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  مقدمة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ٧، بعقد دورته األوىل يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اإلنسان 
وقد تـرأس وفـد     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥املعقودة يف    ١٤االستعراض املتعلق جبنوب أفريقيا يف اجللسة       وجرى  

طالع على  ولال. إمتشايل، سفرية جنوب أفريقيا وممثلتها الدائمة يف جنيف       . جنوب أفريقيا معايل السيدة غلودين ج     
 ١٨املعقودة يف    ١٧امل هذا التقرير املتعلق جبنوب أفريقيا يف جلسته          واعتمد الفريق الع   .املرفقتشكيلة الوفد، انظر    

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

) اجملموعـة الثالثيـة   (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  /شباط٢٨ويف    - ٢
  . وقطر، وغواتيماال،زامبيا:  جبنوب أفريقيالتيسري االستعراض املتعلق

  :جبنوب أفريقيا، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق ٥/١ من مرفق القرار ١٥فقرة ووفقاً لل  - ٣

  ؛)أ(١٥تقرير وطين شفوي قُدِّم وفقاً للفقرة   )أ(

 )ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    )ب(
)A/HRC/WG.6/1/ZAF/2(؛  

  ؛ )A/HRC/WG.6/1/ZAF/3 ()ج(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة املفوضيموجز أعدته   )ج(

والربتغال،  عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً آيرلندا، وأملانيا،         ،  جنوب أفريقيا وأُحيلت إىل     - ٤
وميكن االطالع على هذه    .  والسويد وكندا، والدامنرك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وفنلندا،        

  .األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

  ين معـايل الـسيدة غلـود     ، قدمت التقرير الوطين     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥ املعقودة يف    ١٤يف اجللسة     - ٥
 يضمن مجيـع    ١٩٩٦ فأشارت إىل أن دستور عام       .إمتشايل، سفرية جنوب أفريقيا وممثلتها الدائمة يف جنيف       . ج

حكام األساسية املنصوص عليها يف الشرعة الدولية حلقـوق         ألمجيع ا ُيدمُج  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية و    
فهـي  . ا هي عماد الدميقراطية يف هذا البلـد       يأفريق ن شرعة احلقوق يف دستور جنوب     إقائلة  وأضافت  . اإلنسان

وهناك . وحريةتكرِّس حقوق مجيع الناس يف جنوب أفريقيا وترسخ القيم الدميقراطية من كرامة إنسانية ومساواة               
إعالء شأن السلطة القضائية أمر ضت فُّوفقد .  القضائية والتشريعية والتنفيذية يف الدولةفصل واضح بني السلطات

ـ     . سلطة القضاء تأكيد   مبهمة   كُلفت السلطتان التشريعية والتنفيذية   ما  بينالدستور   ادة ويعتـرف الدسـتور بالق
املالحظة وتتجلى إحدى ممارسات السلطة التشريعية اجلديرة ب. جملس القادة التقليدينيإنشاء  وينص على التقليديني

، اعتمدت حكومـة    ١٩٩٤اليت جرت يف عام     فبعد االنتخابات الدميقراطية األوىل     ". أخذ الربملان إىل الشعب   "يف  
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وإنـشاء   ،املساواةانعدام  من   إطاراً إلعادة البناء يتمثل هدفه الرئيسي يف معاجلة املوروث التارخيي            اب أفريقي جنو
هلدف بسرعة، ولكي تبلغ هذا ا. السكان يف جنوب أفريقيامجيع حياة نوعية اخلدمات وحتسني لتوفري نظام متكامل 

بقصد التغلب على حتديات الفقـر      إمنائي  بعد ذلك إطارين تكميليني أحدمها اقتصادي واآلخر        وضعت احلكومة   
يف أوائل البلدان   وقد كانت جنوب أفريقيا من      . املدقع واجلوع والتخلف والبطالة ونقص املهارات ذات األولوية       

وتنفذ احلكومة  . اعية واالقتصادية احلقوق االجتم االحتكام إىل القضاء فيما خيص      العامل اليت ضمَّنت دستوَرها حق      
وقـد ُوضـعت    . إلعمال التدرجيي حلقوق اإلنسان   لاملتوفرة لديها و  مع إيالء االعتبار الواجب للموارد      التزاماهتا  

وأدت .  وهي حقوق تقليدية أكثر،احلقوق االجتماعية واالقتصادية على قدم املساواة مع احلقوق السياسية واملدنية
باحلقوق االجتماعية واالقتصادية املضمونة يف     يف جنوب أفريقيا واملتعلقة      احملكمة الدستورية    األحكام الصادرة عن  

  .باحترام اجملتمع الدويلحتظي الدستور إىل ظهور سوابق قضائية رائدة 

إالّ .  يف املائة من نفقاته اإلمنائية٩٩,٦ول مٌد على نفسه من الناحية املالية، حيث إنه ميالبلد معتقالت إن و  - ٦
مجيع األهداف املتعلقة بتوفري اخلدمات املدرجـة يف        لتحقيق  أن قدرته املؤسسية والبشرية مل تبلغ املستوى األمثل         

 يف العديد من امليـادين اإلنـسانية        اًالفصل العنصري ظاهر  موروث نظام   زال  وال ي .  وبراجمها سياسات احلكومة 
وقد جنحت  . هبا تغيري جنوب أفريقيا متثل حتدياً رئيسياً بعيد املدى        فالتنمية االجتماعية املنصفة املراد     . واالجتماعية

 يف املائة ٤يفوق اقتصادي إمجايل منو معدل احلفاظ على تنشيط االقتصاد يف ىل إالرامية إىل حد ما جهوُد احلكومة 
اوت بني ما ينعم  تتجّسد على وجه اخلصوص يف التفالقتصاد يعاين من اختالالت كبريةسنوياً، ومع ذلك ال يزال ا

،  من جهـة   من ثروة وجودة حياة   ) لرمسياالقتصاد ا (يف جنوب أفريقيا    " االقتصاد األول "به السكان املنتمون إىل     
) نظيم املشاريع االقتصاد غري الرمسي القائم على ت     (" االقتصاد الثاين "وتفشي الفقر يف صفوف السكان املنتمني إىل        

ومن . باإلضافة إىل ذلك، ال يزال معدل البطالة اهليكلية مرتفعاً        و .جهة ثانية  من   وانعدام فرص متكينهم اقتصادياً   
خملفات السياسة التعليمية املوجَّهة اجتماعياً اليت كان يتبعها         ما يتمثل يف     العوامل الرئيسية املسامهة يف هذا الوضع     

إىل القدرة الالزمة   ممن يفتقرون    كبرياً من األشخاص النشطني اقتصادياً    نظام الفصل العنصري واليت أنتجت عدداً       
مجيـع حقـوق    إعمـال   وتنفيذاً اللتزامها ب  . وإىل مهارات متكنهم من التنافس يف االقتصاد العاملي املتطور رقمياً         

صادية والثقافية واحلق يف التنمية، أبرمت احلكومة عقداً اجتماعياً ت، وخاصة منها احلقوق االجتماعية واالقنساناإل
 دين ومع قطاع الشركات والعمالة املنظمة يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل توليدمع اجملتمع امل

  .احمللي املطلوب وكذلك إنعاش االقتصاد من جديد مهيئةً لذلك اهلدف أسباب حتقيقهرأس املال 

بني االقتصادين ليت تفصل وبغية معاجلة أوجه عدم املساواة املترسخة وجسر اهلوة االجتماعية واالقتصادية ا  - ٧
بادرة النمو السريع واملتقاَسم من أجل جنوب أفريقيـا         اً ُسّمي م  عت احلكومة إطار عمل وطني    األول والثاين، وض  

املعنية وتقوم فرقة العمل    . ة والثرو للدخلغري املتوازن   أُريَد به التصدي لتحديات الفقر والبطالة اهليكلية والتوزيع         
 مبشاورات واسعة النطاق مع اجلهات ذات الصلة من وزارات وحكومات ،بقيادة نائب الرئيس ،باملبادرة املذكورة
. شركات ونقابات عمال وزعماء دينيني وشباب ونساء يف خمتلف التجمعات واملنتديات          رابطات  إقليمية وحملية و  

ص احلاد يف مهارات معينة يتطلبها وترمي املبادرة املشتركة املتعلقة باكتساب املهارات ذات األولوية إىل معاجلة النق
مهيكالً وقد اتبعت جنوب أفريقيا هنجاً متماسكاً و      . توفري اخلدمات على النحو األمثل وحتقيق التنمية االقتصادية       

يف السياسات واالستراتيجيات القطاعيـة ويف خمصـصات        ُتدمج  والتخلف عن طريق اختاذ تدابري      للتصّدي للفقر   
يت عشرة سـنة   نثالنوب أفريقيا يف بعض احلاالت األهداف اليت كانت قد رمستها خالل ا           وقد جتاوزت ج  . امليزانية
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سياسـة  "تباعها  إلوقد أُشيد باحلكومة    ). املاء والكهرباء والسكن  (املاضية فيما خيص توفري اخلدمات االجتماعية       
ساسية خالل تلك الفترة    نت قطاعات واسعة من الناس من احلصول على اخلدمات األ         اليت مكّ " مساعدة احملتاجني 

أما فيما يتعلق بالشراكة اإلقليمية،   . وجيري التصدي للتحديات اليت تعوق توفري اخلدمات على حنو فعال         . القصرية
 يف اآلليـة    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦فإن جنوب أفريقيا، بصفتها عضواً يف االحتاد األفريقي، قد شاركت خالل عـامي              

نضم إليه الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي طواعيةً بوصفه مبـادرةً            جهاز ت  ، وهي األفريقية الستعراض النظراء  
عملية اآللية  نتائج  والنهج االستراتيجي الذي تتبعه احلكومة يف تنفيذ        . للرصد الذايت من أجل حتقيق احلكم الرشيد      

ميكـن  معـايري    سوابق من املمارسات اجليدة عن طريق وضع      حتديد  األفريقية الستعراض النظراء هو املسامهة يف       
 مـن احلكـم      نـسبياً  وخالل هذه الفترة القصرية   . مستقبالًاليت سُتجرى   االسترشاد هبا يف عمليات االستعراض      

الدميقراطي الدستوري، قامت احلكومة بالتوقيع أو التصديق على عدد كبري من املعاهدات الدولية الرئيسة املتعلقة               
جـدول  وقد أدت جنوب أفريقيا دوراً فاعالً يف صوغ . اء أي حتفظ أو باالنضمام إليها دون إبد  ،حبقوق اإلنسان 
ومعايري القانون الـدويل حلقـوق      قواعد  املثابرة على تطوير     مبا يف ذلك     ، حبقوق اإلنسان   اخلاص األعمال الدويل 

 يف  املكلفني بواليات ، وجهت جنوب أفريقيا دعوة دائمة إىل        ٢٠٠٢ويف عام   . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل   
بزيـارة  الواليـات    قام عدد كبري من املكلفني بتلك        اإلجراءات اخلاصة ومنذ صدور تلك الدعوة املفتوحة      إطار  

طار تلك إاملقدمة يف وجنوب أفريقيا ملتزمة بتناول التوصيات . أية قيود أو عراقيلأن يواجهوا جنوب أفريقيا دون 
  .معوقاتمن البلد واجهه يف حدود ما ُياإلجراءات 

على إنشاء عدد من املؤسسات املستقلة من أجل توطيـد          ا يف فصله التاسع     أفريقي وينص دستور جنوب    - ٨
صكوك لجنوب أفريقيا   امتثال  بنشاط يف رصد    هذه املؤسسات   تشارك  والدميقراطية الدستورية يف جنوب أفريقيا،      

ان اختصاصات ومـسؤوليات     حلقوق اإلنس  اأفريقي  وللجنة جنوب . حقوق اإلنسان الدولية اليت هي طرف فيها      
وتستضيف جنوب أفريقيا املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان   . تتوافق متاماً مع مبادئ باريس 

جنـوب  سامهت  كما  . األفريقياإلمنائية للجنوب   ماعة  اجل بلداً تكوِّن منطقة     ١٤للجنوب األفريقي الذي يشمل     
مية حلقوق اإلنسان ودعمت صناديق وبرامج هامة تنفذها املفوضية ترمي إىل يف متويل املفوضية الساأفريقيا بانتظام 

جنوب  يف دستورياًاملكفولة ومن اإلجنازات اجلديرة بالذكر ضمن جمموعة احلقوق . اإلنسان عاملياًالنهوض حبقوق 
فقد . ١٩٩٤ يف عام أساس توافق آراء وطينأفريقيا سياسة واستراتيجية اإلسكان يف جنوب أفريقيا اليت ُبنيت على 

 على مدى اثنيت عشرة سنة باعتراف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      اً مسكن ٢ ٣٥٥ ٩١٣حظي بناء   
وحسب تقديرات جنوب أفريقيا، استفاد أكثر      ". غري مسبوق على الصعيدين الوطين والدويل      "ميثل إجنازاً كونه  ل

ثابـت وعلـى     أصل   الربنامج حبصوهلم على  هذا  من   السواء   علىمن تسعة ماليني شخص يف احلواضر واألرياف        
  .ساساخلدمات األساسية كاملاء واإلصحاح واملأوى األفضالً عن ضمان احليازة 

وجنوب أفريقيا من البلدان القليلة يف العامل اليت تعترف بأن احلصول على املاء حق أساسي من حقـوق                    - ٩
فـي  ف. نظام الفصل العنصريمن عوامل التفرقة العنصرية اليت متيز هبا بار أن احلصول على املاء كان     اعتباإلنسان  

 يف املائة من السكان املشمولني بتلك اخلدمة        ٦٦حتياجات  لُّبيت ا ، كانت قد    ٢٠٠٤أبريل من عام    /هناية نيسان 
وهكذا فإن جنوب   . املاء من   بالتلبية اجملانية الحتياجات الفقراء األساسية     تنفيذ الربنامج اخلاص     ٢٠٠٣منذ أن بدأ يف عام      

مبقـدار   ١٩٩٤ األعمال املتأخرة منذ عـام حجم أفريقيا قد حققت بالفعل هدفاً من األهداف اإلمنائية لأللفية بتخفيض  
 يف املائة إىل    ٥١من   باملياه   ية األساس اتين حصلوا على اإلمداد   ارتفعت نسبة السكان القرويني الذ    وقد  . النصف
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جملتمـع جنـوب    ومن السمات املميزة    . ٢٠٠٤إىل عام    ٢٠٠١من عام   الث سنوات   ثفترة ال خالل   يف املائة    ٦٤
وينص الدستور على أن اجلميع سواسية أمام القانون وعلى أن اجلميـع يف             . تنوعه العرقي واإلثين والثقايف   أفريقيا  

دة حلماية األشخاص ولتشجيع حتقيق املساواة، سّنت احلكومة قوانني ووضعت تدابري حمدَّ. مأمن من أي متييز جائر
فكل من قانون اإلنصاف يف العمل رقم       . أو فئات األشخاص احملرومني بسبب التمييز اجلائر أو لتحسني أوضاعهم         

تدخل يكّرسان قيمة املساواة اليت      ٢٠٠٠لعام   ٤ وقانون تعزيز املساواة ومنع التمييز اجلائر رقم         ١٩٩٨لعام   ٥٥
نوع اجلنس أو واة بني الرجال والنساء وحيظر التمييز القائم على أساس     فالدستور يضمن املسا  . يف صميم الدستور  

اجلنسني ويتـضمن   ينص الدستور أيضاً على املساواة بني       و. مجلة أمور أخرى  ضمن  احلمل أو احلالة االجتماعية،     
 يف املائـة علـى   ٣٠ تفـوق ويشهد متثيل املرأة يف اهلياكل الربملانية ويف الوزارات بنسبة    . اإلجيايببالعمل  أحكاماً تتعلق   

غري أن املمارسات األبوية والعرفية والثقافية والدينية املتجذرة ال . مشاركتها يف العمليات السياسية ويف صنع القرار
  .تزال تتسبب يف التمييز ضد املرأة

ويدل تصديق جنوب أفريقيا يف مرحلة مبكرة على كل من االتفاقية الدولية حلقـوق األشـخاص ذوي                   - ١٠
 على األمهية اليت توليها احلكومـة      ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠هبا يف   امللحق  إلعاقة والربوتوكول االختياري    ا

التابع للرئاسة  ذوي اإلعاقة   األشخاص  ويستعرض املكتب املعين بوضع     . جملتمعاألشخاص ذوي اإلعاقة يف ا    لوضع  
ما يتمثل  ومن بني املمارسات الفضلى يف جنوب أفريقيا        . اإلعاقةيف جمال   يف الوقت احلاضر إطار السياسة الوطنية       

فاألحكام الصادرة عن احملكمة الدسـتورية      . دة عدد السوابق القضائية يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي       يف زيا 
الدستور قد حازت على اعتراف املتخصصني كفلها واملتعلقة باحلقوق االجتماعية واالقتصادية اليت ينوب أفريقيا جل

وجيري استخدام . والباحثني يف القانون الدستوري بوصفها سوابق قضائية رائدة آخذة يف التطور يف جنوب أفريقيا
تعزيـز  القوانني املستمدة من السوابق القضائية يف جنوب أفريقيا على الصعيد الدويل بغية إعطاء زخم جلهـود                 

األحكـام  ومـن   . ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تتناول احلقو       
على املمارسات  من األمثلة األخرى    و. يف األرض املتعلقة باحلق     غروتبوم الصادر يف قضية  احلكم  القضائية الرئيسة   

ويقدم برنامج الضمان االجتماعي    . إنشاء شبكة للضمان االجتماعي مل تكن موجودة من قبل        ما يشمل   الفضلى  
زاد عدد األطفـال الـذين      قد  و. عشرة ماليني طفل عن طريق ِمنح نفقة الطفل وِمنح الكفالة واإلعالة          اإلعانة ل 

. ٢٠٠٦ مليون طفـل يف عـام    ٧,٥ إىل أكثر من     ٢٠٠١عانة من حنو مليون طفل يف عام        اإلحيصلون على منح    
ؤدي دوراً حامساً يف التـصدي      حدة ت تابعة لألمم املت  اهلياكل ال وتعترف جنوب أفريقيا بأن الشراكات الدولية مع        

العدالـة  وأطلقت جنوب أفريقيا مـشروع      . التنمية وقد أنشأت شراكات من ذلك القبيل      للتحدي الذي تطرحه    
ُيشرِك األطراف املتأثرة واجملتمع عموماً يف و حل املشاكل  أساسعلىيقوم لجرمية للتصدي لوهو هنج  ،التصحيحية

قانون تعزيز الوحدة   مبوجب  أُنشئت جلنة احلقيقة واملصاحلة     قد  و. فاعلة عالقة   العمل مع اهليئات القانونية يف إطار     
بانتـهاكات حقـوق    املتعلقة  رائم  اجلالشهادة على   تتمثل يف   والية  وأُسندت إىل تلك اللجنة     واملصاحلة الوطنيتني   

 وقد أصبحت جلنة    .بيهاحاياها وإعادة تأهيلهم ويف بعض احلاالت العفو عن مرتك        ضاإلنسان وتسجيلها وتعويض    
أحناء العامل تـسعى إىل ختطـي       بلدان أخرى يف شىت     منوذجاً ُيحتذى من ِقبل     يف جنوب أفريقيا    احلقيقة واملصاحلة   

  .فترات مظلمة من تارخيها احلديث

النسبة التعليم املقدَّم واكتساب اخلربات اليت تتناسب مع حتسني نوعية وتواجه احلكومة التحدي املتمثل يف   - ١١
تدابري جديدة على مدى السنوات القليلـة       اختذت  وقد  . امليزانية الوطنية املخصصة للتعليم   رتفعة من اعتمادات    امل
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 لتحقيق اهلدف   مستعدة متاماً جنوب أفريقيا   و. املاضية من أجل حتسني نوعية املناهج الدراسية ومهارات املدرسني        
طـة  بالتنفيـذ الفعـال للخ    ملتزمـة   احلكومة  ال تزال   و. ٢٠١٥الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        

لتصدي لفريوس  رمي إىل ا  واليت ت مصلحة متعددون   اليت وضعها أصحاب    ) ٢٠١١- ٢٠٠٧(االستراتيجية الوطنية   
الستراتيجية أساساً على منـع اإلصـابة       وتركز اخلطة ا  .  اإليدز وداء السل واملالريا     ومرض ةنقص املناعة البشري  

ريوسـات  ف مضادات أهدافاً واضحة تتمثل يف توفري ، باإلضافة إىل ذلك،تتضمنهي و.  األولالعدوى يف املقامب
ويف . إىل الطفـل إلصابة من األم  والرعاية لألطفال املعرضني لإلصابة وحتسني وسائل منع انتقال االعكسي النسخ
اجلنسية، أنشأت احلكومة جلرائم با حمكمة خمتصة   ٦٢شراكة مع باقي أصحاب املصلحة وضمن سياق إنشاء         إطار  

حيث ميكن للناجني من اعتداءات جنسية التبليغ عن اجلرمية والوصول إىل ) مراكز ثوتوزيال(جامعة مراكز خدمات 
أُشري إىل أنه ال يزال هناك الكثري الذي جيب         قد  و. الطبيةشورة  خمتصني واحلصول على الرعاية وامل    ومدعني  حمققني  

. ُيرتكبان يف حق النـساء والفتيـات      اللذين  اجلذرية الكامنة وراء العنف واجلرمية      فعله من أجل معاجلة األسباب      
من احلكم  عشرة  األربع  لسنوات  خالل ا وجتدر اإلشارة يف اخلتام إىل أن جنوب أفريقيا قد خطت خطوات واسعة             

صل العنصري وحمو الفنظام ولكن ال يزال هناك الكثري الذي جيب فعله من أجل القضاء على خملفات     الدميقراطي،  
وتقوم حكومة جنوب أفريقيا باستمرار وجبدية باستعراض السياسات وتنفيذها على حنو متواصـل             . آثاره املدمِّرة 

  .للفقراءأوى املدمات األساسية واخللتحديات املتمثلة يف توفري التصدي لبغية 

نفسها جنوب أفريقيا على قطعتها يت  إىل االلتزامات الطوعية اليلمتشا إ.معايل السيدة غلودين جوأشارت   - ١٢
  .واليت ترِد يف مرفق عرضها الشفوي

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

بيانات تشيد بنوعية العرض الشفوي والتقرير ب وفداً ٤٥أدىل العرض، أعقب خالل احلوار التفاعلي الذي   - ١٣
  .الوطين اللذين قدمتهما جنوب أفريقيا

كما  ،هود جنوب أفريقيا يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان منذ هناية نظام الفصل العنصري        جبغينيا  هت  نّوو  - ١٤
وطلبت . يف ترسيخ سيادة القانون وجناحها يف تشجيع التغيريات االجتماعية واالقتصادية والثقافيةهت بإجنازاهتا نّو

ة من أجل توطيد السالم وحقوق اإلنسان والوفاق        عن آخر اخلطوات اليت اختذهتا جلنة احلقيقة واملصاحل       معلومات  
معاجلة املظامل اليت خلفهـا     عن اخلطوات املتخذة من أجل      كما استعلمت   . ن التحديات اليت واجهتها   ، وع الوطين

  .نظام الفصل العنصري

والـسياسات املتعلقـة      التـشريعات  وأشادت سلوفينيا جبنوب أفريقيا ملا حققته من مكاسب يف تعزيز           - ١٥
والستمرار ممارستها على نطاق    لكون العقوبة اجلسدية ما تزال ُمباحةَ يف البيوت         أسفها  وأعربت عن   . ألطفالبا

العقاب مبنع التذرع ب  وأوصت سلوفينيا جنوب أفريقيا بأن تلتزم ليس فقط         . واسع يف املدارس رغم حظرها قانوناً     
وعية وبتوفري املوارد الضرورية ملـساعدة      لوقت نفسه بالت  بل بتجرمي العقوبة البدنية أيضاً، مع التعهد يف ا        املعقول،  

اإلجيابية املتخذة ضمن إطار     أشارت سلوفينيا إىل اخلطوات      إذو. أساليب تأديب إجيابية وبديلة   اآلباء على اعتماد    
ما كإشارة خاصة إىل جرمية التعذيب يتضمن ألن القانون اجلنائي ال  أعربت عن قلقها  فقدمحلة مناهضة التعذيب،

وأوصت جنوب أفريقيا بسن تشريعات متنع التعذيب وتستأصله وتكافح اإلفالت          . ال يتضمن تعريفاً للتعذيب   أنه  
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إنسانية لعقوبة القاسية أو الالو اأاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة  من ١من العقاب وفقاً للمادة 
اعتماد الداعية إىل يف اعتبارها توصية جلنة مناهضة التعذيب وسألت عما إذا كانت احلكومة قد وضعت . أو املهينة
األشواط اليت قطعها البلد يف فما هي مبدأ حظر التعذيب حظراً تاماً، وإذا كان األمر كذلك، تقضي بتنفيذ قوانني 

لية بشكل منهجي ومتواصل يف إطار عم     املنظور اجلنساين   تدرج  وأوصت سلوفينيا جنوب أفريقيا بأن      . هذا الشأن 
  .متابعة االستعراض الدوري الشامل

جنوب أفريقيا على مدى السنوات األربع عشرة األخرية يف جمال شهدته وأشارت كندا إىل التحول الذي   - ١٦
عرض املهاجرين الشرعيني وغري    تعن  إىل وجود تقارير    كما أشارت   . حقوق اإلنسان وإىل ما حققته من إجنازات      

إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري قد أصدرت توصيات أيضاً وأشارت . اقلتجاوزات واسعة النطالشرعيني 
من وال سيما مبتابعة تنفيذ تلك التوصيات وباحترام حقوق املهاجرين جنوب أفريقيا وأوصت كندا . يف هذا الشأن

االغتـصاب  حاالت  املقدمة عن   والحظت كندا كذلك أن عدد البالغات       . املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون   ِقبل  
غري أهنا الحظت أن طريقة تناول الـشرطة        .  تزال مرتفعة  يف جنوب أفريقيا ال   حسب إحصاءات مصاحل الشرطة     

أوصت كندا باختاذ   ولذلك، فقد   . لقضايا العنف اجلنسي والعنف املرتيل ال تبعث على الرضا يف كثري من األحيان            
سيما العنف الذي يطال   ال،القضايا ولتقليص معدالت العنفالشرطة لتلك معاجلة طريقة ملموسة لتحسني تدابري 

القوانني بشأن أفريقيا إلصالح  مقترحات جلنة جنوبجنوب أفريقيا بأن تنفذ أوصت كندا كما . النساء والفتيات
 فيها وتوفري خدمات شاملةاملقاضاة دعم الشكاوى املقدمة إىل احملاكم وهبدف  ٢٠٠٧عام تعديل القانون اجلنائي ل

وبينما الحظت كندا ما أحرَِز من تقـدم يف         . والعالج الطبيني بعد التعرض لالعتداء اجلنسي     متوهلا الدولة لتقدمي الرعاية     
على العـالج مبـضادات     حصول مجيع احملتاجني    اإليدز، فقد قالت إن فرص      /فريوس نقص املناعة البشري   جمال مكافحة   

 يزال هناك نقص يف خدمات الدعم، وال سيما تلك اليت ُتقّدم للنساء             فريوسات النسخ العكسي ال تزال غري متساوية وال       
والدعم فيمـا خيـص     عالج  الوأوصت كندا باختاذ تدابري من أجل التصدي لعدم تكافؤ فرص احلصول على             . القرويات

  .يف األريافال سيما اإليدز، و/فريوس نقص املناعة البشري

االنتقال السلمي بعد نبذ نظـام      عملية  نت بوضوح، يف خضم     وقالت النرويج إن جنوب أفريقيا قد بره        - ١٧
اجلميع وعلى أنه ميكن وصف دستور عـام        بإعمال مجيع حقوق اإلنسان لصاحل      الفصل العنصري، على التزامها     

وأشـارت النـرويج إىل   . يف هذا الصددمن املمارسات الفضلى بأهنما ممارسة مللحقة به  وشرعة احلقوق ا  ١٩٩٦
أوصت اللجنة الربملانية حيث ، ٢٠٠٧أغسطس / آب٢١صدرت نتائجه يف وجلنة برملانية خمصصة استعراض أجرته 

تعليقات تقدمي طلبت ف حلقوق اإلنسان واملساواة، جلنة جنوب أفريقياتسمى " مؤسسة كربى"بإدماج عدة جلان يف 
 على املعلومات يف بعـض  أشارت النرويج إىل التحديات اليت تعترض احلصول  كما  . هذه التوصية حالة تنفيذ   عن  

  .ضمان تفعيل قانون تعزيز احلصول على املعلوماتلاألقاليم وطلبت معرفة اخلطوات اليت تتخذها جنوب أفريقيا 

جنوب أفريقيا أثناء االنتقال السلمي والدميقراطي من نظـام         اليت حققتها   جنازات  اإلوأشارت ماليزيا إىل      - ١٨
 الدستورية والتشريعية العديدة اليت جيري اختاذها من أجل تعزيز حقـوق            وأشارت إىل التدابري  . الفصل العنصري 

اليزيا واعترفت م . أن الناس يتمتعون مبستوى معيشي أفضل وبنظام ممتاز للضمان االجتماعي         ، والحظت   اإلنسان
 الفقر  ويف القضاء على  يني  نظام الفصل والعزل العنصر   بنجاحات جنوب أفريقيا يف تصحيح األوضاع املوروثة من         

وأثنت ماليزيا على دور جنوب أفريقيا الرائد . املدقع عن طريق اإلصالح القضائي والتنمية االجتماعية واالقتصادية
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طلبت ماليزيا معلومات   و. ٢٠٠١يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وعلى استضافتها مؤمتر ديربان يف عام            
  .لتحديات اليت يواجهها يف ما يتعلق بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانالبلد واهذا إضافية بشأن النجاحات اليت حققها 

الواليات املتحدة عن التدابري املتخذة حلماية حقوق الالجئني واملهاجرين وطـاليب اللجـوء             استفسرت  و  - ١٩
ألت عما مت   وس. ون يف جنوب أفريقيا   زمبابوير بشأن العنف املتزايد الذي يتعرض له ال       لتناول التقاري الزمبابويني و 

بإنفاذ القانون وزيادة الفـرص املتاحـة      القيام به من أجل حتسني معاملة طاليب اللجوء من ِقبل املوظفني املكلفني             
وأشارت الواليات املتحدة إىل أن جنوب أفريقيا قد اختذت خطـوات  . الستفادة من نظام اللجوءلللجوء  لطاليب ا 

 مركزاً خمتصاً يف اجلرائم ٥٢ مبا يف ذلك إنشاء ، اجلنسي يف البلدلعنفعدد حاالت اعديدة بغية التصدي الرتفاع 
عروفة بكوهنا مناذج عاملية للممارسة اجليدة لتوفري الرعاية بصفة خاصة مثوثوزيال أشارت إىل أن مراكز و. اجلنسية

دة عن املوارد   وسألت الواليات املتح  . مكافحة االغتصاب املرتبط بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز       جمال  يف  
املتعلق باجلرائم اجلنسية ومـشروع التعـديل   اجلديد جنوب أفريقيا من أجل تنفيذ مشروع القانون   توفرها  اليت س 

إىل هذا القانون تتوقع أن يؤدي تنفيذ نوب أفريقيا األسباب اليت جتعل ج وسألت عن  ،اخلاص باملسائل ذات الصلة   
  .العنف اجلنسي يف البلدمن احلّد 

االنتقال السلمي من نظام الفصل العنصري إىل جمتمع دميقراطي وإىل          عملية  رت الصني إىل اكتمال     وأشا  - ٢٠
والحظت أن جنوب أفريقيا قد استضافت مـؤمترات تارخييـة          . إنشاء نظام وطين شامل لتعزيز حقوق اإلنسان      

وقد أنشأت جنوب أفريقيـا     . ملكافحة العنصرية وأشارت إىل تعاوهنا مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة          
طلبـت  و. اعتمدت تدابري إجيابية لتشجيع املصاحلة ومكافحة الكراهية      ومؤسسات عديدة لتعزيز حقوق اإلنسان      

لـذي أحرزتـه    اأشارت إىل التقدم الكبري     و. حتقق من إجنازات حمددة يف هذا اجملال      إضافية عما   الصني معلومات   
يف تعزيز املساواة والقضاء على التمييز وسألت عما إذا كان لـدى            تسبتها  واخلربة الواسعة اليت اك   جنوب أفريقيا   

  .جنوب أفريقيا خطط حمددة لنشر تلك اخلربات

  وقالت أنغوال إنه بالرغم من كل اجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا، فإن عدم املساواة يف نيـل التعلـيم                     - ٢١
  لتحـاق باملـدارس،    ا مبواصلة جهودها لتعزيز وتسهيل اال     وأوصت جنوب أفريقي  . ال يزال قائماً يف بعض املناطق     

وأشارت إىل أن جنوب أفريقيا يف طريقها إىل تعمـيم التعلـيم            . احملرومة اقتصادياً  أطفال األسر    من قبل ال سيما   
ية  وسألت أنغوال عن الكيف.يد جلميع األطفال سيشكِّل حتدياًاجلتعليم ال رغم أن توفري ٢٠١٥االبتدائي حبلول عام 

عزيز املساواة ياسات اليت تتبعها جنوب أفريقيا لتورحبت بالس. اليت ستواجه هبا جنوب أفريقيا هذه املسألة بالذات
  .بني اجلنسني وشجعت احلكومة على مواصلة السري على نفس النهج

لفـصل  وأشارت مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل جناح جنوب أفريقيا يف االنتقال السلمي من نظـام ا                - ٢٢
جلنة إنشاء  وأشارت إىل   . العنصري إىل إنشاء دولة دميقراطية عن طريق انتهاج سياسة املصاحلة والوحدة الوطنية           

إلنـصاف أشـد    املنشأة  لشكاوى وحماكم املساواة    املعنية بتلقي ل  جلنة حقوق اإلنسان واملديرية املستقلة      واحلقيقة  
طرف يف صكوك دولية خمتلفة وإىل أهنا منفتحة على صكوك          أشارت إىل أن جنوب أفريقيا      كما  . الفئات حرماناً 

عديدة أخرى وقالت إهنا تتطلع إىل انضمام جنوب أفريقيا إىل العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                   
 مجهورية الكونغو الدميقراطية أنه بالرغم من زوال نظام الفصل العنصري، فإنّ          الحظت  و. واالجتماعية والثقافية 

قائماً واستعلمت عن التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة من أجل التخلص من خملفات ال يزال الواقع األمر م العزل حبك
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عن التدابري املزمع اختاذها    طلبت معلومات   اكتظاظ السجون و  مشكلة  وأشارت إىل   . نظام الفصل العنصري هنائياً   
 معروفة بارتفاع معدالت اجلرمية فيها واستعلمت بعض التجمعات السكانيةالحظت أيضاً أنّ و. ملعاجلة هذه املسألة

  .عن التدابري املتخذة من أجل التصدي هلذه الظاهرة

وضـعاً أتـاح    من الـزمن    واجهت على مدى عقود     قد  وأشارت كوت ديفوار إىل أن جنوب أفريقيا          - ٢٣
ثار النامجة عن ذلك    وتتمثل أصعب اآل  . للسلطات اليت كانت قائمة آنذاك أن تتجاهل حقوق اإلنسان، أياً كانت          

هـذا  مشكلة أخرى يف    ظهور  مما أدى إىل    تكن تؤخذ يف االعتبار،     يف أن ضرورة توفري التعليم الالئق لألطفال مل         
ورحبت كوت ديفوار بالقوانني التشريعية اهلادفة إىل محاية احلقوق         . العنف جبميع أنواعه  مشكلة تفشي   البلد هي   

 وشددت. احترام معايري حقوق اإلنسانخبصوص الشرطة قدمتها مانات اليت االقتصادية واالجتماعية وكذلك بالض
احلواضر واألرياف  من سكان   فيما يتعلق باحلق يف السكن، على أن أكثر من تسعة ماليني شخص             ،  كوت ديفوار 

 أي  دولة خالية من  قيام  ورحبت باجلهود املبذولة يف سبيل      . يستفيدون من برنامج اإلسكان الذي تنفذه احلكومة      
 من  اأفريقي جنوبسكان  شكل من أشكال التمييز وسألت عن االستراتيجية اليت تتبعها احلكومة من أجل متكني              

  .العيش معاً على الرغم من اختالفاهتم

وإنـشاء   وأشارت السنغال إىل ما تبذله جنوب أفريقيا من جهود من أجل إهناء نظام الفصل العنـصري     - ٢٤
وشجعت جنوب أفريقيا على مواصلة هذا النهج املكرَّس خلدمة قضية حقـوق            . اتجمتمع دميقراطي متعدد الثقاف   

وسألت السنغال عما إذا كانت جنوب أفريقيا تنوي التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            . اإلنسان
  .اد أسرهماملهاجرين وأفرالعمال االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع 

. ا إىل أن جنوب أفريقيا مثال حي على كفاح اإلنسانية الطويل ضد التمييز وعدم املساواة              وأشارت كوب   - ٢٥
فجنوب أفريقيا احلاضر ال عالقة هلا بنظام الفصل العنصري اجلائر الذي أصبحت جنوب أفريقيـا بعـده حـرة                   

اهلائلة إلجنازات  تدرك متاماً ا  وكوبا  . دالة واحلرية ودميقراطية ومرجعاً جلميع من ال يزالون يكافحون من أجل الع         
تعي أيضاً مـا    وهي  . طلباً للمساواة واالندماج والتنمية   تكلّ  اليت حققتها جنوب أفريقيا وما تبذله من جهود ال          

يواجه املساواة، وهي حتديات    وعدم  يّتسم بالظلم   دويل  تواجهه جنوب أفريقيا من حتديات يف ظل نظام اقتصادي          
  .مجيع البلدان الناميةيد منها أيضاً العد

والحظ االحتاد الروسي التغيريات اليت طرأت منذ إلغاء نظام الفصل العنصري ونوه مبا تبذلـه جنـوب                   - ٢٦
وأشار أيضاً إىل اجلهود املبذولة للقضاء علـى العـزل          . بناء جمتمع دميقراطي متعدد الثقافات    لأفريقيا من جهود    
ن أجل منع التعذيب وضـمان      حكومة جنوب أفريقيا م   ت روسيا بالتدابري اليت اختذهتا      ورحب. والتمييز العنصريني 

لشكاوى الـيت سـتتمتع،     لتلقي ا وأشارت إىل إنشاء املديرية املستقلة      . معاملة األشخاص احملتجزين معاملة الئقة    
طلبـت روسـيا    و. حسب رأيها، بكامل الصالحية للتحقيق يف حاالت التعذيب، واصفةً ذلك باخلطوة اهلامـة            

  نتائج عمل تلك املديرية وطلبت معرفة ما إذا كانت قد أسـهمت يف منـع التعـذيب                 معلومات إضافية حول    
  .والقضاء عليه

قد خضعوا مواطين جنوب أفريقيا الدميقراطية يف جنوب أفريقيا ال تزال فتية نسبياً وأن واعترفت مصر بأن   - ٢٧
الذي ميثل  ستعمار وصوالً إىل نظام الفصل العنصري       االغزو و العت بني    عاماً ألنظمة قمعية متتالية تنو     ٣٥٠طيلة  
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ورحبت مصر بالتدابري التشريعية العديدة املتخذة      . أشكال العنصرية والتمييز العنصري املؤسَّسيْين    أسوأ شكل من    
ل والتمييـز   مكافحة الفص ومن أجل بناء جمتمع دميقراطي ومتعدد الثقافات وحتقيق التعايف االجتماعي الضروري            

مبعرفة املزيد عن التدابري الـيت اختـذهتا جنـوب أفريقيـا            اهتمامها  وأعربت مصر عن    . العنصريني بصورة فعالة  
ظل وضع تسوده والسياسات اليت اتبعتها من أجل تصحيح أوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية املوروثة يف 

  . اإلعجاب حقاً االجتماعي واملصاحلة الوطنية تثريروح من الوئام

فيما يتعلق بالعديـد مـن      ف . احلوار التفاعلي  أثناءاألسئلة اليت طُرحت    عن  جاب وفد جنوب أفريقيا     أو  - ٢٨
األسئلة اليت أُثريت بشأن العنصرية واستمرار املواقف العنصرية يف جنوب أفريقيا، أقر الوفد بأنه ال تزال هناك يف                  

 .، وهي تتعلق بالتفوق العنصري    هد االستعمار ونظام الفصل العنصري    من ع ملواقف موروثة   جنوب أفريقيا بقايا    
ممارسات نظام الفصل  سنة من القمع ومن ٣٠٠آثار  سنة ١٤يف ال ميكن أن نتوقع من أي بلد أن ميحو    وقال إنه   
ندة إىل جلنـة    يف إطار الوالية املس   ومن التدابري اليت اتُّخذت ملعاجلة هذه املسألة إنشاء حماكم املساواة           . العنصري

أُعدت لتكون يف متناول اليت هلا االستماع إىل الشكاوى املتعلقة بالتمييز وجنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان اليت جيوز 
واألشـخاص  خاصة بأماكن العمل حلماية النساء      وهناك أيضاً مبادرات    . دون حاجة إىل االستعانة مبحامٍ    اجلميع  

ة أوالً وقبل كل شيء حتقيق املساواة يف اجملتمع عـن طريـق التـدابري               وتضمن احلكوم . ذوي اإلعاقة من التمييز   
نشئت وباإلضافة إىل ذلك، أُ   . عاملة عادلة والتمتع مب القانونية والسياساتية، مبا يف ذلك فرص تقدمي طلبات العمل          

لة  خيـص األسـئ    وفيما.  مبا يف ذلك السكن املنخفض الكلفة      ،لتيسري احلصول على قروض سكن    إقراض  آليات  
على اتفاقية مناهضة التعذيب واعتمدت     قد صّدقت   نوب أفريقيا   قال الوفد إن ج   واالدعاءات املتعلقة بالتعذيب،    

األوامـر  من خالل   ، مبا يف ذلك      معاملة الئقة  يف خمافر الشرطة  احملتجزين  نع التعذيب ومعاملة األشخاص     ملسياسة  
يف الشكاوى املعنية بالنظر املستقلة للمديرية  يتسىن والغرض من ذلك هو فرض اختاذ خطوات سريعة حىت. الدائمة

وقد ُشرع يف اتباع هنج قائم علـى        . التحقيق يف شكاوى التعذيب وضمان املساءلة حفاظاً على سالمة احملتجزين         
. وضع دوائر الشرطة حتـت رقابـة سـلطات مدنيـة          وذلك عن طريق    حقوق اإلنسان من أجل تعزيز املساءلة       

  تقـارير إىل املفتـشية   أفراد مستقلني لزيارة الـسجون وتقـدمي      مثة قانون ينص على تعيني       إىل ذلك، وباإلضافة  
  .القضائية للسجون

املتعلقة حبرية التعبري وحقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان، أوضح الوفد أن دميقراطية             األسئلة   رداً على و  - ٢٩
الدستور يضمن لكل شخص احلق يف حريـة        و. جنوب أفريقيا قامت بفضل نضال املدافعني عن حقوق اإلنسان        

ولكل شـخص  . ويف تقدمي العرائضغري املسلح واحلق يف اإلضراب واالعتصام       التعبري واحلق يف التجمع السلمي و     
. كان مصدره عاماً أم خاصاًأاحلق يف حرية التنقل ويف عدم التعرض للعنف جبميع أشكاله ويف السالمة منه، سواء 

فإن هذه احلرية ال ميكـن أن تـشمل     تكرس احلق يف حرية التعبري،       اأفريقي جنوبيف  ق  ويف حني أن شرعة احلقو    
األصل العرقي أو اإلثين أو نوع اجلنس أو  احلض على الكراهية بسبب أوالتحريض على العنف أو للحرب الدعاية 
ف مدنيـة لـضحايا     الصلة سبل انتصا  ُتتيح القوانني ذات    و. يشكل حتريضاً على إحلاق األذى    ذلك  كل  الدين، ف 

وقال الوفد  . ويشمل احلق يف حرية التعبري حريةَ الصحافة وغريها من وسائط اإلعالم          . خطاب الكراهية العنصرية  
األسئلة املتعلقة بالالجئني، مبـن فـيهم       خيص  وفيما  . جنوب أفريقيا إن وسائط اإلعالم ليست مملوكة للدولة يف        

وهناك عدد كبري مـن     . مييز بني اجلنسيات  ون املتعلق بالالجئني ال     الالجئون من زمبابوي، أوضح الوفد أن القان      
الزوار من غري الالجئني احلقيقيني الذين حياولون انتهاز الفرص اليت تتيحها تدفقات اهلجرة املختلطة الواسعة النطاق 
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 النتـائج   ومن. مركز الالجئ  جنوب أفريقيا ويقدمون طلبات للحصول على        يففيسيئون استخدام نظام اللجوء     
قـد  و.  طلب ١٠٠ ٠٠٠لذلك تعطُّل نظام اللجوء بشكل خطري مما أدى إىل تأخر النظر يف حنو              اجلانبية اخلطرية   

  ملعاجلة الوضع أدى إىل تقليص عدد الطلبات اليت تـأخر النظـر فيهـا              إجراءات حازمة   اختذت وزارة الداخلية    
ام متكامل ومتطور لتحديد الالجئني باالعتماد على       نظإنشاء  وجيري حالياً   . لراهن طلب يف الوقت ا    ٨ ٠٠٠إىل  

  .امللفات املتأخرةوسيحول ذلك دون تكرار تراكم . علم األحياء القياسي

اإليدز على اخلدمات، أشـار     /ما خيص األسئلة املتعلقة حبصول املصابني بفريوس نقص املناعة البشري         وفي  - ٣٠
فرص الوصول  لضمان تكافؤ  بأنه مت ختصيص قدر كبري من املوارد وأضافد إىل أنه تناول هذه املسألة يف بيانهالوف

وأوضح الوفد كذلك .  مبا يكفل احلصول على العالج املناسب يف حالة املرضإىل مرافق وخدمات الرعاية الصحية
 يف إطار القضية اليت رفعتها     ١٩٩٥على احملكمة الدستورية يف عام      أن مسألة العقوبة اجلسدية كانت قد طُرحت        

شكل من هو جلد اليافعني بالسوط وخلصت احملكمة إىل أن . بارزةقضائية اليت شكلت سابقة و الدولة ضد ويليامز
وقد أدى هذا إىل سـن      . احلقوق املكرسة يف الدستور   خرق   وهي مل ُتبِح     ،أشكال العقوبة جيرِّدهم من إنسانيتهم    

  أوضرباً من ضروب املعاملة اجلسدية يف جنوب أفريقيا تعترب العقوبةو. ١٩٩٧يف عام العقوبة اجلسدية قانون إلغاء 
َعاملُ ُمَمارِسوها وفقاً لل     العقوبة املهينة    وأوضح الوفد كـذلك أن نظـام       . قانون اجلنائي والقاسية والالإنسانية وُي

 اخلوف يف نفوس األغلبية السوداء من سكان األمة        لبث   الفصل العنصري كان يستخدم التعذيب بصورة منهجية      
التعذيب ضمن اإلطار املؤسسي والتشريعي وكان التحدي يكمن يف إلغاء مجيع قوانني مسألة ومت تناول . رهيبهاوت

وكانت القـوانني   .  قانوناً ٣٦، أُلغي   ١٩٩٦ويف عام   . نوب أفريقيا خمالفة لدستور ج  األمن الداخلي اليت كانت     
رية شىت ضد وسـائط اإلعـالم واملنظمـات      االحتجاز بدون حماكمة وعلى إجراءات إدا     جواز  امللغاة تنص على    

تعكـف  و. التعذيب حىت أثناء حالـة الطـوارئ      ممارسة   اأفريقي دستور جنوب وحيظر  . اصواملظاهرات واألشخ 
ان قد ُعرض على اجملتمع املـدين       الصيغة النهائية ملشروع قانون جترمي التعذيب الذي ك       احلكومة حالياً على وضع     

أما فيما خيص عمل جلنة احلقيقة واملصاحلة،       . لتعذيب وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب    عليه والذي سيجرِّم ا   للتعليق  
قد مهَّد   ١٩٩٣أفريقيا الذي ُسنَّ يف عام      فقد قدَّم الوفد معلومات تفيد بأن الدستور االنتقايل جلمهورية جنوب           

واللجنة مكلفة بعقـد  . ألخريةالطريق أمام فتح حوار بني احلكومة وحركات التحرير وأمام رفع احلظر عن هذه ا         
جلسات استماع بشأن الفظائع اليت ارتكبها نظام الفصل العنصري يف املاضي ومبساعدة األمـة علـى التعـايف                  

كما تناولت اللجنة مسألة توفري وسائل . العفوملتمسي وقد ُمنح العفو وال يزال ُيمنح ملن يستحقه من . واملصاحلة
 راند ٣٠ ٠٠٠ يف املائة من طاليب التعويض ٩٠ تهنسبا  ا يتعلق بالتعويض، ُدفع مل    وفيم. اجلرب واالنتصاف للضحايا  

بسبب وفاة الـضحايا أو  الفصل فيها  قضية، فلم يتسن  ٦٥٠املتبقية البالغ عددها    ما القضايا   أ. أفريقي -  جنوب
إحداث  و ،إراقة دماء مان انتقال سلس دون     كومة يف هذا السياق يف ض     وقد متثلت أولوية احل   . تعذر العثور عليهم  

اختتمت اللجنة عملها يف عام     وقد  . عمادها الكرامة اإلنسانية واملساواة   أمة جديدة    وقيام   ي املؤمل قطيعة مع املاض  
ميثاق خدمة  وبرنامج متكني الضحايا  النساء واألطفال مثل وضع     جمال محاية   وحدثت تطورات إجيابية يف     . ١٩٩٩

 بتنـاول حقـوق   جمموعة العدل ومنع اجلرمية واألمنذات الصلة يف   األجهزة  م  الذي يشري إىل التزا   ضحايا اجلرمية   
ومن األمثلة على ذلك إنشاء     . وقد ُوضع أيضاً عدد كبري من الربامج الرامية إىل مساعدة ضحايا اجلرمية           . الضحايا

اجلرائم اجلنسية توفِّر ب  حمكمة خمتصة٦٠ اليت تنظر يف املنازعات األسرية دون غريها وإنشاء أكثر من ةحماكم اُألسر
وتؤدي مراكز ثوثوزيال للرعاية، اليت تقدم دعماً إضافياً        . محايةً خاصةً لضحايا االغتصاب أثناء النظر يف قضاياهم       
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الذين يوجهون هتماً، وهتيئة بيئة سـليمة       يف ضمان سالمة الضحايا     يتمثل  لضحايا اجلرمية، دوراً متعدد اجلوانب      
مع قطاع األعمـال  تتفاعل منهجياً جنوب أفريقيا  بدأت  ويف العام املاضي،    . باملشورةوآمنة لفحصهم وتزويدهم    

  .إصالح نظام القضاء اجلنائيإزاء شامل وجامع وغريه من القطاعات السكانية بغية وضع هنج 

ية العام وجلنة تعزيز ومحا   ومكتب احملامي   وأشادت باكستان جبنوب أفريقيا إلنشائها جلنة حقوق اإلنسان           - ٣١
ما تبذله مـن  لكل الثقافية والدينية واللغوية، وجلنة املساواة بني اجلنسني واللجنة االنتخابية املستقلة، و       اجلماعات  

 وما  نصريللتصدي ملخلفات اقتصاد قائم على التمييز الع      وطلبت مزيداً من التفاصيل عن اجلهود املبذولة        . جهود
املسائل ملعاجلة فريقيا من جهود  من املعلومات عما تبذله جنوب أ وطلبت مزيداً،تتصل بالفقرجنم عنه من حتديات 

  .املتعلقة بالالجئني وبطاليب اللجوء

احمللي نوب أفريقيا من أجل إصالح إطارها القانوين        عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا ج     املكسيك  أعربت  و  - ٣٢
وإلغاء عزل والتمييز العنصريني مبعنييهما الواسعني يف التدابري املتخذة ملكافحة ال، وهي تتمثل حلماية حقوق اإلنسان

إال أن . جنوب أفريقيا بالتزاماهتا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة بالالجئنيواعترفت بوفاء . عقوبة اإلعدام
د وجود أسباب وجيهة لالعتقارغم هناك تقارير شىت تتعلق حباالت إعادة مهاجرين وطاليب جلوء إىل بعض البلدان 

، مبا يف ملراقبةآليات إجراءات اعزيز إنشاء أو تاملكسيك جنوب أفريقيا بوأوصت . بأهنم قد يتعرضون فيها للتعذيب
هبدف ضمان احلق يف جلسة اسـتماع   وذلك  ترحيل األجانب   إجراءات   و ركز الالجئ  االعتراف مب  اتذلك إجراء 

وأشارت املكسيك كذلك إىل    . عدم اإلعادة القسرية   التجاوزات املمكنة واالمتثال ملبدأ   وبالتايل قطع الطريق على     
احلملة اليت شـنتها     وال سيما    ،يف سبيل ضمان احلق يف الصحة     حكومة جنوب أفريقيا    اجلهود الكبرية اليت تبذهلا     

األقليات عن  مزيداً من املعلومات    يف هذا الصدد    وطلبت املكسيك   . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   ملكافحة  
  الالزمـة  اإليدز واحلـصول علـى األدويـة        /التدابري املتخذة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري      عن  والعرقية  

  .للعالج منه

النهج عن آراء جنوب أفريقيا فيما يتعلق باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومعلومات أستراليا طلبت  و  - ٣٣
وأبدت .  أفريقيا مؤسسة تعمل وفقاً ملبادئ باريسدعِمها هلا وأشارت إىل أنه توجد يف جنوبالذي تتبعه حياهلا و

  .أستراليا رغبتها يف معرفة الدور الذي تؤديه تلك املؤسسة يف تعزيز حقوق اإلنسان

املاء احلصول على   مجلة أمور أخرى، باحلق يف      يف  ،  جنوب أفريقيا أعربت اجلزائر عن تقديرها العتراف      و  - ٣٤
الـسياسات  صـلب   احلـد مـن الفقـر يف        إلدراج   اليت انتهجتـها     بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان وبالطريقة     

يف حققتها جنوب أفريقيـا     اليت  جنازات  اإل وأعربت عن إعجاهبا ب    ،واالستراتيجيات القطاعية وخمصصات امليزانية   
اجلزائـر  وتوّد  .  سنة مبعدل مل يسبق أن سجله أي بلد يف العامل          ١٢خالل فترة   توفري السكن لستة ماليني نسمة      

كمـا  . لم من هذا األداء القياسي فطلبت مزيداً من التوضيحات يف هذا اخلصوص ألهنا تواجه حتدياً مـشاهباً        التع
النسخ فريوسات اإليدز بفضل توفري العالج مبضادات /انتشار فريوس نقص املناعة البشريمعدل أشارت إىل تراجع 

 هذا الصدد ضمن سياق ميثـاق الـصحة         تكثف جنوب أفريقيا جهودها يف    وأوصت بأن   العكسي على نطاق واسع،     
  . املراهقنيعلىبصفة خاصة الوطين، مع التركيز 
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تدابري تشريعية عديدة ترمي إىل بناء جمتمع دميقراطي ومتعـدد          الختاذها  جنوب أفريقيا   وأثنت غانا على      - ٣٥
التـشريعات  عزيز  بيل ت الثقافات وأشادت باجلهود املبذولة يف سبيل القضاء على العزل والتمييز العنصريني ويف س            

وحثت جنوب أفريقيا على مواصلة التصدي      القائمة  وأشارت غانا إىل التحديات     . والسياسات املتعلقة باألطفال  
. ذ القـوانني  انفإعلى يد املوظفني املكلفني ب    للحاالت املزعومة املتعلقة بإساءة معاملة غري املواطنني        للعنف املرتيل و  

على اخلدمات االجتماعية كالتعليم مللكية واحلصول  يزال قائماً خاصةً فيما يتعلق باوأشارت أيضاً إىل أن العزل ال
املتخذة لتيسري متتـع الفئـات احملرومـة     ددة  التدابري احمل عن  وطلبت غانا مزيداً من املعلومات      . والصحة والسكن 

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ام الفصل العنصري وحتقيق التنمية البشرية وإعمال       نظلص من موروث    التخوأشارت سري النكا إىل أن        - ٣٦
وب أفريقيا كما أشارت إىل أن جن. ال تزال تشكل حتديات كبرية يف جنوب أفريقياهي أمور مجيع حقوق اإلنسان 

ت قالو. البلدهذا   يفالدميقراطية  رساء  طرفاً يف عدد من أهم معاهدات حقوق اإلنسان، خاصة منذ إ          قد أصبحت   
جلنة جنوب أفريقيـا     ومن بينها احملاكم والربملان و     ،يف جنوب أفريقيا  هات الفاعلة   جمموعة من املؤسسات واجل   إن  

عقبة أمام  نقص القدرات   ويشكل  . ، تطبق القانون الدويل حلقوق اإلنسان     حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين    
االجتماعيـة  دمات باملستويات املثلى يف ضوء التحديات       اجلهود املبذولة من أجل حتسني نوعية احلكم وتوفري اخل        

 سألةوطلبت سري النكا معرفة اخلطوات اليت اختذهتا جنوب أفريقيا ملعاجلة هذه امل. االقتصادية اليت يواجهها البلدو
  .وما تقترحه على اجملتمع الدويل من سبل ملعاجلتها عن طريق التعاون الدويل

جماالت عمل مهمة فيمـا يتعلـق       هي  وأشارت أملانيا إىل أن الرعاية الصحية والعالج إىل جانب الوقاية             - ٣٧
النساء املصابات  ضمان حصول   وسألت عن التدابري املزمع اختاذها من أجل        . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   
وأشارت أملانيا  . ى قدم املساواة مع الرجال     عل اإليدز على الرعاية الصحية والعالج    /بفريوس نقص املناعة البشرية   

عن التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها يف سبيل تعزيز أمـن  وطلبت معلومات كذلك إىل ارتفاع معدالت اجلرمية    
أملانيا أن دستور جنوب أفريقيا هو أحـد        الحظت  و. املواطنني وزيادة محاية الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال      

قـد  مياه الشرب املأمونة وأشارت إىل أن جنوب أفريقيا         احلصول على   بإتاحة   تقدمية فيما يتعلق     ركثالدساتري األ 
وسألت أملانيا عن كيفية االستفادة     . متكنت من زيادة عدد السكان الذين حيصلون على املاء بسهولة زيادة كبرية           

حقوق هنج يقوم على أساس زايا اتباع بوصفه مثاالً على املمارسات الفضلى وعن م أفريقي - النموذج اجلنوب من 
وأشارت أملانيا إىل أن جنوب أفريقيا قد وقّعت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق             . اإلنسان يف تناول مسألة املاء    

  .سرع وقت ممكناالقتصادية واالجتماعية والسياسية ولكنها مل تصدِّق عليه بعد وأوصتها بأن تفعل ذلك يف أ

نظام الفـصل  املترتبة على موروث للمظامل حملرز يف حماولة التصدي ا إىل التقدم الكبري ا  وأشارت نيوزيلند   - ٣٨
سألت التقارير إىل هيئات املعاهدات و    من  د  يعدالعن تقدمي   ختلفت  وأشارت إىل أن جنوب أفريقيا قد       . العنصري

ا أو اخلطط اليت سـتتبعها يف       هذا الصدد وعن اخلطوات اليت اختذهت     تواجه جنوب أفريقيا يف     عن أهم العوائق اليت     
معرفة ما إذا كانت جنوب أفريقيا قد حددت        عن رغبتها يف    نيوزيلندا  وأعربت  . على تلك العوائق  سبيل التغلب   

ورحبت . آجاالً لتقدمي تقاريرها إىل هيئات املعاهدات وما إذا كانت قد فكّرت يف إعداد وثيقة أساسية مشتركة               
جنوب أفريقيا تقاريرها املتأخرة إىل هيئات املعاهدات وخصوصاً تقاريرها         تقدمي  نيوزيلندا بتعليقات الوفد بشأن     
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ورّحبت كذلك بأي تعليقات تقدَّم بشأن التعاون الـتقين         . األولية خالل فترة عضويتها يف جملس حقوق اإلنسان       
  .هيئات املعاهداتتاجه جنوب أفريقيا من أجل الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير إىل قد حتالذي 

أشارت إىل أنـه  ولكنها . وأشادت هولندا بدستور جنوب أفريقيا الذي يوفر محاية قوّية حلقوق اإلنسان          - ٣٩
بالرغم من محاية الدستور حلقوق املرأة ومن اختاذ بعض اإلجراءات، فإنه من الضروري بذل مزيد من اجلهود يف                  

باختاذ مزيد من التدابري حلمايـة      جنوب أفريقيا   أوصت هولندا   و. سبيل منع العنف القائم على أساس نوع اجلنس       
وأشارت إىل دخول أعداد    . العنف أو اللوايت تعرضن له بالفعل وبتوفري سبل االنتصاف هلن         هلذا  النساء املعرضات   

رع فيها والربامج اليت ُشإلجراءات يف معرفة املزيد عن اوأعربت عن رغبتها ين إىل جنوب أفريقيا رجاهائلة من امله
بشأن مراعاة حقوق اإلنسان يف إطار هذه توقعات جنوب أفريقيا عن إدماج تلك اجملموعات يف اجملتمع وخبصوص 

  .اجلهود، على وجه التحديد

يف حمو آثار نظام الفصل العنصري شديدة وأشارت زمبابوي إىل أن جنوب أفريقيا ما تزال تواجه حتديات   - ٤٠
التدابري امللموسة املتخذة من أجل ضمان التمتع باحلق يف الـسكن           يف  يشّجعها  ا  وقالت إهنا جتد م   . االستعماري

الفئات لصاحل  الالئق على الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي والتدابري الرامية إىل إنشاء نظام قانوين إلجيار السكن               
ع اخلدمات الصحية ويف ضمان     يف قطا احملرز  التقدم الكبري   الحظت  ومساكن،  الضعيفة اليت ليس مبقدورها امتالك      

وأوصت زمبابوي جنوَب أفريقيا بتسريع عملية التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              . احلق يف التعليم  
كمـا  . بشأن هذه احلقوق  االحتكام إىل القضاء    الدستور ُيجيز فعالً    االقتصادية واالجتماعية والثقافية، معتربةً أن      

يف الذين كـانوا حمـرومني      واملهمشني  اجملتمع  أفراد  متكن  لة سعيها إىل ضمان     شّجعت جنوب أفريقيا على مواص    
  .يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية على قدم املساواة مع غريهمالسابق من املشاركة 

املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنـسان يف جنـوب        واملؤسسية  الصكوك القانونية   تدعيم  وأشارت موريتانيا إىل      - ٤١
ت املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة     ريقيا منذ انتهاء نظام الفصل العنصري، مبا يف ذلك يف اجملاال         أف

. ورحبت موريتانيا بالتقدم احملرز يف ميادين الصحة والتعليم وحرية التعبري والقضاء علـى الفقـر              . واالقتصادية
جلنـة  حسبما ذكرته  ضد مواطين دول أخرى ةستمركره األجانب املظاهرة وسألت عن التدابري املتخذة ملكافحة  

  القضاء على التمييز العنصري وأوصت مبواصلة وتكثيـف اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى الفقـر وعـدم                    
  .املساواة االجتماعية

واعترفت الدامنرك بالطائفة الواسعة من التحسينات اليت حققتها جنوب أفريقيا يف جمال حقوق اإلنسان منـذ                  - ٤٢
ويف ضوء االدعاءات املتواصلة حبدوث أفعال تعذيب ومعاملة قاسية وال إنسانية ومهينـة      . اء نظام الفصل العنصري   انته

الدامنرك علماً على النحو الواجب باملعلومات اليت قدمتها جنوب أفريقيا واليت تفيد            فقد أحاطت   على يد قوات األمن،     
. نوب أفريقيا وفق ما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعـذيب        جلن اجلنائي   بأنه سيتم إدراج التعذيب كجرمية حمددة يف القانو       

وحثت الدامنرك جنوب أفريقيا على أن تعتمد، وفقاً لتوصيات جلنة مناهضة التعذيب، التشريعات املناسـبة يف تـاريخ      
حلاالت املبلغ عنها    امللموسة اليت تعتزم احلكومة اختاذها لوقف ا       لوفد تقدمي توضيحات بشأن التدابري    اطلبت من   مبكر و 

  .الستخدام املنهجي للتعذيبفيما يتصل با
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وبالتقدم احملرز يف السنوات األخرية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان، مبـا            املبذولة  ورحبت فرنسا باجلهود      - ٤٣
فرنسا كذلك أن جنـوب     الحظت  و. فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلقوق املدنية والسياسية       

 يف هذا اتللمهاجرين وطلبت مزيداً من التوضيح    جاذباً  قطباً هاماً   فريقيا قد أصبحت على مدى السنني األخرية        أ
وأوصت فرنسا أيـضاً جنـوب     . أو طاليب اللجوء  /الشأن وسألت عن الكيفية اليت ُتضمن هبا حقوق املهاجرين و         
  .ن االختفاء القسري وبالتصديق عليهاأفريقيا بالتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م

اتفاقيات أغلبية  وأشارت اجلماهريية العربية الليبية إىل كون جنوب أفريقيا من البلدان اليت صدقت على                - ٤٤
جراءات اخلاصة اإلاملكلفني بواليات يف إطار    مجيع  فتحت أبواهبا أمام    قد  أيضاً  حقوق اإلنسان الدولية وإىل كوهنا      

 غري أنه بعد قيامهـا كدولـة        ،وقد عانت جنوب أفريقيا من وطأة نظام الفصل العنصري        . زيارهتالإّياهم  داعيةً  
ويف . كل مواطن من مواطنيها يتمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصاديةأصبح دميقراطية 

عميم التعليم االبتـدائي للجميـع      تهدف  جمال التعليم، الحظت اليونيسيف أن جنوب أفريقيا على وشك حتقيق           
هنـج  التوصـل إىل    وسألت اجلماهريية عن التدابري اليت تتخذها جنوب أفريقيا من أجل           . واملساواة بني البنني والبنات   

  . األطفالمجيع لصاحل تعليمي جيِّد وجديد

. ل حقوق اإلنسانورحبت فلسطني باجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا وأشارت إىل دورها القيادي يف جما  - ٤٥
التمييز العنصري ومحاية حقوق حقبة خلص من موروث أشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا جنوب أفريقيا بغية الت     كما  

اإلنسان جلميع املواطنني دون متييز، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف التنمية وكـذلك                
حتقيق املساواة  يف  اليت حققتها جنوب أفريقيا     جنازات الباهرة   اإلفلسطني إىل   وأشارت  . احلقوق املدنية والسياسية  

. التحديات اليت تواجهها يف جمال الـصحة للنساء وتكافؤ فرص العمل والتعليم واألمن الغذائي، كما أشارت إىل       
 احليوي يف تسوية دورهاواإلجراءات اخلاصة املكلفني بواليات يف إطار انفتاح جنوب أفريقيا على مجيع الحظت و

  .املنازعات ويف حفظ السالم

  واعترفت بوتسوانا باإلجنازات العديدة اليت حققتها جنوب أفريقيا يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان                 - ٤٦
يف إقامة إطار   لنجاحها  وأثنت على جنوب أفريقيا     .  بعد االنتقال الشاق من عهد نظام الفصل العنصري        ال سيما 

ِسـجِل  قالـت إن  و.  على جهودها املتواصلة يف خمتلف القطاعات من أجل حتقيق املساواة      عمل مؤسسي وهنَّأهتا  
ما تبذلـه   وإن   ،مصدُر إهلام للمنطقة دون اإلقليمية    هو  جنوب أفريقيا احلافل يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني          

يف واليات  بمع املكلفني   ا  هنتعاو أن   كماالثناء  يستحق  جنوب أفريقيا من جهود يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا الدولية          
  .للجميعمصدُر إهلام هو حقوق اإلنسان جمال 

ما أُِجنز األسئلة املتعلقة بتحسن الوضع االجتماعي واالقتصادي وأشار إىل اب وفد جنوب أفريقيا عن وأج  - ٤٧
ات الرامية إىل حتسني    إىل جانب خمتلف السياس    ،ةن أجل إعادة توزيع الثرو    مري  ُتِخذ من تداب  ما ا من إصالحات و  

تدخالت الدولة اهلادفة إىل التصدي مباشرةً ألوجـه عـدم          بدون   على أنه    شّددو. مستوى معيشة مجيع السكان   
إىل برنامج إعـادة اإلعمـار      كما أشار   . النمو االقتصادي لن يتسىن حتقيق    جنوب أفريقيا،   يف  املساواة التارخيية   

لفتـرة  ويف ا . على برنامج لبناء املهارات   شتمل  تقاَسم جلنوب أفريقيا اليت ت    والتنمية وإىل مبادرة النمو السريع وامل     
أحد أهم العوامل احملدِّدة للتغيري يف اجملال       يشكل  تمكني السود اقتصادياً    العريض القاعدة ل  انون  أصبح الق األخرية،  
الشركات امللتزمة بتلك   شهدت  وقد شهدت جنوب أفريقيا تكاثر مواثيق متكني السود اقتصادياً وقد           . االقتصادي
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.  عندما مت إدراج أول احتاد شركات مملوكة للسود يف بورصة جوهانـسبورغ            ١٩٩٤الً منذ عام    هائاملواثيق منواً   
وكرَّر . حتظى هذه الشركات بتمثيل جيد يف األوساط املالية ووسائط اإلعالم واألنشطة احلرجية، وما إىل ذلك              و

  .أوجه عدم املساواةتصحيح ضرورياً من أجل  ما يكون كثرياًالوفد قوله بأن تدخل الدولة 

فقد أوضح الوفـد أن     الج،  اإليدز وزيادة فرص احلصول على الع     /ةأما بشأن فريوس نقص املناعة البشري       - ٤٨
يف ذلك  قد طعن   و. جتعل الدواء يف متناول اجلميع    لكي   ٢٠٠٤تسعري األدوية يف عام     لاحلكومة قد وضعت لوائح     

بأسـعار  دويـة  األوستسهل لوائح التسعري تلك احلصول على . ام احملاكم اليت قضت باإلبقاء عليه    النظام برمته أم  
انتشار مدى  وُتجري احلكومة عمليات تقييم سنوية ملعرفة       . عالج للمحتاجني الوستساعد يف توفري أنظمة     رخيصة  

يف بالفريوس  معدالت اإلصابة   وتشري دراسات حديثة إىل تراجع      . فريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف السكان      
وفيما يتعلق مبسائل السكن، أوضـح  . مما يدل على أن الربامج الوقائية قد بدأت حتظى بالقبول        صفوف الشباب،   

وكان )  يف املائة  ٨٧حىت  ( يشغلون كل األراضي تقريباً      ١٩٩٤ يف املائة من السكان كانوا قبل عام         ١٥الوفد أن   
كان من الضروري تنفيذ جمموعة     بالتايل فقد   و. بعدم ملكية األراضي  مرتبطة  ظاهرة التشرد كانت    يعين أن   ذلك  

محاية دستورية قوية وقـوانني  بتوفر جنوب أفريقيا  تتميز  و. من القوانني من أجل معاجلة مسألة اإلصالح الزراعي       
وقد تنـاول   .  القضاء حايا اإلخالء غري القانوين إمكانية اللجوء إىل      تتيح لض متنع عمليات اإلخالء غري القانونية و     

أقرت وزارة الداخلية بأن كره األجانب أصبح ميثل        قد  و. الوفد هذا األمر بإسهاب يف البيان الذي أدىل به سابقاً         
كره األجانب باالشتراك مع أصحاب مصلحة آخرين       ظاهرة  وأُنشئت وحدة مكافحة    . مشكلة تستدعي االهتمام  

نص على أنه جيب على جنوب أفريقيا، فيما خيص         يته املعدلة الذي    مبوجب قانون اهلجرة بصيغ   حتديد واليتها   ومت  
النهج الذي إطار يف وذلك احلكومة واجملتمع املدين أوساط على حقوق اإلنسان يف تقوم املهاجرين، أن تعزِّز ثقافة 

يبيـة شـىت    برامج تدر تنفيذ  يف  قد شرعت   احلكومة  قال الوفد إن    ويف هذا الصدد،    . اهلجرةيف جمال مراقبة    تتبعه  
اإلقامة تراخيص  وقد اتُّخذت تدابري لتسهيل وتبسيط إصدار       . مع الالجئني واملهاجرين  تعاملون  لموظفني الذين ي  ل

األجانب املقيمني بصورة غري قانونية وترحيلهم، مثلما حاالت الدائمة واملؤقتة ملن حيق هلم احلصول عليها ولكشف 
  .حيدث يف أكثر البلدان تقدماً

  لوفد إىل أن جنوب أفريقيا يف طريقها إىل حتقيق اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفيـة حبلـول                  وأشار ا   - ٤٩
ومراحـل  للكبار  فالدستور يضمن لكل شخص احلق يف التعليم األساسي، مبا يف ذلك التعليم األساسي              . ٢٠١٥عام  

وقـد  . التدريج عن طريق اختاذ تدابري معقولـة      بجتعله متاحاً ومتيسراً    ب على الدولة أن     تعليمهم األخرى، وهو ما جي    
على طريق زيادة فرص التعليم للفئات اليت كانت حمرومة يف السابق وال سـيما              كبرية  خطت جنوب أفريقيا خطوات     

أصبحت جنوب أفريقيـا    اإلمجايل للتعليم،   احمللي  ناتج  ال يف املائة من     ٥,٤وبتخصيص حنو   .  أفريقيون - السود اجلنوب   
أما التعليم اجلامعي فهو خاضع للرسـوم       . لى معدالت االستثمار احلكومي يف التعليم على صعيد العامل        أحد أع تسجل  
ا يزيد عن  نِفق م للطلبة اجلامعيني، اليت تُ   الوطنية لتقدمي املعونة املالية     طة  اخلتقدَّم للطلبة الفقراء عن طريق      املساعدة  ولكن  

وفيما خيص احلقوق اإلجنابية .  جيداً، ميكن حتويل جزء من القرض إىل منحة حقق الطالب أداًءاوإذ. مليار راند يف السنة
أوضـح أن   و. للمرأة، أشار الوفد إىل أن للنساء احلق التام، مبوجب القانون، يف اختاذ القرارات اليت تتعلق بأجسادهن               

أما فيما يتعلق مبسألة تقدمي التقارير . اخلاصةحرية االختيار حسب ظروفها  مينح املرأة املتعلق خبيار إهناء احلملالقانون 
بل إن العـائق   عائق سياسي حيول دون إعداد تلك التقارير        ال يوجد    فقد أوضح الوفد أنه      ،إىل هيئات املعاهدات  

نوب أفريقيا تبحث عن سبل إلعداد تلك التقارير علـى        وقال إن ج  . يتمثل يف كون إعدادها يتطلب جهداً كبرياً      
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مرحلـة  بلغت  ص التصديق على املعاهدات، أكد الوفد أنه قد وضع قائمة بالصكوك اليت             وفيما خي . النحو األمثل 
تقريرها  تقدمي   التوقيع والتصديق وأن جنوب أفريقيا ستخرب الفريق العامل بالصكوك اليت ستصبح طرفاً فيها عند             

أحاط علماً كما . وم بدراستهاوقال الوفد أيضاً إنه قد أحاط علماً بالتوصيات املقدمة وإنه سيق. بعد أربع سنوات
  .بالتعليقات اإلجيابية الصادرة عن دول كانت قد واجهت حتديات مشاهبة يف املاضي

مـصدر  هو  وأعربت تونس عن تقديرها جلنوب أفريقيا وقالت إن النهج الذي تتبعه يف جمال حقوق اإلنسان                  - ٥٠
رضاً مفصِّالً للصكوك املعتمدة يف خمتلف اجملاالت مـن         والحظت تونس باهتمام التقرير الوطين الذي يقدم ع       . إهلام هلا 

وأثنت تونس على جنوب أفريقيا ملا حققته من إجنازات هامة خاصة يف ميدان التعليم الذي . أجل محاية حقوق اإلنسان  
 جمال  املساواة يف ولضمان  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     لصاحل  وملا قامت به من أنشطة خاصة       شهد تطوراً الفتاً،    

وطلبت تونس مزيداً من املعلومات عن هذه امليادين وأوصت جنوب أفريقيا مبواصلة جهودها لتعزيز احلقـوق                . التعليم
املتصلة بالتعليم وبإيالء اهتمام خاص إلدامة ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف الشباب كجـزء مـن برناجمهـا                   

  .التعليمي والتربوي

يف التغلب على التحديات الكبرية اليت فرضـها        اليت حققتها جنوب أفريقيا     ت  االربازيل باإلجناز ونّوهت    - ٥١
التمييز العنصري املؤسسي وحتت وطأة     يف ظل   سنوات طويلة   أن أمضى   تاريخ البلد الفريد من نوعه، خاصة بعد        

جنازات وأشادت الربازيل بالتزامات جنوب أفريقيا إزاء حقوق اإلنسان وشددت على اإل          . نظام الفصل العنصري  
مسامهة كبرية من جنوب أفريقيا يف عملية التحضري        وقالت إهنا تتوقع    احملققة يف جمال احلماية من التمييز العنصري        

وأثنت الربازيل أيضاً على جنوب أفريقيا ملا أبدته من عزم سياسي ملواجهة التحديات             .  االستعراضي ملؤمتر ديربان 
ويف هذا السياق، . احلق يف الصحة وحقوق املرأةفيما خيص تعزيز  قلقها املتعلقة حبقوق اإلنسان ولكنها أعربت عن

الوقاية من اإلصابة   يف جمال   طُرح سؤاالن حمددان بشأن الكيفية اليت تقيِّم هبا جنوب أفريقيا السياسات اليت تتبعها              
املرأة وخاصـة حقوقهـا    تعزيز حقوقلاإليدز والسياسات أو التدابري اليت اعتمدهتا     /بفريوس نقص املناعة البشرية   

التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية يف بأن تنظر أوصت الربازيل جنوب أفريقيا    كما  . اإلجنابية
  .واالجتماعية والثقافية وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

مصدر فخر وأن االنتقال هو نوب أفريقيا وأشار السودان إىل أن التخلص من نظام الفصل العنصري يف ج  - ٥٢
وأثىن الـسودان   . إىل جمتمع دميقراطي قد حتقق بفضل إصرار وتصميم شعب جنوب أفريقيا يف ما بذله من جهود               

وأعرب عن  . اإليدز/معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     فيض  على جنوب أفريقيا ملا بذلته من جهود يف خت        
 بني البلدان   ال سيما ال احلقوق االقتصادية مبختلف أشكاهلا إالّ من خالل التعاون الدويل           اقتناعه بأنه ال ميكن إعم    

. املتقدمة والبلدان النامية حتت مظلة األمم املتحدة وبراجمها وخصوصاً من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة               
أوصاها الـسودان   فقد  قليمي والدويل،   جنوب أفريقيا على الصعيدين اإل    تؤديه  وبالنظر إىل الدور القيادي الذي      

بـأن  أوصاها  القتصادية واالجتماعية والثقافية، كما     خاصة لدور التعاون الدويل يف التمتع باحلقوق ا       عناية  بإيالء  
وأشاد السودان كذلك جبنوب أفريقيا لقرارها      . خربهتا وبراجمها وخططها يف هذا اجملال     تشاطر غريها من البلدان     

  .ودورها التارخيي يف هذا الصدداالستعراضي يربان استضافة مؤمتر د

البلد يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق    هذا اليت خطاها  امة  لخطوات اهل لوأشادت زامبيا جبنوب أفريقيا       - ٥٣
خطتها وأشارت زامبيا إىل اخلطوات اإلجيابية اليت . نظام الفصل العنصرييف ظل  بالنظر إىل تارخيه ال سيمااإلنسان 
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حلقوق اإلنسان ووضع دستور وطـين      جلنة جنوب أفريقيا    إنشاء  يا يف جمال حقوق اإلنسان ومشلت       يقجنوب أفر 
ـ   متطلبات احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية؛ وإنشاء حماكم          يستويف   اجلرائم خمتـصة ب
الذين  احلال من مواطين جنوب أفريقيا ياملساواة يتيسر الوصول إليها ملتوسطبقضايا خمتصة  وإنشاء حماكم ؛اجلنسية

وأشارت زامبيا كذلك إىل التحديات . َسن قانون تعزيز فرص احلصول على املعلوماتال ميكنهم االستعانة مبحام، و
الرعاية الصحية املتيسرة اإليدز وتوفري خدمات /واجهها جنوب أفريقيا فيما خيص فريوس نقص املناعة البشريةتاليت 

ويف هذا الصدد، حثّت زامبيا جنوب أفريقيا على مواصلة جهودها          . اكتظاظ السجون  عن مسألة    واجليدة، فضالً 
  .الغرضهلذا للوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان عن طريق مواصلة تنفيذ ما وضعته من برامج 

تـزام ثابـت باملبـادئ واملثـل        لديها ال ُمكَتَملة  كدميقراطية  وأشارت اهلند إىل أن بروز جنوب أفريقيا          - ٥٤
عن طريق احملافظة على طابع     هو مصدر إهلام لآلخرين، وأشادت جبنوب أفريقيا ألهنا قد حققت ذلك            الدميقراطية  

من أقوى الوسـائل  يشكل وسيلة وأشارت اهلند أيضاً إىل أن التعليم      . الثقايف والتعددية يف اجملتمع وتعزيزه    التنوع  
ويف هذا الصدد، أشارت اهلنـد      . االقتصاديالتقدم  هتيئة السبيل لتحقيق     االجتماعي و  املستخَدمة إلحداث التغيري  

. ٢٠١٥باهتمام إىل أن جنوب أفريقيا يف طريقها حنو حتقيق اهلدف الثاين من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام            
وات املتخذة أو املزمع اختاذها من اخلطمبا قدمه الوفد من معلومات عن ويف هذا الصدد، أعربت اهلند عن اهتمامها 

  .اجملتمع احملرومةأجل تعزيز تعميم التعليم االبتدائي وخاصة يف صفوف شرائح 

ما نشأ من آثار    إىل  ونظام الفصل العنصري    يف ظل   االستثنائي  وأشارت نيجرييا إىل تاريخ جنوب أفريقيا         - ٥٥
 وأشادت باخلطوات اجلديرة    . الفصل العنصري   سنة من سيطرة االستعمار ونظام     ٣٠٠أكثر من   ضارة على مدى    

 من أجل تغيري الدولة وإعادة توزيع املوارد بشكل يتيح متتـع            ١٩٩٤بالثناء اليت حققتها جنوب أفريقيا منذ عام        
وأشارت نيجرييا كذلك إىل التحديات     . مجيع املواطنني باملساواة يف احلقوق وحيقق املساواة يف اخلدمات للجميع         

اإليدز والبطالة،  / ال تزال جنوب أفريقيا تواجهها يف جماالت كالسكن، وفريوس نقص املناعة البشرية            اجلديدة اليت 
ويف هذا الشأن، حثـت  . أن جنوب أفريقيا ستنجح يف التغلب على تلك التحدياتيف غري أّنها أعربت عن ثقتها      

على النتائج الطبيعيـة لنظـام الفـصل        نيجرييا اجملتمع الدويل على تقدمي الدعم جلنوب أفريقيا من أجل التغلب            
 على مواصلة إعمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة          جنوب أفريقيا حثت نيجرييا سلطات    كما  . العنصري

دعت نيجرييا اجملتمع و. ملواطنيها بغية القضاء على الفقر وبالتايل بلوغ أهداف أخرى من األهداف اإلمنائية لأللفية
  .تقدمي املساعدة الضرورية جلنوب أفريقيا من أجل حتقيق تلك األهداف والغاياتإىل مواصلة اً أيضالدويل 

وفر يرلندا الشمالية إىل أن دستور جنوب أفريقيا الليربايل ي        آوأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       - ٥٦
وب أفريقيا لكي تطلع    الفرصة ساحنة أمام جن   قالت إن   و. بنية مؤسسية قوية حلماية حقوق اإلنسان والدفاع عنها       

غريها من البلدان على ممارستها الفضلى بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف مجيع بلدان العامل، مبا يف ذلك املنطقة 
وأشارت اململكة املتحدة إىل أن جنوب أفريقيا قد وقّعت على معظم الصكوك الدولية املتعلقـة               . اليت توجد فيها  

إىل الرد على سـؤاهلا     كما أشارت   . التصديق عليها على درب   أحرزت تقدماً جيداً    حبقوق اإلنسان وإىل أّنها قد      
خبصوص التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وأوصت جنوب أفريقيا، يف هذا السياق، 

ُيعتـَرف هلـا    إىل أن جنوب أفريقيا تستحق أن       أيضاً  وأشارت اململكة املتحدة    . بالتصديق عليه يف أقرب فرصة    
واعترفت بالتحديات العديدة اليت جيب على جنوب .  يف حمو آثار نظام الفصل العنصريبالفضل ملا حققته من تقدم
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تدعم وشّددت اململكة املتحدة على أهنا      . اإليدز والفساد /أفريقيا مواجهتها، كالفقر وفريوس نقص املناعة البشرية      
اجملتمعات احملليـة   يف  عدد من املشاريع اليت تقدِّم الدعم للشباب        يق  عن طر عمل جنوب أفريقيا يف تلك اجملاالت       

اًاملوقف التقدمي الذي تقفه     وهّنأت جنوب أفريقيا على     . احملرومة ومزدوجـي  واملثليني املثليات  حيال حقوق   حملّي
صت اململكة املتحدة ويف هذا الصدد، أو. وأشادت بدورها القيادي يف هذا اجملالامليول اجلنسية واملتحولني جنسياً 

أساس امليـول   جنوب أفريقيا مبواصلة تعزيز ومحاية حق مجيع األشخاص يف التمتع باملساواة دون متييز قائم على                
  .على الصعيدين الوطين والدويل معاًوذلك اجلنسية، 

 سـيما يف    الوأشارت بلجيكا إىل اإلجنازات اهلامة اليت حققتها جنوب أفريقيا يف جمال حقوق اإلنسان و               - ٥٧
رحبت بالتزام جنوب أفريقيا بتقدمي تقريرها إىل جلنة القضاء         كما  . قتصادية واالجتماعية والثقافية  جمال احلقوق اال  

طلبـت  ويف هذا الـصدد،     . على التمييز العنصري وبوضع خطة عمل وطنية لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان           
تستحق بالتأكيد أن ُيسلَّط عليها الـضوء يف        ليت قالت إهنا    ان تنفيذ تلك االلتزامات     بلجيكا معلومات إضافية ع   

ورحبت بلجيكا أيضاً بالتقدم الذي أحرزته جنوب أفريقيا بأن حظـرت، يف            . استنتاجات وتوصيات هذا التقرير   
ين وحسب املعلومات اليت قدمها ممثلو اجملتمع املد. القائمة على أساس امليول اجلنسيةدستورها، مجيع أنواع التمييز  

. فئة ضعيفة أصحاب املصلحة، فإن هذه الفئة من السكان ال تزال مع ذلك            إلسهامات  الواردة يف التقرير املوجز     و
حلقوق اإلنسان قد وضعت برنامج عمل ملكافحة جرائم الكراهية اليت جلنة جنوب أفريقيا وأشارت بلجيكا إىل أن 

وأوصت بلجيكا جنوب .  عن تنفيذ هذا الربنامجيةوطلبت معلومات إضاف، ُترتكب يف حق هذه الفئة من السكان
لقائم اأفريقيا بزيادة جهودها الرامية إىل إنشاء آلية وساطة حىت توفر سبل انتصاف متيسرة وسريعة لضحايا التمييز 

املؤسسات التعليمية بغية تعزيـز      أوساط   يفأوصتها ببذل جهود يف جمال التوعية       كما  . على أساس امليول اجلنسية   
  .تلك األشكال من التمييزحة كافم

جمتمعها الدميقراطي  يف ظل   وأشارت سويسرا إىل اإلجنازات املثرية لإلعجاب اليت حققتها جنوب أفريقيا             - ٥٨
  القضاء على التمييز األساَس أصبحواملتعدد الثقافات وأشارت إىل أنه بعد أربعة عقود من نظام الفصل العنصري،      

سويسرا أن جلنة القضاء على التمييز العنصري قد رحبت بالتدابري          الحظت   كما   .الذي تقوم عليه جنوب أفريقيا    
اخلاصة اليت اتُّخذت ملكافحة آثار التمييز غري أهنا أشارت أيضاً إىل استمرار وجود ظـاهرة العنـصرية وكـره                   

 للحد من    خبصوص أية محالت نظمتها جنوب أفريقيا      طلبت سويسرا معلومات إضافية   ويف هذا الشأن،    . األجانب
وأشارت كذلك  . مت تقييم أثر تلك احلمالت     كان قد    معرفة ما إذا  وأعربت عن رغبتها يف     . كره األجانب ظاهرة  

النـساء  ضـد   إىل أن أحد التحديات اليت ال يزال على جنوب أفريقيا مواجهُتها يتمثل يف العنف الذي ميـاَرس                  
إلجراءات ، واخنفاض عدد ا   ة اغتصاب األطفال  االغتصاب وخباص الحظت بقلق ارتفاع عدد حاالت      و. واألطفال

أوصت سويسرا جنوب أفريقيا مبتابعة توصية جلنة مناهـضة          لذلك فقد و. القانونية املتعلقة بشكاوى االغتصاب   
وحثت .  واملعاقبة عليه  فحة العنف ضد النساء واألطفال    الداعية إىل اختاذ مجيع التدابري الضرورية ملنع مكا       التعذيب  

أفريقيا على بذل كل ما يف وسعها من أجل ضمان تفعيل القانون اجلنائي فيما يتعلق بـاجلرائم                 سويسرا جنوب   
الـسكان  توعية  هبدف  وأبدت سويسرا أيضاً اهتماماً مبعرفة التدابري املتخذة        . يف أقرب وقت ممكن   وذلك  اجلنسية  

  .النوع من العنف يف اجملتمع ويف املدارس أيضاًهذا مبنع 
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مجيـع  إثبات  صالح التشريعات من أجل     إلا على اجلهود اهلائلة اليت بذلتها جنوب أفريقيا         وأثنت روماني   - ٥٩
املساواة وعدم التمييز بوصفهما عنصراً حمورياً يف توطيد    فيما خيص    ال سيما احلقوق املنصوص عليها يف الدستور و     

تعزيز جمال  أفريقيا على إجنازاهتا يف جنوبهّنأت رومانيا ويف حني . الدميقراطية الدستورية يف جنوب أفريقيادعائم 
على قانون منع اإلخالء غري أُدخلت نتائج التعديالت اليت عن  طلبت معلومات إضافية قدفاحلق يف السكن الالئق، 

سـلطات  عما إذا كانـت  وسألت رومانيا كذلك . الربملان الذي جيري حالياً استعراضه يف   ١٩٩٨لعام  القانوين  
بشأن القـضاء   " كوا زولو ناتال  "التشريعات اليت ُسنت مؤخراً يف إقليم       املترتبة على   ائج  نتال تدرك   اأفريقي نوبج

ـ  . على املستقطنات وآثارها على ارتفاع عدد إجراءات اإلخالء          باعتمـاد سـلطات    رومانيـا   ت  ادوبينما أش
 قدفاإليدز،  /ة البشرية  سياسات يف جمال الصحة العامة واختاذها تدابري ملكافحة فريوس نقص املناع           اأفريقي جنوب

التمييزية اليت حتول دون حصول األشـخاص    احلواجز  جنوب أفريقيا باختاذ مزيد من التدابري للقضاء على         أوصت  
أن تنظر بأوصت رومانيا جنوب أفريقيا كما . اإليدز على اخلدمات الصحية/ريةاملصابني بفريوس نقص املناعة البش

لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى الربوتوكول        التصديق على العهد ا   عملية  تسريع  يف  
  .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

شكلت أداةً  متواصلة لتحسني حالة حقوق اإلنسان اليت       ملا تبذله من جهود     وأشاد األردن جبنوب أفريقيا       - ٦٠
جلنـة  ، وملا تضطلع به     ع دميقراطي ومتعدد الثقافات   الناجح والسلمي من نظام الفصل العنصري إىل جمتم       لالنتقال  

بانضمام جنوب أفريقيا إىل عدد كبري من الصكوك الدولية املتعلقة          كما أشاد األردن    .  من عمل  احلقيقة واملصاحلة 
وأشار األردن . حلقوق اإلنسانجلنة جنوب أفريقيا إنشاء يشمل املكمَّلة بإطار تشريعي ومؤسسي وحبقوق اإلنسان 

يف منطقة اجلنـوب    املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان       تستضيف   إىل كون جنوب أفريقيا      أيضاً
.  كلـها  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا واملنطقة       لمما يدل على صدق إرادهتا السياسية       األفريقي،  

 مكافحة العنصرية وكره األجانب، مؤهلةٌ تجربتها الفريدة يفنظراً لوشدد األردن كذلك على أن جنوب أفريقيا، 
أدبياً وسياسياً لالضطالع بدور رائد على الصعيدين اإلقليمي والعاملي يف تعزيز التسامح والتعايش بني األقليـات                

 أوصى األردن جنوب أفريقيا بأن تتيح جمللس حقوق اإلنسان االطالع على بعضٍ من بالتايل فقدو. اإلثنية والدينية
  .املمارسات الفضلىا يف هذا الصدد كمثال على تقاسم دراهتمبا

حقوق اإلنسان يف أّمة متعددة     ا قامت به جنوب أفريقيا لتعزيز ومحاية        ونوهت مجهورية ترتانيا املتحدة مب      - ٦١
ل وأشارت ترتانيا إىل أداء جنوب أفريقيا وإىل اجلهود اليت تبذهلا يف جما. متنوعةتارخيية ديناميات شهدت الثقافات 

التحديات  التحديات اهلائلة اليت تعوق إعمال مجيع حقوق اإلنسان، وخاصة تلك كما أشادت إىل. حقوق اإلنسان
 ،إعـداد التقريـر الـوطين     اللتني اتسم هبمـا     ورّحبت ترتانيا بالصراحة والشمولية     . املاضيالناشئة عن خملفات    

 اخلطوات اليت اختذهتا جنـوب       أيضاً ارتياح ب الحظتو. وباملعلومات اليت قدمها عدد كبري من أصحاب املصلحة       
كما أشارت . عن املعاهدات اإلقليمية والدولية يف جمال حقوق اإلنسانالناشئة االلتزامات الوفاء بأفريقيا من أجل 

ويف . والتصديق على عدد من الصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسانإىل أن جنوب أفريقيا تعتزم التوقيع 
لصدد، استفسرت ترتانيا عن تصديق جنوب أفريقيا على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 هذا ا 

  .واالجتماعية والثقافية
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على العهد الدويل اخلاص باحلقوق     بالعملية اجلارية املتمثلة يف تصديق جنوب أفريقيا        وأشادت إندونيسيا     - ٦٢
 ،املهـاجرين وأفـراد أسـرهم   العمـال  مجيع حقوق ولية حلماية   االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقية الد    

التخلص من خملفـات    جنوب أفريقيا بلٌد استطاع     قالت إن   و. والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
جنوب وأشارت إندونيسيا إىل أن دستور . ماضيه املؤمل وبناَء دميقراطية حديثة تشكِّل يف حد ذاهتا منوذجاً استثنائياً

وفيما يتعلق باحلقوق االجتماعية والثقافية، أشارت إندونيسيا إىل أن         . أفريقيا يوفر ضمانات للحريات األساسية    
الرعاية الصحية وتيسري احلصول خدمات جنوب أفريقيا ما فتئت تنفِّذ هبمَّة استراتيجيات لتوفري مزيد من املساكن و

إندونيسيا أن  أضافت  و. ن العمل اقني يف مك  ول ومتكني النساء واملع   عليهما إىل جانب املساواة بني النساء والرجا      
. اإليدز يف أفريقيـا   /شريةمكافحة فريوس نقص املناعة الب    مقدمة البلدان اليت تسعى إىل      جنوب أفريقيا ال تزال يف      

ـ            وأشادت   ة بإعمال جنوب أفريقيا املتواصل والتدرجيي حلقوق اإلنسان بواسطة آليات ومؤسسات وطنية كلجن
تيجيات اليت تتَّبعها   االستراعن  وطلبت إندونيسيا معلومات    . جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان    إصالح القوانني و  

  .الرعاية الصحيةخدمات التعليم وتيسري احلصول على  للنهوض بجنوب أفريقيا

أفريقيا كما يصفها وأشارت بنغالديش إىل الصورة املشجِّعة اليت تظهر هبا حالة حقوق اإلنسان يف جنوب   - ٦٣
إىل جمتمع دميقراطي وغري وإىل حتوهلا وأشارت كذلك إىل كفاح جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري . التقرير
 أن جنوب أفريقيا قد اعتمدت عدداً كبرياً من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان       الحظت  كما  . متييزي

وأشادت بـنغالديش   . يدل على التزام واضح بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       ودستوراً جديداً وإطاراً قانونياً، ّمما      
. حقوق اإلنسانمتتعاً فعلياً جبميع مواطنيها مجيع اليت تواجهها يف ضمان متتُّع جبنوب أفريقيا العترافها بالصعوبات  

. ه عـدم املـساواة  وأشادت كذلك جبنوب أفريقيا ملا اختذته من تدابري من أجل التصدي للتحديات وتدارك أَوجُ  
 انعداممن أجل معاجلة مشاكل الفقر و     اً  ودإىل أن جنوب أفريقيا قد بذلت جه      الصدد  يف هذا   وأشارت بنغالديش   

تعميم التعليم كما أشارت إىل أّنه من املتوقع حتقيق هدف . اإليدز/األمن االجتماعي وفريوس نقص املناعة البشرية   
فقد جنوب أفريقيا قد حققت املساواة بني اجلنسني، ت بنغالديش إىل أن بينما أشارو. ٢٠١٥االبتدائي حبلول عام 

فرص حيال استمرار عدم تكافؤ     من شواغل   أعربت عنه جلنة حقوق الطفل      خبصوص ما   طلبت معلومات إضافية    
  .التعليم يف بعض أحناء البلد

 ،جنوب أفريقيـا  أظهرهتما  لذين  وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل االلتزام القوي والنهج اإلجيايب ال           - ٦٤
مواطين جنوب  أشارت إىل كفاح    كما  . ءة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    وأشادت جبهودها القيِّمة وبتدابريها البنا    

حقـوق اإلنـسان    وإعمال  الطويل خالل فترة نظام الفصل العنصري من أجل حتقيق العدالة االجتماعية            أفريقيا  
ن باهتمام وتقدير إىل خمتلف التدابري واملبادرات اليت اختذهتا جنـوب أفريقيـا             وأشارت إيرا . واحلريات األساسية 

 مبا يف ذلك احلـق يف       ،بغرض إعمال احلقوق املدنية والسياسية وكذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
اء على الفقر ومكافحـة     نوب أفريقيا للقض  عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا ج     إضافية  معلومات  طلبت  و. التنمية

، يف مجلة أمور ٢٠٠٧تعهدت يف عام قد أشارت إىل كون جنوب أفريقيا كما . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
خطة عمل وطنية مكرَّسة حصراً ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وفق ما هو مطلـوب يف إعـالن                 وضع  أخرى، ب 

  .مات إضافية عن خطة العمل الوطنية تلكوطلبت إيران معلو. وبرنامج عمل ديربان
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 محاية دستورية قوية    لديهابأن  وفيما يتعلق مبسألة عمليات اإلخالء غري القانونية، أجابت جنوب أفريقيا             - ٦٥
وأشارت . سبل الطعن القانوين  تلك العمليات   لضحايا  ُتتيح  عمليات اإلخالء غري القانونية و    ات قائمة متنع    وتشريع

 السكن لألشخاص الذين     مؤخراً قد أكَّدا بوضوح على أنه من واجب الدولة توفري          اامَّني صدر إىل أن ُحكمني ه   
ما مل منازهلم أنه ال جيوز طرد الناس من ، وللتصدي حلاالت الطوارئخطة  ميرون بظروف تبعث على اليأس ووضع

ومن املؤسف . اخطوات لتنفيذمهواختذت بالفعل كمني ذين احلوقد رحَّبت جنوب أفريقيا هب. يتوفر هلم مأوى بديل
غري أن عمليات إعادة توطني قد متت مبشاركة الدولة اسُتنِد فيها . قواعد القانونيةخمالفة للحدوث عمليات إخالء 

بـني  هادفـة  وقد نشأت شراكةٌ جديدة و    . إىل أحكام قضائية أو مت التفاوض عليها مع اجملتمعات احمللية املتضررة          
 ٢٠٠٨ مليار راند جنوب أفريقي يف عـام         ٤٢مبلغ  الدوائر املالية ستمكّن من توفري      املصارف و وزارة السكن و  

السؤال املتعلق مبا خبصوص و. اغلو وهي شراكةٌ ستعاجل بعضاً من تلك الش،السكن املنخفض الكلفةتوفري لتمويل 
شدد الوفد ، "وازولو ناتالك"بربنامج ات اليت ُسّنت حديثاً فيما يتعلق إذا كانت جنوب أفريقيا على علم بالتشريع

جمدداً على أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل على ثالثة ُصعد هي الصعيد الوطين والصعيد اإلقليمي والصعيد احمللي                 
. وعلى أن برامج العمل والتدابري التشريعية املتخذة على تلك األصعدة ُتعَرض مجيُعها على جملس الوزراء والربملان               

أّما بشأن مسألة عدم املساواة يف      . على علم تام بكل تشريع ُيَسن داخل إقليمها       يقيا  وقال إن سلطات جنوب أفر    
اجملانية احلصول على خدمات الرعاية الصحية، فقد أكدت رئيسة الوفد جمدداً أن توفري خدمات الرعاية الصحية                

طفال، كان مـن بـني      اخلاص، مبن فيهم النساء واأل    القطاع  لألشخاص الذين ليس مبقدورهم دفع مثنها يف سوق         
ن احلصول وأبرزت بالتايل أ. مقاليد احلكم، عندما تسلَّم الرئيس مانديال ١٩٩٤الشروط اليت طُلب حتقيقها يف عام 

أنـه عنـدما    أوضحت  و. على خدمات الرعاية الصحية ال يتَّسم يف حد ذاته بعدم املساواة بني الرجال والنساء             
سري احلصول على األدوية بثمن زهيد يف السوق العاملية، قامت شركات  أصدرت جنوب أفريقيا قانوناً من أجل تي      

ضده إالّ رفوعة صناعة األدوية اليت توجد مقارها يف البلدان املتقدمة مبقاضاة الرئيس مانديال ومل ُتسحب الدعوى امل
لثمن ملن حيتاجها من    بعد مرور سنوات عديدة كانت جنوب أفريقيا خالهلا قاصرةَ اليد عن توفري األدوية الغالية ا              

وفيما خيـص   . إىل الالئحة اجلديدة املتعلقة بتسعري األدوية واليت ستخفِّض أسعارها أكثر         جمدداً  وأشارت  . الناس
 الوقت املناسب ستتطرق إىل املوضوع يفمسألة التصديق على صكوك دولية إضافية، أشارت إىل أن جنوب أفريقيا 

صديق على تلك الصكوك وأكَّدت جمدَّداً أّنه ال يوجد عائٌق سياسي حيول دون حاملا تكون يف وضعٍ ميكِّنها من الت   
جنوب أفريقيا حتظـر    وإن  ال يوجد تشريٌع بعينه يتعلق بذلك       قالت إنه   ،  يةاجلنسيول  وفيما يتعلق مبسألة امل   . ذلك

  .التمييزُيمارس ضده بصرف النظر عن نوع جنس الشخص الذي والتمييز أياً كان أساُسه 

يف نيـف،   جبالسيدة إمتشايل، املمثلة الدائمة جلنوب أفريقيا يف مكتب األمـم املتحـدة             معايل  ورّحبت    - ٦٦
جنوب أفريقيا، مبا يف ذلك     احلالة يف   بروح التعاون اللذين طبعا استعراض      مالحظاهتا اخلتامية، باملشاركة النشطة و    

من أجل دعم جهـود     ويل هبا   ية والبنَّاءة جداً اليت أُ    البيانات اإلجياب الحظت بتقدير   و. التعليقات واألسئلة املتبصرة  
 وذلك بالنظر إىل أنه قـد مت      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     عمال  جنوب أفريقيا يف إعطاء األولوية إل     

يا التزام جنوب أفريق  إىل  السيدة إمتشايل    تأشارالصدد،   هذا   ويف. احلقوق املدنية والسياسية إىل حد كبري     إعمال  
أن هذه الدميقراطية الفتية قد قامت بفضل الكفاح املستميت كما أشارت إىل . ستمر بالتركيز على تلك احلقوقامل

أنه، علـى   أفريقيا تدرك   جنوب  حكومة  قالت إن   و. أفريقيني والعامليني  -  للمدافعني عن حقوق اإلنسان اجلنوب    
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 وهي ستبقى ملتزمةً مبواصلة بناء مـستقبل        ،الكثريال يزال من الضروري فعل      الكبرية،  الرغم من تلك اخلطوات     
  ".ال مستقبل بال أمل"ِعماُده األمل والرخاء وإتاحة الفرص لشعبنا إذ 

  توصياتالأو /ستنتاجات واال -  اًنيثا
  :ُوجهت أثناء املناقشة التوصياُت التالية إىل جنوب أفريقيا  - ٦٧

بل أيـضاً  العقاب املعقول فحسب    رع حبجة   إلغاء التذ ُيوَصى بأن تلتزم جنوب أفريقيا ليس ب        - ١
املوارد الضرورية من وبتوفري بتجرمي العقوبة اجلسدية مع التعهد يف الوقت ذاته بزيادة الوعي 

  ؛)سلوفينيا(اآلباء يف اعتماد أساليب تأديب إجيابية وبديلة دعم أجل 

 من العقاب وذلك    اإلفالتملنع وإهناء التعذيب ومكافحة     توصى جنوب أفريقيا بسن تشريع        - ٢
  ؛)سلوفينيا( من اتفاقية مناهضة التعذيب ١متاشياً مع املادة 

عمليـة  صـلب  توصى جنوب أفريقيا بإدماج املنظور اجلنساين على حنو منهجي ومستمر يف       - ٣
  ؛)سلوفينيا(متابعة االستعراض الدوري الشامل 

عنف القائم على أساس نوع اجلنس ُيوصى باختاذ مزيد من التدابري حلماية النساء املعرَّضات لل  - ٤
  ؛)هولندا(هلن االنتصاف أو اللوايت يتعرضن له بالفعل وبإتاحة وسائل 

ُيوصى مبتابعة التوصية اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب باعتماد مجيع التدابري الضرورية ملنع   - ٥
  ؛)سويسرا(ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال واملعاقبة عليه 

 قـضايا االغتـصاب      مع لشرطةطريقة تعامل ا  اختاذ تدابري ملموسة من أجل حتسني       ُيوصى ب   - ٦
  ؛)كندا(النساء والفتيات ضد معدالت العنف ال سيما خفض و

توصى جنوب أفريقيا بالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             - ٧
وعلى الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      ) رومانيا، وأملانيا، وزمبابوي، والربازيل   (والثقافية  

  ؛)اململكة املتحدة(يف أقرب فرصة ممكنة ) رومانيا، والربازيل، واململكة املتحدة(مناهضة التعذيب 

توصى جنوب أفريقيا بالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن               - ٨
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

يا مبتابعة توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري وبضمان احتـرام           توصى جنوب أفريق    - ٩
  ؛)كندا(حقوق املهاجرين خاصةً من ِقبل املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني 

مبركـز  ُيوصى بإنشاء أو تعزيز آليات إجراءات املراقبة، مبا يف ذلك إجراءات االعتـراف                - ١٠
 ضمان احلق يف جلسة استماع وبالتايل التـصّدي         جانب، بغية الالجئ وإجراءات ترحيل األ   

  ؛)املكسيك(للتجاوزات املمكنة واالمتثال ملبدأ عدم اإلعادة القسرية 
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ملعدِّل االقانون  فيما خيص   املعنية بإصالح القوانني    أفريقيا  جلنة جنوب   ُيوصى بتنفيذ اقتراحات      - ١١
قاضاة بشأهنا والتحقيـق فيهـا   الشكاوى واملتقدمي ، بغرض دعم   ٢٠٠٧للقانون اجلنائي لعام    

وتوفري خدمات شاملة متوهلا الدولة من أجل دعم خدمات الرعاية الطبية والعالج اليت ُتقـدَّم               
  ؛)كندا(عقب التعرض العتداء جنسي 

أوُجه عدم املساواة يف احلصول على عالج فريوس لتدارك  توصى جنوب أفريقيا باختاذ تدابري        - ١٢
  ؛)كندا(دز، ال سيَّما يف األرياف اإلي/نقص املناعة البشرية

 ملا اعتمدته من سياسات يف جمال الصحة العامة وملا اختذته جنوب أفريقيامع اإلشادة بسلطات   - ١٣
اإليدز، توصى جنوب أفريقيا بزيادة تدابريها    /من تدابري ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      
دون حصول األشخاص املصابني بفريوس نقص      الرامية إىل إزالة احلواجز التمييزية اليت حتُول        

  ؛)رومانيا(اإليدز على اخلدمات الصحية /املناعة البشرية

توصى جنوب أفريقيا بتكثيف جهودها من أجل خفض معدل انتـشار فـريوس نقـص املناعـة                   -١٤
  علـى  بـصفة خاصـة   ميثاقها الـوطين للـصحة مـع التركيـز     وذلك يف إطار    اإليدز  /البشرية

  ؛)زائراجل(املراهقني 

من قبل  توصى جنوب أفريقيا مبواصلة جهودها لتعزيز وتسهيل االلتحاق باملدرسة، ال سيما              - ١٥
  ؛)أنغوال(األطفال املنتمني إىل أسر حمرومة اقتصادياً 

احلق يف التعليم وبإيالء اهتمام خـاص       الرامية إىل تعزيز    توصى جنوب أفريقيا باملثابرة يف جهودها         -١٦
   حقوق اإلنـسان يف صـفوف الـشباب كجـزء مـن برناجمهـا التعليمـي                 إلدامة ونشر ثقافة  

  ؛)تونس(والتربوي 

 الرامية إىل القضاء على الفقر وعلى عـدم         هاتوصى جنوب أفريقيا مبواصلة وتكثيف جهود       - ١٧
  ؛)موريتانيا(املساواة االجتماعية 

ع باحلقوق االقتصادية توصى جنوب أفريقيا بإيالء اهتمام خاص لدور التعاون الدويل يف التمت  - ١٨
علـى  جنوب أفريقيا وغريها من البلدان النامية واالجتماعية والثقافية كما توصى بأن ُتطِلع     

  ؛)السودان(خربهتا وبراجمها وخططها يف هذا اجملال 

املمارسات املثلى،  قاسم  توصى جنوب أفريقيا بأن تتيح جمللس حقوق اإلنسان، كمثال على ت            - ١٩
ملبادرات املتعلقة مبكافحة العنصرية وكره األجانب وكـذلك تـشجيع      االطالع على بعض ا   

  ؛)األردن(التسامح والتعايش بني األقليات اإلثنية والدينية 

توصى جنوب أفريقيا مبواصلة تعزيز ومحاية حق مجيع األشخاص يف املساواة دون متييز قـائم        - ٢٠
  ؛)اململكة املتحدة(دويل معاً على الصعيدين الوطين والك وذلعلى أساس امليول اجلنسية، 
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توصى جنوب أفريقيا بزيادة جهودها الرامية إىل توفري آلية وساطة تتيح لـضحايا التمييـز                 - ٢١
  ؛)بلجيكا(وأسرع أيسر القائم على أساس امليول اجلنسية سبل انتصاف 

مؤسسات التعليم مـن أجـل تعزيـز     أوساط  توصى جنوب أفريقيا ببذل جهود للتوعية يف        - ٢٢
  ).بلجيكا(افحة تلك األشكال من التمييز مك

 التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس حقـوق           ُيدَرج ردُّ جنـوب أفريقيا على هذه     س  - ٦٨
  .اإلنسان يف دورته الثامنة

اليت قدمتـها   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٦٩
أو التوصيات على أهنا قـد      /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . ف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    أو موق /و

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

   االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض- ثالثاً 
حـسبما  وري الشامل   االستعراض الد عملية  إزاء  نفسها  جنوب أفريقيا على    قطعتها  يشار إىل االلتزامات اليت       - ٧٠

  . أعاله١٢يف الفقرة ورد 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد

 غلودين إمتشايل، سفريةُ جنوب أفريقيا وممثلُتها الدائمـة لـدى           ةترأس وفَد جنوب أفريقيا معايل السيد       
  :مكتب األمم املتحدة يف جنيف، وكان الوفد مؤلفاً من

Mr. J. FICK (Minister: Department of Home Affairs); 

Mr. J. KELLERMAN (Counsellor Political: Department of Foreign Affairs); 

Ms. B. NAIDOO (Counsellor Political: Department of Foreign Affairs); 

Ms. S. MATLHAKO (First Secretary Political: Department of Foreign Affairs); 

Mr. S. QOBO (First Secretary: Department of Foreign Affairs); 

Ms. S. CHUNG (First Secretary: Department of Foreign Affairs). 

 -  -  -  -  - 


