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ابتساتررا  الادورا الماامل. فهاو عملياة فريادة مجهورية جنوب أفريقياا داديدة اتلتا ا   -١
تنطوا على استررا  لسجل حقوق اإلنسان يف مجهورية جناوب أفريقياا وتسامت اتقاسام أف ال 
املمارسات املترلقة حبقوق اإلنسان يف مجيا  أاااا الرااملت وتماج  علاى التحسام املساتمر  قاوق 

 ل األع اا.اإلنسانت ت يف جنوب أفريقيا فحسبت ال يف مجي  الدو 
وقااااااد نواااااارت جنااااااوب أفريقيااااااا يف التوراااااايات الااااااواردة يف تقرياااااار ال رياااااا  الراماااااال املراااااا   -٢

ابتسااتررا  الاادورا المااامل املترلاا  ينااوب أفريقيااا املقااد  يف االولااة اللاللااة ل سااتررا  الاادورا 
 الماملت وتقد  طّيه ردها على التوريات.

يهااا حسااب املواوااي  وهااق إمااا  مقبولااة  وقااد رحتباات التوراايات وردود جنااوب أفريقيااا عل -٣
  أو  أححيط هبا علما  . متاما  
أححايط هباا علماا   هاق تلاات الا" تنوار فيهاا جناوب أفريقياا وت   نهااا  والتورايات الا"   -٤

  اتلت ا  هبا يف هذه املرحلة.

نسةةةان حقةةةوق اإلرير تقةةةا زايراو املقةةةرريخل انيا ةةةد  وتقةةةد  قبةةةومل املعةةةايل الدوليةةةة  وتيسةةةل  
 ألمم املتحدةاواختيار املرشحد هليئاو معاهداو 

 التوريات املقبولة -٥
؛ ١٣-١٣٩؛ ١٢-١٣٩؛ ١١-١٣٩؛ ١٠-١٣٩؛ ٩-١٣٩؛ ٨-١٣٩؛ ٧-١٣٩ 
 .٣٣-١٣٩؛ ٣١-١٣٩؛ ٣٠-١٣٩؛ ١٨-١٣٩؛ ١٧-١٣٩؛ ١٥-١٣٩؛ ١٤-١٣٩
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -6

 ؛١6-١٣٩ ؛6-١٣٩ ؛٥-١٣٩ ؛٤-١٣٩ ؛٣-١٣٩ ؛٢-١٣٩ ؛١-١٣٩ 
 ؛٢٥-١٣٩ ؛٢٤-١٣٩ ؛٢٣-١٣٩ ؛٢٢-١٣٩ ؛٢١-١٣٩ ؛٢٠-١٣٩ ؛١٩-١٣٩
 .٣٤-١٣٩ ؛٣٢-١٣٩ ؛٢٩-١٣٩ ؛٢٨-١٣٩ ؛٢٧-١٣٩ ؛٢6-١٣٩

جلنةةةة جنةةةوب أفريقيةةةا اقةةةوق اإلنسةةةان وصلهةةةا مةةةخل آليةةةاو ر ةةةد حقةةةوق سةةةياق عمةةةل تعزيةةةز   
 مع اجملتمع املدين اتعاوهنا  وميزانيتها و إحصاءاهتو اإلنسان  

 التوريات املقبولة:  -٧
 .٣٧-١٣٩ ؛٣٨-١٣٩ ؛٣6-١٣٩ 

 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٨
 .٤٠-١٣٩ ؛٣٩-١٣٩ ؛٣٥-١٣٩ 

طةةاب الةراهيةةة  وخطةةة العمةةل مشةةرو  القةةانون املتعلةةق خاجلةةرا م املرتةبةةة عةةدافع الةراهيةةة  و   
األجانة  ومةا يتصةل عةمل  مةخل تعصة    وكةر الوطنية ملةافحة العنصرية والتمييز العنصةري 

 وعدم التمييز
 التوريات املقبولة -٩
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 ؛٤٧-١٣٩ ؛٤6-١٣٩ ؛٤٥-١٣٩ ؛٤٤-١٣٩ ؛٤٣-١٣٩ ؛٤٢-١٣٩ 
 ؛٥٤-١٣٩ ؛٥٣-١٣٩ ؛٥٢-١٣٩ ؛٥١-١٣٩ ؛٥٠-١٣٩ ؛٤٩-١٣٩ ؛٤٨-١٣٩
 ؛6١-١٣٩ ؛6٠-١٣٩ ؛٥٩-١٣٩ ؛٥٨-١٣٩ ؛٥٧-١٣٩ ؛٥6-١٣٩ ؛٥٥-١٣٩
 ؛6٨-١٣٩ ؛6٧-١٣٩ ؛66-١٣٩ ؛6٥-١٣٩ ؛6٤-١٣٩ ؛6٣-١٣٩ ؛6٢-١٣٩
 ؛٧6-١٣٩ ؛٧٥-١٣٩ ؛٧٤-١٣٩ ؛٧٣-١٣٩ ؛٧١-١٣٩ ؛٧٠-١٣٩ ؛6٩-١٣٩
 ؛٨٣-١٣٩ ؛٨٢-١٣٩ ؛٨١-١٣٩ ؛٨٠-١٣٩ ؛٧٩-١٣٩ ؛٧٨-١٣٩ ؛٧٧-١٣٩
 .٨٩-١٣٩ ؛٨٨-١٣٩ ؛٨٧-١٣٩ ؛٨6-١٣٩ ؛٨٥-١٣٩ ؛٨٤-١٣٩
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -١٠

 .٩٠-١٣٩ ؛٧٢-١٣٩ 

 الوطنية التنميةوتعزيز خطة  الدولةاالجتماعي وعناء  التالحم  
 التوريات املقبولة -١١

 .١٣6-١٣٩ ؛١٣٥-١٣٩ ؛١٣٤-١٣٩ 

واملثليةاو واملثليةون  املصاعون ابملهقمحاية الفئاو الضعيفة اليت تندرج ضمخل الفئاو التالية:   
 . فاو اجلنسد ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسية وحاملو

 التوريات املقبولة -١٢
 ؛٩6-١٣٩ ؛٩٥-١٣٩ ؛٩٤-١٣٩ ؛٩٣-١٣٩ ؛٩٢-١٣٩ ؛٩١-١٣٩ 
 .١٠٢-١٣٩ ؛١٠١-١٣٩ ؛١٠٠-١٣٩ ؛٩٩-١٣٩ ؛٩٨-١٣٩ ؛٩٧-١٣٩

 التمييز والعنف ضد املرأة  
 التوريات املقبولة -١٣

 ؛١٩6-١٣٩ ؛١٩٥-١٣٩ ؛١٩٢-١٣٩ ؛١٩١-١٣٩ ؛١٩٠-١٣٩ ؛١٨٩-١٣٩ 
 ؛٢٠٣-١٣٩ ؛٢٠٢-١٣٩ ؛٢٠١-١٣٩ ؛١٩٩-١٣٩ ؛١٩٨-١٣٩ ؛١٩٧-١٣٩
 ؛٢١٠-١٣٩ ؛٢٠٩-١٣٩ ؛٢٠٨-١٣٩ ؛٢٠6-١٣٩ ؛٢٠٥-١٣٩ ؛٢٠٤-١٣٩
 ؛٢١6-١٣٩ ؛٢١٥-١٣٩ ؛٢١٤-١٣٩ ؛٢١٣-١٣٩ ؛٢١٢-١٣٩ ؛٢١١-١٣٩
 .٢١٩-١٣٩ ؛٢١٨-١٣٩ ؛٢١٧-١٣٩
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -١٤

 .٢٠٧-١٣٩ ؛٢٠٠-١٣٩ ؛١٩٤-١٣٩ ؛١٩٣-١٣٩ 

 الشعوب األ لية  
 التوريات املقبولة -١٥

 ١٠٣-١٣٩. 
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 معايل حقوق اإلنسان  ومحاية البيئة  
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -١6

 .١٠6-١٣٩ ؛١٠٥-١٣٩ ؛١٠٤-١٣٩ 

 وأوضةةةا حقةةوق اإلنسةةان  يف جمةةةاملإنفةةاا القةةانون  واجلروةةة  والفسةةةاد  والتثقيةةف والتةةدري    
 االحتجاز

 التوريات املقبولة -١٧
 ؛١١٤-١٣٩ ؛١١٣-١٣٩ ؛١١٢-١٣٩ ؛١١١-١٣٩ ؛١٠٨-١٣٩ ؛١٠٧-١٣٩ 
٢٢٧-١٣٩.  
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -١٨

 .١١٠-١٣٩ ؛١٠٩-١٣٩ 

 وسيادة القانونااةم الرشيد   
 التوريات املقبولة -١٩

 .١٣١-١٣٩ ؛١١٧-١٣٩ 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  
 التوريات املقبولة -٢٠

 .٢٢٢-١٣٩ ؛٢٢١-١٣٩ ؛١١6-١٣٩ 
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٢١

 .٢٤٣-١٣٩ ؛٢٢6-١٣٩ ؛٢٢٥-١٣٩ ؛٢٢٤-١٣٩ ؛٢٢٣-١٣٩ ؛١٥٣-١٣٩ 

 إقامة العدمل واحملاكمة العادلة  
 التوريات املقبولة -٢٢

 ١١٥-١٣٩. 

 حظر االجتار ابلبشر  
 التوريات املقبولة -٢٣

 .١٢٩-١٣٩ ؛١٢٨-١٣٩ ؛١٢٧-١٣٩ ؛١٢6-١٣٩ ؛١٢٥-١٣٩ ؛١٢٤-١٣٩ 

  اارية واألمان - عام  
 التوريات املقبولة -٢٤

 ١٢١-١٣٩. 
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 علما   التوريات ال" أححيط هبا -٢٥
 .١٢٣-١٣٩ ؛١٢٢-١٣٩ 

 حرية التعبل والرأي  
 التوريات املقبولة -٢6

 ١١٨-١٣٩. 
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٢٧

 .١٢٠-١٣٩ ؛١١٩- ١٣٩ 

 ااق يف الصحة والعمل والتعليم  
 التوريات املقبولة -٢٨

 ؛١6٤-١٣٩ ؛١6٣-١٣٩ ؛١6٢-١٣٩ ؛١6١-١٣٩ ؛١6٠-١٣٩ ؛١٥٩-١٣٩ 
 ؛١٧٠-١٣٩ ؛١6٩-١٣٩ ؛١6٨-١٣٩ ؛١6٧-١٣٩ ؛١66-١٣٩ ؛١6٥-١٣٩
 ؛١٧6-١٣٩ ؛١٧٥-١٣٩ ؛١٧٤-١٣٩ ؛١٧٣-١٣٩ ؛١٧٢-١٣٩ ؛١٧١-١٣٩
 ؛١٨٣-١٣٩ ؛١٨٢-١٣٩ ؛١٨١-١٣٩ ؛١٨٠-١٣٩ ؛١٧٩-١٣٩ ؛١٧٧-١٣٩
 .١٣٣-١٣٩ ؛١٨٨-١٣٩ ؛١٨٧-١٣٩ ؛١٨6-١٣٩ ؛١٨٥-١٣٩ ؛١٨٤-١٣٩
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٢٩

 ١٧٨-١٣٩. 

الصةةر  خةةدماو ااةةق يف التمتةةع ىسةةتوي معيشةةي ال ةةق  وااةةق يف الغةةماء وميةةا  الشةةرب و   
 الصحي

 التوريات املقبولة -٣٠
 .١٥٨-١٣٩ ؛١٥٧-١٣٩ ؛١٥6-١٣٩ ؛١٥٥-١٣٩ ؛١٥٤-١٣٩ ؛١٤6-١٣٩ 

 األطفامل: ااماية مخل االستغالمل  
 التوريات املقبولة -٣١

 ؛٢٣٥-١٣٩ ؛٢٣٢-١٣٩ ؛٢٣١-١٣٩ ؛٢٣٠-١٣٩ ؛٢٢٩-١٣٩ ؛٢٢٨-١٣٩ 
٢٣-١٣٩6.  
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٣٢

 ؛٢٤٠-١٣٩ ؛٢٣٩-١٣٩ ؛٢٣٨-١٣٩ ؛٢٣٧-١٣٩ ؛٢٣٤-١٣٩ ؛٢٣٣-١٣٩ 
 .٢٤٢-١٣٩ ؛٢٤١-١٣٩
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القضةةاء علةةف الفقةةر  وعةةدم املسةةاواة  والبطالةةة  والتنميةةة االقتصةةادية  والتمةةةد  واامايةةة   
 االجتماعية

 التوريات املقبولة -٣٣
 ؛١٤١-١٣٩ ؛١٤٠-١٣٩ ؛١٣٨-١٣٩ ؛١٣٧-١٣٩ ؛١٣٢-١٣٩ ؛١٣٠-١٣٩ 
 ؛١٤٨-١٣٩ ؛١٤٧-١٣٩ ؛١٤٥-١٣٩ ؛١٤٤-١٣٩ ؛١٤٣-١٣٩ ؛١٤٢-١٣٩
 .١٥١-١٣٩ ؛١٥٠-١٣٩ ؛١٤٩-١٣٩
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٣٤

 .٤١-١٣٩ ؛١٥٢-١٣٩ 

 واإل الحاوالنهوض ابلشباب والتمةد االقتصادي   
 التوريات املقبولة -٣٥

 .١٤٩-١٣٩ ؛١٣٩-١٣٩ 
 التوريات ال" أححيط هبا علما   -٣6

 ٢٢٠-١٣٩. 

 استنتاج  
مةةا زالةةو جنةةوب أفريقيةةا ملتزمةةة عتعهةةداهتا الدوليةةة املتعلقةةة زقةةوق اإلنسةةان وعتعزيةةز  -٣٧

ملتزمةةة عبنةةاء أفريقيةةا ومحايةةة ااةةرايو األساسةةية وحقةةوق اإلنسةةان. وال تةةزامل جنةةوب أفريقيةةا 
  أفضل وعامل أفضل.

    


