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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير األويل جلنوب

أفريقيا*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير األويل جلنوب أفريقيا بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق
االقتص ااا ية واالاتيا ي ااة وال قافي ااة  )E/C.12/ZAF/1يف الس ااااا ال اني ااة واألابع ااة وال ال ااة واألابع ااة
والرابعااة واألابع ااة انظ اار  E/C.12/2018/SR.42و 43و )44املعقااو و ي ااو  2و 3تش اريأل األو
أكتااوبر  ،21١2وا تياادت ااذظ املاخلظااات اخلتا يااة يف السااتها ال ا نااة واخليسااة ،املعقااو و
يف  ١2تشريأل األو أكتوبر .21١2

ألف -مقدمة
 -2تُرخلااا اللجنااة بتقاادل الدولااة الراارا التقرياار األويل يف الوقا املنامااا ،وكااذا ااا قد تا
أل علو ات إضافية يف ا و ا لى قائية املسائل  .)E/C.12/ZAF/Q/1/Add.1وتعرب اللجناة
ااأل تقاادير ا للحاواا البنّااا الااذ أارتا ا وفااد الدولااة الراارا الااوراا الرفيا املسااتو  .وتعاارب
أيضاً األ تقادير ا للادوا الفا ال الاذ لعبتا جلناة اناوب أفريقياا حلقاوق امنساان وا تيا املاد
يف املشاواات املتعلقة إب دا تقرير الدولة الررا وكذا يف يلية االمتعراض.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3تشري اللجنة بتقدير إىل اجلهو اليت بذلتها الدولة الرارا ملعاجلاة أواا التفااوت املواو اة
أل هاد الفصال العنصار  .وتعارب اللجناة األ تقادير ا للتقادا ال باري الارر ناذ التصادي لاى
العهد ،والذ يشاا إىل العديد أل أ لت يف ذظ املاخلظات اخلتا ية.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي
 -٤يتسم الدمتوا الساا نذ  ٤شباط فرباير  ١٩٩١أبن تقاد بصاواو صا اة يف اا
احلقوق االقتصا ية واالاتيا ية وال قافية ،وتعزر أ ارظ أك ار بتفساري ال ياة الدماتواية ألخل ا ا .

__________

*

ا تيداا اللجنة يف وااا الرابعة والستة  2٤أيلو مبتيرب  ١2 -تشريأل األو أكتوبر .)21١2
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بيااد أن اللجنااة تشااري إىل أن الدمااتوا ي يااداك ابل ا اال احلقااوق املنصااوص ليهااا يف العهااد ،اال
احل يف العيل واحل يف ستو عيش الئ  ،وأن أخل اا العهاد ال تعتارب قابلاة للتربيا باشارو
يف الاكم أو اهليئات القضائية أو السلرات ام ااياة األصار  ،لاى الار م األ أن الدماتوا يان
يف ا ت  )١ 3٩ك) لى أن شر ة احلقوق الواا و في ينبغ تفسري ا را او القانون الدويل.
 -٥توص ييي اللجن يية الدول يية الف ييرع ان تكق ييا االعي ي اع ابحلق ييوق املكر يية يف العه ييد
اع اف ياً كييامالً يف د ييتو وا وتش يريعاطا الوإنييية والمكانييية االحتجيياص احكييام العهييد بصييو
مباشير أميام احملياكم احمللييةو وتوصيي اللجنيية الدولية الفيرع أيبياً بتعلييل التيد يب املقييدم ال
القبييا واملييدعم العييامم واحملييامم واملييوأقم العمييوميم بشييأن العهييد وتعليييل قييد معهييد
التعليم القبائي جلنوب أفريقيا هليه الااييةو وتوجيل اللجنية انتبيا الدولية الفيرع ال تعليقهيا
العام قم  )8991(9بشأن التفبيق احمللي للعهدو
اإلعالن
 -٦يس ا ا اااوا اللجن ا ا ااة القلا ا ا ا الم ا ا ااتيراا الدول ا ا ااة الر ا ا اارا يف التيس ا ا ااا إب ا ا ا ااا املتص ا ا اال
ابملا تة  )2 ١3أ) و ١٤أل العهد .وحتيط لياً يف ذا الصد ابحل م الاذ أ ادات يف ١١
نيسااان أبريل  21١١ال يااة الدمااتواية يف قضااية لااإ إ ااو املدامااة االبتدائيااة ملسااجد او ااا
وآصرون ضد أمحد أمرو ا يسا ن .أو .وآصارون  ،)CCT 29/10; [2011] ZACC 13الاذ
يذكر أن احل يف تعليم أمام واا املا و  )١ 2٩أ) أل الدمتوا خل "قابال لع ياا فاوااً"
و"ال تواد قيو اصلية تلزا ‘ابم ياا التادا ‘ للحا يف نرااق ‘املاواا املتاخلاة‘ ا نااً ‘بتادابري
تشريعية عقولة‘".
 -١توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بس ي ب العال ييا املتصييا ابملييادتم ()2(81أ) و81
من العهدو
جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان
 -2يف خل ااة تع اارب اللجن ااة ااأل تق اادير ا للجه ااو ال اايت تب ااذهلا جلن ااة ان ااوب أفريقي ااا حلق ااوق
امنسااان يف تعزيااز ومحايااة احلقااوق امل رمااة يف العهااد ،وكااذا إمااها ات جلنااة املساااواو بااة اجلنسااة
واللجنااة املعنيااة بتعزيااز ومحايااة خلقااوق الروائااا ال قافيااة والدينيااة واللغويااة ،فء ااا تشااعر ابلقلا إرا
ادا كفايااة اواا امليزانياة امللصصااة للجنااة اناوب أفريقيااا حلقااوق امنساان ااأل أااال االضاارا
بواليتها لى حنو فعا .
 -٩توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتوصيييم مييوا د مالييية كافييية للجنيية جنييوب أفريقيييا
حلقوق اإلنسان لتمكينها من االضفالع ابلوالية املنوإة هبا بقعاليةو
مجع البياانت
 -١1تشااعر اللجنااة ابلقل ا إرا اادا واااو بيااانت إخلصااائية صاانفة بشااأن إ يااا احلقااوق
االقتصااا ية واالاتيا يااة وال قافيااة ،وال مااييا للشااعوب األ االية ،و ااو ااا يصااعّا ا ااد ااد
التيت هبذظ احلقوق يف الدولة الررا.
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 -١١توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بت سييم نظامهييا جلمييع البييياانت باييية مجييع بييياانت
شاملة وموثوقة مصنقة حبسب العرق ونوع اجلنس واإلقليم وغريويا مين املعيايري ات الصيلة
لكي يتسىن تقييم مستوى التمتيع ابحلقيوق املشيمولة ابلعهيد وال ييما يف صيقوع احمليرومم
واملهمشم من األفراد واجلماعات مبا يف لك الشعوب األصليةو وتوصي اللجنة أيبياً ان
تعلز الدولة الفرع قد ات ويئة الحصاءات جنوب أفريقيا حتقيقاً هله الاايةو
املدافعون عن حقوق اإلنسان
 -١2تشاعر اللجنااة ابلقلا إرا تقااااير الاايت تفياد أن املاادافعة ااأل خلقاوق امنسااان ،وال مااييا
أولئ ااا ال ااذيأل يعيل ااون ل ااى تعزي ااز احلق ااوق املنص ااوص ليه ااا يف العه ااد وال اادفا نه ااا يف قر ااا
التعااديأل والقرا ااات البيئيااة ،يتعرضااون للتهديااد واملضااايقات .ويساااوا ا القلا أيضااً إرا التعريااا
الفض اافاض والغ ااا ا ااداً ل"العن ااا الع اااا" ،ال ااذ ق ااد ي ااون لا ا أ اار اا ل ااى املش ااااكة يف
لبااات
االخلتجااااات السااليية .وتشااعر اللجنااة ابلقل ا كااذلا إرا ااتفااا ااد خلاااالت اف ا
تنظيم اخلتجااات بسبا قيو تعيدو أو دا فهم املوظفة العيو ية السليم للتشريعات.
 -١3توصيي اللجنيية الدولية الفييرع بتيوفري بيئيية منية ومواتييية لعميا املييدافعم عين حقييوق
اإلنسان من أجا تعلييل واايية احلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية مبيا يف ليك عين
إريق ما يلي:
ضمان الت قيق القو ي والشاما يف مجيع ما يبلغ عنيل مين حياالت فوييف
أ)
املدافعم عن حقوق اإلنسان ومبايقتهم وا تكاب العنف يف حقهم وتقدمي اجلنا ال العدالة؛
ب) ضمان تد يب موأقي النقا القوانم تد يباً منا باً و لك ملنع اال يتودام
املقرط للقو ضد املتظاورين؛
ك) ا تعراض قانون تنظيم التجمعات قيم  )8991(2٠٢بايية احليلولية دون
أن يُسيياء ا ييتودامها لقمييع االحتجاجييات السييلمية وضييمان تنقيييه املييوأقم العمييوميم للقييانون
واللييوائمل املتصييلة بييل تنقيييهاً مالئم ياًو وتوجييل اللجنيية انتبييا الدوليية الفييرع ال بيا ييا بشييأن
املدافعم عن حقوق اإلنسان واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2016/2و
الشعوب األصلية
 -١٤ابلاار م ااأل ترخليااا اللجن ااة اب تي ااا شاارو الق ااانون املتعل ا ابلقيااا و التقليدي ااة وقي ااا و
اخلو  -الساان ،الاذ يعاابا ابخلاو والساان شاعبة أ الية ،يسااوا ا القلا األ اماتيراا اياي
الشااعوب األ االية والتيييااز ضااد ا ،وااا اااو و ااا والتيت ا ابحلقااوق املنصااوص ليهااا يف العهااد
املا و .))2 ١
 -١٥توصيي اللجنيية الدوليية الفيرع بتكثيييف جهودوييا لبيمان املسيياوا يف لتييع الشييعوب
األصلية ابحلقوق املنصوص عليها يف العهد وكيها مشيا كتها وفيرص التشياو معهيا يف تنقييه
مشروع القانون املتعلق ابلقياد التقليدية وقياد اخلوي  -السان واملسيائا األريرى املتعلقية
هبيياو كمييا تشييجع الدوليية الفييرع علييى التصييديق علييى اتقاقييية منظم ية العمييا الدولييية بشييأن
الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة  ( 8919قم )869و
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املوا د القصوى املتاحة
 -١٦تعاد الدولااة الراارا ،برقيا  16٦3لااى عا اال ايا و ١6١لااى عااد ابملااا ،ااأل بااة
أك اار البلاادان تفاااو ً يف العااايب باال إن أوا ا التفاااوت يف السااوق ،قباال الضارائا وإ ااا و التوري ا ،
ااصة بصواو أكرب .و أن اللجنة تداك متا اً اجلذوا التااخيية هلذظ التفاو ت وترخلاا ابجلهاو
املبذول ااة ن ااذ انته ااا الفص اال العنص اار  ،يش ااري ام ااتيراا ااذظ التف اااو ت إىل أن ااو ك التنيي ااة
االقتصا ية الذ تنتهج الدولة الررا ال يزا ري شا ل للجيي بصواو كافية .ويساوا اللجناة
قل ا ابل ا إرا االاتف ااا ااري املقب ااو يف س ااتويت التف اااوت االقتص ااا واالاتي ااا  .و ا ا أن
اللجنااة ترخلااا أبصااذ اخلزانااة الو نيااة اااا  21١١ؤشارات ركاازو لااى الريااا ،ااري أ ااا مااا
للتباين ااات اجلغرافي ااة ال ب ااريو يف الدول ااة الر اارا ،فيي ااا ب ااة األق اااليم وفيي ااا ب ااة البل ااديت الريفي ااة
واحلضا ارية ل ااى السا اوا  .وال ا ااأل للسيام ااة املالي ااة للدول ااة الر اارا ،وال م ااييا ااا يتعلا ا نه ااا
ابلضرائا لى الدصل الشلصا و صال الشاركات ،وأاابأ اأمل املاا والضارائا لاى املعاا ات،
والضرائا لى الابكات والضرائا العقااية ،أن تعبئ املواا الار ة للحد أل أوا دا املسااواو
ااذظب كيااا أ اال ليس ا تقد يااة ااا في ا ال فايااة يف ااذا الصااد  .وتشااري اللجنااة إىل أن الاازي و
األصريو يف الضريبة لى القيية املضافة ي يسبقها تقييم أل ر ا لى خلقوق امنسان ،و لى الار م
أل إ فا بع املوا  ،أل بينها  ١٩ا و ذائية أمامية و دصات راا ية واخلد ات التعلييياة
وام ااااات ،وال يا ازا يس اااوا ا القلا ا بش ااأن أ اار ااذظ ال اازي و ل ااى األم اار املعيش ااية املنلفض ااة
ال اادصل .وتش ااعر اللجن ااة ابلقل ا أيض ااً إرا انتش اااا الت اادفقات املالي ااة ااري الش اار ية والته اارب ااأل
الضرائا ،و و ا خيلا أ راً صرارياً لاى قاداو الدولاة الرارا لاى الوفاا ابلتزا هاا بتعبئاة أقصاى
قدا و أل أل املواا املتاخلة م يا احلقوق االقتصا ية واالاتيا ية وال قافية املا و .))١ 2
 -١١توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
العاد النظر يف يا تها املالية باية حتسم قد طا على تعبئية امليوا د احملليية
أ)
الالزمة لسد الثارات القائمة وزايد أثروا من حيث العاد التوزيع؛
ب) النظيير يف تنقيييمل صيييغ احلصيية املنصييقة حلكومييات املقاإعييات واحلكومييات
احمللية من أجا احلد من أوجل التقاوت يف التمتع ابحلقوق املنصوص عليها يف العهد؛
ك) تقييييم أثيير الييلايد يف البيريبة علييى القيميية املبييافة وال يييما علييى األ يير
املعيشية املنوقبة الدرا وافا الجراءات تص ي ية حسب االقتباء؛
) تكثيييف جهودوييا الرامييية ال مكاف يية التييدفقات املالييية غييري الشييرعية والتهييرب
مين البيرائب هبييدع زايد اإلييرادات الوإنييية وزايد االعتميياد علييى امليوا د احمللييية مبييا يف لييك
عيين إريييق مكاف يية ييوء التسييعري يف التجيا دارييا الشييركات املتعييدد اجلنسيييات والسييعي ال
التعيياون الييدويل مييع املنظمييات الدولييية ات الصييلة وكييها البلييدان األصييلية للشييركات املتعييدد
اجلنسيات حتقيقاً هله الااية؛
ا)
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تدابري التقشف
 -١2تشعر اللجنة ابلقل ألصذ الدولة الررا بتدابري التقشا للتلفياا األ ساتو الاديأل
أل ون حتديد إ اا ر م ا و النظر يف ذظ التدابري التقشافية اصلا أو لرفعهاا .ويسااوا اللجناة
القل ا أيضا ااً ل ااون ااذظ الت اادابري أ ت إىل ريفيض ااات كب ااريو يف يزاني ااة قرا ااات الص ااحة والتعل اايم
و ريمهااا ااأل اخلااد ات العا ااة ،وأل ااا ا ااأل أن تفاااقم أواا التفاااوت يف التيتا ابحلقااوق املنصااوص
ليها يف العهد ،أو خلىت تع إ ساا امل اما اليت حتقق  ،وال مييا يف قرا الصاحة والتعلايم.
وتشااري اللجنااة إىل أن تاادابري التوخليااد املااايل ااذظ قااد ا تياادت لااى الاار م ااأل أن املراا ا العاااا
للحساابت كشا خلاالت نفقات خمالفاة للقوا اد متا يف انتهااك لقاوانة املشاابيت) ونفقاات
تتسم ابلعقم واهلدا ،و لى الر م أل كشاا خلااالت ماو إ ااو لليؤمساات امليلوكاة للدولاة ،واا خلاد
أل قداو الدولة الررا لى متويل اخلد ات العا ة متوياً كافياً املا و .))١ 2
 -١٩تهكر اللجنة الدولة الفرع انل ال ا تعه تقادي التدابري التقشقية ينباي أن تكيون
مؤقتيية وال تسييتمر الال ف ي األزميية وتكييون ضييرو ية ومتنا ييبة؛ وينباييي أال تييؤدي ال التمييييل
وزايد أوجييل عييدم املسيياوا ؛ وينباييي أن تبييمن أال تتييأثر حقييوق األفيراد واجلماعييات احملروميية
واملهمشة أتثّراً غري متنا بو وتوصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

زايد مستوى التمويا يف جماالت البمان االجتماعي والص ة والتعليم؛

ب) تكليف الدا التوفيط والرصد والتقييم بكقالة كون السيا ات العامية موجهية
حنو العمال احلقوق املشمولة ابلعهد؛
ك) ضييمان أرييه اللجنيية الدائميية املعنييية ابحلسيياابت العاميية يف اللملييان الييوإ
(ومييا يقابلهييا يف برمليياانت احملافظييات) هلييه احلقييوق يف االعتبييا عنييد تقييييم ريييا ات امليلانييية
املتاحة لل كومة الوإنية وحكومات احملافظاتو
 -21حتيييا اللجنيية الدوليية الفييرع ال الر ييالة املقتوحيية املؤ ريية  86أاي /مييايو 2٠82
املوجهيية ال الييدول األإ يراع بشييأن احلقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية يف ييياق األزميية
االقتصادية واملاليةو
عدم التمييل
 -2١يساااوا اللجنااة القلا بشااأن اادا تنفيااذ املااا و  ٥ااأل قااانون تعزيااز املساااواو و ن ا التيييااز
اجلائر لعاا  2111خلىت اآلن ،و اليت تلزا مجي أفرا ا تي بتعزيز املساواو بة اجلنسة ،األ
فيهم العا لون يف القرا اخلاص املا و .))2 2
 -22توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتس يريع ا ييتعراض القييانون لبييمان تنقيييه األحكييام
الوا د يف القصا  ٢من دون مليد أترريو
األشواص املصابون ابملهق
 -23يساوا اللجنة القل المتيراا تعرض األشلاص املصابة ابمله للهجيات و اوااهتهم
للتيييز يف التيت حبقوقهم وااا العهاد ،اا يف لاا احلا يف العيال واحلا يف التعلايم .ويسااوا
اللجنة القل أيضاً بشأن دا واو ج قانو وميامايت شاا ل إرا خلالاة األشالاص املصاابة
ابمله املا و .))2 2
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 -2٤توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتكثيييف جهودوييا الرامييية ال القبيياء علييى التمييييل
والعنف ضد األشواص املصابم ابملهق مبا يف لك عن إريق تعليل اإلإا القانوين وال كاء
اليوعي العيام والتعيياون ميع اللعميياء التقلييديم واملعيياجلم بفريقية منسييقة ومتما يكة وكييهلك
عيين إريييق تيسييري ييبا وصييول األشييواص املصييابم ابملهييق ال العمييا والتعليييم ميين رييالل
تلويدوم مبا يللم من الدعم واملساعد و
إالبو اللجوء
 -2٥تعرب اللجنة أل تقدير ا المتضافة الدولاة الرارا اد اًكبارياً األ الاائاة و االل اللجاو
الذيأل اضرروا إىل الفراا أل بلدا م .و لا ،ال تزا تشعر ابلقلا حلر اان االل اللجاو األ احلا
يف العياال بواماارة املااا و  )2 22ااأل قااانون تعااديل نظاااا الاائااة ،بتنفيااذ املااا و  ١١أ) ااأل
قانون الاائة .ويف خلة تشري اللجناة إىل التقادا ال باري الارر يف اا عاجلاة لباات اللجاو ،
تشااعر ابلقلا أيضااً إرا ااا كرتا التقااااير ااأل تاراكم كبااري لرلبااات اللجااو الاايت تنتظاار البا يف يليااة
االمااتئناا ،وإرا قااابأ إنشااا راكااز عاجلااة لبااات اللجااو يف املنااا احلدو يااة ،األ اار الااذ
قد يقيد و و الل اللجو إىل املسا دو القانونية والر اياة الصاحية والتعلايم وبادالت املساا دو
االاتيا ية املا ن  )2 2و.)٦
 -2٦توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)
اال تئناع؛

تس يريع معاجليية مييا ت يراكم ميين إلبييات اللجييوء الييم تنتظيير الب ي يف عملييية

ب) ض ييمان أن تُكق ييا لف ييالإ اللج ييوء المكاني يية فعلي يية لل ص ييول عل ييى املس يياعد
القانونييية والرعاييية الص ي ية األ ا ييية والتعليييم واخلييدمات االجتماعييية األرييرى وأن يُقييدم هلييم
الدعم عند إلب بدالت املساعد االجتماعية؛
ك) ضمان قيد ملتمسيي اللجيوء ال أقصيى حيد عكين عليى العالية أنقسيهم
ولييتعهم ابحلييق يف العمييا مبييا يف لييك عيين إريييق تعييديا امليياد  )1(22قييانون تعييديا نظييام
الالجئمو
 -2١وتوجل اللجنة انتبا الدولة الفرع ال بيا ا املتعليق بواجبيات اليدول يا الالجئيم
واملهاجرين مبوجب العهد ()E/C.12/2017/1و
البفالة
 -22متااإ البرالااة يف الدولااة الراارا  2١6٥يف املائااة ااأل يااوا الس ا ان و 3٩يف املائااة ااأل
الشااباب ،وترتف ا أك اار ،إىل نساابة  3١يف املائااة و ٦١يف املائااة ،لااى الت اوايل ،نااد ا يُشاايل يف
احلساااب ااأل ُبر اوا ااأل البح ا ااأل ياال .وبينيااا حتاايط اللجنااة لي ااً بنراااق ال اربا ج القائيااة
ابلفعاال ملسااا دو الباااخل ة ااأل ي اال يف الع ااوا لااى فاارص ي اال ،تشااعر ابلقل ا إرا كاال ااذا
االاتفااا ملعاادالت البرالااة .كيااا تشااعر ابلقل ا إرا اسفاااض سااتو امااتلداا األشاالاص و
ام اقة و دا كفاية تنفيذ بدأ ريصي خلصة  2يف املائة األ نا اا العيال لاشالاص و
ام اقة يف القرا اخلاص املا ن  )2 2و.)٦
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 -2٩توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع ببييهل كييا مييا يف و ييعها لل ييد ميين ا تقيياع معييدالت
البفاليية مبييا يف لييك حتسييم القييرص املتاحيية للتييد يب امله ي واملنيياو التعليمييية كليهمييا
وكييهلك ميين رييالل وضييع ب يرام وال يييما لقائييد الشييباب لتلبييية متفلبييات ييوق العمييا
احلالية ومين ريالل تقيدمي حيوافل أل ابب العميا مين أجيا توأييف الشيبابو وتوصيي اللجنية
أيب ياً ان تنقييه الدوليية الفييرع تنقيييهاً فعيياالً مبييدأ فصيييم حصيية  2يف املائيية ميين مناصييب
العمييا لخشييواص وي اإلعاقيية وال يييما يف القفيياع اخليياص وان تبييمن تييوفري ترتيبييات
تيسريية معقولة هلؤالء العمال يف مكان العما ووو أمر ميكن أن ييسير تيوفري حيوافل املاليية
أل ابب العماو وتلق اللجنة انتبا الدولية الفيرع ال تعليقيهيا العيامم قيم )2٠86(81
بشأن احلق يف العما و قم  )2٠86(21بشأن احلق يف العما يف أروع عادلة ومواتيةو
العمالة غري املستقر يف االقتصادين الرمسي وغري الرمسي
 -31تشااعر اللجنااة ابلقلا إرا العااد ال بااري ااأل العيااا  ،ااأل فاايهم العااا لون حلساااهبم اخلاااص،
الااذيأل يعيلااون يف االقتصااا ااري الرنا ااأل ون خلقااوق العيااا و ااأل ون محايااة ااتيا يااة كافيااة.
كيا تشعر ابلقل إرا دا واو إ اا تشريع ينظم االقتصا ري الرن  ،وا يعرض العاا لة فيا
خلرر إما و املعا لة أل أاابب العيل ومالرات إنفاا القاانون .ويسااوا ا القلا كاذلا إرا التهشاي
املتزايااد للعيالااة يف االقتصااا الرن ا وإرا امااتيراا اادا كفايااة التاادابري املتلااذو للتلفيااا ااأل ااذظ
احلالة ،ا يف لاا التعاديات الايت أ صلا لاى قاانون اقاات العيال .وتعارب األ أمافها لعادا
واو علو ات أل خلجم االقتصا ري الرن وأوضا العا لة في املا ن  ٦و.)١
 -3١توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
وضع الإا تشريعي لتنظيم االقتصاد غري الرمسي هبدع اايية العميال فييل
أ)
من وء املعاملة مبا يف لك من جانب موأقي النقا القانون؛
العمال؛

ب)

تو يع نفياق تافيية تشيريعات العميا والبيمان االجتمياعي لتشيما ويؤالء

ك) تيسييري انتقييال العمييال يف االقتصيياد غييري الرمسييي ال االقتصيياد الرمسييي مييع
مراع ييا التوص ييية  2٠1مل ييؤلر العم ييا ال ييدويل بش ييأن االنتق ييال م يين القف يياع غ ييري امل يينظم ال
االقتصاد املنظم؛
)
ا)

منع وفقيف طشيش العما يف االقتصاد الرمسي أو تعهيدوا را جياً؛

تعليل النقا التعديالت املدرلة على قانون عالقات العما حتقيقاً هله الااية؛

و) مجع معلومات عن االقتصاد غري الرمسي مبا يف لك عين حجميل وأيروع
عما العاملم فيل بصو منتظمةو
املشتالون ابجلنس
 -32بينيا حتيط اللجنة لياً ابملناقشة اجلااية والتو يات الايت قاد تها جلناة إ ااأ القاوانة يف
انوب أفريقيا بشاأن ساألة املشاتغلة ابجلانإ ،فء اا تشاعر ابلقلا ألن اؤال العاا لة ،و عظيهام
نسا  ،ال يتيتعون ابحلقاوق املنصاوص ليهاا يف العهاد ،وال ماييا احلا يف العيال واحلا يف الصاحة
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واحلقوق النقابية ،كيا تشعر ابلقل إرا تعرضهم للتحرش املت را واال تقا واالخلتجاار التعسافية،
وكذا إرا إاباا الشر ة هلم لى وااماة اجلانإ اانً و لاى فا اشااو بسابا بارل بيا اجلانإ،
يصعا التبلي أل العنا البد واجلنس ضد م املوا  ،)2 2و ،٦و.)2
األ ر الذ
ّ

 -33طيييب اللجنيية ابلدوليية الفييرع أن تقييرض وققياً ارتيييا ايً فييو ايً العتقيياالت املشييتالم
ابجليينس ال حييم حتديييد املركييل القييانوين لالشييتاال ابجليينسو وتوصييي اللجنيية الدوليية الفييرع
أيباً مبا يلي:
أ)

النظر يف ال قاط الصقة اجلرمية عن بيع اجلنس؛

ب) ااية املشتالم ابجلنس مين مبيايقات الشيرإة وكيها مين العنيف اجلنسيي
والبدين ومن ا تاالل املتّجرين ومالك املؤ سات وغريوم؛
ك)

تقدمي الدعم واملساعد ال ض ااي الت رش والعنف واال تاالل؛

) افييا تييدابري لل ييد ميين الفلييب عل يى البايياء وتييوفري فييرص بديليية لكسييب
العيش للمشتالم ابجلنسو
العمال املنلليون والعمال الل اعيون
 -3٤بينيااا تشااري اللجنااة إىل أن قااانون شااروط العياال األمامااية واحل اام القرااا
ستو عيناً أل محاية العيل واحلياية االاتيا ية ،فء ا تشعر ابلقل إرا ا يل :
امتغاليةب

أ)

 ١يااوفران

أن العيااا املن ازلية والعيااا الاازاا ية ك اارياً ااا يعيلااون يف ظاال ظااروا ياال

ب) أن العيااا املنازلية ااري شاايولة بتغريااة ام اااابت والوفيااات املهنيااة واااا
قانون التعوي أل ام اابت واأل راض املهنيةب
لااى الاار م ااأل أن تااوفري الس ا أل نصاار أمام ا
ك)
لي  ،فءن عياا الس أل ري نظمب

ااأل نا اار األااار الصاال

) ال ي ا اان الق ا ااانون ال ل ا ااى إاا ا ارا يلي ا ااات تفت ا ااي فاائ ا ااة يف الس ا ااياقات
اللية وال لى آلياات فعالاة تسايل للعياا املنازلية بتقادل شا او انياة بشاأن ظاروا يلهام
املا ن  ٦و.)١
 -3٥توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتكثيييف جهودوييا الرامييية ال ااييية العمييال املن يلليم
والل اعيم من اال يتاالل وتيوفري يبا معيلز لل مايية العماليية واالجتماعيية هليم مبيا يشيما
ما يلي:
مواصلة تعليل اإلإا التشيريعي بتو ييع نفياق تفبييق التعيويا عين اإلصياابت
أ)
واألميراض املهنييية وقييانون اإلصيياابت والوفيييات املهنييية ليشييما العمييال املنيلليم وتقييدمي املشييو
القانونية بشأن معايري اإليواء؛
ب) القيام ابنتظيام ججيراء عملييات تقتييش مقاجئية للعميا يف السيياقات احملليية
(من دون الشعا أو ال ن)؛
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ك)
الشكاوى؛
)

ضمان المكانية وصيول العميال املنيلليم واليل اعيم ال

لييات فعالية لتقيدمي

ال كاء الوعي العام حبقوق العمال املنلليمو

 -3٦وتوج ييل اللجن يية انتب ييا الدول يية الف ييرع ال القق يير (14و) و(ح) م يين تعليقه ييا الع ييام
قم  )2٠86(21بشأن احلق يف التمتع بشروط عما عادلة ومرضيةو
قفاع التعدين
 -3١تعارب اللجناة ااأل قلقهاا إرا ظااروا يال ياا املناااام و ادا واااو يلياات تفتااي
العيل يف قراا التعاديأل ،واا أ إىل ااتفاا عاد ام ااابت واأل اراض املهنياة .وتشاعر اللجناة
ابلقل أيضاً ألن عظم يا املناام يعيشاون يف ساتو نات اري انياة خلاو املنااام تفتقار إىل
ا ياظ و راف الصرا الصح وال هراب  ،وألن أاابب العيال ك ارياً اا ال ينفاذون اخلراط االاتيا ياة
والعياليااة .وتش ااعر اللجنااة ابلقل ا كااذلا إرا الوض ا اهل ا لع ااا ات املناااام ،الائ ا يتعرض ااأل
ابمتيراا للتيييز وي أل رضة للعنا اجلنس املوا  3و ١و.)١١
 -32توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتكثيييف جهودوييا الرامييية ال حتسييم أييروع عمييا
ومعيشة عمال املناجم وال يما النساء منهم يف ضوء الد وس املستقاد من حياد ما يكياان
وخباصة عن إريق ما يلي:
ضمان اإلنقا الصا م لقانون الص ة والسيالمة يف املنياجم وقيانون الصي ة
أ)
والسالمة املهنيتم يف قفاع التعدين؛
ب)

تعليل عمليات تقتيش العما يف قفاع التعدين؛

ك) ضييمان المكانييية وصييول عمييال املن ياجم املصييابم وييروح واملصييابم ام يراض
مهنية بصرع النظر عن وضعهم ال يبا انتصياع فعالية مبيا يف ليك عين إرييق دعياوى
املسؤولية ضد أ ابب عملهم؛
) الج يراء تقييمييات يياإر منتظميية لخرفييا الييم طييدد ييالمة وص ي ة عمييال
املناجم وال يما العمال املؤقتون واملتعاقدون؛
ا) تعليل المة وكرامة عامالت املنياجم والتصيدي ألوجيل عيدم املسياوا بيم
اجلنسم والعنف اجلنساين واجتثا ثقافة العما الم يهيمن عليها الهكو يف القفاع؛
و) حتسم األحوال املعيشية يف اجملتمعيات احملليية لعميال املنياجم وضيمان المكانيية
حصول عمال املناجم على السكن الالئق وامليا والكهرابء والصرع الصي ي والرعايية الصي ية
والتعليم واخلدمات االجتماعية األررى؛
ر) التفبي ييق الص ييا م لاللتلام ييات املتص ييلة خبف يية العم ييا االجتم يياعي وف ييرض
عقوابت على أ ابب العما يف حاالت عدم االمتثال مبا يف لك عن إريق اللااء ال اريم
املمنوحة هلمو
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احلد األدىن لخجو
 -3٩لى الر م أل ترخليا اللجناة ابألصاذ حباد أ ط و ا لاااوا ،تشاعر ابلقلا ألن احلاد
األ ط لااااوا يف السااا ة  21اانااد) ال يضاايأل للعيااا وأماار م سااتو عيشااياً الئق ااً ،وألن
احلااد األ ط ألاااوا العيااا املن ازلية والعيااا الاازاا ية ُخلااد يف سااتو أ ط خلااىت ااأل سااتو
الفابو االنتقاليةب وألن د اً كبرياً أل العيا ري شيو ابحلد األ ط لااوا املا و .)١
 -٤1توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:

تفبيق نقس احلد األدىن لخجو يف مجيع القفاعات مبا يف لك قفاعيات
أ)
العما املنليل والل اعة و ا التجلئة؛
ب) زايد احلد األدىن الوإ لخجيو وتعديليل بصيو منتظمية حسيب تكياليف
املعيشة من أجا ضمان مستوى معيشي الئق للعمال وأ روم؛
ك) ضمان التقيد التام ابحلد األدىن لخجيو (التعلييق العيام قيم )2٠86(21
بشييأن احلييق يف التمتييع بشييروط عمييا عادليية ومرضييية القق يرات )21-81و ووييها يق ي ض
مسبقاً أن تبع الدولة الفيرع مؤشيراً مركبياً للتقيييم املنيتظم لتكلقية املعيشية مين أجيا دعيم
جهودوييا الرامييية ال ضييمان أن تكقييا األجييو للعمييال مسييتوى معيشييياً الئقياً ألنقسييهم وأل ييروم
(التعليق العام قم  )2٠86(21والققر (11أ) من وه املالحظات اخلتامية)و
فجو األجو بم اجلنسم واملساوا يف األجر عن العما املتساوي القيمة
 -٤١تش ااعر اللجن ااة ابلقل ا ااأل فج ااوو األا ااوا ب ااة اجلنس ااة ،البالغ ااة  2١يف املائ ااة ،بس اابا
امتيراا الفصل امله العيو واألفق خلسا نو اجلنإ ،وكاذا األ لباة النساا يف الوظاائا
ري املستقرو وأ ر لا لى متتعهأل حبقوقهأل املنصوص ليها يف العهد وا خلياااأل .ويسااوا ا
القل أيضاً ألن قوانة العيل واالتفاقات اجليا ية ال تتضيأل بدأ املسااواو يف األاار األ العيال
املتساو القيية املوا  3و ٦و.)١
 -٤2توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع بتكثيييف جهودوييا الرامييية ال ييد فجييو األجييو بييم
اجلنسييم والتصييدي للقصييا الرأ ييي واألفقييي وبكقاليية الد اص مبييدأ املسيياوا يف األجيير عيين
العما املتساوي القيمة يف قوانم العما واالتقاقات اجلماعية وتنقيهوا تنقيهاً فعاالًو
عمليات تقتيش العما
 -٤3تشااعر اللجنااة ابلقلا إرا اادا كفايااة سااتو التيوياال امللصا ملديريااة التفتااي وصااد ات
امنفااا واخلصاااص املااز أل يف فتش ا العياال املااؤ لة ،و ااو ااا يقيااد أ ا املديريااة لوظيفتهااا بفعاليااة.
ويساوا ا القل أيضاً إرا دا تابعة امتنتااات املديرية املا و .)١
 -٤٤توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

زايد مستوى التمويا املوصم ملديرية التقتيش وردمات اإلنقا ؛

ب) ضييمان تييوافر ع يدد كيياع ميين مقتشييي العمييا املييؤولم وضييمان أن تييؤدي
األجو واملوا د املقدمة ملقتشي العما ال احلد من املعدل املرتقع لدو ا م؛
ك)
10
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احلقوق النقابية
 -٤٥يساااوا اللجنااة القل ا ل ااون بع ا فئااات العيااا  -العيااا املنزليااون والعيااا الزاا يااون
والعااا لون يف الوظااائا ااري املسااتقرو  -أك اار رضااة ااأل ااري م لامااتبعا ااأل يليااة املفاوضااة
اجليا ية .كيا تشعر ابلقل ألن أل شأن بع املقابخلات املقد ة يف إ ااا يلياة تعاديل قاانون
اقات العيل أن تضعا احل يف امضراب يو اً املا و .)2
 -٤٦توصي اللجنة الدولة الفرع ببيمان مشيا كة مجييع العميال مبين فييهم العياملون يف
الوأ ييائف غ ييري املس ييتقر مش ييا كة فعال يية يف عملي يية ص يينع القي يرا املتص ييلة بظ ييروع عمله ييم
وعا يتهم حقييوقهم املشييروعة علييى الن ييو املنصييوص عليييل يف الد ييتو ويف قييوانم العميياو
وتوصي اللجنة أيباً ان تكقا الدولة الفرع أن توفر التعديالت اليم أدرلي عليى قيانون
عالقات العما ااية أقوى حلقوق العمال مبا يف لك احلق يف اإلضرابو
البمان االجتماعي
 -٤١تاخل اال اللجن ااة أن امل اانل االاتيا ي ااة كانا ا أ او ا ااة يف احل ااد ااأل الفق اار يف الدول ااة
الررا وأن مت إخلارار تقادا كباري يف اذا الصاد يف السانوات األصاريو .وخليا إن نسابة الفقار يف
الدولاة الرارا بلغا ساتو ااري قباو األ االاتفااا او  ٥٥6٥يف املائااة ااا  ،21١2يساااوا
اللجنة القل بشأن ا يل :
دا واو ؤشر ركا لت لفة املعيشة يوفر للدولة الرارا نقراة راعياة األ
أ)
أال التحديد املائم ملساتويت االماتحقاقات االاتيا ياة اا يتفا ا ترلباات كفالاة ساتو
عيش ناما للجيي ب
ب) كون ستويت مجي امتحقاقات املسا دو االاتيا ية ري القائية لاى فا
اشاباكات أ ط أل أن تضيأل ستو عيشياً نامباً لليستفيديأل وأمر مب
دا تغرياة الانظم القائياة ملاأل ال صال هلام أو هلام صال قليال واأل تااباوأ أ يااا م
ك)
بة  ١2و ٥٩منة أل القا ايأل لى العيلب
) كااون تغريااة امااتحقاقات ااندوق التااأ ة ااأل البرالااة ال ت ازا نلفضااة وتساات
العيا يف االقتصا ري الرن والعيا املونية والعا لة حلساهبم اخلاصب
ا) أما امااتلداا البيااانت واحلساااابت املصارفية لليسااتفيديأل ااأل املاانل االاتيا يااة
ومااجل ااد كبااري ااأل يليااات اخلصاام ااري املأ ونااة ااأل االمااتحقاقات االاتيا يااة امل اوا ٩
و ١1و.)١١
 -٤2توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

تصميم مؤشر مركب لتكلقة املعيشة وحتديثل ابنتظام؛

ب) فييع مسييتوايت ا ييت قاقات املسياعد االجتماعييية غييري القائميية علييى دفييع
اش اكات ال مستوى يبمن مستوى معيشياً منا باً للمستقيدين وأ روم؛

ك) ضييمان المكانييية حصييول ميين تي اوح أعمييا وم بييم  81و ٢9عيين ال درييا
هلم أو هلم درا قليا على املساعد االجتماعية؛
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) حتديييد حييد أدىن لل ماييية االجتماعييية يتماش ييى مييع التعريييف القييائم عل ييى
احلقوق املنصوص عليها يف توصية منظمة العما الدوليية بشيأن األ ضييات الوإنيية لل مايية
االجتماعية  ( 2٠82قم )2٠2؛
ا) تو يييع نفيياق التافييية اب ييت قاقات صييندوق التييأمم ميين البفاليية لتشييما
مجيع العاملم بصرع النظر عن وضعهم؛
و)

النظر يف المكانية ا ت دا من ة درا أ ا ي للجميع؛

ر) تص ي يمل الوضييع النيياجم عيين تعهيييد نظييام أداء امليينمل االجتماعييية وضييمان
تسديد مجيع املدفوعات يف الوق املنا ب أثناء الق االنتقاليةو
 -٤٩وتوجل اللجنة انتبا الدولة الفرع ال تعليقها العام قم  )2٠٠4(89بشيأن احليق
يف البمان االجتماعي وال العال ا بشأن أ ضيات احلمايية االجتماعيية :عنصير أ ا يي مين
عناصر احلق يف البمان االجتماعي ومن أوداع التنمية املستدامة ()E/C.12/54/3و
تسجيا الوالدات
 -٥1بينيا ترخلا اللجنة إب انية تسجيل الرفل خلالياً يف املستشافيات ناد الاوال و وتوقاا
العياال ابلرمااوا الاايت تفاارض اا و لااى التسااجيل املتااأصر ،تشااعر ابلقلا ل ااون  ١1يف املائااة ااأل
األ فا يف الدولة الررا يظلون ري سجلة ولعرقلة تساجيل املوالياد ،وال ماييا املوالياد الاذيأل
أخلااد والااديهم أو كامهااا أاانااا و واليااد العُ ازاب ،بساابا ترلبااات إضااافية اال اصتباااا األبااوو،
ااادا إىل بنااا خلاااالت تزوياار تسااجيل األ فااا املتجاار هباام يف البلااد .كيااا يساااوا ا القلا ااأل
تفسااري املااا و  )3 ٤ااأل قااانون تعااديل نظاااا اجلنسااية  )21١1تفساارياً ضاايقاً ليسااتفيد ن ا فقااط
األ فااا املولاادون بعااد  ١ك ااانون ال ا يناااير  ،21١3عرض ااً العديااد ااأل املولااو يأل قباال ل ااا
التاايخ خلرر انعداا اجلنسية املا ن  3و.)١1
 -٥١توصي اللجنية الدولية الفيرع بتيسيري تسيجيا املوالييد مين ريالل تبسييط الجيراءات
التسييجيا ومسيياعد الوالييدين يف ا ييتيقاء تلييك املتفلبيياتو وميكيين أن يشييما لييك تسييديد
تكاليف ارتبا ات الثبات األبو عندما تثب مثا ويه االرتبيا ات األبيو وال مركيل مرافيق
ردمة املوتل الوإ للص ة الم ميكن الجراء ارتبا ات الثبات األبو فيهاو وتوصي اللجنية
أيباً ان تقوم الدولة الفرع بتفبيق املاد  )1(1من قانون تعديا نظام اجلنسية ()2٠8٠
على مجيع أإقال املواإنم األجانب مبن فيهم أولئك الهين ولدوا قبا درول القانون حييل
النقا عام 2٠81و
اللواص
 -٥2تشااعر اللجنااة ابلقل ا إرا التضااااب بااة قااانون الرفاال اقاام  )211٥ 32فييااا يتعل ا
بسأل الرضا) وأخل اا قانون الزواك اقم  )١٩٦١ 2٥الذ اد احلد األ ط لسأل الزواك يف ١2
ا ااً للفتيااان و ١٦ا ااً للفتيااات وياان لااى إ انيااة األصااذ ابماات نا ات وافقااة كتابيااة ااأل الااورير.
كيا تشعر ابلقل لعدا اال ااباا القاانو ابلز اات امماا ية و واقبا السالبية لاى النساا الائا
ال تسجل انياً ر ااأل امما ية املا ن  3و.)١1
12

GE.18-20527

E/C.12/ZAF/CO/1

 -٥3توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع مبواءميية مجيييع تش يريعاطا ات الصييلة لبييمان لاشييي
احليد األدىن لسين الييلواص ابلنسيبة للقتييان والقتيييات ميع املعيايري الدوليييةو كميا توصيي اللجنيية
الدوليية الفييرع بتيسييري االع ي اع ابللجيييات اإل ييالمية ويف الوق ي نقسييل تييوفري البييماانت
املنا بة حلقوق املرأ و
املما ات التقليدية البا
أن اللجنة تداك أن املا و  3١األ الدماتوا حتيا خلقاوق الروائاا ال قافياة والدينياة
-٥٤
واللغوي ااة ،يس اااوا ا القل ا لس ااياأ امل ااا و  )٥ ١2ااأل ق ااانون الرف اال اق اام  )211٥ 32بفح ا
ذاية الرفات الائ تزيد أ ياا أل أل  ١٦ا اً إ ا وافقا الرفلاة لاى النحاو املقارا ،وبعاد
إمدا املشواو املنامبة .ويساوا اللجنة القل أيضاً إرا عاو و واامة أوكو واال الظهاوا يف اآلوناة
األصريو يف حمافظيت كاب الشرقية وكوارولو  -ن  ،ويف الوق نفس تشري إىل أن ذظ امليااماة
تعترب ،يف ياب وافقة الفتاو املعنية ،ش اً أل أش ا االباا ابلبشر ،وبور املاخلقة القضائية
لى ذا النحو املا ن  3و.)١1
 -٥٥توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

تنقيمل قانون األإقال باية حظر ف م العه ية؛

ب) مكاف يية املما ييات البييا ميين قبيييا أوكوثييواال وف ييم العه ييية مبييا يف
لك من رالل ال كياء اليوعي ابر السيلبية هليه املما يات عليى القتييات والنسياء إيوال
حياطن وضمان حظر وه املما ات حظراً كلياًو
وء التاهية واحلق يف الاهاء
 -٥٦تشاعر اللجناة ابلقلا إرا ااتفاا خلاااالت انعاداا األ ااأل الغاذائ ومااو التغذياة يف الدولااة
الر اارا ،وال م ااييا يف اافوا األ ف ااا  .ونظ ااراً ل ااون  ١2يف املائ ااة ااأل األ ف ااا  ،يف الدول ااة
الررا ،كانوا يعيشون حت قبضة اجلو اا  21١١وبينيا كان  2١يف املائاة انهم يعاانون األ
التقزا اا  ،21١٦تشعر اللجنة بقلا شاديد لتحدياد نحاة ام الرفال حماد و يف  ٤11ااناد
شهريً) ون صط الفقر الغذائ ب ري ،ولعدا امتفا و ا يقدا بنحو  ١2يف املائاة األ األ فاا
املااؤ لة ااأل املنحااة ،بساابا االفتقاااا إىل الو ئا  .وتشااعر اللجنااة ابلقلا كااذلا ااأل اادا واااو
قانون إ اا لضيان احل يف الغذا املا ن  ٩و.)١١
 -٥١توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

زايد من ة دعم الفقا على األقا ال مستوى رط الققر الاهائي؛

ب)

ضمان ا تقاد مجيع األإقال املؤولم من املن ة؛

ك) تسريع اعتماد مشيروع قيانون تعيديا نظيام املسياعد االجتماعيية لعيام 2٠81
ليلايد مسيتوى مينمل دعيم األإقيال ابلنسييبة لخيتيام واألإقيال املتوليى عينهم اليهين يعيشييون
مع أقا هبم الهين صدت هلم أمواالً لقاً؛
) اعتم يياد تشي يريعات الإا ي يية حتم ييي احل ييق يف غ ييهاء وتاهي يية ك ييافيم ووض ييع
ا ي اتيجية وإنييية لخميين الاييهائي والتاييهوي مييع مراعييا املبييادا التوجيهييية الفوعييية لييدعم
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اإلعمييال التييد جيي لل ييق يف الاييهاء الكييايف يف الإييا األميين الاييهائي الييوإ لعييام 2٠٠1
وتعليق اللجنة العام قم  )8999(82بشأن احلق يف الاهاء الكايفو
احلق يف السكن
 -٥2يف خلا ااة تشا ااري اللجنا ااة إىل اجلها ااو املتوا ا االة الا اايت تبا ااذهلا الدولا ااة الرا اارا لتا ااوفري م ا ا أل
ااتيا لامر ات الدصل املنلف  ،يساوا ا القل إرا العد ال بري أل النامل الاذيأل يعيشاون
يف ساااكأل ااري ائيااة ،ااا يف لااا يف املسااتو نات ااري الرنيااة ،ال تتااوفر فيهااا إ انيااة احلصااو
لى اخلد ات األماميةب وإرا العد املتزايد األ املساتو نات العشاوائية يف املناا احلضارية بسابا
احلضارنة الساريعةب واسفاااض اد وخلاادات السا أل االاتياا املقد ااة ااأل الدولاة الراارا .وتشااعر
اللجنااة ابلقل ا أيض ااً إرا التقااااير الاايت تتحاادم ااأل يليااات إصااا ااري شاار وامااتلداا فاارط
للقوو صا يليات امصا  ،وكاذا يلياات امصاا الايت حتادم األ ون تاوفري البلاديت ما ناً
بدياً ائياً .يف خلة تاخلل اللجنة اال تيا الوشيا لتيديد قانون تعديل نظااا ضايان احلياارو،
تشاعر ابلقلا كاذلا إرا الظااروا السا نية واملعيشاية املاب ياة لسا ان املازاا واآل ا السالبية التيلااة
لتيديد قانون أ أل احليارو اقم  )١٩٩١ ٦2يف ذا الصد املا و .)١١
 -٥٩توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
مبيياعقة جهودوييا لت سييم أييروع السييكن وتلبييية الفلييب املتلايييد مبييا يف
أ)
لييك ميين رييالل مواصييلة تييوفري قييد كيياع ميين السييكن االجتميياعي يف املنيياإق احلب يرية
وحتسم أروع السكن يف املستوإنات غري الرمسية؛
ب) كقال يية ع ييدم اللج ييوء ال عملي ييات اإلر ييالء الال كم ييال أر ييري وم يين دون
ا تودام القو ووفقاً للمعايري الدولية؛

ك) تشجيع امللا عم على حتسم الظروع السكنية واملعيشية لسيكان امليلا ع
وضمان تنقيه لديد قانون تعديا نظام ضمان احلياز ( )2٠81مبا يتماشيى لامياً ميع العهيد
وغييري ميين املعييايري الدولي ية حلقييوق اإلنسييان وال يييما فيمييا يتعلييق بشييرط لكييم احلييائلين
املقرغم من احلصول على مسكن بديا منا بو
َ

 -٦1وتوجييل اللجنيية انتبييا الدوليية الفييرع ال تعليقيهييا العييامم قييم  )8998(1بشييأن
احلق يف السكن املالئم و قم  )8994(4بشأن حاالت اإلرالء القسريو
حقوق األ ض
 -٦١ل ااى ال اار م ااأل اه ااو الدول ااة الر اارا الرا ي ااة إىل ض اايان إ ااا و توريا ا األااضا ا وا
امليتل ات املصا او نذ اا  ١٩١3إىل ا تيعاات اللياة التقليدياة) ،تشاعر اللجناة ابلقلا أل اا
ال تزا ون األ داا اليت خلاد اا لنفساها يف اذا الصاد ب اري وألن تركاز ل ياة األااضا قاد
ريل املزاا ة التجااية البي أل زاا هم .ويسااوا ا القلا أيضااً لعادا مت األ
را يف الواق
العديد أل املستفيديأل أل إ ا و توري األااض أل حتسة مابل عيشاتهم ،بسابا تار الاد م
ملرخللة ا بعد التو ة واالفتقاا إىل التدايا لاى واا اخلصاوص .ويسااوا اللجناة القلا كاذلا
ل ون النسا ال ال أل مو  ١3يف املائة أل األااض الزاا ية ول و أل ال رل يوااهأل التيييز
يف احلصو لى األاض ،بسبا واامات امام التقليدية.
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 -٦2توصي اللجنة الدولة الفرع بتسريع تنقيه يا يات العياد توزييع األ اضيي و دويا
وبتقييدمي دعييم كيياع للمسييتقيدين لكييي يسييتودموا األ اضييي بص يو منتجيية ووسيينوا ييبا
معيشتهمو وتوصي الدولة الفرع أيباً ان تبمن المكانية حصول املرأ عليى قيدم املسياوا
على األ اضي وملكية األ اضيي لاشيياً ميع الققير  ٢1مين التوصيية العامية قيم  11للجنية
املعنية ابلقباء على التمييل ضد املرأ ( )2٠86بشأن حقوق املرأ الريقيةو
احلق يف الص ة
 -٦3يف خلااة تاخلاال اللجنااة أن الدولااة الراارا ااادا إىل حتقي ا التغريااة الصااحية الشااا لة
أل صا ا تيا شرو قانون التأ ة الصح الو  ،تشعر ابلقل إرا التفاو ت ال بريو بة
نظا الر اية الصحية العاا واخلاص ،كون النظاا العاا يف وض ري وات فييا يتعل بعد
املهنيااة الربيااة ،واملعاادات الربيااة ،والنفقااات الربيااة ،وكااذلا فييااا بااة املنااا الريفيااة واحلضارية
فييااا يتصاال ابلتسااجيل لااد الصااندوق الااو للتااأ ة الصااح والو ااو إىل صااد ات الر ايااة
الصااحية .وتشااعر بقلا صاااص إرا الاانق احلااا يف املهنيااة الربيااة ،وحمدو يااة نراااق اخلاد ات
املقد اة يف قراا الصاحة العا اة ويف بعا األخلياان اادا كفاياة او ااا ،و او الاذ يعتياد ليا
أك ر أل  2٥يف املائة أل الس ان .ويف خلة حتيط اللجنة لياً ابلتقادا الارر يف إ خلاة العااك
املضااا للفريومااات الع ومااة لليصااابة بفااريومل نقا املنا ااة البشارية ،تعاارب ااأل أماافها ل ااون
د كبري أل املرضى ال يزالون ال يستريعون احلصو لى ذا العاك.
 -٦٤توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
أ)

تسريع اعتماد مشروع قانون التأمم الص ي الوإ ؛

ب) معاجل يية التق يياوبت الكب ييري ب ييم نظ ييامي الرعاي يية الصي ي ية الع ييام واخل يياص
وكييهلك بييم املنيياإق الريقييية واحلب يرية ميين رييالل أتمييم عييدد كيياع ميين املهنيييم الفبيييم
وحتسييم املعييدات الفبييية وتو يييع نفيياق رييدمات الرعاييية الصي ية العاميية وحتسييم جودطييا
وال يما يف قفاعي الرعاية الص ية األولية واجملتمعية ويف املناإق الريقية؛
ك) ضييمان المكانييية حصييول مجيييع األشييواص الييهين وتيياجون ال عييالص منقييه
لل يا على أدوية ميسو التكلقة وال يما العقاقري املبياد للقريو يات العكو ية لقائيد
األشواص املصابم بقريوس نقم املناعة البشريةو
الص ة اجلنسية واإلجنابية
 -٦٥بينيااا حتاايط اللجنااة ليااً أبن قااانون صياااا إ ااا احلياال اقاام  )٩2لعاااا  ١٩٩٦يساايل
ابماهاض يف ظروا عينة ،تشعر ابلقل ألن  ١يف املائة فقط أل راكز الر اية الصاحية تقادا
ص ااد ات اماه اااض ،إ يعرقلا ا يف املياام ااة العيلي ااة اخلتج اااك امل ااوظفة الربي ااة ابالم ااتن اا
الضاايري وحمدو يااة إ انيااة الو ااو إىل املرافا الاايت تقاادا ااذظ اخلااد ات ،وال مااييا يف املنااا
الريفية .كيا تشعر اللجنة ابلقل إرا ااتفا عد محل املرا قات ،وا يؤ إىل ااتفا عدالت
االنقرا أل الداامة يف فوا الفتيات.
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 -٦٦توصي اللجنة الدولة الفرع ببمان ما يلي:
البحة مرافق وردمات الص ة اجلنسيية واإلجنابيية مبيا يف ليك اإلجهياض
أ)
وجعلها يف متناول اجلميع وال يما يف املناإق الريقية؛
ب) أن يقدم األإباء الهين وتجون ابال تنكاع البيمريي الحياالت ال املرفيق
الييهي يعملييون بييل اتييل أو ال مرفييق جميياو لكيييال وييول ا ييتنكافهم دون وصييول امل يرأ ال
ردمات اإلجهاض؛
ك) احلييد ميين ا تقيياع معييدل اييا املراوقييات وكقاليية المكانييية وصييول اجلميييع ال
معلوم ييات الصي ي ة اجلنس ييية واإلجنابي يية وال و ييائا من ييع احلم ييا مب ييا يف ل ييك للمراوق ييات
واملراوقون وال يما يف املناإق الريقية؛
) تييوفري مييا يلييلم ميين رييدمات الييدعم للمراوقييات احلوامييا مبييا يشييما افييا
تدابري لتمكينهن من مواصلة تعليمهنو
 -٦١وتلق اللجنة انتبا الدولة الفرع ال تعليقها العام قم  )2٠86(22بشأن احلق
يف الص ة اجلنسية واإلجنابيةو
ز اعة احملاصيا غري الشرعية
 -٦2تشااعر اللجنااة ابلقل ا إرا امااتلداا ااا و الغليفومااي  ،املصاانفة لااى أ ااا ا ااا كان ا
ساار نة للبشاار ااأل الوكالااة الدوليااة لبحااوم الساار ان و نظيااة الصااحة العامليااة ،يف الاارش اجلااو
لا يل القنا أل أال افحة الزاا ة ري الشر ية للقنا يف نرقة بوندوالند.
 -٦٩توصي اللجنة الدولية الفيرع ان تعليق ويها اليرش اجليوي وأن تيوفر بيدالً مين ليك
ب يرام للتنمييية البديليية للمجتمعييات احمللييية املتبيير ميين أجييا تشييجيعها علييى التولييي عيين
الل اعة غري الشرعية للقنب مبا يف لك المكانية املشا كة يف وق القنيب الفيإ مين ريالل
برانم منمل ترريم لصاا امللا عم اجملتمعيمو
احلق يف التعليم
 -١1ترخلا اللجنة بواهاً صاص ابلتقادا ال باري الاذ أخلررتا الدولاة الرارا يف تعزياز فارص
احلصو لى التعليم .ويشيل ذا االقاباب أل تعييم احلصاو لاى التعلايم االبتادائ وال اانو ب
وحتساة فاارص احلصاو لااى التعلايم يف رخللااة الرفولاة املب اارو لفائادو  22يف املائااة األ األ فااا
الااذيأل ت ااباوأ أ ياااا م بااة  ٥و ٦أ اواا وإن كان ا إ انيااة الو ااو ال ت ازا حماادو و اااداً يف
أوماااط أ فااا أفقاار األماار)ب وإ خلااة التعلاايم العااايل والتاادايا ا ااا خلاليااً لراااب الساانة األوىل
اآلتااة ااأل األماار املنلفضااة الاادصل .وترخلااا اللجنااة أيضااً إب ااان الااد م ال ا اال للتعلاايم العااايل
والتدايا لفائادو الرااب اآلتاة األ أمار نلفضاة الادصل لاى اد فاابو باإ مانوات .بياد
أن اللجنة يساوا ا القلا لار ا و اهلياكال األماماية للياداامل العا اة يف الدولاة الراراب ولدو ياة
أو ياب إ دا د أل املداامل ابمليااظ أو رافا الصارا الصاح أو ال هاراب  ،بسابا التلفيضاات
يف امليزانية ،ويف بع احلاالت بسابا ماو إ ااو األ اوا  .ويسااوا ا القلا أيضااً إرا ااتفاا عادالت
التس اارب املدام ا يف أوم اااط تا ي ااذ امل ااداامل ،ويرا ا ل ااا أمام ااً إىل ض ااعا أم ااإ ال ااتعلّم.
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ويساااوا اللجنااة القلا كااذلا إرا واامااة تقاضا امااوا يف شا ل ترب ااات يف املااداامل الاايت ال تفاارض
امااو اً ،وإرا اآل ا التيييزيااة لع فااا ات ااأل الرمااوا يف املااداامل الاايت تاادف فيهااا امااوا ،وصا ااة
لى األ فا الوخليد الوالد .و اوو لاى لاا ،تشاعر اللجناة ابلقلا إرا ادا وااو توايهاات
بشااأن أ واا و سااؤوليات اجلهااات الفا لااة ااأل القرااا اخلاااص يف ااا التعلاايم .ويساااوا اللجنااة
القل أيضاً المتيراا تد تسجيل أ فا األمر املنلفضة الدصل يف التعلايم املب ار ،لاى الار م
أل اهو الدولة الررا ،املا ن  ١3و.)١٤
 -١١توصي اللجنة الدولة الفرع بتكثيف جهودوا من أجا ما يلي:
حتسييم اهلياكييا األ ا ييية املد ييية وضييمان المييداد مجيييع املييدا س ابمليييا
أ)
ومرافق النظافة الص ية والكهرابء من رالل فصيم قد كياع مين التموييا والدا طيا الدا
فعالة؛
ب)
والقراء والكتابة؛

فقيا معدل التسرب املد ي عن إريق حتسيم اإلمليام ا ا ييات احلسياب

ك) ضييمان توقييف املييدا س الييم ال ييوم فيهييا عيين تقاضييي ييوم ميين ارابء
وا ييتعراض شييروط اإلعقيياء ميين الر ييوم يف املييدا س الييم تييدفع فيهييا ييوم لبييمان عييدم
التمييل ضد األإقال احملرومم واملهمشم أو وصمهم؛
) حتسم اإلإا التنظيمي لت ديد أدوا ومسؤوليات اجلهات القاعلية يف القفياع
اخلاص و صد التعليم الهي تقدمل وه اجلهات؛
ا) ضمان تعليم عايل اجلود يف مرحلة الفقولة املبكر جلمييع األإقيال وال ييما
أإقال األ ر احملرومةو
 -١2بينيا حتيط اللجنة لياً إبشااو الدولة الررا إىل أن املداامل الايت تادير ا الدولاة لفائادو
األ فا و ام اقة متصبل داامل أل ون اموا ،تشعر ابلقل لعدا التحاق د كبري األ
األ فااا و ام اقااة ابملااداامل ولعاادا امااتفا و اؤال األ فااا  ،وال مااييا أ فااا األماار املنلفضااة
الاادصل ،ااأل أ ااداامل ااأل ون امااوا .و مااا اللجنااة لعاادا واااو بيااانت بشااأن تعلاايم األ فااا
و ام اقااة .ويساااوا اللجنااة القل ا أيض ااً ل ااون خل اوايل  31يف املائااة ااأل األ فااا املهااااريأل
والاائة و الل اللجو ري املو قة ري قيديأل يف التعليم النظا .
 -١3توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
البدء فو اً يف تنقيه برانم مدا س من دون يوم يف امليدا س اليم تيديروا
أ)
الدولة لقائد األإقال وي اإلعاقة الهين ال ميكن ا تيعاهبم يف املدا س املعتاد ؛
ب) ضييمان أن يكييون التعليييم الشيياما للجميييع مبييدأ توجيهي ياً يف مجيييع اخلفييط
واللام التعليمية مبا يف لك بتوفري ترتيبات تيسريية معقولة لخإقال وي اإلعاقة؛
ك) ض ييمان المكاني يية حص ييول مجي ييع األإق ييال امله يياجرين والالجئ ييم وملتمس ييي
اللجوء على التعليم بصرع النظر عن وضيعهم مين حييث اهلجير و وحتييا اللجنية يف ويها الصيدد
ال بيا ا املتعلق بواجبات الدول ا الالجئم واملهاجرين مبوجب العهدو
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احلقوق الثقافية
 -١٤تشاعر اللجناة ابلقلا األ ادا وااو محاياة للغاات املهاد و ابالناد ا و األ ادا تاادايإ
لغات الشعوب األ لية ونظيها املعرفية يف نظاا املداامل العا ة املوا  ،)2 ١و.)١٥-١3
 -١٥توصي اللجنة الدولة الفرع مبا يلي:
تعليييل جهودوييا الرامييية ال ااييية اللاييات املهييدد ابالنييد وضييمان تعليييم
أ)
لاات الشعوب األصلية ونظمها املعرفية يف النظام املد ي؛
ب)

تعليل والية جملس مجعية لاات عموم جنوب أفريقيا حتقيقاً هله الاايةو

الوصول ال اإلن ن
 -١٦تشااعر اللجنااة ابلقل ا إرا حمدو يااة إ انيااة الو ااو إىل شااب ة امنابن ا  ،وال مااييا يف
املنا الريفية ويف املداامل ،وكذا إرا دا القداو لاى حتيال ت االيا امنابنا ابلنسابة للفئاات
األك ر خلر انً املا و .)١٥
 -١١توصييي اللجنيية الدوليية الفييرع ابعتميياد تييدابري منا ييبة لبييمان المكانييية الوصييول ال
اإلن ن ويسر تكاليقها وال يما يف املدا س واملناإق الريقية ولقائد القئات األكثر حرماانًو

دال -توصيات أررى
 -١2تشييجع اللجنيية الدوليية الفييرع علييى التصييديق علييى اللوتوكييول االرتيييا ي املل ييق
ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو
 -١٩وتوصييي اللجنيية الدوليية الفييرع ابلنظيير يف التصييديق علييى االتقاقييية الدولييية حلماييية
مجي ييع األش ييواص م يين االرتق يياء القس ييري واالتقاقي يية الدولي يية حلماي يية حق ييوق مجي ييع العم ييال
املهاجرين وأفراد أ رومو
 -21وتوص ييي اللجن يية الدول يية الف ييرع ان تراع ييي التلاماط ييا مبوج ييب العه ييد مراع ييا بم يية
وتكقا التمتع الكاما ابحلقوق املكر ة فيل عند تنقيه رفة التنمية املستدامة لعيام 2٠1٠
عليى الصيعيد اليوإ مبسياعد وتعياون دوليييم عنيد الليلومو و تيسير الدولية الفيرع حتقيييق
أوييداع التنمييية املسييتدامة ال حييد كبييري ال ا مييا أنشييأت ليييات مسييتقلة لرصييد التقييدم احملييرز
وعاملي ي املس ييتقيدين م يين الي يلام احلكومي يية بوص ييقهم أصي ي اب حق ييوق ميك يينهم املفالب يية
اب ييت قاقاتو وميين شييأن تنقيييه األوييداع علييى أ يياس مبييادا املشييا كة واملسيياءلة وعييدم
التمييل أن يبمن عدم فلّّف أي أحد عن الركبو
 -2١وتوصييي اللجنيية الدوليية الفييرع ابفييا رفييوات للعمييا تييد جيياً علييى وضييع وتفبيييق
مؤشرات منا يبة بشيأن العميال احلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية بايية تيسيري تقيييم
التقدم اليهي حتيرز الدولية الفيرع يف االمتثيال اللتلاماطيا مبوجيب العهيد يا تليف شيرائمل
السكانو ويف وها السياق حتيا اللجنة الدولة الفرع ال مجلة أمو منها اإلإا املقاويمي
واملنهجييي بشييأن مؤش يرات حقييوق اإلنسييان الييهي وضييعتل مقوضييية األمييم املت ييد السييامية
حلقوق اإلنسان (انظر )HRI/MC/2008/3و
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 -22وتفلييب اللجنيية ال الدوليية الفييرع أن تنشيير وييه املالحظييات اخلتامييية علييى نفيياق
وا ع على مجيع مستوايت اجملتمع مبا يف ليك عليى املسيتوى اليوإ ومسيتوى املقاإعيات
والبلدايت وال ييما يف صيقوع اللمليانيم وامليوأقم العميوميم والسيلفات القبيائية وأن
تُفليع اللجنيية يف تقريروييا اليدو ي املقبيا علييى اخلفييوات املتويه لتنقيييه وييه املالحظيياتو
وتشيجع اللجنية الدولية الفيرع أيبياً عليى التعيياون ميع جلنية جنيوب أفريقييا حلقيوق اإلنسييان
واملنظم ييات غ ييري احلكومي يية وغريو ييا م يين أعب يياء اجملتم ييع امل ييدين يف متابع يية و ييه املالحظ ييات
اخلتامية ويف عملية التشاو على الصعيد الوإ قبا تقدمي تقريروا الدو ي املقباو
 -23ووفقاً لإلجراء املتعلق مبتابعة املالحظات اخلتاميية اليم اعتميدطا اللجنية يفليب ال
الدولية الفيرع أن تقيدم يف غبيون  21شيهراً مين اعتمياد ويه املالحظيات اخلتاميية معلومييات
عن تنقيه التوصيات الوا د يف الققر (11أ) و(ص) (بشأن العداد مؤشر مركب على تكلقة
املعيشيية والوصييول ال املسيياعد االجتماعييية للبييالام الييهين تي اوح أعمييا وم بييم  81و٢9
عامياً) و(٢4ص) (بشييأن اعتميياد مشييروع قييانون بتعييديا نظييام املسيياعد االجتماعييية ())2٠81
و(41ص) (بشييأن المكانييية الوصييول ال التعليييم لقائييد األإقييال املهيياجرين والالجئييم وملتمس يي
اللجوء) أعال و
 -2٤وتفلب اللجنة ال الدولة الفرع أن تُقدم حبليول  18تشيرين األول/أكتيوبر 2٠21
تقريروييا الييدو ي الثيياين الييهي يتعييم العييداد وفق ياً للمبييادا التوجيهييية لتقييدمي التقييا ير الييم
اعتمييدطا اللجنيية عييام )E/C.12/2008/2( 2٠٠1و والضييافة ال لييك تييدعو اللجنيية الدوليية
الفييرع ال حتييديث وثيقتهييا األ ا ييية املوحييد وفقياً للمبييادا التوجيهييية املنسييقة لتقييدمي التقييا ير
مبوجب املعاودات الدولية حلقوق اإلنسان (انظر  HRI/GEN/2/Rev.6القصا األول)و
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