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 مقدمة  
 "اإلاسااكو إمنا ي   إاكار إاسااكتهم ذا اإن حرمان اقناس م  حموقهم " 

 اكلسون مااديال

اقوط  اقثاقث ا إطار  تلكو االست راض تتشرف مجهوريو ألنوب أفريمكا بتمدمي تمريرها - 1
 .اقديري اقشامل

برحخخه اوكومخخو    مخخا1991 منخخل أن بخخدأيف ألنخخوب أفريمكخخا تخخن م  قدعمراطكخخو ا  خخا - 1
تسخخخ ت قتدسخخخكد املثخخخل اقوطنكخخخو وخخخلا اقبلخخخد متونكخخخوا إ تخخخاا حمخخخو  اإلاسخخخان ياوخخخراييف اعساسخخخكو 

عمراطث هخخخث قمكخخخح اقخخختالحم االألتتخخخا ث ياقغايخخخو مخخخ  اقسخخخ ث قبلخخخول مثخخخاا اقتحخخخوا اقخخخد. قلدتكخخخ 
ياوويخخخو اقوطنكخخخو بوسخخخالل منهخخخا اق تخخخل بد اقكخخخو  لخخخت اقتتخخخدي قلتحخخخداييف اواللخخخو املتتثلخخخو ا  خخخد  

هخخلا اقتخخد   أحخخربيف ألنخخوب أفريمكخخا تمخخدماا دبخخعاا ا ا خخاو  سخخكد  يا. املسخخاياة ياقدمخخر ياقب اقخخو
يألنخخخوب أفريمكخخخا  . نخخخليف تنوخخخو يتت خخخورمثلهخخا اقوطنكخخخو يأ بتخخخه أن مكسسخخخايف اوكخخخم فكهخخخا قخخد أ
فتئخخه تسخخ ت مخخ  نخخالا ا راطهخخا ا ا خخا   بوصخخدها  وخخواا دامخخل اق وخخويو ا اعمخخم املتحخخدة  مخخا

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

 املنهجية والتشاور- أوال   
يتوخخخخت  هخخخخلا اقتمريخخخخر م لومخخخخايف يد  خخخخو  خخخخخ  ت خخخخور حاقخخخخو حمخخخخو  اإلاسخخخخان ياوخخخخخراييف - 3

اعساسكو ا ألنوب أفريمكخا نخالا اقدخرتة قكخد االسخت راض  يهخو يسخل  اقوخود  لخت اقتمخد  اثخرب 
ومخخو  اإلاسخخان ا تندكخخل اقبلخخد قلتوصخخكايف اقخخ  قخخدمتها اقخخديا اع وخخاد ا ةلخخ  اعمخخم املتحخخدة 

ينخالا اقخديرة . 1111 قبكل بدايو اجلوقو اقثااكو مخ   تلكخو االسخت راض اقخديري اقشخامل ا  خا 
  قبلخخه ألنخخوب 1111 سخخبتتر/اوا يخخو ياق شخخري  حلخخ  حمخخو  اإلاسخخان اقخخ  ُ مخخديف ا أيلخخوا

قتلك توصكو يقامه ب د ذقك إب دا  ي كمو ألام و ت رض فكها مشريع استدا  ا  151 أفريمكا
 .اقتوصكايف

يتب خخخخاا قخخخخلقك فخخخخين هخخخخلا اقتمريخخخخر هخخخخو أساسخخخخاا لثابخخخخو ي كمخخخخو توقكدكخخخخو أُ خخخخد يف  لخخخخت أسخخخخاس - 1
امل لومخخايف املسخختماة مخخ  إلتلخخت اإل ارايف اوكومكخخو  يهخخث م لومخخايف    اقتحمخخح منهخخا مخخ  نخخالا 

 .اقت لكمايف املمدمو م  ب ض املن تايف غع اوكومكو املوا  اقبحثكو يامل لومايف أي

 املستجدات منذ االستعراض السابق- اثنيا   
 التدابري الدستورية والتشريعية والسياساتية  

يخخند  سخختور ألنخخوب أفريمكخخا  لخخت اومخخو  املداكخخو ياقسكاسخخكو ي لخخت اومخخو  االقتتخخا يو - 5
ييتوخخخت  . ياالألتتا كخخخو ياقثمافكخخخو  يهخخخث مجك هخخخا حمخخخو  عكخخخ  اقتمااخخخث فكهخخخا أمخخخا  يخخخادم اقبلخخخد

و شاملو م  م ايع حمو  اإلاسان املدت لو ا اقمااون اقدي  اق ا   يهث تشك ِّل اقدستور ةتو 
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أسخخخخاس ا امنخخخخا اقدسخخخختوري ييخخخخدنل إ تخخخخاا حمخخخخو  اإلاسخخخخان جلتكخخخخ  املخخخخواطن  ا صخخخخل  مجكخخخخ  
يهخخخو يشخخخكل يخخخور  تخخخل ياهتتخخخا  مجكخخخ  مكسسخخخايف . اقسكاسخخخايف اوكومكخخخو ياقتشخخخري ايف اقوطنكخخخو

 .حمو  اإلاسان ا اقبلد
بتخخخكاغو أيا ن خخخو  1119 قامخخخه جلنخخخو اقت  خخخك  اقوطنكخخخو اقخخخ  أُاشخخخئه ا  خخخا يقخخخد - 6

وها  خطاة فاد   - 1202 لعاام رؤياة: خطة التنمية الوطنية -طويلو اعألل جلنوب أفريمكا 
يقخخد ا ُتتخخديف ن خخو . 1202 ىااام إىل القضاااع ىلااف الفقاار واعااد ماا  ىاادم املساااواة  لااو 

ترد ِّا ا املما  اعيا  لت تنتكخو ألنخوب أفريمكخا قدالخدة    يهث 1113 اقتنتكو اقوطنكو هلو ا  ا 
يتتخخاام  اة خخو اةتسخخكو . تردخخا  لخخت إ تخخاا حمخخو  اإلاسخخان إ تخخاالا  مخخاا  دخخل أفخخرا  شخخ بها دتخخا

مخخخخ  مخخخخدة اقسخخخخنوايف اةتخخخخ  قواليخخخخو  -أي اإلطخخخخار االسخخخخرتاتكدث املتوسخخخخ  اعألخخخخل  -قلحكومخخخخو 
نتيجاة ىاماة  61 اعألخل اوخا  اقسخ ث قتحمكخحييتونت اإلطخار االسخرتاتكدث املتوسخ  . اوكومو

يهخخخو يشخخختل ةخخخااليف . يهخخخو عثخخخل أيا ن خخخو يسخخخكو قتندكخخخل ن خخخو اقتنتكخخخو اقوطنكخخخو. ذات أولوياااة
: اقرتدكا اثد ة ا ن و اقتنتكو اقوطنكو يبرانمو اقواليو االات ابكو قلحكومخو  يهخلو احخااليف هخث

تتا ي ياق تاقو  يتنتكو املهارايف  ياقبنكو اقتحتكو  اقت لكم  ياقتحو  ياقسال  ياعم   ياقنتو االق
ياقتنتكو اقريدكو  ياملستوطنايف اقبشريو  ياوكم اثلث  ياقبكئو  ياق القايف اقديقكو  ياقم خاع اق خا   

 .ياوتايو االألتتا كو  يبناد اعمو ياقتالحم االألتتا ث
كخخخخخو مكسسخخخخخا ا امل نكخخخخخو يسخخخخخ كاا قتحمكخخخخخح اقنتخخخخخالو اعربخخخخخ   شخخخخخرة  تسخخخخخت د  اوكومخخخخخو هرم- 2

يتب خاا قخلقك  تُدت خل ن خو .  قت  ك  ياملكاااكو قرتدكا  تلها املت لخح بتندكخل ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو
اقتنتكخخو اقوطنكخخو ا أيقخخواييف قالطخخار االسخخرتاتكدث املتوسخخ  اعألخخل  يهخخث أيقخخواييف تُراألخخ  بخخديرها 

اإل ارايف اوكومكخو  ي خدف هخلو يُقد ث سنوايا م  نالا ن   اع اد اقسنوي قكخل إ ارة مخ  
 .ا حدي  املوار  املتاحو (1)اة   مجك ها إز إ تاا حمو  اإلاسان املكرسو ا اقدستور

تو ل  به مخ  ياخالت ي خك  يرصخد يتمكخكم ا    أ ةه اوكومو ما1111 يا  ا - 8
كسسخخخث  لخخخت إ ارة ياحخخخدة هخخخث إ ارة اقت  خخخك  ياقرصخخخد ياقتمكخخخكم  يذقخخخك بغكخخخو إاخخخداد اق خخخاب  امل

يشتل احااليف اقثال و ق تل اوكومو م  أألل اتان تندكخل اقخرامو  اقت  ك  اق ويل اعألل لا
 .بكدادة يف اقكو

مخخ  اقدسخختور  لخخت حمخخو  اإلاسخخان ياوخخراييف اعساسخخكو اقخخ  تسرتشخخد  1 ييخخند اقدتخخل- 9
ري كو قتد كخخخل هخخخلو هبخخخا اعطخخخر امل كاريخخخو ياملكسسخخخكو اقخخخ  عكخخخ   السخخختنا  إقكهخخخا ايخخخاذ ن خخخوايف تشخخخ

يمخ  اجلخدير  ملالح خو أيوخاا أن مبخدأ ُ ل خو اقدسختور . اومو  ياوراييف اعساسكو لوأل  اقمااون
يمتوخخخث مسخخخادقو اوكومخخخو فوخخخخالا  خخخ  أاخخخه يرسخخخث إطخخخخاراا قلتمااخخخث ا املسخخخالل املتتخخخلو  ومخخخخو  

إاشخاد مكسسخايف منخه   لخت  9 ييخند اقدسختور  ا اقدتخل. االقتتخا يو ياقثمافكخو -االألتتا كو 
مثخخل مكسسخخو اثخخامث اق خخا   يجلنخخو ألنخخوب أفريمكخخا ومخخو  اإلاسخخان  يجلنخخو ت ايخخا ي ايخخو حمخخو  

يوخخ   اجلتا خخايف اقثمافكخخو ياقدينكخخو ياقلغويخخو  يجلنخخو املسخخاياة بخخ  اجلنسخخ   يمجك هخخا مكسسخخايف ال
 .قلدستور  يهث م اقبو لتارسو سل ا ا يأ اد مهامها بنااهو ياستمالقكو إال
مخخ  اقدسخخختور  إز ألااخخ  ألهخخخاب قوخخخالث  9 يهخخلو املكسسخخخايف املنشخخ ة لوألخخخ  اقدتخخخل- 11

مسخخخخختمل  تسخخخخخهم ا إرسخخخخخاد إطخخخخخار م كخخخخخاري يُلخخخخخا   المتثخخخخخاا قلت خخخخخايع اقديقكخخخخخو ومخخخخخو  اإلاسخخخخخان 
 .ياملمتوكايف اقدستوريو
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1111 يلوألخخ  قخخااون ت ايخخا املسخخاياة يمنخخ  اقتتككخخا اححخخت  اقتخخا ر ا  خخا - 11
   ُعنَخخ (1)

م  اقدسختور اقخلي يتوخت  حكخم  9 يُُيَ ر اقتتككا اححت اقمالم  لت اعس  املبكنو ا اقدتل
يقخخد أُاشخخئه لوألخخ  قخخااون ت ايخخا املسخخاياة .   يهخخو يرسخخث إطخخاراا قواخخ ه مواخخ  اقتندكخخل"املسخخاياة"

يمن  اقتتككخا اححخت يكتخو املسخاياة اقخ  عكخ  أن ُيختكم إقكهخا اقتتاسخاا قالاتخاف أي شخ د 
ييتوخخخخت  اجلخخخخديا اقخخخخوار  أ انو أحخخخخدث اعرقخخخخا  املت لمخخخخو لحكتخخخخو . يخخخخت لم مخخخخ  أي ف خخخخل  ككخخخخاي

 :املساياة

 
1260 لعااام اااانون منااك ومةافعااة تعااذي  ا  اا ا ييشخكل إقخخرار - 11

م لتخخاا هامخخاا  (3)
ييد  ِّخخخل هخخخلا اقمخخخااون . رحلتنخخخا املتواصخخخلو اخخخو إ تخخخاا حمخخخو  اإلاسخخخان إ تخخخاالا دخخخامالا   لخخخت طريخخخح

مخخايف ألنخخوب أفريمكخخا اقناشخخئو  خخ  اتداقكخخو اعمخخم املتحخخدة ملناهوخخو اقت خخلي  يغخخعو مخخ  اخخريب اقتاا
يهخخخو يهخخخدف إز منخخخ  يمكافحخخخو ت خخخلي  . املهكنخخخو اقالإاسخخخااكو أي اق موبخخخو اقماسخخخكو أي امل املخخخو أي

اقسخخد  املكبخخد  ملكخخون رااخخد أي 111 اعشخخ او يإز فخخرض  موبخخو قتخخويف تتتثخخل ا  فخخ  مبلخخ 
 . بت   ا حاقو اإل ااودلتا اق مو  أي
 اااااااااانون منااااااااك ومةافعااااااااة اال ااااااااار اب  اااااااا ا يقخخخخخخخخد أصخخخخخخخخدريف ألنخخخخخخخخوب أفريمكخخخخخخخخا - 13
1260 لعام

. ييشكل هلا اقمخااون مخا ة تشخري كو شخاملو تتنخايا مسخ قو اال خار  عشخ او .(1)
 .(5)يهخخو ُيخخل يخخل إلتلخخت املخخوا  اقتشخخري كو اقمدعخخو اقخخ  دااخخه تتنخخايا هخخلو املسخخ قو بتخخورة ةخخاأة

ي إلاخخخافو إز اسخخختحداث أحكخخخا  يخخخد ة ألخخخداا  خخخر  اال خخخار  عشخخخ او  ي  خخخث هخخخلا اقمخخخااون 
ملداا  جبرعو اال خار ت ويوخاا وخم  تخا وخح هبخم اجلديد قلوحااي اوح ا امل اقبو بت ويوايف م  ا

 .م  أارار يإصا يف ألسديو يأذيف ادسث
1260 لعااام اااانون يايااة املعلومااات الش  اايةييتنخخايا - 11

مسخخ قو حرمخخو امل لومخخايف  (6)
يهخخو يخخن م  ايخخو اقبكخخاانيف يحرمتهخخا ا ألنخخوب أفريمكخخا ييدخخرض  خخد اا مخخ  االقتاامخخايف . اقش تخخكو

يُيتث هلا اقمااون اوح ا . اقتارمو  لت مجك  اعش او اقلي  يتنايقون امل لومايف اقش تكو
 تبخار قخديف إقامخو تخوابن اةتوصكو اقش تكو يقكنه يند  لخت اق وامخل اقخ  يت خ  أنخلها ا اال

يقخديف صخكاغو هخلا اقتشخري   أي  . ب  هلا اوح م  ألهو  ياوح ا حريو اقت بع م  ألهخو ناكخو
 ا خث وخا  لخت حريخو اقتخحافو  يك ي مشريع اقمااون إز فرض قكو  ال ا تبار ناو قوتان أال

ئااااة تنمااااي  مسااااتقلة هيييخخخخند اقمخخخخااون  لخخخخت إاشخخخخاد . اقدخخخخ  يإادخخخخاذ اقمخخخخااون ياقت بخخخخع اع   أي
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يقد   ت ك  هكئو تن كم امل لومخايف يبخدأيف  خارس . تندكل اقمااون تلكو تتوز تن كم  للمعلومات
 .1116  يستر/دااون اعيا  1 أ تاوا ا

يقخخخد اسخخختحد ه اوكومخخخو تخخخدابع سكاسخخخاتكو إلتلدخخخو أدسخخخبها اقرملخخخان مد خخخوالا قااواكخخخاا مخخخ  - 15
ي اا م  اقتشري ايف ذايف اقتلو نالا اقدرتة قكد االست راض  تشر  12 يمل    نالا إقرار ما ال

 .(2)يهث تسهم ا ت ايا حمو  اإلاسان ي ايتها
ماللخخم  سااة مخخ  اقدسخختور  لخخت أن قكخخل فخخر  اوخخح ا اوتخخوا  لخخت  16 يتخخند املخخا ة- 16

يأن  لخخخت اقديقخخخو أن تت خخخل تخخخدابع تشخخخري كو يغخخخع ذقخخخك مخخخ  اقتخخخدابع امل موقخخخو ا حخخخدي  موار هخخخا 
يسخخخخ كاا إلحمخخخخا  هخخخخلا اوخخخخح  ييفمخخخخاا . املتاحخخخخو مخخخخ  أألخخخخل قمكخخخخح اإل تخخخخاا اقتخخخخدر ث وخخخخلا اوخخخخح

  تواصخخل اوكومخخو تخخوفع اقسخخك  قلدمخخراد مسخختهدفو 1116 مخخارس/قلت لومخخايف املتاحخخو حخخ   ذار
سكتا دبار اقس  ياقنساد ياعسر اق  ي كلها أطداا  ياعش او ذيي  يف اعشد ا داا  يالاقدئا

يقخخد قوقخخه اقسكاسخخو اوكومكخخو منخخل ذقخخك اوخخ   فبخخدالا مخخ  ةخخر  تخخوفع اقسخخك  قلدمخخراد . اإل اقخخو
اخخخل هخخلا اقتحخخخوا ا  يا. أصخخبحه تتدخخه اخخخو تنتكخخو املسخخختوطنايف اقبشخخريو املتكاملخخخو ياملسخختدامو

و  ت تخخل اوكومخخو حاقكخخاا  لخخت بنخخاد مسخخاد  تُخخوف ر وخخا اقبنكخخو اقتحتكخخو قل خخدمايف اعساسخخكو  اقسكاسخخ
ياملدارس  ياملرافح اقتحكو  فوالا    اوكا اقالب  قألاش و اقرتفكهكو  يإلافر اقشخرطو يغخع ذقخك 

يوخخلو اقغايخخو  اسخختحد ه اوكومخخو منحخخو . مخخ  املرافخخح مخخ  أألخخل إ حخخو إ تخخاا حمخخو  اإلاسخخان
ي خخاليةا . 1116 مخخارس/يحخخدة سخخكنكو حخخ   ذار 153 111 سخختوطنايف اقبشخخريو اقخخ  يفخخريفامل

 لت ذقك  استحد ه اوكومو أيواا منحخو ت خوير املسختوطنايف اووخريو اقخ  ُتسخت د  قتحسخ   
ددادة اجلهو  املبليقو يتنسكمها ييتخكد أراض  تُخوف ر وخا اةخدمايف قتخار اعسخر اقدمخعة ي ويخل 

 .تكو يتندكل املشاري  قتحس  أيااع املستوطنايف اق شوالكواقبنكو اقتح
يا إطخخخار إ تخخخاا اوخخخح ا اقتتتخخخ  لسخخختويف م كشخخخث اللخخخح ياوخخخح ا اقسخخخك   أ حخخخه - 12

يتب خاا قخلقك  فخين اسخبو . اوكومو اقوصوا إز مرافخح إمخدا ايف املكخاو ينخدمايف اقتخرف اقتخحث
ب مخخ  نخخالا توصخخكلها إانبكخخ  إز  حخخايف اعسخخر اقخخ  قتخخل  لخخت املتخخدر اقرلكسخخث ملكخخاو اقشخخر 

ا املالخو  31 إز 1996 ا املالخو ا  خا  1666 املنابا قد ارتد ه لمخدار اقوخ ت تمريبخاا مخ 
إز  1111 ا املالخخخخخو مخخخخخ   خخخخخا  161 يقخخخخخد حخخخخخدث ا دخخخخخاض طدكخخخخخت بنسخخخخخبو. 1116 ا  خخخخخا 

اسخ و أانبكخ   انخل ا اسبو اعسر اق  قتل  لت املتدر اقرلك  ملكاو اقشرب بو  1116  ا 
املسخخخاد  يتبلخخخ  اسخخخبو اعسخخخر اقخخخ  قتخخخل  لخخخت املتخخخدر اقخخخرلك  قلتكخخخاو بواسخخخ و أانبكخخخ   انخخخل 

  1116  يستر/يح  دااون اعيا. يمل قلكالا    ةتوع  د  اعسر اقباحايف ما -املساد  
بلغخخخخه اسخخخخبو اعسخخخخر اقخخخخ  تتخخخخوفر ا مسخخخخادنها مخخخخراحكض شخخخخ ت    موصخخخخوقو بشخخخخبكو اقتخخخخرف 

له باي ة ا  دتخا. 1111 ا املالو ا  خا  52 اسبته ا املالو مماراوا لا 6166 اقتحث ُسخد ِّ
اسبو اعسر اق  تست د  مراحكض ش ت غع    تتوفر فكها اقتهويخو  بكنتخا حخدث ا دخاض ا 

ل أيوخاا ا دخاض . تتوفر فكها اقتهويو اسبو اعسر اق  تست د  مراحكض ش ت غع    ال يُسد ِّ
يُيالحخخه هخخلا اال خخاو ا مجكخخ  اقدخخرتايف . توألخخد ا مسخخادنها أيخخو مخخراحكض عسخخر اقخخ  الا  خخد  ا
يمثخو ا خاو تتخا دي ا  خد  اعسخر اقخ  تسخت د  مخراحكض دكتكالكخو  حكخث . 1111 منل  خا 

 .1116 ا املالو ا  ا  161 إز 1996 ا املالو ا  ا  169 ارتد ه اسبتها م 
 11 ةتو خخخخه  ارة اقوطنكخخخخو قلتسخخخختوطنايف اقبشخخخخريو مخخخخا  أادمخخخخه اإل1991 يمنخخخخل  خخخخا - 18

اإلسااةان وتنميااة املسااتوطنات  لخخت  تلكخخايف ( 1111 إسخخ ار  خخا )ملكخخارايف  يالر أمريكخخث 
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ملكخخخار  يالر أمريكخخخث  لخخخت  161 ةتو خخخه   بكنتخخخا أادمخخخه يدخخخااليف حكومكخخخو أنخخخريف مخخخاالبشااارية
يقخد أ يف االسختثتار اقرأيلخا  . اقبشخريومشاري  اقبنكو اقتحتكو مخ  أألخل إ خا ة ت خوير املسختوطنايف 

ملكخون  1619 ةتو خه م  قبل اقديقو إز اسختحداث ياخالت مباشخرة يغخع مباشخرة يمسختحثو ملخا
فرصخو  تخل  11 811 ةتو خه شخ د ا اقسخنو  بكنتخا أ يف االسختثتار اقتشخغكلث إز نلخح مخا

سو  املساد  املكسخورة ا ذقك  أن م دا منو متوس  س ر املساد  ا اقسو   لا دتا. أنريف
يقخخخد اسخخختدا  أدثخخخر . اقتكلدخخخو قخخخد توخخخا ت يخخخ  مخخخرايف  لخخخت مخخخديف اقسخخخنوايف اق شخخخري  املااخخخكو

بلخخخدة يمدينخخخو ا شخخخ  أاخخخاد اقبلخخخد مخخخ  بخخخرانمو اإلسخخخكان  968 ةتت خخخاا يلكخخخاا ا 11 239 مخخ 
 .اوكومث

1260 لعااام اااانون الت طاايك املةااار وإسارة اساات دام ا را اا يقخخد أُ خخد  - 19
يأُقخخر   (8)

يت تخخخل . يت لخخخح  قتوبيخخخ  املكخخخاي قديخخخداا مخخخ  أألخخخل تتخخخحكا تردخخخو ا خخخا  اقدتخخخل اق نتخخخري فكتخخخا
اقبلداييف  لت تندكل هلا اقمااون هبدف إ ا ة تتتكم أمناط اقتوبي  املكاي م  أألل ت ايا يألخو  

يف اوتايخخو أن اثخخادم قخخد يفخخر  دتخخا. ةتت خخايف يلكخخو مندةخخو  خخر إلتلخخت اقدئخخايف اق رقكخخو ياق بمكخخو
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
ني أدخر  تلكخو  1261 لعاام ىملية املسح السةار للمجتمعات احملليةيقد دااخه - 11

كتخخخ  اإلحتخخخالث جلنخخخوب أفريمكخخخا  يقخخخد ألخخخاديف ا أ مخخخاب  تلكخخخو املسخخخا اقخخخ  مسخخخا  ريهخخخا امل
حخديث قسنخ  دبخع  1116 يتبخ   تلكخو املسخا اقخ  ُأألريخه ا  خا . 1112 ُأألريه ا  خا 

 :يت لح  وتوا  لت اقسك  فكتا

 
 1991 يقخخد أ يف  تلكخخو اإلصخخالى اقكخخريف قم خخاع اقت لخخكم ا اقدخخرتة املتتخخدة بخخ   خخخا - 11
يهخخلا االقتخخاا  مخخ  ألااخخ  اوكومخخو  قنهخخوض . إز  فخخ   دلخخو قخخوا هخخلا اقم خخاع 1116  ي خخا

بم اع اقت لكم يتدلت قك  فم  ا يألو  اق ديد م  اقسكاسايف اقت لكتكو يغعها مخ  اقسكاسخايف 
اقرامكخخخو إز قمكخخخخح املسخخخخاياة ياملوألهخخخخو اخخخو اقدمخخخخراد يإمنخخخخا أيوخخخخاا ا اودخخخم اقكبخخخخع قلتخخخخوار  املتاحخخخخو 

يقخد دخان مخ  أهخم اتخالو هخلو اقتخدناليف اقخااي ة اقكبخعة . تو قتحويل هلا اقم خاع يصخواهامل ت
فنسخخ  اقشخخباب كخخ  أدتلخخوا مراحخخل اقت لخخكم االبتخخدالث ياقثخخااوي . ا فخخرو اوتخخوا  لخخت اقت لخخكم

يتتتثخخل اق تلكخخو اعيقكخخو قتمكخخكم . فتئخخه تسخخدل مجك هخخا باي ة م خخر ة  لخخت مخخر اقخخام  ياجلخخام ث مخخا
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يت لخخح قديخخداا ل خخداليف االقتحخخا   لو اقسكاسخخايف ا  راسخخو بكخخاانيف اقت لخخكم  فكتخخامخخديف حخخاى هخخ
ييبخخخ  اجلخخخديا اقخخخوار  أ انو  خخخد  اعشخخخ او امللتحمخخخ  .  ملخخخدارس يا اهخخخايف اقتحتخخخكل اق لتخخخث

 .أدثر  ملكسسايف اقت لكتكو ك  تبل  أ تارهم ي  سنوايف أي

 
له باي - 11 ة ا  خخد  اعشخخ او امللتحمخخ  لكسسخخايف يا إلتلخخت اقدئخخايف اقسخخكااكو  ُسخخد ِّ

فمخخخخد با   خخخخد  اعفارقخخخخو اقسخخخخو  . 1116 إز  خخخخا  1996 ت لكتكخخخخو ا اقدخخخخرتة املتتخخخخدة مخخخخ   خخخخا 
ملكخخخخخخخون ا  1168 إز 1996 ماليخخخخخخخ  ا  خخخخخخخا  1165 امللتحمخخخخخخخ  لكسسخخخخخخخايف ت لكتكخخخخخخخو مخخخخخخخ 

ة اآلسخخخخخخخكوي  امللتحمخخخخخخخ  لكسسخخخخخخخايف ت لكتكخخخخخخخو أ   باي /يسخخخخخخخدل  خخخخخخخد  اونخخخخخخخو . 1116  خخخخخخخا 
يبا   خخخخخخخخد  اقبخخخخخخخخكض . 1116 ا  خخخخخخخخا  313 986 إز 1996 ا  خخخخخخخخا  311 225 مخخخخخخخخ 

ا  965 321 إز 1111 ا  خخخخخخخخخخخا  981 121 امللتحمخخخخخخخخخخخ  لكسسخخخخخخخخخخخايف ت لكتكخخخخخخخخخخخو مخخخخخخخخخخخ 
يلتحمخخخوا  ملكخخخون ا  خخخد  اعشخخخ او اقخخخلي  م 161 يسخخخدله باي ة دبخخخعة لمخخخدار. 1116  خخخا 

اعشخ او امللتحمخ  لخدارس  أن  د  دتا. 1116 ي ا  1996 ت لكتكو ب   ا  لكسسايف
ملكخون  1161 إز 1996 مالي  ا  ا  863 م )ابتدالكو يناويو قد با  أيواا  لت مر اقام  

يسدل  خد  اعشخ او اوخالاي   لخت شخها ة اقبكخاقوريوس  لخت اعقخل باي ة  (. 1116 ا  ا 
تخااا  يبكنتخا ال. 1116 إز  خا  1996 ا اقدرتة املتتدة م   ا  811 561 دبعة ممدارها

توألخخد فخخوار  بخخ  إلتلخخت اقدئخخايف اقسخخكااكو  فمخخد قسخخنه اقنتخخالو اثممخخو ا صخخدوف احتو خخايف 
ف لت سبكل املثاا  سخدل  خد  اق خالب مخ  اعفارقخو اقسخو  املت خرأل  . اقسكااكو اثريمو  رخيكاا 

 ا 63 111 إز قرابخخخخخخو 1996 ا  خخخخخخا  13 111 مخخخخخخ  اجلام خخخخخخايف سخخخخخخنوايا باي ة مخخخخخخ  اخخخخخخو
 .1111  ا 
يقخخد ُأحخخرب تمخخد  دبخخع  لخخت صخخ كد قسخخ  فخخرو حتخخوا اعطدخخاا ذيي اإل اقخخو  لخخت - 13

 6 اقت لخخكم مخخ  نخخالا تندكخخل سكاسخخو اقت لخخكم اقشخخامل قلدتكخخ  اقخخ  تتدسخخد ا اقورقخخو اقبكوخخاد رقخخم
يقد سخدل  خد  (. 1111)يسكاسو اقدرب ياقتحديد ياقتمككم ياقد م ( 1111)املت لمو  قت لكم 

 1111 ا  خخخخا  118 111 او ذيي اإل اقخخخخو امللتحمخخخخ  لخخخخدارس ناصخخخخو باي ة مخخخخ اعشخخخخ 
أن  خخخخخد  اعطدخخخخخاا ذيي اإل اقخخخخخو امللتحمخخخخخ  لخخخخخدارس  دتخخخخخا. 1115 ا  خخخخخا  119 921 إز

يمخ  . 1111 ا  خا  11 131 إز 1111 ا  خا  8 111 ابتدالكو  امو قد با  أيواا م 
مدمي اقد م قتار اعطداا اقلي  ي ااون مخ  أألل اتان توفر فرو اوتوا  لت ت لكم ألكد يت

إ اقخخخايف ذهنكخخخخو دبخخخخعة إز حخخخخا ة  ت اياخخخخه يبارة اقت لخخخكم اعساسخخخخث مخخخخ  يبارايف اقتخخخخحو ياقتنتكخخخخو 
خخخَر ا  اقبشخخخريو ياقنمخخخل ياعشخخخغاا اق امخخخو ييبارة اقت اياكخخخايف مخخخ  أألخخخل صخخخكاغو مشخخخريع سكاسخخخو ُاشِّ

قخخد نتتخخه اةاااخخو اقوطنكخخو منحخخو ي . بغكخخو اوتخخوا  لخخت ت لكمخخايف اجلتهخخور  لكخخه 1116  خخا 
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ملكخخون رااخخد قوخختان إ حخخو حتخخوا هخخلو احتو خخو اقوخخ كدو  لخخت اةخخدمايف نخخالا  122 قخخدرها
 .1119 إز  ا  1112 اقدرتة م   ا 

  اسختحد ه اوكومخخو اقخرانمو اقخخوط  قلتغليخو املدرسخخكو اقخلي يهخخدف 1991 يا  خا - 11
االقتحا   ملدارس مخ  نخالا تاييخد امللتحمخ  هبخا  إز اقتتدي ملشكلو اجلوع ياإلسها  ا باي ة

ي خخوا اقديقخخخو هخخخلا اقخخخرانمو  خخويالا دخخخامالا مخخخ  نخخخالا رصخخخد . بوألبخخايف غلالكخخخو ذايف او كخخخو ألكخخخدة
أ ماب اقتوصكايف املنبثمو    اقدراسو االستمتخالكو اقخ  أألر خا  يا. مكاااكو إلتتو ولا اقغرض

    توسخخخك  ا خخخا  هخخلا اقخخخرانمو قكشخخختل املخخخدارس 1116 جلنخخو اقشخخخكين املاقكخخخو ياقتتويخخل ا  خخخا 
اقخخخوار  أ انو اع اد اإلمجخخخا  قلخخخرانمو  لخخخت مخخخديف  6 الشاااةلييبخخخ  . االبتدالكخخخو يدخخخلقك اقثااويخخخو

ييسخخخخختدكد مخخخخخ  . 1115/1116ي 1111/1113 سخخخخخنوايف تغ خخخخخث اقسخخخخخنوايف املاقكخخخخخو 1 فخخخخخرتة
 .مالي  طاق  965 ةتو ه ندمايف اقرانمو ما

  
Figure 1: Number of learners reached 

ملكخخخارايف رااخخخد ا اقسخخخنو  1 916 ا املالخخخو مخخخ  16 يقخخخد با يف مكاااكخخخو اقخخخرانمو بنسخخخبو- 15
  يهخخخخو 1115/1116 ملكخخخخارايف رااخخخخد ا اقسخخخخنو املاقكخخخخو 5 213 إز 1111/1113 املاقكخخخخو

 ناصخخرو ييسخختند اقخخرانمو  د نتخخر مخخ  . أ ى تخخوفع يألبخخايف مدرسخخكو م هكخخو يمتواباخخو غخخلالكاا  مخخا
اعساسخخكو  إز مبخخدأ املشخخاردو االألتتا كخخو  يهخخو يشخختل أيوخخاا مشخخاردو هكئخخايف إ ارة املخخدارس مخخ  

ييت اقخخخخد اقخخخخرانمو حاقكخخخخاا قلحتخخخخوا  لخخخخت اةخخخخدمايف . أألخخخخل املسخخخخا دة  لخخخخت إ ارة هخخخخلا اقخخخخرانمو
مكسسخخخو مخخخ  املكسسخخخايف اقتخخخغعة ياملتوسخخخ و اودخخخم قشخخخراد اعغليخخخو يتوصخخخكلها إز  1 395 مخخخ 

ي إلاخخخافو إز ذقخخخك  ُيتخخخل . يسخخخهم ا اقنهخخخوض  قتنتكخخخو االقتتخخخا يو اثلكخخخو س  يهخخخو مخخخااملخخخدار 
يمدمنه م  نخدمايف ا إ خدا   م  اقنساد املت و ايف  لت منا ا رتافاا لا 51 585 ةتو ه ما

 .يتمدمي اقوألبايف اقغلالكو
اتو اثلخخخخث ا املالخخخخو مخخخخ  اقنخخخخ 5 ي لخخخخت اق تخخخخو   با يف مكاااكخخخخو اقت لخخخخكم قتبلخخخخ  أدثخخخخر مخخخخ - 16

ي خوا اوكومخو مكاااكخو اقت لخكم اق خا  ي خري .   لها مكاااكو ت لكتكو يد  اقدمخراد اإلمجا   يهو ما
أي مج  اعمخواا قتخار املخدارس   لتخاا إن قخااون /  م هلو املكاااكو م  نالا اقرسو  املدرسكو ي

ما  سفاك   إز أسخر فمخعة اق خالب املنتتخ إبىفاعيستا  1996 املدارس ا ألنوب أفريمكا ق ا 
  بلغخخه اسخخبو اقتالمكخخل امللتحمخخ  لخخدارس ابتدالكخخو  امخخو مخخ  1115  خخا  يا. الرسااوم املدرسااية
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يخدف ون رسخوماا مدرسخكو مخ  بخ   ا املالو  بكنتا بلغه اسبو مخ  ال 22  ين  ف  رسو  مدرسكو
 .املالو ا 2662 (11 إز 8 اقدرألايف م )امللتحم   ملدارس اقثااويو اق امو 

ياوكومو ملتامو إبهنخاد يألخو  مخدارس اق خ  يتخوفع إمخدا ايف املكخاو ياقكهخر د ينخدمايف - 12
اقتخرف اقتخخحث مخ  نخخالا بخخرانمو مبخا رة اقت دكخخل إبحخاب اقبنكخخو اقتحتكخخو قلتخدارس يبخخرانمو بنخخاد 

كخاو ياقكهخر د إمدا ايف امل)يقد ُأحرب تمد  دبع ا توفع اةدمايف اعساسكو . املدارس ا اعقاقكم
ييهخخدف بخخرانمو .   يبنخخاد مخخدارس ألديخخدة  يصخخكااو املخخدارس اقمالتخخو(ينخخدمايف اقتخخرف اقتخخحث

بناد املدارس ا اعقاقكم إز توفع اةدمايف اعساسكو ياالرتماد لستويف اةدمايف ياقتكااو  بكنتا 
تحتكو قلتدارس م  أألل تتوز يبارة اقت لكم اعساسث توألكه برانمو مبا رة اقت دكل إبحاب اقبنكو اق

تسختوا  م اجلو مشكلو اق د  املرتادم م  مشاري  اقبنكو اقتحتكو املدرسكو ا مجكخ  املخدارس اقخ  ال
ياقغرض م  هلا املشريع هخو إهنخاد يألخو  املخدارس املكواخو مخ  . قوا د يم ايع اقسالمو اعساسكو

مخخخ  إمخخخدا ايف املكخخخاو ياقكهخخخر د هكادخخخل غخخخع ماللتخخخو  قكامخخخل يتاييخخخد املخخخدارس  قمخخخدر اعساسخخخث 
يمخ  نخالا بخرانمو مبخا رة اقت دكخل إبحخاب اقبنكخو اقتحتكخو قلتخدارس  . يندمايف اقترف اقتخحث

 115مدرسخخو إبمخخدا ايف املكخخاو ي 615 هخخككالا مخخ  اوكادخخل غخخع املاللتخخو ي  تاييخخد 123 أُبيخخل
 دخخال اقرانةخخ  يُتسخخند إز. مخخدارس إبمخخدا ايف اقكهخخر د 312مدرسخخو لرافخخح اقتخخرف اقتخخحث ي

أسخخخدر  خخخ  ارتدخخخاع اسخخخبو صخخخغار اعطدخخخاا  مسخخخكيقكو مشخخخرتدو  خخخ  قسخخخ  اقبنكخخخو اقتحتكخخخو  يهخخخو مخخخا
 .املستدكدي  م  ندمايف املرافح املدرسكو

يشختل اعشخ او ذيي اإل اقخو   م  اقدسختور حخح دخل فخر   لخا( 1)12 يتكدل املا ة- 18
ع قخا ري   لخت   خم أادسخهم يمخ  ي كلخون     يإذا دخااوا غخالضامان االجتمااى ا االستدا ة م  

يمخخخ  ياألخخخ  اوكومخخخو أن تت خخخل تخخخدابع . دخخخان وخخخم اوخخخح ا اوتخخخوا  لخخخت مسخخخا دة األتتا كخخخو
ييخخند . م موقخخو ا حخخدي  املخخوار  املتاحخخو وخخا مخخ  أألخخل اقتوصخخل إز اإل تخخاا اقتخخدر ث وخخلا اوخخح

أاخخخخخواع إلتلدخخخخخو مخخخخخ  املخخخخخنا   لخخخخخت (9)بتخخخخخكغته امل دقخخخخخو 1111 قخخخخخااون املسخخخخخا دة االألتتا كخخخخخو ق خخخخخا 
االألتتا كو يأشكاا اإلغا و االألتتا كو ي لخت تخوفع هخلو االسختحماقايف االألتتا كخو مخ  نخالا 

 .يداقو اقوتان االألتتا ث جلنوب أفريمكا
1111 ييخند قخااون اقوختان االألتتخا ث جلنخخوب أفريمكخا ق خا - 19

 لخت اختان ف اقكخخو  (11)
إ ار خخخخا ي فخخخخ  اسخخخختحماقا ا مخخخخ  نخخخخالا إاشخخخخاد يداقخخخخو تن خخخخكم املسخخخخا دة ياةخخخخدمايف االألتتا كخخخخو ي 

يينشخخق قخخااون اقوخختان االألتتخخا ث أيوخخاا مدتشخخكو قلوخختان . اقوخختان االألتتخخا ث جلنخخوب أفريمكخخا
ييمخخد  اجلخخديا اقخخوار  أ انو ثخخو  خخ   خخد  . االألتتخخا ث توخخ ل  بواليخخو  ايخخو حمخخو  املسخختدكدي 

 :(ا هلو اواقو 1116 أبريل/كسانا)يأاواع املنا املمدمو حبس  املن مو ا دل شهر 

Region 

Older 

persons WR veteran Disability Grant in aid Care dep G Foster child 

Child 

support Total ٪ of total 

EC 535,979 39 180,547 18,830 19,591 111,578 1,865,585 2,732,149 16.1٪ 

FS 188,011 2 73,445 2,848 6,732 36,752 666,354 974,144 5.7٪ 

GP 516,268 66 111,597 4,466 16,858 53,374 1,724,569 2,427,198 14.3٪ 

KZN 648,954 30 250,941 47,531 36,944 109,087 2,803,749 3,897,236 23.0٪ 

LP 440,995 12 95,393 29,197 13,792 53,978 1,746,972 2,380,339 14.0٪ 

MP 234,876 13 77,805 7,312 9,919 34,826 1,052,416 1,417,167 8.4٪ 

NC 81,434 8 49,557 7,392 5,013 14,288 297,140 454,832 2.7٪ 

NW 240,262 6 81,431 8,234 9,086 36,780 814,783 1,190,582 7.0٪ 
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WC 309,479 64 150,946 14,113 12,637 30,554 962,497 1,480,290 8.7٪ 

Total 3,196,258 240 1,071,662 139,923 130,572 481,217 11,934,065 16,953,937  

٪ of total 18.9٪ 0.0٪ 6.3٪ 0.8٪ 0.8٪ 2.8٪ 70.4٪   

يقد نلته  راسو حديثو إز أن برانمو منا   م اعطداا ي اب مناد اق دل ا مرحلخو - 31
يتحمخح مخ   املدرسخو يمخااق دوقو املبكرة  يُيد م  مشكلو توقت اقنتو  يُيس  م خدا اقبمخاد ا 

اتالو  ييايد فرو اوتوا  لت اقر ايو اقتحكو  ييملخل إلخاطر  تخل اعطدخاا  ييسخهم ا اوخد 
 .(11)م  سلوك املراهمو اة ر م  قبل أشد اعطداا ا داا 

فدخخخخث . يتخخخخدرك ألنخخخخوب أفريمكخخخخا  خخخخا  اإل راك أيألخخخخه اوشاشخخخخو اقخخخخ  ي ااكهخخخخا دبخخخخار اقسخخخخ - 31
ي كمخخو مناقشخخو تت لخخح  قخخرتاى يخخد و إز اسخختحداث ا خخا  إقاامخخث    اشخخريف اوكومخخو1116  خخا 

. السخخختحماقايف اقتما خخخد  يهخخخو ا خخخا  سكشخخختل أيوخخخاا االسخخختحماقايف ا حخخخااليف اقوفخخخاة ياإل اقخخخو
ييفماا ولا االقرتاى  يسهم مجكخ  اعشخ او اق خامل  لبخاق  ُتسختم   مخ  مرتبخا م نخالا سخنوايف 

أصخخبحوا غخخع قخخا ري   لخخت اق تخخل  ل شخخهري إذا مخخا تلهخخم حبكخخث يسخخت ك ون اوتخخوا  لخخت  نخخ
حبكث يست ك  م  ي كلون اوتوا  لت هلو االستحماقايف ا  در اقس   أي بسب  اإل اقو أي
يقخد قُخد ِّ  هخلا االقخرتاى إز احلخ  اقخوط  قلتنتكخو االقتتخا يو ياق تخل مخ  أألخل . حاقو يفاة امل كل

فكهخخا اوكومخخو يمكسسخخايف اع تخخاا يق ا خخايف  امناقشخخته مخخ  مجكخخ  اجلهخخايف صخخاحبو املتخخلحو  لخخ
 .املن تايف ياحتت ايف اثلكو

ي لخخخخت يبيخخخخر اقتنتكخخخخو االألتتا كخخخخو االحتدخخخخاد بسخخخخدل يطخخخخ  قألشخخخخ او املخخخخداا  جبرعخخخخو - 31
يُيست د  هلا اقسدل قلحد م  ن ر م خاي ة ارتكخاب اجلرعخو  يهخو عنخ  . اإلسادة قكبار اقس 

ييمتوخخث .  مخخ  اق تخخل ا بكئخخايف ُيتكخخون فكهخخا بكبخخار اقسخخ مجكخخ  اعشخخ او املخخداا  املسخخدل 
قااون إاشاد يداقو اقوتان االألتتا ث يألوب أن يبا ر أي ش د يشتبه ا أن ش تاا مسكئاا 

ي اي م  أذيف انشق    هلو اإلسادة إبن ار اقسخل و اوكومكخو امل تتخو  قد ت رض إلسادة أي
اإلسخخادة إز اقشخخ د املسخخ    تبارهخخا تشخختل يتُ خخرف . أحخخد مسخخكي  اقشخخرطو  شخختباهه هخخلا أي
 ".اإليلاد اجلسدي ياجلنسث ياقندسث ياالقتتا ي"

يُيخخح قكخخل . ىماال من اافة بشاارو ييخخند اقدسخختور  لخخت أن قكخخل فخخر  اوخخح ا اقتتتخخ  - 33
ُيخخخخح  دتخخخخا.  امخخخخل أن يشخخخخكل امابخخخخو يأن ينوخخخخم إقكهخخخخا ييشخخخخارك فكهخخخخا يأن يوخخخخرب  خخخخ  اق تخخخخل

عصخخخحاب اق تخخخل ياالاوخخختا  إقكهخخخا ياملشخخخاردو ا أاشخخخ تها عصخخخحاب اق تخخخل تشخخخككل من تخخخايف 
1998 ييخخند قخخااون اإلاتخخاف ا اق تخخل ق خخا . يمنخخ   نخخوا اق تخخاا املوخخرب 

 لخخت إاشخخاد  (11)
جلنخخخو اإلاتخخخاف ا اق تخخخل اقخخخ  تسخخخدي املشخخخورة قخخخوبير اق تخخخل ا املسخخخالل املت لمخخخو بتحخخخوا سخخخو  

مخ  أألخل باي ة قسخ  شخريط  1113   خا يقد ُ د ِّا قااون شخريط اق تخل اعساسخكو ا. اق تل
1995 ُ خد ِّا قخااون  القخايف اق تخل ق خا  دتخا  .(13) تل املست دم 

مخ   1111 ا  خا  (11)
أألخخخخل تكسخخخخع مخخخخنا اومخخخخو  اقتن كتكخخخخو قنمخخخخا يف اق تخخخخاا ذايف اقتتثكخخخخل اقكخخخخاا  يتمويخخخخو اقموا خخخخد 

ل تخخاا اق خخامل  بتخخورة مكقتخخو ياالتداقخخايف املت لمخخو  ال تتخخامايف  يتخخوفع قخخدر أدخخر مخخ  اوتايخخو ق
يتن كم تواكت اق امل  آلألاا يد ة ياق امل  غع املتدرغ  ك  يتمااون أألوراا  ين حد أ   

  .(15)م  
يقخخخوالا اإلاتخخخخاف ا  1113 ييخخخند قخخخااون ت خخخخديل قخخخااون اإلاتخخخاف ا اق تخخخخل ق خخخا - 31

سخختنا  إز سخخب  مخخ   لخخت أاخخه مخخ  اححخخت أن يمخخو  صخخاح  اق تخخل   ال 1111 اق تخخل ق خخا 
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 أي سخخب  ت سخخدث كا خخل  بت بكخخح شخخريط  تخخل إلتلدخخو  لخخت املسخخت دم  اعسخخباب اث خخورة  أي
يهخخلا ين بخخخح  لخخت اخخخوع .  تخخخالا ذا قكتخخو متسخخخاييو  تخخخالا كخخا الا أي اقخخلي  يخخك ين اق تخخخل ادسخخه أي

يواا مدياخو ينالا اقدرتة قكد االست راض   دقه ألنوب أفريمكا أ. ين بح  لت اق ر  اجلن  دتا
 .(16)قااون اإلاتاف ا اق تل املت لمو بدعيس امد املنا و اقبشري ياإليدب ا مكان اق تل

ييمخخ   لخخت . مخخ  اقدسخختور 12 مكخخرس ا املخخا ة الغااذاع واملاااعياوخخح ا اوتخخوا  لخخت - 35
  اتح ألنوب أفريمكا  بوصدها  يقوا إمنالكوا  ياأل  اتان حتخوا مجكخ  املخواطن   لخت اةخدمايف

  ير خخه 1991 فدخخث  خخا . اعساسخخكو مثخخل اقسخخك  يإمخخدا ايف املكخخاو ينخخدمايف اقتخخرف اقتخخحث
اوكومو اقدعمراطكو مستواييف مرتد و م   د  املساياة ياقدمر ترده اسبوا دبعةا م  اقسكان غع 

ييلمخخخث اقدسخخختور  لخخخت  خخخاتح اوكومخخخو . قخخخا رة  لخخخت اوتخخخوا  لخخخت اةخخخدمايف ياملخخخوار  اعساسخخخكو
يت لخخخح  يفكتخخخا.  اةخخخدمايف اعساسخخخكو جلتكخخخ  اقسخخخكان اخخخت  حخخخدي  املخخخوار  املتاحخخخومسخخخكيقكو تخخخوفع

 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 خاا للككخو 

يقخخد أُاشخخق ا خخا  ألديخخد قتوبيخخ  مخخوار  املكخخاو مخخ  أألخخل .  لخخت امتخخدا  احخخاري املالكخخواعرض اقواق خخو 
إ حخخخو اوتخخخوا  لخخخت إمخخخدا ايف املكخخخاو بتخخخورة منتخخخدو  يتلبكخخخو االحتكاألخخخايف اإلاسخخخااكو اعساسخخخكو 

 لت  ككخا  نتخري ي ككخا بخ   وعألكاا اواار ياملستمبل  يتتحكا اتالو  ارب املااث املن وي
 د اوتوا  لت مكاو اقشرب امل مواو حمخاا أساسخكاا يخرتب  أيوخاا بتخحو سخكان اقبلخد ييُ . اجلنس 

يتتسخخخم او كخخخو يتخخخوافر نخخخدمايف إمخخخدا ايف املكخخخاو إاكخخخو  قغخخخو  قنسخخخبو وكخخخاة . يرفخخخاههم يسخخخالمتهم
يتُبخخخ  فكتخخخا يلخخخث أيألخخخه اقتحسخخخ  اقخخخ  طخخخرأيف  لخخخت اقمخخخدرة  لخخخت . اإلاسخخخان يمسخخختواييف م كشخخخته

 :مكاو اعانبك   لت مديف اق مد املااث اوتوا  لت إمدا ايف

 
ينالا اقسنت  املااكت   دااه حاقو اجلداف اقشديد أحخد اقتحخداييف اعدثخر إواحخاا - 36

يمخخ  أألخخل اقت دكخخت مخخ  حخخد ة ش خخع مشخخكلو شخخا املكخخاو اقناشخخئو  خخ  . اقخخ  تواألخخه ألنخخوب أفريمكخخا
امل نكخو بتخوفع اةخدمايف بغكخو اختان  اجلداف  أاش يف اوكومو فرقو اق تخل املشخرتدو بخ  اقخوبارايف

مغخخاالة ا  يال. اسخختترار تخخوفع إمخخدا ايف مخخ  املكخخاو عكخخ  اقت ويخخل  لكهخخا ا مجكخخ  احتت خخايف اثلكخخو
يمخخ  أألخخل اقتتخخدي قلوخخغوط . اقتشخخديد  لخخت  ير من تخخايف احتتخخ  املخخدي ا   خخم هخخلا اجلهخخد

رصد ا تتا  ا املكاااكو ولو اقغايخو لبلخ  اقناشئو    شا املكاو   اي يف اوكومو إ  اد اعيقويو ق
يياصخخله اوكومخخو تخخوفع اقبنكخخو اقتحتكخخو اجلتا كخخو املشخخرتدو بخخ  املنخخاطح . ملكخخون رااخخد 511 قخخدرو

ملسخخا دة اقبلخخخداييف ا ألخخر املكخخخاو غخخع امل اجلخخخو مخخخ  اقسخخدي  إز شخخخبكايف اقبنكخخو اقتحتكخخخو اجلتا كخخخو 
اقسخخنو املااخخكو يحخخدها  شلخخه املشخخاري   يا. امل كشخخكو قتوصخخكل إمخخدا ايف املكخخاو امل اجلخخو إز اعسخخر

 28 111 يايخخد  لخخت املندخخاة ا ةخخاا شخخبكايف اقبنكخخو اقتحتكخخو اجلتا كخخو املشخخرتدو بخخ  املنخخاطح مخخا
أسخرة م كشخكو  61 111 شخ د ي  تاييخد 521 111 أسرة م كشخكو ياسختدا  منهخا أدثخر مخ 

 .بلديو م  بلداييف املناطح ذايف اعيقويو 12 أساسكو م  املكاو ا أنريف إبمدا ايف مكقتو أي



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

GE.17-01924 12 

مخ  اقدسختور تخند  12 فاملخا ة. ياقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا حح يكدله اقدستور- 32
ا ذقخخك ر ايخخو اقتخخحو   لخخت أن قكخخل فخخر  اوخخح ا اوتخخوا  لخخت نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو  لخخا

يوخخلو اقغايخخو  . حخخااليف اق خخوار اإلحابكخخو ياوخخح ا  خخد  اقت خخرض قخخرفض تخخوفع اقر ايخخو اق بكخخو ا 
إطخاراا يأساسخاا قتخوفع ( 1113 ق خا  61 اقمخااون رقخم) 1113 أرست قااون اقتحو اقوط  ق ا 

ندمايف اقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا   نلاا ا اال تبار ممتوكايف اقر ايو اقتحكو  ستورايا 
 .يمناطمكاا ييطنكاا 

حكخخاة " خخا  صخخحث ا ألنخخوب أفريمكخخا يلتخخا  بوخختان يتمخخد  ن خخو اقتنتكخخو اقوطنكخخو ر يخخو قن- 38
يحبلخوا ذقخك اق خا   تتخخونت . 1131 حبلخوا  خا " مديخدة يصخحكو جلتكخ  مخواط  ألنخوب أفريمكخخا

سخنو  لخت اعقخل   21 ن و اقتنتكو اقوطنكو باي ة متوس  اق تر املتوق  ملواط  ألنوب أفريمكا إز
إز حخد دبخع مخ  ن خر اإلصخابو بدخعيس ياهور ألكل مخ  املخواطن   ين سخ  اق شخري  متحخرري  

امد املنا و اقبشري  يندض اع باد اقناشئو    اعمراض  يندض م دا يفكايف اقرا  قكتل 
ا ذقخخخك ندخخخض م خخخدا  مخخخ  املواقكخخخد اعحكخخخاد  لخخخا 1 111 حاقخخخو يفخخخاة ا دخخخل 11  ين إز مخخخا

  يقمكخح 1 111 ا دل 31  ين يفكايف اعطداا اقلي  يمل  ترهم    ي  سنوايف إز ما
قخخوا دبخخع  لخخت صخخ كد اإلاتخخاف ياقكدخخادة ياجلخخو ة ا تخخوفع نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو  يقمكخخح 
اقتغ كخخخو اقتخخخحكو اقشخخخاملو قلدتكخخخ   ياقتملكخخخل إز حخخخد دبخخخع مخخخ  املسخخخببايف االألتتا كخخخو قلتخخخرض 

 .ياق وامل اقبكئكو اقوارة
االيف اقر ايخو اقتخحكو مثخل يم  املتك   قد ل مالح و إحخراب تمخد  دبخع ا إلتلخت ةخ- 39

يشع تمرير املراقبو اقسخري و قلوفكخايف اقخلي ُاشخر ا دخااون  -باي ة متوس  م داليف اق تر املتوق  
سخنو  6363 إز أن متوس  اق تر املتوق  ا ألنوب أفريمكا قد ارتدخ  إز 1116  يستر/اعيا
 .أن م داليف اقوفكايف قد ا دوه دتا. 1119 سنو ا  ا  5261 م 

Impact indicators Baseline 2009 

Current Status 2015 

(published MRC-Dec 

2016) MTSF 2019 targets NDP2030 targets 

Life expectancy at 

birth: Total 

56.5 years 63.3 years 65 years 70 years 

Under-5 Mortality 

Rate (U5MR) 

56 per 1,000 live-

births 

39 under 5 deaths 

per 1,000 live-

births 

33 under 5 year 

deaths per 1,000 

live-births 

30 under 5 deaths 

per 1,000 live-

births 

Neonatal Mortality 

Rate 

- 14 neonatal deaths 

per 1,000 live-

births 

8 neonate deaths 

per 1,000 live-

births 

 

Infant Mortality 

Rate (IMR) 

39 per 1,000 live-

births 

28 infant deaths per 

1,000 live-births 

23 infant deaths per 

1,000 live-births 

(15٪ decrease) 

20 infant deaths per 

1,000 live-births 

Maternal Mortality 

Ratio 

304 per 100,000 

live-births 

154 per 100,000 

live-births 

<100 maternal 

deaths per 100,000 

live-births 

 

يتكدخخخخد اال اهخخخخايف املبكنخخخخو أ خخخخالو مل خخخخداليف اق تخخخخر املتوقخخخخ  صخخخخحو اقتمخخخخديرايف اقسخخخخكااكو - 11
ملنتتخخخخخخخخخخخت اقسخخخخخخخخخخخنو اقخخخخخخخخخخخ  اشخخخخخخخخخخخرها املكتخخخخخخخخخخخ  اإلحتخخخخخخخخخخخالث جلنخخخخخخخخخخخوب أفريمكخخخخخخخخخخخا نخخخخخخخخخخخالا شخخخخخخخخخخخهر 
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  يهخخخخخث تخخخخخدا  لخخخخخت أن متوسخخخخخ  اق تخخخخخر املتوقخخخخخ  ا ألنخخخخخوب أفريمكخخخخخا با  1116 أغسخخخخخ  / ب
 . 6161 إز 1119 ا  ا  5661 م 
يت خخخاي ألنخخخوب أفريمكخخخا مخخخ   خخخ د أمخخخراض موخخخا ت أربخخخ  مخخخرايف يشخخختل أمرااخخخاا سخخخاريو  - 11

ددخخعيس امخخخد املنا خخخو اقبشخخخري ياإليخخخدب ياقسخخخل  يارتدخخخاع اسخخخبو يفكخخخايف اعمومخخخو يم خخخدا يفكخخخايف 
اعطدخخاا  يباي ة اإلصخخابو إمخخراض غخخع سخخاريو يارتدخخاع م خخداليف اق نخخت ياإلصخخا يف ياقتخخدمايف 

ييشخخكل ت ايخخا ف اقكخخو اقن خخا  اقتخخحث اعسخخاس اقخخلي تمخخو   لكخخه اقتخخدناليف (. اقراخخا)اقندسخخكو 
ييتوقخخت ندخخض  خخ د اعمخخراض  لخخت يألخخو  ا خخا  صخخحث . اقناألحخخو قتحسخخ  اقنتخخالو اقتخخحكو

ي تخخخل بكدخخخادة ييمخخخو   لخخخت أسخخخاس مبخخخا   تخخخوفع اةخخخدمايف اقتخخخحكو املتاحخخخو ياملنتخخخدو ياقكدخخخكة 
 .نو كو اجلكدةياملناسبو ياملكسورة اقكلدو يذايف اق

 1131 ي دف ألنوب أفريمكا إز قمكح اقتغ كو اقتخحكو اقشخاملو قلدتكخ  حبلخوا  خا - 11
 تكخخ  اعمخخواا إل حخخو "ي خخدف هخخلو اقسكاسخخو إز . مخخ  نخخالا سكاسخخو اقتخخ م  اقتخخحث اقخخوط 

حتوا مجك  مواط  ألنوب أفريمكا  لت ندمايف صحكو ش تكو ألكدة يمكسورة اقتكلدو قتلبكخو 
 ".االقتتا ي -ألا م اقتحكو بترف اقن ر    يا هم االألتتا ث احتكا
ييواألخخخه ا خخخا  اقر ايخخخو اقتخخخحكو ا ألنخخخوب أفريمكخخخا حاقكخخخاا قخخخداييف تتتثخخخل ا اق ديخخخد مخخخ  - 13

يتخند اقورقخو اقبكوخاد بشخ ن . أيأله  د  املساياة املوري و م  حمبو اوكم غع اقدعمراطث املااخكو
خخخخ  لخخخخت أن ألنخخخخوب  1115  يسخخخختر/دخخخخااون اعيا  11 َريف ااقتخخخخ م  اقتخخخخحث اقخخخخوط  اقخخخخ  ُاشِّ

ا املالو م  ان ها اثلخث اإلمجخا   لخت ق خاع اقتخحو  غخع أن ياقخ   865 اسبته أفريمكا تندح ما
اقدوالد اقناشئو    ندمايف اقر ايو اقتحكو ا ألنوب أفريمكا منحاب إز اعغنكخاد إز حخد دبخع  

اسخخخبو "ا املالخخخو مخخخ  ةتخخخوع هخخخلو اقدوالخخخد رغخخخم أن  36 تهاسخخخب حكخخخث تتتتخخخ  اقدئخخخايف اعغخخخ  لخخخا
 .ا املالو 11 تمل   " احتكاألا ا اقتحكو

يقخخد اسخختحد ه اوكومخخو  مخخ  نخخالا يبارة اقتخخحو  سخختو قنخخوايف  تخخل م نكخخو  قتخخ م  - 11
اقتحوخخع إلاشخخاد صخخندي  اقتخخ م  اقتخخحث اقخخوط   : اقتخخحث اقخخوط  قتحمكخخح اعهخخداف اقتاقكخخو

ةتو خخو اسخختحماقايف تت لخخح اخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو ا إطخخار اقتخخ م  اقتخخحث  ليتندكخخيتتخختكم 
اقخخوط   ياقتحوخخع قلدتخخل بخخ  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 

ينخخخالا فخخخرتة إطخخخار اإلادخخخا  . ت اجلتهخخخور  يت ايخخخا اقن خخخا  اقتخخخحث قلتنخخخاطحاقخخخوط  قت تكتهخخخا  لخخخ
  سخرتدا اجلهخو   لخت إاشخاد صخندي  1112/1118 املتوس  اعألل اقخ  تبخدأ ا اقسخنو املاقكخو

يسكستهل هلا اقتندي   بد م م  مكت  االمتثاا قلت خايع اقتخحكو  . اقت م  اقتحث اقوط 
املثاقكخو  يممخدمث نخدمايف اقر ايخو اقتخحكو اعيقكخو اةاصخو ياملستشخدكايف  تلكو ا تتا  اق كا ايف 

 .اق امو حاملا قتل  لت اقشها ايف امل لوبو
يقد أحربيف اوكومخو تمخدماا دبخعاا ا تندكخل ا خا  اقر ايخو اقتخحكو اعيقكخو جلنخوب أفريمكخا - 15

أفرقخخو   خخم : د ة هخخث خخ  طريخخح إ خخا ة تن خخكم تندكخخل هخخلا اقن خخا  مخخ  نخخالا أربخخ  قنخخوايف تندكخخل يخخ
اق كخخا ايف املت تتخخو قلتنخخاطح  ياعفرقخخو امل نكخخو بتخخوفع نخخدمايف ا خخا  اقر ايخخو اقتخخحكو اعيقكخخو ا 
إلتلخخت اعألنحخخو  يبخخرانمو اقر ايخخو اقتخخحكو ا املخخدارس  ياقت اقخخد مخخ  املتارسخخ  اق خخام  يغخخعهم 

 .م  ممدمث اةدمايف قل تل ا مرافح اقر ايو اقتحكو اعيقكو
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كخخ  أيوخخخاا مالح خخو حخخخديث مايخخد مخخخ  اقتمخخد  ا تندكخخخل اقخخرانمو اقنتخخخوذألث إلاشخخخاد يع- 16
يصخخكااو املستوصخخدايف اقخخلي يهخخدف إز قسخخ  او كخخو اةخخدمايف اقتخخحكو يإز االرتمخخاد لسخختويف 

  اسخخخخخُتهله املرحلخخخخخو اقثااكخخخخخو مخخخخخ   تلكخخخخخو االرتمخخخخخاد  قخخخخخرانمو 1111  خخخخخا  يا. تمخخخخخدمي اةخخخخخدمايف
يمخخ  . ملستوصخخدايف قلت دكخخل بتندكخخل اقخخرامو ذايف اعيقويخخو قلحكومخخواقنتخخوذألث إلاشخخاد يصخخكااو ا

نخخخالا هخخخلو املرحلخخخو اقثااكخخخو مخخخ  مراحخخخل اقخخخرانمو  يسخخخ ت ق خخخاع اقتخخخحو اق امخخخو قتحسخخخ  او كخخخو 
مرفمخخاا مخخ  مرافخخح اقر ايخخو اقتخخحكو اعيقكخخو اقخخخ   3 511 نخخدمايف اقر ايخخو اقتخخحكو اقخخ  تُخخوفر ا

يين خخخوي هخخخلا اق تخخخل  لخخخت . ا احتت خخخايف اثلكخخخو تشخخختل مستوصخخخدايف حكومكخخخو يمرادخخخا صخخخحكو
قويل املستوصدايف اقمالتو يمرادا اقر ايو اقتحكو ا احتت ايف اثلكو إز مستوصدايف منوذألكو 
يسخخت ك  مجكخخ  مخخواط  ألنخخوب أفريمكخخا االسخختدا ة مخخ  نخخدما ا حبسخخ  انتكخخارا م بدوخخل اقنو كخخو 

  ُسخخخدل ةتخخخوع 1116 مخخخارس/يحخخخ  هنايخخخو  ذار. اثسخخخنو قل خخخدمايف اقخخخ  توفرهخخخا هخخخلو املرافخخخح
مرفمخخخاا مخخخخ  املرافخخخح املكهلخخخخو دتستوصخخخدايف منوذألكخخخخو مخخخ  اقخخخخدرألايف اقدوخخخخكو  311 ترادتخخخث قخخخخدرو

 .ياقلهبكو ياقرياايو
يقلتتخخخدي قلتحخخخداييف املتتخخخلو بدخخخعيس امخخخد املنا خخخو اقبشخخخري ياآلنر اقواسخخخ و اقن خخخا  - 12

  اسخخخخت رض 1111 ينخخخخالا  خخخا . قم ا خخخايفملخخخرض اإليخخخخدب  ا تتخخخديف اوكومخخخخو هندخخخاا مت خخخخد  ا
احلخخخ  اقخخخوط  جلنخخخوب أفريمكخخخا امل خخخ   إليخخخدب اقخخخلي تشخخخارك فكخخخه اوكومخخخو يمكسسخخخايف اع تخخخاا 
يمن تخخخايف اق تخخخل ياحتتخخخ  املخخخدي سخخخع تندكخخخل هخخخلو اة خخخ  االسخخخرتاتكدكو برانةخخخاا شخخخامالا قلوقايخخخو 

 (.1116-1111 قلدرتة)ياقر ايو ياق الج ة و اقسنوايف اةت  اقتاقكو 
ييوألخخخد ا ألنخخخوب أفريمكخخخا اقكخخخو  أدخخخر بخخخرانمو ا اق خخخام قل خخخالج لوخخخا ايف اقدعيسخخخايف - 18

مريوخخاا خيوخخ ون  3 112 336 يخخااا هنخخاك   دخخان ال1116 مخخارس/هنايخخو  ذار يا. اقمهمريخخو
يتُ د اقوقايخو ردكخاة اجلهخو  املبليقخو ملكافحخو فخعيس امخد . قل الج لوا ايف اقدعيسايف اقمهمريو

  1111 يمنخخخل إطخخخال   لخخخو االستشخخخارايف ياقدحخخخوو اق بكخخخو ا  خخخا . نا خخخو اقبشخخخري ياإليخخخدبامل
 11 898 318 ةتو ه يشله اقدحوو ما. ملكون ش د 11 ةتو ه ُأألريه فحوو ملا

اقسخخخخنوي املسخخخختهدف  يتدخخخخايب اقخخخخرقم سخخخخنو  يهخخخخو مخخخخا 19ي 15 أشخخخخ او تخخخخرتايى أ تخخخخارهم بخخخخ 
 .1115/1116 ومالي  ش د ا اقسنو املاقك 11 يقدرو
يألنخخخخوب أفريمكخخخخا هخخخخث مخخخخ  أيا بلخخخخدان اق خخخخام اقخخخخ  بخخخخدأيف اق تخخخخل  قتكنوقوألكخخخخا اجلديخخخخدة - 19

ا املالخو مخ  اودخم  51 ي ري ألنوب أفريمكا حاقكخاا اخو(. GeneXpert)قتش كد مرض اقسل 
 ي إلاخافو إز ذقخك . اإلمجا  ولو اقدحخوو اقخ  ُ خريف  املكخاا قتشخ كد اإلصخابو لخرض اقسخل

ا املالخخخو مخخخ  ةتخخخوع مراخخخت اق خخخام اقخخخلي  يتنخخخايقون  ياد  61 اسخخخبته يوألخخخد ا ألنخخخوب أفريمكخخخا مخخخا
ا املالخو مخ   63 اسخبته   يمخا(يهو أحدث  ياد ق الج مرض اقسخل املمخاي  قل مخاقع)ل  داقبكدا 

قسخل املتاب  بدعيس امد املنا و اقبشري اقلي  يتلمخون اق خالج  املكخاا  قوقخايتهم مخ  اإلصخابو  
  أطلمه اوكومو برانةخاا ياسخ  اقن خا  قدخرب املتخاب  1111  ا  يا(. اق الج  إلسكواكابيد)

.  قسخخخخخخخل يسخخخخخخختهدف املرافخخخخخخخح اإلصخخخخخخخالحكو ياملنخخخخخخخاألم يسخخخخخخختو ةتت خخخخخخخايف يلكخخخخخخخو ةخخخخخخخايرة قلتنخخخخخخخاألم
مخخ  اخخاالد املرادخخا اإلصخخالحكو قخخديف يصخخووم  569 125 ةتو خخه     فخخرب مخخا1115  خخا  يا

حبسخخخخخهم فكهخخخخخا ي نخخخخخد اإلفخخخخخراج  خخخخخنهم  يتُخخخخخوفر نخخخخخدمايف فخخخخخرب املتخخخخخاب   قسخخخخخل ا  إقكهخخخخخا يأ نخخخخخاد
ي إلاخخافو إز . مندتخخاا  111 ا املالخخو مخخ  املنخخاألم اةااخخ و قلتراقبخخو ي خخد ها 9263 اسخخبته مخخا
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ملكخخون شخخ د قكشخخت اإلصخخابو لخخرض اقسخخل ا مرافخخح اقتخخحو  31 ةتو خخه ذقخخك    فخخرب مخخا
 . 1115 اق امو ا  ا 

قبخخخل اقخخخوال ة ا مرحلخخخو مبكخخخرة ي كخخخ   قسخخخ  اوتخخخوا  لخخخت نخخخدمايف مخخخا يمخخخ  أألخخخل- 51
  يهخو بخرانمو 1111 أغس  /ا  ب" MomConnect"اووامل  أطلمه يبارة اقتحو برانمو 

اةلكويخخخو مخخخ  أألخخخل تلمخخخث رسخخخالل /يخخختم مخخخ  نالقخخخه تسخخخدكل اووامخخخل  سخخخت دا  هخخخواتده  اقنماقخخخو
رسخالل شخكر ي نخاد  وامخل أيوخاا إرسخاا شخكاييف أييعكخ  قلح. أسبو كو تتالد  مخ  مرحلخو اوتخل

  1116 مخارس/ ذار 31 يحخ . يت لح  ةدمايف اق  ُيتخل   لكهخا مخ  اق كخا ايف اق امخو فكتا
ل ةتخخخخوع ترادتخخخخث قخخخخدرو شخخخخكويف  253 مخخخخ  اووامخخخخل يتلمخخخخه يبارة اقتخخخخحو 912 153 ُسخخخخد ِّ

 .رساقو شكر ي ناد 1 216ي
قتخخحو ا تندكخخل  تلكخخو املسخخا اقخخدعوغراا   شخخر ه يبارة ا1115/1116 يا اقدخخرتة- 51

يت لخح  واقخو اقتخحكو قسخكان ألنخوب أفريمكخا  ياقتحث م  أألل اقوقوف  لت اقتمد  اثرب فكتخا
ي تلكخو املسخا هخلو  قغخو اعاكخو حكخث .  الستنا  إز اعهداف اقوار ة ا ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو

يهخث . ا  اقسكاسايف يإ ارة اقخرامو االسخرتاتكدكوستوفر اقبكاانيف اقوريريو اق  ُيسرتشد هبا ا ي 
تشخخختل املكشخخخخرايف اقدعغرافكخخخخو  يمكشخخخرايف بخخخخرامو ر ايخخخخو اعمومخخخخو يحخخخديثث اقخخخخوال ة ير ايخخخخو صخخخخحو 
اعطدخخاا  ياقتخخخحو اإلحابكخخخو ييسخخخالل منخخخ  اوتخخخل  ياقت امخخل مخخخ  اعمخخخراض غخخخع اقسخخخاريو ي وامخخخل 

 د اوكومخخخو إز حخخخد دبخخخع  لخخخت اقوفخخخاد اة خخخر  فوخخخالا  خخخ  ياخخخ  املخخخرأة ا احتتخخخ   يهخخخث ستسخخخا
 ".حكاة مديدة يصحكو جلتك  مواطن  ألنوب أفريمكا" قتاامها قتحمكح ر يو 

. يقخخد أصخخبحه ألنخخوب أفريمكخخا ام خخو  بخخور رلكسخخكو يممتخخداا قتخخدفمايف اودخخرة امل تل خخو- 51
املداكخخخو جبتكخخخ  اومخخخو  املكرسخخخو ا اقدسخخختور   سخخختثناد ب خخخض اومخخخو   الرىااااأل ا جانااا ييتتتخخخ  

تخخااا ألنخخوب أفريمكخخا تشخخكل ممتخخداا رلكسخخكاا مللتتسخخث  يال. ياقسكاسخخكو اقخخ  تمتتخخر  لخخت املخخواطن 
 .اقلدود يحتو ايف ش  م  املهاألري  اقلي  يس ون قلتتت  بدرو األتتا كو ياقتتا يو أفول

ييواخخ  اعطدخخاا املهخخاألرين اقخخلي  يخخدنلون ألنخخوب أفريمكخخا غخخع متخخحوب  بخخلييهم ا - 53
يدثخخعاا . مرادخخا ر ايخخو اعطدخخاا ياقشخخباب يي خخاملون بتخخدتهم أطدخخاالا يتخخاأل  إز اقر ايخخو ياوتايخخو

قخخلا يبمخخت هخخكالد اعطدخخاا ا اقبلخخد فخخرتة . يتخخ   ت مخخ  أسخخرهم يإ خخا  م إز بلخخداهنم اعصخخلكو مخخا
يقخخد أحاطخخه ألنخخوب أفريمكخخا  لتخخاا  ملالح خخايف اةتامكخخو قلدنخخو حمخخو  اق دخخل اقخخ  . يلخخوبمنكخو طو 

توصخخخخث بت ايخخخخا مجخخخخ  اقبكخخخخاانيف املتخخخخندو املنهدخخخخث بشخخخخ ن اعطدخخخخاا املهخخخخاألري  يملتتسخخخخث اقلدخخخخود 
 ايخو اق دخل إز هخكالد اعطدخاا ا ندمايف ياقالألئ  ياقت دكل بوا  بريتودوا قتبسك  تمدمي 

 .اقوقه املناس 
   مخخخخديف اوكومخخخخو مخخخخك ر قتخخخخو يطنكخخخخاا بشخخخخ ن اقخخخختالحم االألتتخخخخا ث  1111 يا  خخخخا - 51

ياست رض هلا املك ر اقتمد  اثرب او بنخاد ةتتخ  ألنخوب أفريمخث متوخام  يأ  يسخ ت إز تخوفع 
يأقخخر مخخك ر . منخخر ملناقشخخو االسخخرتاتكدكو اقوطنكخخو قبنخخاد ةتتخخ  ألنخخوب أفريمخخث ان  يشخخامل قلدتكخخ 

اقتالحم االألتتا ث ي تتد إز حد دبع  لت قدرة احتت ايف اثلكو  بتدتها ألاداا م  اقمتو إن 
احتت  دكل   لت اقتتدي ولا اقتحخدي  يا تتخد بخرانمو  تخل يإ خالانا سخل تا  قتحخداييف اقخ  
تواألههخخخخخا ألنخخخخخوب أفريمكخخخخخا ا بنخخخخخاد ةتتخخخخخ  مت حخخخخخد  ينخخخخخاا  مخخخخخ  اق نتخخخخخريو ياقتحكخخخخخا اجلنسخخخخخث ب خخخخخد 

 . 1991  ا 
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يقخخخخد أسخخخخدريف اودتخخخخايف  لخخخخت اقر خخخخااي اعألااخخخخ  اقخخخخ  حخخخخد ه ا املااخخخخث  يمخخخخكنراا ا - 55
يأ ااخخخخخه اوكومخخخخخو بشخخخخخدة هخخخخخلو .    خخخخخ  نسخخخخخالر ا اعرياى يأاخخخخخرار  ملتتلكخخخخخايف1115  خخخخخا 

اودتخخايف يتخخدنله يدخخخااليف إادخخاذ اقمخخااون يأيقدخخخه اودتخخايف يامتخخدا ها إز أاخخخاد أنخخريف مخخخ  
خخح إ خخا ة إحخخالا اقسخخل. اقبلخخد م يسخخكا ة اقمخخااون ياقن خخا  ا ةتت اتنخخا  لخخت أ لخخت مسخختواييف يتنس 

يقخخخد  مخخخد اقخخخرلك  ألخخخادوب بيمخخخا األتتا خخخايف مخخخ  اجلهخخخايف امل نكخخخو ا ألنخخخوب أفريمكخخخا . اوكومخخخو
ملناقشو سكاسو اقبلد ا ةاا اودرة يدكت عك  مل تلت اقم ا ايف أن ت تل م  اوكومخو  لخت 

ي خري تنخايا املسخالل .   املخواطن  ياقر خااي اعألااخ تشدك  اودرة املن تو ياق القايف اوسخنو بخ
املت لمخخخو  ق نخخخت ياقتتككخخخا اخخخد اقر خخخااي اعألااخخخ  مخخخ  نخخخالا  خخخالث جلخخخان رلكسخخخكو مشخخخرتدو بخخخ  
اقخخخوبارايف  يهخخخث اقلدنخخخو امل نكخخخو  ودخخخرة  ياقلدنخخخو امل نكخخخو  قخخختالحم االألتتخخخا ث  ياقلدنخخخو امل نكخخخو 

 . قسكاسو اقسكااكو
م  إ الن يبرانمو  تل  ير ن  أقريف اوكومو اقتدري  ا ةاا  133 رةي تالا  قدم- 56

ياقغخخخرض مخخخ  هخخخلا اقتخخخدري  هخخخو اخخختان توافخخخح إادخخخاذ . حمخخخو  اإلاسخخخان ملخخخوادث إادخخخاذ اقمخخخااون
تشري ايف اودرة م  االقتاامايف اقديقكو وكومو ألنوب أفريمكا يت ايا  مافو حمخو  اإلاسخان  لخت 

 .(12)قااون اودرة ور يااقنحو املنتوو  لكه ا اقدست
يتمخخرتى اوكومخخو ر يخخو تكخخون فكهخخا ألنخخوب أفريمكخخا بلخخداا ُيتوخخ  اودخخرة اقديقكخخو مخخ  أألخخل - 52

إاخخه قخخك  مخخ  املستحسخخ   (1261)الوراااة ارضااراع املتعلقااة ابلجاارة الدوليااة يتدكخخد . اقتنتكخخو
طبك كخخو يإ ابكخخو إز  ييلخخد إز أن اودخخرة اقديقكخخو اخخاهرة. مخخ  املتكخخ  يقخخت اودخخرة اقديقكخخو يال

حخخد دبخخع  إذا أحسخخنه إ ار خخا  يعكنهخخا أن تسخخهم إسخخهاماا حايلخخاا ا منخخو اقتتخخا  ألنخخوب أفريمكخخا 
  يهخخخخث تسخخخخهم ا ذقخخخخك  قد خخخخل  1163 يقويخخخخل أفريمكخخخخا  لخخخخت اقنحخخخخو املتخخخخونت ا ن خخخخو  خخخخا 

 .يستواصل اإلسها  فكه
احتتخخ  املخخدي  مشخخريع  يقخخد ياخخ ه اوكومخخو   قت خخاين مخخ  ألهخخايف فا لخخو شخخ   منهخخا- 58

يت ال باذلم ما   وماا خطة ىمل وطنية ملةافعة العن رية والتمييز العن ري وكره ا جان 
يسعشخخخد هخخخلا املشخخخريع ن خخخو سرتسخخخث اعسخخخاس قواخخخ  سكاسخخخو  امخخخو شخخخاملو ملكافحخخخو . تع ااا 

يقخخد اشخخ يف اق تلكخخو . يتتخخل بخخلقك مخخ  ت تخخ  اق نتخخريو ياقتتككخخا اق نتخخري يدخخرو اعألااخخ  يمخخا
 لمخخو بواخخ  ن خخو  تخخل يطنكخخو جلنخخوب أفريمكخخا مخخ  إ خخالن يبخخرانمو  تخخل  يخخر ن امل تتخخدي  ا املت

يتتخل بخلقك  نتا  املك ر اق املث اقثاقث ملكافحو اق نتخريو ياقتتككخا اق نتخري يدخرو اعألااخ  يمخا
يواكخخخه إز /يُاشخخخر مشخخخريع اة خخخو يطُخخخرى قلت لكخخخح اق خخخا   لكخخخه ا اقدخخخرتة مخخخ  حايخخخران. مخخخ  ت تخخخ 

ي خخري حاقكخخاا إ خخا ة صخخكاغته ق راخخه  لخخت ةلخخ  اقخخوبراد دخخث ين خخر فكخخه . 1116   أغسخخ/ ب
 .ييوافح  لكه ا يقه الحح م  هلا اق ا 

   لخخخخت اشخخخخر مشخخخخريع اقمخخخخااون 1116 أدتخخخخوبر/ييافخخخح ةلخخخخ  اقخخخخوبراد  ا تشخخخخري  اعيا- 59
ح اق خخا  يطخخرى هخخلا املشخخريع قلت لكخخ مبنااك ومةافعااة جاارار  الةراهيااة وخطاااب الةراهيااةاملت لخخح 
ييمخخر مشخخريع اقمخخااون ألخخرالم اقكراهكخخو ين خخاب اقكراهكخخو  ييتخخونت أيوخخاا ياخخ  تخخدابع ملنخخ  .  لكخخه

ييسخل م مشخريع اقمخااون  رتكخاب ألرعخو دراهكخو إذا ارتكخ  شخ د أي . هلو اجلرالم يمكافحتها
و اجلرعخخخخخ"يشخخخخخار إقكهخخخخخا ب بخخخخخارة )قلتشخخخخخري ايف  إلاقدخخخخخو م خخخخخرتف هبخخخخخا  أي إلاقدخخخخخو قلمخخخخخااون اق خخخخخرا أي

يب د مشايرايف . ت ت  غع مشريع قامل أي يدان ذقك بداف  قكا أي"( امل اقدو اعساسكو أي
 .يت لكمايف  امو   ري حاقكاا إ ا ة صكاغو مشريع اقمااون
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يت خخخل . ا ةتت خخخايف ألنخخخوب أفريمكخخخا أاكخخخو  قغخخخو سااا مة النسااااع وا طفاااا يتكتسخخخث - 61
يقخد أحاطخه ألنخوب أفريمكخا . اا قخدايا ألسخكتاا مشكلو اق نخت اجلنسخث اقخلي ُعخارس  لخت اعطدخ

 لتخخاا  ملالح خخايف اةتامكخخو قلدنخخو حمخخو  اق دخخل اتخخوو ا دخخاض م خخداليف اإلبخخالل  جلخخرالم 
يمالحمخخخو مرتكبكهخخخا يإ ااخخختهم  ياقخخخنمد اق خخخا  ا تمخخخدمي نخخخدمايف اقخخخد م قلوخخخحااي مخخخ  اعطدخخخاا 

 تتخخا  اقشخخديد  لخخت من تخخايف يشخختل نخخدمايف اق خخوار   ياال يتدخخاييف مسخختواها بخخ  املنخخاطح  لخخا
 .احتت  املدي قتوفع هلو اةدمايف

. هبخدف اوخد مخ  اإليخلاد اقتب خث( Thuthuzela)يأاش يف اوكومو مرادا اقراحو ياقر ايخو - 61
منوذألخخخاا  املكخخخاا "  ا خخخرتف اعمخخخ  اق خخخا  قألمخخخم املتحخخخدة هبخخخلو املرادخخخا   تبارهخخخا 1111  خخخا  يا

يتت بخ  مرادخا اقراحخو ياقر ايخو . إ ارة اق نخت اجلنسخاي ياقتتخدي قخها ةخاا " قلتتارسايف اقدوخلت
هنداا 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
به ات  مسكيقكايف اقنكابو اق امخو يتندرج إ ارة منوذج مرادا اقراحو ياقر ايو يبدد اق تل - 61

ييتوقخخخت حاحخخخه  لخخخت ف اقكخخخو يددخخخادة ت خخخاين اجلهخخخايف امل نكخخخو اخخخت  اقخخخديالر اوكومكخخخو  . اقوطنكخخخو
ييردخخا هخخلا اقنتخخوذج قديخخداا  لخخت اقرفخخح  قوخخحااي . ياقت خخاين مخخ  من تخخايف احتتخخ  املخخدي اثخخد ة

و يإشخراف اقنكابخو  لخت اقتحمكمخايف ا ي تتد  لخت ت خاين اجلهخايف امل نكخ ياال او إز اقمواد  دتا
ييكت  اودف اعيلت ا اقتملكخل إز أ   حخد مخ  اإليخلاد اقتب خث يتملخكد مخدة اقدتخل . اجلرالم

 .ا اقموااي يباي ة م داليف اإل ااو فكها
يأاشخخخ يف  يالخخخر شخخخرطو ألنخخخوب أفريمكخخخا يحخخخدايف م نكخخخو  ق نخخخت اعسخخخري ي ايخخخو اق دخخخل - 63

ف ند اإلبالل جبرعو  تنمل . مدمي ندمايف ماللتو قوحااي اق نت اجلنسايياجلرالم اجلنسكو بغكو ت
اقوخخحكو مخخ  بكئخخو دتردخخا اقشخخرطو مخخثالا إز بكئخخو أدثخخر مالدمخخو قلوخخحااي قبخخل أن شنخخلها اقشخخرطو 

 .سكارة إس اف إز مردا اقراحو ياقر ايو ا املستشدت أي
م اقبلخخخخد اقتسخخخخ و مجك هخخخخا  ي ربخخخخه اوكومخخخخو ممخخخخدمث نخخخخدمايف  كخخخخ  اقوخخخخحااي ا أقخخخخاقك- 61

يأاشخخ يف . يأاشخخ يف أيوخخاا مرادخخا اوتايخخو املوحخخدة اقخخ  تمخخد  نخخدمايف متكاملخخو قتتكخخ  اقوخخحااي
اوكومخخخو أيوخخخاا مالألخخخق إليخخخواد اقنسخخخاد اخخخحااي اإليخخخلاد  يمرادخخخا إل خخخا ة اعمخخخل قوخخخحااي اق نخخخت 

ا و ي خخ  حبخخااليف اجلنسخخاي ا إلتلخخت اعقخخاقكم  يمردخخا اتتخخااليف هاتدكخخو مدتوحخخاا  لخخت مخخدار اقسخخ
يهخث  لخو )يومخاا  365 ي بخ يف  لخو. اق نت اجلنساي  يهو مردا انا  خد اا مخ  اجلخوالا اقديقكخو

يومخخخخاا مخخخخ  اقنوخخخخاا اخخخخد اق نخخخخت اقخخخخلي عخخخخارس  لخخخخت اقنسخخخخاد  16 اشخخخخ يف ا اعصخخخخل  خخخخ   لخخخخو
 مجك  ق ا ايف(  يستر/اوفتر يدااون اعيا/ياعطداا  اق  ا ته نالا شهري تشري  اقثاي

احتت   يتونخه إشخراك اقرألخاا ياعيال  قكتخبحوا ألخاداا مخ  اوخل ا سخكا  اقموخاد  لخت اق نخت 
 .اد اقنساد ياعطداا

اجلاارار  للتعاماال مااك اسااتاتيجية وطنيااة   فرغخخه اوكومخخو مخخ  ياخخ  1111 يا  خخا - 65
  يهخخخث اسخخخرتاتكدكو تشخخخد  اتبخخخاع هنخخخو مشخخخرتك بخخخ  اجلنساااية ىلاااف كاااو مشاااتت بااا  القطاىاااات

يقخخد  االسخخرتاتكدكو . اقم ا خخايف إباد مجكخخ  اقموخخااي املتتخخلو  ثخخادم امل تتخخو ا اجلخخرالم اجلنسخخكو
يتخند اة خخو . بواخوى ياألبخايف يمسخخكيقكايف مجكخ  اجلهخايف امل نكخخو بتشخككل هخلو اثخخادم يإ ار خا

يألخو هم االسرتاتكدكو اقوطنكو أيواا  لت اود اع   م  املواد  اقخريلك  املت تتخ  امل لخوب 
يينبغخخخخث أن يكخخخخون  سخخخخت ا و مجكخخخخ  اقوخخخخحااي  .(18)ا دخخخخل يكتخخخخو إلتتخخخخو ا اجلخخخخرالم اجلنسخخخخكو



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

GE.17-01924 18 

االستدا ة م  ندمايف مثل برانمو اإل دا  اقموالث  ياملخوا  اإل المكخو مخ  اتخوو يمخوا  مرلكخو 
  مخ  يموا  بتكغو برايل  يتوبي  اقغلاد  لخت اعطدخاا  يبخرامو اقوقايخو مخ  اقتخ  ر اةاصخو  ق خامل

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

بتخريا اق بخارة اواقخو اقايألكخو   تبارهخا ( 9 املخا ة)ييلدر بند املساياة اقوار  ا اقدستور - 66
يتخند اقورقخو اقبكوخاد املت لمخو  عسخر ا .  لت أساسها اقتتككخا اححختأحد اق ريف اق  ُي ر 

ألنخخوب أفريمكخخا  ياقتخخا رة  خخ  يبارة اقتنتكخخو االألتتا كخخو   لخخت أن اعسخخرة ت تخخر بتخخورة  امخخو  إز 
. غخ   نهخخا قسخع احتتخخ  ألااخ  االقتتخخا  ياوكومخو ياقت لخخكم  أحخد اقم ا خخايف اعساسخكو اقخخ  ال

 .دكدكو تن كم احتت  يهككلته يسعويتك ر اعسرة ا  

يقخخخد ياخخخ ه اوكومخخخو   قت خخخاين مخخخ  اجلهخخخايف امل نكخخخو امل تتخخخو  اسخخخرتاتكدكو مخخخ  أألخخخل  -62
اقتتدي ع تاا اق نت اجلنساي ياقمالم  لت املكل اجلنسث اق  تسختهدف فئخو املثلكخايف ياملثلكخ  

. يف اجلنسخخ  ا ألنخخوب أفريمكخخايما يألخخث املكخخل اجلنسخخث يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدا
ت تل م  نالوا اوكومو ا إطار شرادو م   فراة ىمل وطنية  أ كد تشككل 1113  ا  يا

ا سخبكل إحخاب  خد  مخ  املهخا   9 كثل  قلتكسسايف يمن تايف احتت  املخدي املشختوقو  قدتخل
قلدخخرالم اقمالتخخو  لخخت ييشخختل ذقخخك أمخخوراا منهخخا ياخخ  اسخخرتاتكدكو تخخدنل يطنكخخو قلتتخخدي . اجللكلخو

اوع اجلن  ياملكل اجلنسخث ياملرتكبخو ا حخح أفخرا  تلخك اقدئخو  يمنخ  حخديث تلخك اجلخرالم  يياخ  
يتوقخخخه فرقخخخو اق تخخخل . ن خخخو تندكخخخل مشخخخرتدو بخخخ  اقم ا خخخايف قتنسخخخكح املبخخخا رايف املتوابيخخخو ياملتكاملخخخو

ثلكخ  يما يألخث املكخل اجلنسخث اقوطنكو أيواا ت ايا قدرة اوكومو  لت تلبكو احتكاألايف املثلكخايف يامل
يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنسخخ  يتخخد كم قخخدرة من تخخايف احتتخخ  املخخدي  لخخت 

يتسخ ت اوكومخو قتحسخ  اقخرياب  بخ  اإل ارايف اوكومكخو  يتندكخل . تمدمي اةخدمايف ذايف اقتخلو
 و اق تل اقوطنكو  إز ألاا  برامو مثل برانمو اقوصوا إز اق داقو يت ايا اومو  اقدستوريو ين

مثخخل جلنخخو حمخخو  اإلاسخخان يجلنخخو  -اق تخخل  خخ  دثخخ  مخخ  مكسسخخايف حمخخو  اإلاسخخان امل تتخخو 
يتتخل بخلقك مخ  ت تخ   هبخدف مكافحخو اق نتخريو يدخرو اعألااخ  يمخا -املساياة بخ  اجلنسخ  

ث املكخخل ياقتتخخدي مخخ  ر ع خخر إلتلخخت أشخخكاا اقتتككخخا اقخخ  تسخختهدف املثلكخخايف ياملثلكخخ  يما يألخخ
يتتخخخونت اوكومخخخو قسخخخ  تنخخخايا . اجلنسخخخث يمغخخخايري اوويخخخو اجلنسخخخااكو يحخخخاملث صخخخدايف اجلنسخخخ 

ا ذقخخخك نخخخدمايف  اقموخخخااي مخخخ  ألااخخخ  اجلهخخخايف اقدا لخخخو امل تتخخخو ا ا خخخا  اق داقخخخو اجلنالكخخخو  لخخخا
 .اقشرطو ياقنكابو ييبارة اقتنتكو االألتتا كو ييبارة اقتحو ييبارة اةدمايف اإلصالحكو

يسخخخختهان هبخخخخا ا سخخخخبكل قسخخخخ  اقتنسخخخخكح بخخخخ   قخخخد ايخخخخليف ألنخخخخوب أفريمكخخخخا ن خخخخوايف الي - 68
اقخخلي يسخختهدف ( لخخا فكخخه االغتتخخاب ياقمتخخل)اوكومخخو ياحتتخخ  املخخدي ا ةخخاا مكافحخخو اق نخخت 

 .(19)املثلكايف ياملثلك  يما يألث املكل اجلنسث يمغايري اوويو اجلنسااكو يحاملث صدايف اجلنس 
مخخو أشخخواطاا ا سخخبكل اخختان م املخخو أفخخرا  فئخخو املثلكخخايف ياملثلكخخ  يما يألخخث يتم خخ  اوكو - 69

املكخخل اجلنسخخث يمغخخايري اوويخخو اجلنسخخااكو يحخخاملث صخخدايف اجلنسخخ   لخخت قخخد  املسخخاياة مخخ  سخخالر 
 كخا اوكومخو أي  يال. املواطن  ياتان اقتتخدي عي قخداييف ت خو  إ تخاا حمخو  هخلو اقدئخو

أي شخخكل مخخ  أشخخكاا امل املخخو املهكنخخو ياقوخخارة ا  ل بخخاياج املثلكخخ  أيكارسخخايف  ككايخخو فكتخخا يتتخخ
يقد  سد اقتاا  اوكومو حبتايو حمو  أفرا  هلو اقدئو ا ألنوب . حاقو مغايري اوويو اجلنسااكو

أفريمكخخخا مخخخكنراا ا إألخخخراد ايخخخلو يبيخخخر اقدانلكخخخو بخخخرفض طلخخخ  ششخخخعة قدمخخخه أحخخخد رألخخخاا اقكنكسخخخو 
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يشخك ل يبيخر اقدانلكخو فرقخو  تخل تتخوز م اجلخو اوخااليف املتا لخو .  ابخل املثلكخوامل ريف   قد وة إز
 .(11)ا املستمبل

يقوخختان اسخختدا ة اقشخخ وب اعصخخلكو مخخ   ثكخخل قخخااوي إلخختد يماللخخم ا اثخخادم  تخخوفر - 21
تتكحخخه  بتخخدتها هكئخخو مسخختملو  اقتتثكخخل اقمخخااوي أي   هيئة املساىدة القانونية يف جنوب أفريقيا
 .(11)عفرا  اقش وب اعصلكو  لت ادمو اقديقو

 1111 فرايخخر/  شخخر ه اوكومخخو ا شخخباطاالكتمااايف يف السااجونياتخخوو مسخخ قو  -21
ا تندكخخل ا خخا  اقرصخخد اإلقكخخرتيي قلتسخختدكدي  مخخ  اإلفخخراج املشخخريط  يذقخخك ا إطخخار اُ خخم قخخوير 

يخيدخت هخلا اقن خا  مخ  حخد ة اقتحخداييف . شريط يإ خا ة اإل مخاج االألتتخا ث ا بلخداناإلفراج امل
ُيخد مخ  ن خر  املتتلو  نتداد املستدكدي  م  اإلفراج املشريط م  ا ا  اإلصالى احتت خث دتخا

  افتتحه اوكومو أيا مردا قت هكل املستدكدي  م  اإلفراج 1111  ا  يا. اق و ة إز اإلألرا 
ياسخخختهله هخخخلو اة خخخوُة مرحلخخخو ألديخخخدة ا تخخخوفع نخخخدمايف اإل مخخخاج . ا إقلخخخكم غخخخايتن املشخخخريط 

 .االألتتا ث قلتدرم 
  يهخخث أحخخد املشخخاري  اوكومكخخو اقرامكخخو (11)" تلكخخو فواخخدا"  بخخدأ تندكخخل 1111 يا  خخا - 21

اقد لكخو إز باي ة فرو حتوا احرم   لت اقت لكم ياقتدري  م  أألل شهكلهم إل ا ة االاخدماج 
فاقغايخخو مخخ  اقن خخا  اإلصخخالحث قكسخخه اق مخخاب  يإمنخخا  ايخخو  امخخو اقنخخاس . ياملسخختدامو ا احتتخخ 

اق خخخو ة إز  يإذدخخخاد شخخخ ور املسخخخكيقكو االألتتا كخخخو يت ايخخخا اقتنتكخخخو اقبشخخخريو ملنخخخ  م خخخاي ة اجلنخخخوى أي
يتحلخخخوا  يُتتخخخر  اوكومخخخو  لخخخت أن اعشخخخ او اقخخخلي  يغخخخا رين مرادخخخا اإلصخخخالى  خخخ  أن. اجلرعخخخو

يخخكهلهم إل خخا ة االاخخدماج بندخخاى ا احتتخخ     قسخخلوك املاللخخم يأن تتخخوفر قخخديهم مخخ  اقكدخخادايف مخخا
قخخلا تندخخل اوكومخخو طالدخخو مخخ  املبخخا رايف اقرامكخخو إز إ خخا ة . دتخخواطن  منتدخخ  ُيرتمخخون اقمخخااون

كل احرم  ي تلكو شهكل احرم   إز ألاا  اقتدناليف اقت لكتكو املناسبو  بغكو تد كم إ ا ة شه
   يف دخخل اقسخخدناد ملخخام  إبدتخخاا 1113 أبريخخل/يابتخخدادا مخخ  اكسخخان. إ خخا ة إ مخخاألهم برمتهخخا

 .مستواييف اقت لكم ياقتدري  اعساسك  قلكبار م  املستويف اعيا إز اقراب 
 الورااااة البيضااااع املتعلقاااة ابالحتجاااا  رهااا  احملاكماااةُيق خخخه  1111 مخخخارس/يا  ذار- 23

يتتخخخونت اقورقخخخو اقبكوخخخاد بلخخخورة اسخخخرتاتكدكو قلتتخخخدي الرتدخخخاع مسخخختواييف . سخخخو م تتخخخدةي تخخخه سكا
 .االدت اد ا مرافح حب  اثتداي  ره  اثادتو

 ا حةام القضارية  
تكنل اقمرارايف اقتا رة  خ  يخادم ألنخوب أفريمكخا ب خ  اال تبخار  سختترار ا سكاسخايف - 21

 .اإلاسان ا اقبلداوكومو م  أألل اتان ت ايا  مافو حمو  
يقخخااون اثخخخادم  1111 يي خخد قخخااون اقت خخديل اقدسخخختوري اقسخخاب   شخخر امل تتخخخد ا  خخا - 25

1113 اق لكخخخا امل تتخخخد ا  خخخا 
. مخخخ  اقتخخخدابع اقتشخخخري كو اقرامكخخخو إز شدكخخخد اسخخختمالا اقموخخخاد (13)

سخخكيا  خخ  يي خخرتف هخخلان اقتشخخري ان بمااخخث اقموخخاة   تبخخارو رلخخك  اقسخخل و اقموخخالكو  يهخخو امل
 .يا  يرصد امل ايع ياقموا د املت لمو لتارسو اقواالت اقموالكو يب تل اثادم مجك ها

ييك ي اقمواد املستمل  بتدته أحد أألهاة اقديقو اقثال و   يراا أساسكاا ا شدكخد اقمخكم - 26
تمخد  دبخع ا  يقد ُأحخرب. اقدستوريو جلنوب أفريمكا  مثل درامو اإلاسان ياملساياة ي لويو اقدستور
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فكهخخا اخختان ت كخخ  املايخخد مخخ   باا يت خخ  ايخخاذ املايخخد مخخ  اقتخخدابع لخخا إصخخالى اقموخخاد  قكنخخه مخخا
 .اقنساد ا  دو اقمواد

يقد ا ريف يادتنا  د اا دبعاا م  اقموااي املت لمو جبواا  متنو و م  حمو  اإلاسان  - 22
ريف اثكتخخخو اقدسخختوريو  يهخخخث اثكتخخخو ف لخخت سخخخبكل املثخخخاا  أصخخد. نخخالا اقدخخخرتة قكخخد االسخخخت راض

 13  ي1113 قخراراا ا  خا  12  ي1111 قخراراا ا  خا  35 اع لت  رألو ا ألنوب أفريمكا 
دلقك صدريف . 1116 قراراا ا  ا  12  ي1115 قراراا ا  ا  13  ي1111 قراراا ا  ا 

ياثخخادم املت تتخخو مثخخل قخخرارايف  ديخخدة  خخ  شخخ  اثخخادم اق لكخخا ييخخادم اقتخخلا ييخخادم املسخخاياة 
 .يكتو املناب ايف اق ماريو ييكتو اق تل

دكدكخو ش خع اقمخكم اقدسختوريو ا  لخت  مثخاا حخث  (11)يبير اقدانلكو اد تسخكييا قوكو - 28
هخخخلو اقموخخخكو  أياخخخحه اثكتخخخو اقدسخخختوريو ب خخخض  فدخخخث. إلتلخخخت أاشخخخ و اقديقخخخو يإرشخخخا ها وخخخا

وااخخخ  املتتخخخلو  قرتحكخخخل ياإلقامخخخو املكقتخخخو ا ألنخخخوب ألوااخخخ  تسخخخلكم احخخخرم   يدخخخلقك ب خخخض اجل
إز  يقخخو أنخخريف يواألخخه  مخخا اقديقخخو ش تخخاا  أي ا حخخاا تسخخلكم احتتخخ "يرأيف اثكتخخو أاخخه . أفريمكخخا

فكها ن خراا حمكمكخاا  ةوخوع ق موبخو اإل خدا   فيانخا  خل بواألخ   ايخو ياحخرتا  يت ايخا حخح ذقخك 
 إاسخااكو ال أي  موبو قاسكو أي  د  اةووع مل املو كو يااإلاساااقكرامو  يا اقش د ا اوكاة

 .(15)"مهكنو  يدلها حمو  عنحها  ستوران قكل فر  أي
 -يأصدريف يادم ألنوب أفريمكخا أيوخاا قخرارايف بشخ ن إ تخاا شخ  اومخو  االألتتا كخو - 29

رتة قكخخخخد ف لخخخخت سخخخخبكل املثخخخخاا  سخخخخااه قخخخخرارايف قوخخخخالكو مهتخخخخو صخخخخا رة ا أ نخخخخاد اقدخخخخ. االقتتخخخخا يو
ةلخخخ  إ ارة مدرسخخخو فخخخاقمرار اقتخخخا ر ا قوخخخكو . االسخخخت راض ا قسخخخ  إ تخخخاا اوخخخح ا اقت لخخخكم

يخخخخرب اسخخخختترار  (16)ريدواكخخخخا االبتدالكخخخخو اخخخخد إ ارة اقت لخخخخكم ا إقلخخخخكم غخخخخايتن  اقتاب خخخخو قخخخخوبارة اقت لخخخخكم
تكخون  دارس قخد اليقد رأيف فكه اثكتو أن ةخاق  إ ارة املخ. اقتباينايف اق رقكو ا ا امنا املدرسث

إ ارة اقت لخخكم ا قوخخكو  يا. وخخا صخخالحكايف م لمخخو قتحديخخد سكاسخخو اقمبخخوا ا املخخدارس اوكومكخخو
يبارة اقت لخخكم ا اإلقلخخكم ذاتخخه اخخد مدرسخخو  يقوخخكوإقلخخكم فخخري سخختايف اخخد مدرسخخو ييلكخخم اقثااويخخو  

اقخخ   خخره   لخخت    رسخخه اثكتخخو حمخخو  اقتلتكخخلايف اووامخخل ياقسكاسخخايف (12)هخخارموي اقثااويخخو
يرأيف اثكتخخخو أن هخخخلو اقسكاسخخخايف تنتهخخخك حمخخخو  . (18)اقتغكخخخ   خخخ  املدرسخخخو قدخخخرتة بمنكخخخو م كنخخخو

 .اقتلتكلايف اووامل اقدستوريو يأمريف م  ر إب ا ة اقن ر ا هلو اقسكاسايف

 مؤسسات حقوق اإلنسان  
شخخخخق ييُن. أُاشخخخخئه  خخخخدة مكسسخخخخايف قخخخخد م إ تخخخخاا حمخخخخو  اإلاسخخخخان ا ألنخخخخوب أفريمكخخخخا- 81

. الدميقراطيااة الدساااتوريةلتوطياااد سىااار  مؤسساااات حةوميااة متنوىااة مخخ  اقدسخختور  9 اقدتخخل
يتشخخختل هخخخلو اوكئخخخايف جلنخخخو حمخخخو  اإلاسخخخان ا ألنخخخوب أفريمكخخخا  اقخخخ  يُ هخخخد إقكهخخخا بت ايخخخا احخخخرتا  
حمو  اإلاسخان ي مافخو حمخو  اإلاسخان ي  خم  ايخو حمخو  اإلاسخان يت ويرهخا يإ تاوخا  يرصخد 

يجلنو حمو  اإلاسان هكئو مسختملو ال يوخ  إال  ملسخادقو .   حمو  اإلاسان ا اقبلديتمككم احرتا
يمخخ  ياألبهخخا أن ت لخخ  سخخنوايا إز اعألهخخاة اوكومكخخو امل تتخخو تاييخخدها ل لومخخايف  خخ  . اقرملخخان

اقتدابع املت لة صوب إ تاا اومو  املت لمو  قسك  ياقر ايخو اقتخحكو ياقغخلاد ياملكخاو ياقوختان 
يمخ  اوكئخايف اعنخريف جلنخو املسخاياة بخ  اجلنسخ  يأمااخو امل خام يجلنخو . تتا ث ياقت لكم ياقبكئواالأل

 .ت ايا ي ايو حمو  اجلتا ايف اقثمافكو ياقدينكو ياقلغويو
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 هيةل حقوق اإلنسان  
تسل م اوكومو إن احتت  املدي ألهو فا لو مهتخو ا سخكا  سخ كها قت تكخح اقدعمراطكخو - 81

يي خخر ف احتتخخ  املخخدي إاخخه طخخرف فا خخل نخخارج اقديقخخو يمسخختمل  خخ  اقسخخو   . ب أفريمكخخاا ألنخخو 
. يمن تايف احتت  املدي متنو و م  حكث طاب ها يهخدفها. يشار إقكه  قم اع اقثاقث يغاقباا ما

ي قد خل   . يم  ذقك  ت  بكنها قاسم مشخرتك هخو يألو هخا ا اوكخاة اق امخو ةدمخو اقتخار اق خا 
 - دتمكخخخاس ملخخخديف قخخخوة  عمراطكخخخو هخخخلا احتتخخخ  تسخخخت د  قخخخوة احتتخخخ  املخخخدي ا بلخخخد مخخخا مخخخا دثخخخعاا 

يين بح ذقك أيواا  لت ةتت  ألنوب أفريمكخا  اقخلي يوخم من تخايف ةتتخ  مخدي اشخ و يحردكخو 
 .ا إلتلت اقم ا ايف

ا  اجلهخخخايف اقدا لخخخو مخخخ  احتتخخخ  املخخخدي قخخخدر اإلمكخخخان إلشخخخراكيتسخخخ ت اوكومخخخو  التخخخاا - 81
. املشخخايرايف اق امخخو  تلكخخايف اقت لكخخح  لخخت اقخخرامو اوكومكخخو يمشخخاري  اقمخخواا  ياقسكاسخخايف  يا

أدديف اثادم ا قوخااي متنو خو أن مخ  ياألخ  اقرملخان  ييوألد أيواا اقتاا  ف لث هبلو املس قو  إذ
ض أمثلخخخو يتشخخختل ب خخخ. (19)تكسخخخع املشخخخاردو اق امخخخو ا اق تلكخخخايف اقتشخخخري كو  لخخخت مجكخخخ  املسخخختواييف

املشخخاردو اقناألحخخو مخخ  ألااخخ  احتتخخ  املخخدي فرقخخو اق تخخل اقوطنكخخو امل نكخخو حبمخخو  املثلكخخايف ياملثلكخخ  
يما يألخخخث املكخخخل اجلنسخخخث يمغخخخايري اوويخخخو اجلنسخخخااكو يحخخخاملث صخخخدايف اجلنسخخخ   يمشخخخريع ن خخخو 

رأل خث يتتخل بخلقك مخ  ت تخ   ياقدريخح امل اق تل اقوطنكو ملكافحو اق نتخريو يدخرو اعألااخ  يمخا
امل   لشريع قخااون اثخادم اقتملكديخو  يبخرامو متنو خو ترمخث إز إذدخاد اقخو ث  ومخو  اقدسختوريو 

 .ياقتثمكت بش هنا

 االلتزامات الدولية  
 لخخت اق هخخد اقخخدي  اةخخاو  1115 ينخخاير/دخخااون اقثخخاي  11 صخخد قه ألنخخوب أفريمكخخا ا- 83

كل اقتتخديح  لخت هخلا اق هخد ن خوة مهتخو إز ييشخ.  ومو  االقتتخا يو ياالألتتا كخو ياقثمافكخو
يسك ت ح تتديح ألنوب أفريمكا  لخت اق هخد . إاه يُموي مد وا اق هد ا اقمااون اثلث اعما   إذ

يقدمه ألنوب أفريمكا  لت اقنحخو اقواألخ   خد اا . إاداذ اومو  االألتتا كو االقتتا يو ا اقبلد
يم  املمرر أن تُمد   ألنوب أفريمكخا تمريخرو . (31)ته اقديقكوم  اقتمارير اقم ريو اعنريف يفماا القتااما

اقم خخخخخخخخري بشخخخخخخخخ ن اق هخخخخخخخخد اقخخخخخخخخدي  اةخخخخخخخخاو  ومخخخخخخخخو  االقتتخخخخخخخخا يو ياالألتتا كخخخخخخخخو ياقثمافكخخخخخخخخو ا 
 . 1112 أبريل/اكسان
سخخبح  ق  خخه ألنخخوب أفريمكخخا أيوخخاا  خخد اا مخخ  اقت هخخدايف اقرلكسخخكو  لخخت  يإاخخافو إز مخخا- 81

ا ذقخك ت ايخا  يت لخح بت ايخا حمخو  اإلاسخان  لخا اري ياقخدي  فكتخااملستواييف  ين اإلقلكتث ياقمخ
 .(31) ك  املرأة يقمكح املساياة ب  اجلنس 

 تعزيز حقوق اإلنسان ويايتها- اثلثا   
يوفر  ستور ألنوب أفريمكا  ايو قويو ومو  اإلاسان  بكخد أن اقتخ وبو اومكمكخو تكتخ  - 85

تكخخون اخخختاانيف اقدسخختور يت ل اتخخخه ةخخر  ي خخخو   لخخخت  دداقخخخو أالييتتثخخخل اقتحخخدي ا  . ا اقتندكخخل
ييشتل إ تاا حمو  اإلاسان ي ايتها أألهاة . اقور   بل أن تتبا ياق اا يومكاا ا حكاة اعفرا 

فاجلهاب اقتندكخلي . اقديقو اقثال و  اق  يك ي مجك ها  يراا يورايا ا تد كل هلو اومو  ي سكدها
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دابع إ اريو متنو و  ياجلهاب اقتشري ث يسخ  اقمخواا   ياجلهخاب اقموخالث يو  سكاسايف يبرامو يت
ينخارج أألهخاة اقديقخو اقثال خو  يُ خد  احتتخ  املخدي أهخم شخرداد اوكومخو . يتدر اعحكا  اقموخالكو

 .ا س كها إل حو اقوصوا إز اقمواد ا اقبلد
ييسرتشخخد بخخرانمو . قتثمكخخت بشخخ هنايألنخخوب أفريمكخخا ملتامخخو  قتو كخخو  ومخخو  اقدسخختوريو يا- 86

إهخداف ن خو اقتنتكخو اقوطنكخو  يمنهخا " اق داقو االألتتا كخو االقتتخا يو قلدتكخ "اوكومو امل نون 
ييتخخونت اقخخرانمو ت ايخخا . خيشخخت املواطنخخون فكهخخا أنخخل حمخخوقهم بنخخاد شخخ   أدثخخر ي كخخاا ا بكئخخو ال

ئخخايف اقوخخ كدو ياملهتشخخو ا ألنخخوب سخخكتا حمخخو  اقد إ تخخاا اومخخو  االألتتا كخخو االقتتخخا يو  ال
يتخخخونت مسخخخا دة اوكومخخخو  لخخخت اقموخخخاد  لخخخت اقدمخخخر يت ايخخخا االسخخختدامو يقسخخخخ   دتخخخا. أفريمكخخخا

ييخخخخوفر . (31)اوودتخخخخو اقدعمراطكخخخخو ياالقتتخخخخا يو قلحمخخخخو  االألتتا كخخخخو االقتتخخخخا يو يفمخخخخاا قلدسخخخختور
ي ث اقدئايف اقو كدو ياملهتشخو اقرانمو منحاا قتتويل من تايف احتت  املدي اق املو  لت إذداد 

ييخخخخخخك ي املرشخخخخخخدين .  ومخخخخخخو  االقتتخخخخخخا يو االألتتا كخخخخخخو يت ايخخخخخخا حتخخخخخخووا  لخخخخخخت تلخخخخخخك اومخخخخخخو 
يكواون أيا م  يلد  إقكهم اعشخ او اثتخاألون إز   ا ة ما إذ. االألتتا كون  يراا مهتاا أيواا 

 .مسا دة ا شكين اقوصوا إز اق داقو
اليف اقتو كو  قدستور يحمو  اإلاسان  قرتدكا  لت اقن ا  يتندل اوكومو  د اا م   - 82

يقخد تُخرألم اقدسخختور إز . اقدسختوري يحمخو  اإلاسخان ا سخخكا  بنخاد اقديقخو ياقختالحم االألتتخخا ث
قغخخو يإز قغخخخو برايخخخل  يطُب خخخه اسخخخ  مخخخ  تلخخخك  11 مجكخخ  قغخخخايف ألنخخخوب أفريمكخخخا اقريلكخخخو ي خخخد ها

. "اقدسخختور قلتبتخخدل "دخخل أاخخاد اقبلخخد ُدتكخخ  ب نخخوان   ييبع  لخخت املت لتخخ  ا. اقرتمجخخايف ييب خخه
. ا ُدتكخخخ  صخخخدر جبتكخخخ  اقلغخخخايف اقريلكخخخو (33)يطب خخخه اقتشخخخري ايف املنتخخخوو  لكهخخخا ا اقدسخخختور

يادتسبه املناارة اقوطنكو قلتحخادم اقتخوريو املدرسخكو شخ بكو دبخعة قخديف املت لتخ   يحخابيف هخلو 
تكخخو اقدسخختوريو ييبارة اقت لخخكم اعساسخخث ياحتتخخ  املخخدي مخخ  املبخخا رة املشخخرتدو بخخ  يبارة اق خخدا ياقتن

 .أل ل يبارة اقت لكم اعساسث تمرر  مو هلا اقرانمو ا منهدها االهتتا  ما
يقخخد . مخخارس/ ذار 11 يقتدخخل ألنخخوب أفريمكخخا سخخنوايا  قكخخو  اقخخوط  ومخخو  اإلاسخخان ا- 88

يتخخخخن م فكخخخخه االحتدخخخخااليف " مكخخخخاشخخخخهر حمخخخخو  اإلاسخخخخان ا ألنخخخخوب أفري"مخخخخارس /أ لخخخخ  شخخخخهر  ذار
يتنشر جلنو حمو  اإلاسان ا ألنوب أفريمكا  ات ا  أيوخاا . ي اليف اقتو كو ا مجك  أااد اقبلد

تمخخخارير بشخخخ ن قوخخخااي حمخخخو  اإلاسخخخان اق امخخخو إز ألااخخخ  تمخخخارير سخخخنويو بشخخخ ن املسخخخاياة ياومخخخو  
 .اناالألتتا كو االقتتا يو ياقت ورايف اقديقكو ا ةاا حمو  اإلاس

يتواصخل اوكومخو اسخت دا  منخابر متنو خو ا سخ كها إز تو كخح اقشخواغل اق امخو يرصخدها - 89
ييشخخختل ذقخخخك اةخخخ  اقسخخخان  اقراسخخخث  يمكاتخخخ  اقتنسخخخكح اق تومكخخخو . ياالسخخختدابو إقكهخخخا بسخخخر و

فكهخخا مرادخخخا اةخخدمايف املت خخخد ة  يأاشخخ و اقتو كخخو يامخخخاط اتتخخاا إلتلدخخو ا دامخخخل إقلخخكم اقبلخخخد  لخخا
(Thusong .) يتندل ةاق  اقنماشايف اقسكاسكو برانمو تدا ل اشخ اا يتخكا ملخواط  ألنخوب أفريمكخا

يقخد مث خل ةلخ  املناقشخايف اقسكاسخكو بشخكله . موافاة اوكومو بت لكما م بشخ ن تندكخل اقسكاسخايف
ينخخخالا اقدخخخرتة قكخخخد . اقتملكخخخدي ألاابخخخاا مهتخخخاا مخخخ  ألوااخخخ  اوكخخخاة اقسكاسخخخكو اعفريمكخخخو طكلخخخو قخخخرين

ييوطخخد . سخت راض   مخديف إلتلخت اقخوبارايف اوكومكخو اق ديخد مخ  ةخاق  املناقشخايف اقسكاسخكواال
االتتخخخخاا املكسخخخخر ا سخخخخكا  منتخخخخداييف مباشخخخخرة دتدخخخخاق  املناقشخخخخايف اقسكاسخخخخكو اقشخخخخرادايف بخخخخ  

موا كخخد  امخخو ا  11 يمخخل  خخ  ال يي لخخ  إز املسخخكيق  االقتخخاا  لخخا. اوكومخخو ياحتت خخايف اثلكخخو
ياد خخخل . ا ذقخخخك اقخخخاايرايف املكخخخررة يبايرايف املتاب خخخو  ا إطخخخار هنخخخو رصخخخد اع اد اق خخخا  اقسخخخنو  لخخخا
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يتتخخكا هخخلو اقخخرامو قلتخخواطن  فرصخخو . لتقرياا  الاملااان ماا  الشااع اقرملخخان أيوخخاا بخخرامو متنو خخو 
 .اقت بع    شواغلهم  ملشاردو ا اق تلكايف اقرملااكو

 :يلث اوكومو مايتشتل اقتحداييف اق  تواألهها - 91
 يخااا بكخ  يشخراد اةخدمايف اجلنسخكو ياعاشخ و  ال :ىدم  رمي املشاتغل  ابجلانس

صخخان  ا   خخا  مواخخوع امخخا  وخخااقن خخا  اقمخخااوي  تتخخديذايف اقتخخلو يدكدكخخو 
ا  ث اقخلي  خر  املتخورط  ا اقبغخاد   ا اوكم اعساسخفمد طُ . ألنوب أفريمكا

عكخا  ال  ا  ما  ستوريو اقمااونحكث أدديف اثكتو  - اد ألور ن. سقوكو 
خيخخل  وخخح ا اةتوصخخكو ياوريخخو ياعمخخان ياوخخح  يال بتخخورة ةحدخخو اخخد اقنسخخاد
يبنخخادا  لكخه  تكخخون اوكومخو غخخع ملامخو  سخختورايا ا . ا كارسخو اشخخاط اقتتخا ي

اعمخخخر ييبمخخخت  -اتبخخخاع منخخخوذج يخخخد   سخخخاري أياقوقخخخه اوااخخخر بت خخخديل اقمخخخااون اق
ااواكخخخخو مسخخخخ قو انتكخخخخار سكاسخخخخاج  قن خخخخر إز يألخخخخو  طالدخخخخو مخخخخ  االسخخخختدا يف اقم

اقواخخخ  سخخخكا   يا .ا احتت خخخايف املندتحخخخو ياقدعمراطكخخخو املتكنخخخو ق خخخاهرة اقبغخخخاد
اقكبخخار  قت مكخخد بسخخب   خخد   اوخخا  جلنخخوب أفريمكخخا  يتسخخم اقنمخخا  املت لخخح ببغخخاد

فمخد دلدخه جلنخو إصخالى . وامل اعنخريفم  اق وامل االألتتا كو االقتتا يو ياق 
اقمخخخواا   سخخخت راض اإلطخخخار اقتشخخخري ث احخخخاأ اقخخخلي يخخخن م بكخخخ  يشخخخراد اةخخخدمايف 

اقكبخخخار   بغخخخادب يت لخخخح فكتخخخاإصخخخالى تشخخخري ث إألخخخراد اجلنسخخخكو  ياقن خخخر ا اخخخريرة 
يممرتحخخخخايف هخخخخلو اقلدنخخخخو . (31)يتشخخخخري كو بديلخخخخويقديخخخخد اسخخخختدا يف سكاسخخخخاتكو 

 .ل  اقوبرادم رياو حاقكاا  لت ة

 هلو مشخكلو م مخدة تن خوي  لخت  :التعدي عمليات حقوق اجملتمعات املتأثرة ب
مسخخخخالل دثخخخخعة تت لخخخخح حبمخخخخو  اإلاسخخخخان  يوخخخخا صخخخخلو أيوخخخخاا  قا تخخخخاد اقتملكخخخخدي  

يتوألد مبا رايف حكومكو ش  تتونت أموراا منهخا . ياومو  ا اعرااث احتت كو
يقخخخد . تت خخخايف اثلكخخخو ي تاوخخخا ياقبكئخخخوتخخخد كم اقتاامخخخايف شخخخردايف اقت خخخدي   خخخاو اح

شخخخكله اوكومخخخو جلنخخخو يباريخخخو مشخخخرتدو ت خخخ  إبا خخخا  املخخخدن املندتكخخخو يةتت ا خخخا 
ملكخخخخار رااخخخخد  18 اثلكخخخخو املنكوبخخخخو ا مجكخخخخ  أاخخخخاد اقبلخخخخد  ينتتخخخخه مخخخخا ممخخخخدارو

االألتتا كخخخخخخو بواسخخخخخ و مشخخخخخاري  شخخخخخ  منهخخخخخخا  -قتحسخخخخخ  اق خخخخخريف االقتتخخخخخا يو 
 .(35)  يبرامو اقرفاويت لح بتوفع اقسك ما

 أحخخخربيف ألنخخخوب أفريمكخخخا تمخخخدماا دبخخخعاا ا  :وفياااات الر اااك والوفياااات النفاساااية
اقنهخخخوض  قتخخخحو اقنداسخخخكو ياوخخخد مخخخ  اقوفكخخخايف اقنداسخخخكو  لخخخت مخخخديف اق مخخخدي  

امخخخرأة ا  3 111   أفخخخا يف اقتمخخخديرايف إن حخخخوا 1111  خخخا  يا. املااخخخك 
دث اقتمخخخخديرايف ت هخخخخر أن  خخخخد  ألنخخخخوب أفريمكخخخخا تخخخخوف  أ نخخخخاد اقواخخخخ   قكخخخخ  أحخخخخ

ييسخخ  بسخخر و ا خا  بخخرانمو منخخ  ااتمخخاا . اقوفكخايف اقنداسخخكو ا دخخض إز اقنتخت
اإلصخخابو مخخ  اع  إز اق دخخل  يهخخو بخخرانمو يرمخخث إز مسخخا دة اقنسخخاد املتخخا يف 
بدخخخعيس امخخخد املنا خخخو اقبشخخخريو  لخخخت اودخخخاد  لخخخت صخخخحته  يياخخخ ه  مواقكخخخد 

 .(36)نساد املستدكدايف م  هلا اقرانموياب ا   د  اق. ين تون بتحو ألكدة

 باقخخه تن خخر ا اقتتخخديح  لخخت االتدخخاقكت   رغخخم أن اوكومخخو مخخا :ىاادميو اجلنسااية
  فمخخد شخخارده بنشخخاط ا اع تخخاا اقسخخنويو قلدنخخو (32)املت لمتخخ   ا خخدا  اجلنسخخكو
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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 اقخخ  ت كشخخها 
 خخخخدة أألكخخخخاا انشخخخخئو مخخخخ  تلخخخخك اقبلخخخخدان يتمخخخخكم حاقكخخخخاا ا ألنخخخخوب أفريمكخخخخا مخخخخ   ين 

  1115  يسخخخختر/ألنسخخخخكو  يا تخخخخه مخخخخك ر تسخخخخدكل اقخخخخوال ايف ا دخخخخااون اعيا
ع  قتسخدكل  يأصدريف توألكهايف تشد  مجك  مواط  ألنوب أفريمكا  لخت اإلسخرا 

يسخخن ه . ا ذقخخك اقتسخخدكل املبكخخر جلتكخخ  اعطدخخاا املوقخخو ي  ا ألنخخوب أفريمكخخا لخخا
  يهخخخخث تشخخخخري ايف تتسخخخخح مخخخخ  اخخخخد يريى االتدخخخخاقكت  (38)اقديقخخخخو تشخخخخري ايف يلكخخخخو

يرغخم اقتحخداييف املمرتاخو  جلهخو  اقرامكخو . املت لمت  ادض حااليف اا دا  اجلنسخكو
ب أفريمكخخخا ملتامخخخوا  قتتخخخدي الا خخخدا  اجلنسخخخكو إز حخخخل  هخخخلو املشخخخكلو  ت خخخل ألنخخخو 

 . ياذ تدابع سكاساتكو يس  تشري ايف متنو و

 يمتوخخث تسخخدكل اواقخخو املداكخخو اقد خخاا يألخخو  ا خخا   :تسااجيل الااوالسات املبةاار
شخخخامل قتسخخخدكل اقخخخوال ايف املبكخخخر حرصخخخاا  لخخخت  ايخخخو هويخخخو يصخخخدو دخخخل مخخخواط  

خيلخخو تسخخدكل اقخخوال ايف  يال. ألنخوب أفريمخخث ي لخخت  قخخو سخخدلنا اقسخخكاي اقخخوط 
دثدخه اوكومخو ألهو هخا اقرامكخخو إز   1111 يمنخل  خخا . (39)املتخ نر مخ  إلخاطر

ييكدخخخخل تسخخخخدكل . تخخخخد كم تسخخخخدكل اقخخخخوال ايف املبكخخخخر يإهنخخخخاد اقتسخخخخدكل املتخخخخ نر
اقوال ايف املبكر أيواا إمكااكو حتوا اعطداا  لت اقر ايو اقتخحكو ياقتحتخ  

يقخد ق  خه ألنخوب أفريمكخا . غهم اق تخر املناسخ يتسدكلهم ا املدارس  ند بلو 
ك  ألنوب قي . (11)أشواطاا هاللو ا تسدكل اقوال ايف املبكر ا اع وا  اعنعة

أفريمكا  لتاا لالح ايف جلنو حمو  اق دل بش ن اق مبايف اإل اريو ياق تلكو اقخ  
اخخو ا ا ذقخخك اقتخخدابع اق مابكخخو املدري  ت خخو  اقوصخخوا إز تسخخدكل اقخخوال ايف لخخا

حاا اقت نر ا تسدكل اقوال ة  يبتوصكايف اقلدنخو اتخوو تسخدكل اقخوال ايف 
يستبلا ألهو  متدد ة ا سبكل . قوتان امتثاا أحكا  االتداقكو امتثاالا دامالا 

 .اقتتدي قديا ث اقملح امللدورة

 تنفيذ التوصيات -رابعا   
إقلكتها يتدلت بواوى  إن اقتاا  اوكومو إب تاا حمو  اإلاسان قلدتك  ات  حدي - 91

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 

ب أفريمكخخا قتندكخخل اقتوصخخكايف املمبوقخخو يت خخرض أ انو اة خخوايف اقخخ  ايخخل ا ألنخخو . 1111 ا  خخا 
ات  حدي  املبا   اقتوألكهكو ياعطر املوااك كو املوافخح  لكهخا ا سخكا  اسختدابو ألنخوب أفريمكخا 

يقخخخد اُدخخخليف م  خخخم اقتوصخخخكايف  بكنتخخخا  خخخري تندكخخخل توصخخخكايف أنخخخريف مخخخ  نخخخالا . (11)قلتوصخخخكايف
 .(انمر اجلدو  املرفق)مبا رايف سكاساتكو يتدناليف برانةكو 

. (11)يحمخخو  اإلاسخخان بنخخد  الخخم ا ألخخديا أ تخخاا اجللسخخايف اجلام خخو قلتخخديري  اق خخام - 91
 .(13)يخيو   تل اجللسايف اجلام و قلتديري  اق ام  قرقابو اجللسايف اجلام و قلوبراد
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 ا ولوألت الوطنية الرريسية- خامسا   
م  هخلو اة خو  ت تخل ي اشكاا . يسرتشد ألديا اع تاا اوكومث ا و اقتنتكو اقوطنكو- 93

اوكومخخخو  لخخخت قمكخخخح اقنتخخخالو اعربخخخ   شخخخرة امل رياخخخو ا إطارهخخخا االسخخخرتاتكدث املتوسخخخ  اعألخخخل 
ييتوخخخت  اإلطخخخار االسخخخرتاتكدث مواخخخو   اسخخخرتاتكدك  ألخخخام   اخخخا . 1119-1111 قلدخخخرتة

تخا ي ييردخا بخرانمو اوكومخو قلتحخوا االقت. اقتحوا االقتتا ي اجللري يقس  توفع اةدمايف
اجلخخخخلري  لخخخخت ياخخخخ  االقتتخخخخا   لخخخخت مسخخخخار إلتلخخخخت او كخخخخاا بغكخخخخو اخخخختان تنتكخخخخو مسخخخختدامو أسخخخخرع 
ياستثتار أدر يفرو  تل أدثر إز ألاا  ندض حااليف اا دا  املساياة ي ريد االقتتا  مخ  

 .اق اب  اق رقث
 ييشخخع تمريخخر اعهخخداف. يقخخد شخخهديف ألنخخوب أفريمكخخا قسخخناا  رباا ا مسخختواييف امل كشخخو- 91

. إز أن ألنوب أفريمكا أحربيف تمدماا ألكداا ا يدكخت حخدة اقدمخر 1113 اإلمنالكو اقم ري ق ا 
باقخخه تخخدرك  خخا  اإل راك أن مسخختويف اقدمخخر ا صخخدوف أاخخ ت اقدئخخايف مثخخل  بكخخد أن اوكومخخو مخخا

ياُدخليف ةتو خو مخ  بخرامو يدكخت حخدة اقدمخر . اقنساد ياعطداا أ لخت منخه قخديف اقسخكان  امخو
وااخخخ  اقخخخدنل يرأس املخخخاا اقبشخخخري ياملتتلكخخخايف  يأفوخخخه هخخخلو اقخخخرامو إز باي ة  خخخد  بتنخخخايا أل

مخخواط  ألنخخوب أفريمكخخا اقخخلي  ُيتخخلون  لخخت اخخوع مخخ  أاخخواع اقخخدنل اعسخخري  يقخخو دخخان ذقخخك ا 
شخخخكل منحخخخو األتتا كخخخو  يااتدخخخا هم  ةخخخدمايف اعساسخخخكو احااكخخخو مثخخخل اقسخخخك  يمكخخخاو اعانبكخخخ  

تتخ  مواطنخو ألنخوب أفريمكخا إمجخاالا لسختويف م كشخو أ لخت  ياوكومخو ييت. يمرافح اقترف اقتخحث
 . 1131 ملتامو دل االقتاا  بتندكل ن و اقتنتكو املستدامو ق ا 

 التعدألت اراصة  
. ُيتخخخخخل مكااخخخخخو  ربة ا ألخخخخخديا أ تخخخخخاا اوكومخخخخخو للبطالاااااةمخخخخخا باا مواخخخخخوع اقتتخخخخخدي - 95
يرغخخخم هخخخلو اقسكاسخخخايف . الت اللمخخخوياخخخ ه اوكومخخخو بخخخرامو يمبخخخا رايف متنو خخخو ةلخخخح ياخخخ يقخخخد

يي هخخر . باا ارتدخخاع اقب اقخخو مسخختحكتاا يكألدخخه ااخخ راب االقتتخخا  اق خخاملث ياالسخخرتاتكدكايف  مخخا
 :يلث ما 1116 استمتاد اقموة اق املو اقثال ث اعشهر قلرب  اقثاقث م   ا 
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ف لخت اقخرغم مخ  إقغخاد اقكثخع مخ  قخواا  . قخدي  دبخعي  الفقار وانعادام املسااواةيي ل - 96
تااا تب خايف تلخك اقمخواا  قخد  املشخهد االألتتخا ث  اقدتل اق نتري م  املديانيف اقتشري كو  ال

ييبحخخخث  نخخخر استمتخخخاد بشخخخ ن اقخخخدنل ياإلادخخخا  باي ايف اقخخخدنل . ياالقتتخخخا ي جلنخخخوب أفريمكخخخا
غخع اقبكوخاد "ا أاخ م باي ايف ا  نخل اعسخر يُتسخدل ألنخوب أفريمكخ. حبس  اقدئايف اقسخكااكو

ا املالخو  تلكهخا  3668 اآلسكويو باي ة بنسخبو/يُسدله قديف اعسر ذايف اعصوا اونديو". اقلون
يُسخخخخدله قخخخخديف اعسخخخخر ذايف . ا املالخخخخو 3165 اعسخخخخر ذايف اعصخخخخوا اعفريمكخخخخو بخخخخااي ة اسخخخخبتها
تبلخخخخخخ  اقخخخخخخااي ة اومكمكخخخخخخو    بكنتخخخخخخا ما املالخخخخخخو 1262 اعصخخخخخخوا اودكنخخخخخخو باي ة ا اقخخخخخخدنل اسخخخخخخبتها

يم  ذقك  يرغم اقنتو اقكبع ملستواييف . ا املالو قديف اعسر ذايف اعصوا اقبكواد 161 سويف
ذقخخك أن  نخخل اعسخخر ذايف .  نخخل اعسخخر غخخع اقبكوخخاد  ي خخل اقدخخار  هخخالالا بخخ  فئخخايف اقسخخكان

يهكخلا  . مكخو اقسخو ادأا اف  نل متوس  اعسخر اعفري 565 اعصوا اقبكواد ي ا ا متوس ه
. ي هرو منو اقدنل م  إشارايف إ ابكو ألخداا  فين اا دا  املساياة اقتارخيث ي ل  مبو د  اد رغم ما

حخخخ  يخخخا ا  مواطنخخخو ألنخخخوب أفريمكخخخا  خخخرادا بتخخخورة  امخخخو يسخخختتر االرتدخخخاع ا مسخخختواييف اا خخخدا   يا
 :يبكنه اجلديا أ انو املساياة ب  اقدئايف اقسكااكو ي انلها دتا

 
  1115 أدتخخخوبر/يأطلمخخخه ةتو خخخو مخخخ  اق خخخالب ا ألنخخخوب أفريمكخخخا  ا تشخخخري  اعيا- 92

يي اقخخخ  املشخخخاردون ا هخخخلو اوتلخخخو لدااكخخخو اقت لخخخكم اق خخخا  ا . "تساااقك الرساااوم" لخخخو ب نخخخوان 
يشكله اوكومو جلنو قمكح قوالكو ا حاقو اقتدري  ياقت لخكم اق خاقك   قدراسخو . ألنوب أفريمكا

 . 1112  ل اقت لكم اق ا  ةااكاا  ييُتوق  أن تندا هلو اقلدنو  تلها قبل هنايو  ا إمكااكو أل
اعيا هخخخو أن تسخخخدكل اق خخخالب ذيي . يينبخخخ  مخخخ  صخخختكم املواخخخوع هاألسخخخان رلكسخخخكان- 98

االستحما  اعدا عث مخ  احتت خايف اقدمخعة منخا بخوتعة أسخرع مخ  منخو اقتتويخل املتخاى  يذقخك رغخم 
يوألد إطار يط   يناكاا  ال. ة ا إلتتايف اة و اقوطنكو قلت واو املاقكو اق البكواقااي ايف اقكبع 

يااا قتتويل اق الب غع اع رايد اقلي  يتدخايبين مخ  ذقخك  تبخو اقتوااخ  اقخ  ياخ ها ممكخاس 
ياتكدخخو قخلقك  يواألخخه . اواقخو االقتتخا يو امل تتخخد ا إطخار اة خخو اقوطنكخو قلت واخو املاقكخخو اق البكخو

يقخد با يف اوكومخو بمخدر  . طالب دثعين صخ و يف ماقكخو ت خو  قخدر م  لخت اقندخاى اعدخا عث
ييندخر  اقت لخكم اعساسخث حبتخو اعسخد ا . دبع  ويل اقت لكم  لت مديف اع وا  اق شري  املااخكو

ب خد  اييد و اإلطخار اقسكاسخاج اوخا  قلحكومخو إز توسخك  تخدر ث ا اقت لخكم مخ. املكاااكو اقوطنكو
يرغخخم اقمكخخو  املاقكخخو  تنتخخو املسخخا دايف املمدمخخو إز اجلام خخايف . املدرسخخث ا حخخدي  املخخوار  املتاحخخو

ا املالخخخخو سخخخخنوايا ياقتحخخخخوياليف املوألهخخخخو إز اة خخخخو اقوطنكخخخخو قلت واخخخخو املاقكخخخخو  1169 بنسخخخخبو تنخخخخاها
 :ا املالو  لت اقنحو املب  أ انو 1865 اق البكو بنسبو تناها
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 ساىدة التقنيةامل- ساسسا   
دخخخان قلتسخخخا دة اقتمنكخخخو  ير دبخخخع ا إ تخخخاا حمخخخو  اإلاسخخخان ياوخخخراييف اعساسخخخكو ا - 99

. ييق   ألنوب أفريمكا اتداقايف  نالكو م  بلدان ش  تمد  امل واو اإلمنالكو إز اقبلخد. ألنوب أفريمكا
اا مجكخ  حمخو  اإلاسخان يتست د  امل واو اعألنبكو قااي ة مخوار  املكاااكخو اقمالتخو بغكخو اختان إ تخ

يترحخخخ  حكومخخخو . سخخخكتا إ تخخخاا اومخخخو  االألتتا كخخخو االقتتخخخا يو املكدوقخخخو ا  سخخختور اقبلخخخد  ال
ألنخخخوب أفريمكخخخا  سخخختترار اخخخدمايف املسخخخا دة اقتمنكخخخو يبنخخخاد اقمخخخدرايف اقمكتخخخو املمدمخخخو مخخخ  احتتخخخ  

 .اقدي 

 خامتة  
 تخخخاا مجكخخخ  حمخخخو  اإلاسخخخان ياوخخخراييف ال تخخخااا ألنخخخوب أفريمكخخخا ملتامخخخوا اقتاامخخخاا حابمخخخاا إب- 111

  1996 احتدخخل ألنخخوب أفريمكخخا مخخكنراا  قخخلدريف اق شخخري  قدسخختور  خخا  يإذ. اعساسخخكو قلدتكخخ 
يكخ  فمخ  مخ  أألخل اكخل اوريخو اقسكاسخكو يإمنخا قتخوفع حكخاة  فنح  اُدرك مرة أنريف أن اقكدخاى م

يمكخخا  لخخخت تمكخخكم مخخخديف يتسخخا د  تلكخخخو االسخخت راض اقخخخديري اقشخخامل ألنخخخوب أفر . أفوخخل قلدتكخخخ 
 .يفالها  قتااما ا بتوفع حكاة أفول عفرا  ش بها دافوا 

 اوواشث
 1 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). 

 2 Act No. 4 of 2000. 

 3 Act No. 13 of 2013. 

 4 Act No. 7 of 2013. 

 5 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. 

 6 Act No. 4 of 2013. 
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 7 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]. 

 8 Act No. 16 of 2013. 

 9 Act No. 13 of 2004. 

 10 Act No. 9 of 2004. 

 11 SA Report to the UN Committee on the Rights of the Child (2015) (para. 91). 

 12 Act No. 55 of 1998. 

 13 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. 

 14 Act No. 66 of 1995. 

 15 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. 

 16 This was done in line with the ILO HIV and Aids Recommendation 2010. 

 17 The Immigration Act, 2002 (Act No. 13 of 2002). 

 18 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. 

 19 Human Rights Watch, World Report, 2017. 

 20 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. 

 21 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. 

 22 Operation Funda means Operation learn. 

 23 Act No. 10 of 2013. 

 24 2012 (5) SA 476 (CC). 

 25 Paras. 67, 68. 

 26 2012 (5) BCLR 537 (GSJ). 

 27 2013 (9) BCLR 989 (CC). 

 28 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. 

 29 See, for example, Land Access Movement of South Africa v the Chairperson of the NCOP 2016 (5) 

SA 635 (CC). 

 30 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. 

 31 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. 

 32 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. 

 33 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. 

 34 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. 

 35 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. 

 36 Millennium Development Goal 5: Improve maternal health 2015/ Statistics South Africa. 

 37 The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the 

Reduction of Statelessness. 

 38 The Citizenship Act of 1995 and the Immigration Act of 2002. 
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 39 The existence of LRB poses serious security risks for the country as it opens possibilities for 

fraudulent entries into the National Population Register. 

 40 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. 

 41 Accessed on A_HTC_21_16Add.1_SouthAfrica_E_Annex. 

 42 The Justice, Crime Prevention and Security Cluster, International Cooperation, Trade and Security 

Cluster and Social Protection, Community and Human Development Clusters. 

 43 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. 

    


