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  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل،
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة  أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًملخص
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  جنوب أفريقيا

 عرضـت يف    )١(هذا التقرير هو ملّخص للمعلومات الواردة يف تقارير مثانية عشر من أصحاب املصلحة              
وال  .وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان      . إطار االستعراض الدوري الشامل   

كم ن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي ح                 يتضم
بصورة منهجية احلواشي املدرجة يف هناية النص مراجع املعلومـات الـيت       وذكرت  . أو قرار يتصل مبزاعم حمددة    

تقار إىل املعلومات أو إىل التركيـز علـى         وإن االف . يتضمنها التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص األصلية ما أمكن ذلك        
وتتاح النصوص الكاملة . مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة تقارير عن تلك املسائل احملددة

وبالنظر إىل كون وترية االسـتعراض يف       . جلميع التقارير الواردة يف موقع املفوضية السامية على شبكة اإلنترنت         
 كـانون   ١ي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل بأحداث جّدت بعـد               اجلولة األوىل ه  

  .٢٠٠٤يناير /الثاين
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  املعلومات األساسية واإلطار - أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ي إطار تشريعي ومؤسسكبرية يف استحداث أفاد مرصد حقوق اإلنسان أن جنوب أفريقيا قطعت أشواطاً   - ١
وأفاد أيضاً أن جنوب أفريقيا مل . هذه احلقوق تدرجيياًإلعمال لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسعت ل

 أبلغ املركز ،وإضافة إىل ذلك. )٢(تصدق بعد على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
حلماية حقوق   جنوب أفريقيا مل تصدق على االتفاقية الدولية         املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء أن      

  . )٣(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ومل تصدق أيضاً على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

ودعت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، حكومـة جنـوب                 - ٢
وأفاد مركز القانون اجملتمعـي أن دسـتور        . )٤(م االجتار باألشخاص  ّراد تشريع شامل جي   أفريقيا إىل االلتزام باعتم   

بيد .  جناحاً ُيعتّد به٢٠٠٥ لعام ٣٨وكان إجناز قانون الطفل رقم طائفة من حقوق األطفال يؤمن جنوب أفريقيا 
رادة سياسـية قويـة وراء هـذا        اجملتمعي فإن مثة إ   واستناداً إىل مركز القانون     . عمليةأنه ال تزال هناك حتديات      

بيد أن ذلك ال يسري على مـشروع        . ، وإن كان إصدار بعض أجزاء من قانون الطفل ال يزال معلقاً           )٥(املسعى
 .، وهو تشريع رئيسي آخر يتعلق حبقوق الطفل، ال يزال ُمتعثِّرا٢٠٠٢ً لعام ٤٩قانون العدالة اخلاص بالطفل رقم 

وسـن  ،    باختاذ جنوب أفريقيا خطوات فورية إلصدار قانون الطفل بأكمله         يقد أوصى مركز  القانون اجملتمع     و
 يف شـكل قـانون   ٢٠٠٦ ومشروع تعديل قانون الطفل لعام ٢٠٠٢مشروع قانون العدالة اخلاص بالطفل لعام   

  .)٦(وتنفيذمها يف أسرع وقت ممكن

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  مات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذ االلتزا- ألف 

   املساواة وعدم التمييز- ١

رغم أن جنوب أفريقيا قد اختذت خطوات متضافرة وناجحة من أجل القضاء على التمييـز العنـصري                   - ٣
حبكم أمر الواقع العنصرية    توجد   اإلخالء أنه ال تزال      اتقانونياً، أفاد املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عملي       

ما بالتمتع بالسكن املالئم، واحلصول على املياه واملرافق الصحية، فقد          ييز العنصري، وال سيما ما يتصل منه      والتم
 تركة من املأوى غري املالئـم واهلامـشي         ١٩٩٤خلّفت السياسات العامة وسياسات الفصل العنصري قبل عام         

ود؛ وفصل السود يف بلـدات مكتظـة ويف         للفقراء يف املدن مبا يف ذلك النقص اهلام يف فرص السكن الالئق للس            
 وفضالً عن ذلك، ووفقاً ملركز القانون       .)٧(مستوطنات عشوائية يف أطراف املدينة بعيداً عن فرص ومرافق العمل         

ُيصنَّف الفقر يف جنوب أفريقيا حسب نوع اجلنس، كما يتجلّى ذلك يف أمور منها نسبة البطالة املرتفعة اجملتمعي، 
  . )٨( الوظيفي أقل أمن من الرجلاة ما يكون دخل املرأة، واملرأة السوداء خاصة، وأمنهوعاد. لدى النساء

 فبينما حيّرم دستور جنوب أفريقيا التمييز على أساس امليل اجلنـسي، ويف             ووفقاً ملرصد حقوق اإلنسان،     - ٤
  .)٩(ني أجيز قانوناً، يظل اللوطيون والسحاقيات يف موقف ضعفيحني أن زواج املثل
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   على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان - ٢

ظلت تبلـغ عنـها    مركز دراسات العنف واملصاحلة أن مزاعم التعذيب وغريه من ضروب االعتداء            بلغ  أ  - ٥
ظمة تتمثل يف   تىل استمرار وجود مشكلة من    ، مشرياً إ  )املسامهةانظر اجلدول يف    (ة املستقلة املعنية بالشكاوى     ياملدير

ىل مستوى التدابري   إ االستجواب، وإىل أن اخلطوات املتخذة لتنفيذ سياسة منع التعذيب ال ترقى             التعذيب ألغراض 
  .)١٠(الضرورية لضمان حظر التعذيب

 من اتفاقية مناهضة ٤حسبما تقتضيه املادة ووفقاً ملركز القانون اجملتمعي، مل جترم جنوب أفريقيا التعذيب   - ٦
العدل وتطوير  (الوزارة املسؤولة   ، لتعلق عليهما    ٢٠٠٥ سابقني يف عام     ورغم تعميم مشروعي قانونني   . التعذيب
وإن االنطباع العام لدى مركز ) ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول(ىل حد اآلن  إمل ُيبلَغ عن إحراز أي تقدم       ) الدستور

ـ                 . ذيب وملكافحتـه  القانون اجملتمعي هو أن جنوب أفريقيا مل حتقق تقدماً ُيذكر يف اختاذ خطوات فّعالة ملنع التع
مستها دائرة شرطة جنوب أفريقيا، فإنه ال ترد يف أي تشريع آخر أو             روباستثناء سياسة عامة تتعلق مبنع التعذيب       

  ىل احلظـر   إلوائح أو سياسات تتعلق باألشخاص احملرومني من حريتهم، وال سـيما الـسجناء، أيـة إشـارة                  
  .)١١(التام للتعذيب

منع التعذيب تقضي يف جمال املصاحلة أن سياسة دائرة شرطة جنوب أفريقيا وأبلغ مركز دراسات العنف و  - ٧
املركز أن للمديرية املـستقلة     أفاد  كما  . من التعذيب باختاذ خطوات فورية لضمان التحقيق املالئم يف الشكاوى         

ئرة شـرطة جنـوب    أحد أفراد دابلشكاوى والية قانونية ختول هلا التحقيق يف اجلرائم اليت يزعم ارتكا   املعنية با 
ضمان فيما يتصل بأثرها يف غري أن العوائق اليت حتول دون فعالية هذه اآلليات . وكالة الشرطة البلدية هلاأفريقيا أو 

ال تسجل دائرة شرطة جنوب أفريقيا بيانات عن        : التحقيق املالئم يف حاالت التعذيب ويف منعه، تتضمن ما يلي         
رغـم أن املديريـة     وبشأن مزاعم التعذيب؛    للتحقيق أو غريه    رى املتخذة   تقارير التعذيب أو عن اخلطوات األخ     

يف خمافر الشرطة ونتيجة عمل الشرطة،      املعنية بالشكاوى جمربة قانوناً على التحقيق يف الوفيات احلاصلة          املستقلة  
لضمان فعالية التحقيق  أية أولوية معّينة طعطي أولوية خاصة حلاالت التعذيب كما أن هذه املديرية مل تع        فإهنا ال ت  

. وإن حتقيقات املديرية ليست أيضاً رفيعة النوعية، دائماً حىت يف احلاالت ذات األولوية القصوى. يف تلك احلاالت
وإن املدعني العامني الذين    . اوقد أُبلغ عن حاالت عدم تعاون دائرة شرطة جنوب أفريقيا مع املديرية يف حتقيقاهت             

ونتيجة لألثر التراكمي . ت التعذيب ليسوا بالضرورة يف رتب عليا أو ذوي خربة مناسبةيكلفون باملقاضاة يف حاال
يف ضعف دائرة شرطة جنوب أفريقيا، واملديرية املستقلة املعنية بالشكاوى ودائرة النيابة العامة فإن النجـاح يف                 

غت منظمة العفـو الدوليـة أن       وفضالً عن ذلك، أبل   . )١٢(التعذيب قليل فيما عدا حاالت استثنائية     إثبات قضايا   
  .)١٣(ىل املوارد بالنسبة إىل حجم دوائر الشرطة اليت ترصد سلوكهااملعنية بالشكاوى تفتقر إاملديرية املستقلة 

رقابة، هي املفتشية القضائية للسجون، املسؤولة عن رصد        وأبلغت منظمة العفو الدولية عن وجود هيئة          - ٨
شارت منظمة العفو الدولية إىل     وأ. )١٤(ملعاملة وغريه من ضروب اإليذاء    سوء ا ظروف االحتجاز والشكاوى من     

فـيهم  القوة ضد املـشتبه     روب املعاملة السيئة واإلفراط يف      أهنا ال تزال تتلقى تقارير عن التعذيب وغريه من ض         
لسياسيني املشاركني يف املعتقلني، والسجناء يف انتظار احملاكمة أو املدانني والنشطاء اجملتمعني وغريهم من النشطاء ا

ما فتئ القلق يساور كثرياً إزاء النسب املرتفعة من اجلرائم العنيفة واستمرار سقوط ضحايا من               و. مظاهرات عامة 
من حيث آليات املساءلة الداخلية املؤسسي ة لسوء تصرف الشرطة والضعف ّرالشرطة أثناء العمل كسياقات مستم
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، حـاالت تعـذيب     ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول ة العفو الدولية حدثت، يف      ناداً إىل منظم  واست. )١٥(واخلارجية
بالدليل تضمنت استعمال الشرطة للكالب ضد املشتبه فيهم وهم منبطحون ومقيدون، واستعمال أجهزة             مسنودة  

ُحرم، يف بعض احلاالت، احملتجزون اجلرحى من الرعاية و. خنق وصدم كهربائي ضدهم، وكذلك لكمهم وضرهبم
  .)١٦( الصحيةويف العديد من احلاالت تويف احملتجزون من جّراء التعذيب وعدم تلقيهم الرعاية. ة الفوريةالطبي

وأفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن جنوب أفريقيا ُتعترب رائدة يف التركيز على تطوير جهـاز       - ٩
ريقيا أيضاً مثاالً على جودة املمارسـة يف        وُتعترب جنوب أف  . خصوصاً يف أفريقيا  الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان،      

فعالية املساءلة ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق الرقابة املدنية ورغم التقّدم الذي أُحرز أخرياً يف ميادين استحداث 
ية نظام ملتابعة أداء الشرطة من جانب إدارة غوتنغ للسالمة اجملتمعية وزيادة تشّدد اللجنة الوطنية للحافظة الربملان               

االعتناء األوسع نطاقاً بالرقابة املدنية مل يساير التطورات        فإن   للرقابة،   هااملعنية بالسالمة واألمن، الواضح يف دور     
، مل تنفذ دوائر الشرطة يف جنوب       ٢٠٠٠منذ حلّ وحدة مقاومة الفساد يف عام        و. احلاصلة يف جمال حفظ األمن    

بأن جتـري   وأوصى مركز القانون اجملتمعي،     . )١٧( أي حد ُيذكر   أفريقيا بعد استراتيجيها ملنع الفساد والغش إىل      
حتقيقاً قضائياً مستقالً وشامالً يف األسباب الفورية الكامنة وراء استمرار وجـود            على سبيل األولوية،    احلكومة،  

مـة،  عدد كبري من الوفيات غري الطبيعية واالعتداءات يف السجون هبدف وضع توصيات ملنعها؛ وبأن تقوم احلكو      
يونيه /الذي وقَّعت عليه يف حزيران    ( من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب         ١٧وفقاً للمادة   

  .)١٨(اآلليات الوقائية الوطنية، وخباصة اآللية املنطبقة على نظام السجون، بسّن قانون يعّين )٢٠٠٦

، وفقاً ملنظمة العموميةتزايد من االحتجاجات تعني على الشرطة مواجهة عدد م، أصبح ي٢٠٠٤منذ عام و  - ١٠
لكن، وخالل هـذه    . لقوة، فعلت ذلك دون اللجوء إىل اإلفراط يف استخدام ا         ويف أغلبية احلاالت  . العفو الدولية 
، جلأت وحدات الشرطة يف عدد من احلوادث إىل مستويات غري قانونية من ٢٠٠٧سبتمرب /أيلولغاية الفترة وحىت 
مبوجب " املالذ األخري"ا الذخائر احلادة احملظورة، واالستعمال املتهور للرصاص املطاطي، وهو سالح القوة، مبا فيه

املوجودين بالفعل حتت مراقبة     وسوء استخدام الرذاذ الفلفلي ضد املتظاهرين        - لوائح دوائر شرطة جنوب أفريقيا      
  .)١٩(اليت حتكم التجمعات العامةرغم امتثاهلم للوائح الشرطة والضرب العشوائي للمتظاهرين العّزل 

ووفقاً ملركز القانون اجملتمعي، يواجه نظام سجون جنوب أفريقيا عدداً من التحديات احلرجة، بـسبب                 - ١١
واالرتفاع السريع يف عدد السجناء الذين يقضون عقوبة        زيادة مدد السجن،    نزالء السجون، و  تزايد  االكتظاظ، و 

 ةت املرتفعة لدى السجناء بسبب إصابتهم املفترضة بفريوس نقص املناعة البشري احلياة، ونسبة الوفياىالسجن مدب
الذي كثرياً ما يكـون مميتـاًَ،       والنسب العالية من العنف بني السجناء، واعتداء املسؤولني على السجناء           اإليدز،  

واعتـداء  تفظ هبـم    احملبشأن عدد الوفيات    خاصة  قلق  الأُعرب عن   و. وارتفاع عدد الشباب الرتالء يف السجون     
  .)٢٠(املسؤولني على السجناء

 تقريراً عن جلنة جايل     ٢٠٠٦نوفمرب  /وأفادت منظمة العفو الدولية أن احلكومة أصدرت يف تشرين الثاين           - ١٢
للتحقيق يف الفساد وغريه من االنتهاكات يف نظام السجون وأوصت باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات                

ىل العزل االنفرادي، يف إاملتكّرر لفساد املؤسسي وسوء اإلدارة، واللجوء  إىل استرعى التقرير االنتباهوا. )٢١(اللجنة
قاً  ووف.)٢٢( عليهايف تيسري تلك األحداث أو التغطيةسجون األمن املشدد، وتفشي العنف اجلنسي، وتورط احلراس 

ت قد تعّزز بسبب عدم تنظـيم اإلدارة جللـسات          فالت من العقاب على االنتهاكا    ملنظمة العدل الدولية، فإن اإل    
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وال تزال الظروف الالإنسانية السائدة يف السجون       . االستماع وعدم متابعتها الدعاوى اجلنائية مع دائرة الشرطة       
تتكّرر أكثر  بيد أهنا ،والبارزةوقد وقع العديد من حوادث اإلعادة القسرية املتعمدة . قائمة بسبب فرط االكتظاظ

  .)٢٣(لتزامات الدولةلفشل املنهجي لوزارة الشؤون الداخلية الذي أدى إىل اإلخالل بانتيجة ا

انتقدت جنوب أفريقيا ألهنا بـررت إعادهتـا        ووفقاً ملا أبلغت عنه مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان، فقد            - ١٣
ويتطلب احلظر التام   . هناك ُيعذب   سوفشخص غري مقيم إىل بلده األصلي بكوهنا مل تستطع أن تتأكد من أن الضحية               

  .)٢٤(ب، أنه ُعذِّحىت اختفى وُيزعماملشتبه فيه، أن عاد ما و.  ُيعذبلنللتعذيب من احلكومة التثبَّت من أن الشخص 

غتصاب ُنفـذت يف عـام      ماسيمانيان لدعم النساء أن استراتيجية جنوب أفريقيا ملكافحة اال        وأفاد مركز     - ١٤
على الصعيد  إمجالية   تبني زيادة    ٢٠٠٥- ٢٠٠٠ية عن االغتصاب الصادرة للفترة      ، بيد أن اإلحصاءات الرمس    ٢٠٠٣

 يف  ٥٠، فإن حنـو     "األطفال اآلن "، ووفقاً هليئة    )٢٥(٦٥ ٩٣٩ إىل   ٥٢ ٨٩١املُبلغ عنها من    االغتصابات  الوطين يف   
ن تلك النسبة متثـل     وأشار مركز دراسات العنف واملصاحلة أ     . )٢٦(ُترتكب ضد األطفال  االغتصابات  املائة من تلك    

جلنة إصالح القانون جبنوب أفريقيا ، أثبت تقرير ركزامل وكما الحظ ،لكن. )٢٧(أعلى إحصاءات االغتصاب يف العامل    
 يف املائة من حاالت اغتصاب األطفال املُبلغ عنها إىل دوائر ٩ يف املائة فقط من حاالت اغتصاب الكبار و٥أن نسبة 

 من  ، على التوايل  ، يف املائة  ٥٨ يف املائة و   ٦٨ومل تصل نسبتا    .  أدت إىل إدانات   ٢٠٠٠شرطة جنوب أفريقيا يف عام      
ـ .  يف املائة، على التوايل    ١٨ و ١٥القضايا بنسبة   وُسحبت  . إىل احملكمة حىت  احلاالت املُبلغ عنها إىل الشرطة       ل ومش

 االغتصاب إمكانية رد فعـل  خّوف فيها اجلاين الناجية بعد االغتصاب، حيث خشيت الناجية من   االنسحاب قضايا   
. ىل أن الشرطة أقنعت الشاكي بسحب الدعوى حيث كانت األدلة واهيـة إالشريك أو الوالد غري الداعم؛ أو نظراً        

ويف هذا الصدد، ال    . خطوة إىل األمام  وال يضمن التشريع التقّدمي هناية العنف القائم على نوع اجلنس، وإمنا يشكل             
وأفاد مركز دراسات العنف واملصاحلة أن مـشروع        . )٢٨(اجلمعية الوطنية  مركوناً يف    هاميزال هناك مشروع قانون     

، ٢٠٠٧مايو / أيار٢٢اجلمعية الوطنية يف  قد اعتمدته )اجلرائم اجلنسية واملسائل ذات الصلة(تعديل قانون العقوبات    
مراجعته من جانب اجمللس الـوطين      ن  إ تتبّخر، حيث    ٢٠٠٧اآلمال يف أن يصبح املشروع قانوناً هنائياً يف عام          لكن  

وظل مشروع القانون قيد الصياغة لفترة زهاء عشر سنوات، ّمما حرم ضـحايا العنـف               . للمقاطعات جّد متباطئة  
هيـومن   (ووفقاً ملرصد حقوق اإلنسان   . )٢٩(اجلنسي من الوصول إىل العدالة ومن املمارسة الكاملة حلقوق اإلنسان         

ما يكون جتاوب مسؤويل الشرطة مع الشكاوى غري        بالغ عن االغتصاب وكثرياً     يوجد قصور يف اإل   ،  )رايتس ووتش 
ع أحناء البلد، حققت جناحاً نسبياً يف حتسني  حمكمة متخصصة يف اجلرائم اجلنسية يف مجي٥٢وأنشأت احلكومة . كاٍف

ناجيـات بعـد    ث ميكـن لل    مراكز رعاية توثوزيال حماذية للمحاكم، حي      ١٠كما أنشأت احلكومة    . نسب اإلدانة 
  .)٣٠(االغتصاب اإلبالغ عن اجلرمية واالتصال مبحققني ومدعني عامني متخصصني وتلقي الرعاية الطبية واملشورة

املقدمـة  االغتصاب واملنظمات غـري احلكوميـة   بعد وأُبلغت منظمة العفو الدولية من جانب الناجيات    - ١٥
زها ي مبا يف ذلك اختاذ مواقف ال تراعي نوع اجلنس وحت          للخدمات عن حاالت مل تتصّد فيها الشرطة هلذه اجلرائم،        

ضد الشاكيات، ومنهن السحاقيات؛ وتأخري عرض الشاكيات للفحص والعالج الطبيني الفـوريني املالئمـني؛              
غري أنه توجد أيضاً أمثلة على حتّسن ممارسة الشرطة حيث . وتدوين بيانات غري كاملة والقيام بتحقيقات غري وافية

زاد مـن  وأخصائيي الرعاية الـصحية  ون القوي بني الشرطة واملنظمات غري احلكومية املقدمة للخدمات         إن التعا 
  .)٣١(اخلدمات الصحية والعدالةلى عحصول الضحايا 
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وأفاد مركز دراسات العنف واملصاحلة أن من الواضح أن اهتمام وتفاين أفراد الشرطة يف حوادث العنف                  - ١٦
طة جنـوب   ا أنه ما مل تكن اجلنايات املرتكَبة مبثابة جرمية خطرية وعنيفة، فإن دائرة شر             كم. حمدودان جداً املرتيل  

رسـوم   قانون العنف املرتيل وامل    همل تثبت التزاماً وفعاليةً يف أداء واجباهتا على النحو اإلجيايب الذي يقتضي           أفريقيا  
يوليـه  /متوزطة سجلت، يف فترة ما بني       أيضاً أن الشر  أفادت منظمة العفو الدولية     وكما  . )٣٢(٧/١٩٩٩الوطين  
 ٣٨حوايل  وخالل هذه الفترة، ويف     ". عنف مرتيل " حادثة   ٨٨ ٧٨٤، ما جمموعه    ٢٠٠٧يونيه  / وحزيران ٢٠٠٦

  .)٣٣(جنائية ضد املرتكبنيوقعت الشاكيات دعاوى يف املائة من احلاالت، 

ة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية وإنزال العقوبة اجلسدية جائز يف البيت، حسبما الحظته املبادر  - ١٧
تأديب طفل سيء السلوك "وأشارت إىل أن للوالدين، مبوجب القانون العام، سلطة . )٣٤(اليت ُتمارس ضد األطفال

" مبعاقبته على حنو معتدل ومعقول، شريطة أال خيلّ ذلك باآلداب العامة أو يكون ألغراض غري التهذيب والتحذير                
(R. v Janke and Janke 1913 TPD 382) وميكن أن ختّول هذه السلطة إىل شخص يتصرف باسم الوالد، إال يف 

وكما أشارت املبادرة العاملية، فإن العقوبة البدنية غري قانونية يف املدارس، ويف النظام اجلنائي ويف               . حالة املدرسني 
ووفقاً ملركز القانون اجملتمعي، جتري . )٣٦(ق اإلنسانوقد أبدى مالحظة مماثلة مرصد حقو. )٣٥(إطار الرعاية البديلة

 إىل أمور منها مسألة حظر العقوبة البدنية املرتلية وإزالة ٢٠٠٦حماولة، عن طريق مشروع تعديل قانون الطفل لعام 
. )٣٧()٢٠٠٨(بيد أهنا أُرجئت إىل العام التايل ) ٢٠٠٧(اليت كان الربملان سيناقشها يف هذا العام ‘ التأديب املعقول‘

األطفال "وأوصت هيئة   . )٣٨(وجلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا    " األطفال اآلن "وتقدمت مبالحظات مماثلة هيئة     
بأن حيظى باألولوية احلظر الكامل للعقوبة البدنية يف املشروع الثاين لتعديل قانون الطفل، املزمع وضعه يف                " اآلن
القانون اجملتمعي واملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت وقدم توصية مماثلة مركز . )٣٩(٢٠٠٨عام 

  .)٤٠(ُتمارس ضد األطفال ومرصد حقوق اإلنسان

ووفقاً للفريق العامل املشترك، توجد نسبة عالية من جرائم الكراهية واالنتـهاكات الـيت تـستهدف                  - ١٨
.  الثالث، وال سيما السحاقيات السود، يف جنـوب أفريقيـا          السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واجلنس     

وتتراوح تلك اجلرائم بني خطاب الكراهية واإليذاء واالعتداء البدنيني، واالغتصاب وغريها من ضروب العنـف               
 مشكلة عادية جـداً، وخاصـة   ثالنواالعتداء اجلنسي وحىت القتل املتحيز بفعل رهاب اجلنس مي    . اجلنسي والقتل 

وأشار مرصد حقوق اإلنسان إىل أن املوجة العارمة من القتل بدافع           . )٤١(إىل السحاقيات السود واملثليَّات   بالنسبة  
ُرهاب السحاقيات محلت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا على وضع برنامج عمل ملكافحة تفـاقم جـرائم                 

  .)٤٢(املضمارالكراهية وحتديد ما إذا كانت جنوب أفريقيا يف حاجة إىل تشريع يف هذا 

أن عدداً كـبرياً مـن      " األطفال اآلن "ورغم إيالء األولوية ظاهرياً لقضايا عمالة األطفال، أبلغت هيئة            - ١٩
. األطفال يستخدمهم الكبار يف جنوب أفريقيا الرتكاب جرائم وجيدون أنفسهم يف حاالت استغالل جنسي جتاري

وتكاد ال توجد   .  ُيتاجر هبم، إىل خارج جنوب أفريقيا وحوهلا       وإضافة إىل ذلك، ُزعم أن عدداً كبرياً من األطفال        
بيانات موضوعية عن أعداد هؤالء األطفال، كما أنه مل جتر سوى حبوث قليلة جداً ذات جودة كافيـة يف هـذا                 

ورة مبـا  إال أن بعض التقديرات ُتحدد عدد األطفال املُتاجر هبم املهّربني إىل جنوب أفريقيا من البلدان اجملا        . اجملال
  .)٤٣(٣٠ ٠٠٠يصل إىل 



A/HRC/WG.6/1/ZAF/3 
Page 7 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

أفاد مركز دراسات العنف واملصاحلة أن منح العفو، مبا يف ذلك عن التعذيب، يف إطار صالحيات جلنـة           - ٢٠
احلقيقة واملصاحلة جبنوب أفريقيا، ُمّربر على أساس أن إرساء نظام دميقراطي جديد مهمة عسرية جداً وال ميكـن                  

ويقاضى األشخاص  . مزاولتها دون التزام ثابت وسخي بالوفاق والوحدة الوطنية، اللذين يتضمنان عفواً مشروطاً           
لكن، وبعد بضع حماوالت حمدودة للمقاضاة على       . ، أو الذين رفضت اللجنة العفو عنهم       العفو الذين مل يلتمسوا  

، تعديالت على   ٢٠٠٦فرباير  /وطنية، يف شباط  جرائم ارتكبت يف عهد الفصل العنصري، أدخلت هيئة املقاضاة ال         
وتأذن الـسياسة   . )٤٤(١٩٩٤مايو  / أيار ١١سياستها للمقاضاة تنص على إعفاء خاص عن اجلرائم املرتكبة قبل           

املعدلة للمدير الوطين للمقاضاة العامة باختاذ قرار بعدم املقاضاة على أساس كشف كامل من جانـب مرتكـب             
وتتطلب هذه السياسة من املدير الوطين ممارسة سـلطته         .  هلدف سياسي  ١٩٩٤مايو  / أيار ١١جرمية قبل تاريخ    

التقديرية يف املقاضاة على حنو هو مبثابة استعادة احلقيقة طبقاً إلجراء العفو املعمول به يف جلنة احلقيقة واملصاحلة                  
نة العفو التابعة للجنة احلقيقة     وهتدف السياسة إىل منح سلطات للمدير الوطين، كانت متارسها سابقاً جل          . السابقة

وُيعّد من غري الالئق إساءة السعي إىل اإلبقاء على النظام القانوين للجنة احلقيقة واملـصاحلة لـتمكني                 . واملصاحلة
وال . األشخاص الذين آثروا عدم املشاركة يف تلك اللجنة من أن يكون هلم نصيب هذه املرة من كعكـة العفـو     

. وتقوم السياسة بذلك حتت غطاء السلطة التقديرية للمقاضاة. لتمديد يف تلك السلطاتيوجد أي قانون يسمح با
وتتدخل السياسة، بفعلها هذا يف املمارسة املستقلة التقديرية للمدير الوطين املتمثلـة يف أن يقـرر املقاضـاة أو                   

ة وفيها خرٌق اللتزامات جنوب    ، فإن السياسة غري دستوري    )٤٦(ووفقاً ملركز دراسات العنف واملصاحلة    . )٤٥(عدمها
أفريقيا مبوجب القانون الدويل، مبا فيه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب،               

  .وهي مطعونٌ فيها حالياً يف احملكمة العليا جلنوب أفريقيا

. ّية بالثناء إلنشائها حماكم املـساواة     ووفقاً للجنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا، فإن جنوب أفريقيا حر           - ٢١
وتتلقى هذه احملاكم الشكاوى املتعلقة بالتمييز واملقصود منها وصول مواطن جنوب أفريقيا العـادي إليهـا دون    

ولألسف، ورغم ختطّي خطوات واسعة على الواجهة التشريعية وإنشاء حماكم املساواة، بـات             . االستعانة مبحامٍ 
اكم قليلة االستعمال بشكل مفضوح ويبدو أن بعضها قد أُغلق دون إشعار جلنة حقوق              واضحاً اآلن أن هذه احمل    

 جنوب أفريقيا إىل االلتزام باختاذ تدابري )٤٨(ودعت هذه اللجنة. )٤٧(اإلنسان جبنوب أفريقيا أو عامة السكان بذلك
  .وضمان اإلنصاف من التمييز) حماكم املساواة(إضافية للتعريف هبذه احملاكم 

  السلميلتجمع  حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات وا- ٤

أن حالة حرية الصحافة جبنوب أفريقيا مرضية وتقارن مبا هو سائد يف            " مراسلون بال حدود  "أفادت هيئة     - ٢٢
وتنبع املشاكل اليت تؤثر يف صحافة جنوب أفريقيا، أساساً، من القرارات الصادرة عن . معظم بلدان أوروبا الغربية

 املثرية للجدل، والتحديات اليت يواجهها مبدأ سرية مصادر الصحفيني، أو اقتناء الزعماء السياسيني أو كبار احملاكم
بيد . كما أن وسائط اإلعالم متنوعة فعالً وتشريع الصحافة دميقراطي يف جوهره     . رجال األعمال لوسائط اإلعالم   

اطعات، حيث تتمتع احلكومات احمللية أحياناً يف متكني أن الوصول إىل املعلومات ال يزال ميثل مشكلة يف بعض املق     
وكما أفادت مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان، فقد اعتمد الربملان، يف        . )٤٩(اجلمهور من األدلة على سوء إدارهتا     

لكن، ووفقاً ملبـادرة الكمنولـث حلقـوق     . والتشريع مثايل . ، قانون تعزيز احلصول على املعلومات     ٢٠٠٠عام  
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فبانعدام هيئة خمصصة تقع مسؤولية متابعة تنفيذ قانون تعزيز     . ن، يثري تنفيذ هذا القانون عدداً من املخاوف       اإلنسا
 وإلجناز هذه الواجبات    .)٥٠(احلصول على املعلومات والنهوض به على عاتق جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا           

وباملثل، ومبوجب القـانون مل تنـشأ       . و أنشط على النحو الكامل، ال بد من إشراك هذه اللجنة يف ذلك على حن            
  هيئات طعن وبالتايل فإن الطالبني جمربون على التظلم لدى احملكمة العليا، وهي عملية مكلفة للغاية وجد طويلـة          

  .)٥١(ال تقدر عليها أغلبية سكان جنوب أفريقيا

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية- ٥

.  لرابطات حقوق اإلنسان، يتعرض العمال املوثّقني وغري املوثّقني لالستغالل يف العملوفقاً لالحتاد الدويل  - ٢٣
ُيدفع للمعلمني األجانب من ذوي اخلربة، سواًء أكانت        (وُتدفَع للكثري منهم أجور تقل عن األجر القانوين األدىن          

فيما  رانداً،   ٣٥٠غاً زهيداً قدره    ال بل ُدفع مبل    راند،   ٨٠٠ و ٦٠٠لديهم وثائق أم ال، راتب شهري يتراوح بني         
 راند شهرياً أو أكثر ويعملون لساعات أطول مما يسمح به القانون، ٢ ٠٠٠يبدأ معلمو املدارس احلكومية براتب   

أما التفتيشات فنادراً ما تقوم هبا وزارة العمل ونادراً ما تؤدي إىل فرض             . تراحات أو اإلجازات الالزمة   السدون ا 
  .)٥٢(العملجزاءات على صاحب 

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب- ٦

أبلغت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا أن فجوة الثراء يف جنوب أفريقيا تتسع بدالً من أن تـتقلص،             - ٢٤
ـ             . منذ هناية نظام الفصل العنصري     ام وإضافة إىل ذلك، ازداد العديد من سكان جنوب أفريقيا فاقةً منذ هناية نظ

وفضالً عن ذلك، ووفقاً للجنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا، ال ِمراء أن عدداً غري متناسب من . الفصل العنصري
وإن يف هذا لتهديٌد لصحة نظام دميقراطي فّيت، وهو أمٌر . السكان الذين يعيشون يف حالة فقر ُمدقع هم من السود

 األخرى، مبا فيها املستويات العالية جداً من العنف وانتشار فريوس           مرتبطٌ بالعديد من املشاكل االجتماعية املُِلّحة     
وبالفعل، فإن بعض التقارير، مبا فيها تقارير من مصادر حكومية، تشري إىل وجـود              . اإليدز/نقص املناعة البشرية  

ية أمالً يف أشخاص يعيشون يف مسيس احلاجة إىل درجة أن البعض منهم يتعّمد اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشر
 ةكما أن هناك تقارير تفيد عن وجود أشخاص مصابني بفريوس نقص املناعة البـشري             . احلصول على منحة إعاقة   

ورغم عـدم   . سة خشية فقدان وضعهم كمعاقني ومنحة اإلعاقة      ويرفضون تلقَي عالج مضادات الفريوسات العك     
 وسائط اإلعالم أن مراهقات يتعمـدنَ احلمـل         وجود حبوث لتأكيد هذه االدعاءات، تفيد التقارير املتواصلة يف        

ودعت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيـا احلكومـة إىل          . )٥٣(للحصول على منحة دعم األطفال من احلكومة      
مبعاجلة الفقر " األطفال اآلن"وأوصت هيئة . )٥٤(االستمرار يف إعطاء األولوية خللق فرص عمل ووضع برامج عمالة

ه العديد من أطفال جنوب أفريقيا عن طريق تغطية مجيع األطفال مبنحة دعـم األطفـال،                الشديد الذي يعيش في   
  .)٥٥(وبإلغاء اختبار احلالة املالية حىت تعّم برامج الرعاية الصحية األولية

وأن ذلك  . وأعربت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا عن بالغ قلقها إزاء تقارير تتعلق بفساد احلكومة               - ٢٥
ول متاماً دون ممارسة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وُيسهِم أيضاً يف عدم متكُّن الفقراء واملستضعفني              الفساد حي 

  .)٥٦(من االستفادة من اخلدمات احلكومية
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وكما أبلغ املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، يشمل قانون جنوب أفريقيا الداخلي،   - ٢٦
. حملكمة الدستورية سوابق قضائية تدرجيية كثرية، محايات واسعة من اإلخالء القـسري           وال سيما عقب اعتماد ا    

 ٨٤٠ ٠٠٠ورغم احلمايات، ووفقاً لقاعدة بيانات املركز بشأن عمليات اإلخالء القسري، فإن ما يربو علـى                
شخاص الذين مت   ، وبلغ عدد األ   ٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٥شخص قد أُخلوا قسراً يف جنوب أفريقيا يف الفترة املمتدة من            

 شخصاً ٨٢٦ ٦٧٩وأبلغ مركز القانون اجملتمعي عن مزاعم إخالء .  شخص٥ ٠٠٠ )٥٧(٢٠٠٦إخالؤهم يف عام 
ووفقاً للجنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا، تتحدث احلكومة عن إقامة . )٥٨(٢٠٠٥ إىل ١٩٩٥يف الفترة من عام 

. نظام بديل لتسوية الرتاعات قصد معاجلة حاالت اإلخالء، منذ سنوات عديدة، بيد أن هذا ما مل حيدث حىت اآلن
ووفقـاً  . )٥٩(ءومثة حاجة ماّسة إىل توفري خدمات قانونية إضافية لسكان املزارع الفقراء الذين يواجهون اإلخال             

للمركز املذكور، فإن عائقاً آخر تواجهه جنوب أفريقيا يف جمال التزامها بتوفري السكن املالئم، أال وهو الـنقص                  
ويفيد املركـز أن نظـام      . )٦٠(الفادح يف خمزون املساكن العامة املَعّدة لإلجيار بالنسبة إىل الفئات املتدنية الدخل           

وب أفريقيا قد انتقد بسبب عدد من النقائص، منها عدم إسهام اجملتمع احمللي، وقلة اإلمداد باملياه واإلصحاح يف جن
تثقيف املستهِلك وما ينتج عنه من رفض واسع النطاق لدفع مثن خدمات املياه واإلصحاح، والتخريب وقرصـنة                 

وب أفريقيا حمرومني من ، العديد من أطفال جن٢٠٠٥أنه ال يزال، يف عام " األطفال اآلن"وأفادت هيئة . )٦١(املياه
 يف املائة من األطفال علـى خـدمات         ٥٤الوصول املالئم إىل املاء الصاحل للشرب واإلصحاح، وال حيصل سوى           

ويعيش مـا   .  يف املائة منهم على املاء الصاحل للشرب يف بيوهتم         ٥٨اإلصحاح األساسية كما أنه ال حيصل سوى        
  .)٦٢(كن عشوائية أو يف بيوٍت تقليديةيف مسا)  يف املائة٣٥(يفوق ستة ماليني طفل 

وأفادت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا أن احلكومة تشدِّد كثرياً على إتاحة اخلـدمات للمنـاطق                  - ٢٧
العائالت الريفية اليت تفتقر إىل السكن الالئق وامليـاه واملرافـق الـصحية             بعض  غري أنه ال تزال توجد      . الريفية

لك، ال يقدر العديد من السكان الريفيني على االستفادة من اخلدمات احلكومية، مبا فيها وإضافة إىل ذ. والكهرباء
ولذلك آثار مزعجة عديدة، مبا فيها يف جمال الصحة اإلجنابية لإلناث . اخلدمات الطبية، بسبب نقص وسائط النقل

حداث نظام رعاية صـحي  وأوصى مرصد حقوق اإلنسان بوجوب است   . )٦٣(اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية   
عمومي لصاحل الفقراء، وتطوير اهلياكل األساسية للرعاية الصحية األساسية جمهزة مبوظفني أكفاء ومدرَّبني، وزيادة 

  .)٦٤(متويل تلك اهلياكل

وأثنت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا على احلكومة يف مساعيها الرامية إىل توفري الرعاية الطبية جلميع   - ٢٨
ولألسف، أعاق حتقيق هذا اهلدف العجز املستمر يف املوارد وزيادة الطلب           . ان جنوب أفريقيا، وفقاً للدستور    سك

ويف الوقت احلاضر، فإن قائمة انتظار لتلقي العديد مـن        . اإليدز/عليها بسبب تفشي فريوس نقص املناعة البشرية      
لى ذلك، ُخفضت املوارد املخصصة للتعليم الطـيب        وعالوة ع . اإلجراءات الطبية العادية متتد لفترة أربع سنوات      

ويوجد فرق شاسع يف جنوب أفريقيا بني الرعاية . والتمريض، مما أدى إىل العجز حالياً يف موظفي الرعاية الصحية
  .)٦٥(الصحية العامة واخلاصة، ّمما يزيد من التفاوت

 اجلنس عنصراً حامساً يف زيادة خطر إصـابة         ووفقاً ملركز القانون اجملتمعي، ميثل العنف القائم على نوع          - ٢٩
كما تظل جنوب أفريقيا البلد الذي يضم أكرب عدد من املصابني بفريوس نقص . املرأة بفريوس نقص املناعة البشرية

وحسب تقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمـم          . املناعة البشرية يف أفريقيا جنوب الصحراء     
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 ماليني شخص يتعايشون مع فريوس نقص املناعة البشرية يف جنوب ٥,٥، فإن ٢٠٠٥حة اإليدز لعام املتحدة ملكاف
القلق ألنه إن اخنفضت نسب عن وأعربت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا . )٦٦( مليون امرأة٣,١أفريقيا، منهم 

يف بلدان عديدة، ال يبدو حدوث      ) تسبمتالزمة نقص املناعة املك   (اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز       
وحسب جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا، فإن العديد من املقيمني يف الريف . )٦٧(اخنفاض هام يف جنوب أفريقيا

  .)٦٨(اإليدز ومعاجلتهم/تنقصهم حىت املعلومات األساسية عن سبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

ن أنه، بالرغم من الثناء الواسع النطاق على العمل الذي أجنزته املنظمات غـري              وأفاد مرصد حقوق اإلنسا     - ٣٠
احلكومية ومجاعات اجملتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة اإليدز يف جنوب أفريقيا، فإن تصدي احلكومة لإليدز انتقد 

الستفادة مـن العـالج املـضاد       ز يف الكثري من ذلك النقد، على عدم ا        يكرومت الت . على الصعيدين الوطين والدويل   
وأشارت منظمة العفو الدولية أنه، وفقاً لتقرير منتصف املدة الذي أعدتـه            . )٦٩(للفريوسات العكوسة يف أمجع البلد    

يف "  مريضاً ٣٠٣ ٧٨٨جمموع تراكمي قدره    "، يعاجل   ٢٠٠٧مايو  /احلكومة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف أيار      
غري أن .  موقع رعاية صحية يف القطاع العام يف البلد بأسره٣١٦د للفريوسات العكوسة يف  إطار برامج العالج املضا   

منظمات رصد إنفاذ احلقوق يف جمال الصحة الحظت وقتئذ أن هذا الرقم ال يزال ميثل أقل من نصف األشـخاص                    
بعة للقطاع العام، فإن عوامل     ويف حني أن العالج جماين يف مرافق الرعاية الصحية التا         . الذين حيتاجون لذلك العالج   

أخرى ُتضعف توفري خدمات الرعاية الصحية واالستفادة منها ونوعيتها بالنسبة إىل األشخاص املصابني بفريوس نقص 
وتشمل تلك العوامل، استناداً إىل املالحظات امليدانية اليت أبدهتا منظمة العفو الدولية، نقصاً             . املناعة البشرية واإليدز  

 موظفي قطاع الصحة، وخباصة يف املناطق الريفية وغريها من املناطق املنقوصة اخلدمـة؛ وتـأخر إدارات                 خطرياً يف 
  .)٧٠(مرافق رعاية صحية إضافية إلتاحة ذلك العالج" اعتماد"الصحة على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات يف 

اجلة املسائل املتعلقة بإمكانيـة الوصـول،       وأشار مركز ماسيمانيان لدعم النساء إىل أن الدولة حاولت مع           - ٣١
، بيد أن التشريع واجه معارضة شديدة من جانـب جمموعـات         "مشروع تعديل قانون اختيار إهناء احلمل     "بواسطة  

. معارضة إلجهاض احلياة اليت متكنت من االعتراض عن التعديالت لدى احملكمة الدستورية استناداً إىل أسس إجرائية        
إلتباع إجراءات مالئمة الستـشارة     ) ٢٠٠٨حىت بداية عام    ( شهراً   ١٨دستورية للحكومة مهلة    ومنحت احملكمة ال  

ويقتصر التعليم واملعلومات املتعلقة بالصحة     . اجلمهور يف سبيل اعتماد قانون التعديل، وإال فإهنا ستعتربه غري شرعي          
وبالرغم . )٧١(اإليدز/وس نقص املناعة البشرية   اإلجنابية لصاحل املراهقات واملراهقني عامة على التثقيف يف مسائل فري         

من أن ذلك التعليم حيوي، فإنه من الالزم توسيع هذا النهج ليشمل تلقني معلومات عملية مالئمة تتعلق بالوقاية من 
  .)٧٢(احلمل عن طريق خمتلف األساليب املانعة للحمل والعازلة، ومن احلمل املبكر

   يف حياة اجملتمع الثقايف احلق يف التعليم ويف املشاركة- ٧

فالعديد من املـدارس    : ال تزال هناك خماوف، وفقاً ملرصد حقوق اإلنسان، جتاه نوعية التعليم يف املناطق الريفية               -٣٢
 يومدارس الدولة مطالبة بأن تعف    . الريفية يعاين من وجود معلمني غري أكفاء ومن العجز يف املوارد ويف اهلياكل األساسية             

وهذا ما يساهم حبكم أمر     . العائالت اليت ال تقدر عليها، بيد أن بعض املديرين احملليني يرفضون ذلك           سجيل  التمن رسوم   
اإليدز، الذين قد يستبعدون بالتايل     /الواقع يف التمييز ضد األطفال الفقراء جداً واألسر املصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            

األنشطة و أعمال العنف اجلنسي، والعقاب البدين وتسلط األقران         )٧٣(فريقياوال تزال تقع يف مدارس جنوب أ      . من املدارس 
، اقترح برملان جنوب أفريقيا إدراج تشريع لكـبح مجـاح   ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول . املتصلة بالعصابات والقتل العرضي   
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نة حقوق اإلنسان جبنـوب     وأوصت جل . العنف يف املدارس يف مشروع تعديل قوانني التعليم، الذي يوجد قيد نظر الربملان            
كما دعت اللجنة . أفريقيا بأن تلتزم احلكومة بإعطاء األولوية هلذه القضية واعتماد هنج ابتكارية متعددة التخصصات حللها           

  .)٧٤(حكومة جنوب أفريقيا إىل االلتزام بتكثيف جهودها لتوفري اخلدمات للمناطق الريفية

   والسكان األصليون األقليات- ٨

 منظمة البقاء الثقايف أنه ينبغي حلكومة جنوب أفريقيا أن تعترف رمسياً بسكاهنا األصليني وتلغـي                أفادت  - ٣٣
التصنيف التشريعي لسكاهنا إىل فئات السود والبيض وامللونني، بغية حتسني املساءلة على انتهاك حقوقهم، ولضمان 

التنديد بأعمال العنف غري املربرة اليت ترتكبها       وجيب على احلكومة مواصلة     . متثيلهم يف احلكومة على النحو الوايف     
ورغـم  . الشرطة وينبغي هلا أن تتخذ خطوات للقضاء على العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد سكان خويـسان               

الترحيب باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة إلعادة أراضي خويسان، يلزم احلكومة أن توفر جمتمعـات خويـسان                
 على حّد سواء لضمان التنمية املستدامة املالئمة يف         هإعادة التوطني يف أراضيهم وبعد    األصلية موارد أفضل، أثناء     

وأخرياً، تعترب منظمة البقاء الثقايف أنه جيب على جنوب أفريقيا أن تبذل مزيداً من اجلهود للحفاظ                . تلك املناطق 
حسب منظمة األمم والشعوب غري و. )٧٥(على لغات السكان األصليني والنهوض بثقافة وتاريخ خويسان التقليدين

املمثلة، فإن حكومة جنوب أفريقيا حتتاج، رغم التقدم الذي أحرزه هذا البلد لضمان محاية التراث الثقايف وزيادة               
، إىل تطبيق قوانينها املدجمة جلماعـات       امشاركة خمتلف اجلماعات األصلية يف اختاذ القرار، مبا فيها مجاعة فهافند          

  .)٧٦(ملتيحة هلم الوصول إىل بقاعهم املقدسة انيالسكان األصلي

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

 نسمة بالنسبة   ٥٠٠ ٠٠٠وفقاً لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، فإن املهاجرين الذين ميثلون حنو              - ٣٤
ن وأقل محاية ودعمـاً      مليون نسمة، هم أكثر الشرائح تعرضاً النتهاكات حقوق اإلنسا         ٤٧إىل عدد سكان يبلغ     

وقدمت أكثريتهم من البلدان اجملاورة يف السنوات املاضية بسبب احلالة السياسية يف . قانونيني للدفاع عن حقوقهم
واستناداً إىل دراسات حديثة، الحظ االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان وجود عدد متزايد من              . )٧٧(بلداهنم

قيا عن طريق مراكز حدود البلدان اجملاورة، مرافقني وغري مرافقني على السواء؛ األطفال الذين يدخلون جنوب أفري
. ويبدو أهنم يقيمون يف غوتنغ يف املناطق احلدودية، ويعملون يف املزارع، ويف التجارة غري النظامية ومـا إليهـا                  

  .)٧٨(ويوجد عدد متزايد من النساء واألطفال ضمن املهاجرين غري املُوثّقني

 )١٩٩٨ لعام   ٣٠القانون رقم    (١٩٩٨اً ملركز دراسات العنف واملصاحلة، ورغم أن قانون الالجئني لعام           ووفق  -٣٥
ميثل إجنازاً هاماً، حيث إنه فصل الالجئني وملتمسي اللجوء عن الفئات األخرى من املهاجرين، ونص على عدم                 

ورغم أن القانون ينص    . تعلق بتنفيذ القانون  يا  اإلعادة القسرية، ال تزال مثة بعض املسائل اليت تستلزم العناية فيم          
 يوماً، فالواقع أن وزارة الداخلية، املسؤولة عن هذه املهمة، قد تراكم ١٨٠على استكمال طلب اللجوء يف غضون 

ووفقاً ملركز دراسات العنف واملصاحلة، فقد مت القيام يف الفترة بـني            .  طلب ونّيف يف نظامها    ١١٠ ٠٠٠لديها  
 ٣وينتظر األشخاص يف املتوسط بـني   .  بآخر مبادرة ملعاجلة التراكم    ٢٠٠٧أكتوبر  /يه وتشرين األول  يون/حزيران

ويف انتظار البت يف طلباهتم، فإن ملتمسي اللجوء السالفو الذكر ُتضايقهم .  سنوات لتحديد وضعهم كالجئني٤و
قيا، وكثرياً ما تعتقلـهم بطريقـة غـري         أيضا الشرطة، اليت ال تفهم التشريعات املتعلقة بالالجئني يف جنوب أفري          
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وحيتل الالجئون من زمبابوي العبء األكرب من معاملة املسؤولني غري املطّلعني ويف سياسة احلكومة اليت . )٧٩(مالئمة
ومثة نقص يف التدريب علـى حقـوق الالجـئني          . ٢٠٠٤مل حتدد هوّية ملتمسي اللجوء من زمبابوي حىت عام          

لف احلكومات، وال يزال الالجئون وملتمـسو اللجـوء ضـحايا مواقـف كارهـة               وملتمسي اللجوء لدى خمت   
  .)٨١(كما أن مرصد حقوق اإلنسان أبدى مالحظات مماثلة. )٨٠(لألجانب

ووفقاً لالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، يعيش املهاجرون، حىت املوثقون منهم، يف حالة انعدام أمن   - ٣٦
وتفيـد املقـابالت    . للمهاجرين األجانب ومضايقتها هلم تعم قاسم مشترك بينهم       كما أن مراقبة الشرطة     . دائم

والتقارير أن مراقبة اهلويات متكررة وميكن أن يرافقها طلب أفراد الشرطة تلقّي رشاوى أو خدمات جنسية، أو                 
ل املتسرع إىل حدود كما يواجه هؤالء املهاجرون الترحي    . ابتزاز أموال أو سلع، وشتمهم أو االعتداء بدنياً عليهم        

. البلد دون التحقّق املالئم من وضعهم القانوين، وُيعرضون لعنف الشرطة وإلتالف أوراق هوياهتم وممتلكاهتم، إخل
مبا يف ذلك لفترات تتجاوز مـا  (، واالحتجاز )مبا يف ذلك عن طريق اخلطأ  (واملهاجرون معّرضون خلطر االعتقال     

 مئات من املهاجرين غري الشرعيني املشتبه فيهم، يف مركز لينديال لإلعادة إىل ٢٠٠٦احُتجز يف عام : خيوله القانون
وتتعارض هـذه  . وُرحلوا)  يوماً بأمر من حمكمة١٢٠ يوماً أو ٣٠(الوطن، لفترة تتجاوز ما خيّوله قانون اهلجرة     

وأعرب . )٨٢(اهتماملمارسات على حنو واضح مع حقوق املهاجرين يف الكرامة واألمن على شخصهم وعلى ممتلك             
  .)٨٣(مركز دراسات العنف واملصاحلة عن خماوف مماثلة

  يضا إعادة توزيع األر- ١٠

أعربت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا عن القلق إزاء عدم حتقيق احلكومة أهدافها املتمثلة يف إعادة                  - ٣٧
ز عن تنفيذ إصالح األراضي بسبب نقص       ومثة العديد من التحديات يف هذا اجملال، مبا فيها العج         . توزيع األراضي 

. ويف بعض احلاالت، فشلت مشاريع إصالح األراضي لعدم كفاية الدعم من احلكومة           . املوارد واخلربات املالئمة  
ودعت جلنة حقوق اإلنسان جبنوب أفريقيا احلكومة إىل االلتزام باستخدام املوظفني املاهرين الالزمني لالضطالع              

وينبغي أن ميتد هذا االلتزام ليـشمل       .  وإتاحة اخلدمات الالزمة للمالكني اجلدد لألراضي      بإعادة توزيع األراضي  
  .)٨٤(إتاحة خدمات الدعم الالزمة ملالكي األراضي اجلدد حىت يتوفقوا يف مزارعهم

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
، أال وهي وضع منوذج متطور لتقدير كلفة التشريعات         "ال اآلن األطف"هناك ممارسة فُضلى حّددهتا هيئة        - ٣٨

  .)٨٥(املتعلقة باألطفال ووضع ميزانية هلا وختطيط تنفيذها

   واملبادرات وااللتزامات الوطنية األولويات- رابعاً 
  ]غري متوفر[  - ٣٩

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ]رفغري متو[  - ٤٠
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