تقع في  لٍد عشااد نزاع 

في ردها عناا تبذ  كل ما في وتااا لضما  ع لق ترا  موا ني جنو  أفري يا الموجود ن في المايمات  
 .( 34) أو انام وظعادتام على
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 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -4 

سحرت اللجنص المانيص بالقضااى على التمييز ضاد المرأة أ  منرمص المسااعدة القانونيص في جنو   -18
أفري يا تاتقر على الموارد اللزمص لتنايذ وس تاا  وأ  النساااااااااى تاترضااااااااان ع رات ت و  دو  وصااااااااولان على 

. وأوصت  ( 35) جم الجنسيصالادالص  كما سحرت انااا  مادست الملحقص القضاجيص واإلدانص في قضاعا الجرا
اللجناص باق  تكاال ال كوماص حصااااااااااااااو  منرماص المساااااااااااااااعادة القاانونياص في جنو  أفري ياا على الموارد الكاا ياص، 
وبالت قيف في جميع حاست الان  القاجم على نوك الجنس، وبمقاضاة الجناة ومااقبتام، وب صو  الض اعا  

 .( 36) على تاويضات

ن أ  با   عدم القبو   ربما عكو  قد ُحذف من مشاااااروك قانو  وأعربت اللجنص ناسااااااا عن قلف م -19
. ( 37) الم ااكم التقليادعاص، وهو ماا س عمّكن المرأة من الران في قرارات الم ااكم التقليادعاص أماام الم ااكم الااادعاص

وأوصااات اللجنص بق  تساااتار  جنو  أفري يا مشاااروك القانو  بقصاااد أ   تا  للنسااااى ا تيار عدم المشااااركص  
 .( 38) راىات الم اكم التقليدعص والقرارات استتدنا يصفي عج

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -5 

وجه عدة مكلاين  وسعات في ع ار اإلجراىات الااصاص رتااجل على جنو  أفري يا بشاق  ادعاىات  -20
، وا تيا  مدافاص عن حقوق  ( 41) ، واسعتداى على صاااا اي ( 40) د ر ، وترهي  ( 39) قتل مدافع عن حقوق اإلنسااااا  

 . ( 43) وأشارت ال كومص، في ردها بشق  الص اي، على أنه تيتم توجيه تام باسعتداى   . ( 42) اإلنسا  البيديص 

وأعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من التقارير التي تايد  -21
 الان  الاام ، ومن كثرة   تار  المدافاين عن حقوق اإلنسااااااااا  للمضاااااااااعقص، ومن التاريف الاضاااااااااا  ل

. وأوصااااااااااااااات اللجناص باق  توفر جنو  أفري ياا  يداص دمناص ومواتياص للمادافاين عن  ( 44) رف   لراات اسحتجااج
لجناة على الادالص،  حقوق اإلنسا ،  وتاجل مناا ضما  الت قيف في جميع حاست المضاعقص والان  وتقدعم ا

 .( 45) وتدري  الموواين المكلاين ب نااذ القوانين على منع استتادام المارط للقوة في قمع الم تجين

وأشاااااارت اليونساااااكو على اللواجل التنريميص بموج  قانو  عدارة الكوارج التي تجّرم نشااااار  أي  يا    -22
أشااااارت اليونسااااكو على أ  هنال  واعا قلف بشااااق   . و 19-بقي وتاااايلص كانت  نّيص الاداك  يما  تالف بكوفيد

قانونيص هذه التشاااارياات وضاااارورتاا وتناتااااباا، وبشااااق  ااثر المرع  الذي قد تالاه اسعتقاست على حريص 
. وشااااااجات ال كومص على كاالص مواىمص أحكام القانو  التي تاثر على حريص التابير مع الماا ير  ( 46) التابير

 .( 47) الدوليص ل قوق اإلنسا 

 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

. وأوصااااتا بق   ( 48) أعربت لجنتا  عن قلف من عدم اسعتراف القانوني  زواج المساااالمين والاندو  -23
 .( 49) تيّسر جنو  أفري يا اسعتراف  زواج المسلمين والاندو 

 حظر جميع أشكال الرق، بما فيها االتجار باألشخاص -7 

اللجنص المانيص بالقضااى على التمييز ضاد المرأة عن قلف من أ  جنو  أفري يا  لد مصاَدر  أعربت   -24
د للتجار بااشااااق، ومن أنه س تتوفر  يانات عن مدى انتشااار استجار وأتاارابه الجذريص.  وعبور ومقصاا 

ق  تتيل  وأوصاااااااااااااات بق  تناذ ال كومص قانو  منع ومكاف ص استجار بااشااااااااااااااااق، وبق  تجمع البيانات، وب 
قدرات المساااااااااولين بشااااااااق  هذا القانو ، وبق  تكال حماعص الضاااااااا اعا من النساااااااااى ومقاضاااااااااة المتجرين    ناى

. وأوصااااااااااااااى فريف اامم المت ادة القرري  تناياذ ع اار الساااااااااااااايااتاااااااااااااااات الو نياص لمنع استجاار ( 50) وماااقبتام
 .( 51) بااشااق ومكاف ته
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 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومرضية -8 

سحرت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص وفريف اامم المت دة القرري  -25
  . وأوصات اللجنص بق  ت د جنو  أفري يا من الررالص،  وتااجل مناا التدري  الماني،( 52) ارتااك مادست الررالص 

الاريف القرري باتات داج فرق . وأوصاى ( 53) وبرام  لتلبيص مترلرات تاوق الامل، وحوافز اصا ا  الامل
 .( 54) عمل وبتوتيع نراق ال ماعص اسجتمافيص لااجدة الشرا  الاا لين عن الامل

اا كثرة عدد الااملين في اسقتصااااااااااد  ير الرتااااااااامي وعدم تمتاام ب قوق الامل  - 26 وسحرت اللجنص ناساااااااااُ
وال ماعص اسجتمافيص الكا يص، وعدم وجود ع ار تشاااارياي  نرم اسقتصاااااد  ير الرتاااامي، وزيادة الامالص الارضاااايص  

وبق  توتااع نراق تاريص    اا، تشاارييي اا  . وأوصاات اللجنص بق  تساات دج جنو  أفري يا ع ار ( 55) في اسقتصاااد الرتاامي 
 . ( 56) تشرياات الامل والضما  اسجتماعي كي تشمل الاما   ير الرتميين، وبق  ت د من تاشيش الامل 

ومن   اا،سجقاا وأعربت اللجنص عن قلف من أ  ال د اادنى لصجور س عكال للاما  مساااااتوى مييشاااااي  -27
من الاما  س عشااملام  اا كبير اا زراعيين أقل من ذلك، ومن أ  عددأ  ال د اادنى اجور الاما  المنزليين وال

. وأوصاااات  تربيف ال د اادنى لصجور ناسااااه في جميع القراعات،  ( 57) مشااااروك قانو  ال د اادنى لصجور
 .( 58) وبرفع ال د اادنى لصجور، وبتاد له بانترام كي  تسف مع تكاليف المييشص

جوة في ااجور  ين الجنساااااااااااااين، ومن أ  قوانين الامل واستااقات  وأعربت اللجنص عن قلف من الا -28
. وأوصاااااات بق  تكث  جنو  ( 59) الجمافيص س تتضاااااامن مبدأ ااجر المتساااااااوي عن الامل المتساااااااوي ال يمص

أفري يا جاودها في تااابيل تاااد هذه الاجوة، وماالجص الاصااال الماني، وضاااما  عدماج مبدأ ااجر المتسااااوي 
. وأوصااااااات اللجنص المانيص بالقضااااااااى ( 60) ال يمص في قوانين الامل واستااقات الجمافيصعن الامل المتسااااااااوي  

 .( 61) على التمييز ضد المرأة بق  ُتجَرى بانترام عمليات تاتيش الامل

وأعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من أ  المشااااااااتالت  -29
بالجنس س  تمتان بال ف في الامل والصاااا ص والتنريم في نقابات، ومن أنان  تارضاااان، بسااااب  تجريم  يع  

للجنص بق  تنرر . وأوصاااات ا( 62) الجنس، للمضاااااعقص واسعتقا  التاساااااي واسحتجاز واإلكراه على  د الشاااار ص
جنو  أفري يا في علااى تجريم  يع الجنس وفي حماعص المشاااااااااتالين بالجنس من مضااااااااااعقات الشااااااااار ص ومن 

 .( 63) استتال ، وبق  تقدم الدعم للض اعا وتوّفر لام فرصاا  د لص لكس  الييش

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

افيص والثقا يص أنه، ر م ارتااك مسااتوى الاقر، سحرت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااادعص واسجتم -30
للتاات قاقات اسجتمافيص اجل ضااما  اا مرجيي اا س  وجد ماشاار مرك   تالف  تكلاص المييشااص عشااكل م ياتاا 

مساتوى مييشاي سجف، وأ  مساتويات جميع اتات قاقات المسااعدة اسجتمافيص  ير القاجمص على اسشاتراكات  
وأ  ااشااااااااق مّمن س د ل لد ام أو ذوي د ل ضااااااديل والذ ن    اا،سجق  اا أقل من أ  تكال مسااااااتوى مييشااااااي 

والقادرين على الامل  ير مشاااااااامولين، وأ  تاريص صااااااااندوق التقمين  اا عام  59و 18تتراو  أعمارهم ما  ين  
. وأحاط فريف اامم المت دة ( 64) من الررالص س تزا  منااضااص وتسااتراد الااملين في اسقتصاااد  ير الرتاامي

التي ُقدمت للاا لين عن الامل،  19-بمن ص اإل اثص اسجتمافيص من الكر  الناجم عن كوفيداا ي علمالقرر 
 .( 65) ولكناا ُحددت ت ت  ط الاقر

اا وأوصت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصادعص واسجتمافيص والثقا يص بق  تضع جنو  أفري يا ماشر  -31
استااات قاقات اجل ضاااما  مساااتوى مييشاااي سجف، وبق  تكال  لتكلاص المييشاااص، وبق  ترفع مساااتوياتاا  مركر 

مّمن س د ل لد ام أو ذوي د ل ضااديل على المساااعدة اا عام 59و  18حصااو  من تتراو  أعمارهم ما  ين  
ع نراق تاريص الصااااااندوق كي عشاااااامل اا  اسجتمافيص، وبق  تنشاااااا  حد أدنى من ال ماعص اسجتمافيص، وتوتااااااّ
 .( 66) م من ص د ٍل أتاتي عامصجميع الاما ، وتنرر في تقدع 
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وقالت ال كومص في ردها ع  الرقم ال ياتي اتاار المواد استتالكيص هو بمثابص الماشر المرك   -32
.  (67)لتكلاص المييشص الذي  زود ال كومص بم يا  مرجاي تستند عليه في ت د د مستويات استت قاقات اسجتمافيص 

وقّيمت اللجنص التقدم الذي أحرزته ال كومص في تنايذ جميع التوصيات الثلج المتالقص بالضما  اسجتماعي 
 .( 68) والااضاص للمتاباص بقنه   ير كاف 

 معيشي الئق الحق في مستوى  -10 

أفاد فريف اامم المت دة القرري بق  استجاهات في ال د من الاقر قد انقلبت، وتااقمت بسااااااااااااااب   -33
  والنساى وااشااق  ير البي اا  عام   17، حيا ع  أضا  السكا  هم اا اا  دو  تن  19- جاج ص كوفيد 

 .( 69) وااشااق الذ ن عييشو  في اارياف وفي منا ف تااني ُشل المياه

وأعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من ارتااك حاست انادام   -34
اامن الاذاجي وتاوى التاذعص، وس تايما في صااوف اا اا ، ومن ت د د مبلن من ص ععالص الرال ت ت  ط  

. وسحظ فريف اامم المت ادة القرري ( 70) الاقر الااذاجي، ومن عادم وجود قاانو  ع ااري عكاال ال ف في الااذاى
أ  ما نشاااق عن الجاج ص من اضاااررا  في النرم الاذاجيص وان ساااار في تااابل الييش وارتااك صاااارو ي في  

 .( 71) أتاار المواد الاذاجيص، قد فاقم انادام اامن الاذاجي

و  أفري يا من ص  وأوصااااات اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااادعص واسجتمافيص والثقا يص بق  تزيد جن  -35
قين  ععالص الرال حتى تتساااوى مع  ط الاقر الاذاجي على ااقل، وبق  تكال اتااتاادة جميع اا اا  المساات  

. وأوصت اللجنص وفريف اامم المت دة ( 72) من المن ص، وبق  تضع اتتراتيجيص و نيص لصمن الاذاجي والتاذوي 
 .( 73) الكافيالقرري باعتماد تشريع ع مي ال ف في الاذاى 

وأعربت اللجنص ناساااا عن القلف عزاى الادد الكبير من ااشااااق الذ ن عييشااو  في مساااكن  ير  -36
ملجمص، وظزاى تكاثر المساااااااتو نات الاشاااااااواجيص، وانااا  اإلتاااااااكا  اسجتماعي. وأشاااااااارت على تقارير عن 

، وعواق  تااااالبيص قد تكو  نشاااااقت  عمليات ع لى  ير قانونيص، واتاااااتادام مارط للقوة أثناى عمليات اإل لى
  . ووجه المقرر الااق الماني بال ف في الساكن اللجف كانصار من عناصار( 74) عن قانو  تمد د أمن ال يازة 

ال ف في مساااتوى مييشاااي سجف، وبال ف في عدم التمييز في هذا الساااياق، رتاااالص على جنو  أفري يا بشاااق   
 .( 75) ما ادُّعي من عمليات ع لى قسري 

صااااااااات اللجنص وفريف اامم المت دة القرري بق  ت سااااااااان ال كومص وروف الساااااااااكن وبق  تلبي وأو  -37
.  (76) الرل  المتزا د عليه،  وتاااااجل مناا توفير السااااكن اسجتماعي اللجف وت سااااين المسااااتو نات الاشااااواجيص
سمتثا  وأوصت اللجنص بضما  عدم تنايذ عمليات اإل لى عس ك ل أ ير، ودو  اتتادام القوة، وبضما  ا

 .( 77) للماا ير الدوليص ل قوق اإلنسا  عند تنايذ قانو  تاد ل تمد د أمن ال يازة

في   13وأعربت اللجنص ناساااااااا عن القلف من تزا د تركيز ااراضااااااي وعدم امتلل النساااااااى تااااااوى   -38
ي  . وأوصااااااات بق  تاجل ال كومص  تنايذ تاااااااياتاااااااات ععادة توزيع ااراضااااااا ( 78) الماجص من ااراضاااااااي الزرافيص

 .( 79) وظعادتاا على أص ا اا، وبق  تكال للمرأة المساواة في ال صو  على ااراضي

ووجه المقرر الااق الماني ب ف اإلنساااا  في مياه الشااار  المقمونص وحقه في  دمات الصااارف  -39
أ  اا الصاااااا ي رتااااااالص على جنو  أفري يا بشااااااق  حرر قرع المياه عن  ير القادرين على دفع كلاتاا، ماكد

ل ف اإلنسااا  في مياه الشاار  المقمونص وحقه في  دمات  اا  المياه بسااب  ضاايف ذات اليد عشااكل انتااكقرع  
الصرف الص ي. ول رر قرع اإلمداد بالمياه،  ت تم اسعتراف صراحص ب قوق اإلنسا  في ال صو  على 

م المت دة . وأفاد فريف اام( 80) مياه الشااااااار  المقمونص و دمات الصااااااارف الصااااااا ي ضااااااامن اإل ار القانوني
 اا.القرري بق  عدم المساااااااواة في ال صااااااو  على المياه و دمات الصاااااارف الصاااااا ي والكارباى س  زا  قاجم

وأوصاااااى الاريف القرري  زيادة فرق ال صاااااو  على المياه و دمات الصااااارف الصااااا ي في المساااااتو نات  
 .( 81) الاشواجيص والمدار  والمراكز الص يص
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 الحق في الصحة -11 

أعربات اللجناص المانياص باال قوق اسقتصااااااااااااااادعاص واسجتماافياص والثقاا ياص وفريف اامم المت ادة القرري   -40
لكبيرة في الرعاااعااص الصاااااااااااااا يااص  ين النرااامين الاااام والااااق، ومااا  ين اارياااف عن قلف من التااااوتااات ا

. وأوصااايا بق  تاجل ال كومص باعتماد مشاااروك القانو  الو ني للتقمين الصااا ي، وبق  تاال   ( 82) وال واضااار
أوجه التااوت عن  ريف تقمين عدد كاف من المانيين الربيين وتوتااااااااايع نراق  دمات الرعاعص الصااااااااا يص  

 .( 83) وت سين نوعيتااالاامص 

وأفاد فريف اامم المت دة القرري بق  جنو  أفري يا قد تااجلت أكبر عدد من اإلصااابات بايرو   -41
  مليو  شااف مصاا  س  تناولو  الاقاقير  2,5نقف المناعص الرشاريص على الصاايد الاالمي، حيا  وجد  اا 

ل قوق اسقتصااااادعص واسجتمافيص والثقا يص بق  . وأوصاااات اللجنص المانيص با( 84) المضااااادة للايروتااااات الرجييص
تكال ال كومص حصااااااااو  جميع ااشااااااااااق الذ ن ع تاجو  على الالج المنقذ لل ياة على اادويص اليساااااااايرة 

 .( 85) الكلاص، وس تيما الاقاقير المضادة للايروتات الرجييص

وفريف اامم المت دة القرري  ويسااااااااور اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص -42
في المدص فقط من مراكز الرعاعص الصااااا يص تقدم  دمات اإلجاا ، بساااااب  احتجاج الموواين  7القلف ا   

. وسحرت لجنتا  على جان  ( 86) الربيين باستااتنكاف الضااميري، وبسااب  قلص الوتاااجل للوصااو  على المرافف
. وما فت  القلف عساور اللجنص المانيص بالقضاى على التمييز ( 87) الاريف القرري ارتااك ماد  حمل المراهقات

ضاااد المرأة عزاى قلص الارق المتاحص للنسااااى في ال صاااو  على الرعاعص الصااا يص، بما فياا  دمات الصااا ص  
 .( 88) 19-كوفيد الجنسيص واإلنجا يص، وس تيما أثناى جاج ص

وأوصاااااات لجنتا  بق  تكال ال كومص حصااااااو  النساااااااى على الرعاعص الصاااااا يص الكا يص، وس تاااااايما  -43
 دمات الصااا ص الجنسااايص واإلنجا يص مثل اإلجاا ، وعلى المالومات المتالقص بالصااا ص وال قوق الجنسااايص  

أوصاات اللجنص . و ( 89) واإلنجا يص، وتمكين الاتيات ال وامل من اسلت اق بالمدار  ومن اإلعادة على المدرتااص
المانيص بال قوق اسقتصاااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص بضاااااااما  أ  عقدم اا راى الذ ن ع تجو  باستاااااااتنكاف 

 .( 90) الضميري عحاست

ووجه عدة مكلاين  وسعات في ع ار اإلجراىات الااصاااااااص رتاااااااالص على جنو  أفري يا بشاااااااق  عدم  -44
ويص والتكنولوجيات الصاااااااا يص ووتاااااااااجل التشااااااااايف وااد 19-المساااااااااواة في ال صااااااااو  على لقاحات كوفيد

والالجات الصاااااا يص دا ل البلدا  و يما  يناا. وتاااااااى المكلاو   وسعات، في جملص أمور، على استااااااتالم 
اا عن السااااااااياتااااااااات والقوانين والممارتااااااااات الو نيص ذات الصاااااااالص  يما  تالف ب نتاج اللقاحات وتوزيااا تو ي 

 .( 91) لت قيف المصل ص الاامص

 الحق في التعليم -12 

أعربات اللجناص المانياص باال قوق اسقتصااااااااااااااادعاص واسجتماافياص والثقاا ياص عن قلف عزاى رداىة الايااكال  -45
ااتااااااتااااايص في المدار  الاامص، وقلص عمكانيص حصاااااو  المدار  على المياه أو  دمات الصااااارف الصااااا ي  

دار ، وممارتاااااص فر  رتاااااوم في المدار  الكارباى أو اناداماا، وظزاى ارتااك مادست التسااااار  من الم أو
وظزاى عدم تقدعم التوجيه بشاااااق  مسااااااوليات الجاات الااعلص في القراك الااق في    اا،التي س تار  رتاااااوم

. وأحاط فريف ( 92) مجا  التاليم، وقلص مشاااااركص اا اا  من ااتاااار ذات الد ل المناا  في التاليم المركر
ات المتالقاص بااسحتاااا باالرل  وظتماامام دراتااااااااااااااتام ونوفياص التادريس باالت ادعا اا  اامم المت ادة القرري علما 

 .( 93)  تلقونه الذي
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وأوصااااات اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااادعص واسجتمافيص والثقا يص وفريف اامم المت دة القرري  -46
ه و دمات  بق  ت ّسن ال كومص الاياكل ااتاتيص في المدار  وبق  تكال حصو  جميع المدار  على الميا

. وأوصااات اللجنص  تا ي  ماد  التسااار  من المدار  عن  ريف ت ساااين  ( 94) الصااارف الصااا ي والكارباى
ال ساااااااا  التقتااااااايساااااااي وم و ااميص، وضاااااااما  توق  المدار   دو  رتاااااااوم عن فر  رتاااااااوماا، وت د د 

وصات اللجنص . وأ( 95) مسااوليات الجاات الااعلص في القراك الااق، وضاما  التاليم المركر لجميع اا اا 
 .( 96) بضما  عتاحص استصا  باإلنترنت وتيسير كلاته

وأعربت اللجنص المانيص بالقضاااااى على التمييز ضااااد المرأة عن قلقاا عزاى استااااتال  الجنسااااي في   -47
. وأوصااات بق  تكال ال كومص  يدات تاليميص دمنص، وبق  تتصااادى ل است استاااتال   ( 97) ااوتااااط التاليميص

 .( 98) الجنسي  واترص اإل لغ والجزاىات، وبق  تقدم الدعم للض اعا

وأفادت اليونسااااااااكو بق  التشااااااااريع عكال تسااااااااع تاااااااانوات من التاليم اإللزامي، وبق  قانو  المدار    -48
. وأوصااااات اليونساااااكو ( 99) وس علزامياا اا  التاليم ما قبل اس تداجي ليس مجاني عكال التاليم بالمجا . وقالت ع   س

من التاليم على ااقال،  اا  عااما   12باق  تكاال جنو  أفري ياا التاليم باالمجاا  للجميع، وباق  تاادف على توفير  
 .( 100) وبق  تنرر في تكريس تنص واحدة من التاليم اإللزامي بالمجا  في مرحلص ما قبل اس تداجي

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

أعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلقاا من أ  جنو  أفري يا  -49
قد اتاذت تدا ير تقش يص لتا يف ع ى الد و  دو  ت د د أ ر زمنيص لاا، ومن أ  هذه التدا ير قد أتارت  

ة في الميزانيص في قراعات الادمات الاامص، وقد تزيد من تااقم أوجه عدم المسااااااااااواة، عن تا يضاااااااااات كبير 
. وأكدت أ  تدا ير التقشااا ، حيثما س مار مناا،  نراي أ  تكو  ماقتص ( 101) تقل   ما ت ّقف من مكاتااا  أو

 دة القرري . وأوصاااات اللجنص وفريف اامم المت ( 102) وضااااروريص ومتناتاااارص، وأس تزيد من أوجه عدم المساااااواة 
 .( 103) بق  تزيد جنو  أفري يا من تمويلاا لمجاست الضما  اسجتماعي والص ص والتاليم

وأوصاااااات لجنص مناهضااااااص التاذ   بق  تسااااااتار  جنو  أفري يا قيام الشااااااركات بمساااااااولياتاا بموج    - 50
. وأوصاااااات اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااادعص ( 104) الماا ير القانونيص المتالقص بالامليات في قراك التاد ن

 . ( 105) واسجتمافيص والثقا يص بق  تكث  جنو  أفري يا جاودها اجل ت سين وروف عمل عما  المناجم ومييشتام 

رتاااااالص على جنو  أفري يا بشاااااق   ووجه اثنا  من المكلاين  وسعات في ع ار اإلجراىات الااصاااااص -51
ناجمص عن التلوج بالرصااااااااق في  لد د ر،  اا  ُ ّدعى من انتااكات ل قوق اإلنساااااااا  وعواق  ضاااااااارة  يدي  ما

 .( 106) كانت شركص من جنو  أفري يا هي المشال الوحيد المايَّن بشقنه

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 المرأة -1 

أجرت اللجنص المانيص بالقضاااااااااااى على التمييز ضااااااااااد المرأة زيارة ت قيف تااااااااااريص، ، 2019في عام  -52
بموج  البروتوكو  اس تياري ستااقيص القضاااى على جميع أشااكا  التمييز ضااد المرأة. و لصاات اللجنص على 

اا  ق من مواد استااقيص  وظلى أناا مساااولص عن انتااكات جساايمص  الت حقو اا أ  جنو  أفري يا قد انتاكت عدد
علياا في استااقيص، ماتب رة، في جملص أمور، أناا فشلت في حماعص عدد كبير من النساى والاتيات اا منصوص

.  (108)   وظلى أناا مساولص عن انتااكات مناجيص ل قوق منصوق علياا في استااقيص( 107) من الان  المنزلي
ريف اتااذ عجراىات مناا تجريم وأوصاااات اللجنص بق  تصاااا ل ال كومص اإل ار القانوني والماتااااسااااي، عن  

  جميع أشاكا  الان  المنزلي وقتل اإلناج  وظنااذ القانو ، بما  يه تو ي الاناعص الواجرص اجل منع الان  ااتاري 
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والت قيف  يه والمااقرص عليه  وظتاحص اللجوى على القضاااااااااى  ومساااااااااعدة الضاااااااا اعا  واسّتقاى ونشاااااااار الوعي  
في ذلك رصد تنايذ الارص استتراتيجيص الو نيص بشق  الان  القاجم على نوك  والمساىلص وجمع البيانات، بما

 .( 109) الجنس وقتل اإلناج

مشاااروك قانو  تاد ل  -وأشاااارت ال كومص، في ردها، على أمور منااق عقرار ثلثص مشااااريع قوانين   -53
لقانو  الجناجي )الجراجم  الان  المنزلي، ومشااااروك القانو  الجناجي والمساااااجل ذات الصاااالص، ومشااااروك تاد ل ا

الجنساايص والمساااجل ذات الصاالص(  وحملت التواصاال الاامص  ادف تث يف النا  بشااق  حقوقام في الوصااو   
على الادالص  ومساااعدة الناجيات من الان  القاجم على نوك الجنس في الوصااو  على الادالص الجناجيص الااالص  

 .( 111) على وقوك انتااكات جسيمص أمر مراو  في ص ته. وقالت جنو  أفري يا ع  الالوق  ( 110) وال ساتص

وسحرت اللجنص المانيص بالقضاى على التمييز ضد المرأة اتتمرار ع ااقات مناجيص في تنايذ التشرياات   - 54
والسياتات الراميص على التصدي للان  القاجم على نوك الجنس، وتاشي الان  القاجم على نوك الجنس، وما  تصل 

من الاقااا ، وعاادم قيااام الشااااااااااااار ااص بااالت قيف، واسفتقااار على التاادرياا  على تربيف أحكااام القااانو     بااه من عفلت 
. وأعربت لجنص مناهضاااص التاذ   عن قلقاا من انتشاااار الان  بجميع أشاااكاله، بما فياا الان  القاجم  ( 112) الجناجي 

فريف اامم المت ادة القرري بارتاااك  . وأفاد  ( 113) على نوك الجنس الذي قد ُ رتكا   دعم من فاعلين حكوميين
 .( 114) 19-شد د في مستويات الان  القاجم على نوك الجنس وقتل اإلناج، الذي تااقم بسب  جاج ص كوفيد

وأوصاااات اللجنتا  بق  تكال جنو  أفري يا الت قيف في جميع حاست الان  المنزلي وقتل اإلناج   -55
الضاا اعا من الوصااو  على تاابل اسنتصاااف، وأ  توفر لجميع ومقاضاااة مرتكبياا، ومااقرص الجناة، وتمكين  

الموواين المكلاين ب نااذ القوانين وموواي القضااااااااااااااى التدري  اإللزامي على الت قيف في الان  القاجم على 
. وأوصاااااات اللجنص المانيص بالقضاااااااى على التمييز ضااااااد ( 115) نوك الجنس والان  المنزلي ومقاضاااااااة مرتكبيه

لس الو ني الماني بالان  القاجم على نوك الجنس وقتل اإلناج، وبضاااما  توفير الموارد المرأة ب نشااااى المج
. وأوصاااااااااات لجنص مناهضااااااااااص التاذ    تازيز الجاود الراميص على ( 116) الكا يص للارص استااااااااااتراتيجيص الو نيص

لنقاط الساات  مكاف ص القاجم على نوك الجنس والان  المنزلي الذي  تسااب   يه موواو الدولص، وبتنايذ  رص ا
. وأوصاااى فريف اامم المت دة ( 117) بشاااق  الان  القاجم على نوك الجنس، والجراجم الجنسااايص، ودعم الضااا اعا

 .( 118) القرري ب عراى ااولويص للبدى في تنايذ الارص استتراتيجيص الو نيص

ع رر  وأعربت اللجنص المانيص بالقضااااااااااى على التمييز ضاااااااااد المرأة عن قلف من عدم وجود قانو   -56
اا  للمساااواة  ين الجنسااين وتاريا اا . وأوصاات بق  تاتمد جنو  أفري يا قانون ( 119) التمييز في حف المرأة بالت د د

 .( 120) للتمييز في حف المرأة 

وأوصاات اللجنص ناساااا بق  تضااع جنو  أفري يا المرأة في قل  الجاود المبذولص اجل التاافي من  -57
. وأوصت ( 121) ، وبق  تضمن اتتاادتاا من ُحزم الت ايز اسقتصادي على قدم المساواة مع الرجل19-كوفيد

وباتااذ تدا ير  اصاااص ماقتص لزيادة مشااااركص المرأة في   اا،باعتماد  رنام  و ني بشاااق  تمكين المرأة اقتصاااادع 
 .( 122) ال ياة السياتيص والاامص، وفي التاليم والامالص

 اا،اللجنص أ  تمثيل المرأة في ال كومص الم ليص والجااز القضااااااااااااجي س  زا  منااضااااااااااا وظذ سحرت   -58
أوصاااات بق  تاجل ال كومص باعتماد مشااااروك قانو  تمكين المرأة والمساااااواة  ين الجنسااااين، وبق  تزيد تمثيل  

 .( 124() 123) المرأة على مستوى صنع القرار، وبق  توّفر  ناى القدرات للمرش ات

 الطفل -2 

ر  كل من اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااادعص واسجتمافيص والثقا يص واليونسااااكو عن قلف عزاى أع -59
الاذي ع ادد الساااااااااااااان الادنياا للزواج   25من جااص، وبين قاانو  الزواج رقم  38التنااق   ين قاانو  الراال رقم  

بالقضااااااااى على  . وسحرت اللجنص المانيص( 125) تااااااانص للاتيات، من جاص أ رى  16تااااااانص للاتيا  وفي   18 في
 .( 126) التمييز ضد المرأة أ  قانو  اسعتراف بالزواج الارفي عسمل  زواج اا اا  بموافقص الوالد ن
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وأوصاات اللجنص المانيص بالقضاااى على التمييز ضااد المرأة بق  تاتمد جنو  أفري يا مشااروك قانو   -60
اا عام 18ع ال د اادنى لساان الزواج على واحد  نرم الزواج، وبق  تاد  قانو  اسعتراف بالزواج الارفي لرف

. وأوصااااااااااات اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص بمواىمص جميع  ( 127) للاتيات والاتيا 
. وأوصات اليونساكو  ( 128) التشارياات ذات الصالص ب يص ضاما  مواىمص ال د اادنى للسان مع الماا ير الدوليص

 .( 129) عاماا  18د د ال د اادنى لسن الاتيات والاتيا  في  تاد ل قانو  الزواج ب يص ت 

اا  عااما  16وأعربات لجنتاا  عن قلف من أ  قاانو  الراال ع رر ا تراار عاذرياص اا ااا  دو  تااااااااااااان  - 61
  )ا تراف النسااااى والاتيات( من أجل  فقط، ومن أ  الممارتاااات الضاااارة س تزا  مساااتمرة، وس تااايما  أوكوثواس 

. وأوصات ( 130) زواج اا اا  أو الزواج القساري وتشاويه ااعضااى التناتاليص ل ناج ر م حرره بموج  القانو  
اللجنتاا  باق  تااّد  جنو  أفري ياا قاانو  حرر ا تراار الااذرياص للنساااااااااااااااى والاتياات جمياان، وباق  تاذكي الوعي 

. وأوصاااات اللجنص المانيص بالقضاااااى على التمييز ضااااد المرأة  تجريم  ( 131) ضااااارة بالرابع اإلجرامي للممارتااااات ال 
أوكوثواس، وبضاااما  الت قيف في جميع حاست أوكوثواس وتشاااويه ااعضااااى التناتاااليص ل ناج ومقاضااااة الجناة 

 . ( 132) ومااقبتام، وبضما  ال صو  على ال ماعص، واعتماد اتتراتيجيص للقضاى على الممارتات الضارة 

وأعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص وفريف اامم المت دة القرري  -62
وماوضاااايص اامم المت دة لشاااااو  اللجدين عن قلف من ععاقص تسااااجيل المواليد، وس تاااايما اا اا  من دباى 

ط ال كومص عجراىات التساااجيل( 133) أجان  الاريف القرري ب صااادار . وأوصاااى ( 134) . وأوصااات اللجنص بق  ترساااّ
  . وأوصاات ماوضاايص شاااو  اللجدين باتااتارا ( 135) شاااادة ميلد لجميع اا اا  المولود ن في جنو  أفري يا 

 .( 136) على اا اا اا جوان  نرام اللجوى التي تاثر تلر 

وأعربت لجنص مناهضاااااااااص التاذ   عن قلف من أ  تااااااااان ت ميل المسااااااااااوليص الجناجيص هو عشااااااااار   -63
. وأوصاااات بق  تاد  جنو  أفري يا تشااااريااتاا ب يا ترفع تاااان ت ميل المساااااوليص الجناجيص على ( 137) تاااانوات

 .( 138) تن تتوافف مع الماا ير الدوليص

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعربت اللجنص المانيص ب قوق ااشاااااق ذوي اإلعاقص عن قلف من أشاااكا  الان  المتررفص التي  -64
قص، ومن عدم اتااذ تدا ير لمنع ارتكا  هذه الجراجم وحماعص الضاااااااا اعا  تماَر  على ااشااااااااااق ذوي اإلعا

. وأحااا اات الابيرة المسااااااااااااااتقلااص المانيااص بااالماف واللجنااص المانيااص بااال قوق اسقتصاااااااااااااااادعااص  ( 139) وظدانااص الجناااة
ب است القتل واسعتداىات على أشااق مصا ين  اا واسجتمافيص والثقا يص وفريف اامم المت دة القرري علم

 .( 141) . فقد اتُتادمت أ راف من أ دانام في  قو  الس ر( 140) لماف التي أفادت تقارير ب دوثاابا

وأوصاااات اللجنص المانيص ب قوق ااشااااااق ذوي اإلعاقص بق  تمنع جنو  أفري يا قتل ااشااااااق   -65
لمانياص . وأوصااااااااااااااات الابيرة المسااااااااااااااتقلاص ا( 142) ذوي اإلعااقاص، وباق  تكاال حماا تام وتقادعم الجنااة على الاادالاص

 ت د د الثارات التي تشااو  التدا ير اامنيص، وبتوفير الدعم للضاا اعا، وباتااتكما  اتااتارا  قانو   بالماف
 .( 143) قمع الس ر

وأعربت اللجنص المانيص ب قوق ااشاااااااق ذوي اإلعاقص عن قلف من أ  فام الترتيرات التيسااااايريص  -66
.  (144) على نراق واتاااااااعاا تمييز س  زا  منتشااااااار الماقولص م دود في صااااااااوف السااااااالرات الاامص، ومن أ  ال

وأوصاااااات اللجنص بق  تامل جنو  أفري يا على التوفيص بشااااااق  الترتيرات التيساااااايريص الماقولص، وبق  تضاااااامن 
ال كومص هذا المبدأ، وظنشاااَىها دليات لااجدة ااشااااق ذوي اإلعاقص المارضااين للتمييز كي ع صاالوا   تربيف

باعتماد تشاااااارياات واتااااااتراتيجيص وتااااااياتااااااات و نيص بشااااااق   اا  . وأوصاااااات اللجنص أعضاااااا ( 145) على اسنتصاااااااف
 .( 146) الوصو  عتاحص
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اا  ذوي اإلعاقص، وارتااك عدد وسحرت اللجنص ناُساا عدم وجود تشريع بشق  التاليم الجامع لص  -67
حااست عتاااااااااااااااىة ماااملتام على أ ادي المالمين وااقرا  التي تم اإل لغ عنااا، وكثرة اا ااا  ذوي اإلعااقاص  

. وأ لن فريف اامم المت دة القرري ( 147)  ير الملت قين بالمدار  أو الذ ن  درتاااو  في مدار  متاصاااصاااص
 .( 148) ادعصعن عواجف ت و  دو  اسلت اق بالمدار  الا

عكال حماعص اا اا  ذوي اإلعاقص من تاااوى المااملص اا  وأوصااات اللجنص بق  تاتمد ال كومص تشاااريا -68
بشااق  التاليم الجامع، وبق  تاصااف موارد اجل توفير الترتيرات التيساايريص الماقولص، وبق  تدر  اا  وتشااريا

وق اسقتصادعص واسجتمافيص والثقا يص بالبدى . وأوصت اللجنص المانيص بال ق( 149) المالمين على التاليم الجامع
. وأوصااااااات اللجنتا  باعتماد التاليم  ( 150) في تنايذ  رنام  المدار   دو  رتاااااااوم لااجدة اا اا  ذوي اإلعاقص

 .( 151) الجامع باعتراره نبرا  نرام التاليم

وأوصات اللجنتا  بق  تشاجع ال كومص على توويف ااشاااق ذوي اإلعاقص،  وتااجل مناا الامل  -69
 .( 152) في المدص 2اإلعجا ي وتنايذ حصص 

وأوصاات اللجنص المانيص ب قوق ااشااااق ذوي اإلعاقص  وضااع  رص لل ماعص اسجتمافيص تشاامل  -70
 .( 153) جميع ااشااق ذوي اإلعاقص

وأفادت الابيرة المساااتقلص المانيص بالماف بق  ااشاااااق المصاااا ين بالماف مارضاااو  بشااادة ل صاااابص  - 71
،  ( 155) في الترتيرات التيسااااااايريص الماقولص لضاااااااما  حصاااااااولام على التاليم اا ، ويواجاو  نقصااااااا ( 154) بسااااااار ا  الجلد 

وأوصاااات الابيرة المسااااتقلص المانيص بالماف بق  تكال ال كومص   . ( 156) ويتارضااااو  للتمييز في ال صااااو  على عمل 
توافر واقي الشاااااااامس في جميع المقا اات، وبق  تدم  الماف في تدري  الااملين الصاااااااا يين، وبق  توفر أجازة 
مسااعدة مجانيص، وبق  تزيد الموارد الماصاصاص للمدرتاص من أجل اتااذ الترتيرات التيسايريص الماقولص، وبق  تدر  

المين، وباق  تتيل تنمياص المااارات، وباق  تاتماد  راص الامال اإلقليمياص بشااااااااااااااق  الماف في أفري ياا و راص  الم
. وأوصااااات اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااادعص واسجتمافيص والثقا يص  تازيز ( 157) و نيص بشاااااق  الماف عمل

 .( 158) رق عمل وعلى التاليماإل ار القانوني، وبالتاا ي مع الزعماى التقليد ين، وبتيسير ال صو  على ف

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

أعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من اتااااااااتمرار تاميش  -72
. وأوصااااات بق  تكال جنو  أفري يا تمتَع الشااااااو  ااصاااااليص على قدم المسااااااواة مع  ( 159) الشااااااو  ااصاااااليص

المنصااوق علياا في الااد الدولي الااق بال قوق اسقتصااادعص واسجتمافيص    يرها من الشاااو  بال قوق 
. وأوصاااااااات بق  تازز  ( 160) تااااااااا  -والثقا يص، ومشاااااااااركَتاا في تنايذ مشااااااااروك قانو  ال يادة التقليدعص والاوي 

 ص جنو  أفري يا جاودها في تابيل حماعص اللاات الماددة باسنقرا ، وبق  تكال تدريس لاات الشااو  ااصالي 
 .( 161) ونرم ماارفاا في المدار 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -5 

 أعربت لجنص مناهضاااص التاذ   عن قلف من ع لق مكات  اتااات را  اللجدين وعدم كااعص ضااامانات -73
الذي  نف على احتجاز  أجنبي  ير شارعي    2002ال ماعص من اإلعادة القساريص، ومن قانو  الاجرة لاام 

،  دو  عقد جلسااااص اتااااتماك في الم كمص، ومن اسحتجاز المرو  في وروف  ير ملجمص اا  وم   120مدةا قد تبلن  
.  (162)ما ُعصرفو  عن المستش يات اا  ومن اتتمرار اسعتداىات بسب  كره ااجان ، ومن أ  الرعاعا ااجان  كثير 

وأوصات اللجنص بق  تنشا  جنو  أفري يا دليات عنااٍذ أكثر كااىة ب يص ضاما  عدم انتاال مبدأ عدم اإلعادة 
القساااااااريص، وضاااااااما  ماالجص  لرات اللجوى بصاااااااورة فاالص، وتوفير الموارد الكا يص، واسمتناك عن اسحتجاز  

جل اسحتجاز، وضاااما  الرروف المييشااايص الملجمص وال صاااو  على المرو  دو  أمر قضااااجي، وتازيز  دا
الرعاعص الصااااااااا يص، وتوفير  دمات ععادة التقهيل، واتااذ تدا ير للقضااااااااااى على الانصاااااااااريص وكره ااجان ،  

 .( 163) الت قيف مع الجناة ومقاضاتام ومااقبتام وضما 



A/HRC/WG.6/41/ZAF/2 

GE.22-12770 12 

واسجتماافياص والثقاا ياص عزاى حرماا  وس  زا  القلف عساااااااااااااااور اللجناص المانياص باال قوق اسقتصااااااااااااااادعاص  -74
ملتمساااااااااي اللجوى من حقام في الامل بموج  القانو  المادَّ  المتالف باللجدين، وظزاى الكم الكبير المتراكم 
من  لرات اللجوى، وظزاى اسقترا  الداعي على عنشااااااااااى مراكز لماالجص  لرات اللجوى في المنا ف ال دودعص،  

  . وأوصااات بق  تنتاي( 164) يص حصاااو  ملتمساااي اللجوى على الادمات اسجتمافيص اامر الذي قد ع د من عمكان 
جنو  أفري يا من عنجاز ااعما  المتراكمص، وبق  تضمن تمكين  البي اللجوى من ال صو  على الادمات  

 .( 165) والتمتع بال ف في الامل

اا ارتااك النسااااااااارص المدويص من اا اا  المااجرين واللجدين وملتمساااااااااي  -75 وظذ سحرت اللجنص ناساااااااااُ
 قين بالتاليم الرتاااااامي، أوصاااااات بضااااااما  حصااااااو  جميع اللجوى  ير ال املين للوثاجف اللزمص و ير الملت 

. وأشاااااااااااااارت ال كومص على أناا ألات جميع شاااااااااااااروط حيازة الوثاجف القانونيص  ( 166) هاسى اا اا  على التاليم
 .( 168) . وقّيمت اللجنص التدا ير المتاذة فوجدتاا  ير كا يص( 167) للقبو  في المدار 

اإلجراىات الااصاص رتاالص على جنو  أفري يا بشاق  مشاروك    ووجه اثنا  من المكلاين  وسعات في ع ار  - 76
ه مع اسلتزاماات بموجا  القاانو   2020قاانو  التنمياص اسقتصااااااااااااااادعاص لبلادة  وتنن لااام   ، الاذي قاد تتااار  أحكااماُ

 . ( 169) الدولي ل قوق اإلنسا ، س تيما أنه اتتراد فدات من موا ني دو  أجنبيص من المشاركص في اقتصاد البلدة 

.  (170)وتااالط ثلثص مقررين  اصاااين الضاااوى على الان  الناجم عن كره ااجان  ودعوا على المسااااىلص  -77
المت دة القرري  تنايذ  رص الامل الو نيص لمكاف ص الانصاريص والتمييز الانصاري وكره  وأوصاى فريف اامم 

 .( 172) . وأوصت الماوضيص بالتاجيل  تنايذ الارص في جميع المقا اات ( 171) ااجان  وما  تصل  ذلك من تاص  

ثر ع لق  وأشااار فريف اامم المت دة القرري على الت دعات التي تاتر  عدماج المااجرين. كما أ -78
مكاااتاا  اتاااااااااااااات رااا  اللجدين  اادوره على اللجدين و ااالبي اللجوى الااذ ن عكونو  ب اااجااص على تجااد ااد وثاااجف 

. وأوصااااااااااااااى الاريف القرري بااق  تقوم ال كومااص  توفيااص الجماور ب قوق المااااجرين واللجدين  ( 173) الاويااص
دة فتل مكات  استااااات را   . وأوصاااااى الاريف القرري وماوضااااايص شااااااو  اللجدين ب عا( 174) وملتمساااااي اللجوى

 .( 175) وتوتيع نراق النرام ااتاتي لتمد د التصاريل على اإلنترنت

. فقوصااات  ( 176) وس  زا  القلف عسااااور الماوضااايص عزاى التاد لت التي ُأد لت على قانو  اللجدين -79
ا بموج  القانو   بق  تكال جنو  أفري يا امتثا  أي تاد لت تشااااااااريييص تد لاا على ع ار اللجوى سلتزاماتا

 .( 177) الدولي للجدين

 عديمو الجنسية -6 

سحرت اللجنص المانيص بالقضاااااى على التمييز ضااااد المرأة عدم كااعص الضاااامانات المنصااااوق علياا   - 80
.  ( 178) في قانو  تساجيل المواليد والو يات لل او  دو  أ  عصارل أ اا  النسااى  ير الموثَّقات عدعمي الجنسايص 

 . ( 179) مي الجنسيص وأوصت بق  تاّد  جنو  أفري يا القانو  حرصاا على أس عصرل هاسى اا اا  عدع 

وأعربت اللجنص المانيص بال قوق اسقتصاااااااااااادعص واسجتمافيص والثقا يص عن قلف من أ  قانو  تاد ل  -81
كانو    1( قد ُفسااااار على ن و تقييدي حتى س عساااااتايد منه تاااااوى اا اا  المولود ن باد 2010الجنسااااايص )
. وأوصاااااااااااات بق  تربف ( 180) ادام الجنساااااااااااايص، مما عاّر  المولود ن قبل ذلك التاريخ سن 2013الثاني/ نا ر  

 .( 181) جنو  أفري يا القانو  على جميع أ اا  الرعاعا ااجان 

وأوصاااااااات ماوضاااااااايص شاااااااااو  اللجدين بق  تضااااااااع جنو  أفري يا  ار ص  ريف تادي على الوفاى   -82
دها في عام  ص المتالقص  وضاااااع ااشاااااااق عدعمي الجنساااااي   1954باسنضااااامام على اتااقيص عام  2011 تااُّ

بشاااااااااااق   ا  حاست انادام الجنسااااااااااايص، ومشاااااااااااروَك لواجل تنريميص اجل تاايل قانو    1961واتااقيص عام  
 .( 182) الجنسيص بشق  الجنسيص بالمولد، وضما  أ  عمنل القانو  الجنسيص لص اا  مجاولي النس 
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