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  املنهجية -أوالً
وهـو  . يعترب هذا التقرير نتاج عملية تشاورية وطنية واسعة يف مجيع أجهزة احلكومة      -١

تتمة للتقرير األول لالستعراض الدوري الشامل، ويظهر التقدم احملرز يف جمال تنفيذ التوصيات         
ترد كمرفقات   و. لعشرين الصادرة عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       اإلثنيت وا 

هلذا التقرير مجيع التقارير املفصلة املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته وال تـزال حتـرزه اإلدارات               
  . الالزمة السياساتية والتشريعيةيف تنفيذ الوالياتاحلكومية الوطنية 

 الـسياساتية والتـشريعية ملختلـف اإلدارات        اتالواليويف حاالت كثرية، تكون       -٢
واعترافاً هبـذا   . أو يعزز بعضها بعضاً   / و ن قصد أو من قبيل الصدفة، شاملة      احلكومية، إما ع  

تبينه مـن حمتويـات   الواقع، وهبدف تعظيم الفوائد النامجة عن ذلك، على النحو الذي ميكن       
ساتية والتشريعية من خـالل نظـام       مرفقات هذا التقرير، فإن احلكومة تنسق أعماهلا السيا       

تـرتع إىل أن تكـون    تضطلع بواليات سياساتية وتشريعية  إدارات حكومية جمموعات يضم   
 تقوم احلكومة بتنسيق وإدماج عمليات تنفيذ خططهـا  ،وباملثل. يعزز بعضها بعضاً أو  شاملة  

ـ       الذي "نتديات التنفيذ م" نظام   عن طريق وبراجمها   ديها نـواتج    جيمع بني إدارات حكومية ل
 على ذلك يتعني قراءة مرفقات هذا التقرير        وبناء. فيما يتصل بتحقيق نتيجة مشتركة    متداعمة  

  .ككل مركب يكمل التقرير

  التطورات اليت طرأت منذ االستعراض األخري  -ثانياً  
، تولـت حكومـة     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢يف أعقاب االنتخابات اليت جرت يف         -٣

لدى توليها مهام    ،عملت احلكومة اجلديدة   و .٢٠٠٩مايو  / أيار ٩ جديدة مقاليد السلطة يف   
على تقييم أداء احلكومة على مدى مخسة عشر عاماً منذ بزوغ فجر الدميقراطية يف              منصبها،  

لتحـديات احملليـة   ا تتنـاول ، وأكدت من جديد السياسات اجليدة القائمة اليت      ١٩٩٤عام  
وحددت احلكومة اجلديدة احلاجة إىل  . زاماهتا الدولية املطروحة أمام جنوب أفريقيا والوفاء بالت     

حتسني قدراهتا على تنفيذ سياساهتا وبراجمها ووضعت مخس أولويات لإلطار االسـتراتيجي            
 ومنو  ، والصحة ، وفقاً للوالية االنتخابية، وهي التعليم     ٢٠١٤-٢٠٠٩املتوسط األجل للفترة    

 وإصـالح  ، والتنمية الريفيـة ، واجلرمية ومكافحة الفساد ، وخلق فرص عمل الئقة    ،االقتصاد
ومن بني هذه األولويات، وضعت احلكومة اجلديدة إثنيت عشرة نتيجة حلصر تركيز     . األراضي

  .برامج عملها الرئيسية
وعمدت احلكومة اجلديدة، حتقيقاً هلذه األولويات وللوفاء بالتزاماهتا الدولية، علـى             -٤

 أجل ضمان أن تكون متجاوبة وفعالـة وكفـؤة          إعادة تشكيل هياكلها وطرائق عملها من     
           احلكومة إدارات جديـدة مكتملـة األركـان،       أنشأت  وهلذا الغرض،   . وخاضعة للمساءلة 

من أجل توجيـه تركيزهـا   إدارات أخرى مواءمة واليات أعادت   يف بعض احلاالت،     ،أو/و
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يف هـذا اخلـصوص،   و. ريوتعزيز نظام إدارة األداء لديها على املستويني الـسياسي واإلدا    
إدارة رصد   )أ( إدارتني استراتيجيتني جديدتني ومها      ،أنشأت احلكومة اجلديدة، يف مجلة أمور     

الوكالة الوطنية لتنشئة الشباب داخل     إدارة التخطيط الوطين فضالً عن       )ب(األداء وتقييمه؛   
ه يف مجيع اإلدارات    أُنشئت إدارة رصد األداء وتقييمه من أجل رصد األداء وتقييم         و. الرئاسة

 مبهمـة   ، اليت حتظى بدعم جلنة التخطيط الوطنية      ، إدارة التخطيط الوطين   بينما تضطلع احلكومية،  
وتعىن الوكالة الوطنية   . التخطيط على املديني املتوسط والطويل يف جماالت استراتيجية رئيسية للبلد         

  .ياً يف جنوب أفريقيالتنشئة الشباب بالتركيز على متكني الشباب اجتماعياً واقتصاد
وإضافة إىل ذلك، عمدت احلكومة اجلديدة، بغية تعزيز النهوض حبقـوق اإلنـسان      -٥

  : ، من بينها اإلدارات التاليةإداراتعدة  إىل إنشاء ،واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا
إدارة جديدة معنية باملرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تعزيز             )أ(  

  ؛وتنسيقه ورصده فل واألشخاص ذوي اإلعاقة وتيسريهال حقوق املرأة والطإعم
إدارة جديدة للشؤون التقليدية من أجل تنسيق أنشطة الشؤون التقليديـة             )ب(  

اليت تشمل مؤسسة القيادة التقليدية، وقيادة كويسان، واجملتمعات احمللية التقليديـة، ونظـم             
قليدية وقانون السكان األصليني، ولغـات الـسكان        معارف السكان األصليني، واحملاكم الت    

تزال مؤسسة  وال. األصليني وغري ذلك من املمارسات والربوتوكوالت القيمة للمجتمع احمللي      
  لشؤون التقليدية؛األساسية لركيزة ال الدعامة أو ،القيادة التقليدية، مبا يف ذلك قيادة كويسان

 من أجل  ،ي والتعليم العايل والتدريب   إدارات مستقلة جديدة للتعليم األساس      )ج(  
التركيز على فرص حصول اجلميع على التعليم األساسي اجليد واكتساب املعارف واملهارات            

 على التوايل؛املعارف،  اقتصاد وقيادةاملهنية املناسبة للوظائف لبناء رأس املال البشري للبلد 

والية ضمان محاية وصون    اإلدارة اجلديدة للمحاربني القدماء اليت تضطلع ب        )د(  
 يف ولكن مل يتم اسـتيعاهبم حقوق األشخاص الذين شاركوا يف كفاح البلد من أجل التحرر        

محاية الدميقراطية يف جنوب أفريقيا والدفاع عنها       "مبسؤولية  ومل يعهد إليهم    القوات املسلحة   
  ."وسالمة الدولة وسيادهتا

ه، وقَّع رئـيس اجلمهوريـة مـع وزراء         ولتعزيز النظام اجلديد لرصد األداء وتقييم       -٦
احلكومة على اتفاقات تتعلق باألداء لضمان حتقيق األهداف الوطنية والوفـاء بااللتزامـات             
الدولية جلنوب أفريقيا، بوصفها دولة طرفاً يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتـاد             

غريها مـن اهليئـات املتعـددة       األفريقي، وصكوك األمم املتحدة الدولية حلقوق اإلنسان و       
يف التقرير الثاين لالستعراض الدويل الشامل لكوهنـا        هذا  ولذلك، تقدم جنوب أفريقيا     . األطراف

  . مسائل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على املستوى الدويلوضع يسمح هلا متاماً مبعاجلة
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  اإلطار املعياري وتطوير حقوق اإلنسان   -ألف  
من قانون دستور مجهورية جنوب أفريقيـا       ) شرعة احلقوق (ل الثاين   ُنص، يف الفص    -٧

إطار جنوب أفريقيا الدستوري املتعلق باحترام مجيع       ، على   ١٩٩٦ الصادر يف عام     ١٠٨رقم  
 مت التحدث بإسهاب،  وقد  . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها ومحايتها وإعماهلا      

األساس التشريعي الذي ميكن من     عن   ،ري الشامل الدورة األوىل من االستعراض الدو    خالل  
، وميكن االطالع على ذلك من خالل املوقع الشبكي الرمسـي           وجتسيدهابلورة هذه احلقوق    

  . (http://www.gov.za)للحكومة 
          : دستور جنوب أفريقيا على القيم واملبـادئ األساسـية اخلاصـة بـاآليت             ويقوم  -٨
التمييز عدم  ) ب(قيق املساواة والنهوض حبقوق اإلنسان واحلريات؛       الكرامة اإلنسانية وحت  ) أ(

حق الراشدين يف   ) د(سيادة الدستور وسيادة القانون؛     ) ج(؛  العنصري وعدم التحيز اجلنسي   
للناخبني وإجراء انتخابات دوريـة ونظـام متعـدد          والقائمة املوحَّدة الوطنية  العام  االقتراع  

وقد قدَّم دستور   . ك لضمان املساءلة واالستجابة واالنفتاح    األحزاب حلكومة دميقراطية، وذل   
إمكانية التقاضي بـشأن  جنوب أفريقيا زمخاً دولياً ساعد على تطور االعتراف العاملي مبفهوم     

ويف هذا اخلصوص، كانت الضرورات الدستورية      . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 للجنة املعنيـة بـاحلقوق      ١٢ و ٩ة للتعليقني العامني    والتجارب الوطنية جلنوب أفريقيا ملهم    

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
احلكومـة والـسلطتان التـشريعية      (ويوعز الدستور إىل السلطات الثالث للدولة         -٩

مبا يتسق مع والية كل منها وفقاً ملبـدأ فـصل           عملياً  إنفاذ إعمال هذه احلقوق     ب) والقضائية
  .الدستورالسلطات الوارد يف 

  التدابري اإلدارية  -باء  
يتمتع اجلهاز التنفيذي بسلطة وضع السياسات وختصيص املوارد الكافيـة وتنفيـذ              -١٠

 ُوضـعت   ،وهلذه الغاية . برامج احلكومة من أجل توفري نوعية حياة أفضل للجميع بدون متييز          
املبـادرات  وتشمل هذه   . عدة سياسات بلغت مرحلة متقدمة على طريق التحول إىل قانون         

  :الرئيسية ما يلي
 يف  من املزمع أن ينظر جملس الوزراء     و ،وضع سياسات تتعلق حبظر التعذيب وجترميه      •

 مشروع قانون يف هذا الشأن؛

مشروع قانون متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني لعرضه على الربملان، وحيدد           وضع   •
ة، وينص على آليات إنفـاذ      هذا املشروع، يف مجلة ما حيدده أفعال التمييز ضد املرأ         
لى مجيع أشـكال التمييـز            لالمثتال لألحكام الرئيسية الواردة يف اتفاقية القضاء ع       

 ضد املرأة؛
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 تتعلق بنظام شامل للضمان االجتماعي يتـضمن، يف مجلـة           إقرار احلكومة لسياسة   •
 الوطين ونظاماً إلزامياً للتقاعد؛ التأمني الصحي ،أمور

 اجلرائم املرتكبة من خالل الفضاء      ألمن اإللكتروين ملكافحة   ل سياسةوضع مشروع    •
وفرض قيود  لتنظيم اإلدارة العاملية لإلنترنت     واإللكتروين مبا ينتهك حقوق اإلنسان،      

  . ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري علىمقبولة
 وإضافة إىل التطورات املشار إليها أعاله، اعتمدت حكومة جنوب أفريقيـا أيـضاً              -١١

سياسات واستراتيجيات بعيدة األثر للنهوض بنظامها املتعلق حبماية حقوق اإلنسان حتقيقـاً            
 لألمـن الغـذائي     وضع مشروع سياسة  ) أ(ويشمل ذلك   . هلدف تأمني حياة أفضل للجميع    

ورقة خضراء بـشأن إصـالح      ) ب(؛   املوجودة تستنري باالستراتيجية املتكاملة لألمن الغذائي    
داث تغيريات جذرية يف تنفيذ إصالح األراضي وحتويـل اجملتمعـات           األراضي خمصصة إلح  

ورقة خضراء تتعلق باُألسر    ) ج(الريفية إىل جمتمعات ريفية نابضة باحلياة وعادلة ومستدامة؛         
واعُتمدت أيضاً جمموعة من االستراتيجيات الوطنية . ترمي إىل تعزيز حياة األسرة ودعم اُألسر

اإلطار التشريعي جلنوب أفريقيا يف جمال النهوض حبقـوق اإلنـسان   الرامية إىل تعزيز وتقوية  
  .ومحايتها وإعماهلا

  التدابري التشريعية  -جيم  
وهـو  ): ٢٠٠٨ الصادر يف عـام      ٧٥القانون رقم    (٢٠٠٨ ،قانون قضاء األطفال    -١٢

 قانون يرمي إىل إقامة نظام قضاء جنائي لألطفال الذين خيالفون القانون واألطفال املتـهمني             
  . وفقاً للقيم اليت يقوم عليها الدستور وااللتزامات الدولية للجمهورية،بارتكاب جرائم

وهو مشروع يرمي إىل حظـر      : مشروع قانون منع االجتار باألشخاص ومكافحته       -١٣
وحاملا يصبح مشروع القانون قانوناً برملانياً      . االجتار غري املشروع بالبشر وباألعضاء البشرية     

 يف مكافحة االجتار بالبـشر يف       واحداً من القوانني األكثر مشوالً    ذ فإنه سيصبح    وكامل اإلنفا 
  .جنوب أفريقيا

وهو مشروع يرمي إىل إنشاء مكتب      : مشروع تعديل قانون النظام الصحي الوطين       -١٤
  .لالمتثال للمعايري الصحية

           يف  الـصادر    ٥القـانون رقـم      (٢٠١٠قانون تعديل نظام املساعدة االجتماعية،        -١٥
وهو ينص على احلق يف القضاء اإلداري وحق نقض القرارات الـسلبية الـيت           ): ٢٠١٠عام  

  .تتعلق بطلبات احلصول على املساعدة االجتماعية
): ٢٠٠٨ الصادر يف عـام      ٣٣القانون رقم    (٢٠٠٨ ،قانون تعديل قانون الالجئني     -١٦

جبات ملتمسي اللجوء وحقـوقهم     وهو قانون يرمي إىل حتديد وضع الالجئ وينص على وا         
  . وعلى إنشاء هيئة لطعون الالجئني
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 ،ويتضمن هذا املشروع، ضمن مجلة أمور     : مشروع قانون الشؤون التقليدية الوطنية      -١٧
االعتراف باجملتمعات احمللية كويسان وبزعمائها وهياكلها، وإنـشاء مؤسـسات تقليديـة            

واحلفاظ على سالمة   ثل شرعة احلقوق،    ومؤسسات كويسان وفقاً للضرورات الدستورية، م     
مؤسسات القيادة التقليدية وقيادة كويسان واسترداد كرامتها مبا يتمـشى مـع القـوانني              
واملمارسات العرفية، وزيادة محاية مؤسسات القيادة التقليدية وقيادة كويـسان وتعزيزهـا،            

  .ووضع حكم يتيح مشاركة قيادة كويسان يف هياكل احلكم
): ٢٠١١ الصادر يف عـام      ٥القانون رقم   (ديل قانون الدوائر اإلصالحية     قانون تع   -١٨

ينص هذا القانون على وضع نظام جديد لإلفراج الطيب وتوضيح بعض األحكـام املتعلقـة               
  .باإلفراج وحتسني إدارة احملتجزين رهن احلبس االحتياطي

  التدابري القضائية  -دال   
. خمالفـاً للدسـتور   إذا كـان    ال أي تشريع    تتمتع احملكمة الدستورية بسلطات إبط      -١٩

ويواصل اجلهاز القضائي جلنوب أفريقيا أيضاً أداء مهمته الدستورية بصورة حمايدة ومستقلة،            
 وقـد    .مبا يف ذلك النظر يف قضايا أساسية تنطوي على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا             

مفهوم اإلعمال   ملسؤولة وأصحاب احلقوق  أكدت املنازعات املعروضة على احملاكم بني اجلهات ا       
  .بصورة متوازنة جلميع احلقوق اليت يكون التمتع الكامل هبا رهناً بتوافر املواردوالتدرجيي 

  آليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  
 عاماً حمو التأثري اجملتمعي السليب النابع من االنقسامات العميقة ١٨يصعب على مدى    -٢٠

.  عامـاً  ٣٥٠، طوال    وال سيما التميزي العنصري والكراهية     ،اليت تسبب هبا التمييز   اجلذور  
وإدراكاً هلذا الواقع، اعتمدت جنوب أفريقيا دستوراً يتضمن قيماً ومبادئ أساسية متثل جسراً             

 االجتمـاعي   الـتالحم ميتد بني املاضي املنقسم واملستقبل املوّحد الذي يراعي احلاجـة إىل            
التالحم  حتقيق   تعيقومن العوامل اليت    . وتضميد اجلراح وبناء األمة   واهلوية  وطنية  واملصاحلة ال 

 ، يف صـفوف الـشباب     وخباصـة االجتماعي آفات الفقر والتخلف وتعاطي املخـدرات،        
  .لعنصرية وكره األجانب ورهاب املثلينيمن اواألشكال املتبقية واخلفية 

 عـشرة املاضـية     نوات الثمـاين  أفريقيا على مدى الس   وقد عملت حكومة جنوب       -٢١
باستمرار ودون كلل أو ملل من أجل ضمان التحسني التدرجيي يف سد الثغرات اإلجرائيـة               

 سعياً منها إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والوفـاء بالتزاماهتـا            ،واملوضوعية على السواء  
ضـع تـشريع يف     أُحرز تقدم مـرضٍ يف و      ،ويف هذا اخلصوص  . الوطنية والدولية املتصلة هبا   

االجتمـاعي  التالحم  وميثل حتقيق   . جماالت مت تفصيلها وتوثيقها يف الفرع باء من هذا التقرير         
  .أحد األولويات الرئيسية جلنوب أفريقيا يف الربامج اليت وضعتها لبناء األمة
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 يفويف هذا اخلصوص، اختارت احلكومة التحرك بشكل حاسم ومنهجي وتدرجيي             -٢٢
والربامج اليت ساعدت البلد حىت اآلن على جتسيد عقده االجتمـاعي مـع             تنفيذ السياسات   

 علـى الـصعيد   والـتالحم جمموعة من اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة لتحقيق التحـول        
  .االجتماعي يف اجلهود املبذولة لبناء األمة

املسؤولية  "جمموعة العدالة ومنع اجلرمية واألمن    "وتتوىل اإلدارات احلكومية املمثلة يف        -٢٣
اجلماعية عن مكافحة مجيع أشكال اجلرمية والعنف، مبا يف ذلك العلل االجتماعية األخرى اليت 

وباملثل، تقع على عاتق هذه اإلدارات مسؤوليات وواجبـات         . تصيب جمتمع جنوب أفريقيا   
ث  الدستور لضمان أن تكون جنوب أفريقيا بلداً آمناً يف واليتها السيادية الوطنية حي             مبوجب

تنظـيم أوضـاع    لجيدة وبـرامج    يدار بصورة   ُتضَمن حرية احلركة يف سياق نظام للهجرة        
وإن األحكام الدستورية فضالً    . ملتمسي اللجوء والالجئني مبا يتسق مع متطلبات أمن الدولة        

 تكون جنوب أفريقيـا     أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والقانوين اإلنساين اليت       عن  
ل من الضروري معاملة مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم معاملة حتفـظ             جتع ،طرفاً فيها 

  .كرامتهم وعدم إخضاعهم للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ويف السياق املشار إليه أعاله، وعمـالً بالتوصـيات الـواردة يف التقريـر األول                 -٢٤

ال لإلعادة إىل الوطن مصدر قلق بسبب ما أثري         لالستعراض الدوري الشامل، كان مركز ليندي     
ولغـرض تـسجيل    . تتعلق بالتعذيب وإساءة املعاملـة    من ادعاءات   حادة ومستمرة   بصورة  

املوقف، ترغب حكومة جنوب أفريقيا يف أن تؤكد أن مركز لينديال لإلعادة إىل الوطن هـو          
امج اإلعادة إىل الوطن إىل بلداهنم مرفق للمرور العابر لغري املواطنني الذين سُينقلون يف إطار بر        

وبناًء على ذلك، ال ميكن البتة اعتبار مركز لينديال لإلعادة إىل الـوطن كمركـز               . األصلية
. املرافق اإلصالحية املخصصة للمجرمني املدانني واحملتجزين رهن احملاكمـة        من نوع   احتجاز  

أخري يف التحقق مـن هويـات       وتواجه عملية اإلعادة السلسة والعاجلة إىل الوطن عوائق الت        
ويف احلـاالت الـيت   . املرحلني وجنسياهتم إضافة إىل احلصول على وثائق السفر من البلد األصلي     

تتجاوز فيها فترات التأخري اُألطر الزمنية املطلوبة املقررة فإن على احلكومة أن تقـدم طلبـاً إىل                 
  .ائي مناسب يف هذا اخلصوصحمكمة خمتصة من أجل متديد هذه الفترة واحلصول على أمر قض

ومركز النديال لإلعادة إىل الوطن جمهَّز مبركز طيب كامل اخلدمات يعمل فيه مهنيون               -٢٥
ويتمتع مجيع املرضى يف املركز بإمكانية احلصول . صحيون مؤهلون بدعم من مستشفى قريب

بدون قيـد  ل وإن فرص الوصو.  على أساس غري متييزيالرعاية واإلمدادات الطبية على  حبرية  
للجنة حقوق اإلنسان جلنوب أفريقيا ولرابطات احملامني كذلك لني متاحة إىل املرفق وإىل املرحّ 

 مبـا   ،املعترف هبا اليت متثل املرحلني واملؤسسات الدولية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة           
رر اخلاص املعين املرفق إدارة جيدة على النحو الذي أكده املق ويدار  . يتسق مع والية كل منها    

  .٢٠١١فرباير /شباطحبقوق العمال املهاجرين أثناء زيارته إىل جنوب أفريقيا يف 
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وميتثل مركز لينديال لإلعادة إىل الوطن امتثاالً كامالً جلميع قواعد األمـم املتحـدة             -٢٦
 وتراعي احلكومة احلالـة اخلاصـة   . النموذجية الدنيا ملعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم      

حسب لألطفال واألحداث والنساء احلوامل وتليب احتياجاهتم وتتجاوب معهم وهم ُيحالون،           
  .دعمهاتاحلكومة أو تديرها االقتضاء، إىل أماكن آمنة 

وتسري االلتزامات الوطنية والدولية جلنوب أفريقيا اليت أشري إليها يف الفقرات الـسابقة               -٢٧
وتوجد يف املرافق   . م الرعايا األجانب يف املرافق اإلصالحية     أيضاً على السجناء احملتجزين، َمبن فيه     

منفصلة للسجناء األحداث والنساء، وتوجـد فيهـا أيـضاً          مرافق  اإلصالحية يف جنوب أفريقيا     
وُتبلَّغ مجيع ادعاءات املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           . وحدات لألمهات والرضع  
فريقيا إلجراء التحقيقات اجلنائية وُتحال عند االقتضاء إىل املدير الوطين          إىل مركز شرطة جنوب أ    

ومتتثل جنوب أفريقيا امتثاالً كامالً اللتزاماهتا الدوليـة عنـدما   . للمقاضاة العامة من أجل املقاضاة 
ويف هذا اخلصوص، حيظر قانون جنوب أفريقيـا        . يتعلق األمر باألشخاص احملرومني من حريتهم     

 التعسفي ومينح مجيع األشخاص احملتجزين يف املرافق اإلصالحية فرصة احلصول علـى             االحتجاز
  .ويطبَّق مبدأ أمر اإلحضار تطبيقاً كامالً. متثيل قانوين وإبالغ أقرب أقربائهم

 ٩وإضافة إىل التدابري الواردة أعاله، ينص دستور جنوب أفريقيا مبوجب الفـصل               -٢٨
كآليات تستند إليها الدميقراطية الدستورية يف     وب أفريقيا   على إنشاء مؤسسات مستقلة يف جن     

جلنة حقوق اإلنسان جلنـوب     ) ب(مكتب املدافع العام؛    ) أ: (ويشمل ذلك . جنوب أفريقيا 
جلنة املساواة بني   ) د(أفريقيا؛ جلنة تعزيز حقوق الطوائف الثقافية والدينية واللغوية ومحايتها؛          

        وهذه املؤسـسات مـستقلة     . اللجنة االنتخابية ) و(بات؛  املراجع العام للحسا  ) ه(اجلنسني؛  
 متارس سلطاهتا وتؤدي مهامها   وأن  عليها أن تكون حمايدة     ووال ختضع إال للدستور والقانون      

 الوالية الوطنية جلمهورية جنـوب      ضمنوحيق ألي شخص    . بدون خوف أو حماباة أو حتيز     
توجه إىل هذه املؤسسات ويطاِلب بُسبل انتصاف       أفريقيا قد يشعر بالظلم النتهاك حقوقه أن ي       

  .وهذه املؤسسات فعالة جداً يف االضطالع بواليتها الدستورية. مناسبة
ولديها اعتماد علـى    مبركز حسن   وتتمتع منظمات اجملتمع املدين يف جنوب أفريقيا          -٢٩

الـدعوة إىل   النحو الواجب يف إطار تشريع جنوب أفريقيا ذي الصلة، وتؤدي دوراً هاماً يف              
وتعمل هذه املنظمات حبريـة     . تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا      

 التكميلي يف حتقيق برنامج التنمية والدفاع عـن حقـوق           هاواستقاللية وتقدِّر احلكومة دور   
  .الفقر املدقع واجلوعحالة من األشخاص الذين يعيشون يف 

  واملعوقات اليت تعترض التنفيذاإلجنازات والتحديات   -رابعاً  
قامت احلكومة، منذ التقرير األول لالستعراض الدوري الشامل وعمالً بأولوياهتـا             -٣٠

، واستحدثت عمليات تدّخل عديدة كان      احملدَّدة، بتسريع تنفيذ التشريعات والربامج القائمة     
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 حقـوق اإلنـسان      تعزيـز  هلا تأثري إجيايب على نوعية حياة السكان يف جنوب أفريقيا وعلى          
  :يلي ويتضمن ذلك، يف مجلة أمور، ما. واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا

  اإلجنازات  -ألف  
 يتمثل اهلدف األساسي للتأمني الصحي الوطين الذي جيري         :التأمني الصحي الوطين    -٣١

استحداثه يف ضمان حصول مجيع املواطنني واملقيمني يف جنوب أفريقيا، بغض النظـر عـن               
ضعهم االجتماعي واالقتصادي، على خدمات صحية من نوعية جيدة يوفرهـا القطاعـان        و

وقد ُنشرت املقترحات السياساتية اليت حتدد التنفيـذ التـدرجيي          . العام واخلاص على السواء   
وسيجري جتريب نظام التأمني الـصحي      . ٢٠١١أغسطس  /آبللتأمني الصحي الوطين يف     

  . منطقة٥٢ق صحية عامة من أصل  يف عشر مناط٢٠١٢الوطين يف عام 
 ١٩٩٤ منذ عام  بشدة، وال تزال تركِّز     ،احلكومةركزت  : األهداف اإلمنائية لأللفية    -٣٢

 وهلذه الغاية،   .للشعبعلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبلوغ هدف توفري األمن الغذائي           
ومتثّل التنمية الريفيـة    . قتصاداعُتمدت برامج متعمَّدة لتمكني املرأة يف القطاعات الرئيسية لال        

وتعد جنوب أفريقيا بلداً مـن البلـدان        . وإصالح األراضي عامالً أساسياً يف هذا اخلصوص      
  .الرائدة اليت تدعو إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى الدويل

قريـر   يؤكـد الت   ):معدالت االلتحاق باملدارس  (إتاحة التعليم االبتدائي للجميع       -٣٣
 أن التعلـيم    ٢٠١٠القطري جلنوب أفريقيا بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية الصادر يف عـام            

. باملدرسة واملواظبة عليهـا   االبتدائي يف جنوب أفريقيا يتميز مبعدالت عالية للغاية لاللتحاق          
  هذه املعدالت املساواة الشديدة بني اجلنسني، ويف احلاالت اليت توجد فيهـا بعـض              وُتظهِر

وإتاحة التعليم االبتدائي للجميع هو بالفعـل       . الفروق الطفيفة، فإهنا تكون لصاحل الطالبات     
وتشري املعدالت الصافية املعدَّلة لاللتحاق باملدارس إىل أن معـدل االلتحـاق            . حقيقة واقعة 

 يف املائـة يف     ٩٦ بعـد أن كـان       ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٨بالتعليم االبتدائي بلغ زهاء     
 . يف املائـة   ٩٩وُتظهِر بيانات أحدث أن معدالت املشاركة قد ارتفعـت إىل           . ٢٠٠٢ عام

األطفال الذين هم يف السن الدراسـية       وعلى هذا املستوى، فإن نسبة امللتحقني باملدارس من         
  .والبناتهي نفسها تقريباً لدى الصبيان 

احلق يف مواصـلة    يكرس دستور جنوب أفريقيا     : إمكانية احلصول على التعليم العايل      -٣٤
التعليم، وهو حق ينبغي أن تتيحه الدولة وجتعله يف متناول اجلميع تدرجيياً، من خـالل اختـاذ                 

وهلذه الغاية، أنشأت احلكومة وزارة للتعليم العايل ترمي إىل هتيئة مواطنني أكفاء            . تدابري معقولة 
ملي مـستدام ومتنـوع     وحائزين على تعليم جيد وماهرين وقادرين على التنافس يف اقتصاد عا          

وقد عمدت وزارة التعليم    . حيقق األهداف اإلمنائية للبلد    وكثيف االعتماد على املعرفة، وهو ما     
العايل، مبا يتمشى مع واليتها، إىل زيادة الفرص املتاحة للفقراء للحصول على التعليم العـايل،               

  .لنهائية املؤهلنيبوسائل منها حتويل القروض إىل إعانات مالية من أجل طالب السنة ا
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 يبحث الربملان حالياً هذا املشروع      :مشروع قانون اللغات الوطنية جلنوب أفريقيا       -٣٥
وينص مشروع القانون على تعزيز احلقـوق اللغويـة         . ومن املقرر أن يصدر قريباً كقانون     

الرمسية للمجتمعات احمللية وتشجيع التعددية اللغوية فضالً عن املساواة يف تقدير مجيع اللغات             
وسيعزز مشروع القانون أيضاً فرص الوصول إىل اخلدمات احلكومية عـن           . جلنوب أفريقيا 

  .طريق إتاحة اإلمكانية للمواطنني للتفاعل مع احلكومة باللغة اليت خيتاروهنا
ية للحـصول   وفقاً ملبدأ املساواة، ُحدد سن األهل     : )املنح االجتماعية (دعم الدخل     -٣٦

 ٢٥٠ ٠٠٠وقد أتاح ذلك لنحو     .  عاماً للنساء والرجال   ٦٠على منحة الشيخوخة عند سن      
.  عاماً أهلية احلصول على معـاش الـشيخوخة        ٦٥ و ٦٠بني   شخص تتراوح أعمارهم ما   

عاماً علـى النحـو      ١٨بني صفر و    ما وفقاً لتعريف الطفل كشخص يتراوح عمره     وباملثل،  
تدرجيياً علـى   رفع  سن األهلية للحصول على منحة دعم الطفل قد         الوارد يف دستورنا، فإن     

 ماليـني   ١٠,٣حيصل  و.  عاماً ١٨ سنوات مث من صفر إىل       ٦مدى السنوات من صفر إىل      
 مليـون شـخص مـن املـساعدة     ١٥,٣جمموعه  ويستفيد ما. طفل على منح دعم الطفل  

وأسـهم برنـامج    . قيا يف املائة من سكان جنوب أفري      ٣٠يشكل حنو    االجتماعية، وهو ما  
 من األهداف   ١املساعدة االجتماعية إسهاماً كبرياً يف متكني جنوب أفريقيا من حتقيق اهلدف            

ويؤكد تقرير جنوب أفريقيا القطري املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية الصادر . اإلمنائية لأللفية
فوق معدل  تسنوية  ادات   أن برناجمها للمساعدة االجتماعية، مبا أجراه من زي        ٢٠١٠ يف عام 
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية١، قد أسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق اهلدف التضخم

  التحديات  -باء  
على الرغم من اإلجنازات احملققة يف جمال التحاق اجلميـع          : التعليم األساسي اجليد    -٣٧

تزال تطرح حتـدياً     ألساسي ال عليه، فإن نوعية التعليم ا    ومواظبتهم  تقريباً بالتعليم االبتدائي    
وقد اعتمدت احلكومة، سعياً منها إىل التصدي هلذا التحدي، استراتيجية جديدة وهي            . كبرياً

، الـيت ترمـي إىل      "٢٠٢٥حنو حتقيق هدف التعليم يف عام       : ٢٠١٤خطة العمل حىت عام     "
متويل املدارس  حتسني مجيع جوانب التعليم، مثل تعيني املدرسني والتحاق الطالب باملدارس و          

وسيكون هناك تركيز شـديد     . ومعرفة القراءة والكتابة واحلساب ونوعية التعليم بوجه عام       
على بناء أسس إدخال األطفال يف نظام التعليم عن طريق زيادة عدد مراكز النماء يف مرحلة                

لتعليمية الطفولة املبكرة وتسجيلها وحتسني إمكانية الوصول إىل هذه املراكز وتوحيد املناهج ا           
من أجل حفز التعليم يف مرحلة مبكرة والتطور املعريف لألطفال وتوفري برامج تدريبية مناسبة              

  .ألخصائيي تلك املراكز
تواجه جنوب أفريقيـا حتـدياً كـبرياً        : األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة      -٣٨
والوفيات النفاسية  ) ة لأللفية  من األهداف اإلمنائي   ٤اهلدف  (يتعلق مبعدل وفيات األطفال      فيما

اإليدز /ومعدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري     )  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٥اهلدف  (
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وهناك أدلة على العالقة بـني وفيـات األطفـال      ).  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦اهلدف  (
تصدياً هلـذا التحـدي،     و. اإليدز يف البلد  /والوفيات النفاسية وفريوس نقص املناعة البشري     

سيما الربنامج الـشامل لعـالج       وضعت احلكومة استراتيجيات عديدة وبرامج عالج، وال      
 فريوس نقص املناعة جائحةاإليدز والوقاية منه من أجل مكافحة   /فريوس نقص املناعة البشري   

من ويشمل ذلك، ضمن مجلة أمور، توسيع نطاق الوقاية من انتقال األمراض     . اإليدز/البشري
. األم إىل الطفل هبدف احلد من خطر انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل               

وإضافة إىل ذلك، خيضع مجيع األطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشري للعـالج،             
واستحدث أيضاً نوعان جديدان من لقاحات األطفال       . CD4بصرف النظر عن تعداد اخلاليا      

وسع للتحصني، أي اللقاح ضد املكورات الرئوية املتقارنة ملنع االلتهاب الرئوي           يف الربنامج امل  
وقد بدأت جنوب أفريقيا أيضاً محلة بـشأن        . واللقاح املضاد للفريوس العجلي ملنع اإلسهال     

وإضافة . تسريع احلد من الوفيات النفاسية يف أفريقيا كجزء من برنامج عمل االحتاد األفريقي            
احلكومة، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برناجماً تعاونياً وهو          إىل ذلك، وضعت    

املصمم ملساعدة احلكومات والشركاء على القيـام       " إطار تسريع األهداف اإلمنائية لأللفية    "
 تعترض إحراز تقدم يف حتقيق األهداف املعينة الـيت        بصورة منهجية بتحديد االختناقات اليت      

 ، وإيالء هذه االختناقـات األولويـة  لأللفية اإلمنائيةد املناسب من األهداف   حتقق يف املوع   مل
ويف حالة جنوب أفريقيا، سيستخدم إطار تسريع األهداف اإلمنائية         . إجياد حلول سريعة هلا   و

  . لأللفية لزيادة التقدم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة
هتدف احلكومة إىل حتسني املرافق القائمة وبناء مرافق        : ةاكتظاظ املرافق اإلصالحي    -٣٩

إصالحية جديدة الستيفاء الشروط املبينة يف الورقة البيضاء املتعلقة بإصالحيات جنوب أفريقيا 
 ٥ رقـم    القـانون  (٢٠١١ويقّر قانون تعديل قانون املرافق اإلصالحية لعام        . ٢٠٠٥لعام  

حملتجزين رهن احلبس االحتياطي الذين يسهمون إىل       حبقوق ومبعاملة ا  ) ٢٠١١الصادر يف عام    
حد كبري يف مستويات االكتظاظ يف بعض املرافق اإلصالحية، ويبني حقـوقهم بالتفـصيل،              
وينص على تسريع القضايا من خالل نظام إلدارة تدفق القضايا للتخفيف من االكتظـاظ يف          

اتيجية متعددة األوجه أثبتـت     وإضافة إىل ذلك، اعتمدت احلكومة استر     . املرافق اإلصالحية 
  .بالفعل فعاليتها يف احلد من ارتفاع مستويات االكتظاظ

أفضت التحديات املتعلقة بالبطالة والفقر وعدم املساواة إىل ظهـور          : كره األجانب   -٤٠
وقد اختذت احلكومة عدة تـدابري      . نزعات كره األجانب يف أوساط مواطين جنوب أفريقيا       

األجانب تشمل، يف مجلة أمور، أعمال الشرطة الظاهرة للعيـان          للتخفيف من ويالت كره     
وجدير بالذكر يف هذا اخلصوص     . وبرامج توعية اجملتمع احمللي وتعزيز التسامح والتنوع الثقايف       

أن موقف حكومة جنوب أفريقيا قدر تركَّز دوماً على اعتناق التنوع والتسامح كقيم أساسية              
املؤمتر العاملي ملناهـضة العنـصرية      وقد استضافت احلكومة    . من قيم دميقراطيتها الدستورية   

وينظر اجملتمع . ٢٠٠١ لعام من تعصب والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك
، على أهنا الوثيقة التوجيهية     ربانيإعالن وبرنامج عمل د   الدويل إىل حصيلة هذا املؤمتر، وهي       
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مظاهر ويـالت  من مجيع تصاف الالزمة للحد بفعالية   الوحيدة اليت تلخص التدابري وسبل االن     
إعالن وبرنامج  وتقود جنوب أفريقيا اجلهود الدولية املبذولة لتنفيذ        . العنصرية وكره األجانب  

وقد اقتصرت حوادث كـره     .  بفعالية من قبل مجيع الدول على املستوى الوطين        ربانيعمل د 
 على بعض املنـاطق يف البلـد        ٢٠٠٨يو  ما/األجانب اليت وقعت يف جنوب أفريقيا منذ أيار       

ومتكنت الدولة من وقف موجة     .  إجرامية  عناصر ، يف معظم احلاالت   ،الظاهرةوراء  وكانت  
. لديها من أجهزة أمن الدولة ووكاالت إنفاذ القانون        كره األجانب بالعمل عن كثب مع ما      

 مواطين جنوب أفريقيـا     ونفذت أيضاً برامج للتوعية العامة يف مجيع أحناء البلد لتثقيف مجيع          
  .بشرور كره األجانب واحلاجة امللحة لتعزيز القيم الدستورية للتنوع والتسامح واعتناقها

تواصل احلكومة التصدي للتحديات اليت تتعلق، بصفة خاصـة،         : االجتماعيالتالحم    -٤١
ات، وللتخفيف مـن تلـك التحـدي     . بتحقيق التالحم االجتماعي والتسامح واعتناق قيم التنوع      

شرعت احلكومة يف عدة برامج بالتعاون مع اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين والـشركاء              
. االجتماعيني اآلخرين ذوي الصلة ملواجهة التحديات اليت تعوق حتقيـق الـتالحم االجتمـاعي           

وتأخذ هذه الربامج، ضمن مجلة أمور أخرى، شكل حوارات جمتمعية شعبية وأنشطة مـشتركة              
ومحالت وطنية ومؤمترات بشأن املطالبـة      " يوم التراث الوطين  "و" يوم أفريقيا "الثقافات، مثل   بني  

، ومحالت إشاعة احلس األخالقي، وحوارات فيما بني األجيال للتصدي          )أوبونتو(بالقيم اإلجيابية   
 متهيداً ملـؤمتر القمـة      ٢٠٠٩ويف هذا اخلصوص، عقدت ندوات وطنية يف عام         . لكره األجانب 

وسيستند مـؤمتر القمـة هـذا إىل        . طنية بشأن التالحم االجتماعي الذي سيعقد يف هذا العام        الو
الدروس املستفادة من املؤمترات الرئيسية واملباريات الرياضية اليت تنظم يف جنوب أفريقيا، مبـا يف               

 أدى   والذي ٢٠١٠ذلك الكأس العاملي لكرة القدم الذي نظمه االحتاد الدويل لكرة القدم يف عام              
  .دوراً حافزاً على حتقيق التالحم االجتماعي وبناء القدرات الوطنية يف بلدنا

وتتجلى مظاهر الظلم التارخيي لنظام الستعمار والفصل العنصري الـذي أدى إىل               -٤٢
عمق  هتميش الفئات الضعيفة واستبعادها اجتماعياً يف الفقر والبطالة وعدم املساواة، وهو ما           

وهذه التحديات الثالثية هي إهانة للكرامة اإلنسانية       . قتصادية يف اجملتمع  جذور التفاوتات اال  
وقد أكـد الـرئيس     . وهي تقوض التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        

 زيادة اإلنفاق االجتمـاعي يف الـسنوات        ٢٠١٢زوما يف خطابه عن حالة األمة لعام         غ ج
ات كبرية من املزمع توظيفها يف بـرامج تطـوير اهلياكـل    القليلة املاضية وأعلن عن استثمار    

األساسية يف السنوات الثالث املقبلة للتخفيف من حدة ذلك عن طريق التفاعل احملكم التوازن  
  .بني عمليات التدخل االجتماعية وتلك اليت تتعلق بالسياسات االقتصادية

  املعوقات اليت تعترض التنفيذ  -جيم  
ج حقوق اإلنسان هبدف جعل احلقوق حقيقة واقعة جلميع مواطين          يقتضي تنفيذ برام    -٤٣

وعلى الرغم من أن وزارة العدل والتطوير الدستوري        . جنوب أفريقيا التنسيق املعزز والفعال    
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هي الوصي الوطين على قوانني وسياسات جنوب أفريقيا يف جمال حقوق اإلنسان، فإن التنفيذ   
ة يف دستور جنوب أفريقيا ويف العهـدين الـدوليني          الفعلي جملموعة حقوق اإلنسان املكرس    

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      (الرئيسيني حلقوق اإلنسان اللذين وضعتهما األمم املتحدة        
يدخل يف  ) االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  .ريعيةنطاق عدة إدارات حكومية وفقاً لواليتها التش
ويف السياق املشار إليه أعاله، هناك ثالث جمموعات حكومية هامة التزمت بإدراج              -٤٤

 سـيما  العمل اجتماعاهتا، و  مسائل حقوق اإلنسان كبنود دائمة يف جدول أعمال وبرامج          
جمموعـة القطـاع    ) أ(وهذه اجملموعات هي    .  الدولية مسألة امتثال جنوب أفريقيا اللتزاماهتا    

جمموعة التعاون الدويل والتجارة    ) ج(جمموعة العدالة ومنع اجلرمية واألمن؛      ) ب(االجتماعي؛  
ومن املأمول به أن يضمن هذا النهج حتسني تنسيق الربامج الدولية جلنوب أفريقيا يف              . واألمن

جمال حقوق اإلنسان أعلى مستوى لتخطيط السياسات وتنفيذها داخل احلكومة، وفعاليـة            
 مجيع املسائل اهلامة يف هذا اخلصوص باهتمام عاجل ومناسب مـن            وستحظى. ذلك التنسيق 

تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات    ) أ: (ومن هذه املسائل  . قبل احلكومة على أعلى املستويات    
تنفيذ التوصيات الـصادرة    ) ب(رصد معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أو توصياهتا؛         

االستجابة يف الوقـت  ) ج(مم املتحدة حلقوق اإلنسان؛     يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس األ     
 االمتثال) د(؛  لألمم املتحدة  نظام حقوق اإلنسان   املوجهة من قبل     "العاجلةللرسائل  "املناسب  

  .مسائل أخرى ذات صلة) ه(لنظام تقدمي التقارير يف إطار هيئات املعاهدات؛ 
فوضية األمم املتحدة الـسامية     ودخلت جنوب أفريقيا يف شراكة فعالة وعملية مع م          -٤٥

 باألمم املتحـدة ترمـي إىل تـوفري         إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   حلقوق اإلنسان و  
القدرات والتدريب ملوظفي احلكومة ذوي الصلة يف جتميع التقارير القطرية املقدمة إىل نظام              

ىل تنظـيم برنـامج   وقد أدت هذه الشراكة إ. رصد معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
 يف  ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٦تدرييب ناجح إىل حد كبري جداً يف الفترة من          

ومن املتوقع أن تـستمر     .  موظفاً من موظفي احلكومة    ٨٥بريتوريا، وهو برنامج حضره حنو      
اإلنسان وتعمل املفوضية السامية حلقوق     . برامج متابعة هذه البداية املمتازة يف الوقت املناسب       

على حنو وثيق مع حكومة جنوب أفريقيا يف عقد عدة حلقات دراسية بشأن حقوق اإلنسان               
من أجل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي لوضع تصور للنهج اإلقليمي لتنفيـذ التزامـات              

وقد طرأ تطور أساسي آخر يف هذا اخلصوص يتعلـق بعقـد            . حقوق اإلنسان بشكل فعال   
مكتـب األمـم    إلقليمية املشتركة بني اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي و       احللقة الدراسية ا  

 يف  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ إىل   ١٥ يف الفترة من     املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   
بريتوريا، وقد اعتمدت بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي خالل هذه احللقة برناجمـاً             

  . جعل املنطقة مبنأى عن بالء املخدرات واجلرميةإقليمياً يرمي إىل
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  األولويات الوطنية الرئيسية  -خامساً  
حددت حكومة جنوب أفريقيا على النحو املشار إليه سابقاً مخـس أولويـات وطنيـة       -٤٦

وتتمثل هذه  .  متشياً مع واليتها السياسية االنتخابية     ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠٠٩رئيسية للفترة من عام     
مكافحـة الفـساد    ) د(التعليم؛  ) ج(الصحة؛  ) ب(توفري فرص العمل؛    ) أ: (فيما يلي األولويات  
وجرى تنسيق هذه األولويـات     . التنمية الريفية وإصالح األراضي واألمن الغذائي     ) ه(واجلرمية؛  

  .٢٠١٤ثنيت عشرة التالية املزمع تنفيذها وحتقيقها حبلول عام بعناية وأدرجت يف النتائج اال
، أعادت احلكومة تشكيل نظام      تنفيذاً فعاالً  األولويات املشار إليها أعاله   نفيذ  وبغية ت   -٤٧

اجملموعات الذي يضم إدارات حكومية تضطلع بواليات سياساتية وتـشريعية تـرتع إىل أن         
وباملثل، تقوم احلكومة بتنسيق وإدماج عملية تنفيذ خططها . تكون شاملة ويعزز بعضها بعضاً

نـواتج  م منتديات التنفيذ الذي جيمع بني إدارات حكوميـة لـديها            وبراجمها عن طريق نظا   
  .فيما يتصل بتحقيق نتيجة مشتركةمتداعمة 

  :والنتائج االثنتا عشرة هي كاآليت  -٤٨
  احلق يف احلصول على التعليم األساسي اجليد؛: التعليم األساسي  )أ(  
  يقيا؛حياة مديدة ومليئة بالصحة جلميع مواطين جنوب أفر: الصحة  )ب(  
  حتقيق سالمة مجيع األشخاص يف جنوب أفريقيا وشعورهم باألمان؛: السالمة  )ج(  
  توفري العمل الالئق عن طريق النمو االقتصادي الشامل؛: العمالة  )د(  
  توفري قوة عاملة ماهرة وقادرة على دعم مسري النمو الشامل؛: املهارات  )ه(  
 من اهلياكل االقتصادية الفعالة      وضع شبكة  :اهلياكل األساسية االقتصادية    )و(  

  والقادرة على املنافسة واالستجابة؛
إقامة جمتمعات حملية ريفية نابضة باحلياة وعادلة ومستدامة        : التنمية الريفية   )ز(  

  تسهم يف حتقيق األمن الغذائي للجميع؛
إقامة مستوطنات بشرية مـستدامة وحتقيـق       : مستوطنات بشرية متكاملة    )ح(  

  فضل لألسر املعيشية؛نوعية حياة أ
إنشاء نظام حكومة حملية سـريع االسـتجابة وخاضـع          : احلكومة احمللية   )ط(  

  للمساءلة وفعال وناجع؛
  محاية وتعزيز أصولنا البيئية ومواردنا الطبيعية؛: البيئة  )ي(  
خلق جنوب أفريقيا أفضل وأفريقيـا أفـضل        : العالقات الوطنية والدولية    )ك(  

  وعامل أفضل؛
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توفري خدمة عامة فعالة وكفؤة وموجهـة حنـو التنميـة،           : دمة العامة اخل  )ل(  
  .ومواطَنة متمكنة وعادلة وشاملة للجميع

ويتزامن حتقيق النتائج املشار إليها سابقاً مع الوفاء حبقـوق اإلنـسان واحلريـات                -٤٩
سان األساسية املكرسة يف دستور جنوب أفريقيا وعهدي األمم املتحدة األساسيني حلقوق اإلن           

احلق يف التعلـيم؛     )أ(احلصر   على السواء وإعماهلا تدرجيياً، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال          
احلـق يف العمـل؛      )ج(احلق يف الرعاية الصحية والغذاء واملاء والصرف الـصحي؛           )ب(
احلق يف بيئـة     )و(احلق يف الضمان االجتماعي؛      )ه(احلق يف احلصول على سكن الئق؛        )د(

  .احلق يف املواطنة )ح(احلق يف مستوى معيشي الئق؛  )ز(ية؛ سليمة وصح
وقد أقرت احلكومة بأن إعمال هذه احلقوق واحلريات األساسية يقتضي سياسـات              -٥٠

مناسبة وختطيطاً برناجمياً على املديات القصري واملتوسط والطويل وحشد املوارد املطلوبة على            
 عن التخطيط اجملـزأ     ٢٠٠٩كومة منذ عام    ويف هذا اخلصوص، ختلت احل    . مجيع املستويات 

وأنشأت جلنة للتخطيط الوطين مكلفة بوضع خطة إمنائية وطنية تتضمن رؤية طويلة األجـل              
 وضع إطار جديد ملسار النمو وحـددت        ٢٠١٠، وبدأت يف عام     ٢٠٠٣وإسقاطات لعام   

ألخـضر  تطوير اهلياكل األساسية والسياحة والزراعة والتعـدين والتـصنيع واالقتـصاد ا           
  .كمحركات أساسية خللق فرص العمل

ونظام اجملموعات احلكومية يف جنوب أفريقيا هو آلية تنسيق أعدت لتنفيذ الربامج بفعالية               -٥١
من أجل حتقيق األولويات الوطنية والوفاء بالتزامات جنوب أفريقيا يف جمال حقوق اإلنسان علـى       

اية، ُتدرج االلتزامات الدولية حلقـوق اإلنـسان        وهلذه الغ . املستويات اإلقليمي والقاري والدويل   
  .كبنود دائمة يف جدول األعمال وبرامج العمل اخلاصة باجملموعات احلكومية ذات الصلة

  توقعات املساعدة التقنية  -سادساً  
الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة       "تلتزم حكومة جنوب أفريقيا بتحقيق أهداف         -٥٢

اللتزام على ثالثة مستويات هامة، تكون يف كل مـستوى منـها            ويتم الوفاء هبذا ا   ". أفريقيا
جمموعة وحيدة من الشركاء، واهلدف من ذلك هو حشد املوارد الضرورية واإلرادة السياسية             

وعلى املستوى احمللي، أبرمت احلكومة عقداً اجتماعياً مع مجيع اجلهـات           . والتعاون الدويل 
 ومؤسسات العمل واملؤسسات     التجارية شاريع وامل اجملتمع املدين (صاحبة املصلحة ذات الصلة     

ويف هـذا اخلـصوص،     . لتحسني تنفيذ براجمها املتعلقة حبقوق اإلنسان     ) األكادميية والبحثية 
أنشأت احلكومة اجمللس الوطين للتنمية االقتصادية والعمل، الذي يضم احلكومة وقطاع العمل            

 مسائل تتعلق باكتـساب املهـارات ذات   املنظم والقطاع اخلاص لكي يعاجل، يف مجلة أمور،      
األولوية وإعادة حتديد أولويات نظام التعليم املوجه حنو ضمان حتسني النوعية يف التعليم، مع              

  .توفري املناسب من التدريب واملهارات حلفز اقتصاد املعرفة بفعالية
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ليمية وتعكف جنوب أفريقيا على إقامة شراكات إقليمية قوية واستحداث برامج إق            -٥٣
وتستتبع اجملاالت اهلامة احملـددة     . مع وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ذات الصلة       

يف هذا اخلصوص القيام بأمور، منها اختاذ تدابري فعالة ملراقبة احلدود واجلرمية املنظمـة عـرب                
رات واجلرمية واملخداالجتار غري املشروع بالبشر واألعضاء البشرية واألسلحة اخلفيفة      (الوطنية  

وقـد  . والتكامل االقتصادي اإلقليمي واألمن الغذائي اإلقليمي     )  األموال وغسل اإللكترونية
) اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي   (دخلت حكومة جنوب أفريقيا، ويف الواقع بلدان املنطقة         

 عن طريق   يف شراكات مع الوكاالت والربامج والصناديق ذات الصلة لتوفري القدرات املطلوبة          
وتشمل القضايا التقليدية املشار إليها يف      . التعاون التقين من أجل التخفيف من هذه الويالت       

هذا اخلصوص الربنامج اإلقليمي املشترك بني اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي ومكتـب             
، رميـة األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية جلعل املنطقة مبنأى عن بالء املخـدرات واجل            

 لألغذيـة  املتحـدة والتعاون بني اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وبرامج منظمة األمـم           
 للجنـوب   والزراعة لتحقيق األمن الغذائي يف املنطقة، والتعاون الوشيك بني اجلماعة اإلمنائية          

 اإلنسان لوضع القيم واملبـادئ املـشتركة      األفريقي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق       
 والتعـاون بـني     ، اإلنسان حقوق جمالللجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي موضع التنفيذ يف        

 األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل وضـع        اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومفوضية    
  .معايري موحدة للتعامل مع املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء

اإلسـهام يف خلـق     "خلارجية جلنوب أفريقيا املتمثلة يف      ومتشياً مع أولوية السياسة ا      -٥٤
، تتعاون عدة إدارات حكومية مع بلدان املنطقة بشأن جمموعة من           "أفريقيا أفضل وعامل أفضل   

بعد  الربامج ترمي إىل مساعدة البلدان اخلارجة من الرتاع يف برامج إعادة اإلعمار يف فترة ما              
وقد ثبت  . ية وسيادة القانون واحلكم اخلاضع للمساءلة     الرتاع من أجل إرساء دعائم الدميقراط     

أن تبادل اخلربات واملساعدة التقنية بني جنوب أفريقيا وهذه البلدان يعود بالفائدة على مجيع              
  .األطراف املعنية

إنشاء وكالة للـشراكة اإلمنائيـة جلنـوب        "وتعكف حكومة جنوب أفريقيا على        -٥٥
جنوب أفريقيا للعمل مع البلدان اجملاورة هلـا مباشـرة          ، مما سيخلق فرص عمل يف       "أفريقيا

ومن املتوقع أن تركـز     . والبلدان األخرى البعيدة عن أفريقيا من أجل حتقيق أهدافها اإلمنائية         
وكالة الشراكة اإلمنائية براجمها وترسيها على املسائل األساسية، مثل حتقيق األهداف اإلمنائية            

 عن التصدي لألزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية بإجيابية        ، فضالً ٢٠١٥لأللفية حبلول عام    
وتستخدم حكومة جنوب أفريقيا يف الوقت احلايل صندوق النهضة األفريقية لتحقيق           . وفعالية

، انطالقاً من رؤيتها للنـهوض       حكومة جنوب أفريقيا مؤخراً    قامتوأ. بعض هذه األهداف  
يف أفريقيا شراكة مع مركز القانون اجملتمعـي يف         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

كيب، عن طريق صندوق النهضة األفريقية، ملساعدة املقرر اخلـاص املعـين             جامعة ويسترن 
يف األمم املتحدة علـى تعمـيم       بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان التابع جمللس حقوق اإلنسان         
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لقارة األفريقية قبل اعتمادها من قبـل        املبادئ التوجيهية املتعلقة هبذه املسألة داخل ا       مشروع
  .٢٠١٢سبتمرب /جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين يف أيلول

ميكن، بالنظر إىل حمدوديـة البيانـات وعـدم          يتعلق باهلجرة عرب احلدود ال     وفيما  -٥٦
توفري حملة  ) ملون وثائق هوية  حي سيما املهاجرون الذين ال    وال(يتعلق باملهاجرين    مواءمتها فيما 

عامة مفصلة عن مجيع تدفقات اهلجرة إىل جنوب أفريقيا ومنها أو بني جنوب أفريقيا والدول               
ولذلك، فإن جنوب أفريقيا ستحتاج إىل مساعدة تقنية من وكاالت األمم           . األعضاء األخرى 

من األعباء امللقاة علـى  املتحدة إلجياد السبل الكفيلة بإدارة اهلجرة وتيسريها على حنو خيفف          
عاتق اخلدمات االجتماعية يف جنوب أفريقيا، ووضع منوذج متويل يستند إىل األدلة من أجل              

املُعديـة  املهاجرين وغريهم من اجملموعات السكانية املتنقلة، واحلد من تأثري بعض األمراض            
 املنقولة عـن     املُعدية اإليدز والسل واملالريا واألمراض   /فريوس نقص املناعة البشري   (الرئيسية  

يتعلـق   على النظم الصحية جلنوب أفريقيا، وبصفة خاصـة فيمـا         ) طريق االتصال اجلنسي  
  .باملسافرين أو الزائرين غري النظاميني

ولذلك من املهم أن تقوم وكاالت األمم املتحدة، مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة      -٥٧
فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من       العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة وم     

اجلهات صاحبة املصلحة على املستويني اإلقليمي والدويل بتبادل املعلومات وزيـادة فهـم             
  .اخليارات السياساتية وعمليات التدخل املتاحة الرامية إىل حتسني اآلثار السلبية للهجرة

  خامتة  -سابعاً  
ر، ستخضع جنوب أفريقيا لالستعراض الثاين يف إطار        كما أشري يف بداية هذا التقري       -٥٨

وقد استوعبت  . آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         
الشروط اإلجرائية هلذه العملية وتقوم بتجسيدها بفعالية علـى املـستوى           احلكومة تدرجيياً   

مي إىل تنـسيق عملـها بفعاليـة حـول          وستواصل احلكومة، يف إطار هنجها الرا     . الوطين
االستعراض الدوري الشامل، إقامة شراكات فعالة مع األطراف الفاعلة للمجتمـع املـدين             

وترى . يتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها لتحسني احلوار الوطين فيما
تمتع حبقـوق اإلنـسان     حكومة جنوب أفريقيا أن من املهم العمل هبذه الطريقة ألن حتقيق ال           

 على عاتق احلكومـة علـى    العملية يقع أوالً وقبل كل شيء     واحلريات األساسية من الناحية     
ويقّدر نظام احلكم يف جنوب أفريقيا الدور الذي تضطلع به آليات حقوق            . املستوى الوطين 

  .اإلنسان اإلقليمية والدولية يف تكملة اجلهود الوطنية يف هذا اخلصوص

        


