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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

   وفقاًسان،جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  جنوب أفريقيا

 هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،             
حدة الرمسية ذات مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املت

 اإلنسانوال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها       . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

. ة يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر          وذُكرت بصورة منهجي  . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع                

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١حتمل تارخياً يلي 
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة         . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم 
  .فض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخ/التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

تاريخ التصديق أو االنضمام أو   )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  اخلالفة

/ اإلعالنات
 التحفظات

 االعتراف باالختصاصات احملددة
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       
 العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠

ة املـاد (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  نعم): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص 
  باحلقوق املدنية والسياسية

    ال يوجد  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء        

  عقوبة اإلعدام

    ال يوجد  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨

    ال يوجد  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥ ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضا

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      
  أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيـق      ال يوجد  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨
  نعم): ٩و

املة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ٣٠املادة   ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٥يونيه / حزيران١٦  اتفاقية حقوق الطفل

ول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       الربوتوك
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠

    ال يوجد  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     
  عاقةذوي اإل

 ٦املادتـان   (إجراءات التحقيـق      ال يوجد  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
  نعم): ٧و

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة     : املعاهدات األساسية اليت ليست جنوب أفريقيا طرفاً فيها       
، )١٩٩٤التوقيع فقـط،    (والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ،)٢٠٠٦فقط،  التوقيع  (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات                  
  .، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم)٢٠٠٢التوقيع فقط، ( املسلحة

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
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  نعم      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤( بالريموبروتوكول

  نعم       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

أغـسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )٦( والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا١٩٤٩

 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

  نعم      )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 للتربيـة   منظمة األمم املتحدة  (اتفاقية اليونسكو   
  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والعلم والثقافة

  نعم    

، اعترفت جلنة مناهضة التعذيب مع التقدير بتصديق جنوب أفريقيا على عدد كبري مـن               ٢٠٠٦يف عام     - ١
ق الطفـل   شجعت جلنة حقو  ،  ٢٠٠٠ويف عام   . )٨(الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان منذ انتهاء الفصل العنصري       

ويف عـام   . )٩(ديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        يقيا على التص  جنوب أفر 
االتفاقية الدولية حلمايـة      جنوب أفريقيا على التصديق على     التمييز العنصري على  لقضاء  ا ، شجعت جلنة  ٢٠٠٦

 ،وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   العهد الدويل اخلاص باحلق   ، و حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
لية يف البلدان املستقلة       ١٦٩تفاقية منظمة العمل الدولية     وا ، ٢٠٠٧ ويف عام    .)١٠( املتعلقة بالشعوب األصلية والقََب

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        أفادت جنوب أفريقيا بأهنا اختذت اإلجراءات الالزمة للتصديق على        
والربوتوكـول  ،  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         ، و والثقافيةواالجتماعية  

  .)١١(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

العنصري عن ارتياحها إزاء االنتقال السلمي من حقبة        القضاء على التمييز    ، أعربت جلنة    ٢٠٠٦يف عام     - ٢
  وأشادت جلنة مناهضة   . وشرعة احلقوق امللحقة به    ١٩٩٦الفصل العنصري، فضالً عن ارتياحها العتماد دستور        

مع التقدير   القضاء على التمييز العنصري علما     جلنة   وأحاطت. )١٢(التعذيب جبنوب أفريقيا إلقامة جمتمع دميقراطي     
بالتدابري التشريعية العديدة الرامية إىل بناء جمتمع دميقراطي ومتعـدد الثقافـات ومكافحـة الفـصل والتمييـز                  

، ٢٠٠٧ويف عـام    . )١٤(بإلغاء عقوبة اإلعدام واحلبس االنفرادي    ورحبت جلنة مناهضة التعذيب     . )١٣(العنصريني
ملكاسب اهلامة اليت حتققت يف تعزيز التشريعات والسياسات        ا) اليونيسيف(الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة      

 اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات           ، سلط املقرر  ٢٠٠٧عام  ويف   .)١٥(اخلاصة باألطفال 
بعض وتنظيم  حظر أنشطة املرتزقة وحظر     بشأن  اجلديد   الضوء على القانون     األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب    

مواطنيها مشاركة   حة، الذي يوضح موقف جنوب أفريقيا إزاء      يف قانون الرتاعات املسل   نصوص عليها   األنشطة امل 
والحظ أن هذه خطوة هامة لتحسني مساءلة . )١٦(لرتاعات املسلحةل عسكريةالعقود خاصة يف األنشطة األمنية أو ب

  .)١٧(ب بواسطة التدخل املسلحجنوب أفريقيا عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة التمرد واإلرها
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  نساناإلقوق حل اهليكل املؤسسي - جيم 

 جلنة جنوب وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل بإنشاء رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري  - ٣
ه هذه  الذي تقوم ب   وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالدور النشيط        . )١٨(أفريقيا حلقوق اإلنسان  

، وحثت جلنة حقوق الطفل على ختصيص موارد مالئمة    )١٩(اللجنة يف القضاء على اآلثار اجلانبية للتمييز العنصري       
، ٢٠٠٠يف عام " ألف"وحصلت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان على املرتبة . )٢٠(هلا لكي تعمل بصورة فعالة

ذيب بإنشاء جلنة إصالح القانون، ومديرية الشكاوى       ورحبت جلنة مناهضة التع   . )٢١(٢٠٠٧ومرة أخرى يف عام     
 لقانون املؤسسات   املستقلة واملخولة سلطات حمددة إلجراء التحقيقات املتعلقة بادعاءات التعذيب، وبالقيام، طبقاً          

، ٢٠٠٦ويف عام . )٢٢(اإلصالحية، بتعيني زوار مستقلني للسجون يرفعون تقاريرهم إىل املفتشية القضائية للسجون
كد الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي التزامه بتعزيز محاية حقوق اإلنسان، على الصعيدين اإلقليمي               أ

وأبـرز  . )٢٣(والدويل، وأن جنوب أفريقيا من أول البلدان األفريقية اليت وجهت دعوة مفتوحة هليئات املعاهدات             
رر اخلاص املعين حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي واملق      

الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا والضمانات القوية اليت تقدمها ملكافحة اإلرهاب، 
وخباصة اجلهود اليت تبذهلا احملكمة الدستورية ومؤسسات أخرى تابعة للدولة مثل جلنة إصالح القـانون وجلنـة                 

 ١٩٩٥وب أفريقيا حلقوق اإلنسان يف ضمان اتساق القوانني ومشاريع القوانني مع كل مـن دسـتور عـام                   جن
سيما حقوق    أن محاية حقوق اإلنسان، وال     والحظ الفريق العامل أيضاً   . )٢٤(وااللتزامات الدولية جلنوب أفريقيا   

ن جمموعة متنوعة من املؤسـسات ذات        يف الدستور، كما الحظ أ     األشخاص املوقوفني واحملتجزين، راسخة متاماً    
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية املختلفة تعمل كلها كعوامل تغيري وتطـوير للعقليـات مـن النظـام                 

بأن جنوب  ) اليونيسيف(وأفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة      . )٢٥(االستبدادي إىل الدميقراطية املتميزة بالنضج    
 حمكمة متخصصة للجرائم اجلنسية واختذت مبادرات لتوفري الرعاية         ٦٢اية األطفال و  أفريقيا أنشأت وحدات حلم   

  .)٢٦(الكاملة للناجيات من العنف اجلنسي

   التدابري السياساتية- دال 

 مع التقدير بوضع سياسة عامة ملنع تعذيب وإساءة         ، أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً     ٢٠٠٦يف عام    - ٤
. )٢٧(ى الشرطة يف جنوب أفريقيا وبإصدار أوامر دائمة للشرطة يف هـذا الـشأن             معاملة األشخاص احملتجزين لد   

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد تدابري خاصة للنهوض باجلماعات العرقية أو اإلثنية اليت تعاين                
  .)٢٨(من التمييز
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  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 
  مع آليات حقوق اإلنسان التعاون –ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١

آخر تقرير قٌدم   )٢٩(هيئة املعاهدة
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ظر فيهوُن

تأخر تقدميه منذ عام      ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري
٢٠٠٧  

 حيل موعد تقدمي التقارير الرابع    
واخلامس والـسادس يف عـام     

٢٠١٠  
تأخر تقدمي التقريـر األويل             اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠٠منذ عام 
تأخر تقدميه منـذ      ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧عام 
حيل موعد تقـدمي التقريـر      

  ٢٠٠٩الثاين يف عام 
اتفاقية القضاء علـى مجيـع       

  ز ضد املرأةأشكال التميي
تأخر تقدمي التقريرين الثاين      -   ١٩٩٨يونيه /حزيران  ١٩٩٨

و ٢٠٠١والثالث منذ عامي    
   على التوايل٢٠٠٥

تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ   -   ٢٠٠٠فرباير /شباط  ١٩٩٧  جلنة حقوق الطفل 
  ٢٠٠٢عام 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     

طفال واستغالل األطفال   وبغاء األ 
  يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـر األويل       -   -   - 
  ٢٠٠٥منذ عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

 ٢٨(ية  املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـشعوب األصـل             آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
؛ الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي )٣٠()٢٠٠٥أغسطس / آب٨ -  يوليه/متوز

 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         ؛)٣١()٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٩- ٤(
؛ )٣٢()٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٧- ١٦(واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب       

  )٣٣()٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٤- ١٢(السكن الالئق املقرر اخلاص املعين ب
  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء؛ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل يوافـق        
  عليها بعد

  )٢٠٠٧ارة يف عام طلبت زي(الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة 

  ال يوجد  متابعة الزيارات
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحـة   املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوقأعرب   التعاون أثناء البعثات/ التيسري 

وأعرب . )٣٤( عن امتنانه البالغ للحكومة هلذه الزيارة وللمساعدة اليت تلقاها أثناء البعثة           اإلرهاب
والحظ أنه كان من اجلـدير      . أسفه لعدم االستجابة لطلب زيارة مرافق االحتجاز بالشرطة       عن  

 الختصاصات بعثات تقصي احلقائق اليت يقوم هبا املقررون اخلاصون، أن           باحلكومة املضيفة، وفقاً  
تستجيب هلذا الطلب ألنه كان سيساهم بقدر كبري يف إعطاء فكرة واسعة عن التدابري اليت اختذت              

  .)٣٥( جنوب أفريقيا ملكافحة اإلرهابيف
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 إىل التعاون الكامل الذي متتع به الفريق        الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي     وأشار  
على مجيع املستويات احلكومية ويف املقاطعات اليت قام بزيارهتا وأفاد بأنه متكن من زيارة مجيـع                

  .)٣٦(مراكز ومرافق االحتجاز اليت طلب زيارهتا
عن وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية 

  .)٣٧(امتنانه للحكومة هلذه الزيارة وللتعاون الذي أبدته أثناء البعثة
الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       

  العاجلة
أرسل ما   ٢٠٠٧مرب  ديس/ كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١يف الفترة بني      ٌ،

وعالوة على الرسائل املوجهة جملموعات معينـة،       . بلغ جمموعه مثانية رسائل إىل احلكومة     
وخالل نفس الفتـرة، ردت     . تضمنت هذه الرسائل ثالثة أفراد، من بينهم امرأة واحدة        

  ). يف املائة٥٠(احلكومة على أربعة رسائل 
الردود على االستبيانات املتعلقـة مبـسائل       

  اضيعيةمو
 استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات ١٢أجابت احلكومة على استبيانني من أصل 

، ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٣٨(اخلاصة
  .)٣٩(ضمن املهل احملددة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان للجنوب األفريقي وهي أحد تستضيف جنوب أفريقيا املكتب  - ٥
وقد أنشئ هذا   .  اليت تدخل يف نطاق املكتب      اإلمنائية للجنوب األفريقي   البلدان األربعة عشر األعضاء يف اجلماعة     

شركاء األمـم    هبدف تقدمي املشورة واملساعدة يف جمال حقوق اإلنسان للشركاء احملليني و           ١٩٩٨املكتب يف عام    
املتحدة والشركاء اإلقليميني يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، مبا يف ذلك مجيع فروع الدولة، ومؤسـسات                

وقامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيارة جنوب أفريقيـا يف عـام            . حقوق اإلنسان الوطنية واجملتمع املدين    
       ومـا        األجانب        وكراهية        العنصري         والتمييز         العنصرية       ملناهضة    املي   الع     ملؤمترا للمشاركة يف ٢٠٠١ مث عام ١٩٩٨
  .)٤٠(وجنوب أفريقيا من املسامهني العاديني يف ميزانية املفوضية.     تعصب   من     بذلك     يتصل

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

لعنصري عن قلقها للعزل العنصري الفعلي املستمر الذي ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ا٢٠٠٦يف عام   - ٦
 باقتناءسيما فيما يتعلق     الطرف لوضع حد هلذه احلالة، وال      خلفه الفصل العنصري رغم التدابري اليت اختذهتا الدولة       

وأعربـت  . )٤١(املمتلكات، وإمكانية احلصول على متويل، واخلدمات االجتماعية مثل الصحة والتعليم والـسكن           
 لتواتر جرائم الكراهية وكالم الكراهية يف الدولة الطرف وعدم فعالية التدابري يف منع مثل               جنة عن قلقها أيضاً   الل

. )٤٢(التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال من ٤وأوصت اللجنة بتنفيذ املادة . هذه األفعال
 الستمرار املواقف اليت تنطوي على تشعر بالقلقفإهنا ال تزال  "احلد من كره األجانب"وبينما سلّمت اللجنة حبملة 

كره لألجانب والقولبة السلبية لغري املواطنني، مبا يف ذلك من جانب موظفي إنفاذ القانون ويف وسائط اإلعـالم،   
اإلنسان  قوق املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ح      والحظ. )٤٣(فضالً عن التقارير املتعلقة بالسلوكيات العنصرية     
 إىل وجود جانب من أدت أيضاًزيادة اهلجرة إىل جنوب أفريقيا أن  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

، ورأى أنه يلزم إجراءات أكثر صرامة ملواجهة العنف وغري ذلك من مظـاهر              )٤٤(كراهية ضد جمتمع املهاجرين   ال
  .)٤٥(املهاجرينالكراهية ضد 
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 ياة ويف احلرية ويف األمان على شخصهفرد يف احلحق ال - ٢

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم تعريف أو معاجلة جرمية اإلرهاب يف القـانون                ٢٠٠٦يف عام     - ٧
 اجلنائي بالتحديد، على الرغم من األحكام املتعلقة به يف الدستور ومن النص على أنه جيوز للمحاكم أن تعتربه ظرفـاً                   

 من االتفاقية ملنع التعذيب والقضاء عليه ومكافحة اإلفـالت مـن            ١ن تشريع يتمشى مع املادة      ، وأوصت بس  مشدداً
، ومنع   مطلقاً  باعتماد تشريع مالئم لتطبيق مبدأ حظر التعذيب حظراً        وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً     .)٤٦(العقاب

از التذرع بـأوامر الرؤسـاء كمـربر        استخدام أي بيان يتم احلصول عليه عن طريق التعذيب، والنص على عدم جو            
 بالسوابق القضائية للمحكمة الدستورية، أعربت اللجنة عن قلقهـا          كذلك، وبينما أحاطت اللجنة علماً     .)٤٧(للتعذيب

بشأن إعادة أشخاص إىل دول تتوافر لديها أسباب وجيهة لالعتقاد بأهنم سيتعرضون للتعـذيب أو احلكـم علـيهم                   
املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب رر اخلاص وأعرب املق .)٤٨(باإلعدام

، علـى   )٤٩(٢٠٠٢عن قلقه جلواز احتجاز املهاجرين غري الشرعيني الذين حيتمل ترحيلهم، مبوجب قانون اهلجرة لعام               
 واليت أوضحت نطاق تطبيق املبدأ       مؤخراً وأبرز األحكام القضائية اليت صدرت    . )٥٠(الرغم من تطبيق مبدأ عدم اإلعادة     

؛ وبإعادة  )٥٢(وأوصى بوضع نظام عام مستقل ملراقبة احتجاز املهاجرين       . )٥١(واليت أكدت التزام جنوب أفريقيا بتطبيقه     
 ساعة والـتمكني    ٤٨النظر يف األحكام املتعلقة باحتجاز املهاجرين للنص على االلتزام مبراجعتها القضائية يف غضون              

 لالضـطهاد، أو     حقيقياً ؛ وبتعديل قانون الالجئني ملنع ترحيل أي شخص يواجه احتماالً         )٥٣( من االستعانة مبحام   اًفعلي
احلكم عليه باإلعدام، أو التعذيب، أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛                    

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب عالوة     . )٥٤(جرة وقانون تسليم اجملرمني   وإضافة حكم ملنع اإلعادة يف كل من قانون اهل        
على ذلك بأن تضمن جنوب أفريقيا توافر اآلليات القضائية املناسبة إلعادة النظر يف القرارات، وكفالة وجود ترتيبات                 

  .)٥٥(فعالة لرصد حالة هؤالء األشخاص بعد العودة

عين مبسألة االحتجاز التعسفي أن تصرفات بعض أفراد الشرطة         ، الحظ الفريق العامل امل    ٢٠٠٦ويف عام     - ٨
املعين بتعزيـز ومحايـة   وأكد املقرر اخلاص   . )٥٦(تولد االنطباع بأن الشرطة تتصرف بوحشية وتفلت من العقاب        

ورأى كل من الفريق العامل واملقرر . هذا االنطباعاألساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان واحلريات 
خلاص أن إنشاء مديرية مستقلة للشكاوى إجراء إجيايب ولكن الحظ املقرر اخلاص أنه ليس من املتاح بـسهولة                  ا

وأعرب الفريق العامل عن أسفه القتصار واليـة   . )٥٧(احلصول على معلومات شفافة عن تقارير وقرارات املديرية       
 من احلاالت املعروضة على      كبرياً ظ أن عدداً  املديرية على أشد حاالت الوحشية املنسوبة إىل الشرطة فقط، والح         

املديرية حتال إىل الشرطة للتحقيق فيها، وأن اختصاص الشرطة حمدود لرصدها، ويؤدي ذلك إىل عدم الثقـة يف                  
 الرتفاع عدد املتوفني أثناء     وأعرب الفريق العامل عن قلقه أيضاً     . )٥٨(فعالية الشرطة واملساءلة اليت تتم من خالهلا      

 وبدقة وإنصاف يف    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق مماثل وأوصت بالتحقيق فوراً         . )٥٩(ز بالشرطة االحتجا
مجيع الوفيات أثناء االحتجاز وادعاءات التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من قبل املسؤولني عن 

 عن قلقها للتكـدس     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً     .)٦٠(إنفاذ القانون وبتقدمي مرتكيب هذه األفعال للعدالة      
 والدرن بـني احملتجـزين      اإليدز/ةفريوس نقص املناعة البشري   القائم يف مرافق االحتجاز وكذلك الرتفاع معدل        

. )٦١(لألشخاص احملتجزين بالـشرطة   فعالة  وأوصت باختاذ تدابري فعالة لتحسني هذه األوضاع وإنشاء آلية رصد           
 وجود نص قانوين ملراعاة مدة االحتجاز السابقة للمحاكمة يف          عدميق العامل املعين مبسألة االحتجاز      والحظ الفر 

 طويلة األجل وأعرب عن     والحظ الفريق العامل ارتفاع عدد السجناء الذين ينفذون أحكاماً        . )٦٢(احلكم النهائي 



A/HRC/WG.6/1/ZAF/2 
Page 8 

 

للتكدس اخلطري يف السجون الذي يؤثر علـى        قلقه لآلثار السلبية العديدة للحد القانوين األدىن لعقوبة السجن و         
الدستور على عدم  وعلى الرغم من النص يف. )٦٣(سيما األحداث املدانني واألشخاص الذين ينتظرون احملاكمة، وال

 ساعة، فإن بعض األشخاص حيتجزون هبا عدة شهور، يف          ٤٨جواز أن تزيد مدة االحتجاز مبراكز الشرطة على         
وأعرب الفريق العامل عن قلقه لظروف االحتجاز اليت يتعرض هلا احملتجزون           . )٦٤(إلطالقمرافق غري مالئمة على ا    

  .)٦٥( من الظروف اليت يتعرض هلا األشخاص احملكوم عليهميف املرحلة السابقة للمحاكمة واألسوأ كثرياً

 وسوء معاملة   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ الرتفاع معدل العنف املرتيل           ٢٠٠٠ويف عام     - ٩
، أعربت جلنة مناهـضة     ٢٠٠٦ويف عام   . )٦٦(األطفال واإلساءة إليهم، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية داخل األسرة         

سيما حاالت االغتصاب والعنف املرتيل،  التعذيب عن قلقها بشأن انتشار أعمال العنف ضد النساء واألطفال، وال
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع     وأعرب   .)٦٧( العنف ومكافحته  وبشأن عدم وجود سياسة حكومية فعالة ملنع هذا       

وجلنة القضاء على التمييز العنـصري يف عـام    )٦٨(٢٠٠٣ة يف عام األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليع  
الزمـة  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تعتمد جنوب أفريقيا مجيع التدابري ال      . عن أوجه قلق مماثلة    )٦٩(٢٠٠٦

ملنع العنف ضد النساء واألطفال ومكافحته ومعاقبة الفاعلني وتعزيز تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين يف مكافحة     
 بشأن األسباب األساسية الرتفاع حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي حىت يتـسىن            هذا العنف وبأن جتري حبوثاً    

راء حتقيقات شاملة يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة هـذه         وضع تدابري وقائية فعالة، وتنظيم محالت توعية، وإج       
 والحظت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          .)٧٠("عدم التسامح "حلقوق اإلنسان، والعمل على تنفيذ سياسة       

 ٢٠٠٤ حالة من عام     ٥٥ ٠٠٠ من   ٢٢ ٥٠٠( يف املائة من حاالت االغتصاب املبلغ عنها         ٤٠أن  ) اليونيسيف(
 إىل حالـة املـرأة       مبسألة العنف ضد املـرأة     ةاملعنية  اخلاصوأشارت املقررة   . )٧١(طفالختص األ ) ٢٠٠٥إىل عام   

والحظت مع  .  باالعتداء عليها وضرهبا ورمجها باحلجارة وطعنها حىت املوت         رجالً ٢٠السحاقية اليت يدعى قيام     
 يصدر بيان رمسي بإدانة هذه القلق أنه على الرغم من استدالل الشرطة على ستة منهم وإلقاء القبض عليهم فإنه مل

الواقعة بوصفها من اجلرائم اليت ترتكب بسبب الكراهية، وأن هذه احلالة ليست الفريدة من نوعها، وازدياد تعرض 
  .)٧٢(السحاقيات للعنف، وخباصة لالغتصاب، بسبب التعصب واخلرافات املنتشرة على نطاق واسع

ب وجلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهما بـشأن          ، أعربت جلنة مناهضة التعذي    ٢٠٠٦ويف عام     - ١٠
وأوصت اللجنتان  . )٧٣(االجتار باألشخاص يف جنوب أفريقيا والحظتا عدم وجود تشريعات وطنية حمددة لتجرميه           

، أشار تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان       ٢٠٠٦ويف عام   . باعتماد تشريع وتدابري فعالة ملكافحة هذه الظاهرة      
جتار بالنساء واألطفال من بلدان أفريقية خمتلفة إىل جنوب أفريقيا وأحال إىل حتقيق أجرته املنظمة الدوليـة                 إىل اال 

  .)٧٤("للمعاشرة اجلنسية واخلدمة باملنازل بدون أجر"للهجرة بشأن مواصلة جلب النساء من بلد جماور 

ية على نطاق واسع يف بعض املـدارس        وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها الستخدام العقوبة البدن          - ١١
واملؤسسات العمومية األخرى ولعدم وجود آلية مراقبة لرصد تلك املؤسسات على الرغم من حظر هذه العقوبة يف 
التشريع الوطين وأحكام احملكمة الدستورية، وأوصت بأن تكفل جنوب أفريقيا تنفيذ التشريع الذي حيظر العقوبة               

سيما يف املدارس وغريها من مؤسسات رعاية األطفال، وأن تنشئ آلية لرصـد هـذه    ال،  صارماً اجلسدية تنفيذاً 
  .)٧٦(، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق مماثل٢٠٠٠ويف عام . )٧٥(املرافق
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  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

نة جنـوب   ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ما توصلت إليه جل             ٢٠٠٦يف عام     - ١٢
وأوصت اللجنة بأن تعزز جنوب أفريقيـا       . أفريقيا حلقوق اإلنسان من نتائج بشأن أوجه القصور يف إقامة العدل          

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       تدابريها الرامية إىل إصالح النظام القضائي وإذكاء وعي أعضائه بأحكام           
والحظـت  . )٧٧(للقضايا املتعلقة جبماعات السكان األصليني      خاصاً  وبأن تويل اهتماماً   أشكال التمييز العنصري  

 العنصري وعدم اختاذ إجراءات قضائية من جانبهم قد يدل  أن عدم وجود شكاوى من ضحايا التمييزاللجنة أيضاً
أو مناسبة، وطلبت إدراج أحكام قانونية مناسبة يف التشريع الوطين           حمددة يف حد ذاته على عدم وجود تشريعات      

 .)٧٨(ع اجلمهور على مجيع سبل االنتصاف القانونية املتاحة يف جمال التمييز العنصريوإطال

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ جنوب أفريقيا ما يلزم من تـدابري لتأسـيس                ٢٠٠٦ويف عام     - ١٣
 يف إقليم خاضـع     اًواليتها القضائية بشأن أعمال التعذيب يف احلاالت اليت يكون فيها املدعى ارتكابه هلا موجود             

 بأن تتخذ ما يلزم من تدابري لتعزيـز         وأوصى أيضاً . )٧٩(لواليتها، قصد تسليمه وحماكمته، على أحكام االتفاقية      
وأعربت جلنة القضاء على التمييـز      . )٨٠(آليات املساعدة القانونية لصاحل األشخاص الضعفاء أو الفئات الضعيفة        

سيما ألفراد أشد اجلماعات العرقية حرماناً وفقراً،  وصول إىل القضاء، الالعنصري عن قلقها إزاء الصعوبات يف ال   
مبا يف ذلك السكان األصليني، وخباصة األفراد الذين ال يلمون باللغتني اإلنكليزية واألفريكانية، وأوصت باختـاذ                

قها لعدم تغطية كافة     عن قل  ، أعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً     ٢٠٠٠ويف عام   . )٨١(التدابري الالزمة يف هذا الشأن    
وأوصت بتنفيذ قضاء األحداث مبا يتماشى مع اتفاقية حقـوق الطفـل            . مناطق جنوب أفريقيا بقضاء األحداث    

 بإعادة تقييم مشروع القانون اخلاص باملسؤولية اجلنائية وأوصت اللجنة أيضاً  . )٨٢(واملعايري األخرى لألمم املتحدة   
 مع التقدير مبا وبينما أحاطت جلنة مناهضة التعذيب علماً. )٨٣(سؤولية اجلنائيةبغية رفع احلد األدىن املقترح لسن امل

  تقوم به جلنة احلقيقة واملصاحلة من عمل جليل، الحظت اللجنة أن ظاهرة اإلفالت الفعلي من العقاب مـستمرة                  
سب مل يقـدم جلميـع      فيما يتعلق باملسؤولني عن أعمال التعذيب أثناء فترة الفصل العنصري وأن التعويض املنا            

 يف أساليب أخرى للمساءلة عن أعمال التعذيب املرتكبة يف ظل نظام الفـصل              وينبغي النظر أيضاً  . )٨٤(الضحايا
  .)٨٥(العنصري ومكافحة اإلفالت من العقاب عن تلك األعمال

 لالنتقال من نظام    وسلم الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي باجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا             - ١٤
انتداب احملامني للدفاع إىل نظام احملامني احلكوميني بأجر تلبية لألحكام الدستورية اليت تنص على إقامة نظام قانوين 
للدفاع بتمويل من الدولة وعلى حق كل متهم جبرمية جنائية يف تزويده مبحام عام للدفاع يف حالة عدم قدرته على 

، وأن عدد   )٨٧( يف مرحلة احملاكمة فقط    أنه الحظ أن املساعدة القانونية واجبة عموماً      غري  . )٨٦(توكيل حمام خاص  
وأشـار الفريـق    . )٨٨( ملعاجلة العدد اهلائل من القضايا املعروضة عليهم       احملامني مبكتب احملامني العامني ليس كافياً     

 قانون اهلجرة وأن عدداً كـبرياً مـن    إىل أن املساعدة القانونية ليست مكفولة للمحتجزين بناء على   العامل أيضاً 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق مماثل وأوصت        . )٨٩(هؤالء األشخاص يف حاجة ماسة إىل مساعدة قانونية       

  .)٩٠(بضمان حماكمة عادلة لكل فرد
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   ويف مستوى معيشة مالئماحلق يف الضمان االجتماعي - ٥

 بربامج احلد من الفقر املختلفة القائمـة يف         مييز العنصري علماً  أحاطت جلنة القضاء على الت     ،٢٠٠٦يف عام     - ١٥
جنوب أفريقيا وأعربت عن قلقها إزاء الفقر املدقع الذي يعاين منه جزء من سكاهنا وتأثريه على متتع اجلماعات العرقية                   

 املعدل لقانون اسـترداد      بإصدار القانون   أيضاً وأحاطت اللجنة علماً  . )٩١(فة على قدم املساواة حبقوق اإلنسان     عاملستض
 وبرامج التسوية الالحقة له والدعم املقدم للمستفيدين من هذا القانون وأعربت عن قلقها ٢٠٠٤ملكية األرض يف عام    

بشأن مدى االسترداد وكفالة التنمية املستدامة للجماعات اليت أعيد توطينها ومدى متتعها حبقوقها مبوجـب اتفاقيـة                 
وأفاد برنـامج   . )٩٢(نصري، وخاصة حقوقها يف السكن الالئق والرعاية الصحية واملياه والتعليم         القضاء على التمييز الع   

 السـترداد األرض     طلبـاً  ٥ ٢٧٩بأنه ملُ يبت حىت اآلن فيما يزيد على         ) املوئل(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
  .)٩٣(ف من السكان من هذه الطلبات يتعلق مبجتمعات تضم اآلال كبرياًالزراعية وبأن عدداً

 عدم وجود قدر كاف من اآلليات لتنفيـذ         ، الحظ املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق      ٢٠٠٧ويف عام     - ١٦
وعلى الرغم من اإلطار القانوين القائم بشأن احلق يف سكن الئق، فإن عمليات الطرد ال تـزال                 . )٩٤(السياسات

، وبدعوى وجود خماطر صحية "الطرد العاجل "وع إىل أحكام    مستمرة، بوجه خمالف للقانون، باالستناد غري املشر      
وأعرب املقرر اخلاص عن قلقه للتعديالت املقترح إدخاهلا على الضمانات اإلجرائية للطرد، واألعداد . هتدد السكان

الكبرية من السكان الذين يعيشون يف أوضاع متردية باملستوطنات غري الرمسية، وفشل السلطات احلكومية علـى                
 إىل معظم خدمات الدعم يع املستويات يف توفري دعم مالئم بعد التوطني يف املستوطنات اجلديدة اليت تفتقر كثرياًمج

، الحـظ   ٢٠٠٧ويف عـام    . )٩٥(األساسية، مثل املرافق الصحية النظيفة، واملياه، واملدارس، وسبل العيش البديلة         
نه بينما يتمتع املاليني من السكان بسكن الئق ومياه نقية،          أ) املوئل(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      

فإن ماليني أخرى من السكان تعيش يف مستوطنات غري رمسية متردية وتعرب عن استيائها هلذا الوضع ولطـول                  
ومن أسباب القلق األخرى اليت أشار إليها املقرر اخلاص عدم كفاية املشاورات اجملدية بـني   . )٩٦(انتظار اخلدمات 

، وعدم كفاية الدعم املقدم )٩٧(حلكومة واألفراد املتأثرين بشأن املشاريع اإلمنائية الواسعة النطاق وعمليات التعدينا
مثل املعوقني، واألشـخاص ذوي  ( اخلاصة االحتياجات ذات املستضعفة للفئاتلإلسكان واخلدمات ذات الصلة 

والحظ . )٩٨()اإليدز، واأليتام، والشباب، واملشردين   /ةاإلعاقة، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      
 يف املائة من املساكن لألسر اليت ٣٠املقرر اخلاص يف معرض االعتراف باجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا لتخصيص 

تعيلها النساء انتشار أعمال العنف اليت ترتكب ضد املرأة، وعدم وجود مساكن بتكلفة معقولة، وعدم احلصول                 
ى املساكن الشعبية يف توقيت مناسب، وعدم وجود برامج حكومية لتوفري املساكن اآلمنة والسليمة يف األمـد                 عل

البعيد، خاصة يف املناطق الريفية، الذي يدفع الكثري من النساء إما على مواصلة اخلضوع للعنف املرتيل أو الرجوع       
  .)٩٩(متهن وسالمة أطفاهلن معرضة للخطرإليه، وإما على العيش يف مساكن غري مالئمة تكون فيها سال

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها الرتفاع معدل اإلصابة بفـريوس              ٢٠٠٦ويف عام     - ١٧
وأوصت اللجنة بـأن    . )١٠٠(اإليدز بني األشخاص املنتمني إىل أكثر اجلماعات العرقية ضعفاً        /ةنقص املناعة البشري  

تعزز جنوب أفريقيا براجمها الصحية، مع إيالء اهتمام خاص لألقليات ومراعاة أوضاعها املتردية النامجة عن الفقر                
واالفتقار إىل فرص التعليم، وشجعت جنوب أفريقيا على اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة فريوس نقص املناعـة                 

 إىل اخنفاض معدل اإلصابة بفريوس      ٢٠٠٧ر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام       وأشار تقري . )١٠١(اإليدز/ةالبشري
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وأكدت . )١٠٢( عاما٤٩ً و١٥ يف املائة بني السكان الذين تتراوح أعمارهم بني ١٨,٨ بنسبة   ةنقص املناعة البشري  
ناقص اإلصابة بفريوس    ت ٢٠٠٥باالستناد إىل استقصاء أجرته يف عام       ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     

 يف  ١٣,٧ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ١٥,٩ واخنفاض معدالت االنتشار بني املراهقني من        ةنقص املناعة البشري  
  .)١٠٣(٢٠٠٦املائة يف عام 

  ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم  - ٦

 جمانية التعليم االبتدائي وعدم املـساواة يف فـرص   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم٢٠٠٠يف عام    - ١٨
 لألطفال السود، وحثت جنوب أفريقيا على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز وتيـسري              ال سيما احلصول على التعليم،    

الناحية  لألطفال احملرومني من التعليم والفتيات واألطفال الذي ينتمون إىل أسر حمرومة من              ال سيما االلتحاق باملدارس،   
االقتصادية وكذلك على اختاذ تدابري فعالة لضمان التعليم االبتدائي اجملاين للجميع، وضمان عـدم التمييـز يف البيئـة                   

أن جنوب  ) اليونيسيف(، الحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة       ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٤(التعليمية، وحتسني نوعية التعليم   
، وإن كان الوصول إىل نوعية عالية من التعليم         ٢٠١٥م االبتدائي للجميع حبلول عام      أفريقيا يف طريقها إىل حتقيق التعلي     

 لتحدي الرئيسي هـو   أن ا أضافت  و. املساواة بني اجلنسني حتققت فعالً     أن   أيضاًوالحظت  . جلميع األطفال حتدياً كبرياً   
  .)١٠٥( طفال٦٨٧ً ٠٠٠ هم حنويبلغ عددالغري ملتحقني باملدارس الذين األطفال 

 األقليات والشعوب األصلية - ٧

األصليني ومـن   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حالة السكان             ،٢٠٠٦يف عام     - ١٩
 اجملمعني، واجلماعات   -  مجاعة الصيادين على وجه التحديد     والغريكا، و  بينهم مجاعات اخلوي، والسان، والناما،    

، الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـسان واحلريـات           ٢٠٠٦عام  ويف   .)١٠٦(ومجاعات البدو ،  الرعوية
األساسية للشعوب األصلية أنه ال يوجد يف جنوب أفريقيا معىن مقبول لكلمة األصلية، على الرغم من ورودهـا                  

 ر إحلاحاً أن املشكلة األكثأيضاً والحظ .)١٠٨(وإشارة الدستور إىل مجاعات اخلوي والسان )١٠٧(مرتني يف الدستور
 وأكد أن نزع ملكية األرض التقليديـة هـو          )١٠٩(جلميع جمتمعات الشعوب األصلية هي تأمني قواعدها األرضية       
وأوصي باختاذ إجراءات قانونية وقضائية فعالة      . )١١٠(السبب اجلذري للفقر الذي تعاين منه مجاعات الناما والسان        

ادث بني اخلوماين سان وقوات الشرطة احمللية اليت يدعى أهنـا            إىل عدد من احلو    أيضاًوأشار  . )١١١(يف هذا الشأن  
عدم توافر ما يكفي من املياه ) أ( بشأن أيضاًوأعرب عن قلقه . )١١٢(أدت إىل إساءة املعاملة والتعذيب واملضايقات

ب على حنو التوطني، املصحو) ج(العمل بأجور زهيدة دون التمتع حبق احليازة أو األمان الوظيفي؛ و) ب(النقية؛ و
انتقال ملكية األرض إىل املزارعني واألنشطة اليت ترعاها ) د(وثيق باهنيار يف التغذية وتدمري املوارد الطبيعية اهلشة؛ و

شكاوى ) و(االفتقار إىل برامج حمددة للحد من الفقر يف جمتمعات السكان األصليني املستضعفة؛ و            ) ه(الدولة؛ و 
 إىل السكان األصليني الذين أبلغوا عن حاالت من التمييز، والعنف، وتعـاطي             األطفال والشباب والنساء املنتمني   

املخدرات، وارتفاع معدالت االنتحار، والبغاء، وإدمان اخلمر، وغري ذلك من األعراض املرتبطة بالتهميش والفقر؛ 
 .)١١٣(اإليـدز /ةلبشريانتشار فريوس نقص املناعة ا    ) ح(العنف، مبا يف ذلك القتل واالعتداءات املسلحة؛ و       ) ز(و

  .)١١٤( أن دور القادة التقليديني ومركزهم لدى املستشارين املنتخبني مل حيدد بوضوحأيضاًوالحظ املقرر اخلاص 
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٨

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب عن قلقهمـا، علـى            ٢٠٠٦يف عام    - ٢٠
، إزاء اإلدعاءات بإساءة املعاملة، مبـا يف ذلـك   أيضاً الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضيةلذي أبرزته النحو ا

االبتزاز الذي يتعرض له غري املواطنني من محلة التصاريح ومن غري محلة التصاريح من جانب مـسؤويل إنفـاذ                   
بري مناسبة ملنع ومكافحة مجيع أشكال إساءة       وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ تدا       . )١١٥(القانون

غري املواطنني احملتجزين يف مراكـز اإلعـادة، وخباصـة يف مركـز          املعاملة، مبا يف ذلك االبتزاز، اليت يتعرض هلا       
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بالتحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة معاملة األشـخاص مـن غـري                . )١١٦(لينديال

، أوصت جلنة حقوق الطفـل،      ٢٠٠٠ويف عام   . )١١٧(لية رصد فعالة فيما يتصل بتلك املراكز      املواطنني، وإنشاء آ  
، باختاذ التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية أيضاًعلى النحو الذي أبرزته 

 .)١١٨(جلمع مشل األسرة وضمان حق األطفال الالجئني يف التعليم والرعاية الصحية

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق            الحظ   ،٢٠٠٧ويف عام    - ٢١
 من البلدان املستضيفة الرئيسية للمهاجرين وأهنـا مـن أول البلـدان             أن جنوب أفريقيا حالياً   مكافحة اإلرهاب   

، الحظ الفريق العامل املعين مبسألة      ٢٠٠٦ عام    ويف .)١١٩(األفريقية اليت وضعت إجراءات مستقلة لطلبات اللجوء      
، أن عدداً كبرياً مـن  أيضاً الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضيةعلى النحو الذي أبرزته االحتجاز التعسفي، 

األجانب قيد االحتجاز رغم حصول البعض منهم على تصاريح لإلقامة وقيام البعض اآلخر بتقدمي طلبات للجوء،     
 للطعن  األجانب أن الشرطة قامت بتوقيفهم بوجه تعسفي وأساءت معاملتهم وأهنم ال ميلكون سبيالًويّدعي هؤالء

 .)١٢٠(يف مشروعية االحتجاز وهم عرضة بالتايل للطرد من البلد بدون مراجعة قانونية حلاالهتم أو سبيل لالنتصاف
ؤالء األفراد يف قانون الالجئني والنتقال عبء  لعدم توفري سبيل فعال للطعن هلأيضاًوأعرب الفريق العامل عن قلقه 

 عدم تغطية احلـق يف      أيضاً والحظ الفريق العامل     .)١٢١(اإلثبات املتعلق بأحقية البقاء يف البلد إىل الشخص املعين        
 للعدد الكبري من احلاالت الـيت    أيضاً وأعرب عن قلقه     .)١٢٢(االستعانة مبحام أو مبساعدة قانونية يف تلك احلاالت       

قوم فيها الشرطة بالقبض على األجانب املقيمني بصفة مشروعة وبتخلصها من تصاريح اإلقامة اخلاصـة هبـم                 ت
املقرر اخلاص  ، أعرب٢٠٠٧ ويف عام .)١٢٣(ووضعهم يف االحتجاز أو تسليمهم لسلطات اهلجرة لترحيلهم بالقوة

 عن دهشته للبيانات الصادرة     حة اإلرهاب املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكاف         
بشأن عدم متتع األجانب املقيمني بصفة غري شرعية حبقوق يف جنوب أفريقيا رغم النص صـراحة يف كـل مـن              

 من املواطنني يرون أن األجانب هـم املـصدر           كبرياً  والحظ أن عدداً   .)١٢٤(الدستور والقانون على عدم التمييز    
 متيل إىل التغاضي عن اإلجراءات القانونية واملعايري الرئيسية حلقوق اإلنسان عند            الرئيسي لإلرهاب وأن السلطات   

 والحظ أن املهـاجرين وملتمـسي اللجـوء         .)١٢٥(تعاملها مع األجانب املوجودين يف البلد بصفة غري مشروعة        
جمايل اإلسـكان   يواجهون، على الرغم من احلماية املكفولة حلقوق اإلنسان مبوجب الدستور، صعوبات بالغة يف              

  .)١٢٦(والرعاية الصحية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ٩

الحظ املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب               - ٢٢
 الدستورية  وحبث املقرر اخلاص قانون محاية الدميقراطية     . )١٢٧( مشكلة رئيسية يف جنوب أفريقيا     ليسأن اإلرهاب   



A/HRC/WG.6/1/ZAF/2 
Page 13 

 وأشاد جبنوب أفريقيا للعملية التشاورية الواسعة النطاق اليت         ٢٠٠٥ملكافحة اإلرهاب واألنشطة ذات الصلة لعام       
سبقت اعتماد هذا القانون وملراعاة الشواغل اليت سبق اإلعراب عنها بشأن اإلدعاء باحلق املـشروع يف العمـل                  

 يف هذا القانون   ن قلقه الحتمال تفسري التعريف املنصوص عليه       غري أنه أعرب ع    .)١٢٨(وبشأن االحتجاز اإلداري  
ه من مـشاكل  اإلبالغ عن مجيع اجلرائم املنصوص عليها فياجلمهور ب واجب ه يثريملا قد ولإلرهاب بشكل موسع    

  أن)١٩٩٩(١٢٦٧فيما يتعلق بنشر أمساء األفراد بناء على قرار جملس األمن  والحظ. )١٢٩(تعلق حبرية التعبريي فيما
  .)١٣٠(اإلجراءات الوطنية للنشر يف حاجة إىل مزيد من التوضيح

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات- ثالثاً 
على جنوب أفريقيا اللتزامها يف كل من الدستور  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق ثىنأ ،٢٠٠٧عام يف   - ٢٣

 وأعرب عن سروره    .)١٣١(ة واالقتصادية، مبا يف ذلك باحلق يف سكن الئق        والقانون باالعتراف باحلقوق االجتماعي   
 وقـال  .)١٣٢(ملساحة األرض اليت أعيد توزيعها على اجملتمعات اليت نزعت منها أراضيها يف عهد الفصل العنصري    

 يـشعر   إنـه  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب        املقرر اخلاص املعين  
 .)١٣٣(بالتشجيع للضمانات اليت تلقاها بشأن التزام الشرطة يف جنوب أفريقيا بصرامة مبعايري حقـوق اإلنـسان               

ستراتيجية اإلسكان، أن ا، يف معرض النظر يف سياسة و)املوئل(والحظ برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
بق له مثيل، على املستويني اإلقليمي والدويل، وأنـه         حدث مل يس    عاماً ١٢ يف غضون    مسكناً ٢ ٣٥٥ ٩١٣بناء  

 .)١٣٤( ماليني من األشخاص من هذا الربنامج، يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء             ٦استفاد ما يزيد على     
دة ايب لسياسات السجون املوجهة إىل إعا   جي باالجتاه اإل  أيضاًحاط الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي        وأ

  .)١٣٥(ندماجالالتأهيل وإعادة ا

 القـائم   كماحل بأن التركة اليت خلفها نظام       جلنة القضاء على التمييز العنصري    ، سلمت   ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٤
عقبات جملتمع جنوب أفريقيـا      ، االقتصادية واالجتماعية والثقافية   هامن حيث آثار  على الفصل العنصري تشكل،     

إطار عمـل األمـم املتحـدة       وأشار   .)١٣٦(التحدياتالعديد من   واجهة   مل مالئمةتطلب موارد بشرية ومالية     تو
  متناسـقاً  فيما يتعلق جبنوب أفريقيا إىل أن جنوب أفريقيا اتبعت هنجاً          ٢٠١٠- ٢٠٠٧ للفترة   للمساعدة اإلمنائية 

ارت منظمة وأش. )١٣٧( يف معاجلة الفقر بإدراجه يف سياسات واستراتيجيات وخمصصات امليزانية للقطاعاتوجتميعياً
إىل امتياز نظام الضمان االجتماعي يف جنوب أفريقيا واستفادة ما يزيد على            ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

 ماليني من األشخاص، معظمهم من األطفال، من هذا النظام، والحظت اتساع عدد املستفيدين من املنحـة                 ١٠
 إىل ما يزيد على سبعة ماليني ونصف املليون من األطفال ٢٠٠١ يف عام املخصصة لألطفال من مليون طفل تقريباً

 .)١٣٨(٢٠٠٦يف عام 

 أن املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، الحظ ٢٠٠٣ويف عام   - ٢٥
ات كثرية، ويزيد   مواصلة التقدم ومستقبل التنمية يف البلد معرضان للخطر بسبب وباء اإليدز الذي يضعف جمتمع             

 أن الوصمة والتمييـز     أيضاًوالحظ  . )١٣٩(من النقص احلاد يف املهارات بني السكان، ويسيء إىل مكاسب التنمية          
وأفاد تقرير منظمة الصحة العاملية     . )١٤٠(اللذين يصاحبان املرض ال يزاالن من القوى املؤثرة على انتشاره وتأثريه          

 مبضاعفة املبلغ الذي تنفقه ملكافحة فريوس نقص ٢٠٠٣نوفمرب /رين الثاين بأن احلكومة تعهدت يف تش٢٠٠٤لعام 
 .)١٤١(اإليدز ثالث مرات على مدى ثالث سنوات، باملقارنة بالسنوات الثالث السابقة/ةاملناعة البشري
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف 

 جنوب أفريقيا بأنه جاري تقدمي التقريرين املستحقني للجنة القضاء على التميــيز             أفادت،  ٢٠٠٧يف عام     - ٢٦
العنصري وجلنة مناهضة التعذيب، وتعهدت بوضع خطة عمل وطنية تتناول بوجه احلصر جمال العنـصرية والتميــيز         

  .)١٤٢(ربـانيالعنصري على النحو الذي يتطلبه إعالن وبرنامج عمل د

  ددة للمتابعة توصيات حم- باء 

معلومـات عـن كيفيـة متابعـة     ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من جنوب أفريقيا أن تقدم          ٢٠٠٦يف عام     - ٢٧
التوصيات الصادرة بشأن عدم اإلعادة القسرية؛ ومكافحة إساءة معاملة األشخاص من غري املـواطنني احملتجـزين يف                 

 أو الفئات الضعيفة يف احلصول علـى اجلـرب والتعـويض            مراكز اإلعادة؛ والصعوبات اليت تواجه األشخاص الضعفاء      
بوصفهم من ضحايا التعذيب؛ وانتشار أعمال العنف ضد النساء واألطفال؛ وأعمال التعذيب أو املعاملة القاسـية أو                 

 فضالًالالإنسانية أو املهينة اليت ترتكب من قبل املسؤولني عن إنفاذ القانون؛ وقانون جترمي التعذيب وقضاء األحداث،                 
، قدمت جلنة ٢٠٠٦ويف عام . )١٤٣(إىل منع وحظر إنتاج معدات مصممة خّصيصا ألغراض التعذيب عن التدابري الرامية

 الكراهية؛ والعنف الذي يرتكب      فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بعبارات وجرائم       مماثالً القضاء على التمييز العنصري طلباً    
واألطفال يف اجلماعات العرقية احملرومة؛ والكم املتراكم من طلبـات اللجـوء؛             النساء   ال سيما ضد النساء واألطفال،    

  .)١٤٤(ووسائط اإلعالم  يف جمال التعليمال سيماوالتدابري اليت اختذت لتشجيع التسامح، 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 إىل القضايا الرئيسية التالية اليت      ٢٠٠٧- ٢٠٠٢ للفترة   إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     أشار    - ٢٨

اإليدز؛ وتوفري اخلدمات الرئيسية، مبا يف ذلك التعليم واخلدمات /ةفريوس نقص املناعة البشري: تواجه جنوب أفريقيا
إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة      وأشار  . )١٤٥(الصحية واإلسكان واملياه؛ وتوليد فرص العمل؛ ومنع اجلرمية       

إىل تسليم جنوب أفريقيا واألمم املتحدة بأمهية حتسني قدرات احلكومـات            أيضاً ٢٠١٠- ٢٠٠٧للفترة   اإلمنائية
. )١٤٦(إلدارة املاليـة  ا اخلـدمات و    يف جمال تقدمي   ال سيما الرئيسية،  على مستوى القيادات التقنية     اإلقليمية احمللية   

رات من أجل واجلهود اليت تبذهلا يف جمال بناء القد إىل براجمها )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة وأشارت 
مع وكاالت وصناديق وبرامج أخرى تابعة      مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذهلا باالشتراك        ،  لطفتعزيز احترام حقوق ال   

  .)١٤٧(لألمم املتحدة
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1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General as at 31 December 2006, (ST/LEG/SER.E.25); 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 

2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 
pornography 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families 

CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CED International Convention for  the Protection of  All Persons from Enforced 
Disappearance 

3  Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments, may 
be found in the pledges and commitments undertaken by South Africa before the Human Rights Council, as 
contained in the note verbale dated 26 April 2007 by the Permanent Mission of South Africa to the United Nations 
addressed to the President of the General Assembly (A/61/889, annex). 

4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.  
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5  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status 
of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

6  Geneva Convention  for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention  for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners 
of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
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Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional 
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.. 

7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour and Convention; 
Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the 
Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

8 Conclusions and recommendations of the Committee Against Torture (CAT/C/ZAF/CO/1), para. 6. 

9 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.122), para. 11. 

10 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/ZAF/CO/3), 
para. 31. 

11  A/61/889, annex, page 5. 

12 CERD/C/ZAF/CO/3, para. 6; CAT/C/ZAF/CO/1, para. 5. 

13 CERD/C/ZAF/CO/3, para. 7. 

14 CAT/C/ZAF/CO/1, para. 7. 

15 UNICEF UPR submission on South Africa, p. 5. 

16 Report of Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while 
countering terrorism on his visit to South Africa (A/HRC/6/17/Add.2), para . 54.  

17 Ibid., para. 68. 

18 CERD/C/ZAF/CO/3, para. 8; CAT/C/ZAF/CO/1, para. 8; CRC/C/15/Add.122, paras. 5 and 13. 

19 CERD/C/ZAF/CO/3, para. 8. 

20 CRC/C/15/Add.122, para. 13. 

21 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I. 

22 CAT/C/ZAF/CO/1, para. 8. 
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