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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  ييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التم    

  جنوب أفريقيا    
نظرت اللجنة يف تقرير جنوب أفريقيا اجلامع الذي يضم تقاريرها الدوريـة الثـاين                -١

 كانون  ٢١ املعقودتني يف    ٩٦٨ و ٩٦٧يف جلستيها   ) CEDAW/C/ZAF/2-4(والثالث والرابع   
ئلة اليت  وترد قائمة املسائل واألس   ). SR.968 و CEDAW/C/SR.967انظر   (٢٠١١يناير  /الثاين

، وترد ردود الدولـة الطـرف يف الوثيقـة          CEDAW/C/ZAF/Q/4أعدهتا اللجنة يف الوثيقة     
CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1.  

  مقدمة  - ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلـامع الـذي يـضم                -٢

واتبع بصورة عامة املبادئ    تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع والذي صيغ بطريقة منظمة          
التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير، رغم أنه مل يتضمن إشارات إىل التوصـيات              
العامة الصادرة عن اللجنة وإىل بعض البيانات احملددة املصنفة حبسب اجلنس، إضـافة إىل أن               

للدولة الطرف ملا قدمتـه  وتعرب اللجنة عن تقديرها . تقدميه قد تأخر كثرياً عن املوعد احملدد 
من عروض شفوية وردود خطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل               

  .الدورة، وملا قدمته أيضاً من توضيحات إضافية للمسائل اليت طرحتها اللجنة شفوياً
زير شـؤون   وتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً رفيع املستوى برئاسة و            -٣

املرأة والطفل وذوي اإلعاقة، حيث ضم الوفد عدة ممثلني من الوزارات املختـصة واجلهـاز               
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وتعرب اللجنة عـن تقـديرها      . القضائي ممن يتمتعون باخلربة يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية       
  .للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

ر أن التقرير قد أعد يف إطار عملية قائمة على املـشاركة            وتالحظ اللجنة مع التقدي     -٤
مشلت املؤسسات احلكومية والربملان ومنظمات اجملتمع املدين الوطنية، مبا فيهـا املنظمـات             

  .النسائية

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا بذلته من جهود غري عادية وما حققته من نتـائج                  -٥

على مدى فترة السنوات اخلمس عشرة اليت انقضت منذ إبطال نظام الفصل العنصري             باهرة  
وترحب اللجنة كذلك   . وذلك فيما خيص تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ومكافحة التمييز         

باإلطار التشريعي التقدمي القائم يف الدولة الطرف لضمان املساواة بني املرأة والرجل مبوجب             
زات اليت حتققت يف هذا الصدد منذ النظر يف التقرير األوَّيل للدولة الطرف يف              القانون واإلجنا 

  :، مثل اعتماد القوانني التالية)CEDAW/C/ZAF/1 (١٩٩٨عام 
  ؛٢٠٠٧، )اجلرائم اجلنسية واملسائل املتصلة هبا(قانون تعديل القانون اجلنائي   )أ(  
 ينشده، ضمان معاملـة      الذي ينشد، يف مجلة ما     ٢٠٠٥قانون الطفل لعام      )ب(  

  الفتيات املخالفات للقانون معاملة تراعي جنسهن؛
  .٢٠٠٠لعام ) قانون املساواة(قانون تعزيز املساواة ومنع التمييز اجملحف   )ج(  

وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد اعتمدت عدداً من السياسات والربامج              -٦
بني اجلنسني، والقضاء على التمييز ضد املرأة، مثـل         وخطط العمل الرامية إىل تعزيز املساواة       

إنشاء فرع متكني املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن الوزارة اليت أنشئت حديثاً لشؤون              
، والسياسة اجلنسانية الوطنية، وخطة العمل الوطنية اليت        ٢٠٠٩(املرأة والطفل وذوي اإلعاقة     

  .ف القائم على نوع اجلنستنفذ على مدار السنة للقضاء على العن
وترحب اللجنة باعتماد اإلطار االستراتيجي بشأن متكني املرأة وحتقيق املساواة بـني           -٧

، كما ترحب   ٢٠٠٦اجلنسني ضمن جهاز اخلدمة العمومية، وهو اإلطار الذي اعُتمد يف عام            
 علـى مجيـع      يف املائة املستهدفة لتمثيل املرأة     ٥٠ل بكون الدولة الطرف قد جتاوزت نسبة ا      

 يف املائة مـن جممـوع       ٥٤,٣٨ حيث متثل النساء حالياً ما نسبته        -مستويات اإلدارة العليا    
  .موظفي جهاز اخلدمة العمومية

وتالحظ اللجنة بارتياح أن جنوب أفريقيا قد اعتمـدت هـدف التكـافؤ بـني                 -٨
يقـي  مبا يتوافق مع بروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفر           ) ٥٠/٥٠( اجلنسني
بارتياح أن النـساء ميـثلن   اللجنة بتحقيق املساواة بني اجلنسني والتنمية، كما تالحظ     املتعلق

  . يف املائة من أعضاء جملس الوزراء٤٣ يف املائة من جمموع الربملانيني و٤٤حالياً ما نسبته 
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قت على عـدد مـن الـصكوك    وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدّ    -٩
. قوق اإلنسان أو انضمت إليها يف الفترة اليت انقضت منذ النظر يف تقريرها السابق             الدولية حل 

  :وهذه الصكوك هي
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،           )أ(  

  ؛٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨يف 
شراك األطفـال يف    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإ        )ب(  

  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤الرتاعات املسلحة، يف 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك بروتوكوهلا االختيـاري،           )ج(  

  ؛٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )د(  

  ؛٢٠٠٣يونيه / حزيران٣٠يف املواد اإلباحية، يف األطفال واستغالل األطفال 
الربوتوكوالن االختياريان األول والثاين امللحقان بالعهد الـدويل اخلـاص            )ه(  

  ؛٢٠٠٢أغسطس / آب٢٨باحلقوق املدنية والسياسية، يف 
 تـشرين   ٢٧  يف نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،          )و(  

  .٢٠٠٠  نوفمرب/الثاين

  اعي القلق الرئيسية والتوصياتدو  -جيم   
أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع      جنة بالتزام الدولة الطرف تنفيذ مجيع       تذكِّر الل   -١٠

، وترى أن الشواغل والتوصيات احملددة       تنفيذاً منهجياً ومستمراً   أشكال التمييز ضد املرأة   
اآلن مـن   ولوية  يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األ          

وعليه، حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن        . تقدمي التقرير الدوري القادم   حىت موعد   و
 ة املتخـذ اتاإلجـراء تبلغ عن تركز على هذه اجملاالت يف أنشطتها املتعلقة بالتنفيذ وأن       

حتيـل  أن  إىل  الدولة الطرف   تدعو اللجنة   و. والنتائج املتحققة يف تقريرها الدوري القادم     
 ضماناً  اجلهاز القضائي الوزارات املختصة وإىل الربملان و    ذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع      ه

  .كامالًتنفيذاً لتنفيذها 

  الربملان    
وُتساءل املسؤولية األساسية   أن احلكومة هي اليت تتحمل      تؤكد اللجنة من جديد       -١١

تشدد إال أهنا   تفاقية،  تنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب اال      بصفة خاصة عن ال   
 احلكومة، وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع برملاهنا      جلميع أجهزة   على أن االتفاقية ملزمة     
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تنفيذ هذه  لما يلزم من خطوات     باختاذ  حسب االقتضاء،   و، متشياً مع إجراءاته     على القيام 
  .التقرير املقبل للحكومة مبوجب االتفاقيةإعداد املالحظات اخلتامية و

  راز مكانة االتفاقية وبروتوكوهلا االختياريإب    
ترحب اللجنة بإعداد الكتاب املرجعي عن حقوق اإلنسان للمرأة الذي يوجز مجيع              -١٢

غري أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الـنقص العـام للتوعيـة            . صكوك حقوق اإلنسان الدولية   
 بني العـاملني يف جهـاز       باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري يف الدولة الطرف، وخاصة فيما       

كما تشعر اللجنة بالقلق ألن النـساء أنفـسهن     . القضاء وغريهم من املكلفني بإنفاذ القانون     
يفتقرن للوعي حبقوقهن مبوجب االتفاقية أو بإجراء تقدمي الشكاوى مبوجـب الربوتوكـول             

  .االختياري، وبالتايل فإهنن يفتقرن للمعلومات الالزمة للمطالبة حبقوقهن
  إىل القيام مبا يليك للجنة الدولة الطرف تدعو ا  -١٣

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان النشر الكايف لالتفاقيـة والربوتوكـول            )أ(  
مبـا يف ذلـك     املـصلحة،   مجيع أصحاب   االختياري والتوصيات العامة للجنة فيما بني       

فاذ القـانون   ن بإن واملكلفاملوظفون  زارات احلكومية وأعضاء الربملان وجهاز القضاء و      الو
  ؛التوعية حبقوق اإلنسان للمرأةوالقيادات الدينية واجملتمعية من أجل 

اختاذ مجيع التدابري املناسبة لزيادة وعي النساء حبقوقهن ووسائل إعمـال            )ب(  
هذه احلقوق، مبا يف ذلك من خالل تزويد النساء مبعلومات عن االتفاقيـة وبروتوكوهلـا      

  . االختياري

  يةإدماج االتفاق    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل إدماج االتفاقية عن طريق               -١٤

اعتماد تشريعات حمددة، إال أهنا تأسف ألنه ليس يف الدستور وال يف أي تشريع آخـر مـن                  
حيظر التمييز  أو  املساواة املوضوعية بني الرجل واملرأة      ّسد مبدأ   تشريعات الدولة الطرف ما جي    

  . من االتفاقية١ر وغري املباشر ضد املرأة وفقاً للمادة املباش
بالكتاب األخـضر   باملشاورات املتعلقة   تعجيل  التدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -١٥

ملساواة بني اجلنسني من أجل عرضه يف أقرب وقـت           بشأن ا  املعين بإعداد مشروع قانون   
والتقيـد  لرجـل مبوجـب القـانون       مساواة املرأة با   وحتقيق   ،ممكن على الربملان إلقراره   

حتث اللجنة أيضاً الدولة الطـرف      ؛ و املعاهدات الدولية الدولة الطرف مبوجب    بالتزامات  
بـني  مشروع قانون حتقيق املساواة بني اجلنسني مبدأ املساواة         بالكامل يف   على أن تدمج    

اجلـنس  على نوع   القائم  لتمييز  اوأن حتظر   من االتفاقية،   ) أ(٢املرأة والرجل وفقاً للمادة     
  . غريها من األحكام ذات الصلة باملوضوع املنصوص عليها يف االتفاقية و١لمادة وفقاً ل
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  الوصول إىل العدالة    
صـول  عملية إصالح هتدف إىل ضمان و     تقر اللجنة بأن الدولة الطرف تشهد حالياً          -١٦

 يف القـضايا املتـصلة      املرأة إىل العدالة، وخاصة من أجل حتسني إجراءات املالحقة واإلدانة         
املرأة يف البلد، على حنو ما ذكرته الدولة الطرف أثناء احلوار التفاعلي،             بالعنف املمارس ضد  

الـذي جتـري    أحكام مشروع قانون احملاكم التقليديـة       بعض  إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء       
ومـساواهتا يف   للخطر فرص وصول املرأة إىل العدالة       مناقشته حالياً، وهي أحكام قد ُتعّرض       

غامضة متكّن من استمرار متثيـل       يف ذلك من خالل استخدام صيغ        املعاملة أمام القانون، مبا   
  .))ب(٣-٩املادة (املرأة من قبل أفراد األسرة الذكور 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٧
تدعيم نظامها القضائي لتأمني فرص وصول املرأة بفعاليـة إىل العدالـة              )أ(  

القانونية اجملانية للمرأة اليت    وبوسائل منها مثالً توفري املساعدة      وتيسري وصوهلا إىل العدالة     
  كافية؛مالية ال متتلك موارد 

عني الذين يراجعون مشروع قـانون احملـاكم        إجراء مناقشات مع املشرّ     )ب(  
لة الطـرف   أحكام هذا املشروع مع املبادئ الدستورية للدو      مواءمة  التقليدية بشأن أمهية    

 ،املتصلة بعدم التمييز وحتقيق املساواة بني املرأة والرجل ومع التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة            
  ؛على املشروع قبل إقرارهما يلزم من تعديالت وإدخال 
نظمات غري  توفري التدريب املنهجي للقضاة واحملامني ومفتشي العمل وامل         )ج(  

عات اليت حتظر التمييز يف ضوء التزاماهتـا        بشأن تطبيق التشري  احلكومية وأصحاب العمل    
   .مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

  اجلهاز الوطين    
اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلعادة تنظيم وتدعيم جهازها الوطين           تنوه    -١٨

هنا تشعر  للشؤون اجلنسانية، وخاصةً بإنشاء وزارة لشؤون املرأة والطفل وذوي اإلعاقة، إال أ           
عدم كفاية املـوارد البـشرية      يف ذلك   بالقلق إزاء ضعف القدرة املؤسسية هلذه الوزارة، مبا         

جوانب النقص هذه من شأهنا أن متنـع هـذه          تشعر اللجنة بالقلق ألن     كما  . واملالية والتقنية 
هـود  الوزارة من أداء وظائفها بفعالية يف تعزيز برامج حمددة من أجل النهوض باملرأة، ويف ج              

التنسيق الفعالة فيما بني خمتلف مؤسسات اجلهاز الوطين للشؤون اجلنـسانية علـى شـىت               
  .املستويات، وضمان تعميم املنظور اجلنساين الشامل يف كل جماالت السياسة احلكومية

على وجه للشؤون اجلنسانية توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم جهازها الوطين   -١٩
 شؤون املرأة والطفل وذوي اإلعاقة، من أجل ضمان وجـود           االستعجال، وخاصة وزارة  

حتـث اللجنـة الدولـة      بصفة خاصة،   و. آلية مؤسسية قوية لتعزيز املساواة بني اجلنسني      
تقنية لتنسيق الالية واملبشرية والوارد املاجلهاز الوطين مبا يكفي من هذا الطرف على تزويد 
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إىل الدولة اللجنة وتطلب . املساواة بني اجلنسنيتنفيذ االتفاقية، والعمل بفعالية على تعزيز    
حتقيق اإلقليمية واحمللية فيما يتصل بأنشطة      و  الوطنية الروابط بني املستويات  متتني  الطرف  

املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل توفري التدريب على التوعية باملـساواة بـني                
أو أكادمييـة   / جنوب أفريقيا لإلدارة و    اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين من جانب معهد      

  . قادة احلكم احملليإعداد

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
إزاء استمرار وجود املواقف األبويـة والقوالـب النمطيـة          تعرب اللجنة عن قلقها       -٢٠

 ضد املرأة   متيزياهتا، فهذه املواقف والقوالب النمطية      دوار املرأة ومسؤول  فيما يتعلق بأ  املتجذرة  
هذه املواقف والقوالب التمييزيـة  اللجنة أن   وتالحظ.  داخل األسرة واجملتمع   وتدمي خضوعها 

احلقوق املكرسة يف   إعمال  تشكل عقبات خطرية أمام متتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا و          
تعـديل أو   ل تنفيذ تدابري فعالة وشاملة      لذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية       و .االتفاقية

كمـا تعـرب   . إلغاء القوالب النمطية والقيم واملمارسات التقليدية السلبية يف جنوب أفريقيا     
اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار األعراف واملمارسات الثقافية املترسخة الضارة، مبا فيها             

، )طـافهن لكبار الـسن باخت   قسراً   النساء والفتيات    تزويج( (Ukuthwala)الزجيات باإلكراه   
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار التـصوير         ". الساحرات"وتعدد الزوجات وقتل    

الذي يشجع على التمييز ضدهن ويقوض املـساواة بـني          يف وسائل اإلعالم    النمطي للنساء   
  .والرجل املرأة
  :ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على   -٢١

مراجعـة وصـياغة    ، مبـا يف ذلـك       التعجيل بتنفيذ استراتيجية شاملة     )أ(  
من أجل تعديل أو إلغاء املمارسـات       لتحقيقها  التشريعات ووضع أهداف وجداول زمنية      

. من االتفاقيـة  ) أ(٥و) و(٢والقوالب النمطية الضارة اليت متيز ضد املرأة، وفقاً للمادتني          
هـداف إىل   وينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل جهود للتوعية هبذا املوضوع، وتوجيه األ           

 بالتعاون مـع  ،يشمل الزعماء التقليدينيمجيع مستويات اجملتمع، مبا  النساء والرجال على    
  املدين؛ اجملتمع

التصدي بقوة أكرب للممارسـات الـضارة مثـل الـزواج بـاإلكراه               )ب(  
(Ukuthwala)     وممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية      " الساحرات" وتعدد الزوجات وقتل

  قطاعات معينة من السكان؛لإلناث فيما بني 
املساواة بني املرأة والرجل والعمل     فهم  تدابري مبتكرة وفعالة لتعزيز     اختاذ    )ج(  

  ؛متييزية صورة إجيابية غري مقولبة والللتشجيع على تصوير املرأة بمع وسائط اإلعالم 
إجراء تقييم ألثر هذه التدابري من أجل حتديد أوجه القـصور والعمـل               )د(  

  على حتسينها؛بالتايل 
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اإلبالغ يف تقريرها الدوري القادم عن أية تطورات تتعلق باملـشاورات             )ه(  
صالح القوانني بشأن إعداد تـشريع حيظـر الـزواج           جنوب أفريقيا إل   اليت جتريها جلنة  

  .(Ukuthwala) باإلكراه
يسمح  ٢٠٠٥الطفل لعام   اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود حكم يف قانون          عرب  ت  -٢٢
كما . إجراء اختبار لعذرية الفتيات فوق سن السادسة عشرة يف حالة موافقة الفتاة على ذلكب

إجراء اختبـار لعذريـة     إزاء تزايد اللجوء يف الدولة الطرف إىل ممارسة         تبدي اللجنة قلقها    
للفتيات والعقلية  الفتيات يف سن صغرية تصل إىل ثالث سنوات دون احترام السالمة البدنية             

  .تعريضهن ملخاطر العنف اجلنسي املتزايدةن فضالً ع
جراءات الالزمة لتعديل قانون الطفـل      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ اإل        -٢٣

وتنفيـذ  تـصميم   و،هبدف حظر اختبارات العذرية للفتاة الطفلة بغض النظر عن سـنها       
هـذه املمارسـة،    افحة الضغوط التقليدية واألسرية لإلبقاء على       محالت تثقيفية فعالة ملك   

 الصادرة عن   ١٩يف ذلك مبوجب التوصية العامة رقم        مبا   ،تقيداً بالتزاماهتا الدولية  وذلك  
لطفل اليت تنص على أن تتخذ الـدول         من اتفاقية حقوق ا    ١٩ واملادة) ١٩٩٢(اللجنة  

 ربوية املناسبة حلماية الطفـل    التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والت    األطراف مجيع   
  .أشكال العنف أو الضرر أو اإليذاء البدين أو الذهينمن مجيع 

  العنف ضد املرأة    
من التدابري السياساتية والتشريعية واإلدارية وتدابري متكـني        تالحظ اللجنة أن عدداً       -٢٤
على املستوى التنفيذي اسـتناداً إىل هنـج متعـدد          قد اختذت   ضحايا وغريها من التدابري     ال

فـشي  تة العنف ضد املرأة يف البلد، إال أهنا تعرب عن قلقها البـالغ إزاء               القطاعات ملكافح 
كمـا  . ضد النساء والفتيات وانتشار العنف املرتيل على نطاق واسع        ممارسة العنف اجلنسي    

اً من الناحيـة االجتماعيـة      ومشروعُيعترب عادياً   يبدو أن هذا العنف     ألنه  تبدي اللجنة قلقها    
مـستويات  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تـدين       . إلفالت من العقاب  ويقترن بثقافة الصمت وا   

يفرضون غرامات  أفراد الشرطة   املالحقات واإلدانات؛ وإزاء التقارير اليت تشري إىل أن بعض          
وتأسف اللجنة لـنقص    . احلاالتعلى مرتكيب جرائم االغتصاب بدالً من اإلبالغ عن هذه          

أشكال العنف املمارس ضد    مجيع  فذة للحد من انتشار     املعلومات عن أثر التدابري والربامج املن     
عدم كفاية خدمات الدعم االجتماعي مبا فيها توفري         إزاء   كما تبدي قلقها  . النساء والفتيات 

  .بسبب نقص املخصصات املناسبة يف امليزانيةوذلك املآوى 
  : القيام مبا يليتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف   -٢٥

املتعلق بالدراسة اليت طلبتها     األولوية بنتائج التقرير     االهتمام على سبيل    )أ(  
واليت تتناول مسألة انتـشار ممارسـة        العنف واملصاحلة    مركز دراسات وأجراها  احلكومة  

تـشرين  وهو التقرير الذي ُنشر يف      (وطبيعته وأسبابه يف جنوب أفريقيا،      العنف اجلنسي   
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املتعددة القطاعـات   لة الطرف   الدو، من أجل مراجعة خطة عمل       )٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
والتعجيل باعتماد تدابري شاملة تتصدى هلذا العنف على حنـو          ملكافحة العنف ضد املرأة،     

  ؛ الصادرة عن اللجنة١٩أفضل، وفقاً للتوصية العامة رقم 
ئط اإلعالم وبرامج التثقيف، بـأن مجيـع        من خالل وسا  زيادة الوعي،     )ب(  

  زاً مبوجب االتفاقية وبالتايل تنتهك حقوق املرأة؛أشكال العنف ضد املرأة تشكل متيي
آليات للمساءلة تكفل تنفيذ األحكام الواردة يف إطار سياسـات          إنشاء    )ج(  

 ملكافحة العنـف املمـارس      ،وتشريعات مثل قانون العنف املرتيل وقانون اجلرائم اجلنسية       
  املرأة؛ ضد

 مبا  ، املشاريع والربامج  تنفيذ شىت لتأمني املخصصات الالزمة يف امليزانية        )د(  
  .فيها خدمات الدعم االجتماعي للضحايا

 القـادم   كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري              -٢٦
أشكال العنف ضد املرأة وحجمها ونطاقها، مفـصلة        معلومات مفصلة عن أسباب مجيع      

 املتخذة ملنـع هـذا العنـف،        حبسب العمر واملناطق احلضرية والريفية، وعن أثر التدابري       
، ومالحقة ومعاقبة املرتكبني وتـوفري احلمايـة واإلغاثـة وُسـُبل            حوادثهوالتحقيق يف   

  .أُسرهنالتعويض املناسب، للضحايا ومنح االنتصاف، مبا فيها 

  االجتار بالنساء واستغالل البغاء    
ار بالنـساء يف    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص املعلومات عن حجم ظاهرة االجت            -٢٧

بلـد منـشأ ومعـرب      بأن جنوب أفريقيا    البلد بالرغم من اعتراف الدولة الطرف يف تقريرها         
حصاءات عـن عـدد النـساء       إعدم توافر   تالحظ اللجنة بقلق    و. ومقصد لضحايا االجتار  

يف ضوء واقع جترمي    وذلك  والفتيات ضحايا االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي        
قلقها إلخفاق الدولة الطرف يف التصدي لألسباب اجلذرية        اللجنة  كما تبدي   . بغاءممارسة ال 

جهود الدولة الطرف يف التصدي هلـذه       ّمما يعوق   الفقر،  وهي أسباب تشمل    لالجتار والبغاء،   
ذلك، تأسف اللجنة لنقص املعلومات املقدمة بشأن وجود         وإضافة إىل . القضايا بشكل جاد  

اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن االجتار بالبـشر           أو/وتنفيذ مذكرات تفاهم و   
  .وعدم كفاية املعلومات املقدمة عن مالحقة املتاجرين ومعاقبتهم

  :ث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يليحت  -٢٨
 التعجيل باعتماد مشروع قانون منع ومكافحة االجتار باألشخاص مـن           )أ(  

التنفيذ الفعال هلـذا التـشريع      بوسائل منها    من االتفاقية،    ٦أجل التنفيذ الكامل للمادة     
ومحاية الضحايا ومساعدهتم   الحقة املرتكبني ومعاقبتهم    اجلديد املعين باالجتار، ومبا يكفل م     

  على حنو كاٍف؛
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توفري املعلومات والتدريب عن كيفية حتديد ومعاملة ضحايا االجتار وعن            )ب(  
 جلهاز القضاء وللمكلفني بإنفاذ القانون      احمللي وإتاحتها كام مكافحة االجتار يف القانون      أح

  وحرس احلدود واألخصائيني االجتماعيني يف كل أحناء البلد؛
إجراء دراسات مقارنة بشأن االجتار والبغاء والتصدي ألسباهبما اجلذرية،           )ج(  

ات والنساء لالستغالل واالجتار اجلنـسيني      مبا فيها الفقر، من أجل القضاء على تعرض الفتي        
  وبذل اجلهود لتحقيق التعايف واإلدماج االجتماعي للضحايا؛

يشمل مجع وحتليل البيانات     املنهجي والتقييم الدوري، مبا   ضمان الرصد     )د(  
عن االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء، وإدراج هذه البيانـات يف تقريرهـا الـدوري               

  القادم؛
 التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان       جماالت جهودها يف مضاعفة    )ه(  

املنشأ والعبور واملقصد ملنع االجتار من خالل تبادل املعلومـات وتنـسيق اإلجـراءات              
  القانونية الرامية إىل مالحقة املتاجرين؛

مفوضـية  مـن   هبا  املوصى  النظر يف استخدام املبادئ العامة والتوجيهية         )و(  
) ٢٠٠٢(قوق اإلنسان واالجتار بالبشر     واملتعلقة حب مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      األ

  .كأساس لتنفيذها

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
تقر اللجنة بالزيادة امللموسة يف عدد النساء يف الربملان ويف الـسلك الدبلوماسـي                -٢٩
ة أمور منها اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة وفقـاً   صنع القرار داخل اإلدارة العامة نتيجمناصب  و

 من االتفاقية، إال أهنا تالحظ عدم حتقيق نفس مستوى التقدم واستمرار            ٤ من املادة    ١للفقرة  
وجود عقبات أمام النهوض باملرأة يف جماالت أخرى من جماالت احلياة العامة واملهنيـة ويف               

 احمللي ونقابـات العمـال والقطـاع        صنع القرار، مبا يشمل جهاز القضاء واحلكم      مناصب  
  .اخلاص
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٠

املرأة مشاركة كاملـة    إىل تعزيز مشاركة    ترمي  مستمرة   سياسات   اتباع  )أ(  
جماالت احلياة العامة   يف مجيع   املساواة يف عملية صنع القرار كمطلب دميقراطي         وعلى قدم 
الصادرة عن اللجنة    ٢٣تفادة من التوصية العامة رقم      االس واملهنية من خالل     والسياسية

اختـاذ   مبواصـلة  ،عن طريق القيام، عند االقتضاء  بشأن مشاركة املرأة يف احلياة العامة، و      
 ٢٥رقـم   من االتفاقية والتوصية العامـة  ٤ من املادة ١تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة   

وعلى قدم املساواة   رأة مشاركة كاملة     مبشاركة امل  من أجل التعجيل  الصادرة عن اللجنة،    
  ؛جهاز القضاءحلياة العامة والسياسية، وخاصة يف يف ا
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بالنـسبة  لتوعية بأمهية مشاركة املرأة يف صـنع القـرار          لتنفيذ أنشطة     )ب(  
ملرشـحات واملنتخبـات يف     وإرشاد ا لتدريب  واستحداث برامج موجهة    للمجتمع ككل   

 للقيادات النسائية احلالية   والتفاوضالقيادة  هارات  عىن مب املناصب العامة فضالً عن برامج تُ     
  واملقبلة؛
وإبالغ اللجنة هبا   والنتائج احملققة   ة التدابري املتخذة    يالرصد الدقيق لفعال    )ج(  

  .يف تقريرها القادم

  التعليم    
، حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمـال التعلـيم                -٣١
يشمل النظام الوطين إلدارة البنية األساسية للتعليم، والربنامج الوطين للتغذيـة املدرسـية،              مبا

 العنف والتحرش اجلنسيني     حاالت وحركة تعليم الفتيات، ووضع املبادئ التوجيهية ملنع وإدارة       
 النقطاع  وتشعر اللجنة بالقلق ألن محل املراهقات هو أكثر األسباب شيوعاً         . يف املدارس العامة  

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء نقـص    . الفتيات عن الدراسة وبالتايل ارتفاع معدالت التسرب      
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ     . معدالت إعادة التسجيل يف املدارس بعد الوالدة      عن  املعلومات  

 مـن قبـل     الاليت يعانني من اإليذاء والتحرش اجلنسيني يف املدارس       أيضاً الرتفاع عدد الفتيات     
يف الفصول، فضالً عن ارتفاع عدد الفتيات الاليت يعانني من العنف اجلنسي            الزمالء  املدرسني و 

وتبدي اللجنة قلقها بـصفة خاصـة إزاء        .  أو أنثاء عودهتن منها    يف طريقهن إىل املدرسة   وهن  
لة إتاحة  التقارير اليت تشري إىل ممارسة البغاء واستغالل اجلنس واالغتصاب يف سياق تناول مسأ            

تدين وتالحظ اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض باملرأة وأن . حصول الطفل على التعليمفرص 
من أخطر العقبات أمام متتعهن الكامل حبقوق       يشكل عقبة   والفتيات يظل   مستوى تعليم النساء    
  .اإلنسان اخلاصة هبن

  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ما يلي  -٣٢
تكافؤ فرص الوصول إىل    لفتيات والشابات   فعلياً ل تكفل  اختاذ خطوات     )أ(  

متكـن  الفتيات يف املدارس، ودعم تنفيـذ سياسـات         واستبقاء  مستويات التعليم،   مجيع  
  يف كل أحناء البلد من العودة إىل املدرسة بعد احلمل؛الشابات 
خالية من التمييز والعنف فضالً عن االنتقـال        آمنة  توفري بيئات تعليمية      )ب(  

  ؛، والرصد الدقيق التنفيذ لربنامج املدارس اآلمنةآلمن من املدارس وإليهاا
ملوظفني والطالب يف املدارس وتوعية األطفال من       زيادة توعية وتدريب ا     )ج(  

مقتـريف   مالحقة ومعاقبـة  تكفلاحملاسبة خالل وسائط اإلعالم؛ وإنشاء آليات لإلبالغ و  
  اإليذاء والتحرش اجلنسيني؛أعمال 

العنف والتحرش اجلنسيني يف    حاالت  وإدارة  شر املبادئ التوجيهية ملنع     ن  )د(  
ضمان إنفاذ ورصد األحكام املوصى هبا للتصدي هلذه        واملدارس العامة على نطاق واسع      

  املشكلة؛ 
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  .تأمني املخصصات الالزمة يف امليزانية لتنفيذ شىت املشاريع والربامج  )ه(  

  العمالة    
لدولة الطرف لتنفيذ تدابري تشريعية هتدف إىل إلغاء التمييز ضـد           ُتقر اللجنة جبهود ا     -٣٣

العمل، مثل قانون العدل يف التوظيف وإنشاء جلنة ُتعىن بشروط التوظيف تكفل            جمال  املرأة يف   
إال أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد         . ملساواة يف األجر بني املرأة والرجل     حق ا 

)  يف املائـة   ٣٠( وخاصة ارتفاع معدل البطالة اليت تؤثر على النـساء           املرأة يف سوق العمل،   
اللجنة ألنه بـالرغم  كما تأسف . ووجود فجوة جنسانية واسعة يف األجور والفصل يف املهن      

حيظران التمييز بسبب   ) ٢٠٠٠(وقانون املساواة   ) ١٩٩٨(أن قانون العدل يف التوظيف      من  
حيمي إجازة األمومة، ال يوجـد      ) ١٩٩٧(لتوظيف  احلمل، وأن قانون الشروط األساسية ل     

  .حكم يف التشريع احمللي ينص على منح إجازة األمومة بأجر
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ فرص املرأة يف سوق العمل وفقاً                -٣٤

ختـاذ  وحتقيقاً هلذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى ا  .  من االتفاقية  ١١للمادة  
اءات فعالة يف سوق العمل الرمسي الستئصال العزل املهين األفقـي والرأسـي معـاً               إجر

وتضييق وسد الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل، وضمان تطبيق مبدأ املساواة يف األجر      
مـا جتـري    كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مراجعـة         . واملساواة يف فرص العمل   

وخاصةً مشروع تعديل قـانون العـدل يف        ملوضوع،  ذات صلة با  تشريعات  مناقشته من   
الشروط األساسية للتوظيف بغية ضمان حصول مجيـع        تعديل قانون   التوظيف ومشروع   

األمهات، وفقاً للمعايري الدولية، على إجازة بأجر، وتوفري جزاءات فعالة وُسُبل انتصاف            
  .انتهاك القوانني املتعلقة بإجازة األمومةيف حاالت 

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري -الصحة     
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٦٥(تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية           -٣٥

من الوفيات النفاسية ُتعـزى     كبرية  اليت تشري إىل أن نسبة      إزاء البيانات   و) من املواليد األحياء  
 رإقراومع  ).  يف املائة  ٤٣,٧(إىل عدوى ال تتصل باحلمل، بل تعزى أساساً إىل مرض اإليدز            

باملعلومات املقدمة عن شىت املبادرات اليت اضطلعت هبا الدولة الطرف ملنع ومكافحة            اللجنة  
تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحـة      يف ذلك    مبا   ،اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   
أن بقلـق بـالغ   حظ ، إال أهنا تال٢٠١١-٢٠٠٧اإليدز للفترة   /فريوس نقص املناعة البشري   

 خطرياً وأن النساء والفتيات ُيصنب بفريوس نقص املناعـة  الدولة الطرف ما زالت تواجه وباءً     
اإليدز على حنو غري متناسب، إذ إن معدل انتشار اإلصابة بالفريوس واملرض بـني              /البشري

ة بالقلق إزاء   كما تشعر اللجن  ).  يف املائة  ٧,٩(عنه بني الرجال    )  يف املائة  ١٣,٦(النساء أعلى   
التباينات بني مقاطعات جنوب أفريقيا يف نسبة النساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة             

وُتبـدي اللجنـة    . اإليدز الاليت ُيعاجلَن بالعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي       /البشري
ني العنف وخمـاطر    املعلومات عن التدابري احملددة اليت تتصدى للترابط ب       أيضاً إزاء نقص    قلقها  
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اإليدز بالنظر إىل ارتفاع مستويات العنف اجلنسي ضد        /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري    
 الوصم املتصل باإلصابة بالفريوس، مما جيعل النـساء         قلقها النتشار اللجنة  كما ُتبدي   . النساء

  .التعرض للعنف والتمييزاملصابات هبذا الفريوس يواجهن خطر 
  :ة إىل الدولة الطرف ما يليتطلب اللجن  -٣٦

صـحة األمهـات واألطفـال والنـساء                 ضمان تنفيـذ اسـتراتيجية        )أ(  
  ؛)٢٠١٤-٢٠٠٩(

اختاذ تدابري مستمرة وُمدعَّمة للتصدي ألثـر فـريوس نقـص املناعـة               )ب(  
  اإليدز على النساء والفتيات، فضالً عن عواقب هذا املرض على اجملتمع واألسرة؛/البشري

اختاذ تدابري لتوسيع وتدعيم خدمات منع انتقال اإلصابة بالفريوس مـن             )ج(  
األم إىل الطفل لكي حتقق هدفها املتمثل يف معدَّل انتقال اإلصـابة مـن األم إىل الطفـل         

  ردود الدولة الطرف على قائمة املسائل واألسئلة؛حسبما أشري إليه يف  يف املائة ٥ بنسبة
صدي لتعدُّد التمييز والعنف ضـد املـرأة        وضع سياسات هتدف إىل الت      )د(  

  ؛اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرياستناداً إىل الترابط بني العنف 
أحناء الدولة الطرف وفيما بـني مـوظفي        شىت  تنظيم محالت توعية يف       )ه(  

الُنُهج لكامل  وحتقيق  احلكومة بشأن الوقاية واحلماية واحلفاظ على السرية من أجل تنظيم           
  ات احلكومية املتعددة؛للقطاع

اإلبالغ يف تقريرها املقبل عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد، فضالً عن              )و(  
  .العقبات اليت ُجوهَبت وما حتقق من نتائج

  النساء الريفيات    
قلقها للوضع اجملحف حبق النساء يف املناطق الريفية والنائية          اإلعراب عن    ُتكرِّر اللجنة   -٣٧

البية النساء يف جنوب أفريقيا ويعانني من الفقر وصـعوبة احلـصول علـى              الاليت يشكلن غ  
اخلدمات الصحية واالجتماعية ونقص املشاركة يف عمليات صنع القـرار علـى املـستوى              

املمارسات العرفية والتقليدية السائدة يف      اإلعراب عن قلقها ألن      كما تكرر اللجنة  . اجملتمعي
  .اإلرث أو احتياز ملكية األرض وغريها من املمتلكاتاملناطق الريفية متنع النساء من 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لزيادة وتدعيم مشاركة         -٣٨
النـساء  املرأة يف وضع وتنفيذ خطط التنمية احمللية، وإيالء اهتمام خـاص الحتياجـات              

 يف عمليات صـنع القـرار       وخاصة ربات األسر املعيشية، بضمان مشاركتهن     الريفيات،  
دمات الصحة والتعليم واملياه النقية واملرافـق الـصحية،         استفادهتن من خ  وحتسني فرص   

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على القضاء       . واألراضي اخلصبة واملشاريع املدرة للدخل    
 اللجنـة   وحتـث . أشكال التمييز فيما يتعلق مبلكية األرض وتقامسها ووراثتها       مجيع  على  
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على تنفيذ تدابري تتصدى للممارسات العرفية والتقليدية الـسلبية،         الدولة الطرف أيضاً    
  . يف املناطق الريفية، اليت تؤثر على متتع املرأة الكامل باحلق يف امللكية املمارساتخاصة

  امليل اجلنسي     
ـ    دستور الدولة الطرف ينص على حظر التمييز        تالحظ اللجنة أن      -٣٩ ل القائم علـى املي

اليت تفيد بوقوع جرائم جنـسية      قلقها إزاء التقارير    غري أن اللجنة تعرب بالغ      . اجلنسي لألفراد 
عـن قلقهـا    كذلك   وُتعرب اللجنة    .وحاالت قتل ُترتكَب ضد النساء بسبب ميلهن اجلنسي       

  . للمثليات" االغتصاب التصحيحي"ممارسة ما ُيسمى الشديد إزاء 
توفر محاية فعالة   أن تلتزم بأحكام دستورها وأن      ف  تطلب اللجنة إىل الدولة الطر      -٤٠

، وخاصة من خـالل سـن       َرس ضد املرأة بسبب ميلها اجلنسي     من العنف والتمييز املُما   
جلميـع  لتمييز ضد املرأة    لاملتعددة  األشكال  تشريع شامل مناهض للتمييز يتضمن حظر       

علـى  للجنة الدولة الطرف  حتث ا كما  . األسباب املتعلقة بامليل اجلنسي   فيها  األسباب، مبا   
، فضالً عن تـوفري التـدريب الـالزم          عموماً وجهة إىل اجلمهور  املتوعية  المحلة  مواصلة  

  .للمكلفني بإنفاذ القانون وسائر األطراف األخرى املعنية

  والعالقات اُألسريةالزواج     
قـوانني  اعتربت أن قواعد ال   قد  تالحظ اللجنة أن احملكمة الدستورية جلنوب أفريقيا          -٤١

كما تالحظ اللجنة   . العرفية املتعلقة بالزواج واخلالفة هي قواعد متييزية ومن مث غري دستورية          
ري حالياً مناقشة إصالح مشروع قانون تعديل القانون العـريف          جتأنه نتيجة هلذه األحكام،     

ق االبـن   حبة  القانون العريف املتعلق  قاعدة  للخالفة واملسائل ذات الصلة الذي يسعى إىل إلغاء         
قوانني وممارسات عرفية ودينيـة     غري أن اللجنة ُتبدي قلقها إزاء وجود        . البكر يف كل اإلرث   

الزواج والعالقات اُألسرية، مثل تعـدد الزوجـات، وهـي          جمال  أخرى متيز ضد املرأة يف      
حفاظ الدولة الطرف على جمموعة من ُنظُم الزواج املدين والعريف والـديين            يدميها  ممارسات  

  .ماد تشريعات مثل قانون الزجيات العرفيةواعت
وفقاً ملبادئها  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من دعمها إلصالح القوانني             -٤٢

التزاماهتا الدولية وذلك من خـالل الـشراكات        وعمالً ب الدستورية املتصلة بعدم التمييز     
ني والقضاة ومنظمات اجملتمـع     اجملتمعات احمللية واحملام  قادة  الدينيني و القادة  والتعاون مع   

وحتقيقاً هلذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف       . املدين واملنظمات النسائية غري احلكومية    
  :ما يليعلى 

مبشروع قانون تعديل القانون العريف للخالفة      باملناقشات املتعلقة   التعجيل    )أ(  
  ؛إقرارهواملسائل ذات الصلة هبدف 
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 عـدم    لقضايا مع االتفاقية ويتصدى  يتماشى  لألسرة  إعداد قانون موحَّد      )ب(  
علـى   هبدف القضاء    ،الزوجات  وتعدُّد ، واحلقوق يف األرض   ،املساواة يف حقوق اإلرث   

  . هذه الظواهر، مبا يف ذلك إتاحة خيار جلوء مجيع النساء إىل أحكام القانون املدين

  ٢٠ من املادة ١الفقرة     
 ٢٠ من املادة ١ة الطرف قد أّيدت تعديل الفقرة تالحظ اللجنة بارتياح أن الدول    -٤٣

 من ردود الدولة الطرف     ١٧-٢الفقرة  (من االتفاقية فيما يتعلق مبدة اجتماعات اللجنة        
وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إرسال رسالة إىل األمني ). على قائمة املسائل واألسئلة

لطرف للتعديل املقتـرح إدخالـه علـى        العام لألمم املتحدة ُتخِطره فيها بتأييد الدولة ا       
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١ الفقرة

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى تنفيذها لاللتزامات             -٤٤

اليت تقع على عاتقها مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين ُيعزِّزان أحكام             
قية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري التايل معلومات يف هـذا              االتفا
  .الشأن

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدِّد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً هو أمر ال غـىن عنـه                  -٤٥

ج منظور جنساين وتعبري    وتدعو اللجنة إىل إدما   . بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
صريح عن أحكام االتفاقية يف مجيع جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة،          

  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري التايل معلومات يف هذا الشأن

  النشر    
على نطـاق   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية             -٤٦

واسع يف جنوب أفريقيا من أجل إطالع الـسكان ومـسؤويل احلكومـة والـسياسيني               
والربملانيني واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم على اخلطوات          
املتَّخذة لضمان حتقيق املساواة بني الرجال والنساء مبوجب القانون وحبكم األمر الواقع،             

وتوصي اللجنة بأن يتم    . ات اليت ال يزال يتعني اختاذها يف هذا الصدد        وكذلك على اخلطو  
وُتشجَّع الدولة الطرف على    . نشر هذه املالحظات اخلتامية على مستوى اجملتمعات احمللية       

وتطلـب  . تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات          
ل نشر التوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمـل     اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواص     

املـرأة  "بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع           
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علـى  " املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        : ٢٠٠٠عام  
  .ومنظمات حقوق اإلنسانأوسع نطاق ممكن، وخباصة يف صفوف املنظمات النسائية 

  .التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن من شأن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدوليـة الرئيـسية               -٤٧

أن ُيعزِّز متتُّع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع           )١(التسعة حلقوق اإلنسان  
جنوب أفريقيا على النظر يف التصديق على       ولذلك ُتشجِّع اللجنة حكومة     . مناحي احلياة 

املعاهدات اليت مل تدخل فيها طرفاً بعد، أال وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية              
واالجتماعية والثقافية، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

  .ختفاء القسريأُسرهم، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف غضون سنتني معلومات خطية عـن                -٤٨

  . أعاله٤٢ و١٥اخلطوات املتَّخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  د التقرير املقبلإعدا    
ع الـوزارات واهليئـات     تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجي          -٤٩

، وأن تتشاور مع شىت املنظمات النـسائية        املقبلالعامة مشاركة واسعة يف إعداد تقريرها       
  .ومنظمات حقوق اإلنسان خالل هذه املرحلة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املُعَرب عنها يف هـذه               -٥٠
.  من االتفاقية  ١٨الذي سُيقدَّم عمالً باملادة      املقبلاملالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري      

  .٢٠١٥فرباير /شباطوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس يف 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتِّباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير      -٥١

لك املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعـداد  مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذ 
، وهـي   Corr.1) و (HRI/MC/2006/3الوثيقة األساسية والوثائق املتعلقة مبعاهدات حمددة       

املبادئ اليت أُِقّرت يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان هيئـات معاهـدات حقـوق               
ية إلعداد التقارير   وجيب تطبيق املبادئ التوجيه   . ٢٠٠٦يونيه  /حزيراناإلنسان املعقود يف    

املتعلقة مبعاهدات حمددة، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني املعقودة يف             
__________ 

دية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة          باحلقوق االقتصا العهد الدويل اخلاص     )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

نـسانية أو  التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ          
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وافـراد أُسـرهم؛               

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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، مقترِنة باملبادئ التوجيهية املنّسقة بـشأن إعـداد الوثيقـة           ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
وجيهيـة املنـّسقة     تشكِّل، جمتمعة، املبادئ الت    بادئ التوجيهية فهذه امل . األساسية املوحدة 

وينبغـي أن  . لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة      
 صفحة بينما ينبغـي للوثيقـة األساسـية         ٤٠تقتصر الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها على       

  . صفحة٨٠املوحدة املستكَملة أالّ تتجاوز 

        
  
  


