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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة الحادية واألربعون 
 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 18-7

المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااالحة بشااااااا ن    ورقات موجز  
 *أفريقيا جنوب

 تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1اري مجلس حقوق اإلنسان  ر أُعّد هذا التقرير عماًل بق -1
إلى عملية  (1)مقدمة من الجهات صاااااااااااح ة الم اااااااااال ة ورقة معلومات  29 الدوري الشااااااااااامز  وهو مو   ل

ك في جاااقز مو   تقحددًا بال د ا ق اااى لعدد الُلمات  وقد ُ  ااا  فر   االساااتعراض الدوري الشاااامز، وُيقدش
منف اااز منم لمسااااهمة الملساااساااة الوإلنية ل قوق اإلنساااان المعتمدة  ناك على التقحد الُامز بم اد  باريس   

  (2)وروعحت في إعداد التقرير نتائج االستعراض السا ق

المعلومات المقدمة من المؤسااااسااااة الوونية لحقوق اإلنسااااان المعتمدة  نا ا   -ياا ثان 
 على التقيد الكامل بملادئ باريس

، الذي  19-ألقت لجنة  نوب أفريقيا ل قوق اإلنسااااااااان )اللجنة( التااااااااوك على ت  حر  ائ ة  وفحد -2
رية وا من الشاااا  ااااي، وعلى  أدى إلى تفاقم حقوق اإلنسااااان المرت اة بالفقر وعدك المساااااواة وال اااا ة وال 

2021االضارابات المدنية ذات ال لة في عاك 
(3)  

وأكدت اللجنة أن الفسااااد ال ل ات متفشااايًا وأنم ت ااااعد  الت الجائ ة  وأجاااارت إلى وقو  ضااا ا ا   -3
  وأوصاااااات اللجنة ب ن (4)وم اوالت اغتيات م عومة للمبلغحن عن الم الفات والمدافعحن عن حقوق اإلنسااااااان

عرض ال قومة القوانحن التي ت مي المبلغحن عن الم الفات والمدافعحن عن حقوق اإلنسااااان وأن تعجز تساااات
  (5)باعتماد تشريعات  دلدة

  

 ت در هذه الو يقة من دون ت رير رسمي   *
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واساااااااااات  رت مسااااااااااائز العرق واإلعاقة والمحز الجنسااااااااااي ب كبر عدد من الشااااااااااقاوى الواردة المتعلقة   -4
  وأوصت ب ن (6)وسائز التواصز اال تماعي  بالمساواة  والحظت اللجنة تفاقم التعبحر المسيك عبر من ات

تعجز  نوب أفريقيا باعتماد مشااااااارو  قانون منع ومقاف ة  رائم الُرااية و ااب الُرااية والتشاااااااجيع على  
  (7)احتراك حقوق اإلنسان على اإلنترنت

  2019وأعربت اللجنة عن قلقها إزاك مساااااااااتويات  ره ا  انخ  وتو ت  اة العمز الوإلنية لعاك   -5
لمقاف ة العن اااااارية والتمحح  العن ااااااري و ره ا  انخ وما لت ااااااز  ذلا من تع ااااااخ إنشاااااااك نظاك ل نذار  

 ال قومة  هودها   وأوصات اللجنة ب ن تتااع   ( 8) ، ولُن لم لتم تفعحلم " آلية اساتجابة ساريعة "   الم قر مقترن  ااااااااااااااا
  (9)الرامية إلى مقاف ة  ره ا  انخ وتفعحز اآللية

وظلت الشااااقاوى المتعلقة بال قوق اال تماوية واالقت اااااد ة تت اااادر االنتهاكات ال مسااااة ا ولى   -6
، وعلى رأساااااااها ال  اااااااوت على الرعا ة ال ااااااا ية والمياه   2020و  2019المبلغ عنها في الفترة  حن عامي  

ك المساااااواة  يما لتعلق بالمياه، وظلت النساااااك والمجتمعات المهمشااااة تاري يًا هي ا كثر فاسااااتمرت أو م عد
تتررًا  وأفحد ب ن عدة عمليات تابعة لشر ات التعدلن تقوك بس خ المياه من الم ادر الابيعية التي ت دك  

في أكثر أ تاااااااااااااااًا المجتمعاات الم لياة و/أو تعماز  ادون تر ي  بااساااااااااااااات اداك الميااه  وتمثلات المراحي  
  وأوصاااات اللجنة ب ن تعالج  (10)مدرسااااة في جااااقز مراحي   فرية وصاااارف صاااا ي غحر  اف  3  000 من

ال قومة عدك تناساااااااخ فرل ال  اااااااوت على المياه واسااااااااكة اساااااااتعمات الموارد المائية من  انخ جااااااار ات  
  (11)التعدلن، وأن تقتي على المراحي  البفرية في المدارس

بالقلق إزاك التفاوت في ال  ااااوت على الرعا ة ال اااا ية  حن النظامحن العاك  وظلت اللجنة تشااااعر  -7
على و م ال  اااااااااااااول، تعرقلت    19-وال ال، وبحن المناإلق الريفية وال تااااااااااااارية  و الت  ائ ة  وفحد

فرل ال  اااااوت على الرعا ة ال ااااا ية بسااااابخ ضاااااع  الهياكز ا سااااااساااااية، ونق  الموظفحن، وم دود ة  
ا دوية  وال ل ات مشاااااارو  قانون الت محن ال اااااا ي الوإلني معروضااااااًا على    الفرل المتاحة لل  ااااااوت على

2019البرلمان منذ آب/أغساااااس  
  وأوصاااات اللجنة ب ن تقوك  نوب أفريقيا  ت دله الهياكز ا ساااااسااااية (12)

في مرافق الرعا ة ال اااااا ية، وال ساااااايما في المناإلق الريفية، وضاااااامان ساااااارعة جااااااراك المعدات وا دوية في 
  (13)ي تفتقر إلى الموارد، والتعجحز بإقرار التشريعات المتعلقة بالت محنالمرافق الت

، قااادمااات ال قوماااة من اااة ا تمااااوياااة ملقتاااة لتفريج الُرب لااادعم ا جاااااااااااااا ااال  2020وفي عااااك  -8
  ولقد أدت الجائ ة والمن ة إلى تجدلد الدعوات من أ ز تع ي  المسااااااااااااعدة  19-المعرضاااااااااااحن آل ار  وفحد

 ة الد ز ا سااااااساااااي الشاااااامز  وأعربت اللجنة عن قلقها إزاك تتاااااارب اآلراك دا ز  اال تماوية وانشااااااك من
  وأوصاات ب ن توضااح ال قومة موقفها من من ة الد ز ا ساااسااي (14)ال قومة بشاا ن  دوى المن ة الجدلدة

  (15)ومااية تدا حر المساعدة اال تماوية التي تعت ك ات اذها إلنفاذ الدستور 

 نوب أفريقيا ل قوق اإلنساااان ب نم، على الرغم من أن اللجنة تلقت تموياًل إضاااا يًا،  وأفادت لجنة  -9
  وأعرباات عن قلقهااا إزاك التاا  حر في ماازك (16)فااإن المح انيااة ال ت ات غحر  ااا يااة لتنفحااذ واللتهااا تنفحااذًا  ااامالً 

ن أ ز ال فاظ على    وأوصااات اللجنة ال قومة   يادة مح انية اللجنة م(17)الشاااواغر في مناصاااخ المفوضاااحن
اساااااااتقاللها وتنفحذ واللتها تنفحذاً  اماًل، مشاااااااحرة إلى زيادة الشاااااااقاوى الواردة وا دوار اإلضاااااااا ية المنوإلة  ها  
 وصاااااااافها اآللية الوقائية الوإلنية وآلية الرصااااااااد المسااااااااتقلة بمو خ اتفاقية حقوق ا جاااااااا ال ذوي اإلعاقة   

  (18)في مناصخ المفوضحن وين غي لل قومة أن تشر  في عمليات مزك الشواغر 
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مة من الجهات األخرى صاحلة المألحة -ثالثاا    المعلومات المقدَّ

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف 

()أ(  2)13الحظات منظماة العفو الادولياة أن  نوب أفريقياا أبقات على إعالنهاا بمو اخ الماادتحن   -10
من العهاد الادولي ال اال باال قوق االقت اااااااااااااااد اة واال تمااوياة والثقاا ياة، على الرغم من أن الم قمة    14و

   ( 19) "قا ز ل عمات على الفور "قمت ب ن ال ق في التعليم ا ساااااسااااي الوارد في الدسااااتور حق  حالدسااااتورية  
  (20)نب ن تس خ  نوب أفريقيا اإلعال 14وأوصت منظمة العفو الدولية والورقة المشتر ة 

وأوصاات  الج  هات صاااح ة م اال ة ب ن ت اادق  نوب أفريقيا على  ميع المعاهدات الدولية   -11
  (21)ل قوق اإلنسان التي لم ت دق علحها بعد

ب ن    (UPR-BCU)وأوصااى مشاارو  االسااتعراض الدوري الشااامز التابع لجامعة مدلنة  حرمحنغاك   -12
ارية التفاقية حقوق الافز وللعهد الدولي ال ال بال قوق  ت اااااااااادق  نوب أفريقيا على البروتو والت اال تي

  (22)االقت اد ة واال تماوية والثقا ية بش ن تقد م البالغات

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

الشامز التابع لجامعة مدلنة  حرمحنغاك ب ن تدرج  نوب أفريقيا  أوصى مشرو  االستعراض الدوري   -13
في قااانونهااا الوإلني الشااااااااااااااقاااوى الفرد ااة وا راكات الت قحق بمو ااخ البروتو والت اال تياااريااة للعهااد الاادولي  

  (23)ال ال بال قوق االقت اد ة واال تماوية والثقا ية والتفاقية حقوق الافز

 وتدا ير السياسة العامةالهياكل األساسية المؤسسية  -2 

ذ رت منظمة العفو الدولية أن لجنة  نوب أفريقيا ل قوق اإلنسان تعاني من قحود مفروضة على   -14
  (24)الموارد والقدرات في إإلار وفائها  واللتها

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  -جيم 

 مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع  -1 

 المساواة وعدك التمحح    

ب ن تُفز  نوب أفريقيا    أوصى مشرو  االستعراض الدوري الشامز التابع لجامعة مدلنة  حرمحنغاك -15
امتثات القانون الوإلني امتثااًل تامًا لالتفاقية الدولية للقتاااااك على التمحح  العن ااااري، وأن تنظم زيارة قارية  
تقوك  ها المقررة ال اصااة المعنية با جااقات المعاصاارة للتمحح  العن ااري و رااية ا  انخ وما لت ااز  ذلا  

  (25)من تع خ

 وال رية وا مان على ج  يم وعدك التعرض للتعذلخ حق الفرد في ال ياة  

منوله ل قوق اإلنسااااان إلى تقارير تفحد باساااات داك الشاااارإلة للقوة المفرإلة، بما  و أجااااارت م ادرة الُ -16
19-في ذلا أ ناك إنفاذ لوائح اإلغالق الذي فرضتم  ائ ة  وفحد

  وأوصت ب ن تعجز ال قومة  تدريخ  (26)
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ن واسااااااات داك القوة، وأن تنفذ   اكات ضاااااااد مرتُبي ا عمات الوحشاااااااية من الشااااااارإلة بشااااااا ن حقوق اإلنساااااااا
  (27)الشرإلة  انخ

عن زيااادات في حاااالت التعااذلااخ  فعلى الرغم من أن قااانون منع   9وأ لغاات الورقااة المشااااااااااااااتر ااة  -17
، ليس هناك سااااجز ل االت التعذلخ التي تم  2013ومناهتااااة تعذلخ ا جاااا ال ساااااري المفعوت منذ عاك  

حها باساات داك هذا التشااريع، ولم    ااز التاا ا ا على إعادة الت هحز من قبز الدولة  و ان ُ ف ااز  الف ااز ف
في معظم حاالت التعذلخ التي أُ لغت  ها المدلرية المسااااااااتقلة لت قيقات الشاااااااارإلة باعت ارها حاالت اعتداك،  

ية  و الت عمليات اإلغالق  وبمجرد أن ت قق فحها المدلرية، تعاد إلى الشارإلة الت اذ إ راكات ت دلبية دا ل
، ورد أن الشاارإلة والجيا ارتُ ا أعمات تعذلخ، ولم لبت في ال االت على  19-التي فرضااتها  ائ ة  وفحد

  (28)أنها حاالت تعذلخ،  ما لم ت در لوائح لتفعحز التشريع

ب ن ت اااااااادر  نوب أفريقيا لوائح لمقاضاااااااااة الجناة المتورإلحن في  9وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة   -18
حاالت التعذلخ باساات داك ذلا القانون، وارسااات حاالت التعذلخ إلى هحفة االدعاك الوإلنية، وانشاااك  رنامج  
وإلني إلعادة ت هحز ضاا ا ا التعذلخ، وتسااريع الت قحق والمقاضاااة في حاالت التعذلخ التي ارتُبها الجيا  

2020 الت فترة اإلغالق لعاك  والشااااااارإلة  
منوله ل قوق اإلنساااااااان  نوب أفريقيا  و   وأوصااااااات م ادرة الُ(29)

بتاااااامان ساااااابز االنت اااااااف لتاااااا ا ا التعذلخ في السااااااجن، وفرض   اكات على التاااااا ا  الذلن لرتُبون  
  (30)تعذلخ أعمات

 إقامة العدت، بما في ذلا مس لة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   

إلى أن مشاااارو  قانون الم اكم التقلحد ة ال لن  على ال ق في عدك   9الورقة المشااااتر ة    أجااااارت -19
التقحد باإل راكات في الم اكم التقلحد ة عندما تُون جروية القرار موضع ن ا  أو عندما لنتها القرار حقوق  

رية اساات عاد آلية عدك  المرأة  وقد أر   البرلمان إقرار مشاارو  القانون لل  ااوت على رأي قانوني بشاا ن دسااتو 
ب ن تعجز  نوب أفريقيا  وضااااع ال اااايغة النهائية لمشاااارو  القانون    9  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  (31)التقحد

هذا ب ااياغة معدلة بشاا ن ال ق في عدك التقحد، وضاامان توافق إ راكات الم اكم التقلحد ة مع نظاك العدالة  
  (32)الرسمي  يما لتعلق بم اد  عدك التمحح  

ل قوق اإلنسااان  توفحر التمويز الُافي لمنظمة المساااعدة القانونية في   الُومنولهوأوصاات م ادرة   -20
  (33) نوب أفريقيا

 ال رّيات ا ساسية وال ق في المشار ة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

إلى االعتداكات الجساااد ة المبلغ عنها ب ق ال ااا فححن على    2و  1أجاااارت الورقتان المشاااتر تان  -21
لد الشااااااااااااارإلة وا ح اب الساااااااااااااياساااااااااااااية والجمهور، بما في ذلا  ريمة قتز م عومة، فتااااااااااااااًل عن الت ر   

ل قوق اإلنسااااان    الُومنوله  وأوصااااات م ادرة  (34)اإلنترنت، من قبز  هات جاااااملت جااااا  ااااايات عامة عبر 
ت قق في  ميع االعتااداكات وتقاااضااااااااااااااي مرتُبحهااا، وأن تبني تُفااز ال قومااة أمن ال اااااااااااااا فححن، وأن   باا ن

باساااااااااااتُمات الت قحق    1  وأوصااااااااااات الورقة المشاااااااااااتر ة (35)مسااااااااااالولي ا من في مجات حرية التعبحر  قدرات
بشاااااااااااااا ن معاملة    156الم عومة وتقد م المساااااااااااااالولحن عنها إلى العدالة، وانفاذ ا مر الدائم    ريمة القتز في

  (36)الشرإلة لل  فححن

أ ر    "ا   ار الُاذبة"عن قلقها من أن لترتخ على م اوالت تجريم  1وأعربت الورقة المشاااااااااااتر ة   -22
ب ن تلغي ال قومة القوانحن التي تجرك    1  وأوصااااااااااااات الورقة المشاااااااااااااتر ة (37)مث ط على ال ريات اإلعالمية

  (38)المعلومات المتللة، وأن تع ز الجهود الرامية إلى نشر المعلومات القائمة على ا دلة
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أن تجريم  ااب الُرااية في مشااااااااااارو  قانون منع ومقاف ة  رائم    1واعتبرت الورقة المشاااااااااااتر ة   -23
إلى القحود المادنياة المفروضااااااااااااااة على  اااب    ( غحر متنااسااااااااااااااخ باالنظر 2018الُرااياة و اااب الُرااياة )

2000الُرااية بمو خ قانون ت قحق المساااااااااااواة ومنع التمحح  من دون و م حق لعاك  
  وأجااااااااااارت الورقة  (39)

ب ن تلغي    1  وأوصات الورقة المشاتر ة  (40)إلى أن مشارو  القانون  فتقر إلى تعري  للعن ارية 2المشاتر ة  
  وأوصاات  (41)مفروضااة على حرية التعبحر التي  قتااي  ها مشاارو  القانون ال قومة القحود غحر المتناساا ة ال

  (42)مع المعالحر الدولية بمواكمة مشرو  القانون  2الورقة المشتر ة 

ل قوق اإلنساااان إلى أن رئيس  نوب أفريقيا أعاد إلرش مشااارو  قانون    الُومنولهوأجاااارت م ادرة   -24
2020ك  حما ة معلومات الدولة أماك البرلمان في عا

التاوك على أن مشارو    1  وألقت الورقة المشاتر ة  (43)
عثر ب وزتهم   ُ عامًا لل اا فححن الذلن    25و  15القانون المذ ور لن  على عقوبة بالسااجن لمدة تتراوش  حن 

عن قلقها  ن مشاااااااارو  القانون المذ ور  ساااااااات دك لغة   2  وأعربت الورقة المشااااااااتر ة  (44)على و ائق ساااااااارية
  وأوصاى عدد من الجهات صااح ة الم ال ة  (45)فتافاضاة وينتها حق إمقانية ال  اوت على المعلومات

بإدراج  ند بشااااااااا ن   1  وأوصااااااااات الورقة المشاااااااااتر ة  (46)ب ن توائم  نوب أفريقيا القوانحن مع المعالحر الدولية
مشاااااارو  القانون المذ ور  يما لتعلق  ت ادت المعلومات الم مية، وتعري     الدفا  عن الم اااااال ة العامة في

  (47)"الو ائق السرية"م الح 

عن قلقها إزاك قلة الساالمة بالنسا ة للمبلغحن عن الم الفات، والثغرات   1وأعربت الورقة المشاتر ة   -25
قانون اإلف ااش عن المعلومات    وأوصات ب ن تساتعرض  نوب أفريقيا  (48)في القوانحن واآلليات ذات ال الة

  (49)الم مية لتع ي  حما ة المبلغحن عن الم الفات، وأن تنشئ آليات رقابة تتسم بالشفا ية

  2021إلى أن مشااااااارو  قانون تعدلز المنظمات غحر الرب ية لعاك   2وأجاااااااارت الورقة المشاااااااتر ة   -26
غاللم للسااااااااايارة على التمويز الدولي  اقترش فرض التساااااااااجحز اإلل امي للمنظمات ا  نبية، لذلا  مقن اسااااااااات

 2  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  (51)  وتعرضاااات المنظمات أ تااااًا لهجمات ومداهمات لمقاتبها(50)للمنظمات
ب ن تعمز ال قومة على تهحفة  حفة آمنة للمجتمع المدني، والت قحق في المداهمات، والتشاااااااااور مع المجتمع  

  (52)المدني بش ن تعدلز هذا القانون 

إلى تقارير تفحد ب ن المدافعحن عن حقوق اإلنسااان، وال ساايما   9و  2وأجااارت الورقتان المشااتر تان   -27
  وأوصاااات الورقة  (53)واإلسااااقان وال قوق البحفية، لتعرضااااون للمتااااا قةالنساااااك والعاملحن في مجات الفساااااد  

باا ن ت قق ال قومااة في االعتااداكات وأن تقاادك مرتُبحهااا إلى العاادالااة، وأن تلغي أو تعاادت    2المشااااااااااااااتر ااة 
  وأوصااااااات الورقة  (54)المدافعحن عن حقوق اإلنساااااااان وأن تعتمد قانونًا ل مالتهم التشاااااااريعات التي تقحد عمز

  (55)بإنهاك االضاهاد ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان ووضع تشريعات ل مالتهن 9المشتر ة 

  205ب ن السااااااالاات أسااااااااكت أحيانًا تابحق قانون تنظيم التجمعات )  2وأفادت الورقة المشاااااااتر ة   -28
  ب ن تفاقم عدك المسااااااواة والفقر قد أ ار احتجا ات، مع لجوك  9  ودفعت الورقة المشاااااتر ة  (56) (1993لعاك  

ب ن تعّدت ال قومة ذلا القانون    9و  2  وأوصاات الورقتان المشااتر تان  (57)الشاارإلة والجيا إلى ردود قاسااية
ب حه تُفز حرية التجمع الساااالمي، ومساااااكلة الشاااارإلة والجيا عن الجرائم ذات ال اااالة، وت دله تدريبهما  

باإلفراج عن الم تج ين تعسااااافًا، والت قحق في  2  وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة  (58)في مجات حقوق اإلنساااااان
  (59)حاالت ممارسة قوات ا من للقوة المفرإلة

 ال ق في ال  وصية  

عن قلقهمااا إزاك المراق ااة التي تمااارسااااااااااااااهااا الاادولااة، ورحبتاا    2و 1أعرباات الورقتااان المشااااااااااااااتر تااان   -29
االت ااااااااالت وتوفحر المعلومات  الم قمة الدساااااااتورية الذي أعلن عدك دساااااااتورية قانون تنظيم اعتراض   ب قم
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2002لعاك   70المتعلقة باالت اااالت رقم  
ب ن تُفز  نوب أفريقيا مواكمة    1  وأوصاات الورقة المشااتر ة  (60)

  (61)تعدلالت القانون مع الدستور وااللت امات الدولية، وأن تُفز المشاورة العامة

 حظر  ميع أجقات الرق، بما في ذلا االتجار با ج ال  

ب ن المالحقات القتاااائية المتعلقة باالتجار بال شااار ال ت ات من فتاااة،  4أفادت الورقة المشاااتر ة   -30
وأن  مع البيانات غحر  اف، وأن الشااااااارإلة متواإلفة في االتجار، وأن المتجرين  ساااااااتهدفون ا إلفات الذلن  

ب ن تنشااائ ال قومة وظيفة   4  وأوصااات الورقة المشاااتر ة  (62)الهوية   ملون جاااهادات محالد أو مجهولي ال
مفتا تنظيمي، وتُفز تو حق  ميع ا إلفات، وتنفذ التدريخ اإلل امي للشارإلة، وتع ز مساتوى مراق ة الفسااد  

  (63)في قاا  الشرإلة

وحه المر   ا وروبي للقانون والعدالة  نوب أفريقيا على تنفحذ إإلار السااااااياسااااااات الوإلنية لمنع   -31
ومقاف ة االتجار با جاااا ال ب حه  جري الت قحق في  ميع حاالت االتجار بال شاااار ومقاضاااااة مرتُبحها،  
واعااك ا ولوية لتدريخ عناصاااااااار دوريات ال دود، وفرض عواقخ على الساااااااالاات التااااااااالعة في االتجار  

  (64)بال شر، وت  ي  الموارد الالزمة إلعادة ت هحز الت ا ا واعادة الت ا ا ا  انخ

 ال ق في مستوى معيشي الئق  

أن  نوب أفريقيا ال ت ات البلد ا كثر تفاوتًا من ححه المساااااااواة في   14وذ رت الورقة المشااااااتر ة  -32
  (65)العالم، وأن ال االة والفقر قد تفاقما، وأن أنما  االست عاد ال ت ات قائمة

االسااتهالك   داة لقياس مسااتوى   أنم ال  جوز اساات داك ملجاار أسااعار   15وأكدت الورقة المشااتر ة   -33
ب ن تعتمد  نوب أفريقيا ملجر مستوى   15  وأوصت الورقة المشتر ة  (66)المعيشة الالئق  نم  قيس التغحر 

  (67)المعيشة الالئق، وأن تنشر سنويًا معلومات بش ن التقدك الم رز 

ب ن الجو  منتشاااار على نااق واسااااع،  ز ازداد سااااوكًا  الت  ائ ة   13وأفادت الورقة المشااااتر ة   -34
  والحظات تر ح  ال قوماة على التسااااااااااااااويق، بماا في ذلاا دمج صااااااااااااااغاار الم ارعحن في اإلنتااج  19-كوفحاد

ب ن ت يد ال قومة من ِمنح اإلنتاج وأن تيسااااار    13  وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة (68)التجاري الواساااااع النااق
  (69)ا سواق ل غار المنتجحنإمقانية الوصوت إلى 

لن  على أحقاك تقتااااي   1997ب ن قانون تمدلد أمن ال يازة لعاك    13وأفادت الورقة المشااااتر ة  -35
  ودفع الفريق المعني باا راضااااااااااااااي التاابع لمر   الموارد  (70)باإ الك ماللحن عماات الم ار  ب ااااااااااااااورة قاانونياة

فة بإدارة الماال ات با راضاااااي، تعاني من نق  الموارد  القانونية ب ن لجنة رد ال قوق في ا راضاااااي، المقل
والفساااااد وسااااوك اإلدارة  ولم ت اااالح  نوب أفريقيا نظاك ال يازة اإلق ااااائي واالسااااتعماري القائم على الف اااز  
ع تشااااريعات لبيان إعادة   العن ااااري  نها لم تسااااتاع تسااااجحز العدلد من نظم ال يازة التي نشاااا ت  ولم توضااااد

ب ما ة ال يازة المشااااروعة، بما في ذلا من   13  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة (71) اااا التوزيع على ن و من
 الت مرا عة القانون المذ ور، وحما ة العمات الريفححن من االساااااااااتحالك على ا راضاااااااااي  وأوصاااااااااى الفريق  

ن تعتمد  المعني با راضاااااااي التابع لمر   الموارد القانونية ب ن تعحد  نوب أفريقيا ت كحد اساااااااتقالت اللجنة، وأ
  (72)قانونًا إإلاريًا إلعادة التوزيع ب حه  عاد التوزيع ل الح الفقراك، وأن تجري إصالحًا لنظاك ال يازة

والحظ الفريق المعني با راضاي التابع لمر   الموارد القانونية عدك  فا ة معالجة النفا ات الساائلة   -36
  وأوصااى  (73)ياه على نااق واساااع بسااابخ المنا مالتي لتم ت اااريفها من م اات معالجة المياه، وتلوج الم

  (74)مناالً  الفريق المعني با راضي التابع لمر   الموارد القانونية بجعز اإل الغ عن إدارة المياه أ سر 
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 ال ق في ال  ة  

 نان من الجهات صااااح ة الم ااال ة إلى ارتفا  معدالت اإلصاااابة بفحروس نق  المناعة  اأجاااار  -37
  وأوصاى مشارو  االساتعراض الدوري الشاامز التابع لجامعة مدلنة  حرمحنغاك ب ن تساتثمر  (75)ال شارية/اإللدز 

 نوب أفريقيا في توسااااااايع نااق ال  اااااااوت على عالج فحروس نق  المناعة ال شااااااارية/اإللدز، وأن تعاي  
  (76)أولوية للتثقي  الجنسي في المدارس، وأن تستثمر ب ورة أكبر في إذ اك الوعي

التاااااوك على الت د ات التي توا م وصاااااوت الشااااا اب إلى المعلومات    16وألقت الورقة المشاااااتر ة   -38
وال دمات المتعلقة بال ااااا ة الجنساااااية واإلنجا ية، والتي منها البحروقراإلية غحر الفعالة، وقلة توافر وساااااائز 

  17  وأجااااارت الورقة المشااااتر ة  ( 77) منع ال مز، والمواق  الساااالبية من  انخ العاملحن في مجات الرعا ة ال اااا ية 
 ب ن   16  وأوصات الورقة المشاتر ة  ( 78) زادت من تقححد إمقانية ال  اوت على ال دمات   19- إلى أن  ائ ة  وفحد 

تعاي ال قومة ا ولوية لتوفحر وساااااااائز منع ال مز، وتنفذ قانون ال ااااااا ة المدرساااااااية تنفحذًا  اماًل، وُتردقِمن  
  وأوصاااااات منظمة العفو الدولية بتاااااامان أن تُون (79)المعلومات للشاااااا اب، وتتعاون مع منظمات الشاااااا اب

  (80)المرافق وال دمات المتعلقة بال  ة الجنسية واإلنجا ية متاحة للجميع

قد عالت التعليم الجنسااي الشااامز دا ز    19-إلى أن  ائ ة  وفحد  16وأجااارت الورقة المشااتر ة   -39
   ( 81) المادارس، في وقات زادت  يام حااالت حماز المتعلمحن واإلصاااااااااااااااباات بفحروس نق  المنااعاة ال شاااااااااااااارياة

  وأوصت  (82)سمقاومة من بع  المجموعات إزاك التربية الجنسية في المدار   17والحظت الورقة المشتر ة  
  وأوصااااااى الفريق  (83)ب ن تقوك ال قومة بإذ اك الوعي بال ا ة إلى التثقي  الجنسااااااي  17الورقة المشااااااتر ة 

 تاادريس التربيااة الجنساااااااااااااايااة  "هحومن رالتس ووتا"المعني بااالتعليم التااابع لمر   الموارد القااانونيااة ومنظمااة  
  (84)الشاملة في  ميع المدارس

وذ رت منظماة العفو الدولياة أنم، على الرغم من أن اإل هااض قانوني، فإن ال وا   التي ت وت  -40
في الماائاة فقط من المرافق   7دون ال  ااااااااااااااوت على  ادماات اإل هااض ال ت ات قاائماة  وتفحاد التقاارير با ن 

ات إنهااك ال ماز، ويع ى ذلاا إلى حاد  بحر إلى حااالت الرف  التي ت اال   ال اااااااااااااا ياة في البلاد تقادك  ادما
اللوائح من  انخ العاملحن في مجات الرعا ة ال اااااااااااااا ية  وعلى الرغم من أنم تم صااااااااااااااياغة قانون الم اد   

،  2019التو حهية الساريرية الوإلنية لتنفحذ قانون ا تيار إنهاك ال مز، بشا ن االساتنُاف التامحري، في عاك  
التاااااااااوك على النق  في المرافق   16  وسااااااااالات الورقة المشاااااااااتر ة  (85)أنم لم لتم تعميمم تعميمًا  امالً إال  

   ( 86) الم  ااااااا اااااااة وأدوية اإل هاض، واالساااااااتنُاف التااااااامحري، ونق  المعلومات حوت ال دمات المتاحة
 اااااااا ية على  وأوصاااااااات منظمة العفو الدولية ب ن تقوك ال قومة  تدريخ  ميع العاملحن في مجات الرعا ة ال

 تعححن الم يد من مرافق اإل هاض، وانفاذ تدا حر أكثر   16  وأوصت الورقة المشتر ة  (87)الم اد  التو حهية
  (88)صرامة بش ن االستنُاف التمحري 

التاااوك على الم اوف المتعلقة بال ااا ة العقلية، مشاااحرة إلى م دود ة    4وألقت الورقة المشاااتر ة   -41
ات، واالفتقار إلى التثقي  والدعم في مجات ال ااااا ة العقلية للاالب، ونق   أماكن اإلقامة في المساااااتشااااافي

ب ن تنشااااااائ  نوب أفريقيا    4  وأوصااااااات الورقة المشاااااااتر ة (89)العالج للساااااااجناك الم اااااااا حن ب مراض عقلية
صندوقًا لل  ة العقلية، وتنفذ حلقات عمز في المدارس، وتستثمر في التعليم المجتمعي، وتفرض است داك  

  (90)نفس الجنائي دا ز نظاك العدالة، وتقدك التعليم اإلل امي لآلباك بش ن ال  ة العقليةعلم ال

 ال ق في التعليم  

أفااادت منظمااة العفو الاادوليااة باا ن نظاااك التعليم العاااك لتساااااااااااااام  تاادهور الهياااكااز ا سااااااااااااااااساااااااااااااايااة،   -42
   ( 91) اسااااااااااتمرار عدك المساااااااااااواة الف ااااااااااوت الدراسااااااااااية، وضااااااااااع  النتائج التعليمية، مما للدي إلى   واكتظاظ
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   ( 92)  ال ة من الجهات صااااااح ة الم ااااال ة إلى اسااااات داك المراحي  البفرية في العدلد من المدارس  وأجاااااار 
لت دله    2023وأوصااااااااااات منظمة العفو الدولية ب ن تتاااااااااااع ال قومة أهدافًا ملموساااااااااااة ومواعحد نهائية لعاك  

  وأوصااى عدد من الجهات صاااح ة الم اال ة  (93)الهياكز ا ساااسااية في المدارس، وأن ت اسااخ المساالولحن
من    وأوصااات ملساااساااة ماريسااات للتتااا (94)بتااامان ح اااوت  ميع المدارس على المياه وال ااارف ال ااا ي

الدولي  ت سااااااااحن الهياكز ا ساااااااااسااااااااية في المدارس، وال ساااااااايما في المناإلق الريفية، وزيادة الموارد المتاحة  
  وأوصى الفريق المعني بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية  توفحر  يانات عن التقدك  (95)لتدريخ المعلمحن

  (96)الم رز في مجات الهياكز ا ساسية، ووضع  اط للمقاإلعات

أن معظم ا إلفاات الفقراك أو ا فريقححن، وا إلفاات في المنااإلق   14وزعمات الورقاة المشااااااااااااااتر اة  -43
ب ن تعتمد  نوب أفريقيا    14  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة (97)الريفية أو ذوي اإلعاقة، ال لتلقون تعليمًا  حداً 

سااياسااات وقوانحن قائمة على ا دلة ومنهجية إلدماج التعليم  كثر الففات تهميشااًا منذ الوالدة وتوفحر التعليم  
  (98)الجحد لت قحق المساواة في نمائهم

وأجاااااااار عدد من الجهات صااااااااح ة الم ااااااال ة إلى أن عدك المسااااااااواة في التعليم قد تفاقم بسااااااابخ  -44
، ححه لم لتمقن الاالب ا كثر فقرًا من ال  اااااوت على التعليم عبر 19-لمدارس لجائ ة  وفحداساااااتجابة ا

  وأوصااااااااااااااى الفريق المعني باالتعليم التاابع لمر   الموارد القاانونياة با ن تفي ال قوماة باالت امااتهاا  (99)اإلنترنات
ك"  ت ويد أعداد أكبر من  " رو ن تشاو    وأوصات منظمة(100)بشا ن توفحر الهياكز ا سااساية الرقمية للمدارس

  (101)التالمذة باإلنترنت و/أو ا  ه ة اللوحية

وأفاد مر   حقوق التعليم للجميع ب ن ممارسااااات القبوت التمحح ية في المدارس تل ر بشااااقز  ال   -45
على التالمذة الذلن تجاوزوا السااااااااان القانونية والمثليات والمثلححن وم دو ي المحز الجنساااااااااي ومغالري الهوية  
الجنسااااانية وأحرار الهوية الجنسااااانية وحاملي صاااافات الجنسااااحن والرعا ا ا  انخ، في ححن أن االفتقار إلى  

  وأجااااارت ملسااااسااااة (102)الدعم والموارد لث ط ع ك المتعلمحن الذلن  عانون من صااااعوبات واعاقات في التعلم
ن االلت اق بالمدارس  ن  ماريسااااااااااات للتتاااااااااااامن الدولي إلى أن العدلد من ا إلفات الال فحن ال لتمقنون م

  وأجااااااااااااااار الفريق المعني باالتعليم التاابع لمر   الموارد القاانونية إلى  (103)بع  المادارس تالاخ و اائق هوياة
الاذي لل اد أن الادسااااااااااااااتور  قفاز ال ق في التعليم لجميع ا إلفاات، بغ    2019حقم الم قماة العلياا لعااك  

امن الدولي ال قومة على  فالة التعليم اال تدائي    وجاجعت ملساساة ماريسات للتتا(104)النظر عن  نساحتهم
  وأوصاااى الفريق المعني بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية بإ الغ المدارس ب قم  (105)لألإلفات الال فحن

  (106)الم قمة العليا

الفتياات أكثر  وأجااااااااااااااار الفريق المعني باالتعليم التاابع لمر   الموارد القاانونياة إلى تقاارير تفحاد با ن  -46
عرضااااة للتساااارب المدرسااااي من الفتيان، وذلا بساااابخ الرسااااوك المدرسااااية، والمساااالوليات ا ساااارية، والقوالخ  

   ( 107) مسات تارات النظافة ال ا ية النماية السالبية المتعلقة بقدرات الفتيات، وعدك إمقانية ح اولهن على
باا ن تُفااز  نوب أفريقيااا معااالجااة القوالاخ  وأوصااااااااااااااى الفريق المعني بااالتعليم التااابع لمر   الموارد القااانونيااة  

النماية السااااااالبية بشااااااا ن قدرات الفتيات، وازالة القوالخ النماية في المناهج الدراساااااااية، واعتماد لوائح لتوفحر 
بتامان دعم الاال ات ال وامز    "هحومن رالتس ووتا"  وأوصات منظمة (108)مسات تارات النظافة ال ا ية

  (109)حتى استُمالهن التعليم الثانوي

، على الرغم من  (110)وأفاد مر   حقوق التعليم للجميع ب ن العقااب البادني مسااااااااااااااتمر في المادارس -47
   ( 111) أنم م ظور بمو خ القانون  وأجاااااااار إلى ت الد حوادج التنمر وت الد جااااااادتها، بما في ذلا  رائم القتز

  (112)وأفاد أ تًا ب ن مستويات االعتداك الجنسي في المدارس مرتفعة
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 نمية والبحفة وا عمات التجارية وحقوق اإلنسانالت  

دفعت منظمة العفو الدولية ب ن إدارة الموارد المعدنية والااقة، التي تنظم صااااااناعة التعدلن وانفاذ   -48
ال اط اال تماوية و اط العمز، وهي آليات ملِ مة قانونًا  الدخ من جااااار ات التعدلن من  اللها معالجة  

اال تماوية واالقت ااااااااد ة للتعدلن الواقعة على المجتمعات الم لية، قد فشااااااالت في رصاااااااد تنفحذ هذه  اآل ار  
  والحظت منظمة العفو الدولية أن هذه اإلدارة تعاني، في  ملة أمور، من نق   (113)ال اط بالقدر الُافي

التابع لمر   الموارد القانونية إلى أن    وأجاااار الفريق المعني با راضاااي  (114)الموارد وعدك القدرة على ا داك
بع  المجتمعات الم لية لم تبلغ عن حدوج أي تشاااااور أو تنفحذ  اط أو جاااافا ية أو مساااااكلة من  انخ  

  (115)جر ات التعدلن، ولم ُلبلغ عن أي دلحز على قياك اإلدارة باإلنفاذ

لرصاااااااااد وانفاذ االمتثات لل اط    وأوصااااااااات منظمة العفو الدولية  نوب أفريقيا   يادة موارد اإلدارة -49
اال تماوية و اط العمالة، وباجاااااااترا  الُشااااااا  العلني قانونًا عن تقارير  اط الشااااااار ات، وبتعدلز قانون  

  وأوصاى الفريق المعني با راضاي  (116)تنمية الموارد المعدنية والبترولية ليشامز ال ق في الموافقة المساتنحرة
اك ا عمات التجارية ل قوق اإلنساااان، وتنفحذ الموافقة ال رة والمسااا قة  بمرا عة القوانحن التي تتسااابخ في انته

والمساتنحرة للمجتمعات الم لية، وضامان التشااور المجتمعي، وضامان العواقخ المالية لشار ات التعدلن التي  
  (117)ال تفي بالت امات ال اة، ومرا عة القوانحن لتمان استفادة المجتمع الم لي من ا موات

عن قلقها إزاك وقو  انتهاكات في حق الشاااعوب ا صااالية في الموافقة   3بت الورقة المشاااتر ة  وأعر  -50
ال رة والمسااا قة والمساااتنحرة  يما لتعلق  تنمية ا راضاااي  وأجاااارت إلى المعر ة القتاااائية  حن جاااعبي ال وي  

ُال الشاااااااعبحن   ل والساااااااان وجااااااار ة أمازون، التي جااااااارعت في  ناك مقرها ا فريقي في موقع ذي أهمية  بحرة
بتاامان    3  وأوصاات الورقة المشااتر ة  (118)وأوق  قاٍض المشاارو  ريثما لتم التشاااور مع السااقان ا صاالححن

االمتثات لألمر القتااااائي إلى أن لتم التشاااااور مع  ميع الجهات صاااااح ة الم اااال ة من  الت ملسااااساااااتها  
  (119)التمثحلية وعمليات صنع القرار التابعة لها وال  وت على موافقتها

ب ن المجتمعات الم لية في  نوب أفريقيا اضااااااااااااااارت إلى م اربة    9وأفادت الورقة المشااااااااااااااتر ة   -51
   ( 120) الشاااااااااااار ات المتعددة ا إلراف ذات ال اااااااااااالة بالااقة ل ما ة أراضااااااااااااحها ومياهها وهوائها من التدهور 

  (121)وأوصت ب ن تشجع ال قومة م ادر الااقة البدللة التي ت افظ على البحفة

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساك  

  وعلى  (122)أعربت  ال ة من الجهات صاااااح ة الم اااال ة عن قلقها إزاك تفشااااي العن  الجنساااااني -52
الرغم من التشااااااريعات التقدمية، أفحد  و ود إ فاقات منهجية في تنفحذ السااااااياسااااااات والتشااااااريعات، ومنها أن  

  وي شااى التاا ا ا من إ الغ الشاارإلة عن االعتداكات نظرًا للقوالخ  (123)الشاارإلة  ثحرًا ما ال تفي بالت اماتها
التااوك على زيادة العن  الجنساااني   16  وألقت الورقة المشااتر ة  (124)النماية الجنسااانية والمواق  التمحح ية

والعوامز اال تماوية واالقت ااااااااد ة ذات ال ااااااالة، مع    19- الت فترة اإلغالق التي فرضاااااااتها  ائ ة  وفحد
إلى عدك و ود منهج   4  وأجارت الورقة المشتر ة  (125)ت د ات حوت نظاك العدالة واستجا تم للت ا او ود  

  (126)موحد للعاملحن في ال او  ا مامية بش ن حاالت العن  الجنساني، وتراكم القتا ا

وأوصااااات منظمة العفو الدولية  نوب أفريقيا  وضاااااع أهداف لل اة االساااااتراتيجية الوإلنية بشااااا ن   -53
العن  الجنساااااااااااااااني، وتدريخ  ميع المهنححن العاملحن مع التاااااااااااااا ا ا على الت اماتهم القانونية ومنع اإللذاك  
الت عي، وتوفحر الموارد المناساا ة  قساااك الشاارإلة، وتشااجيع التغححر في مجات المعارف والساالو يات للقتاااك على  

بجمع   9و   8  وأوصاااااات الورقتان المشااااااتر تان  ( 127) القوالخ النماية وال رافات الجنسااااااانية بشاااااا ن العن  الجنسااااااي 
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بتمان تمويز ال اة،   9  وأوصت الورقة المشتر ة  (128)عن  ميع أجقات العن  ضد المرأة   يانات مف لة 
وتنفحذ قانون تعدلز المسااااااااائز الجنائية وما لت ااااااااز  ها، وقانون تعدلز العن  المن لي، وقانون تعدلز قانون  

   ( 129) موظفي نظاااك العاادالااة واذ اااك الوعي المجتمعي بااالقوانحن الجاادلاادة تعاادلااز القااانون الجنااائي، وتو ياام  
  (130) ت  ي  مح انية لتنفحذ قانون العن  المن لي 8وأوصت الورقة المشتر ة 

بمتااااااعفة الجهود إلنشااااااك مجلس وإلني معني بالعن  الجنسااااااني   4وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة   -54
وقتااز اإلناااج، وتنفحااذ منهج تعليمي  تُلي  من ال قومااة للعاااملحن في ال او  ا ماااميااة، ومعااالجااة تراكم  

باإلساااارا  بإنشاااااك ايقز    16  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة (131)القتااااا ا، واعتماد نهج ا تماعي أوسااااع نااقاً 
بمعالجة نق  اإل الغ عن   17  وأوصااات الورقة المشاااتر ة  (132)معني بالعن  الجنساااانيالتنساااحق الوإلني ال

العن  الجنسااااااااي والجنساااااااااني، وانشاااااااااك فريق رصااااااااد من أفراد الشاااااااارإلة والمدنححن، واعتماد ُنهج تر   على  
  (133)النا يات، ووضع  رامج تمقن المرأة من أن ت  ح مستقلة اقت اد اً 

الجهات صااح ة الم ال ة ب ن  نوب أفريقيا تواصاز تجريم االجاتغات بالجنس،  وأفادت  ال ة من   -55
  "هحومن رالتس ووتا "  وأجاااارت منظمة (134)مما ل يد من  ار العن  الجنسااااني ضاااد المشاااتغلحن بالجنس

،  19-إلى تقارير تفحد ب ن حاالت االعتداك الجنسااي زادت بعد عمليات اإلغالق التي فرضااتها  ائ ة  وفحد
دك توفحر ال قومة التمويز الالزك للمال ئ  وأصاااا ح ح ااااوت بع  الففات على الم وى صااااع ًا،  في ظز ع

بما في ذلا المثليات والمثلحون وم دو و المحز الجنساي ومغالرو الهوية الجنساانية وحاملو صافات الجنساحن 
على  حن أن انتشاااااااااااار فحروس نق  المناعة ال شااااااااااارية أ   17والحظت الورقة المشاااااااااااتر ة   (135)والمها رون 

  (136)المشتغلحن بالجنس، وأن التجريم  عوق ح ولهم على الرعا ة ال  ية

وأوصااااات منظمة هحومن رالتس ووتا ب ن ت يد ال قومة من تمويلها للمووي، وتساااااتُمز مشااااارو   -56
  وأوصاات الورقتان  (137)سااياسااات الم وى المشااتر ة  حن القااعات، وتدرب موظفي المووي على منع التمحح  

بسان ساياساة أو تشاريع   9وأوصات الورقة المشاتر ة     (138)بعدك تجريم االجاتغات بالجنس  12و 9تان  المشاتر 
  12  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  (139)ل ما ة المشااااتغلحن بالجنس وضاااامان ح ااااولهم على الرعا ة ال اااا ية

  (140)بإدراج حقوق المشتغلحن بالجنس في مناهج تدريخ الشرإلة

 ا إلفات  

إلى أن معدت  رائم قتز ا إلفات  مثز ضااااع  المتوسااااط العالمي، وأنم    4أجااااارت الورقة المشااااتر ة   -57
، وأن ا إلفات لتعرضااااااون ل ساااااااكة بشااااااقز منهجي  وال ل ات قاا  النماك في  19-تفاقم بساااااابخ  ائ ة  وفحد

ب ن تنفذ ال قومة تثقيفًا واساع    4  وأوصات الورقة المشاتر ة  (141)فولة الم قرة  عاني من نق  الدعم مرحلة الا
النااق لمقدمي الرعا ة، وت ه المجتمعات الم لية على وضااااااااع اسااااااااتراتيجيات لل ما ة، وتساااااااات دك المدارس  

ة حوت ت دلخ الافز، وتعحن  لت دلد عالمات اإللذاك البدني، وتنفذ  رامج لت ويز المعالحر اال تماوية التااااااااااااار 
والفريق المعني بالتعليم التابع لمر      4  وأوصاااااااااات الورقة المشااااااااااتر ة  ( 142)مفوضااااااااااًا لألإلفات في  ز مقاإلعة

  (143)الموارد القانونية بإعااك ا ولوية لقاا  النماك في مرحلة الافولة الم قرة وت  ي  ما  قفي من موارد

نماك الافز واساتمرار عدك المسااواة المتوارج  حن ا  يات  أن ضاع    14وأكدت الورقة المشاتر ة   -58
على إلوت  او  ال اااااااااد  التاري ية القائمة على العرق والجغرا يا والنو  الجنسااااااااااني، قد تفاقمت بسااااااااابخ 

ب ن تدرج ال قومة ضمن أولويات التنمية الوإلنية ال د من فقر   14  وأوصت الورقة المشتر ة  (144)الجائ ة
دد ا إلفات المهمشحن الذلن لتاورون إلى أق ى إمقاناتهم، وتنسحق الت ايط وال دمات  ا إلفات، وزيادة ع

  (145)على مستوى الوال ة في إإلار  اة التنمية الوإلنية، وتقد م تقارير إلى الهياكز الرقا ية ب ورة منتظمة
وت قحق المساااواة  وأوصاات بإنشاااك مقتخ حقوق الافز في مقر الرئاسااة، واعتماد نهج للمح نة م وره الافز،  
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في التفاوتات اإلقليمية والم لية من ححه ت  اااااااااي  الموارد، ومقاف ة الفسااااااااااد، وانشااااااااااك لجنة دائمة في 
  (146)البرلمان معنية ب قوق الافز

ب ن العدلد من الفتيات  قعن ضااا ا ا للممارساااات التاااارة مثز زواج    17وأفادت الورقة المشاااتر ة  -59
ا إلفاات، واال تاااف من أ از ال واج، وتعادد ال و اات  ولقاد حظر مشاااااااااااااارو  قاانون ال واج العرفي ال واج  

عااااماااًا، ولُن ال ت ات هنااااك م ااااوف من أن قاااانون االعتراف باااال واج    18العرفي لألإلفاااات دون ساااااااااااااان  
عامًا بال واج بالرضااااااااا، في ححن أن قانون الجرائم   18الذلن تقز أعمارهم عن  ساااااااامح لألجاااااااا ال   العرفي

  وأوصات الورقة  (147)سانة  16( حدد سان قبوت المعاجارة الجنساية التي  جح ها القانون عند 1997الجنساية )
ومشااااااااارو  االساااااااااتعراض الدوري الشاااااااااامز التابع لجامعة مدلنة  حرمحنغاك ب ن تقوك ال قومة   17المشاااااااااتر ة  

الش المواق  الثقا ية التي تد م ممارسااة ال واج الم قر، وضاامان سااهر إنفاذ القانون على تنفحذ القوانحن  بإصاا
   ( 148) التي ت ظر زواج ا إلفات وال واج القساااااااااااري، وتمقحن السااااااااااالاات التقلحد ة من مقاف ة زواج ا إلفات 

  (149)عاماً  18السن الدنيا وأوصى مشرو  االستعراض الدوري الشامز بمواكمة  ميع قوانحن ال واج لجعز 

 ك ار السن  

أن   ار الساااان لتعرضااااون لت ااااورات مجتمعية ساااالبية عنهم باعت ارهم   9ذ رت الورقة المشااااتر ة   -60
عبفًا ال  سااتايعون أن  سااهموا في المجتمع إال بالقلحز   ما أن سااالمتهم م دودة، وال ساايما بالنساا ة للنساااك  

  (150)الالتي  عشن وحدهن في المناإلق الريفية والالتي أُ لغ عن تعرضهن ل االت اغت اب

 اقةا ج ال ذوو اإلع  

ب ن ا إلفات ذوي اإلعاقة لتعرضاون لالسات عاد وال رمان من    14و 4أفادت الورقتان المشاتر تان   -61
ب ن تتااااع  نوب أفريقيا قانونًا موحدًا لتنسااااحق   9  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة (151)ال  ااااوت على ال دمات

بتاااامان دعم مقدمي الرعا ة،    14  وأوصاااات الورقة المشااااتر ة  (152)ال دمات المقدمة لألإلفات ذوي اإلعاقة
وت  اي  أموات للمقاإلعات لت قحق المسااواة في ال  اوت على الرعا ة ال ا ية، وح اوت  ميع ا إلفات  

  (153)ية الالزمةذوي اإلعاقة على المساعدة اال تماو

أن ا إلفاات ذوي اإلعااقاة لتعرضااااااااااااااون للتمحح  في قرارات    "هحومن رالتس ووتا"وذ رت منظماة   -62
التسااااااااااااااجحاز، وللتهميا في مادارس النظااك العااك  ولم تعتماد  نوب أفريقياا تشااااااااااااااريعاًا  قفاز ال ق في التعليم  

إلى أن ا إلفات ذوي اإلعاقة    4شتر ة    وأجارت الورقة الم(154)الجامع، ولم ت    قدرًا  ا يًا من التمويز
م رومون من فرل التعليم بسبخ نق  الترتح ات التيسحرية في المدارس والنفقات وسوك المعاملة واإلهمات  

  وذ رت فرقااة العمااز الوإلنيااة المعنيااة بااالمدهدق أن عاادك فهم المهق والاادعم  (155)وضااااااااااااااع  وعي المعلمحن
  (156)اك العاك أمرًا صع اً المتعلق بم  جعز التعليم في مدارس النظ

والفريق المعني بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية ب ن    "هحومن رالتس ووتا"وأوصاااات منظمة   -63
بتاامان عدك    "هحومن رالتس ووتا"  وأوصاات منظمة  (157)تعتمد ال قومة قانونًا بشاا ن التعليم الجحد الجامع

والفريق المعني    4  وأوصااااات الورقة المشاااااتر ة  (158)عامةفرض رساااااوك لألإلفات ذوي اإلعاقة في المدارس ال
    وأوصاااااااات ملسااااااااسااااااااة ماريساااااااات(159)بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية  وضااااااااع مح انية للتعليم الجامع

للتتااااااااامن الدولي ب ن ُ الخ من  ميع المدارس العامة أن تُفز قدرًا معقواًل من الترتح ات التيسااااااااحرية، وأن  
تعدت قانون المدارس، بما في ذلا ضاااااااامان ح ااااااااوت ا جاااااااا ال ذوي اإلعاقة على التعليم الجحد والتعليم  

التُنولو يا المسااااااعدة ب اااااورة    وأوصااااات فرقة العمز الوإلنية المعنية بالمدهدق  توفحر (160)ا سااااااساااااي للُ ار 
  (161)مجانية أو مدعومة لألج ال ذوي المهق
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وأفااادت فرقااة العمااز الوإلنيااة المعنيااة بااالمدهدق باا ن  نوب أفريقيااا لم ت ااااااااااااااادق على البروتو وت   -64
ا فريقي ل عاقة، وليس لدلها ساااااياساااااة عامة ل عاقة، وأن الُتاب ا  ي  بشااااا ن حقوق ا جااااا ال ذوي  

ر إلى المهق، وأن قاا  المهق غحر ممثز في ال قومة  وأجارت فرقة العمز الوإلنية المعنية  اإلعاقة لم  ش
، مما  جعز من ال ااااااعخ االسااااااتجابة لم اوف ا جاااااا ال  2022بالمدهدق إلى غياب المهق في تعداد عاك  

 ذوي المهق من الناححتحن ال ااااااااااااا ية وا منية  ويشاااااااااااااقز التقاعس عن االعتراف بالمهق  إعاقة في  ميع
قااعات ال قومة أ تاااااًا ت د ًا   وت دون ال  اااااوت على اسااااات قاقات العج   وحثت فرقة العمز الوإلنية  
المعنية بالمدهدق ال قومة على االعتراف رساميًا  هذا القاا ، واجاراكم في صانع القرار، واعتماد اساتراتيجيات  

  (162)واض ة لُفالة أمنم، واعتماد  اة العمز الوإلنية لألج ال ذوي المهق

ب ن تقوك ال قومة ب مالت على ال ااااااااااااعحد الوإلني للت ااااااااااادي    4وأوصاااااااااااات الورقة المشااااااااااااتر ة   -65
ا جااا ال ذوي اإلعاقة واسااات عادهم والتمحح  ضااادهم، واعتماد لغة اإلجاااارة  إحدى اللغات الوإلنية،   لوصااام
ت القائمة  التدريخ اإلل امي للشاااااارإلة، وتعدلز التشااااااريعات لمنع أصاااااا اب العمز من اسااااااتغالت الثغرا وانفاذ

  (163)التوظي  في

 الشعوب ا صلية وا قليات  

أن  نوب أفريقيا لم ت  بالت اماتها إزاك حما ة حقوق جااااااااااعبي ال وي    3أكدت الورقة المشااااااااااتر ة  -66
والساااااان في أراضاااااحهما، وفي التمثحز الساااااياساااااي وفي ال فاظ على هويتحهما ولغتحهما و قافتحهما  وب ساااااخ 

هويتحهما، ولم ترد لغتاهما  حن اللغات الرسامية للبلد  وعانى جاع ا ال وي    2022  ورد، اسات عد تعداد عاك ما
والساااااان أ تاااااًا من قلة االعتراف الرسااااامي  هما   متحن أولححن  ووا ها عوائق حالت دون ح اااااولهما على  

   1913ماال ات اسااااترداد ا راضااااي، ال ساااايما أن ماال ات ال وي والسااااان ساااا قت نقاة الف ااااز في عاك  
  (164)واستمر العن  ضد السقان المن درين من ال وي والسان

ب ن تتااااع  نوب أفريقيا اسااااتراتيجيات وآليات  برية لمعالجة الظلم    3وأوصاااات الورقة المشااااتر ة   -67
في ظز االسااااااتعمار والف ااااااز العن ااااااري، بما في ذلا ساااااارقة ا راضااااااي، وادراج الهويتحن اإل نحتحن لل وي  

ني، واالعتراف  هما رساااااميًا  وصااااافهما من ا مم ا ولى، واالعتراف بماال اتهما  والساااااان في التعداد الساااااقا
، واالعتراف رساميًا  لغتحهما  حن اللغات الرسامية للبلد، وتمويز  1913با راضاي التي تعود إلى ما قبز عاك  

  (165)تنشيط لغات الشعوب ا صلية، ووضع  اة عمز وإلنية بش ن إعمات حقوق الشعوب ا صلية

وأفاد الفريق المعني با راضااااااااي التابع لمر   الموارد القانونية ب ن ساااااااالاات حفظ الابيعة منعت   -68
مجتمع نحبحال الم لي مرارًا من صااااااااااااااحاد ا ساااااااااااااامااك، على الرغم من االعتراف القاانوني ب قوقام العر ياة في 

  (166)صليةال حد  وأوصى ب ن لدرك المسلولون أ ر م ادرات حفظ الابيعة على حقوق الشعوب ا 

 المثليات والمثلحون وم دو و المحز الجنسي ومغالرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسحن  

أكد عدد من الجهات صاااح ة الم اال ة أنم، على الرغم من أو م ال ما ة القانونية والسااياساااتية،   -69
والمثلححن وم دو ي المحز الجنسااي ومغالري الهوية الجنسااانية  جريان    ال ل ات العن  والتمحح  ضااد المثليات

ب ن ت قق ال قومة في   6  وأوصااااات منظمة رصاااااد حقوق اإلنساااااان والورقة المشاااااتر ة  (167)ب اااااورة منهجية
 تع ي  نظم الرصااااااااد،    "هحومن رالتس ووتا"  وأوصااااااااات منظمة  (168)حاالت العن  وأن تقاضاااااااااي مرتُبحها

جمع البيانات المتعلقة بالعن  وت اانيفها حسااخ الدوافع، وتوفحر الدعم المالي  وضاامان اضاااال  الشاارإلة ب
 تعدلز القوانحن الجنائية لتشاااااااامز الظروف    6  وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتر ة  (169)للمال ئ وتدريخ الموظفحن

بإ راك حلقات   9  وأوصاات الورقة المشااتر ة  (170)المشااددة الملد ة للجرائم المرتُ ة  دافع الت ح  ذي ال االة
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عمز تووية لتع ي  فهم مجتمع المثليات والمثلححن وم دو ي المحز الجنساااااااااااااي ومغالري الهوية الجنساااااااااااااانية  
  (171)وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسحن وأفراد الففات الجنسانية ا  رى 

ة الجنساانية والمتنوعحن  نساانيًا  عانون من عدك المسااواة،  ب ن مغالري الهوي   6وأفادت الورقة المشاتر ة   - 70
  وأوصااااااات  ( 172) مما ل يد من  ار الفقر ويل ر على فرل ح اااااااولهم على المواإلنة والرعا ة ال ااااااا ية والتعليم 

باا ن تاادّرب  نوب أفريقيااا الموظفحن ال قومححن على حقوق مغااالري الهويااة الجنساااااااااااااااانيااة   6الورقااة المشاااااااااااااتر ااة  
عحن  نساااااانيًا، ومعالجة معدت ال االة لدلهم، ووضاااااع تشاااااريعات لالعتراف بالنو  اال تماعي  وا جااااا ال المتنو 

  وأوصت الورقة  ( 173) تتوافق مع حقوق اإلنسان الدولية، وات اذ تدا حر ت دلبية ضد المتورإلحن في اإللذاك المدرسي 
2021نية لعاك  باعتماد الم اد  التو حهية الوإلنية المراوية لالعت ارات الجنساااا   6المشاااتر ة  

  وأوصااات الورقة  ( 174) 
   ( 175)  تدريخ العاملحن في مجات ال  ة على الممارسات الجامعة   8المشتر ة 

أن تجريم االجاااااااتغات بالجنس واسااااااات داك الم درات عّرض مغالري الهوية    6وذ رت الورقة المشاااااااتر ة  -71
ن  انوا لتعاإلون الم درات للعن  واال ت از الجنسااانية والمتنوعحن  نسااانيًا الذلن  انوا مشااتغلحن بالجنس و/أو الذل 

ب ن تسان ال قومة   6  وأوصات الورقة المشاتر ة  ( 176) واالحتجاز وال رمان من سابز العيا على لد قوات الشارإلة 
تشااااريعًا ل يز  ميع  يارات الملجاااارات الجنسااااانية من و ائق الهوية أو أن تدرج فحها  يارًا  الثًا م الدًا  نسااااانيًا، 

   ( 177) االعتداكات وتعاقخ علحها، وأن تلغي تجريم االجتغات بالجنس وتعاإلي الم درات  وأن ت قق في 

ب ن ا جا ال حاملي صافات الجنساحن  عانون من تفشاي الممارساات   7وأفادت الورقة المشاتر ة   -72
  وأوصت  (178)التارة والتمحح ، و ثحرًا ما   تعون أ ناك الافولة لجراحة ا عتاك التناسلية  دون موافقتهم

ب ن ت ظر ال قومة  راحة ا عتااااك التناسااالية لألإلفات حاملي صااافات الجنساااحن، وأن    7الورقة المشاااتر ة 
عقوبات على مقدمي الرعا ة ال  ية الذلن  جرون مثز هذه التد الت دون موافقة المري ،  تتمن فرض  

  (179)وأن تفرض التدريخ على الموافقة المستنحرة، والسالمة الجسد ة، والتنو  البدني

  وأوصت الورقة  (180)إلى انتشار ممارسات الت ويز في  نوب أفريقيا 8وأجارت الورقة المشتر ة   -73
ب ن تنشاااااااائ ال قومة آليات للرصااااااااد، وتقدك  دمات المشااااااااورة للتاااااااا ا ا، وتساااااااات دج  رامج  8ة  المشااااااااتر 

  (181)المجتمعية للتووية

 المها رون والال فون وملتمسو اللجوك  

أفاد عدد من الجهاات صاااااااااااااااح اة الم اااااااااااااال اة أنم، على الرغم من  ااة العماز الوإلنياة لمقااف ة   -74
، لوا م الرعا ا  2019انخ وما لت اااااز  ذلا من تع اااااخ لعاك  العن ااااارية والتمحح  العن اااااري و رااية ا  

كرااياااة ا  ااااناااخ وتعليقاااات معااااد اااة لأل ااااناااخ من  ا  ااااناااخ في  نوب أفريقياااا أعماااات عن  ناااا م عن
عن قلقها إزاك التشاااريعات المقترحة التي تد م  رااية   4  وأعربت الورقة المشاااتر ة (182)جااا  ااايات ساااياساااية

(، الذي  منع الرعا ا ا  انخ من إدارة  2020نمية االقت اااد ة لبلدة غوتنغ )ا  انخ مثز مشاارو  قانون الت
ا عمات التجارية، وبع  السياسات مثز مشرو  سياسة هجرة العمالة، الذي  فرض ح  ًا على توظي   

  (183)الرعا ا ا  انخ في قااعات معحنة

إلى أن اإل فاق في تقد م ال دمات العامة أدى إلى بقاك    "هحومن رالتس ووتا"وأجاااااااااارت منظمة  -75
، أُغلقت  19-الذي فرضااااااااااااااتم  ائ ة  وفحد  2020العدلد من الرعا ا ا  انخ دون و ائق، ومنذ إغالق عاك  

الورقتان     وأجارت(184)مقاتخ استق ات الال فحن، مما ترك الال فحن في مهّخ االعتقاالت التعسفية والترححز
إلى تقارير تفحد ب ن الموظفحن المقلفحن بإنفاذ القوانحن  سات دمون مداهمات السالع المقلدة   9و  4المشاتر تان  

، تم  19-كوفحد  ائ ة أنم،  الت 9  وذ رت الورقة المشااااااتر ة  (185)كغااك لشاااااان هجمات معاد ة لأل انخ
  (186)بسبخ انتهاك صالحية ت اري همتجمحد ا رصدة الم ر ية للعدلد من الال فحن وملتمسي اللجوك 
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ب ن تُفز ال قومة إ تاا  الشا  ايات العامة لقدر أكبر    "هحومن رالتس ووتا"وأوصات منظمة   -76
   ( 187) من المسااااااااااااااااكلاة، وأن تعتقاز أ ه ة إنفااذ القاانون مرتُبي أعماات العن  القاائماة على  رااياة ا  ااناخ 

مية االقت ااااد ة لبلدة غوتنغ وساااياساااة هجرة العمالة،   رف  مشااارو  قانون التن  4وأوصااات الورقة المشاااتر ة  
ووضااااااع نظاك  ساااااامح للجميع بال  ااااااوت على الو ائق الرساااااامية، وتدريخ الشاااااارإلة على الت اااااادي لُرااية  

بالتعجحز بساااااااااان قانون منع ومقاف ة  رائم الُرااية،   9  وأوصاااااااااات الورقة المشااااااااااتر ة  (188)ا  انخ بفعالية
 تنفحذ   8و  5  وأوصااات الورقتان المشاااتر تان  (189)لى  رااية ا  انخوضااامان المسااااكلة عن العن  القائم ع

  (190) اة العمز الوإلنية

إلى م اعم  وقو  انتهاكات في مرافق احتجاز المها رين، بما في   5وأجااااااااااارت الورقة المشااااااااااتر ة   -77
ذلا فترات االحتجاز الماّولة، وتقححد إمقانية ال  ااوت على التمثحز القانوني، والفساااد، والرجااوة، واساات داك  

  وين  قانون الهجرة على فرض  (191)القوة، واالحتجاز التعساااافي  وأفادت التقارير بسااااوك ظروف االحتجاز 
علماًا  تقاارير تفحاد  و ود   5  وأحااإلات الورقاة المشااااااااااااااتر اة (192)ات  ناائياة على انتهااكاات هاذا القاانون عقوبا

إلى أن الجائ ة عمقت عدك المساااااااواة في معاملة    5  وأجااااااارت الورقة المشااااااتر ة (193)أإلفات رهن االحتجاز 
  (194)غحر المواإلنحن

اكات الهجرة، وتقتااااااااااااي على احتجاز  ب ن تلغي ال قومة تجريم انته   5وأوصاااااااااااات الورقة المشااااااااااااتر ة   -78
ا إلفات، وتتاامن لملتمسااي اللجوك إمقانية الوصااوت إلى إ راكات ت دلد وضااع اللجوك، وتتناوت التقارير المتعلقة  
بالظروف السااااحفة والفساااااد واساااااكة معاملة الم تج ين، وت قق في التقارير التي تبلغ عن حاالت احتجاز تتجاوز 

   ( 195) القانوني  لومًا، وتتمن ح وت الم تج ين على التمثحز   120ال الغة  فترة ال د ا ق ى القانوني  

 عد مو الجنسية  

ب ن  نوب أفريقيا ال تمتلا آلية لت دلد هوية ا جااااااااااا ال عد مي    10أفادت الورقة المشاااااااااااتر ة   -79
والفريق المعني بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية عن قلقهما    10الجنسااااااااااية  وأعربت الورقة المشااااااااااتر ة  

إزاك القوانحن والسااياسااات التي تقوض ال ق في ال  ااوت على الجنسااية، والتي تشاامز اجااترا  تمتع الوالدلن  
 و ائق صاااااااااااال ة لتساااااااااااجحز الموالحد، وال يارات القانونية الم دودة لألإلفات المها رين غحر الم ااااااااااا وبحن  

  (196)منف لحن عن ذويهم، وال وا   اإلدارية التي ت وت دون ال  وت على الجنسيةال أو

والفريق المعني بالتعليم التابع لمر   الموارد القانونية بتااااااااارورة   10وأوصااااااااات الورقة المشاااااااااتر ة   -80
تسااااااااااااااجحز والدات  ميع ا إلفات المولودلن في  نوب أفريقيا بغ  النظر عن وضااااااااااااااع الهجرة أو الو ائق  

ب ن توفر  نوب أفريقيا وضاااع اإلقامة الدائمة لجميع    10  وأوصااات الورقة المشاااتر ة  (197)صاااة  والدلهمال ا
  (198)ا إلفات المها رين غحر الم  وبحن أو المنف لحن عن ذويهم المعرضحن ل ار انعداك الجنسية
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