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مقدمة
"إن حرمان اقناس م حموقهم اإلاسااكو إمنا ي

إاكار إاسااكتهم ذا ا"
اكلسون مااديال

 -1تتشرف مجهوريو ألنوب أفريمكا بتمدمي تمريرها اقوط اقثاقث ا إطار تلكو االست راض
اقديري اقشامل.
 -1منخخل أن بخخدأيف ألنخخوب أفريمكخخا تخخن م قدعمراطكخخو ا خخا  1991مخخا برحخخه اوكومخخو
تس خ ت قتدس خخكد املث خخل اقوطنك خخو و خخلا اقبل خخد متونك خوا إ ت خخاا حم خخو اإلاس خخان ياو خراييف اعساس خخكو
قلدتك خ  .ياقغايخخو م خ اقس خ ث قبلخخول مثخخاا اقتحخخوا اقخخدعمراطث هخخث قمكخخح اقخختالحم االألتتخخا ث
ياوويخخو اقوطنكخخو بوسخخالل منهخخا اق تخخل بد اقكخخو لخخت اقتتخخدي قلتحخخداييف اواللخخو املتتثلخخو ا خخد
املسخخاياة ياقدمخخر ياقب اقخخو .يا هخخلا اقتخخد أحخخربيف ألنخخوب أفريمكخخا تمخخدما دب خعا ا ا خخاو سخخكد
مثلهخخا اقوطنكخخو يأ بتخخه أن مكسسخخايف اوكخخم فكهخخا قخخد أنخخليف تنوخخو يتت خخور .يألنخخوب أفريمكخخا
بوصخخدها وخوا دامخخل اق وخخويو ا اعمخخم املتحخخدة مخخا فتئخخه تسخ ت مخ نخخالا ا راطهخخا ا ا خخا
اوودتخخو اق خخاملث إز ت ايخخا املكااخخو اثوريخخو ملكثخخا اعمخخم املتحخخدة يإ خخالد مبخخا اقمخخااون اقخخدي
ياالقتاا بت د يو اعطراف ياحرتا سكا ة اقمااون.

أوال -املنهجية والتشاور
 -3يتوخ خخت هخ خخلا اقتمريخ خخر م لومخ خخايف يد خ خخو خ خ ت خ خخور حاقخ خخو حمخ خخو اإلاسخ خخان ياو خ خراييف
اعساسكو ا ألنوب أفريمكخا نخالا اقدخرتة قكخد االسخت راض يهخو يسخل اقوخود لخت اقتمخد اثخرب
ا تندكخخل اقبلخخد قلتوصخخكايف اقخ قخخدمتها اقخخديا اع وخخاد ا ةلخ اعمخخم املتحخخدة ومخخو اإلاسخخان
قبكل بدايو اجلوقو اقثااكو مخ تلكخو االسخت راض اقخديري اقشخامل ا خا  .1111ينخالا اقخديرة
اوا يخخو ياق شخري حلخ حمخخو اإلاسخخان اقخ ُمخخديف ا أيلخخوا/سخخبتتر  1111قبلخخه ألنخخوب
أفريمكا  151توصكو يقامه ب د ذقك إب دا ي كمو ألام و ت رض فكها مشريع استدا ا قتلك
اقتوصكايف.
 -1يتب خ خ ا ق خخلقك ف خخين ه خخلا اقتمري خخر ه خخو أساسخ خ ا لثاب خخو ي كم خخو توقكدك خخو أُ خخديف ل خخت أس خخاس
امل لومخخايف املسخختماة م خ إلتلخخت اإل ارايف اوكومكخخو يهخخث م لومخخايف اقتحمخخح منهخخا م خ نخخالا
املوا اقبحثكو يامل لومايف أي اقت لكمايف املمدمو م ب ض املن تايف غع اوكومكو.

اثنيا -املستجدات منذ االستعراض السابق
التدابري الدستورية والتشريعية والسياساتية
 -5يخخند سخختور ألنخخوب أفريمكخخا لخخت اومخخو املداكخخو ياقسكاسخخكو ي لخخت اومخخو االقتتخخا يو
ياالألتتا كخخو ياقثمافكخخو يهخخث مجك هخخا حمخخو عك خ اقتمااخخث فكهخخا أمخخا يخخادم اقبلخخد .ييتوخخت
اقدستور ةتو و شاملو م م ايع حمو اإلاسان املدتلو ا اقمااون اقدي اق ا يهث ِّ
تشكل
2

GE.17-01924

A/HRC/WG.6/27/ZAF/1

أس خخاس ا امن خخا اقدس خختوري يي خخدنل إ ت خخاا حم خخو اإلاس خخان جلتك خ خ امل خ خواطن ا ص خخل مجك خ خ
اقسكاسخخايف اوكومكخخو ياقتش خري ايف اقوطنكخخو .يه خخو يشخخكل ي خخور تخخل ياهتت خخا مجك خ مكسس خخايف
حمو اإلاسان ا اقبلد.
 -6يق خخد قام خخه جلن خخو اقت خخك اقوطنك خخو اق خ أُاش خخئه ا خخا  1119بت خخكاغو أيا ن خخو
طويلو اعألل جلنوب أفريمكا  -خطة التنمية الوطنية :رؤياة لعاام  - 1202وها خطاة فاد
إىل القضاااع ىلااف الفقاار واعااد م ا ىاادم املساااواة لااو ىااام  .1202يقخخد ا تُتخخديف ن خخو
اقتنتكو اقوطنكو هلو ا ا  1113يهث تردِّا ا املما اعيا لت تنتكخو ألنخوب أفريمكخا قدالخدة
دخخل أف خرا ش خ بها دتخخا تردخخا لخخت إ تخخاا حمخخو اإلاسخخان إ تخخاالا م خ ا .يتتخاام اة خخو اةتسخخكو
قلحكوم خخو  -أي اإلطخ خخار االس خ خرتاتكدث املتوس خ خ اعألخ خخل  -م خ خ مخ خخدة اقسخ خخنوايف اةت خ خ قواليخ خخو
اوكومو .ييتونت اإلطخار االسخرتاتكدث املتوسخ اعألخل اوخا اقسخ ث قتحمكخح  61نتيجاة ىاماة
ذات أولويااة .يهخخو عثخخل أيا ن خخو يسخخكو قتندكخخل ن خخو اقتنتكخخو اقوطنكخخو .يهخخو يشخختل ةخخااليف
اقرتدكا اثد ة ا ن و اقتنتكو اقوطنكو يبرانمو اقواليو االات ابكو قلحكومخو يهخلو احخااليف هخث:
اقت لكم ياقتحو ياقسال ياعم ياقنتو االقتتا ي ياق تاقو يتنتكو املهارايف ياقبنكو اقتحتكو
ياقتنتكو اقريدكو ياملستوطنايف اقبشريو ياوكم اثلث ياقبكئو ياق القايف اقديقكو ياقم خاع اق خا
ياوتايو االألتتا كو يبناد اعمو ياقتالحم االألتتا ث.
 -2يس خ خ كا قتحمكخ خخح اقنتخ خخالو اعرب خ خ شخ خخرة تسخ خخت د اوكومخ خخو هرمكخ خخو مكسسخ خخا ا امل نكخ خخو
قت ك ياملكاااكو قرتدكا تلها املت لخح بتندكخل ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو .يتب خا قخلقك تُدتخل ن خو
اقتنتكخخو اقوطنكخخو ا أيقخخواييف قالطخخار االس خرتاتكدث املتوس خ اعألخخل يهخخث أيقخخواييف تُراأل خ بخخديرها
يقدث سنوايا م نالا ن اع اد اقسنوي قكخل إ ارة مخ اإل ارايف اوكومكخو ي خدف هخلو
ُ
( )1
اة مجك ها إز إ تاا حمو اإلاسان املكرسو ا اقدستور ا حدي املوار املتاحو.
 -8يا ا  1111أ ةه اوكومو ما تو ل به مخ ياخالت ي خك يرصخد يتمكخكم ا
إ ارة ياح خخدة ه خخث إ ارة اقت خخك ياقرص خخد ياقتمك خخكم يذق خخك بغك خخو إا خخداد اق خخاب املكسس خخث ل خخت
اقت ك اق ويل اعألل لا يشتل احااليف اقثال و ق تل اوكومو م أألل اتان تندكخل اقخرامو
بكدادة يف اقكو.
 -9ييخخند اقدتخخل  1مخ اقدسخختور لخخت حمخخو اإلاسخخان ياوخراييف اعساسخخكو اقخ تسرتشخخد
هبخخا اعطخخر امل كاريخخو ياملكسسخخكو اق خ عك خ السخختنا إقكهخخا ايخخاذ ن خوايف تش خري كو قتد كخخل ه خخلو
اومو ياوراييف اعساسكو لوأل اقمااون .يمخ اجلخدير ملالح خو أيوخ ا أن مبخدأ ُلخو اقدسختور
يمتو خخث مس خخادقو اوكوم خخو فوخ خالا خ خ أا خخه يرس خخث إط خخارا قلتماا خخث ا املس خخالل املتت خخلو وم خخو
االألتتا كو  -االقتتخا يو ياقثمافكخو .ييخند اقدسختور ا اقدتخل  9منخه لخت إاشخاد مكسسخايف
مثخخل مكسسخخو اثخخامث اق خخا يجلنخخو ألنخخوب أفريمكخخا ومخخو اإلاسخخان يجلنخخو ت ايخخا ي ايخخو حمخخو
اجلتا خخايف اقثمافكخخو ياقدينكخخو ياقلغويخخو يجلنخخو املسخخاياة بخ اجلنسخ يمجك هخخا مكسسخخايف ال يوخ
إال قلدستور يهث م اقبو لتارسو سل ا ا يأ اد مهامها بنااهو ياستمالقكو.
 -11يهخخلو املكسسخخايف املنش خ ة لوأل خ اقدتخخل  9م خ اقدسخختور إز ألاا خ ألهخخاب قوخخالث
مس خ خختمل تس خ خخهم ا إرس خ خخاد إط خ خخار م ك خ خخاري يُل خ خخا المتث خ خخاا قلت خ خخايع اقديقك خ خخو وم خ خخو اإلاس خ خخان
ياملمتوكايف اقدستوريو.
GE.17-01924
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 -11يلوألخ قخخااون ت ايخخا املسخخاياة يمنخ اقتتككخخا اححخخت اقتخخا ر ا خخا ُ )1(1111عنَخ
يُي َر اقتتككا اححت اقمالم لت اعس املبكنو ا اقدتل  9م اقدسختور اقخلي يتوخت حكخم
ُ
"املسخخاياة" يهخخو يرسخخث إطخخارا قواخ ه موا خ اقتندكخخل .يقخخد أُاشخخئه لوأل خ قخخااون ت ايخخا املسخخاياة
يمن اقتتككخا اححخت يكتخو املسخاياة اقخ عكخ أن ُيختكم إقكهخا اقتتاسخا قالاتخاف أي شخ د
ي خخت لم م خ خ أي ف خخل كك خخاي .ييتو خخت اجل خخديا اق خ خوار أ انو أح خخدث اعرق خخا املت لم خخو لحكت خخو
املساياة:

( )3
 -11ييشخكل إقخرار اااانون منااك ومةافعااة تعااذي ا ا ا لعااام  1260م لتخ ا هامخ ا
لخخت طري خخح رحلتنخخا املتواص خخلو ا خخو إ تخخاا حم خخو اإلاسخخان إ ت خخاالا د خخامالا .ييد ِّخخل ه خخلا اقم خخااون
اقتاامخخايف ألنخخوب أفريمكخخا اقناشخخئو خ اتداقكخخو اعمخخم املتحخخدة ملناهوخخو اقت خخلي يغخخعو مخ اخخريب
امل امل خخو أي اق موب خخو اقماس خخكو أي اقالإاس خخااكو أي املهكن خخو .يه خخو يه خخدف إز من خ يمكافح خخو ت خخلي
اعش خ او يإز فخخرض موبخخو قتخخويف تتتثخخل ا ف خ مبل خ  111ملكخخون رااخخد أي اقسخخد املكبخخد
أي دلتا اق موبت ا حاقو اإل ااو.

 -13يق خ خ خخد أص خ خ خخدريف ألن خ خ خخوب أفريمك خ خ خخا ا ا ا ااانون من ا ا ااك ومةافع ا ا ااة اال ا ا ااار اب ا ا ا ا ا
لعام  .)1(1260ييشكل هلا اقمخااون مخا ة تشخري كو شخاملو تتنخايا مسخ قو اال خار عشخ او.
يهخخو ُيخخل يخخل إلتلخخت امل خوا اقتش خري كو اقمدعخخو اق خ دااخخه تتنخخايا هخخلو املس خ قو بتخخورة ة خاأة(.)5
ي إلا خخافو إز اس خختحداث أحك خخا ي خخد ة أل خخدا خخر اال خخار عش خ او ي خخث ه خخلا اقم خخااون
اجلديد قلوحااي اوح ا امل اقبو بت ويوايف م املداا جبرعو اال خار ت ويوخ ا وخم تخا وخح هبخم
م أارار يإصا يف ألسديو يأذيف ادسث.
 -11ييتنخخايا اااانون يايااة املعلومااات الش ااية لعااام  )6(1260مسخ قو حرمخخو امل لومخخايف
اقش تخخكو .يهخخو يخخن م ايخخو اقبكخخاانيف يحرمتهخخا ا ألنخخوب أفريمكخخا ييدخخرض خخد ا مخ االقتاامخخايف
اقتارمو لت مجك اعش او اقلي يتنايقون امل لومايف اقش تكو .يُيتث هلا اقمااون اوح ا
اةتوصكو اقش تكو يقكنه يند لخت اق وامخل اقخ يت خ أنخلها ا اال تبخار قخديف إقامخو تخوابن
ب هلا اوح م ألهو ياوح ا حريو اقت بع م ألهخو ناكخو .يقخديف صخكاغو هخلا اقتشخري أي
ا تبار ناو قوتان أال يك ي مشريع اقمااون إز فرض قكو ال ا خث وخا لخت حريخو اقتخحافو
ياقت بخ خخع اع أي اقد خ خ يإادخ خخاذ اقمخ خخااون .ييخ خخند اقمخ خخااون لخ خخت إاشخ خخاد هيئا ااة تنما ااي مسا ااتقلة
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للمعلومات تتوز تن كم تلكو تندكل اقمااون .يقد ت ك هكئو تن كم امل لومخايف يبخدأيف خارس
أ تاوا ا  1دااون اعيا /يستر .1116
 -15يقخخد اسخختحد ه اوكومخخو تخخدابع سكاسخخاتكو إلتلدخخو أدسخخبها اقرملخخان مد خخوالا قااواك خا م خ
نالا إقرار ما ال يمل  12تشري ا م اقتشري ايف ذايف اقتلو نالا اقدرتة قكد االست راض
يهث تسهم ا ت ايا حمو اإلاسان ي ايتها(.)2
 -16يتخخند املخخا ة  16مخ اقدسخختور لخخت أن قكخخل فخخر اوخخح ا اوتخخوا لخخت سااة ماللخخم
يأن ل خخت اقديق خخو أن تت خخل ت خخدابع تش خري كو يغ خخع ذق خخك م خ اقت خخدابع امل موق خخو ا ح خخدي موار ه خخا
املتاحخ خخو م خ خ أألخ خخل قمكخ خخح اإل تخ خخاا اقتخ خخدر ث وخ خخلا اوخ خخح .يس خ خ كا إلحمخ خخا هخ خخلا اوخ خخح ييفم خ خا
قلت لومخخايف املتاحخخو حخ ذار/مخخارس  1116تواصخخل اوكومخخو تخخوفع اقسخخك قلدمخراد مسخختهدفو
اقدئايف اعشد ا د ا يال سكتا دبار اقس ياقنساد ياعسر اق ي كلها أطداا ياعش او ذيي
اإل اقخخو .يقخخد قوقخخه اقسكاسخخو اوكومكخخو منخخل ذقخخك اوخ فبخخدالا مخ ةخخر تخخوفع اقسخخك قلدمخراد
أصخخبحه تتدخخه اخخو تنتكخخو املسخختوطنايف اقبش خريو املتكاملخخو ياملسخختدامو .يا اخخل هخخلا اقتحخخوا ا
اقسكاسخو ت تخخل اوكومخخو حاقكخا لخخت بنخخاد مسخخاد تُخخوفر وخخا اقبنكخخو اقتحتكخخو قل خخدمايف اعساسخخكو
ياملدارس ياملرافح اقتحكو فوالا اوكا اقالب قألاش و اقرتفكهكو يإلافر اقشخرطو يغخع ذقخك
م خ املرافخخح م خ أألخخل إ حخخو إ تخخاا حمخخو اإلاسخخان .يوخخلو اقغايخخو اسخختحد ه اوكومخخو منحخخو
املسخختوطنايف اقبشخريو اقخ يفخخريف  153 111يحخخدة سخخكنكو حخ ذار/مخخارس  .1116ي خخالياة
لت ذقك استحد ه اوكومو أيوا منحخو ت خوير املسختوطنايف اووخريو اقخ تُسخت د قتحسخ
ددادة اجلهو املبليقو يتنسكمها ييتخكد أراض تُخوفر وخا اةخدمايف قتخار اعسخر اقدمخعة ي ويخل
اقبنكو اقتحتكو يتندكل املشاري قتحس أيااع املستوطنايف اق شوالكو.
 -12يا إط خخار إ ت خخاا او خخح ا اقتتتخ خ لس خختويف م كش خخث الل خخح ياو خخح ا اقس خخك أ ح خخه
اوكومو اقوصوا إز مرافخح إمخدا ايف املكخاو ينخدمايف اقتخرف اقتخحث .يتب خ ا قخلقك فخين اسخبو
اعسخخر اقخ قتخخل لخخت املتخخدر اقرلكسخخث ملكخخاو اقشخخرب مخ نخخالا توصخخكلها إانبكخ إز حخخايف
املنابا قد ارتد ه لمخدار اقوخ ت تمريبخا مخ  1666ا املالخو ا خا  1996إز  31ا املالخو
ا خ خخا  .1116يقخ خخد حخ خخدث ا دخ خخاض طدكخ خخت بنسخ خخبو  161ا املالخ خخو م خ خ خ خخا  1111إز
ا  1116ا اسبو اعسر اق قتل لت املتدر اقرلك ملكاو اقشرب بواسخ و أانبكخ انخل
املس خخاد يتبلخ خ اس خخبو اعس خخر اقخ خ قت خخل ل خخت املت خخدر اقخ خرلك قلتك خخاو بواسخ خ و أانبكخ خ ان خخل
املساد  -اقباحايف ما يمل قلكالا ةتوع د اعسر .يح دااون اعيا /يستر 1116
بلغ خخه اس خخبو اعس خخر اق خ خ تت خخوفر ا مس خخادنها م خ خراحكض ش خ خ ت موص خ خوقو بش خخبكو اقت خخرف
اقتحث  6166ا املالو مماراوا لا اسبته  52ا املالو ا خا  .1111دتخا ُس ِّخدله باي ة ا
اسبو اعسر اق تست د مراحكض ش ت غع تتوفر فكها اقتهويخو بكنتخا حخدث ا دخاض ا
يس ِّدل أيوخا ا دخاض
اسبو اعسر اق تست د مراحكض ش ت غع ال تتوفر فكها اقتهويوُ .
ا خخد اعسخخر اقخ ال توألخخد ا مسخخادنها أيخخو مخراحكض .ييُالحخخه هخخلا اال خخاو ا مجكخ اقدخرتايف
منل خا  .1111يمثخو ا خاو تتخا دي ا خد اعسخر اقخ تسخت د مخراحكض دكتكالكخو حكخث
ارتد ه اسبتها م  169ا املالو ا ا  1996إز  161ا املالو ا ا .1116
 -18يمنخ خخل خ خخا  1991أادمخ خخه اإل ارة اقوطنكخ خخو قلتسخ خختوطنايف اقبش خ خريو مخ خخا ةتو خ خخه 11
ملكخخارايف يالر أمريكخخث (إس خ ار خخا  )1111لخخت تلكخخايف اإلسااةان وتنميااة املسااتوطنات
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البشا ارية بكنت خخا أادم خخه يد خخااليف حكومك خخو أن خخريف م خخا ةتو خخه  161ملك خخار يالر أمريك خخث ل خخت
مشاري اقبنكو اقتحتكو مخ أألخل إ خا ة ت خوير املسختوطنايف اقبشخريو .يقخد أ يف االسختثتار اقرأيلخا
م قبل اقديقو إز اسختحداث ياخالت مباشخرة يغخع مباشخرة يمسختحثو ملخا ةتو خه  1619ملكخون
شخ د ا اقسخنو بكنتخا أ يف االسختثتار اقتشخغكلث إز نلخح مخا ةتو خه  11 811فرصخو تخل
أنريف .دتا أن م دا منو متوس س ر املساد ا اقسو لا ا ذقك سو املساد املكسخورة
اقتكلدخخو ق خخد تو خخا ت ي خ م خرايف ل خخت م خخديف اقس خخنوايف اق ش خري املاا خخكو .يق خخد اس خختدا أدث خخر
م خ  11 239ةتت خ ا يلك خ ا ا  968بلخخدة يمدينخخو ا ش خ أاخخاد اقبلخخد م خ ب خرانمو اإلسخخكان
اوكومث.
 -19يقخخد أُ خخد اااانون الت طاايك املةااار وإسارة اساات دام ا را ا لعااام  )8(1260يأُقخخر
قدي خخدا مخ خ أأل خخل تت خخحكا ترد خخو ا خخا اقدت خخل اق نت خخري فكت خخا يت ل خخح قتوبي خ املك خخاي .يت ت خخل
اقبلداييف لت تندكل هلا اقمااون هبدف إ ا ة تتتكم أمناط اقتوبي املكاي م أألل ت ايا يألخو
ةتت خخايف يلكخخو مندةخخو خخر إلتلخخت اقدئخخايف اق رقكخخو ياق بمكخخو .دتخخا أن اثخخادم قخخد يفخخريف اوتايخخو
ومو اعش او اقلي يواألهون تلكايف إنالد قسري يذقك م نالا اإلصرار لت اتان
اإلاتاف اإلألرالث ياملواو ث ا تلك اوااليف اق يُ ل فكها إصدار أيامر إلنالد.

 -11يقد دااخه ىملية املسح السةار للمجتمعات احمللية لعاام  1261ني أدخر تلكخو
مس خخا ريه خخا املكتخ خ اإلحت خخالث جلن خخوب أفريمك خخا يق خخد أل خخاديف ا أ م خخاب تلك خخو املس خخا اقخ خ
أُألريه ا خا  .1112يتبخ تلكخو املسخا اقخ أُألريخه ا خا  1116حخديث ق نسخ دبخع
فكتا يت لح وتوا لت اقسك :

 -11يقخخد أ يف تلكخخو اإلصخخالى اقكخخريف قم خخاع اقت لخخكم ا اقدخخرتة املتتخخدة ب خ خخا 1991
ي خخا  1116إز ف خ دلخخو قخخوا هخخلا اقم خخاع .يهخخلا االقت خاا م خ ألاا خ اوكومخخو قنهخخوض
بم اع اقت لكم يتدلت قك فم ا يألو اق ديد م اقسكاسايف اقت لكتكو يغعها مخ اقسكاسخايف
اقرامك خخو إز قمك خخح املس خخاياة ياملوأله خخو ا خخو اقدمخ خراد يإمن خخا أيوخ خ ا ا اود خخم اقكب خخع قلتخ خوار املتاح خخو
امل تتو قتحويل هلا اقم خاع يصخواه .يقخد دخان مخ أهخم اتخالو هخلو اقتخدناليف اقخااي ة اقكبخعة
ا فخخرو اوتخخوا لخخت اقت لخخكم .فنس خ اقشخخباب ك خ أدتل خوا مراحخخل اقت لخخكم االبتخخدالث ياقثخخااوي
ياجلخخام ث مخخا فتئخخه تسخخدل مجك هخخا باي ة م خخر ة لخخت مخخر اقخخام  .يتتتثخخل اق تلكخخو اعيقكخخو قتمكخخكم
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مخخديف حخخاى ه خلو اقسكاسخخايف ا راسخخو بكخخاانيف اقت لخخكم فكتخخا يت لخخح قديخخدا ل خخداليف االقتحخخا
مل خخدارس يا اه خخايف اقتحت خخكل اق لت خخث .ييب خ اجل خخديا اق خوار أ انو خخد اعش خ او امللتحم خ
ملكسسايف اقت لكتكو ك تبل أ تارهم ي سنوايف أي أدثر.

 -11يا إلتلخخت اقدئخخايف اقسخخكااكو ُسخ ِّخدله باي ة ا خخد اعشخ او امللتحمخ لكسسخخايف
ت لكتك خخو ا اقد خخرتة املتت خخدة م خ خ خخا  1996إز خخا  .1116فم خخد با خخد اعفارق خخو اقس خخو
امللتحم خ خ خ لكسسخ خ خخايف ت لكتكخ خ خخو م خ خ خ  1165مالي خ خ خ ا خ خ خخا  1996إز  1168ملكخ خ خخون ا
خ خ خخا  .1116يس خ خ خخدل خ خ خخد اون خ خ خخو /اآلس خ خ خخكوي امللتحمخ خ خ خ لكسس خ خ خخايف ت لكتك خ خ خخو أ باي ة
م خ خ خ خ  311 225ا خ خ خ خخا  1996إز  313 986ا خ خ خ خخا  .1116يبا خ خ خ خخد اقبخ خ خ خخكض
امللتحم خ خ خ خ خ لكسس خ خ خ خ خخايف ت لكتك خ خ خ خ خخو م خ خ خ خ خ  981 121ا خ خ خ خ خخا  1111إز  965 321ا
خخا  .1116يسخخدله باي ة دبخخعة لمخخدار  161ملكخخون ا خخد اعش خ او اقخخلي م يلتحم خوا
لكسسايف ت لكتكو ب ا  1996ي ا  .1116دتا أن د اعشخ او امللتحمخ لخدارس
ابتدالكو يناويو قد با أيوا لت مر اقام (م  863مالي ا ا  1996إز  1161ملكخون
ا ا  .)1116يسدل خد اعشخ او اوخالاي لخت شخها ة اقبكخاقوريوس لخت اعقخل باي ة
دبعة ممدارها  811 561ا اقدرتة املتتدة م ا  1996إز خا  .1116يبكنتخا ال تخااا
توألخخد فخوار بخ إلتلخخت اقدئخخايف اقسخخكااكو فمخخد قسخخنه اقنتخخالو اثممخخو ا صخخدوف احتو خخايف
اقسكااكو اثريمو رخيكا .ف لت سبكل املثاا سخدل خد اق خالب مخ اعفارقخو اقسخو املت خرأل
م خ خ خ اجلام خ خخايف س خ خخنوايا باي ة م خ خ خ ا خ خخو  13 111ا خ خخا  1996إز قرابخ خ خخو  63 111ا
ا .1111
 -13يقخخد أُحخخرب تمخخد دبخخع لخخت ص خ كد قس خ فخخرو حتخخوا اعطدخخاا ذيي اإل اقخخو لخخت
اقت لخخكم مخ نخخالا تندكخخل سكاسخخو اقت لخخكم اقشخخامل قلدتكخ اقخ تتدسخخد ا اقورقخخو اقبكوخخاد رقخخم 6
املت لمو قت لكم ( )1111يسكاسو اقدرب ياقتحديد ياقتمككم ياقد م ( .)1111يقد سخدل خد
اعش خ خ او ذيي اإل اقخ خخو امللتحم خ خ ل خخدارس ناصخ خخو باي ة م خ خ  118 111ا خ خخا 1111
إز  119 921ا خ خخا  .1115دتخ خخا أن خ خخد اعطدخ خخاا ذيي اإل اقخ خخو امللتحم خ خ لخ خخدارس
ابتدالكو امو قد با أيو ا م  8 111ا خا  1111إز  11 131ا خا  .1111يمخ
أألل اتان توفر فرو اوتوا لت ت لكم ألكد يتمدمي اقد م قتار اعطداا اقلي ي ااون مخ
إ اق خخايف ذهنك خخو دب خخعة إز ح خخا ة ت ايا خخه يبارة اقت ل خخكم اعساس خخث مخ خ يبارايف اقت خخحو ياقتنتك خخو
اقبشخ خريو ياقنم خخل ياعش خخغاا اق ام خخو ييبارة اقت اياك خخايف مخ خ أأل خخل ص خخكاغو مش خخريع سكاس خخو اُ ِّش خ َخر ا
خخا  1116بغكخخو اوتخخوا لخخت ت لكمخخايف اجلتهخخور لكخخه .يقخخد نتتخخه اةاااخخو اقوطنكخخو منحخخو
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قخخدرها  122ملكخخون رااخخد قوخختان إ حخخو حتخخوا هخخلو احتو خخو اقو خ كدو لخخت اةخخدمايف نخخالا
اقدرتة م ا  1112إز ا .1119
 -11يا خا  1991اسختحد ه اوكومخخو اقخرانمو اقخخوط قلتغليخو املدرسخخكو اقخلي يهخخدف
إز اقتتدي ملشكلو اجلوع ياإلسها ا باي ة االقتحا ملدارس مخ نخالا تاييخد امللتحمخ هبخا
بوألبخخايف غلالكخخو ذايف او كخخو ألكخخدة .ي خخوا اقديقخخو هخخلا اقخخرانمو خخويالا دخخامالا م خ نخخالا رصخخد
مكاااكو إلتتو ولا اقغرض .يا أ ماب اقتوصكايف املنبثمو اقدراسو االستمتخالكو اقخ أألر خا
جلنخخو اقشخخكين املاقكخخو ياقتتويخخل ا خخا  1116توسخخك ا خخا هخخلا اقخخرانمو قكشخختل املخخدارس
االبتدالكخخو يد خخلقك اقثااوي خخو .ييب خ الش ااةل  6اق خوار أ انو اع اد اإلمج خخا قل خخرانمو ل خخت م خخديف
فخ خخرتة  1سخ خخنوايف تغ خ خخث اقسخ خخنوايف املاقكخ خخو  1113/1111ي .1116/1115ييسخ خختدكد م خ خ
ندمايف اقرانمو ما ةتو ه  965مالي طاق .
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Figure 1: Number of learners reached

 -15يقخخد با يف مكاااكخخو اقخخرانمو بنسخخبو  16ا املالخخو م خ  1 916ملكخخارايف رااخخد ا اقسخخنو
املاقكخ خخو  1113/1111إز  5 213ملكخ خخارايف رااخ خخد ا اقسخ خخنو املاقكخ خخو  1116/1115يهخ خخو
مخخا أ ى تخخوفع يألبخخايف مدرسخخكو م هكخخو يمتواباخخو غخخلالكا .ييسخختند اقخخرانمو د نتخخر م خ ناصخخرو
اعساسخخكو إز مبخخدأ املشخخاردو االألتتا كخخو يهخخو يشخختل أيو خا مشخخاردو هكئخخايف إ ارة املخخدارس م خ
أأل خخل املس خخا دة ل خخت إ ارة ه خخلا اق خخرانمو .ييت اق خخد اق خخرانمو حاقك خ خ ا قلحت خخوا ل خخت اةخ خخدمايف
م خ  1 395مكسسخخو م خ املكسسخخايف اقتخخغعة ياملتوس خ و اودخخم قش خراد اعغليخخو يتوصخخكلها إز
املخخدارس يهخخو مخخا يسخخهم ا اقنهخخوض قتنتكخخو االقتتخخا يو اثلكخخو .ي إلاخخافو إز ذقخخك ُيتخخل
ما ةتو ه  51 585م اقنساد املت و ايف لت منا ا رتافا لا يمدمنه م نخدمايف ا إ خدا
يتمدمي اقوألبايف اقغلالكو.
 -16ي ل خخت اق ت خخو با يف مكاااكخ خخو اقت ل خخكم قتبل خ خ أدثخ خخر م خ خ  5ا املال خخو م خ خ اقن خ خاتو اثلخ خخث
اإلمجا يهو ما لها مكاااكو ت لكتكو يد اقدمخراد .ي خوا اوكومخو مكاااكخو اقت لخكم اق خا ي خري
م هلو املكاااكو م نالا اقرسو املدرسكو ي/أي مج اعمخواا قتخار املخدارس لتخ ا إن قخااون
املدارس ا ألنوب أفريمكا ق ا  1996يستا إبىفاع اق خالب املنتتخ إز أسخر فمخعة ما سفاك
الرسااوم املدرسااية .يا خخا  1115بلغخخه اسخخبو اقتالمكخخل امللتحمخ لخخدارس ابتدالكخخو امخخو مخ

8

GE.17-01924

A/HRC/WG.6/27/ZAF/1

ين ف رسو مدرسكو  22ا املالو بكنتا بلغه اسبو مخ ال يخدف ون رسخوما مدرسخكو مخ بخ
امللتحم ملدارس اقثااويو اق امو (اقدرألايف م  8إز  2662 )11ا املالو.
 -12ياوكومو ملتامو إبهنخاد يألخو مخدارس اق خ يتخوفع إمخدا ايف املكخاو ياقكهخر د ينخدمايف
اقتخرف اقتخخحث مخ نخخالا بخرانمو مبخا رة اقت دكخخل إبحخاب اقبنكخخو اقتحتكخخو قلتخدارس يبخرانمو بنخخاد
املدارس ا اعقاقكم .يقد أُحرب تمد دبع ا توفع اةدمايف اعساسكو (إمدا ايف املكخاو ياقكهخر د
ينخخدمايف اقتخخرف اقتخخحث) يبنخخاد مخخدارس ألديخخدة يصخخكااو املخخدارس اقمالتخخو .ييهخخدف بخرانمو
بناد املدارس ا اعقاقكم إز توفع اةدمايف اعساسكو ياالرتماد لستويف اةدمايف ياقتكااو بكنتا
تتوز يبارة اقت لكم اعساسث توألكه برانمو مبا رة اقت دكل إبحاب اقبنكو اقتحتكو قلتدارس م أألل
م اجلو مشكلو اق د املرتادم م مشاري اقبنكو اقتحتكو املدرسكو ا مجكخ املخدارس اقخ ال تسختوا
قوا د يم ايع اقسالمو اعساسكو .ياقغرض م هلا املشريع هخو إهنخاد يألخو املخدارس املكواخو مخ
هكادخخل غخخع ماللتخخو قكامخخل يتاييخخد املخخدارس قمخخدر اعساسخخث م خ إمخخدا ايف املكخخاو ياقكه خخر د
يندمايف اقترف اقتخحث .يمخ نخالا بخرانمو مبخا رة اقت دكخل إبحخاب اقبنكخو اقتحتكخو قلتخدارس
أُبيخخل  123هخخككالا م خ اوكادخخل غخخع املاللتخخو ي تاييخخد  615مدرسخخو إبمخخدا ايف املكخخاو ي115
مدرسخخو لرافخخح اقتخخرف اقتخخحث ي 312مخخدارس إبمخخدا ايف اقكهخخر د .يتُسخخند إز دخخال اقرانة خ
مسخخكيقكو مشخخرتدو خ قس خ اقبنكخخو اقتحتكخخو يهخخو مخخا أسخخدر خ ارتدخخاع اسخخبو صخخغار اعطدخخاا
املستدكدي م ندمايف املرافح املدرسكو.
 -18يتكدل املا ة  )1(12م اقدسختور حخح دخل فخر لخا يشختل اعشخ او ذيي اإل اقخو
ا االستدا ة م الضامان االجتمااى يإذا دخااوا غخع قخا ري لخت خم أادسخهم يمخ ي كلخون
د خخان و خخم او خخح ا اوت خخوا ل خخت مس خخا دة األتتا ك خخو .يم خ ياأل خ اوكوم خخو أن تت خخل ت خخدابع
م موقخخو ا حخخدي امل خوار املتاحخخو وخخا مخ أألخخل اقتوصخخل إز اإل تخخاا اقتخخدر ث وخخلا اوخخح .ييخخند
قخ خخااون املسخ خخا دة االألتتا كخ خخو ق خ خخا  1111بتخ خخكغته امل دقخ خخو( )9لخ خخت أا خ خواع إلتلدخ خخو م خ خ املخ خخنا
االألتتا كو يأشكاا اإلغا و االألتتا كو ي لخت تخوفع هخلو االسختحماقايف االألتتا كخو مخ نخالا
يداقو اقوتان االألتتا ث جلنوب أفريمكا.
 -19ييخند قخااون اقوختان االألتتخا ث جلنخخوب أفريمكخا ق خا  )11(1111لخت اختان ف اقكخخو
تن خخكم املس خخا دة ياة خخدمايف االألتتا ك خخو يإ ار خخا ي فخ خ اس خختحماقا ا مخ خ ن خخالا إاش خخاد يداق خخو
اقوخختان االألتتخخا ث جلنخخوب أفريمكخخا .يينشخخق قخخااون اقوخختان االألتتخخا ث أيوخا مدتشخخكو قلوخختان
االألتتخخا ث توخ ل بواليخخو ايخخو حمخخو املسخختدكدي  .ييمخخد اجلخخديا اق خوار أ انو ثخخو خ خخد
يأاواع املنا املمدمو حبس املن مو ا دل شهر (اكسان/أبريل  1116ا هلو اواقو):
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Child
support

٪ of total

Total

16.1٪

111,578 1,865,585 2,732,149

Disability Grant in aid Care dep G Foster child

Older
persons WR veteran

19,591

18,830

180,547

39

535,979

EC

6,732

2,848

73,445

2

188,011

FS

4,466

111,597

66

516,268

GP

250,941

30

648,954

KZN

95,393

12

440,995

LP

13

234,876

MP

81,434

NC

240,262

NW

5.7٪

974,144

14.3٪

53,374 1,724,569 2,427,198

16,858

23.0٪

109,087 2,803,749 3,897,236

36,944

47,531

14.0٪

53,978 1,746,972 2,380,339

13,792

29,197

8.4٪

34,826 1,052,416 1,417,167

9,919

7,312

77,805

2.7٪

454,832

297,140

14,288

5,013

7,392

49,557

8

7.0٪

814,783 1,190,582

36,780

9,086

8,234

81,431

6

666,354

36,752

Region

9

A/HRC/WG.6/27/ZAF/1
8.7٪

962,497 1,480,290

30,554

481,217 11,934,065 16,953,937
70.4٪

2.8٪

12,637

14,113

150,946

130,572

139,923

240 1,071,662

0.8٪

0.8٪

6.3٪

64
0.0٪

309,479
3,196,258
18.9٪

WC
Total

٪ of total

 -31يقد نلته راسو حديثو إز أن برانمو منا م اعطداا ي اب مناد اق دل ا مرحلخو
اق دوقو املبكرة يُيد م مشكلو توقت اقنتو يُيس م خدا اقبمخاد ا املدرسخو يمخا يتحمخح مخ
اتالو ييايد فرو اوتوا لت اقر ايو اقتحكو ييملخل إلخاطر تخل اعطدخاا ييسخهم ا اوخد
م سلوك املراهمو اة ر م قبل أشد اعطداا ا د ا(.)11
 -31يتخ خخدرك ألنخ خخوب أفريمكخ خخا خ خخا اإل راك أيألخ خخه اوشاشخ خخو اق خ خ ي ااكهخ خخا دبخ خخار اقس خ خ  .فدخ خخث
خخا  1116اشخخريف اوكومخخو ي كمخخو مناقشخخو تت لخخح ق خرتاى يخخد و إز اسخختحداث ا خخا إقاامخخث
الس خختحماقايف اقتما خخد يه خخو ا خخا سكش خختل أيو خ ا االس خختحماقايف ا ح خخااليف اقوف خخاة ياإل اق خخو.
ييفما ولا االقرتاى يسهم مجكخ اعشخ او اق خامل لبخاق تُسختم مخ مرتبخا م نخالا سخنوايف
تلهخخم حبكخخث يسخخت ك ون اوتخخوا لخخت ن خل شخخهري إذا مخخا أصخخبحوا غخخع قخخا ري لخخت اق تخخل
بسب اإل اقو أي در اقس أي حبكث يست ك م ي كلون اوتوا لت هلو االستحماقايف ا
حاقو يفاة امل كل .يقخد قُ ِّخد هخلا االقخرتاى إز احلخ اقخوط قلتنتكخو االقتتخا يو ياق تخل مخ أألخل
مناقشخخته مخ مجكخ اجلهخخايف صخخاحبو املتخخلحو لخا فكهخخا اوكومخخو يمكسسخخايف اع تخخاا يق ا خخايف
املن تايف ياحتت ايف اثلكو.
 -31ي ل خخت يبي خخر اقتنتك خخو االألتتا ك خخو االحتد خخاد بس خخدل يطخ خ قألشخ خ او امل خخداا جبرع خخو
اإلسادة قكبار اقس  .ييُست د هلا اقسدل قلحد م ن ر م خاي ة ارتكخاب اجلرعخو يهخو عنخ
مجك خ اعش خ او املخخداا املسخخدل م خ اق تخخل ا بكئخخايف ُيتكخخون فكهخخا بكبخخار اقس خ  .ييمتوخخث
قااون إاشاد يداقو اقوتان االألتتا ث يألوب أن يبا ر أي ش د يشتبه ا أن ش ت ا مسكئ ا
قد ت رض إلسادة أي ي اي م أذيف انشق هلو اإلسادة إبن ار اقسخل و اوكومكخو امل تتخو
أي أحخخد مسخخكي اقشخخرطو شخختباهه هخخلا .يتُ خخرف اإلسخخادة إز اقش خ د املسخ تبارهخخا تشخختل
"اإليلاد اجلسدي ياجلنسث ياقندسث ياالقتتا ي".
 -33ييخخند اقدسخختور لخخت أن قكخخل فخخر اوخخح ا اقتتتخ بشاارو ىماال من اافة .يُيخخح قكخخل
امخ خخل أن يشخ خخكل امابخ خخو يأن ينوخ خخم إقكهخ خخا ييشخ خخارك فكهخ خخا يأن يوخ خخرب خ خ اق تخ خخل .دتخ خخا ُيخ خخح
عصخخحاب اق تخخل تشخخككل من تخخايف عصخخحاب اق تخخل ياالاوخختا إقكهخخا ياملشخخاردو ا أاش خ تها
يمنخ نخخوا اق تخخاا املوخرب  .ييخخند قخخااون اإلاتخخاف ا اق تخخل ق خخا  )11(1998لخخت إاشخخاد
جلن خخو اإلات خخاف ا اق ت خخل اق خ تس خخدي املش خخورة ق خخوبير اق ت خخل ا املس خخالل املت لم خخو بتح خخوا س خخو
اق تل .يقد ُ ِّدا قااون شخريط اق تخل اعساسخكو ا خا  1113مخ أألخل باي ة قسخ شخريط
تل املست دم ( .)13دتخا ُ ِّخدا قخااون القخايف اق تخل ق خا  )11(1995ا خا  1111مخ
أأل خخل تكس خخع مخ خخنا اوم خخو اقتن كتكخ خخو قنم خخا يف اق تخ خخاا ذايف اقتتثك خخل اقكخ خخاا يتموي خخو اقموا خ خخد
ياالتداقخخايف املت لمخخو ال تتخخامايف يتخخوفع قخخدر أدخخر مخ اوتايخخو قل تخخاا اق خخامل بتخخورة مكقتخخو
يتن كم تواكت اق امل آلألاا يد ة ياق امل غع املتدرغ ك يتمااون أألورا ين حد أ
م (.)15
 -31يي خخند ق خخااون ت خخديل ق خخااون اإلات خخاف ا اق ت خخل ق خخا  1113يقخ خوالا اإلات خخاف ا
اق تخخل ق خخا  1111لخخت أاخخه م خ اححخخت أن يمخخو صخخاح اق تخخل السخختنا إز سخخب م خ
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اعسخخباب اث خخورة أي أي سخخب ت سخخدث كا خخل بت بكخخح شخخريط تخخل إلتلدخخو لخخت املسخخت دم
اقخخلي يخخك ين اق تخخل ادسخخه أي ت خالا كخخا الا أي ت خالا ذا قكتخخو متسخخاييو .يهخخلا ين بخخح لخخت اخخوع
اجلن دتا ين بح لت اق ر  .ينالا اقدرتة قكد االست راض دقه ألنوب أفريمكا أيو ا مدياخو
قااون اإلاتاف ا اق تل املت لمو بدعيس امد املنا و اقبشري ياإليدب ا مكان اق تل(.)16
 -35ياوخخح ا اوتخخوا لخخت الغااذاع واملاااع مكخخرس ا املخخا ة  12مخ اقدسخختور .ييم خ لخخت
اتح ألنوب أفريمكا بوصدها يقوا إمنالكوا ياأل اتان حتخوا مجكخ املخواطن لخت اةخدمايف
اعساسخخكو مثخخل اقسخخك يإمخخدا ايف املكخخاو ينخخدمايف اقتخخرف اقتخخحث .فدخخث خخا  1991ير خخه
اوكومو اقدعمراطكو مستواييف مرتد و م د املساياة ياقدمر ترده اسبوا دبعةا م اقسكان غع
ق خخا رة ل خخت اوت خخوا ل خخت اة خخدمايف ياملخ خوار اعساس خخكو .ييلم خخث اقدس خختور ل خخت خخاتح اوكوم خخو
مسخخكيقكو تخخوفع اةخخدمايف اعساسخخكو جلتك خ اقسخخكان اخخت حخخدي امل خوار املتاحخخو .يفكتخخا يت لخخح
وح ا اوتوا لت املكاو يندمايف اقترف اقتخحث خ مالح خو أاخه لوألخ قخااون املكخاو
اقسابح امل بح ا ألنوب أفريمكا دان اوح ا اوتوا لت إمدا ايف املكاو اق امخو مرتب خ ا للككخو
اعرض اقواق خخو لخخت امتخخدا احخخاري املالكخخو .يقخخد أُاشخخق ا خخا ألديخخد قتوبي خ مخوار املكخخاو مخ أألخخل
إ ح خخو اوت خخوا ل خخت إم خخدا ايف املك خخاو بت خخورة منت خخدو يتلبك خخو االحتكاأل خخايف اإلاس خخااكو اعساس خخكو
عألكاا اواار ياملستمبل يتتحكا اتالو ارب املااث املن ويو لت ككخا نتخري ي ككخا بخ
اجلنس  .ييُ د اوتوا لت مكاو اقشرب امل مواو حمخ ا أساسخك ا يخرتب أيوخ ا بتخحو سخكان اقبلخد
يرفخخاههم يسخخالمتهم .يتتسخخم او ك خخو يت خوافر نخخدمايف إمخخدا ايف املك خخاو إاكخخو قغخخو قنسخخبو وك خخاة
اإلاس خخان يمس خختواييف م كش خخته .يتُبخ خ فكت خخا يل خخث أيأل خخه اقتحسخ خ اقخ خ طخ خرأيف ل خخت اقم خخدرة ل خخت
اوتوا لت إمدا ايف مكاو اعانبك لت مديف اق مد املااث:

 -36ينالا اقسنت املااكت دااه حاقو اجلداف اقشديد أحخد اقتحخداييف اعدثخر إواحخا
اقخ تواألخخه ألنخخوب أفريمكخخا .يم خ أألخخل اقت دكخخت مخ حخخدة ش خخع مشخخكلو شخخا املكخخاو اقناشخخئو خ
اجلداف أاش يف اوكومو فرقو اق تخل املشخرتدو بخ اقخوبارايف امل نكخو بتخوفع اةخدمايف بغكخو اختان
اسخختترار تخخوفع إمخخدا ايف مخ املكخخاو عكخ اقت ويخخل لكهخخا ا مجكخ احتت خخايف اثلكخخو .يال مغخخاالة ا
اقتشخخديد لخخت ير من تخخايف احتت خ املخخدي ا خخم هخخلا اجلهخخد .يم خ أألخخل اقتتخخدي قلوخخغوط
اقناشئو شا املكاو اي يف اوكومو إ اد اعيقويو قرصد ا تتا ا املكاااكو ولو اقغايخو لبلخ
قخخدرو  511ملكخخون رااخخد .يياصخخله اوكومخخو تخخوفع اقبنكخخو اقتحتكخخو اجلتا كخخو املشخخرتدو ب خ املنخخاطح
ملسخخا دة اقبلخخداييف ا ألخخر املكخخاو غخخع امل اجلخخو م خ اقسخخدي إز شخخبكايف اقبنكخخو اقتحتكخخو اجلتا كخخو
قتوصخخكل إمخخدا ايف املكخخاو امل اجلخخو إز اعسخخر امل كشخخكو .يا اقسخخنو املااخخكو يحخخدها شلخخه املشخخاري
املندخخاة ا ةخخاا شخخبكايف اقبنكخخو اقتحتكخخو اجلتا كخخو املشخخرتدو بخ املنخخاطح مخخا يايخخد لخخت 28 111
أسرة م كشخكو ياسختدا منهخا أدثخر مخ  521 111شخ د ي تاييخد  61 111أسخرة م كشخكو
أنريف إبمدا ايف مكقتو أي أساسكو م املكاو ا  12بلديو م بلداييف املناطح ذايف اعيقويو.
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 -32ياقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا حح يكدله اقدستور .فاملخا ة  12مخ اقدسختور تخند
لخخت أن قكخخل فخخر اوخخح ا اوتخخوا لخخت نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو لخخا ا ذقخخك ر ايخخو اقتخخحو
اإلحابكخخو ياوخخح ا خخد اقت خخرض قخخرفض تخخوفع اقر ايخخو اق بكخخو ا حخخااليف اق خوار  .يوخخلو اقغايخخو
أرست قااون اقتحو اقوط ق ا ( 1113اقمخااون رقخم  61ق خا  )1113إطخارا يأساسخا قتخوفع
ندمايف اقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا نلا ا اال تبار ممتوكايف اقر ايو اقتحكو ستورايا
يمناطمك ا ييطنك ا.
 -38يتمخخد ن خخو اقتنتكخخو اقوطنكخخو ر يخخو قن خخا صخخحث ا ألنخخوب أفريمكخخا يلتخخا بوخختان "حكخخاة
مديخدة يصخحكو جلتكخ مخواط ألنخوب أفريمكخخا" حبلخوا خا  .1131يحبلخوا ذقخك اق خا تتخخونت
ن و اقتنتكو اقوطنكو باي ة متوس اق تر املتوق ملواط ألنوب أفريمكا إز  21سخنو لخت اعقخل
ياهور ألكل مخ املخواطن ين سخ اق شخري متحخرري إز حخد دبخع مخ ن خر اإلصخابو بدخعيس
امد املنا و اقبشري يندض اع باد اقناشئو اعمراض يندض م دا يفكايف اقرا قكتل
إز مخخا ين  11حاقخخو يفخخاة ا دخخل  1 111م خ املواقكخخد اعحكخخاد لخخا ا ذقخخك ندخخض م خخدا
يفكايف اعطداا اقلي يمل ترهم ي سنوايف إز ما ين  31ا دل  1 111يقمكخح
قخخوا دبخخع لخخت صخ كد اإلاتخخاف ياقكدخخادة ياجلخخو ة ا تخخوفع نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو يقمكخخح
اقتغ ك خخو اقت خخحكو اقش خخاملو قلدتك خ ياقتملك خخل إز ح خخد دب خخع م خ املس خخببايف االألتتا ك خخو قلت خخرض
ياق وامل اقبكئكو اقوارة.
 -39يم املتك قد ل مالح و إحخراب تمخد دبخع ا إلتلخت ةخااليف اقر ايخو اقتخحكو مثخل
باي ة متوس م داليف اق تر املتوق  -يشع تمرير املراقبو اقسخري و قلوفكخايف اقخلي اُشخر ا دخااون
اعيا /يستر  1116إز أن متوس اق تر املتوق ا ألنوب أفريمكا قد ارتدخ إز  6363سخنو
م  5261سنو ا ا  .1119دتا أن م داليف اقوفكايف قد ا دوه.
Current Status 2015
(published MRC-Dec
)2016

Baseline 2009

Impact indicators

70 years

65 years

63.3 years

56.5 years

Life expectancy at
birth: Total

30 under 5 deaths
per 1,000 livebirths

33 under 5 year
deaths per 1,000
live-births

39 under 5 deaths
per 1,000 livebirths

56 per 1,000 livebirths

Under-5 Mortality
)Rate (U5MR

8 neonate deaths
per 1,000 livebirths

14 neonatal deaths
per 1,000 livebirths

 Neonatal MortalityRate

28 infant deaths per 23 infant deaths per 20 infant deaths per
1,000 live-births
1,000 live-births
1,000 live-births
)(15٪ decrease

Infant Mortality
)Rate (IMR

NDP2030 targets

MTSF 2019 targets

<100 maternal
deaths per 100,000
live-births

154 per 100,000
live-births

39 per 1,000 livebirths

Maternal Mortality 304 per 100,000
Ratio
live-births

 -11يتكد خخد اال اه خخايف املبكن خخو أ خخالو مل خخداليف اق ت خخر املتوق خ خ ص خخحو اقتم خخديرايف اقس خخكااكو
ملنتت خ خ خ خ خخت اقس خ خ خ خ خخنو اق خ خ خ خ خ اش خ خ خ خ خخرها املكت خ خ خ خ خ اإلحت خ خ خ خ خخالث جلن خ خ خ خ خخوب أفريمك خ خ خ خ خخا ن خ خ خ خ خخالا ش خ خ خ خ خخهر
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ب/أغسخ خ خ  1116يه خ خخث ت خ خخدا ل خ خخت أن متوسخ خ خ اق ت خ خخر املتوقخ خ خ ا ألن خ خخوب أفريمك خ خخا با
م  5661ا ا  1119إز .6161
 -11يت خخاي ألنخخوب أفريمكخخا م خ خ د أم خراض موخخا ت أرب خ م خرايف يشخختل أمراا خا سخخاريو
ددخخعيس امخخد املنا خخو اقبشخخري ياإليخخدب ياقسخخل يارتدخخاع اسخخبو يفكخخايف اعمومخخو يم خخدا يفكخخايف
اعطدخخاا يباي ة اإلصخخابو إم خراض غخخع سخخاريو يارتدخخاع م خخداليف اق نخخت ياإلصخخا يف ياقتخخدمايف
اقندسخخكو (اقراخخا) .ييشخخكل ت ايخخا ف اقكخخو اقن خخا اقتخخحث اعسخخاس اقخخلي تمخخو لكخخه اقتخخدناليف
اقناألحخخو قتحس خ اقنتخخالو اقتخخحكو .ييتوقخخت ندخخض خ د اعم خراض لخخت يألخخو ا خخا صخخحث
ي ت خخل بكد خخادة ييم خخو ل خخت أس خخاس مب خخا ت خخوفع اة خخدمايف اقت خخحكو املتاح خخو ياملنت خخدو ياقكد خخكة
ياملناسبو ياملكسورة اقكلدو يذايف اقنو كو اجلكدة.
 -11ي دف ألنوب أفريمكا إز قمكح اقتغ كو اقتخحكو اقشخاملو قلدتكخ حبلخوا خا 1131
مخ نخخالا سكاسخخو اقتخ م اقتخخحث اقخخوط  .ي خخدف هخخلو اقسكاسخخو إز " تك خ اعم خواا إل حخخو
حتوا مجك مواط ألنوب أفريمكا لت ندمايف صحكو ش تكو ألكدة يمكسورة اقتكلدو قتلبكخو
احتكاألا م اقتحكو بترف اقن ر يا هم االألتتا ث  -االقتتا ي".
 -13ييواألخخه ا خخا اقر ايخخو اقتخخحكو ا ألنخخوب أفريمكخخا حاقك خا قخخداييف تتتثخخل ا اق ديخخد م خ
أيأله د املساياة املوري و م حمبو اوكم غع اقدعمراطث املااخكو .يتخند اقورقخو اقبكوخاد بشخ ن
اقتخ خ م اقت خخحث اق خخوط اقخ خ اُ ِّشخ خَريف ا  11د خخااون اعيا /يس خختر  1115ل خخت أن ألن خخوب
أفريمكا تندح ما اسبته  865ا املالو م ان ها اثلخث اإلمجخا لخت ق خاع اقتخحو غخع أن ياقخ
اقدوالد اقناشئو ندمايف اقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا منحاب إز اعغنكخاد إز حخد دبخع
حك خخث تتتت خ اقدئ خخايف اعغ خ ل خخا اس خخبته  36ا املال خخو م خ ةت خخوع ه خخلو اقدوال خخد رغ خخم أن "اس خخبو
احتكاألا ا اقتحكو" تمل  11ا املالو.
 -11يقخخد اسخختحد ه اوكومخخو م خ نخخالا يبارة اقتخخحو سخختو قن خوايف تخخل م نكخخو قت خ م
اقتخخحث اقخخوط قتحمكخخح اعهخخداف اقتاقكخخو :اقتحوخخع إلاشخخاد صخخندي اقت خ م اقتخخحث اقخخوط
يتتخختكم يتندكخل ةتو خخو اسخختحماقايف تت لخخح اخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو ا إطخخار اقتخ م اقتخخحث
اقخخوط ياقتحوخخع قلدتخخل ب خ املشخخرتي يممخخد اةخخدمايف يا تتخخا ممخخدمث اةخخدمايف يقديخخد
ير امل ايف اق بكو ا بكئو اقت م اقتحث اقخوط ياسختكتاا يرقخو سكاسخو اقتخ م اقتخحث
اقخخوط قت تكتهخخا ل خت اجلتهخخور يت ايخخا اقن خخا اقتخخحث قلتنخخاطح .ينخخالا فخخرتة إطخخار اإلادخخا
املتوس اعألل اقخ تبخدأ ا اقسخنو املاقكخو  1118/1112سخرتدا اجلهخو لخت إاشخاد صخندي
اقت م اقتحث اقوط  .يسكستهل هلا اقتندي بد م م مكت االمتثاا قلت خايع اقتخحكو
تلكو ا تتا اق كا ايف املثاقكخو يممخدمث نخدمايف اقر ايخو اقتخحكو اعيقكخو اةاصخو ياملستشخدكايف
اق امو حاملا قتل لت اقشها ايف امل لوبو.
 -15يقد أحربيف اوكومخو تمخدما دبخعا ا تندكخل ا خا اقر ايخو اقتخحكو اعيقكخو جلنخوب أفريمكخا
خ طريخخح إ خخا ة تن خخكم تندكخخل هخخلا اقن خخا مخ نخخالا أربخ قنخوايف تندكخخل يخد ة هخخث :أفرقخخو خخم
اق كخخا ايف املت تتخخو قلتنخخاطح ياعفرقخخو امل نكخخو بتخخوفع نخخدمايف ا خخا اقر ايخخو اقتخخحكو اعيقكخخو ا
إلتلخخت اعألنحخخو يبخرانمو اقر ايخخو اقتخخحكو ا املخخدارس ياقت اقخخد مخ املتارس خ اق خخام يغخخعهم
م ممدمث اةدمايف قل تل ا مرافح اقر ايو اقتحكو اعيقكو.
GE.17-01924
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 -16يعك خ أيو خا مالح خخو حخخديث مايخخد م خ اقتمخخد ا تندكخخل اقخخرانمو اقنتخخوذألث إلاشخخاد
يصخخكااو املستوصخخدايف اقخخلي يهخخدف إز قس خ او كخخو اةخخدمايف اقتخخحكو يإز االرتمخخاد لسخختويف
تمخ خخدمي اةخ خخدمايف .يا خ خخا  1111اسخ خختُهله املرحلخ خخو اقثااكخ خخو م خ خ تلكخ خخو االرتمخ خخاد قخ خخرانمو
اقنتخخوذألث إلاشخخاد يصخخكااو املستوصخخدايف قلت دكخخل بتندكخخل اقخرامو ذايف اعيقويخخو قلحكومخخو .يمخ
نخخالا ه خخلو املرحل خخو اقثااك خخو م خ مراح خخل اق خخرانمو يس خ ت ق خخاع اقت خخحو اق ام خخو قتحس خ او ك خخو
نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو اق خ تُخخوفر ا  3 511مرفم خ ا م خ مرافخخح اقر ايخخو اقتخخحكو اعيقكخخو اق خ
تشخختل مستوص خخدايف حكومك خخو يمراد خخا ص خخحكو ا احتت خخايف اثلك خخو .يين خخوي ه خخلا اق ت خخل ل خخت
قويل املستوصدايف اقمالتو يمرادا اقر ايو اقتحكو ا احتت ايف اثلكو إز مستوصدايف منوذألكو
يسخخت ك مجك خ م خواط ألنخخوب أفريمكخخا االسخختدا ة مخ نخخدما ا حبس خ انتكخخارا م بدوخخل اقنو كخخو
اثس خخنو قل خخدمايف اق خ توفره خخا ه خخلو املراف خخح .يح خ هناي خخو ذار/م خخارس ُ 1116س خخدل ةت خخوع
ترادت خخث ق خخدرو  311مرفمخ خ ا مخ خ املراف خخح املكهل خخو دتستوص خخدايف منوذألك خخو مخ خ اق خخدرألايف اقدو خخكو
ياقلهبكو ياقرياايو.
 -12يقلتت خخدي قلتح خخداييف املتت خخلو بد خخعيس ام خخد املنا خخو اقبش خخري ياآلنر اقواس خ و اقن خخا
مل خخرض اإلي خخدب ا تت خخديف اوكوم خخو هندخ خا مت خخد اقم ا خخايف .ين خخالا خخا  1111اس خخت رض
احل خ اقخخوط جلنخخوب أفريمكخخا امل خ إليخخدب اقخخلي تشخخارك فكخخه اوكومخخو يمكسسخخايف اع تخخاا
يمن ت خخايف اق ت خخل ياحتت خ امل خخدي س خخع تندك خخل ه خخلو اة خ االس خرتاتكدكو برانة خ ا ش خخامالا قلوقاي خخو
ياقر ايو ياق الج ة و اقسنوايف اةت اقتاقكو (قلدرتة .)1116-1111
 -18ييوأل خخد ا ألن خخوب أفريمك خخا اقك خخو أد خخر بخ خرانمو ا اق خخام قل خخالج لو خخا ايف اقدعيس خخايف
اقمهمريخخو .يا هنايخخو ذار/مخخارس  1116دخخان ال ي خااا هنخخاك  3 112 336مريو خ ا خيو خ ون
قل الج لوا ايف اقدعيسايف اقمهمريو .يتُ د اقوقايخو ردكخاة اجلهخو املبليقخو ملكافحخو فخعيس امخد
املنا خخو اقبشخخري ياإليخخدب .يمنخخل إطخخال لخخو االستشخخارايف ياقدحخخوو اق بكخخو ا خخا 1111
أُألريه فحوو ملا ةتو ه  11ملكون ش د .يشله اقدحوو ما ةتو ه 11 898 318
أشخ خ او ت خ خرتايى أ ت خخارهم ب خ خ  15ي 19س خخنو يه خخو م خخا يتد خخايب اق خخرقم اقس خخنوي املس خختهدف
يقدرو  11مالي ش د ا اقسنو املاقكو .1116/1115
 -19يألن خخوب أفريمك خخا ه خخث مخ خ أيا بل خخدان اق خخام اقخ خ ب خخدأيف اق ت خخل قتكنوقوألك خخا اجلدي خخدة
قتش كد مرض اقسل ( .)GeneXpertي ري ألنوب أفريمكا حاقكخا اخو  51ا املالخو مخ اودخم
اإلمجا ولو اقدحخوو اقخ ُ خريف املكخا قتشخ كد اإلصخابو لخرض اقسخل .ي إلاخافو إز ذقخك
يوألخخد ا ألنخخوب أفريمكخخا مخخا اسخخبته  61ا املالخخو م خ ةتخخوع مراخخت اق خخام اقخخلي يتنخخايقون ياد
اقبكدادل (يهو أحدث ياد ق الج مرض اقسخل املمخاي قل مخاقع) يمخا اسخبته  63ا املالخو مخ
املتاب بدعيس امد املنا و اقبشري اقلي يتلمخون اق خالج املكخا قوقخايتهم مخ اإلصخابو قسخل
(اق الج إلسكواكابيد) .يا ا  1111أطلمه اوكومو برانةخا ياسخ اقن خا قدخرب املتخاب
قسخ خ خخل يسخ خ خختهدف املرافخ خ خخح اإلصخ خ خخالحكو ياملنخ خ خخاألم يسخ خ خختو ةتت خ خ خخايف يلكخ خ خخو ةخ خ خخايرة قلتنخ خ خخاألم.
يا خخا  1115فخخرب مخخا ةتو خخه  569 125م خ اخخاالد املرادخخا اإلصخخالحكو قخخديف يصخخووم
إقكه خ خخا يأ ن خ خخاد حبس خ خخهم فكه خ خخا ي ن خ خخد اإلف خ خراج خ خخنهم يتُخ خخوفر ن خ خخدمايف ف خ خخرب املت خ خخاب قس خ خخل ا
مخخا اسخخبته  9263ا املالخخو مخ املنخخاألم اةااخ و قلتراقبخخو ي خخد ها  111مندتخا .ي إلاخخافو إز
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ذقخخك فخخرب مخخا ةتو خخه  31ملكخخون ش خ د قكشخخت اإلصخخابو لخخرض اقسخخل ا مرافخخح اقتخخحو
اق امو ا ا .1115
 -51يم خ أأل خخل قس خ اوت خخوا ل خخت ن خخدمايف م خخا قب خخل اق خخوال ة ا مرحل خخو مبك خخرة ي كخ خ
اووامل أطلمه يبارة اقتحو برانمو " "MomConnectا ب/أغس  1111يهخو بخرانمو
ي خختم مخ خ نالق خخه تس خخدكل اووام خخل س خخت دا هخ خواتده اقنماق خخو/اةلكوي خخو مخ خ أأل خخل تلم خخث رس خخالل
أسبو كو تتالد مخ مرحلخو اوتخل .يعكخ قلحوامخل أيوخا إرسخاا شخكاييف أي رسخالل شخكر ي نخاد
فكتا يت لح ةدمايف اق ُيتخل لكهخا مخ اق كخا ايف اق امخو .يحخ  31ذار/مخارس 1116
ُس خ ِّخدل ةت خخوع ترادت خخث ق خخدرو  912 153مخ خ اووام خخل يتلم خخه يبارة اقت خخحو  253ش خخكويف
ي 1 216رساقو شكر ي ناد.
 -51يا اقدخخرتة  1116/1115شخخر ه يبارة اقتخخحو ا تندكخخل تلكخخو املسخخا اقخخدعوغراا
ياقتحث م أألل اقوقوف لت اقتمد اثرب فكتخا يت لخح واقخو اقتخحكو قسخكان ألنخوب أفريمكخا
الستنا إز اعهداف اقوار ة ا ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو .ي تلكخو املسخا هخلو قغخو اعاكخو حكخث
ستوفر اقبكاانيف اقوريريو اق يُسرتشد هبا ا يا اقسكاسايف يإ ارة اقخرامو االسخرتاتكدكو .يهخث
تش خختل املكشخ خرايف اقدعغرافك خخو يمكشخ خرايف بخ خرامو ر اي خخو اعموم خخو يح خخديثث اق خخوال ة ير اي خخو ص خخحو
اعطدخخاا ياقتخخحو اإلحابكخخو ييسخخالل من خ اوتخخل ياقت امخخل م خ اعم خراض غخخع اقسخخاريو ي وامخخل
اة خخر فو خالا خ يا خ امل خرأة ا احتت خ يهخخث ستسخخا د اوكومخخو إز حخخد دبخخع لخخت اقوفخخاد
قتاامها قتحمكح ر يو "حكاة مديدة يصحكو جلتك مواطن ألنوب أفريمكا".
 -51يقخخد أصخخبحه ألنخخوب أفريمكخخا ام خخو بخخور رلكسخخكو يممتخخدا قتخخدفمايف اودخخرة امل تل خخو.
ييتتت خ الرىاااأل ا جان ا جبتك خ اومخخو املكرسخخو ا اقدسخختور سخختثناد ب خخض اومخخو املداكخخو
ياقسكاسخخكو اق خ تمتتخخر لخخت امل خواطن  .يال ت خااا ألنخخوب أفريمكخخا تشخخكل ممتخخدا رلكسخخك ا مللتتسخخث
اقلدود يحتو ايف ش م املهاألري اقلي يس ون قلتتت بدرو األتتا كو ياقتتا يو أفول.
 -53ييوا خ اعطدخخاا املهخخاألرين اقخخلي يخخدنلون ألنخخوب أفريمكخخا غخخع متخخحوب بخخلييهم ا
مرادخخا ر ايخخو اعطدخخاا ياقشخخباب يي خخاملون بتخخدتهم أطدخخاالا يتخخاأل إز اقر ايخخو ياوتايخخو .يدث خعا
مخخا يتخ ت مخ أسخخرهم يإ خخا م إز بلخخداهنم اعصخخلكو .قخخلا يبمخخت هخخكالد اعطدخخاا ا اقبلخخد فخخرتة
بمنكخو طويلخخو .يقخخد أحاطخخه ألنخخوب أفريمكخخا لتخا ملالح خخايف اةتامكخخو قلدنخخو حمخخو اق دخخل اقخ
توص خخث بت اي خخا مج خ خ اقبك خخاانيف املت خخندو املنهدخ خخث بش خ خ ن اعطد خخاا امله خخاألري يملتتس خخث اقلدخ خخود
ياقالألئ ياقت دكل بوا بريتودوا قتبسك تمدمي ندمايف ايخو اق دخل إز هخكالد اعطدخاا ا
اقوقه املناس .
 -51يا خخا  1111م خخديف اوكوم خخو م خخك ر قت خخو يطنك خ خ ا بش خ خ ن اق خختالحم االألتتخ خخا ث
ياست رض هلا املك ر اقتمد اثرب او بنخاد ةتتخ ألنخوب أفريمخث متوخام يأ يسخ ت إز تخوفع
منخخر ملناقشخخو االس خرتاتكدكو اقوطنكخخو قبنخخاد ةتت خ ألنخخوب أفريمخخث ان يشخخامل قلدتك خ  .يأقخخر مخخك ر
اقمتو إن اقتالحم االألتتا ث ي تتد إز حد دبع لت قدرة احتت ايف اثلكو بتدتها ألادا م
احتت دكل لت اقتتدي ولا اقتحخدي يا تتخد بخرانمو تخل يإ خالانا سخلتا قتحخداييف اقخ
تواألههخ خخا ألنخ خخوب أفريمكخ خخا ا بنخ خخاد ةتت خ خ متحخ خخد ينخ خخاا م خ خ اق نت خ خريو ياقتحكخ خخا اجلنسخ خخث ب خ خخد
ا .1991
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 -55يق خخد أس خخدريف اودت خخايف ل خخت اقر خخااي اعألااخ خ اقخ خ ح خخد ه ا املاا خخث يم خخكنرا ا
خ خخا  1115خ خ نس خ خخالر ا اعرياى يأا خ خرار ملتتلك خ خخايف .يأ اا خ خخه اوكوم خ خخو بش خ خخدة ه خ خخلو
اودتخخايف يتخخدنله يدخخااليف إادخخاذ اقمخخااون يأيقدخخه اودتخخايف يامتخخدا ها إز أاخخاد أنخخريف م خ
اقبلخخد .يتنسخخح إ خخا ة إحخخالا اقسخخلم يسخخكا ة اقمخخااون ياقن خخا ا ةتت اتنخخا لخخت أ لخخت مسخختواييف
اوكوم خخو .يق خخد م خخد اق خرلك أل خخادوب بيم خخا األتتا خخايف م خ اجله خخايف امل نك خخو ا ألن خخوب أفريمك خخا
ملناقشو سكاسو اقبلد ا ةاا اودرة يدكت عك مل تلت اقم ا ايف أن ت تل م اوكومخو لخت
تشدك اودرة املن تو ياق القايف اوسخنو بخ املخواطن ياقر خااي اعألااخ  .ي خري تنخايا املسخالل
املت لم خخو ق ن خخت ياقتتكك خخا ا خخد اقر خخااي اعألااخ خ مخ خ ن خخالا خخالث جل خخان رلكس خخكو مش خخرتدو بخ خ
اق خخوبارايف يه خخث اقلدن خخو امل نك خخو ود خخرة ياقلدن خخو امل نك خخو ق خختالحم االألتت خخا ث ياقلدن خخو امل نك خخو
قسكاسو اقسكااكو.
 -56ي تالا قدمرة  133م إ الن يبرانمو تل ير ن أقريف اوكومو اقتدري ا ةاا
حم خخو اإلاس خخان مل خخوادث إاد خخاذ اقم خخااون .ياقغ خخرض مخ خ ه خخلا اقت خخدري ه خخو ا خختان تواف خخح إاد خخاذ
تشري ايف اودرة م االقتاامايف اقديقكو وكومو ألنوب أفريمكا يت ايا مافو حمخو اإلاسخان لخت
اقنحو املنتوو لكه ا اقدستور يا قااون اودرة(.)12
 -52يتمخخرتى اوكومخخو ر يخخو تكخخون فكهخخا ألنخخوب أفريمكخخا بلخخدا ُيتوخ اودخخرة اقديقكخخو م خ أألخخل
اقتنتكخخو .يتدكخخد الوراااة ارض اراع املتعلقااة ابلجاارة الدوليااة ( )1261إاخخه قخخك م خ املستحس خ
يال مخ املتكخ يقخخت اودخخرة اقديقكخخو .ييلخخد إز أن اودخخرة اقديقكخخو اخخاهرة طبك كخخو يإ ابكخخو إز
حخخد دبخخع إذا أحسخخنه إ ار خخا يعكنهخخا أن تسخخهم إسخخهام ا حايلخ ا ا منخخو اقتتخخا ألنخخوب أفريمكخخا
يقوي خخل أفريمك خخا ل خخت اقنح خخو املت خخونت ا ن خ خخو خخا  1163يه خخث تس خخهم ا ذق خخك قد خ خخل
يستواصل اإلسها فكه.
 -58يقخخد ياخ ه اوكومخخو قت خخاين مخ ألهخخايف فا لخخو شخ منهخخا احتتخ املخخدي مشخخريع
خطة ىمل وطنية ملةافعة العن رية والتمييز العن ري وكره ا جان وماا يت ال باذلم ما
تع ا  .يسعشخخد هخخلا املشخخريع ن خخو سرتسخخث اعسخخاس قوا خ سكاسخخو امخخو شخخاملو ملكافحخخو
اق نتخريو ياقتتككخخا اق نتخخري يدخخرو اعألاا خ يمخخا يتتخخل بخخلقك م خ ت تخ  .يقخخد اش خ يف اق تلكخخو
املت لمخخو بواخ ن خخو تخخل يطنكخخو جلنخخوب أفريمكخخا مخ إ خخالن يبخرانمو تخخل يخخر ن امل تتخخدي ا
نتا املك ر اق املث اقثاقث ملكافحو اق نتخريو ياقتتككخا اق نتخري يدخرو اعألااخ يمخا يتتخل بخلقك
م خ ت تخ خ  .ياُش خخر مش خخريع اة خخو يطُخخرى قلت لك خخح اق خخا لك خخه ا اقد خخرتة م خ حايخ خران/يواك خخه إز
ب/أغس خ  .1116ي خخري حاقك خ ا إ خخا ة صخخكاغته ق راخخه لخخت ةل خ اقخخوبراد دخخث ين خخر فكخخه
ييوافح لكه ا يقه الحح م هلا اق ا .
 -59يياف خخح ةلخ خ اق خخوبراد ا تشخ خري اعيا/أدت خخوبر  1116ل خخت اش خخر مش خخريع اقم خخااون
املت لخخح مبنااك ومةافعااة ج ارار الةراهيااة وخطاااب الةراهيااة يطخخرى هخخلا املشخخريع قلت لك خح اق خخا
لكخخه .ييمخخر مشخخريع اقمخخااون ألخرالم اقكراهكخخو ين خخاب اقكراهكخخو ييتخخونت أيوخا ياخ تخخدابع ملنخ
هلو اجلرالم يمكافحتها .ييسخلم مشخريع اقمخااون رتكخاب ألرعخو دراهكخو إذا ارتكخ شخ د أي
إلاقدخ خخو م خ خخرتف هبخ خخا أي إلاقد خ خخو قلمخ خخااون اق خ خخرا أي قلتش خ خري ايف (يش خ خخار إقكهخ خخا ب ب خ خخارة "اجلرع خ خو
أي امل اقدو اعساسكو") يدان ذقك بداف قكا أي قامل أي ت ت غع مشريع .يب د مشايرايف
يت لكمايف امو ري حاقكا إ ا ة صكاغو مشريع اقمااون.
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 -61يتكتس خخث سا ا مة النس اااع وا طف ااا ا ةتت خخايف ألن خخوب أفريمك خخا أاك خخو قغ خخو .يت خخل
مشكلو اق نخت اجلنسخث اقخلي ُعخارس لخت اعطدخاا قخدايا ألسخكت ا .يقخد أحاطخه ألنخوب أفريمكخا
لت خ ا ملالح خخايف اةتامكخخو قلدنخخو حمخخو اق دخخل اتخخوو ا دخخاض م خخداليف اإلبخخالل جل خرالم
يمالحمخخو مرتكبكهخخا يإ ااخختهم ياقخخنمد اق خخا ا تمخخدمي نخخدمايف اقخخد م قلوخخحااي م خ اعطد خخاا
يتدخخاييف مسخختواها بخ املنخخاطح لخخا يشخختل نخخدمايف اق خوار ياال تتخخا اقشخخديد لخخت من تخخايف
احتت املدي قتوفع هلو اةدمايف.
 -61يأاش يف اوكومو مرادا اقراحو ياقر ايخو ( )Thuthuzelaهبخدف اوخد مخ اإليخلاد اقتب خث.
يا خخا  1111ا خخرتف اعمخ خ اق خخا قألم خخم املتح خخدة هب خخلو املراد خخا تباره خخا "منوذألخ خ ا املكخ خ ا
قلتتارسايف اقدوخلت" ا ةخاا إ ارة اق نخت اجلنسخاي ياقتتخدي قخه .يتتبخ مرادخا اقراحخو ياقر ايخو
هندا متكامالا ا اقت امل م اقناأل م حوا ث اال تداد اجلنسخث قوامخه االحخرتا يتخوفع اقراحخو
ير اقكرامو ياتان اق داقو قوحااي اق نت اجلنسث.
 -61يتندرج إ ارة منوذج مرادا اقراحو ياقر ايو يبدد اق تل به ات مسكيقكايف اقنكابو اق امخو
اقوطنك خخو .ييتوق خخت حاح خخه ل خخت ف اقك خخو يدد خخادة ت خخاين اجله خخايف امل نك خخو ا خخت اق خخديالر اوكومك خخو
ياقت خخاين مخ من تخخايف احتتخ املخخدي اثخخد ة .ييردخخا هخخلا اقنتخخوذج قديخخدا لخخت اقرفخخح قوخخحااي
ياال او إز اقمواد دتا ي تتد لخت ت خاين اجلهخايف امل نكخو يإشخراف اقنكابخو لخت اقتحمكمخايف ا
اجلرالم .ييكت اودف اعيلت ا اقتملكخل إز أ حخد مخ اإليخلاد اقتب خث يتملخكد مخدة اقدتخل
ا اقموااي يباي ة م داليف اإل ااو فكها.
 -63يأاش خ يف يال خخر ش خخرطو ألن خخوب أفريمك خخا يح خخدايف م نك خخو ق ن خخت اعس خخري ي اي خخو اق د خخل
ياجلرالم اجلنسكو بغكو تمدمي ندمايف ماللتو قوحااي اق نت اجلنساي .ف ند اإلبالل جبرعو تنمل
اقوخخحكو م خ بكئخخو دتردخخا اقشخخرطو مخخثالا إز بكئخخو أدثخخر مالدمخخو قلوخخحااي قبخخل أن شنخخلها اقشخخرطو
أي سكارة إس اف إز مردا اقراحو ياقر ايو ا املستشدت.
 -61ي رب خخه اوكوم خخو مم خخدمث ن خخدمايف كخ خ اقو خخحااي ا أق خخاقكم اقبل خخد اقتسخ خ و مجك ه خخا
يأاشخ يف أيوخ ا مرادخخا اوتايخخو املوحخخدة اقخ تمخخد نخخدمايف متكاملخخو قتتكخ اقوخخحااي .يأاشخ يف
اوكومخخو أيو خا مالأل خخق إلي خواد اقنس خخاد ا خخحااي اإليخخلاد يمراد خخا إل خخا ة اعمخخل قو خخحااي اق ن خخت
اجلنسخخاي ا إلتلخخت اعقخخاقكم يمردخخا اتتخخااليف هاتدكخخو مدتوح خا لخخت مخخدار اقس خا و ي خ حبخخااليف
اق نت اجلنساي يهو مردا انا خد ا مخ اجلخوالا اقديقكخو .ي بخ يف لخو  365يومخ ا (يهخث لخو
اشخ خ يف ا اعص خخل خ خ ل خخو  16يوم خ خ ا مخ خ اقنو خخاا ا خخد اق ن خخت اق خخلي ع خخارس ل خخت اقنس خخاد
ياعطداا اق ا ته نالا شهري تشري اقثاي/اوفتر يدااون اعيا /يستر) مجك ق ا ايف
احتت يتونخه إشخراك اقرألخاا ياعيال قكتخبحوا ألخادا مخ اوخل ا سخكا اقموخاد لخت اق نخت
اد اقنساد ياعطداا.
 -65يا خخا  1111فرغخخه اوكومخخو مخ ياخ اس اتاتيجية وطنيااة للتعاماال مااك اجل ارار
اجلنسااية ىلااف كااو مشااتت ب ا القطاىااات يهخخث اس خرتاتكدكو تشخخد اتبخخاع هنخخو مشخخرتك ب خ
اقم ا خخايف إباد مجك خ اقموخخااي املتتخخلو ثخخادم امل تتخخو ا اجلخرالم اجلنسخخكو .يقخخد االس خرتاتكدكو
بواخوى ياألبخايف يمسخخكيقكايف مجكخ اجلهخايف امل نكخخو بتشخككل هخلو اثخخادم يإ ار خا .يتخند اة خخو
االسرتاتكدكو اقوطنكو أيوا لت اود اع م املواد اقخريلك املت تتخ امل لخوب يألخو هم
ا دخ خخل يكتخ خخو إلتتخ خخو ا اجل خ خرالم اجلنسخ خخكو( .)18يينبغخ خخث أن يكخ خخون سخ خخت ا و مجك خ خ اقوخ خخحااي
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االستدا ة م ندمايف مثل برانمو اإل دا اقموالث ياملخوا اإل المكخو مخ اتخوو يمخوا مرلكخو
يموا بتكغو برايل يتوبي اقغلاد لخت اعطدخاا يبخرامو اقوقايخو مخ اقتخ ر اةاصخو ق خامل مخ
احااي اق نت اجلنسث الية لت يا ا ا إل ارة تدفح اوااليف يسكاسو فخرب قتوألكخه قوخااي
اجلرالم اجلنسكو إز اثادم امل تتو حكثتا دااه موألو ة.
 -66ييلدر بند املساياة اقوار ا اقدستور (املخا ة  )9بتخريا اق بخارة اواقخو اقايألكخو تبارهخا
أحد اق ريف اق ُي ر لت أساسها اقتتككخا اححخت .يتخند اقورقخو اقبكوخاد املت لمخو عسخر ا
ألنخخوب أفريمكخخا ياقتخخا رة خ يبارة اقتنتكخخو االألتتا كخخو لخخت أن اعسخخرة ت تخخر بتخخورة امخخو إز
ألااخ االقتتخخا ياوكومخو ياقت لخخكم أحخد اقم ا خخايف اعساسخكو اقخ ال غخ نهخخا قسخع احتتخ .
يتك ر اعسرة ا دكدكو تن كم احتت يهككلته يسعو.
 -62يق خخد يا خ ه اوكوم خخو قت خخاين م خ اجله خخايف امل نك خخو امل تت خخو اس خرتاتكدكو م خ أأل خخل
اقتتدي ع تاا اق نت اجلنساي ياقمالم لت املكل اجلنسث اق تسختهدف فئخو املثلكخايف ياملثلكخ
يما يألخخث املكخخل اجلنسخخث يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنس خ ا ألنخخوب أفريمكخخا.
يا ا  1113أ كد تشككل فراة ىمل وطنية ت تل م نالوا اوكومو ا إطار شرادو م
كثل قلتكسسايف يمن تايف احتت املخدي املشختوقو قدتخل  9ا سخبكل إحخاب خد مخ املهخا
اجللكلخو .ييشخختل ذقخخك أمخخورا منهخخا ياخ اسخرتاتكدكو تخخدنل يطنكخخو قلتتخخدي قلدخرالم اقمالتخخو لخخت
اوع اجلن ياملكل اجلنسخث ياملرتكبخو ا حخح أفخرا تلخك اقدئخو يمنخ حخديث تلخك اجلخرالم يياخ
ن خخو تندكخخل مشخخرتدو ب خ اقم ا خخايف قتنسخخكح املبخخا رايف املتوابيخخو ياملتكاملخخو .يتوقخخه فرقخخو اق تخخل
اقوطنكو أيو ا ت ايا قدرة اوكومو لت تلبكو احتكاألايف املثلكخايف ياملثلكخ يما يألخث املكخل اجلنسخث
يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنس خ يتخخد كم قخخدرة من تخخايف احتت خ املخخدي لخخت
تمدمي اةخدمايف ذايف اقتخلو .يتسخ ت اوكومخو قتحسخ اقخرياب بخ اإل ارايف اوكومكخو يتندكخل
برامو مثل برانمو اقوصوا إز اق داقو يت ايا اومو اقدستوريو ين و اق تل اقوطنكو إز ألاا
اق تخخل خ دث خ م خ مكسسخخايف حمخخو اإلاسخخان امل تتخخو  -مثخخل جلنخخو حمخخو اإلاسخخان يجلنخخو
املساياة بخ اجلنسخ  -هبخدف مكافحخو اق نتخريو يدخرو اعألااخ يمخا يتتخل بخلقك مخ ت تخ
ياقتتخخدي م خ ر ع خخر إلتلخخت أشخخكاا اقتتككخخا اق خ تسخختهدف املثلكخخايف ياملثلك خ يما يأل خث املكخخل
اجلنسخخث يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنس خ  .يتتخخونت اوكومخخو قس خ تنخخايا
اقموخخااي م خ ألاا خ اجلهخخايف اقدا لخخو امل تتخخو ا ا خخا اق داقخخو اجلنالكخخو لخخا ا ذقخخك نخخدمايف
اقشرطو ياقنكابو ييبارة اقتنتكو االألتتا كو ييبارة اقتحو ييبارة اةدمايف اإلصالحكو.
 -68يق خخد اي خخليف ألن خخوب أفريمك خخا ن خ خوايف ال يس خختهان هب خخا ا س خخبكل قسخ خ اقتنس خخكح بخ خ
اوكومخخو ياحتتخ املخخدي ا ةخخاا مكافحخخو اق نخخت (لخخا فكخخه االغتتخخاب ياقمتخخل) اقخخلي يسخختهدف
املثلكايف ياملثلك يما يألث املكل اجلنسث يمغايري اوويو اجلنسااكو يحاملث صدايف اجلنس (.)19
 -69يتم خ اوكومخخو أشخواط ا ا سخخبكل اخختان م املخخو أفخرا فئخخو املثلكخخايف ياملثلكخ يما يألخخث
املكخخل اجلنسخخث يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنس خ لخخت قخخد املسخخاياة م خ سخخالر
املواطن ياتان اقتتخدي عي قخداييف ت خو إ تخاا حمخو هخلو اقدئخو .يال كخا اوكومخو أي
كارسخخايف ككايخخو فكتخخا يتت خل بخخاياج املثلك خ أي أي شخخكل مخ أشخخكاا امل املخخو املهكنخخو ياقوخخارة ا
حاقو مغايري اوويو اجلنسااكو .يقد سد اقتاا اوكومو حبتايو حمو أفرا هلو اقدئو ا ألنوب
أفريمك خخا م خخكنرا ا إأل خراد اي خخلو يبي خخر اقدانلك خخو ب خخرفض طل خ شش خخعة قدم خخه أح خخد رأل خخاا اقكنكس خخو
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امل ريف قد وة إز ابخل املثلكخو .يشخكل يبيخر اقدانلكخو فرقخو تخل تتخوز م اجلخو اوخااليف املتا لخو
ا املستمبل(.)11
 -21يقوخختان اسخختدا ة اقش خ وب اعصخخلكو م خ ثكخخل قخخااوي إلخختد يماللخخم ا اثخخادم تخخوفر
هيئة املساىدة القانونية يف جنوب أفريقيا بتخخدتها هكئخخو مسخختملو اقتتثكخخل اقمخخااوي أي تتكحخخه
عفرا اقش وب اعصلكو لت ادمو اقديقو(.)11
 -21ياتخخوو مسخ قو االكتمااايف يف السااجون شخخر ه اوكومخخو ا شخخباط/فرايخخر 1111
ا تندكخخل ا خخا اقرصخخد اإلقكخخرتيي قلتسخختدكدي مخ اإلفخراج املشخخريط يذقخخك ا إطخخار اُ خخم قخخوير
اإلفراج املشريط يإ خا ة اإل مخاج االألتتخا ث ا بلخدان .يخيدخت هخلا اقن خا مخ حخدة اقتحخداييف
املتتلو نتداد املستدكدي م اإلفراج املشريط م ا ا اإلصالى احتت خث دتخا ُيخد مخ ن خر
اق و ة إز اإلألرا  .يا ا  1111افتتحه اوكومو أيا مردا قت هكل املستدكدي م اإلفراج
املش خخريط ا إقل خخكم غ خخايتن  .ياس خختهله ه خخلو اة خخوةُ مرحل خخو ألدي خخدة ا ت خخوفع ن خخدمايف اإل م خخاج
االألتتا ث قلتدرم .
 -21يا خخا  1111بخخدأ تندكخخل " تلكخخو فواخخدا"( )11يهخخث أحخخد املشخخاري اوكومكخخو اقرامكخخو
إز باي ة فرو حتوا احرم لت اقت لكم ياقتدري م أألل شهكلهم إل ا ة االاخدماج اقد لكخو
ياملسخختدامو ا احتت خ  .فاقغايخخو م خ اقن خخا اإلصخخالحث قكسخخه اق مخخاب يإمنخخا ايخخو امخخو اقنخخاس
يإذد خخاد ش خ ور املس خخكيقكو االألتتا ك خخو يت اي خخا اقتنتك خخو اقبش خريو ملنخ خ م خخاي ة اجلن خخوى أي اق خخو ة إز
اجلرعخخو .يتُتخخر اوكومخخو لخخت أن اعش خ او اقخخلي يغخخا رين مرادخخا اإلصخخالى خ أن يتحل خوا
قسخخلوك املاللخخم يأن تتخخوفر قخخديهم مخ اقكدخخادايف مخخا يخخكهلهم إل خخا ة االاخخدماج بندخخاى ا احتتخ
دت خواطن منتد خ ُيرتمخخون اقمخخااون .قخخلا تندخخل اوكومخخو طالدخخو م خ املبخخا رايف اقرامكخخو إز إ خخا ة
شهكل احرم إز ألاا اقتدناليف اقت لكتكو املناسبو بغكو تد كم إ ا ة شهكل احرم ي تلكو
إ خخا ة إ مخخاألهم برمتهخخا .يابتخخدادا م خ اكسخخان/أبريخخل  1113يف دخخل اقسخخدناد ملخخام إبدتخخاا
مستواييف اقت لكم ياقتدري اعساسك قلكبار م املستويف اعيا إز اقراب .
 -23يا ذار/م خخارس ُ 1111يق خخه الورا ااة البيض اااع املتعلق ااة ابالحتج ااا رها ا احملاكم ااة
ي تخخه سكاسخخو م تتخخدة .يتتخخونت اقورقخخو اقبكوخخاد بلخخورة اس خرتاتكدكو قلتتخخدي الرتدخخاع مسخختواييف
االدت اد ا مرافح حب اثتداي ره اثادتو.

ا حةام القضارية
 -21تكنل اقمرارايف اقتا رة خ يخادم ألنخوب أفريمكخا ب خ اال تبخار سختترار ا سكاسخايف
اوكومو م أألل اتان ت ايا مافو حمو اإلاسان ا اقبلد.
 -25يي خخد قخخااون اقت خخديل اقدسخختوري اقسخخاب شخخر امل تتخخد ا خخا  1111يقخخااون اثخخادم
اق لكخخا امل تت خخد ا خخا  )13(1113م خ اقت خخدابع اقتش خري كو اقرامك خخو إز شدك خخد اس خختمالا اقمو خخاد.
يي خخرتف هخخلان اقتش خري ان بمااخخث اقموخخاة تبخخارو رلخخك اقسخخل و اقموخخالكو يهخخو املسخخكيا خ
يا يرصد امل ايع ياقموا د املت لمو لتارسو اقواالت اقموالكو يب تل اثادم مجك ها.
 -26ييك ي اقمواد املستمل بتدته أحد أألهاة اقديقو اقثال و يرا أساسكا ا شدكخد اقمخكم
اقدستوريو جلنوب أفريمكا مثل درامو اإلاسان ياملساياة ي لويو اقدستور .يقد أُحخرب تمخد دبخع ا
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إصخخالى اقموخخاد قكنخخه مخخا باا يت خ ايخخاذ املايخخد م خ اقتخخدابع لخخا فكهخخا اخختان ت ك خ املايخخد م خ
اقنساد ا دو اقمواد.
 -22يقد ا ريف يادتنا د ا دبعا م اقموااي املت لمو جبواا متنو و م حمو اإلاسان
نخخالا اقدخخرتة قكخخد االسخخت راض .ف لخخت سخخبكل املثخخاا أصخخدريف اثكتخخو اقدسخختوريو يهخخث اثكتخخو
اع لت رألو ا ألنوب أفريمكا  35قخرارا ا خا  1111ي 12قخرارا ا خا  1113ي13
قرارا ا ا  1111ي 13قرارا ا ا  1115ي 12قرارا ا ا  .1116دلقك صدريف
قخرارايف ديخخدة خ شخ اثخخادم اق لكخخا ييخخادم اقتخخلا ييخخادم املسخخاياة ياثخخادم املت تتخخو مثخخل
يكتو املناب ايف اق ماريو ييكتو اق تل.
 -28يا قوكو يبير اقدانلكو اد تسخكي( )11مثخاا حخث لخت دكدكخو ش خع اقمخكم اقدسختوريو ا
إلتل خخت أاش خ و اقديق خخو يإرش خخا ها و خخا .فد خخث ه خخلو اقمو خخكو أيا خخحه اثكت خخو اقدس خختوريو ب خخض
ألوااخ خ تس خخلكم اح خخرم يد خخلقك ب خخض اجلوااخ خ املتت خخلو قرتحك خخل ياإلقام خخو املكقت خخو ا ألن خخوب
أفريمكخخا .يرأيف اثكتخخو أاخخه "ا حخخاا تسخخلكم احتتخ أي اقديقخخو ش تخاا مخخا إز يقخخو أنخخريف يواألخخه

فكها ن خراا حمكمكخاا ةوخوع ق موبخو اإل خدا فيانخا خل بواألخ ايخو ياحخرتا يت ايخا حخح ذقخك
اقش د ا اوكاة يا اقكرامو اإلاسااكو يا د اةووع مل املو أي موبو قاسكو أي ال إاسخااكو
أي مهكنو يدلها حمو عنحها ستوران قكل فر "(.)15

 -29يأصدريف يادم ألنوب أفريمكخا أيوخ ا قخرارايف بشخ ن إ تخاا شخ اومخو االألتتا كخو -
االقتت خخا يو .ف ل خخت س خخبكل املث خخاا س خخااه ق خ خرارايف قو خخالكو مهت خخو ص خخا رة ا أ ن خخاد اقد خ خرتة قك خخد
االس خخت راض ا قس خ إ ت خخاا او خخح ا اقت ل خخكم .ف خخاقمرار اقت خخا ر ا قو خخكو ةل خ إ ارة مدرس خخو
ريدواك خخا االبتدالك خخو ا خخد إ ارة اقت ل خخكم ا إقل خخكم غ خخايتن اقتاب خخو ق خخوبارة اقت ل خخكم( )16يخ خخرب اسخ خختترار
اقتباينايف اق رقكو ا ا امنا املدرسث .يقد رأيف فكه اثكتو أن ةخاق إ ارة املخدارس قخد ال تكخون
وخخا صخخالحكايف م لمخخو قتحديخخد سكاسخخو اقمبخخوا ا املخخدارس اوكومكخخو .يا قوخخكو إ ارة اقت لخخكم ا
إقلخخكم فخخري سخختايف اخخد مدرسخخو ييلكخخم اقثااويخخو يقوخخكو يبارة اقت لخخكم ا اإلقلخخكم ذاتخخه اخخد مدرسخخو
هخخارموي اقثااويخخو( )12رسخخه اثكتخخو حمخخو اقتلتكخخلايف اووامخخل ياقسكاسخخايف اقخ خخره لخخت
اقتغك خ خ املدرسخخو قدخخرتة بمنكخخو م كنخخو( .)18يرأيف اثكتخخو أن هخخلو اقسكاسخخايف تنتهخخك حمخخو
اقتلتكلايف اووامل اقدستوريو يأمريف م ر إب ا ة اقن ر ا هلو اقسكاسايف.

مؤسسات حقوق اإلنسان
 -81أُاش خخئه خخدة مكسس خخايف ق خخد م إ ت خخاا حم خخو اإلاس خخان ا ألن خخوب أفريمك خخا .ييُنش خخق
اقدتخخل  9م خ اقدسخختور مؤسسااات حةوميااة متنوىااة لتوطيااد سىااار الدميقراطيااة الدسااتورية.
يتشخختل هخخلو اوكئخخايف جلنخخو حمخخو اإلاسخخان ا ألنخخوب أفريمكخخا اق خ يُ هخخد إقكهخخا بت ايخخا اح خرتا
حمو اإلاسخان ي مافخو حمخو اإلاسخان ي خم ايخو حمخو اإلاسخان يت ويرهخا يإ تاوخا يرصخد
يتمككم احرتا حمو اإلاسان ا اقبلد .يجلنو حمو اإلاسان هكئو مسختملو ال يوخ إال ملسخادقو
اقرملخخان .يم خ ياألبهخخا أن ت ل خ سخخنوايا إز اعألهخخاة اوكومكخخو امل تتخخو تاييخخدها ل لومخخايف خ
اقتدابع املت لة صوب إ تاا اومو املت لمو قسك ياقر ايخو اقتخحكو ياقغخلاد ياملكخاو ياقوختان
االألتتا ث ياقت لكم ياقبكئو .يمخ اوكئخايف اعنخريف جلنخو املسخاياة بخ اجلنسخ يأمااخو امل خام يجلنخو
ت ايا ي ايو حمو اجلتا ايف اقثمافكو ياقدينكو ياقلغويو.
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هيةل حقوق اإلنسان
 -81تسلم اوكومو إن احتت املدي ألهو فا لو مهتخو ا سخكا سخ كها قت تكخح اقدعمراطكخو
ا ألنخخوب أفريمكخخا .يي خخرف احتت خ املخخدي إاخخه طخخرف فا خخل نخخارج اقديقخخو يمسخختمل خ اقسخخو
يغاقب ا ما يشار إقكه قم اع اقثاقث .يمن تايف احتت املدي متنو و م حكث طاب ها يهخدفها.
يم ذقك ت بكنها قاسم مشخرتك هخو يألو هخا ا اوكخاة اق امخو ةدمخو اقتخار اق خا  .ي قد خل
دث خعا مخخا تسخخت د قخخوة احتت خ املخخدي ا بلخخد مخخا دتمكخخاس ملخخديف قخخوة عمراطكخخو هخخلا احتت خ -
يين بح ذقك أيو ا لت ةتت ألنوب أفريمكخا اقخلي يوخم من تخايف ةتتخ مخدي اشخ و يحردكخو
ا إلتلت اقم ا ايف.
 -81يتس خ ت اوكومخخو الت خ ا إلش خراك اجلهخخايف اقدا لخخو م خ احتت خ املخخدي قخخدر اإلمكخخان ا
تلكخخايف اقت لكخخح لخخت اق خرامو اوكومكخخو يمشخخاري اقم خواا ياقسكاسخخايف يا املشخخايرايف اق امخخو.
ييوألد أيوا اقتاا ف لث هبلو املس قو إذ أدديف اثادم ا قوخااي متنو خو أن مخ ياألخ اقرملخان
تكسخخع املشخخاردو اق امخخو ا اق تلكخخايف اقتش خري كو لخخت مجك خ املسخختواييف( .)19يتشخختل ب خض أمثلخخو
املشخخاردو اقناألحخخو م خ ألاا خ احتتخ املخخدي فرقخخو اق تخخل اقوطنكخخو امل نكخخو حبمخخو املثلكخخايف ياملثلك خ
يما يأل خخث املك خخل اجلنس خخث يمغ خخايري اووي خخو اجلنس خخااكو يح خخاملث ص خخدايف اجلنس خ يمش خخريع ن خخو
اق تل اقوطنكو ملكافحو اق نتخريو يدخرو اعألااخ يمخا يتتخل بخلقك مخ ت تخ ياقدريخح املرأل خث
امل لشريع قخااون اثخادم اقتملكديخو يبخرامو متنو خو ترمخث إز إذدخاد اقخو ث ومخو اقدسختوريو
ياقتثمكت بش هنا.

االلتزامات الدولية
 -83صخخدقه ألنخخوب أفريمكخخا ا  11دخخااون اقثخخاي/ينخخاير  1115لخخت اق هخخد اقخخدي اةخخاو
ومو االقتتخا يو ياالألتتا كخو ياقثمافكخو .ييشخكل اقتتخديح لخت هخلا اق هخد ن خوة مهتخو إز
اعما إذ إاه يُموي مد وا اق هد ا اقمااون اثلث .يسك تح تتديح ألنوب أفريمكا لخت اق هخد
إاداذ اومو االألتتا كو االقتتا يو ا اقبلد .يقدمه ألنوب أفريمكا لت اقنحخو اقواألخ خد ا
م اقتمارير اقم ريو اعنريف يفم ا القتااماته اقديقكو( .)31يم املمرر أن تُمد ألنوب أفريمكخا تمريخرو
اقم خ خ خخري بش خ خ خ خ ن اق هخ خ خ خخد اقخ خ خ خخدي اة خ خ خخاو ومخ خ خ خخو االقتتخ خ خ خخا يو ياالألتتا كخ خ خ خخو ياقثمافكخ خ خ خخو ا
اكسان/أبريل .1112
 -81يإاخخافو إز مخخا سخخبح ق خخه ألنخخوب أفريمكخخا أيو خا خخد ا م خ اقت هخخدايف اقرلكسخخكو لخخت
املستواييف ين اإلقلكتث ياقمخاري ياقخدي فكتخا يت لخح بت ايخا حمخو اإلاسخان لخا ا ذقخك ت ايخا
ك املرأة يقمكح املساياة ب اجلنس (.)31

اثلثا -تعزيز حقوق اإلنسان ويايتها
 -85يوفر ستور ألنوب أفريمكا ايو قويو ومو اإلاسان بكخد أن اقتخ وبو اومكمكخو تكتخ
ا اقتندكخخل .ييتتثخخل اقتحخخدي ا دداقخخو أال تكخخون اخختاانيف اقدسخختور يت ل اتخخه ةخخر ي خخو لخخت
اقور بل أن تتبا ياق ا يومكا ا حكاة اعفرا  .ييشتل إ تاا حمو اإلاسان ي ايتها أألهاة
اقديقو اقثال و اق يك ي مجك ها يرا يورايا ا تد كل هلو اومو ي سكدها .فاجلهاب اقتندكخلي
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يو سكاسايف يبرامو يتدابع إ اريو متنو و ياجلهاب اقتشري ث يسخ اقمخواا ياجلهخاب اقموخالث
يتدر اعحكا اقموخالكو .ينخارج أألهخاة اقديقخو اقثال خو يُ خد احتتخ املخدي أهخم شخرداد اوكومخو
ا س كها إل حو اقوصوا إز اقمواد ا اقبلد.
 -86يألنخخوب أفريمكخخا ملتامخخو قتو كخخو ومخخو اقدسخختوريو ياقتثمكخخت بشخ هنا .ييسرتشخخد بخرانمو
اوكومو امل نون "اق داقو االألتتا كخو االقتتخا يو قلدتكخ " إهخداف ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو يمنهخا
بنخخاد ش خ أدثخخر ي ك خا ا بكئخخو ال خيشخخت املواطنخخون فكهخخا أنخخل حمخخوقهم .ييتخخونت اقخخرانمو ت ايخخا
إ تخخاا اومخخو االألتتا كخخو االقتتخخا يو ال سخخكتا حمخخو اقدئخخايف اقو خ كدو ياملهتشخخو ا ألنخخوب
أفريمك خخا .دت خخا يت خخونت مس خخا دة اوكوم خخو ل خخت اقمو خخاد ل خخت اقدم خخر يت اي خخا االس خختدامو يقسخ خ
اوودت خخو اقدعمراطك خخو ياالقتت خخا يو قلحم خخو االألتتا ك خخو االقتت خخا يو يفمخ خ ا قلدس خختور( .)31يي خخوفر
اقرانمو منحا قتتويل من تايف احتت املدي اق املو لت إذداد ي ث اقدئايف اقو كدو ياملهتشخو
وم خ خخو االقتت خ خخا يو االألتتا ك خ خخو يت اي خ خخا حت خ خخووا ل خ خخت تل خ خخك اوم خ خخو  .يي خ خخك ي املرش خ خخدين
االألتتا كون يرا مهت ا أيو ا .إذ ا ة ما يكواون أيا م يلد إقكهم اعشخ او اثتخاألون إز
مسا دة ا شكين اقوصوا إز اق داقو.
 -82يتندل اوكومو د ا م اليف اقتو كو قدستور يحمو اإلاسان قرتدكا لت اقن ا
اقدسختوري يحمخو اإلاسخان ا سخخكا بنخاد اقديقخو ياقختالحم االألتتخخا ث .يقخد تُخرألم اقدسخختور إز
مجك خ قغخخايف ألنخخوب أفريمكخخا اقريلكخخو ي خخد ها  11قغخخو يإز قغخخو برايخخل يطُب خخه اس خ م خ تلخخك
اقرتمجخخايف ييب خخه .ييبع لخخت املت لتخ ا دخخل أاخخاد اقبلخخد ُدتكخ ب ن خوان "اقدسخختور قلتبتخخدل ".
يطب خخه اقتش خري ايف املنت خخوو لكه خخا ا اقدس خختور( )33ا ُدتك خ ص خخدر جبتك خ اقلغ خخايف اقريلك خخو.
يادتسبه املناارة اقوطنكو قلتحخادم اقتخوريو املدرسخكو شخ بكو دبخعة قخديف املت لتخ يحخابيف هخلو
املبخخا رة املشخخرتدو ب خ يبارة اق خخدا ياقتنتكخخو اقدسخختوريو ييبارة اقت لخخكم اعساسخخث ياحتت خ املخخدي م خ
االهتتا ما أل ل يبارة اقت لكم اعساسث تمرر مو هلا اقرانمو ا منهدها.
 -88يقتدخخل ألنخخوب أفريمكخخا سخخنوايا قكخخو اقخخوط ومخخو اإلاسخخان ا  11ذار/مخخارس .يقخخد
أ لخ خ ش خخهر ذار/م خخارس "ش خخهر حم خخو اإلاس خخان ا ألن خخوب أفريمك خخا" يت خخن م فك خخه االحتد خخااليف
ي اليف اقتو كو ا مجك أااد اقبلد .يتنشر جلنو حمو اإلاسان ا ألنوب أفريمكا ات ا أيوخ ا
تمخخارير بش خ ن قوخخااي حمخخو اإلاسخخان اق امخخو إز ألاا خ تمخخارير سخخنويو بش خ ن املسخخاياة ياومخخو
االألتتا كو االقتتا يو ياقت ورايف اقديقكو ا ةاا حمو اإلاسان.
 -89يتواصخل اوكومخو اسخت دا منخابر متنو خو ا سخ كها إز تو كخح اقشخواغل اق امخو يرصخدها
ياالسخختدابو إقكهخخا بسخخر و .ييشخختل ذقخخك اة خ اقسخخان اقراسخخث يمكات خ اقتنسخخكح اق تومكخخو
يأاش خ و اقتو كخخو يامخخاط اتتخخاا إلتلدخخو ا دامخخل إقلخخكم اقبلخخد لخخا فكهخخا مرادخخا اةخخدمايف املت خخد ة
( .)Thusongيتندل ةاق اقنماشايف اقسكاسكو برانمو تدا ل اشخ ا يتخكا ملخواط ألنخوب أفريمكخا
موافاة اوكومو بت لكما م بشخ ن تندكخل اقسكاسخايف .يقخد مثخل ةلخ املناقشخايف اقسكاسخكو بشخكله
اقتملك خخدي ألاابخ خا مهتخ خا م خ ألوااخ خ اوك خخاة اقسكاس خخكو اعفريمك خخو طكل خخو ق خخرين .ين خخالا اقد خخرتة قك خخد
االسخت راض مخديف إلتلخت اقخوبارايف اوكومكخو اق ديخد مخ ةخاق املناقشخايف اقسكاسخكو .ييوطخخد
االتت خخاا املكس خخر ا س خخكا منت خخداييف مباش خخرة دتد خخاق املناقش خخايف اقسكاس خخكو اقش خ خرادايف ب خ خ
اوكومخخو ياحتت خخايف اثلكخخو .يي لخ إز املسخخكيق االقتخاا لخخا ال يمخخل خ  11موا كخخد امخخو ا
اقس خخنو ل خخا ا ذق خخك اق خاايرايف املك خخررة يبايرايف املتاب خخو ا إط خخار هن خخو رص خخد اع اد اق خخا  .ياد خخل
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اقرملخخان أيوخا بخرامو متنو خخو لتقريا الاملااان ما الشااع  .يتتخخكا هخخلو اقخرامو قلتخواطن فرصخخو
اقت بع شواغلهم ملشاردو ا اق تلكايف اقرملااكو.
 -91يتشتل اقتحداييف اق تواألهها اوكومو ما يلث:
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ىدم رمي املشاتغل ابجلانس :ال يخااا بكخ يشخراد اةخدمايف اجلنسخكو ياعاشخ و
ذايف اقتخخلو يدكدكخخو تتخخدي اقن خخا اقمخخااوي وخخا مواخخوع امخخا خخا صخخان ا
ألنوب أفريمكا .فمد طُ ا اوكم اعساسخث اقخلي خر املتخورط ا اقبغخاد ا
قوكو س .اد ألور ن  -حكث أدديف اثكتو ستوريو اقمااون ما ا ال عكخا
بتخخورة ةحدخخو اخخد اقنسخخاد يال خيخخل وخخح ا اةتوصخخكو ياوريخخو ياعمخخان ياوخخح
ا كارسخو اشخخاط اقتتخا ي .يبنخخادا لكخه تكخخون اوكومخو غخخع ملامخو سخختورايا ا
اقوقخخه اوااخخر بت خخديل اقمخخااون اقسخخاري أي اتبخخاع منخخوذج يخخد  -ييبمخخت اعمخخر
مسخ خ قو انتك خخار سكاس خخاج قن خخر إز يأل خخو طالد خخو مخ خ االس خختدا يف اقمااواك خخو
املتكن خخو ق خخاهرة اقبغ خخاد ا احتت خخايف املندتح خخو ياقدعمراطك خخو .يا س خخكا اقوا خ
اوخخا جلنخخوب أفريمكخخا يتسخخم اقنمخخا املت لخخح ببغخخاد اقكبخخار قت مكخخد بسخخب خخد
م اق وامل االألتتا كو االقتتا يو ياق وامل اعنخريف .فمخد دلدخه جلنخو إصخالى
اقمخ خواا س خخت راض اإلط خخار اقتشخ خري ث احخ خاأ اق خخلي ي خخن م بكخ خ يشخ خراد اة خخدمايف
اجلنسخخكو ياقن خخر ا اخخريرة إأل خراد إصخخالى تش خري ث فكتخخا يت لخخح ببغخخاد اقكبخخار
يقدي خخد اس خختدا يف سكاس خخاتكو يتش خ خري كو بديل خخو( .)31يممرتح خخايف ه خخلو اقلدن خخو
م رياو حاقك ا لت ةل اقوبراد.
حقوق اجملتمعات املتأثرة بعمليات التعدي  :هلو مشخكلو م مخدة تن خوي لخت
مسخ خخالل دثخ خخعة تت لخ خخح حبمخ خخو اإلاسخ خخان يوخ خخا صخ خخلو أيو خ خ ا قا تخ خخاد اقتملكخ خخدي
ياومو ا اعرااث احتت كو .يتوألد مبا رايف حكومكو ش تتونت أمورا منهخا
تخخد كم اقتاامخخايف ش خخردايف اقت خخدي خخاو احتت خخايف اثلكخخو ي تاو خخا ياقبكئخخو .يق خخد
شخخكله اوكومخخو جلنخخو يباريخخو مشخخرتدو ت خ إبا خخا املخخدن املندتكخخو يةتت ا خخا
اثلك خخو املنكوب خخو ا مجكخ خ أا خخاد اقبل خخد ينتت خخه م خخا مم خخدارو  18ملك خخار راا خخد
قتحسخ خ خ اق خ خخريف االقتت خ خخا يو  -االألتتا ك خ خخو بواسخ خ خ و مش خ خخاري شخ خ خ منه خ خخا
ما يت لح بتوفع اقسك يبرامو اقرفاو(.)35
وفي ااات الر ااك والوفي ااات النفاس ااية :أح خخربيف ألن خخوب أفريمك خخا تم خخدم ا دبخ خعا ا
اقنه خخوض قت خخحو اقنداس خخكو ياو خخد م خ اقوفك خخايف اقنداس خخكو ل خخت م خخديف اق م خخدي
املاا خخك  .يا خخا  1111أف خخا يف اقتم خخديرايف إن ح خوا  3 111ام خرأة ا
ألن خخوب أفريمك خخا ت خخوف أ ن خخاد اقواخ خ قكخ خ أحخ خدث اقتم خخديرايف ت ه خخر أن خخد
اقوفكخايف اقنداسخخكو ا دخخض إز اقنتخت .ييسخ بسخخر و ا خا بخرانمو منخ ااتمخخاا
اإلصخخابو مخ اع إز اق دخخل يهخخو بخرانمو يرمخخث إز مسخخا دة اقنسخخاد املتخخا يف
بد خخعيس ام خخد املنا خخو اقبشخ خريو ل خخت اود خخاد ل خخت ص خخحته يياخ خ ه مواقك خخد
ين تون بتحو ألكدة .ياب ا د اقنساد املستدكدايف م هلا اقرانمو(.)36
ىاادميو اجلنسااية :رغخخم أن اوكومخخو مخخا باقخخه تن خخر ا اقتتخخديح لخخت االتدخخاقكت
املت لمت خ ا خخدا اجلنسخخكو( )32فمخخد شخخارده بنشخخاط ا اع تخخاا اقسخخنويو قلدنخخو
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اقتندكليو ملدواكو اعمم املتحخدة قشخكين اقالألئخ ي تلخه مخ ا عا خا ا من مخو
اجلتا خخو اإلمنالكخخو قلدنخخوب اعفريمخخث اتخخوو حاقخخو اا خخدا اجلنسخخكو اق خ ت كشخخها
خخدة أألك خخاا انش خخئو مخ خ تل خخك اقبل خخدان يتم خخكم حاقكخ خ ا ا ألن خخوب أفريمك خخا مخ خ ين
ألنس خخكو يا ت خخه م خخك ر تس خخدكل اق خخوال ايف ا د خخااون اعيا /يس خختر 1115
يأصدريف توألكهايف تشد مجك مواط ألنوب أفريمكا لخت اإلسخراع قتسخدكل
لخخا ا ذقخخك اقتسخخدكل املبكخخر جلتكخ اعطدخخاا املوقخخو ي ا ألنخخوب أفريمكخخا .يسخخنه
اقديق خخو تشخ خري ايف يلك خخو( )38يه خخث تشخ خري ايف تتس خخح مخ خ ا خخد يريى االتد خخاقكت
املت لمت ادض حااليف اا دا اجلنسخكو .يرغخم اقتحخداييف املمرتاخو جلهخو اقرامكخو
إز حخخل هخخلو املش خخكلو ت خخل ألن خخوب أفريمكخخا ملتام خوا قتت خخدي الا خخدا اجلنس خخكو
ياذ تدابع سكاساتكو يس تشري ايف متنو و.


تسااجيل الااوالسات املبةاار :يمتوخخث تسخخدكل اواقخخو املداكخخو اقد خخاا يألخخو ا خخا
شخخامل قتس خخدكل اق خخوال ايف املبك خخر حرص خ ا لخخت اي خخو هوي خخو يص خخدو د خخل م خواط
ألنخوب أفريمخخث ي لخخت قخخو سخخدلنا اقسخخكاي اقخخوط  .يال خيلخخو تسخخدكل اقخخوال ايف
املتخ نر مخ إلخاطر( .)39يمنخل خخا  1111دثدخه اوكومخو ألهو هخا اقرامكخخو إز
ت خخد كم تس خخدكل اق خخوال ايف املبك خخر يإهن خخاد اقتس خخدكل املت خ خ نر .ييكد خخل تس خخدكل
اقوال ايف املبكر أيو ا إمكااكو حتوا اعطداا لت اقر ايو اقتخحكو ياقتحتخ
يتسدكلهم ا املدارس ند بلوغهم اق تخر املناسخ  .يقخد ق خه ألنخوب أفريمكخا
أشواطا هاللو ا تسدكل اقوال ايف املبكر ا اع وا اعنعة( .)11يقك ألنوب
أفريمكا لتا لالح ايف جلنو حمو اق دل بش ن اق مبايف اإل اريو ياق تلكو اقخ
ت خخو اقوصخخوا إز تسخخدكل اقخخوال ايف لخخا ا ذقخخك اقتخخدابع اق مابكخخو املدرياخخو ا
حاا اقت نر ا تسدكل اقوال ة يبتوصكايف اقلدنخو اتخوو تسخدكل اقخوال ايف
قوتان امتثاا أحكا االتداقكو امتثاالا دامالا .يستبلا ألهو متدد ة ا سبكل
اقتتدي قديا ث اقملح امللدورة.

رابعا -تنفيذ التوصيات
 -91إن اقتاا اوكومو إب تاا حمو اإلاسان قلدتك ات حدي إقلكتها يتدلت بواوى
ا اقسكاسايف ياقنتوو اقتشري كو ياقرامو اق شر ا م أألل اقوفاد قتااما خا اثلكخو ياقديقكخو
ب د قبووا غع املشريط اقتوصكايف املمدمو إقكها ا اجلوقو اقثااكخو مخ االسخت راض اقخديري اقشخامل
ا خخا  .1111يت خخرض أ انو اة خوايف اق خ ايخخل ا ألنخخوب أفريمكخخا قتندكخخل اقتوصخخكايف املمبوقخخو
ات حدي املبا اقتوألكهكو ياعطر املوااك كو املوافخح لكهخا ا سخكا اسختدابو ألنخوب أفريمكخا
قلتوصخخكايف( .)11يقخخد اُدخخليف م خخم اقتوصخخكايف بكنتخخا خخري تندكخخل توصخخكايف أنخخريف م خ نخخالا
مبا رايف سكاساتكو يتدناليف برانةكو (انمر اجلدو املرفق).
 -91يحمخخو اإلاسخخان بنخخد الخخم ا ألخخديا أ تخخاا اجللسخخايف اجلام خخو قلتخخديري اق خخام (.)11
يخيو تل اجللسايف اجلام و قلتديري اق ام قرقابو اجللسايف اجلام و قلوبراد(.)13
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خامسا -ا ولوألت الوطنية الرريسية
 -93يسرتشد ألديا اع تاا اوكومث ا و اقتنتكو اقوطنكو .ي اشك ا م هخلو اة خو ت تخل
اوكوم خخو ل خخت قمك خخح اقنت خخالو اعربخ خ ش خخرة امل ريا خخو ا إطاره خخا االسخ خرتاتكدث املتوسخ خ اعأل خخل
قلد خخرتة  .1119-1111ييتو خخت اإلط خخار االسخ خرتاتكدث موا خخو اسخ خرتاتكدك أل خخام ا خخا
اقتحوا االقتتا ي اجللري يقس توفع اةدمايف .ييردخا بخرانمو اوكومخو قلتحخوا االقتتخا ي
اجل خخلري ل خخت ياخ خ االقتت خخا ل خخت مس خخار إلتل خخت او كخ خ ا بغك خخو ا خختان تنتك خخو مس خختدامو أس خخرع
ياستثتار أدر يفرو تل أدثر إز ألاا ندض حااليف اا دا املساياة ي ريد االقتتا مخ
اق اب اق رقث.
 -91يقخخد شخخهديف ألنخخوب أفريمكخخا قسخخنا ربا ا مسخختواييف امل كشخخو .ييشخخع تمريخخر اعهخخداف
اإلمنالكو اقم ري ق ا  1113إز أن ألنوب أفريمكا أحربيف تمدما ألكدا ا يدكخت حخدة اقدمخر.
بكخخد أن اوكومخخو مخخا باقخخه تخخدرك خخا اإل راك أن مسخختويف اقدمخخر ا صخخدوف أاخ ت اقدئخخايف مثخخل
اقنساد ياعطداا أ لخت منخه قخديف اقسخكان امخو .ياُدخليف ةتو خو مخ بخرامو يدكخت حخدة اقدمخر
بتنخخايا ألواا خ اقخخدنل يرأس املخخاا اقبشخخري ياملتتلكخخايف يأفوخخه هخخلو اق خرامو إز باي ة خخد
م خواط ألنخخوب أفريمكخخا اقخخلي ُيتخخلون لخخت اخخوع م خ أا خواع اقخخدنل اعسخخري يقخخو دخخان ذقخخك ا
ش خخكل منح خخو األتتا ك خخو يااتد خخا هم ة خخدمايف اعساس خخكو احااك خخو مث خخل اقس خخك يمك خخاو اعانبك خ
يمرافح اقترف اقتخحث .ييتتتخ مواطنخو ألنخوب أفريمكخا إمجخاالا لسختويف م كشخو أ لخت ياوكومخو
ملتامو دل االقتاا بتندكل ن و اقتنتكو املستدامو ق ا .1131

التعدألت اراصة
 -95مخ خخا باا مواخ خخوع اقتتخ خخدي للبطال ا ااة ُيتخ خخل مكااخ خخو ربة ا ألخ خخديا أ تخ خخاا اوكومخ خخو.
يق خخد ياخ خ ه اوكوم خخو بخ خرامو يمب خخا رايف متنو خخو ةل خخح ياخ خالت اللم خخو .يرغ خخم ه خخلو اقسكاس خخايف
ياالسخرتاتكدكايف مخخا باا ارتدخخاع اقب اقخخو مسخختحكت ا يكألدخخه اا خ راب االقتتخخا اق خخاملث .يي هخخر
استمتاد اقموة اق املو اقثال ث اعشهر قلرب اقثاقث م ا  1116ما يلث:
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 -96يي ل الفقار وانعادام املسااواة قخدي دبخعي  .ف لخت اقخرغم مخ إقغخاد اقكثخع مخ قخواا
اقدتل اق نتري م املديانيف اقتشري كو ال تااا تب خايف تلخك اقمخواا قخد املشخهد االألتتخا ث
ياالقتت خخا ي جلن خخوب أفريمك خخا .ييبح خخث ن خخر استمت خخاد بش خ ن اق خخدنل ياإلاد خخا باي ايف اق خخدنل
حبس اقدئايف اقسخكااكو .يتُسخدل ألنخوب أفريمكخا أاخ م باي ايف ا نخل اعسخر "غخع اقبكوخاد
يسدله قديف اعسر ذايف اعصوا اونديو/اآلسكويو باي ة بنسخبو  3668ا املالخو تلكهخا
اقلون"ُ .
يسخ خخدله قخ خخديف اعسخ خخر ذايف
اعسخ خخر ذايف اعصخ خخوا اعفريمكخ خخو ب خ خااي ة اسخ خخبتها  3165ا املالخ خخوُ .
اعص خ خخوا اودكن خ خخو باي ة ا اق خ خخدنل اس خ خخبتها  1262ا املال خ خخو بكنت خ خخا م تبلخ خ خ اقخ خ خااي ة اومكمك خ خخو
سويف  161ا املالو قديف اعسر ذايف اعصوا اقبكواد .يم ذقك يرغم اقنتو اقكبع ملستواييف
نخخل اعسخخر غخخع اقبكوخخاد ي خخل اقدخخار هخخالالا بخ فئخخايف اقسخخكان .ذقخخك أن نخخل اعسخخر ذايف
اعصوا اقبكواد ي ا ا متوس ه  565أا اف نل متوس اعسخر اعفريمكخو اقسخو اد .يهكخلا
فين اا دا املساياة اقتارخيث ي ل مبو د اد رغم ما ي هرو منو اقدنل م إشارايف إ ابكو ألخدا.
يا ح خ يخخا ا مواطنخخو ألنخخوب أفريمكخخا خرادا بتخخورة امخخو يسخختتر االرتدخخاع ا مسخختواييف اا خخدا
املساياة ب اقدئايف اقسكااكو ي انلها دتا يبكنه اجلديا أ انو:

 -92يأطلمخخه ةتو خخو م خ اق خخالب ا ألنخخوب أفريمكخخا ا تش خري اعيا/أدت خخوبر 1115
لخخو ب ن خوان "تس ااقك الرس ااوم" .يي اق خ املش خخاردون ا ه خخلو اوتل خخو لدااك خخو اقت ل خخكم اق خخا ا
ألنوب أفريمكا .يشكله اوكومو جلنو قمكح قوالكو ا حاقو اقتدري ياقت لخكم اق خاقك قدراسخو
إمكااكو أل ل اقت لكم اق ا ةااك ا ييُتوق أن تندا هلو اقلدنو تلها قبل هنايو ا .1112

 -98يينبخ خ مخ خ ص خختكم املوا خخوع هاألس خخان رلكس خخكان .اعيا ه خخو أن تس خخدكل اق خخالب ذيي
االستحما اعدا عث مخ احتت خايف اقدمخعة منخا بخوتعة أسخرع مخ منخو اقتتويخل املتخاى يذقخك رغخم
اقااي ايف اقكبعة ا إلتتايف اة و اقوطنكو قلت واو املاقكو اق البكو .يناك ا ال يوألد إطار يط
يااا قتتويل اق الب غع اع رايد اقلي يتدخايبين مخ ذقخك تبخو اقتوااخ اقخ ياخ ها ممكخاس
اواقخو االقتتخا يو امل تتخخد ا إطخار اة خخو اقوطنكخو قلت واخو املاقكخخو اق البكخو .ياتكدخخو قخلقك يواألخخه
طالب دثعين صخ و يف ماقكخو ت خو قخدر م لخت اقندخاى اعدخا عث .يقخد با يف اوكومخو بمخدر
دبع ويل اقت لكم لت مديف اع وا اق شري املااخكو .ييندخر اقت لخكم اعساسخث حبتخو اعسخد ا
املكاااكو اقوطنكو .ييد و اإلطخار اقسكاسخاج اوخا قلحكومخو إز توسخك تخدر ث ا اقت لخكم مخا ب خد
املدرسخخث ا حخخدي امل خوار املتاحخخو .يرغخخم اقمكخخو املاقكخخو تنتخخو املسخخا دايف املمدمخخو إز اجلام خخايف
بنس خخبو تن خخاها  1169ا املال خخو س خخنوايا ياقتح خخوياليف املوأله خخو إز اة خخو اقوطنك خخو قلت وا خخو املاقك خخو
اق البكو بنسبو تناها  1865ا املالو لت اقنحو املب أ انو:
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 -99د خخان قلتس خخا دة اقتمنك خخو ير دب خخع ا إ ت خخاا حم خخو اإلاس خخان ياو خراييف اعساس خخكو ا
ألنوب أفريمكا .ييق ألنوب أفريمكا اتداقايف نالكو م بلدان ش تمد امل واو اإلمنالكو إز اقبلخد.
يتست د امل واو اعألنبكو قااي ة مخوار املكاااكخو اقمالتخو بغكخو اختان إ تخاا مجكخ حمخو اإلاسخان
املكدوق خخو ا س خختور اقبل خخد ال س خخكتا إ ت خخاا اوم خخو االألتتا ك خخو االقتت خخا يو .يترح خ حكوم خخو
ألنخخوب أفريمك خخا سخختترار ا خخدمايف املسخخا دة اقتمنك خخو يبن خخاد اقمخخدرايف اقمكت خخو املمدمخخو م خ احتت خ
اقدي .

خامتة
 -111ال ت خااا ألنخخوب أفريمكخخا ملتام خوا اقتاام خا حابم خا إب تخخاا مجك خ حمخخو اإلاسخخان ياو خراييف
اعساسخخكو قلدتك خ  .يإذ احتدخخل ألنخخوب أفريمكخخا مخخكنرا قخخلدريف اق ش خري قدسخختور خخا 1996
فنح اُدرك مرة أنريف أن اقكدخاى م يكخ فمخ مخ أألخل اكخل اوريخو اقسكاسخكو يإمنخا قتخوفع حكخاة
أفوخخل قلدتك خ  .يتسخخا د تلكخخو االسخخت راض اقخخديري اقشخخامل ألنخخوب أفريمكخخا لخخت تمكخخكم مخخديف
يفالها قتااما ا بتوفع حكاة أفول عفرا ش بها دافوا.

اوواشث
Many rights are subject to immediate implementation such as the obligation to refrain from torture,
discrimination on prohibited grounds, to guarantee freedom of religion and expression etc. Not all
socio-economic rights are subject to "progressive realisation". Some socio-economic rights such as
the right to "basic education" (s 29(1)(a) of the Constitution) or "primary education" in article
13(2)(a) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are subject to
immediate realisation (or failing which to a plan of action in terms of article 14).
Act No. 4 of 2000.
Act No. 13 of 2013.
Act No. 7 of 2013.
)For instance, the Sexual Offences and Related Matters Amendment Act, 2007 (Act No. 32 of 2007
addresses the trafficking of persons for purposes of sexual exploitation, while the Children's Act,
addresses the trafficking of children.
Act No. 4 of 2013.
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Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2012 [Act No. 10 of 2012];
South Africa Police Service Amendment Act, 2012 [Act No. 12 of 2012]; Use of Official Languages
Act, 2012 [Act No. 20 of 2012]; Repeal of the Black Administration Act and Amendment of Certain
Laws Amendment Act, 2012 [Act No. 12 of 2013]; National Health Amendment Act, 2013 [Act
No. 14 of 2013]; National Environmental Management Laws Amendment Act, 2013 [Act No. 15 of
2013]; Dangerous Weapons Act, 2013 [Act No. 16 of 2013]; Spatial Planning and Land Use
Management Act, 2013 [Act No. 17 of 2013]; Commission on Gender Equality Amendment Act,
2013 [Act No. 20 of 2013]; Basic Conditions of Employment Amendment Act, 2013 [Act No. 20 of
2013]; Merchant Shipping (International Oil Pollution) Act, 2013 [Act No. 24 of 2013]; Employment
Equity Amendment Act, 2013 [Act No. 47 of 2013]; Employment Services Act, 2014 [Act No. 4 of
2014]; Marine Living Resources Amendment Act, 2014 [Act No. 5 of 2014]; Labour Relations
Amendment Act, 2014 [Act No. 6 of 2014]; Mental Health Care Amendment Act, 2014 [Act No. 12
of 2014]; Infrastructure Development Act, 2014 [Act No. 23 of 2014]; National Water Amendment
Act, 2014 [Act No. 27 of 2014]; Legal Practice Act, 2014 [Act No. 28 of 2014]; Rental Housing
Amendment Act, 2014 [Act No. 35 of 2014]; Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters)
Amendment Act, 2015 [Act No. 5 of 2015]; Maintenance Amendment Act, 2015 [Act No. 9 of 2015];
Refugees Amendment Act, 2015 [Act No. 10 of 2015]; Immigration Amendment Act, 2016 [Act
No. 8 of 2016]; Higher Education Amendment Act, 2016 [Act No. 9 of 2016]; Unemployment
Insurance Amendment Act No. 6 of 2012 [Act No. 10 of 2016]; and Children’s Amendment Act,
2016 [Act No. 17 of 2016].
Act No. 16 of 2013.
Act No. 13 of 2004.
Act No. 9 of 2004.
SA Report to the UN Committee on the Rights of the Child (2015) (para. 91).
Act No. 55 of 1998.
It contains an important amendment that prohibits anyone from requiring or permitting a child under
the age of 15 years to work. It also makes it an offence for anyone to require or permit a child to
perform any such work or to provide any service that places the child’s well-being at risk. The
Amendment Act further empowers the Minister of Labour to regulate a broader range of matters in
sectoral determinations, changes the Minister’s powers in relation to sectoral determinations and
changes enforcement procedures, which are intended to simplify the Department of Labour’s ability
to take enforcement steps against non-compliant employers and to access the Labour Court for this
purpose.
Act No. 66 of 1995.
It is important to note that the Labour Relations Act, 1995 is currently in the process of amendment in
order to address the adversarial labour relations environment characterized by the labour unrest and
unprotected strikes. South Africa is also currently in the process of establishing a national minimum
wage in order to address not only the low levels of wages and income poverty but also to address
persistent inequality.
This was done in line with the ILO HIV and Aids Recommendation 2010.
The Immigration Act, 2002 (Act No. 13 of 2002).
The personnel include: (i) 1 presiding officer; (ii) 2 prosecutors; (iii) 1 intermediary; (iv) 1 designated
clerk; (v) 1 designated social worker; (vi) 1 legal aid practitioner; and (vii) 1 court preparation /
victim support officer.
Human Rights Watch, World Report, 2017.
The task team was, amongst others, tasked to address issues of strengthening legislation, processes,
SOP, identifying areas of weaknesses which may prejudice the treatment of LGBTI, devising
strategies for training on attitude and sensitivity, identifying and addressing challenges in dealing with
issues of same sex marriages. Processes relating to gender change were also revised to ensure
improved turnaround time, changes in gender status and newly assumed identity documents. A
circular instructing every DHA official around dealings with LGBTI persons was also issued through
internal communication. On a regular basis, the Minister holds meetings and media briefings to
sensitise people about a myriad of issues (including LGBTI), the human rights issues of LGBTI
persons. The DHA is working around the clock to ensure the changing sex of transgender people are
reflected in their ID documents; the registration of adoptions by same-sex couples; and the treatment
of asylum seekers on the basis of sexual orientation. The DHA compiled and distributed a list of
Home Affairs branches that offer same-sex marriage services, to avoid unnecessary inconvenience.
The list was published on the departmental website. The Minister had set up a task team, consisting of
departmental officials and LGBTI groups, to review legislation, clarify those areas in law that are not
clear, and to standardise operations at Home Affairs. Such meetings are chaired by a DDG who
reports progress to DG and Minister. Recommendations on the way forward and a timeline to resolve
issues shall be tabled to the Minister in the not too distant future.
Legal Aid South Africa has done sterling work in advancing access to justice for indigent persons in
need of legal representation, though there are still challenges in the sense that demand outweighs
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supply and Legal Aid South Africa is unable to assist all the persons currently in need of their
services.
Operation Funda means Operation learn.
Act No. 10 of 2013.
2012 (5) SA 476 (CC).
Paras. 67, 68.
2012 (5) BCLR 537 (GSJ).
2013 (9) BCLR 989 (CC).
In this case, a 16-year old fell pregnant. In accordance with the school’s pregnancy policy, the learner
would not be allowed to write her year-end examinations and would then have to repeat grade 11.
See, for example, Land Access Movement of South Africa v the Chairperson of the NCOP 2016 (5)
SA 635 (CC).
The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) report was completed and
submitted to the UN. In March 2016 the UN Committee on Human Rights reviewed the country
report and dialogued with a high level South African delegation on the report. The 4th - 8th periodic
reports on the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) was
submitted to the UN in 2012. The review of the reports by the CERD was held in August 2016. The
next 9th-11th periodic reports are due in January 2020. The report on the African Charter on Human
and Peoples Rights (ACHPR) was submitted to the AU in February 2016 and reviewed by July 2016.
The Report on the International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT) Report was submitted to the UN in 2015. The Initial Report on the
African Charter on the Rights and Welfare of the Child was submitted in 2014 and reviewed in 2015
and a combined 2nd, 3rd and 4th Report on the UN Committee on the Rights of the Child was
submitted to the UN in 2015 (together with an initial report on the Optional Protocol on the sale of
children and child prostitution and child pornography) both of which were reviewed in 2016.
South Africa’s commitment to stamping out discrimination against women is further reflected in its
accession to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
without reservations. South Africa also ratified the Optional Protocol to the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women without reservations. The Government
has further committed itself through the SADC Protocol on Gender and Development and the Beijing
Platform of Action to undertake activities to promote the human rights of women.
SEJA has 6 focus areas, which include:
 Awareness of constitutional rights, with an emphasis on socio-economic rights and on vulnerable
groups;
 Enhanced participatory democracy through public policy dialogues on constitutional rights;
 Sustained collaboration between Government, Chapter 9 institutions, civil society organisations and
other stakeholders in justice service delivery and socio-economic rights (including support for
community advice offices);
 Research on socio-economic rights and jurisprudence;
 Sector co-ordination and policy design on constitutional development, and
 Strengthened capacity, engagement and participation of civil society organisations in the realisation
of constitutional rights.
Such as the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, the Promotion of
Administrative Justice Act and the Promotion of Access to Information Act.
For the sake of clarity it should be noted that the SALRC’s Project 107 does not use the terminology
"sex work" as this pre-supposes the recognition of the sale of sexual services as work. A policy choice
has not been made in this regard. Option 1: Repeal the Sexual Offences Act, 1957 and amend the
Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Act, 2007 to criminalise prostitution and all
prostitution related offences. This option is coupled to diversion as currently provided for low level
crime to facilitate exit i.e total criminalisation. Option 2: Repeal the Sexual Offences Act, 1957 and
amend the Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Act, 2007 to criminalise prostitution
and all prostitution related offences with the exception of the person selling sexual services i.e. partial
criminalisation.
The bulk of this funding is from the Government, with mining companies contributing approximately
a third of the funding. The mandate of the IMC is to oversee the implementation of integrated and
sustainable human settlements, improve living and working conditions of mine workers and
determine the development path of mining towns and the historic labour sending areas. The
Government has undertaken a socio-economic diagnostic study of the 15 prioritised mining towns and
12 prioritised labour sending areas to better understand the extent of the challenges in each town and
to determine the most appropriate actions to address these.
Millennium Development Goal 5: Improve maternal health 2015/ Statistics South Africa.
The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness.
The Citizenship Act of 1995 and the Immigration Act of 2002.
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The existence of LRB poses serious security risks for the country as it opens possibilities for
fraudulent entries into the National Population Register.
From registering 39٪ of all births within 30 days in 2010/11, we registered approximately 67٪ of all
births within 30 days in 2015/16.
Accessed on A_HTC_21_16Add.1_SouthAfrica_E_Annex.
The Justice, Crime Prevention and Security Cluster, International Cooperation, Trade and Security
Cluster and Social Protection, Community and Human Development Clusters.
The Ministers of Justice and Correctional Services, International Relations and Cooperation and the
Minister in the Presidency responsible for Performance, Monitoring and Evaluation play a political
oversight role on compliance. An Inter-departmental Committee on Treaty Obligations (IDC),
constituted by Government officials with technical knowledge on human rights, was established in
2013. The IDC is open-ended and chaired by the Departments of Justice and Constitutional
Development and International Relations and Cooperation (DIRCO). The essence of the IDC is to
deal with issues of compliance and to address the need for capacity. A Government training manual
on treaty obligations has been developed and this will be complemented by other training
programmes.
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