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س او سلر-س ةعل ةيتسعيةأس
تتضمممن هممذه الوثيقممة معلومممات عامممة وأخممرى بممددة تتصممل بتنفيممذ املعاهممدات الم تعممد جنممو
-1
أفريقيمما طرفما فيهمما والم قممد تكممون هلمما صمملة بكممل هيئممات املعاهممدات أو ببعضممها .ويتمثممل الغممر مممن هممذه
الوثيقة يف توفري معلومات عن مدى إدراك جنو أفريقيا لاللتزامات املنوطة هبا مبوجم تت مل ف معاهمدات
األمم املتحمدة الم تعمد طر مف ا فيهما وال بمد ممن قراء ما ابالقممان ممع مما قدمتمه جنمو أفريقيما ممن تقمارير يف
إطممار ممل مممن تلمما املعاهممدات .ولقممد أعممدت هممذه الوثيقممة وفقم ا للمبمماد التوجيهيممة املنسممقة الم واممعتها
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن شكل وبتوى التقارير الدورية املتعي أن تقدمها الدول األطراف.

س

اتف-س اخلصيئصساتلميغ افيأسوالققصيد أسوال قميعيأسواتثقيفيأس
تقع جنو أفريقيا يف أقصى الطرف اجلنويب ألفريقيا وهلا حدود مشمم ة ممع انميبيما وبوتسمواان
-2
وزمب ممابوي وموزامبي ممق وس موازيلند .وحت ممي أراا مميها بدول ممة ليس مموتو م ممن مجي ممع االجتاه ممات .وتبل م مس مماحة
جنم ممو أفريقيم مما  1 220 813يلم ممومما مربع م م ا .وتتم ممألف مسم مماحة اليابسم ممة يف جنم ممو أفريقيم مما مم ممن تسم ممع
مقاطعات .ويف متوز/يوليه  2018ان عدد سكان جنو أفريقيما يبلم وفقما للتقمديرات  57,7مليمون
نسمممة( )1تشممكل اإلانم ممما يزيممد قلمميالا عممن  51يف املائممة مممنهم ( 29,5مليممون نسمممة تقريب م ا)( .)2ويممرد يف
اجلدول أدانه بيان املالمح الدميغرافية للسكان.
اجلدول
املالةحساتلميغ افيأس(مت ز /تيهس)2018
1

()3

السكان
النسبة املئوية لإلانم من السكان

% 51,4

النسبة املئوية للذ ور من السكان

% 48,6

نسبة السكان البالغي من العمر ما دون  15عام ا

% 29,5

نسبة السكان البالغي من العمر  60عاما أو أ ثر

% 8,5

متوس العمر املتوقع عند الوالدة
الذ ور

 61,1عاما

اإلانم

 67,3عام ا

معدل املواليد األويل

21,6

معدل اخلصوبة ()2021-2016

2,54

معدل النمو السكاين ()2018-2017

% 1,55

__________

( )1
( )2
( )3

GE.19-21256

تقديرات عدد السكان يف منتصف العام
يف متوز/يوليه .2018
انظر احلاشية .1
انظر احلاشية .1

2018

هيئة إحصماءات جنمو أفريقيما النشمرة اإلحصمائية

P0302

الصمادرة
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السكان
الداينة
املسيحية

% 86

الالدينية

% 5,2

اإلسالم

% 1,9

اهلندوسية

% 0,9

دايانت أخرى

% 0,6

الكنائس التقليدية األفريقية

% 5,2

اليهودية

% 0,2

 11لغة رمسية

اللغة

واتبعم ممو جنم ممو أفريقيم مما يف حتليم ممل دميغرافيم ممة اجلماعم ممات العرقيم ممة جم م ا قوامم ممه التحديم ممد الم ممذا
-3
للهوية/التصنيف الذا  .وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه لقياس مدى اإلنصاف ومعدل تصحيح
األوااع تلزم االسمتعانة ابلبيماانت اخلاصمة بم يبمة السمكان العرقيمة والبيماانت املتعلقمة بمم فئمات بمددة
(عل ممى ر مرار ال ممنهب ال ممذي اتب ممع م ممثالا يف وا ممع ق ممانون اإلنص مماف يف العم ممل لع ممام  .)4()1998وي ممرد يف
اجلم ممدول أدانه بيم ممان تقم ممديرات عم ممدد سم ممكان جنم ممو أفريقيم مما يف منتصم ممف عم ممام  2018حسم م الفئم ممات
السكانية ونوع اجلنس.
اجلدول
زقةةل اتسعةةلدسس ة ينس ن ة بساف قيةةيسعسةنقصةةفساتعةةيلستسةةةساتوعةةيتساتس ة ينيأسون ة سا ةةن س
()5
(مت ز /تيهس)2018
2

الفئة السكانية
األفريقيون السود
امللونون
اهلنود/اآلسيويون
البيض
اجملم

العدد

الذ ور
النسبة املئوية من
جمموع الذ ور

العدد

اإلانم
النسبة املئوية من
جمموع اإلانم

العدد

اجملموع
النسبة املئوية من
جمموع السكان

22 786 200

80,9

23 896 700

80,9

46 682 900

80,9

2 459 500

8,7

2 614 800

8,9

5 074 300

8,8

740 200

2,6

708 100

2,4

1 448 300

2,5

2 194 200

7,8

2 325 900

7,9

4 520 100

7,8

28 180 100

100,0

29 545 500

100,0

57 725 600

11,0

يوجد ما جمموعه  16,9مليون أسرة معيشية يبل متوس حجم األسرة الواحمدة منهما .)6(3,3
-4
ويفموق متوسم حجممم األسممرة املعيشممية الم تعيلهمما اإلانم وقممدره  3,36متوسم حجممم األسممرة املعيشممية
ال يعيلها الذ ور وقدره  .3,25ويالحظ أن هذا النم سائد بوجه عمام يف املنماطق السمكنية مبفتلمف
أنواعها .فاألسر املعيشية ال تعيلها اإلانم يف املناطق الشعبية هي أ رب األسر املعيشية حجمم ا حيم

__________

( )4
( )5
( )6

4

القانون  55لعام .1998
انظر احلاشية .1
أهداف التنمية املستدامة :التقرير األساسي لعام  2017هيئة إحصاءات جنو أفريقيا.
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يبل م حجمهمما يف املتوس م  4,36يف حممي أن األسممر املعيشممية ال م يعيلهمما الممذ ور يف املنمماطق احلض مرية
العشوائية هي أصغر األسر املعيشية حجما حي يبلم متوسم حجمهما  .)7(2,71وتفيمد البيماانت أبن
نساء وأطفال األفريقيي السود الذين يقطنون املناطق الريفية والذين مل ينالوا قسط ا وافرا ممن التعلميم همم
أفقر سكان جنو أفريقيا .أما عن معدل اخلصوبة فهو أعلى بي نسماء املنماطق رمري احلضمرية منمه بمي
نساء احلضر .ويستدل على صحة هذه املالحظة من ارتفاع معدالت اخلصوبة حس العمر بي مجيع
الفئات العمرية يف املناطق رري احلضرية عنها يف املناطق احلضمرية .ويمرد يف اجلمدول أدانه بيمان معمدالت
اخلصوبة ابلتفصيل.
اجلدول
ةعللتساخلص بأس()2016
3

() 8

معممدالت اخلصمموبة حسم العمممر ومعممدل اخلصمموبة اإلمجممايل ومعممدل اخلصمموبة العممام ومعممدل املواليممد األويل يف
الم  3سنوات السابقة على االستقصاء حس املنطقة السكنية
املنطقة السكنية
الفئة العمرية

املناطق احلضرية

املناطق رري احلضرية

اجملموع

19–15

62

86

71

24–20

125

150

133

29–25

131

156

139

34–30

94

107

98

39–35

52

87

62

44–40

21

29

23

49–45

1

4

2

معدل اخلصوبة اإلمجايل ()49–15

2,4

3,1

2,6

معدل اخلصوبة العام ()44–15

87

109

94

معدل اخلصوبة العام ()49–15

80

101

87

معدل املواليد األويل

21,9

23,1

22,3

ملحوظة :مع ممدل اخلص مموبة حس م الفئ ممة العمري ممة لك ممل  1 000ام مرأة .وق ممد تنط مموي املع ممدالت اخلاص ممة ابلفئ ممة
العمرية  49-45على أخطاء طفيفة بسب االختزال .تنسح هذه املعدالت علممى الفمممة املمتممدة
من شهر إىل  36شهرا قبل االستبيان.
معدل اخلصوبة اإلمجايل (عدد الوالدات لكل امرأة)
مع ممدل اخلص مموبة الع ممام لك ممل  1 000ام مرأة يف الفئ ممة العمري ممة  44-15أو لك ممل  1 000ام مرأة يف الفئ ممة
العمرية .49-15
معدل املواليد األويل لكل  1 000نسمة.
__________

( )7
( )8
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ظممروف معيشممة األسممر املعيشممية يف جنممو أفريقيمما حتليممل لبيمماانت نفقممات األسممر املعيشممية ودخوهلمما اسممتفدمو فيممه الدراسممة
االستقصائية ال أجريو بشأن الظروف املعيشية يف الفمة  2015/2014النشرة اإلحصمائية  P0310الصمادرة يف  27مانون
الثاين/يناير .2017
استقص مماء ع ممام  2016بش ممأن الم يب ممة الدميغرافي ممة وا لص ممحة يف جن ممو أفريقي مما :التقري ممر املتعل ممق ابمل ش مرات الرئيس ممية هيئ ممة
إحصاءات جنو أفريقيا.
5
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ويتم مموخى يف خطم ممة ال تنميم ممة الوطنيم ممة املعتمم ممدة يف جنم ممو أفريقيم مما فالم ممة بلم مموغ متوسم م العمم ممر
-5
املتوقع  70عاما على أقل تقدير وخلمو السمكان دون سمن المم  20إىل حمد بمري ممن فمريوس نقمص املناعمة
البش مرية وخف ممض معممدالت انتش ممار األم مرا ر ممري السممارية بنس ممبة  28يف املائممة وخف ممض عممدد اإلص مماابت
واحلوادم وأعممال العنمف بنسمبة  50يف املائمة وخفمض معمدل وفيمات الرامع إىل أقمل ممن  20حالمة وفماة
من مل  1 000مولمود حمي ومعمدل وفيمات األطفمال دون سمن اخلامسمة إىل أقمل ممن  30حالمة وفماة ممن
ل  1 000مولود حي ومعدل وفيات األمهات (يف أثناء احلمل والواع والنفاس) إىل  100حالمة وفماة
لكم م ممل  100 000مولم م ممود حم م ممي ودحم م ممر وابئم م ممي السم م ممل وفم م ممريوس نقم م ممص املناعم م ممة البشم م مرية/اإليدز حبلم م ممول
عام  .)9(2030ومن األ هداف الرئيسية الواردة يف خطة التنمية الوطنية توفري الرعاية الصحية للجميع يف
سياق االلتزام بكفالة التغطية الصحية الشاملة .ولقد تبنو جنو أفريقيا أهداف التنمية املستدامة ال
واعتها األمم املتحمدة والم تمنهض أيضما علمى مبمدأ إحلماق اجلميمع ابلر م وعمدم إرفمال أحمد يف جممال
الصممحة .ويممذ ر يف هممذا الصممدد أن جنممو أفريقيمما حتممرز تقممدم ا ال يسممتهان بممه يف حتقيممق أهممداف خطممة
التنميممة الوطنيممة املتصمملة مبتوس م العمممر املتوقممع ومعممدالت وفي ممات األطفممال دون سممن اخلامسممة ووفي ممات
املواليم ممد والرام ممع ووفيم ممات األمهم ممات (يف أثنم مماء احلمم ممل والوام ممع والنفم مماس) .ويم ممرد يف اجلم ممدول أدانه بيم ممان
امل شرات الدميغرافية للفمة بي عامي  2002و 2017املة.
اجلدول
املؤش اتساتلميغ افيأ،س2017-2002
4

-6
و:2017

()10

س نوي التقممديري خممالل الفمممة
يممرد يف اجلممدول أدانه بيممان معممدل النمممو السممكاين ال م

__________

( )9
()10

6

الوفيات وأسبا الوفاة يف جنو أفريقيا
تقمديرات عمدد السمكان يف منتصمف العمام
يف متوز/يوليه .2017

2016
2017

بممي عممامي 2002

النشرة اإلحصائية  3 P0309آذار/مارس .2018
هيئمة إحصماءات جنمو أفريقيما النشمرة اإلحصمائية  P0302الصمادرة
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اجلدول
ةعللساتنم ساتس يينساتسن يساتققل يس()2017-2002
5

-7

()11

يرد يف اجلدول أدانه بيان األسبا العشرة الطبيعية الرئيسية للوفاة خالل الفمة .2016-2014

اجلدول
األسبيبساتعء ساتطبيعيأسات ئيسيأستل في سخاللساتورت س2016-2014
6

أسبا الوفاة
(استناداا إىل الرموز املستفدمة
يف املراجعة العاشرة للتصنيف
الدويل لألمرا )ICD-10
السل

)(A15-A19

الداء السكري

)(E10-E14

أشم ممكال أخم ممرى مم ممن أمم مرا
القل )(I30-I52
األوعي م م م ممة الدموي م م م ممة

أم م م م مرا
الدمارية )(I60-I69

م ممر فم ممريوس نق ممص املناعم ممة
البشرية )(B20-B24
أم م مرا

ارتفم مماع ام ممغ الم ممدم

2014

المتي

()12

2015

العدد %

2016

المتي

العدد

%

المتي

العدد

%

1

39 695

8 ,3

1

34 042

7 ,2

1

29 513

6 ,5

3

24 092

5 ,1

2

25 774

5 ,4

2

25 255

5 ,5

4

23 009

4 ,8

4

23 299

4 ,9

3

23 515

5 ,1

2

24 258

5 ,1

3

23 505

5 ,0

4

23 137

5 ,1

6

22 866

4 ,8

5

22 557

4 ,8

5

21 830

4 ,8

7

18 416

3 ,9

7

19 845

4 ,2

6

19 960

4 ,4

)(I10-I15

__________

()11
()12
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انظر احلاشية .10
انظر احلاشية .9
7
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أسبا الوفاة
(استناداا إىل الرموز املستفدمة
يف املراجعة العاشرة للتصنيف
الدويل لألمرا )ICD-10
االنفل ممونزا وااللتهم مما الرئم مموي

2014

المتي
5

2015

العدد %
22 878

4 ,8

2016

المتي

العدد

%

المتي

العدد

%

6

21 001

4 ,4

7

19 638

4 ,3

)(J09-J18

أم م م م م مرا

فريوس م م م م ممية أخ م م م م ممرى

9

14 574

3 ,1

8

16 475

3 ,5

8

16 577

3 ,6

)(B25-B34

أمرا

أوعيممة القلم الدمويممة

..

..

..

10

12 714

2 ,7

9

12 883

2 ,8

)(I20-I25

أم م م م مرا اجله م م م مماز التنفس م م م ممي
السفلي املزمنة )(J40-J47
األم م م م مرا املعوي م م م ممة املعدي م م م ممة

10

12 793

2 ,7

9

13 006

2 ,7

10

12 659

2 ,8

8

14 834

3 ,1

..

..

..

..

..

..

)(A00-A09

أسبا أخرى طبيعية
أسبا رري طبيعية
س مجيعساألسبيبس

208 537

43,7

207 820

43,9

200 403

43,9

50 939

10,7

53 228

11,2

51 242

11,2

476 891

100,0

473 266

100,0

456 612

100,0

وتتضمممن اخلطممة االس مماتيجية الوطنيممة املتعلقممة بفممريوس نقممص املناعممة البش مرية والسممل وعممدوى
-8
األم مرا املنقول ممة ابالتص ممال اجلنس ممي للف مممة  2022-2017استعراا م ا ش ممامالا حلال ممة انتش ممار وابء ف ممريوس
نقص املناعة البشرية وخططا ملنع ظهور إصاابت جديدة والتففيف من حدة الوصم والتمييز .ويبل حاليا
عدد املصابي بفريوس نقص املناعة البشرية  7,1ماليي شفص وعدد من يعماجلون مبضمادات الفريوسمات
العكوسممة  4,2ماليممي شممفص .ومممن املزمممع تمموفري العممالل مبضممادات الفريوسممات العكوسممة ملليمموين شممفص
إاممافيي حبلممول ممانون األول/ديسمممرب  2020حتقيقم ا هلممدف بمرانمب األمممم املتحم دة املشمممك املعممين بفممريوس
نقمص املناعمة البشمرية/اإليدز  .90-90-90أمما عمن مسمألة منممع انتقمال الفمريوس مممن األم إىل الطفمل فقم د
اخنفض معدل انتقاله يف فمة األسابيع الم  6بعمد الموالدة ممن  8يف املائمة يف عمام  2008إىل  1,4يف املائمة يف
عام  .2017ويرد يف اجلدول أدانه بيان معدالت انتشار فريوس نقص املناعة البشرية.
اجلدول
ةعللتسانقءي سفريوسسنقصساملنيعأساتبء أس()2017-2014
7

()13

معدل اإلصابة %
البم م م م م ممالغون الم م م م م ممذين
تماو أعمممارهم بممي
 15و 49عاما

السنة

النساء الال تمماو
أعم م م ممارهن ب م م ممي 15
و 49عام ا

معدالت االنتشار
البممالغون الممذين تمماو
أعم م م م م ممارهم ب م م م م ممي 15
و 49عام ا

عدد السكان املصابي
بفريوس نقص املناعة
البشرية (ابملاليي)

جمموع السكان

6,67

2014

21,40

18,25

12,46

0,97

2015

21,34

18,17

12,50

1,01

8,80

2016

21,29

18,10

12,55

1,00

6,93

2017

21,17

17,98

12,57

0,91

7,06

__________

()13
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وم ممن ب ممي ممل عش ممر أفس ممر معيش ممية تفي ممد ح موايل س ممبع أس ممر ( 71,2يف املائ ممة) أب مما تلج ممأ إىل
-9
العيادات أو املستشفيات احلكومية أو رريها من امل سسات العامة أول مالذ عند توعا أحد أفرادهما
أو إصابته جبرو  .ومن انحية أخرى أفادت نسمبة قمدرها  27,4يف املائمة أب ما تلجمأ إىل أطبماء خاصمي
أو عي ممادات أو مستش ممفيات خاص ممة .و ممة أس ممر معيش ممية تش ممكل م مما يق ممر م ممن فرب ممع األس ممر املعيش ممية يف
جنو أفريقيا ( 23,3يف املائة) يوجد يف ل منها فرد واحد على األقل مشمول خبطة أتممي طم  .بيمد
أنه يف عام  2017انو نسبة األفراد املشم ي يف خط التأمي الط يف جنو أفريقيا ائيلة نسمبيا
( 17,1يف املائة)(.)14
11,1

 -10وزاد عدد األطفال الذين تماو أعمارهم بي  7أعوام و 17عامم ا يف جنمو أفريقيما ممن
مليون طفل يف عام  2010إىل  11,2مليون طفمل يف عمام  2015أي مما ينماهز عمدده  127 000طفمل.
و انممو نسممبة األطفممال مممن ممل مممن اجلنسممي متعادلممة يف عممام  .2015ويف عممام  2015ممان والممدا رالبيممة
األطفمال ( 74,8يف املائمة) المذين تمماو أعممارهم بمي  7أعموام و 17عامما علمى قيممد احليماة بينمما بلغممو
نسبة األطفال يتامى الوالدين  7,3يف املائمة .و انمو نسمبة األطفمال المذين ال وجمود لوالمديهم يف األسمرة
املعيشية أعلى يف عام  2015بي األطفال السود ( 28,3يف املائة) منها بي سائر فئات السكان .وجتدر
املالحظة أنه يف عام  2015اخنفض عدد األطفال الذين يقيممون ممع أي ممن اجلمدة أو اجلمد علمى األقمل
نظرا لغيا والديهم عن األسرة املعيشية من  56,5يف املائة إىل  52,9يف املائة .ويف عام  2015انهزت
نسبة األطفال امللتحقي ابملدارس ( 98,4يف املائة) .إال أن احتماالت التحاق األطفال يتمامى الوالمدين
ابملمدارس انممو يف عممام  2015أقممل ترجيحم ا منهمما يف حالممة األطفمال الممذين ممان أحممد والممديهم علممى قيممد
احليمماة .ومممن انحيممة أخممرى انممو احتممماالت التحمماق األطفممال الممذين يقيمممون مممع ممال الوالممدين أو مممع
أمها م هي األقوى(.)15
()16

 -11وفيم مما يتعلم ممق ابلتعل مميم تم ممنص املم ممادة  29م ممن دسم ممتور مجهوريم ممة جن ممو أفريقيم مما لعم ممام
( الدسمتور ) علمى احلمق يف التعلميم .ولقممد اس فمي تشمريع يفمر التعلمميم اإللزاممي منمذ أن يبلم الطفممل 7
أعوام وحلي بلوره سن  15عاما (أو الصف التاسع أيهما حيل أوالا) إلررام الوالدين واإلدارات التعليمية
يف املقاطعم ممات علم ممى االام ممطالع بكم ممل مم مما يلم ممزم مم ممن مبم ممادرات لكفالم ممة حصم ممول األطفم ممال علم ممى التعلم مميم
األساسممي .وتيسممريا لممذلا اتممذت خطموات تشمريعية أخممرى تسمممح يفعممالن املممدارس يف املنمماطق الفقممرية
مدارس جمانية دعم ا ألبناء األسر الفقرية واليتامى .ولقد اسمتفاد ممن سياسمة املمدارس اجملانيمة زهماء 9
ماليم ممي تلميم ممذ يف  20 965مدرسم ممة حكوميم ممة متثم ممل  87,1يف املائم ممة مم ممن املم م دارس احلكوميم ممة الم م جيم ممري
تصنيفها بوصفها مدارس جمانية مبا يعود ابلنفع على  71,8يف املائة من تالميذ تلا املدارس(.)17
1996

 -12وت ممد البحمموم أن معاجلممة االحتياجممات املتصمملة ابلنممماء يف مرحلممة الطفولممة املبكممرة مممن سممن
صفر إىل  4أعوام أمر يعود بفوائد مجة .ويف هذا الصدد أدرجو جنو أفريقيا امن أولواي ا البالغة
األمهية يف جمال التعليم مسألة العمل على فالة االستفادة من الربامب الشاملة املتعلقة ابلنماء يف مرحلة
الطفولة املبكرة .وتتا تلا الربامب يف مرا ز الرعاية النهارية ودور احلضانة والدور ال تمنظم جملموعمات
من األطفال أنشطة لع وتعلم ومدارس ما قبل التعليم االبتدائي .ويقضى ما يقر من  42,8يف املائة
__________

()14
()15
()16
()17
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استقصاء األسر املعيشية العام هيئة إحصاءات جنو أفريقيا النشرة اإلحصائية  P0318الصادرة يف حزيران/يونيه .2018
 2015هيئ ممة إحص مماءات جن ممو أفريقي مما النش ممرة اإلحص ممائية P0212
الدراس ممة االستقص ممائية املتعلق ممة أبنش م طة الش ممبا
الصادرة يف آذار/مارس .2017
القانون  108لعام .1996
Education Series Volume III Education Enrolment and Achievement, 2016, Statistics SA Report
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من أطفال جنو أفريقيا الذين تماو أعمارهم بي صفر و 4أعوام يومهم خارل منازهلم يف دور الرعاية
النهارية أو يف مرافق تعليميمة .وممن بمي أطفمال جنمو أفريقيما فموق سمن اخلامسمة المذين مانوا ملتحقمي
مب سسات تعليمية التحق  87,5يف املائة منهم تقريبا ابملدارس يف حي بلغو نسبة امللتحقي مب سسات
التعليم العايل  4,5يف املائة .ومن انحية أخرى مل تتجاوز نسبة امللتحقي بكليمات التعلميم والتمدري يف
اجملمالي التقمين واملهمين  2,1يف املائمة .ويف حمي أن النسمبة املئويمة يف همذه الفئمة العمريمة العريضمة مل تتغمري
يواظ السواد األعظم ممن املنمدرجي يف فئمة األعممار ممن  7أعموام إىل  15عامم ا الم تكمون فيهما القمدرة
علممى التحصمميل يف أوجهمما علممى الدراسممة( .)18وزادت نسممبة التالميممذ الممذين أفممادوا يفعفممائهم مممن سممداد
الرسم م مموم املدرسم م ممية مم م ممن  0,4يف املائم م ممة يف عم م ممام  2002إىل  66يف املائم م ممة يف عم م ممام  .2017وعلم م ممى صم م ممعيد
املقاطع ممات بلغ ممو نس ممبة التالمي ممذ امللتحق ممي ابمل ممدارس اجملاني ممة يف ليمبوب ممو  91,4يف املائ ممة ويف الكي م
الشرقية  76,6يف املائة مقابل  48,8يف املائة من التالميذ يف الكي الغربية و 48,5يف املائة يف راوتن .
 -13ويف عم ممام  2017بل م م عم ممدد تالميم ممذ املم ممدارس  14مليم ممون تلميم ممذ تقريب م م ا  5,9يف املائم ممة مم ممنهم
ملتحقون مبدارس خاصة .ويستفيد ثالثة أرابع ( 77,3يف املائة) التالميمذ امللتحقمي ابملمدارس احلكوميمة
مممن بمرامب التغذيممة املدرسممية .وعممالوة علممى ذلمما يممذه  68,1يف املائممة مممن التالميممذ إىل املم دارس سمريا
على األقدام يف حي يستقل  8,2يف املائة سيارات خاصة .ويف عام  2017بل عدد الطال املسجلي
يف م سسات التعليم العايل  686 000طالم تقريبما مما يربمو علمى ثلثميهم ( 66,4يف املائمة) ممن السمود.
ومع ذلا ما زال معدل متثيل هذه الفئة منففض ا نسبي ا(.)19
 -14واسم تمر حتسممن النتممائب احملممرزة فيممما يتصممل مبسممتوايت التحصمميل العلمممي مممع ازدايد إمكانيممات
االسممتفادة مممن التسممهيالت واخلممدمات التعليميممة .ومممن بممي األفمراد البممالغي مممن العمممر  20عامما فممأ ثر
زادت نسبة من وصملوا إىل الصمف  12مأعلى مسمتوى تعليممي بلغموه ممن  30,7يف املائمة يف عمام 2002
إىل  43,6يف املائ ممة يف ع ممام  .2017وع ممالوة عل ممى ذل مما زادت نس ممبة األف مراد احلاص مملي عل ممى م م هالت
جامعية من  9,2يف املائة إىل  13,9يف املائة .واخنفضو نسبة من مل يتلقوا أي تعليم من  11,4يف املائة
يف ع ممام  2002إىل  4,7يف املائ ممة يف ع ممام  .2017وتفي ممد النت ممائب أبن مجي ممع املقاطع ممات ش ممهدت خ ممالل
الفمة من عام  2002إىل عام  2017اخنفاا ا يف نس األشفاص الذين مل ينالوا أي قس من التعلميم
النظمامي .وتراجممع أيضما معممدل األميممة الوظيفيممة مممن  27,3يف املائممة يف عممام  2002إىل  13,7يف املائممة يف
ع ممام  .2017ويف الوق ممو نفس ممه أدى ازدايد ف ممرص االس ممتفادة م ممن التعل مميم املدرس ممي إىل اخنف مما نس م
األمية الوظيفية بقدر ال يستهان به بي األفراد املندرجي يف الفئة العمرية من  20إىل  39عاما.
 -15ويف الفمة بي عامي  2002و 2017اخنفمض بشمكل ملحموم معمدل انتشمار األميمة الوظيفيمة
بممي الرجممال (مممن  17,1يف املائممة إىل  6يف املائممة) والنسمماء (مممن  15,8يف املائممة إىل  3,5يف املائممة) علممى
حد سواء يف الفئة العمرية من  20إىل  39عام ا .بيد أن معدل إملام البالغي ابلقراءة والكتابمة مان دون
املعدل الوطين ( 94,3يف املائة) يف مقاطعات مثل الكيم الشممالية ( 89,5يف املائمة) والشممالية الغربيمة
( 89,6يف املائة) وليمبوبو ( 89,9يف املائة).
__________

()18

()19
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ذ ر ما يزيد قليالا عن فخس ( 21,8يف املائة) اتر ي املدارس مبكمرا املنمدرجي يف همذه الفئمة العمريمة أن السمب يف انقطماعهم
عمن الدراسمة هممو عمدم تموافر النقمودف يف حمي أفيممد أبن  18,9يف املائمة تر موا الدراسمة بسمب اممعف األداء األ مادميي .وعلممى
الررم من أن  9,7يف املائة من األفراد تر وا دراستهم نتيجة اللتزامات أسرية (أي الزوال ورعاية األطفمال واحلممل) يالحمظ أن
نسممبة النسمماء الممال تممذرعن هبممذا السممب أعلممى مممن نسممبة الممذ ور ( 18,5يف املائممة مقابممل  0,4يف املائممة) .ولممئن انممو هممذه
املالحظة دقيقة فالبياانت تشري أيض ا إىل أن نظام املدارس اجملانيمةف بمدأ يسمفر همو ورمريه ممن املبمادرات التمويليمة عمن نتمائب
أفضل .انظر احلاشية .17
تبل نسمبة السمود المذين تمماو أعممارهم بمي  18و 29عامما المذين يدرسمون  3,4يف املائمة فقم مقابمل  13,8يف املائمة ممن
اهلنود/اآلسيويي و 18يف املائة من السكان البيض املندرجي يف هذه الفئمة العمريمة .وخمالل عم ام  2017مل تتجماوز نسمبة
امللوني الذين يتابعون دراستهم  3,5يف املائة.
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 -16وملا انو جنو أفريقيا قد حققو بشكل شبه اتم همدف فالمة التعلميم االبتمدائي للجميمع
فهممي تر ممز اآلن علممى حتسممي نوعيممة التعلمميم والتوسممع يف تمموفري البممو التحتيممة واملرافممق ومموارد الممتعلم وتعزيم ز
قدرة املعلمي على االاطالع أبنشطة تعليمية أ ثر تنوع ا وأفضل نوعية مبما يمنهض ابلتعلميم األساسمي.
ولقممد اسممتحدم نظممام التقييمممات الوطنيممة السممنوية يف عممام  2010هبممدف حتسممي نوعيممة التعلمميم .وتلتممزم
احلكومة أيض ا ابلتفلص من املدارس املبنية من الطي وتوفري املياه والصرف الصحي والكهرابء يف إطمار
ب مرانمب املب ممادرة الرامي ممة إىل التعجي ممل بت مموفري الب ممو التحتي ممة للم ممدارس وب مرانمب املقاطع ممات اخل مماص ابلب ممو
التحتيممة .وأفحممرز تقممدم بممري يف تمموفري اخلممدمات األساسممية (امليمماه والصممرف الصممحي واإلمممداد ابلكهمرابء)
وبناء مدارس جديدة وصيانة املدارس القائمة .ويف هذا الصدد تضمطلع املقاطعمات بتنفيمذ بمرانمب بنماء
املممدارس علممى الصممعيد احمللممي وهممو بمرانمب مكمممل ينصم علممى تمموفري اخلممدمات األساسممية وبنمماء مممدارس
جديدة وإامافة ملحقمات إىل املمدارس القائممة وتموفري مرافمق جديمدة وحتمدي املرافمق القائممة وصميانتها
يف حي أن مبادرة التعجيمل بتموفري البمو التحتيمة للممدارس تشمكل برانجمم ا أطلقتمه إدارة التعلميم األساسمي
هب ممدف تص مريف األعم ممال املت ممأخرة فيم مما يتص ممل ابلب ممو التحتي ممة يف مجي ممع امل ممدارس ر ممري املس ممتوفية لقواع ممد
السممالمة ومعايريهمما األساسممية .ويتمثممل الغممر مممن الممربانمب يف الممتفلص مممن املممدارس املنشممأة ابلكامممل
ابسممتفدام أساسممات رممري سممليمة وتزويممد املممدارس ابحلممد األد األساسممي مممن امليمماه والكهمرابء والصممرف
الصحي .ويف إطار املبادرة مت التفلص من  173مبو رري سليم األساسات و 615مدرسة ابملياه و425
مدرسممة مبرافممق الصممرف الصممحي و 307مممدارس ابلكهمرابء .ويرجممع إىل الربانجمممي معما الفضممل يف حتسممي
البنية التحتية مما أسفر عن ارتفاع نسبة حضور األطفال يف الفصول املدرسية.
 -17وتوجد آليات شىت لرصد التقدم صو إعممال احلمق يف التعلميم علمى الوجمه األ ممل .فبمالنظر
إىل اتريخ جنو أفريقيا يتداخل الفقر واألصل العرقي وتر ة احلرمان نوعا ما .ومن مث مل يتسن علمى
الررم من الم يز أساس ا يف السياسات التعليمية واالقتصادية على حتقيق صاحل الفقراء بو األثر السل
لعوامل النشأة متاما  .وهكذا متثل وترية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد عقبة حتول ألجل طويمل
دون إعمال احلق يف التعليم ابلكامل.

س

س املؤش اتسالققصيد أس
 -18فيممما يتعلممق ابمل شمرات االقتصممادية واإلنفمماق احلكممومي مممن املتوقممع أن يممنففض عجممز امليزانيممة
م ممن نس ممبة بلغ ممو حس م التق ممديرات  4,3يف املائ ممة م ممن الن مماتب احملل ممي اإلمج ممايل يف الف مممة 2018/2017
إىل  3,5يف املائة يف الفمة  .2021/2020ولئن ان من املتوقع أن تستقر نسبة الدين الصايف عند 53,2
يف املائة يف الفمة  2024/2023ظل حجم الدين يزداد يف األجل املتوس شأنه شأن تكاليف خدمة
الدين .وتقدر القيمة االمسية للناتب احمللي اإلمجايل يف الربع األول ممن عمام  2018مببلم  1,184تريليمون
رانممد مممما يقممل بواقممع  24بليممون رانممد عنهمما يف الربممع األخممري مممن عممام  .2017فلقممد اخنفممض النمماتب احمللممي
اإلمجمايل يف جنمو أفريقيما بنسمبة  2,2يف املائمة يف الربمع األول ممن عمام  .2018واخنفمض مذلا النماتب
احمللممي اإلمجممايل احلقيقممي بنسممبة  2,5يف املائممة يف الربممع األول مممن عممام  .2018وزادت نفقممات اسممتهالك
األسر املعيشية النهائي بنسبة  1,5يف املائة يف الربع األول من العام نفسه مما أسهم بنسبة  0,9يف املائة
يف معدل النمو اإلمجايل .ويرد يف اجلدول أدانه اإلحصاءات الرئيسية يف انون األول/ديسمرب .2017
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اجلدول
اإلتصيقاتسات ئيسيأس(كين نساألول/د سمربس)2017سس
8

الرقم القياسي ألسعار االستهالك :انون األول/ديسمرب ( 2017الرقم الكلي)

% 4,6

الرقم القياسي ألسعار االستهالك :انون األول/ديسمرب ( 2017البلد يف جمموعه)

% 4,4

الرقم القياسي ألسعار اإلنتال :انون األول/ديسمرب ( 2017الرقم الكلي)

% 5,1

الرقم القياسي ألسعار اإلنتال :انون األول/ديسمرب ( 2017الصناعة التحويلية
املتوسطة)

% 4,1

الرقم القياسي ألسعار اإلنتال :انون األول/ديسمرب ( 2017الزراعة)

% 6,78

الناتب احمللي اإلمجايل (الفصل الرابع )2017

 % 2من فصل إىل آخر

الدخل القومي اإلمجايل ()2017

 308 5606بليون راند

ويتبي من اإلحصاءات املالية الواردة يف تقرير احلكومة الوطنية الذي أصدرته هيئة إحصاءات

-19
جنممو أفريقيم ا أن احلكومممة أنفقممو ممما جمموعممه  1,33تريليممون رانممد يف الفمممة  2017/2016مممما ميثممل
زايدة نسم ممبتها  4يف املائم ممة عم ممن املبلم م الم ممذي أنفم ممق يف الفم مممة  2016/2015وقم ممدره  1,28تريليم ممون رانم ممد.
وش ممكلو املم ممنح املاليم ممة أ م ممرب أوجم ممه اإلنفم مماق .وتتمثم ممل املم ممنح الم م ينبغم ممي عم ممدم اخللم م بينهم مما وبم ممي املم ممنح
االجتماعيممة يف التحممويالت مممن وحممدة حكوميممة إىل وحممدة حكوميممة أخممرى أو إىل منظمممة دوليممة .وتعممد
املممنح الوقممود الممذي يكفممل دوران دواليم العمممل احلكممومي بممال انقطمماع .ويف الفمممة  2017/2016قامممو
احلكومة بتحويل  764بليون راند ( 57يف املائة من جمموع اإلنفاق) يف شكل منح إىل مستوايت أخرى
مممن اجلهمماز احلكممومي وإىل منظمممات دوليممة .ولقممد ممان القسم األ ممرب مممن املممنح يف الفمممة 2017/2016
من نصي أجهزة احلكم احمللي ال تلقو ما يقر ممن ثلثمي قيممة املمنح البالغمة  764بليمون رانمد بمزايدة
نسم بتها  6يف املائممة عممن املبلم الممذي حصمملو عليممه يف الفمممة  .2016/2015وهممذا أمممر متوقممع حيم إن
املقاطع ممات التس ممع تت مموىل مس م ولية أداء بع ممض م ممن الوظ ممائف األساس ممية املنوط ممة ابحلكوم ممة (م ممثالا التعل مميم
والص ممحة) .ولق ممد مت حتوي ممل زه مماء  14يف املائ ممة م ممن امل ممنح املالي ممة إىل  257بلدي ممة .ومت دفم ع م مما يرب ممو قل مميالا
علممى  11يف املائممة (أو  87بليممون رانممد) لم م  252صممندوق ا وحسمماابا خارجم ا عممن امليزانيممة يف جنممو أفريقيمما
ودف ممع مبل م ق ممدره  46بلي ممون ران ممد ( 6يف املائ ممة) ملنظم ممات
(ب مزايدة  8يف املائ ممة ع ممن الف مممة  .2016/2015ف
ودفع من هذا املبل  39بليون راند لالحتماد اجلمر مي للجنمو األفريقمي المذي
أجنبية وم سسات دولية .ف
يضم بي أعضائه جنو أفريقيا .وتلقى مصرف التنمية اجلديد الذي أنشأته جمموعة الربيكس (الربازيل
وروسمميا واهلنممد والصممي وجنممو أفريقيمما)  3,5بليممون رانممد .وحصمملو  26م سسممة مممن م سسممات التعلمميم
الع ممايل يف جن ممو أفريقي مما علم ممى  28بلي ممون ران ممد ( 4يف املائ ممة) مم ممن حت ممويالت م ممنح احلكوم ممة الوطنيم ممة يف
الفمة .2017/2016
()20

-20
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ويرد يف اجلدول أدانه بيان نسبة اإليرادات العامة املمولة من الضرائ .

اإلحصمماءات املاليممة اخلاصممة ابحلكومممة الوطنيممة للفمممة
 P9119.3الصادرة يف حزيران/يونيه .2018

2017/2016

هيئممة إحصمماءات جنممو أفريقيمما النشممرة اإلحصممائية
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اجلدول
اإل اداتساتعيةأساملم تأسةلساتض ائةس()2019-2006سس
9

السنة املالية

نس ممبة اإلي مرادات العام ممة
املمولة من الضرائ

2007/2006

% 97,75

2008/2007

% 97,74

2009/2008

% 97,93

2010/2009

% 98,47

2011/2010

% 97,55

2012/2011

% 96,73

2013/2012

% 96,44

2014/2013

% 96,54

2015/2014

% 96,80

2016/2015

% 94,68

2017/2016

% 97,08

*2018/2017

% 97,22

*2019/2018

% 98,15

* نسبة تقديرية

 -21وي ممرد يف اجلم ممدول أدانه بيم ممان معم ممدالت الضم مرائ علم ممى أراب الشم ممر ات والم ممدخول الشفصم ممية
ومعدل اريبة القيمة املضافة (رمري شمامل لضمريبة القيممة املضمافة علمى السملع الفماخرة والتب /املشمروابت
الكحوليم ممة أو املشم ممروابت السم ممكرية/الوجبات اخلفيفم ممة والبن م مزين) ونسم ممبة اإلي م مرادات الكليم ممة املتأتيم ممة مم ممن
الضرائ على الدخول الشفصية ال يتم جبيها من أرو  10يف املائة من السكان:
اجلدول
اتض ائةس()2019-2006سس
10

السنة املالية

مع ممدل الض مرائ عل ممى
أراب الشر ات

معم م ممدل الضم م مرائ
علم م م م ممى الم م م م ممدخول
الشفصية الدنيا

مع م ممدل الض م مرائ
عل م م م ممى ال م م م ممدخول
الشفصية العليا

معدل امريبة القيمممة
املضافة القياسية

2007/2006

% 29,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2008/2007

% 29,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2009/2008

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2010/2009

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2011/2010

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

GE.19-21256

النسم ممبة املئويم ممة مم ممن اإليم مرادات
املتأتيم ممة مم ممن ام مرائ الم ممدخول
الشفص ممية الم م ي ممتم حتصم مميلها
من أرو  % 10من السكان
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السنة املالية

مع ممدل الض مرائ عل ممى
أراب الشر ات

معم م ممدل الضم م مرائ
علم م م م ممى الم م م م ممدخول
الشفصية الدنيا

مع م ممدل الض م مرائ
عل م م م ممى ال م م م ممدخول
الشفصية العليا

معدل امريبة القيمممة
املضافة القياسية

2012/2011

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2013/2012

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2014/2013

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2015/2014

% 28,0

% 18,0

% 40,0

% 14,0

2016/2015

% 28,0

% 18,0

% 41,0

% 14,0

2017/2016

% 28,0

% 18,0

% 41,0

% 14,0

2018/2017

% 28,0

% 18,0

% 45,0

% 14,0

*2019/2018

% 28,0

% 18,0

% 45,0

% 15,0

* الضرائ املقمحة يف ميزانية عام  2018والتقديرات املنشورة يف استعرا

النسم ممبة املئويم ممة مم ممن اإليم مرادات
املتأتيم ممة مم ممن ام مرائ الم ممدخول
الشفص ممية الم م ي ممتم حتصم مميلها
من أرو  % 10من السكان

امليزانية لعام .2018

 -22ويممرد يف اجلممدول أدانه بيممان النفقممات العامممة نسممبة مئويممة مممن النمماتب احمللممي اإلمجممايل والنسممبة
املفصصة من امليزانية العاممة يف إطمار النفقمات العاممة الكليمة لألولموايت االجتماعيمة (التعلميم والغمذاء
والصحة واملياه والصرف الصحي واإلسكان):
اجلدول
اتنوقيتساتعيةأسكنسبأسةع أسةلساتنيزجساحملليساإلمجييلس()2018-2007س
11

14

األولوايت االجتماعية (احلماية االجتماعية
والتعليم والصحة واإلسكان واملرافق اجملتمعية)

جمموع النفقات احلكومية
املوحدة نسبة مئوية من
الناتب احمللي اإلمجايل

األول م م م مموايت االجتماعي م م م ممة
نس ممبة مئويم ممة م ممن النم مماتب
احمللي اإلمجايل

2008/2007

% 27,2

% 14,9

2009/2008

% 29,4

% 16,1

2010/2009

% 32,3

% 17,5

2011/2010

% 31,1

% 17,7

2012/2011

% 30,9

% 18,1

2013/2012

% 31,4

% 18,3

2014/2013

% 31,6

% 18,4

2015/2014

% 31,9

% 18,2

2016/2015

% 33,1

% 18,7

2017/2016

% 32,7

% 18,8

*2018/2017

% 33,2

% 19,2
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 -23ويرد يف اجلدول أدانه بيان مستوايت اإلنفاق على األولوايت االجتماعية ابلقيمة املطلقة بعمد
تعديلها مراعا اة لعامل التضفم:
اجلدول
ةسق ايتساإلنويقسعلىساألوت ايتسال قميعيأسابتقيمأساملطلقأسبعلسزعةل ل يسة اعةي رستعيةةمساتقضةم س
()2018-2007س
12

األول م موايت االجتماعي م ممة (احلمايم ممة االجتماعي م ممة
والتعليم والصحة واإلسكان واملرافق اجملتمعية)

جمموع النفقات املوحدة
(ابلقيمة احلقيقية)

جمممموع اإلنفمماق علممى األول موايت
االجتماعية (ابلقيمة احلقيقية)

2008/2007

1 006 360

551 858

2009/2008

1 097 015

599 165

2010/2009

1 198 630

648 060

2011/2010

1 232 851

701 112

2012/2011

1 264 127

739 361

2013/2012

1 312 357

764 349

2014/2013

1 359 059

788 628

2015/2014

1 389 707

792 592

2016/2015

1 461 881

827 057

2017/2016

1 451 332

835 410

*2018/2017

1 495 201

864 845

 -24ومم ممن املتوقم ممع أن يم ممنففض عجم ممز امليزانيم ممة مم ممن  4,3يف املائم ممة مم ممن النم مماتب احمللم ممي اإلمجم ممايل يف
الفم م مممة  2018/2017إىل  3,5يف املائم م ممة يف الفم م مممة  2021/2020وأن يظم م ممل مسم م ممتوى النفقم م ممات خبم م م الف
مممدفوعات الفوائممد املدرجممة يف امليزانيممة العامممة اثبتم ا عن ممد  26,6يف املائممة مممن النمماتب احمللممي اإلمجممايل ب ممي
الفمتي  2018/2017و .2021/2020ومن املتوقع مذلا أن تسمتقر نسمبة المدين الصمايف عنمد  53,2يف
املائة ممن النماتب احمللمي اإلمجمايل يف الفممة  2024/2023وأن تمدر التم دابري الضمريبية املقمحمة مبلغما إامافيا
قممدره  36بليممون رانممد يف الفم مة  .2019/2018ويتبممدى يف اإلطممار املممايل تغيمريان رئيسمميان أال ومهمما :إجمراء
تفيضممات يف النفقممات يف األجممل املتوس م حممدد ا جلنممة فرعيممة اتبعممة جمللممس المموزراء مببل م يصممل إىل 85
بليون راند ورصد اعتماد إاايف قدره  57بليون راند للتعليم والتمدري اجملمانيي بعمد املرحلمة الثانويم ة .ومت
تع ممديل احتياطي ممات الطم موار بزايد مما إىل  26بلي ممون ران ممد خ ممالل الس ممنوات ال ممثالم القادم ممة .وسيص ممل
متوس المزايدة احلقيقيمة يف النفقمات خبمالف ممدفوعات الفوائمد إىل  1,8يف املائمة علمى امتمداد السمنوات
الثالم القادمة .وتشهد فئة التعليم والتدري بعد مرحلة التعليم املدرسي أسرع معدالت زايدة اإلنفاق.
-25
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ويرد يف اجلدول أدانه بيان النفقات احلكومية املوحدة حس تقسيمها الوظيفي:
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اجلدول
اتنوقيتساحل ةيأسامل تل ستسةسزقسيم يسات ظيويس()2020-2017س
13

س
-26

16

وسوف تنفق احلكومة على امتداد السنوات الثالم القادمة
•

 528,4بليون راند على املنح االجتماعية؛

•

مبلغا جمموعه  324بليمون رانمد مرصمودا للتعلميم والتمدري بعمد املرحلمة الثانويمة يشممل
تصصممات جديممدة مببلم قممدره  57بليممون رانممد للتعلمميم والتممدري اجملممانيي بعممد املرحلممة
الثانوية؛

•

مبلغ م ا قم م دره  792بلي ممون ران ممد عل ممى التعل مميم األساس ممي يش مممل  35بلي ممون ران ممد للبني ممة
التحتية و 15,3بليون راند لتوفري ما يلزم للتالميذ واملدرسي من مواد مساعدة مبا يف
ذلا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

•

 667,8بليم ممون رانم ممد علم ممى الصم ممحة إام ممافة إىل إنفم مماق  66,4بليم ممون رانم ممد علم ممى املنحم ممة
املشروطة املفصصة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز والسل؛
GE.19-21256
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•

 123,3بليون راند على اإلسكان املدعوم؛

•

 125,8بليون راند على البنية التحتية واملرافق الالزمة لإلمداد ابملياه؛

•

 207,4باليي رانمد علمى التحمويالت الم تكفمل ألجهمزة احلكمم احمللمي حصمة منصمفة
من اإليرادات مبا يسمح بتوفري اخلدمات األساسية لألسر املعيشية الفقرية؛

•

 129,2بليون راند على دعم توفري خدمات النقل العام بتكلفة ميسورة.

 -27وفيما يتعلق ابخلصائص االقتصادية واالجتماعية مما زالمو جنمو أفريقيما حتممل نمدو مما يربمو
علممى  3عقممود مممن االسممتعمار والفصممل العنصممري .وعلممى الممررم مممن حممذف العديممد مممن ق مواني الفصممل
العنصري من دفاتر التشريعات ما زالو التداعيات االجتماعية واالقتصادية لتلا القواني والسياسات
ترسممم مالمممح املشممهد العممام يف جنممو أفريقيمما .وممما برحممو أوجممه انعممدام املسمماواة يف اجملممالي االقتصممادي
واالجتماعي القائم على أساس عنصري تشم كل جمزءا ممن احليماة يف جنمو أفريقيما .فلقمد رسمفو تر مة
الفصل العنصري انعدام املساواة بقدر هائل يف اجملال االقتصادي داخل البلد وبسببها أصبحو جنو
أفريقيمما مممن أ ثممر بلممدان العممامل افتقممارا إىل املسمماواة( .)21ومممن مث ممدف خطممة التنميممة الوطنيممة إىل خفممض
معدل انعدام املساواة الذي يقاس مبعامل جيين استنادا إىل نصي الفرد من الدخل (مبا يشمل املرتبات
واألجور واملنح االجتماعية) من  0,7يف عام  2010إىل  0,6حبلول عام .2030
 -28ولقد اخنفضو نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر من  66,6يف املائة ( 31,6مليون نسمة) يف
عام  2006إىل  53,2يف املائة ( 27,3مليون نسمة) يف عام  2011إال أن تلا النسبة زادت إىل  55,5يف
املائمة ( 30,4مليمون نسممة) يف عمام  .2015وزاد عمدد األشممفاص المذين يعيشمون يف فقمر ممدقع يف جنممو
أفريقي مما (أي األش ممفاص الم ممذين يعيش ممون دون خم م الفق ممر الغم ممذائي لع ممام  2015البم ممال مس ممتواه  441رانم ممدا
للشفص يف الشهر) بواقع  2,8مليون شفص أي من  11مليون شفص يف عام  2011إىل  13,8مليمون
شفص يف عام  .2015بيد أن هذا العدد أقل ممن العمدد املسمجل يف عمام  2009حيم مان  16,7مليمون
شمفص يعيشممون يف فقمر مممدقع( .)22أمما أقممل أفمراد جمتمعنمما منعمة يف مواجهممة الفقمر فهممم األطفمال ( 17عامما
فأقل) واإلانم واألفريقيمون السمود وسمكان املنماطق الريفيمة واملقيممون يف مقماطع الكيم الشمرقية وليمبوبمو
واألشفاص الذين مل ينالوا قسطا يذ ر من التعليم أو مل يتلقوا أي تعليم على اإلطالق.
 -29والواقممع أن معامممل جيممين الممذي يقمماس بممه بنمماء علممى نصممي الفممرد مممن الممدخل مممدى انعممدام
املساواة ان قد تراجع من  0,72يف املائة يف عام  2006إىل  0,68يف املائة يف عام  2015إال أنه توجد
فمروق ملحوظممة بمي فئممات شممىت ممن السممكان .فممأعلى معمدالت انعممدام املسمماواة يف المدخل توجممد يف فئممة
األفريقيي السود حي زاد معامل جيين يف عام  2015إىل  0,65مقابمل  0,64يف عمام  2006يف حمي
اخنفض معدل انعدام املساواة يف الدخل بي البيض ممن  0,56يف عمام  2006إىل  0,51يف عمام .2015
وتراجع معامل جيين يف فئة السكان امللوني من  0,60يف عام  2006إىل  0,58يف عام  .2015أما عن
فئة السكان اهلنود/اآلسيويي فعلى الررم ممما شمهدته ممن اخنفما معمدل انعمدام املسماواة يف المدخل يف
عام  )0,53( 2009ويف عام  )0,50( 2011بل معامل جيين فيها  0,56يف عام  2006و.2015
__________

()21

Sulla, Victor; Zikhali, Precious. 2018. Overcoming Poverty and Inequality in South Africa: An
Assessment of Drivers, Constraints and Opportunities (English). Washington, D.C.: World Bank
Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/530481521735906534/Overcoming-Poverty-

()22

GE.19-21256

.and-Inequality-in-South-Africa-An-Assessment-of-Drivers-Constraints-and-Opportunities
اجتاه ممات الفق ممر يف جن ممو أفريقي مما :دراس ممة حلال ممة الفق ممر امل ممدقع يف الف مممة ب ممي ع ممامي  2006و 2015تقري ممر أص ممدرته هيئ ممة
إحصاءات جنو أفريقيا آ /أرسطس .2017
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 -30وما زالو البطالة من أ رب التحدايت ال تواجهها جنو أفريقيا ومن مث يشكل التصدي هلا
جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية الوطنية .وترد يف اجلمدول أدانه مقارنمة بمي االستقصماءات الم أجريناهما
بشأن القوى العاملة:
اجلدول
ةقي نأس بنيسالسققصيقاتساتوصليأساملقعلقأسابتق ىساتعيةلأس()2017-2013
14

()23

استقص م م مماء ع م م ممام استقص م مماء ع م ممام استقص م م مماء ع م م ممام استقصم م مماء عم م ممام استقص م مماء ع م ممام
 2013ابآلالف  2014ابآلالف  2015ابآلالف  2016ابآلالف  2017ابآلالف
سكالسا نسني
اتس ينساتذ لسزرتاوحساعمي ه سبنيس15سو64سعيةسير
اتق ىساتعيةلأ
العاملون
القطاع النظامي
(النشاط رري الزراعي)
القطاع رري النظامي
(النشاط رري الزراعي)
الزراعة
األسر املعيشية العادية
العاطلون
رري النشطي اقتصادايا
الباحثون عن عمل احملبطون
أفراد آخرون
(رري نشطي اقتصادايا)
املعللتس()%
معدل البطالة

34 790

35 410

36 035

36 669

37 294

19 752

20 216

21 085

21 533

22 289

14 866

15 146

15 741

15 780

16 169

10 524

10 822

10 935

11 021

11 288

2 366

2 393

2 637

2 602

2 735

740

702

880

874

843

1 236

1 230

1 288

1 283

1 303

4 886

5 070

5 344

5 753

6 120

15 038

15 194

14 950

15 136

15 005

2 331

2 422

2 334

2 386

2 403

12 708

12 771

12 616

12 750

12 602

24,7

25,1

25,3

26,7

27,5

نسبة العمالة إىل السكان
(نسبة االستيعا يف القوى العاملة)
معدل املشار ة يف القوى العاملة

اتنسيق
النساء الال تماو أعمارهن بي  15و 64عام ا
القوى العاملة
العامالت

42,7

42,8

43,7

43,0

43,4

56,8

57,1

58,5

58,7

59,8

17 702

17 986

18 273

18 567

18 865

8 920

9 115

9 522

9 701

10 104

6 539

6 634

6 882

6 874

7 114

القطاع النظامي
(النشاط رري الزراعي)

4 369

4 514

4 577

4 657

4 797

القطاع رري النظامي
__________

()23
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استقص م م مماء ع م م ممام استقص م مماء ع م ممام استقص م م مماء ع م م ممام استقصم م مماء عم م ممام استقص م مماء ع م ممام
 2013ابآلالف  2014ابآلالف  2015ابآلالف  2016ابآلالف  2017ابآلالف
س(النشاط رري الزراعي)
الزراعة
األسر املعيشية العادية
العامالت
رري نشطات اقتصادايا
الباحثات عن عمل احملبطات
نساء أخرايت (رري نشطات اقتصادايا)
املعللتس()%
معدل البطالة
نسبة العمالة إىل السكان
(نسبة االستيعا يف القوى العاملة)
معدل املشار ة يف القوى العاملة
ات يل
الرجال الذين تماو أعمارهم بي  15و 64عاما
القوى العاملة
العاملون
القطاع رري النظامي (النشاط رري الزراعي)
الزراعة
األسر املعيشية العادية
العاطلون
رري النشطي اقتصادايا
الباحثون عن عمل احملبطون
أفراد آخرون (رري نشطي اقتصادايا)
املعللتس()%
معدل البطالة
نسبة العمالة إىل السكان
(نسبة االستيعا يف القوى العاملة)
معدل املشار ة يف القوى العاملة

954

937

1 007

968

1 047

230

213

293

267

265

987

969

1 006

982

1 004

2 381

2 482

2 640

2 827

2 990

8 782

8 871

8 751

8 866

8 761

1 270

1 285

1 309

1 316

1 323

7 512

7 586

7 443

7 550

7 438

26,7

27,2

27,7

29,1

29,6

36,9

36,9

37,7

37,0

37,7

50,4

50,7

52,1

52,3

53,6

17 088

17 424

17 762

18 102

18 429

10 832

11 101

11 563

11 832

12 185

8 327

8 513

8 859

8 906

9 055

1 412

1 455

1 630

1 634

1 688

510

488

587

607

577

249

261

283

301

299

2 505

2 589

2 704

2 926

3 130

6 256

6 323

6 199

6 270

6 245

1 061

1 137

1 025

1 069

1 080

5 195

5 186

5 174

5 201

5 165

23,1

23,3

23,4

24,7

25,7

48,7

48,9

49,9

49,2

49,1

63,4

63,7

65,1

65,4

66,1

 -31وما برحو األسر املعيشمية يف جنمو أفريقيما تعتممد يف معظمهما علمى األجمور مصمدر للمدخل.
فعلمى الصممعيد المموطين شمكلو األسممر املعيشممية الم تتقااممى أجممورا ( )65,4يف املائمة مممن السممكان وبلغممو
نسبة األسر املعيشية ال تتلقى منح ا ( 44,6يف املائة) .وعلمى صمعيد املقاطعمات سمجلو أعلمى نسمبة ممن
األسر املعيشية ال حتصل على أجور يف مقاطع الكي الغربية ( 79يف املائة) وراوتن ( 73,3يف املائة).
يف ح ممي ش ممكلو امل ممنح مص ممدر ال ممدخل األ ث ممر ش مميوع ا يف مق مماطع الكي م الش ممرقية ( 59,3يف املائ ممة)
وليمبوبو ( 57,4يف املائة).

GE.19-21256
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 -32ومن انحية أخرى تكفل املادة  27من الدسمتور للجميمع احلمق يف الضممان االجتمماعي وتضممن
ملن ال يستطيع إعالة نفسه وأفراد أسرته مسماعدة اجتماعيمة مناسمبة .وتلتمزم الدولمة ابتماذ تمدابري معقولمة يف
()24
حممدود مواردهمما املتاحممة إلعمممال هممذا احلممق ابلتممدريب .ويشممكل قممانون املسمماعدة االجتماعيممة لعممام 2004
إط ممارا تش مريعيا وطني ما ي مموفر أل مواانا ش ممىت م ممن امل ممنح االجتماعي ممة ويكف ممل تق ممد مس مماعدات اجتماعي ممة لتف مريب
الكر ويقضي بقيام إحدى الو االت الوطنية بتقد منح على سبيل املساعدة االجتماعية ويفنشماء هيئمة
()25
تفتيش معنية ابملساعدة االجتماعية .وينص قانون و الة الضمان االجتماعي جبنو أفريقيا لعام 2004
على إنشاء الكيان احلكومي املمذ ور( .)26وجيمري عمومم ا صمرف املمنح بعمد التحقمق ممن القمدرة املاديمة ودون
التميي ممز عل ممى أس مماس األص ممل العرق ممي أو اجل ممنس .إال أن ذل مما مل يك ممن احل ممال دائمم ا فيم مما خي ممص امل ممنح ال م
تصممرف للمسممني حيم ممان ال حيممق للرجممال يف السممابق احلصممول علممى تلمما املممنح إال بعممد بلمموغ  65عامم ا
مقارنة بم  60عاما .وتشمل األنواع املفتلفمة ممن املمنح االجتماعيمة اإلعماانت ومنحمة إعالمة األطفمال ومنحمة
األطف ممال املكف مولي ومنح ممة رعاي ممة املرا ممى الع مماجزين ومنح ممة ق ممدامى احمل مماربي ومنح ممة ذوي اإلعاق ممة ومنح ممة
املسممني .ولقممد زاد معممدل تغطيممة بمرانمب الضمممان االجتممماعي الممذي متممنح يف ظلممه اسممتحقاقات رممري قائمممة
عل ممى اال مش م ما ات (مسم مماعدات اجتماعيم ممة) زايدة هائ مل م ة علم ممى مم ممر السم ممني حبيم م أصم ممبح ذلم مما الم ممربانمب
احلكومي أ ثر آليات تفيف حدة الفقمر فعاليمة .فمالربانمب يموفر للفئمات الضمعيفة اسمتحقاقات رمري قائممة
علممى االش مما ات تتمث ممل يف منحممة املس ممني ومنحممة ذوي اإلعاقممة ومنح ممة إعالممة األطف ممال ومنحممة األطف ممال
املكفولي ومنحة رعاية املراى العاجزين ومنحة قدامى احملاربي وإعاانت مالية ومساعدة اجتماعية لتفريب
الكر  .وجيري سنوايا تعديل مبال االستحقاقات يف مراعاة للتغريات االقتصمادية ويف السمنة املاليمة احلاليمة
( )2019/2018روعي ممو ال مزايدة يف مع ممدل التض ممفم وا مريبة القيم ممة املض ممافة .وي ممرد يف اجل ممدول أدانه بي ممان
معدل تغطية املفصصات املذ ورة ومعدل االستفادة منها حىت آذار/مارس .2018
اجلدول
ةعللسالسقويد سةلساتضمينسال قميعيس(آذا /ةي سس)2018
15

منحة املسني
منحة قدامى احملاربي
منحة ذوي اإلعاقة
منحة إعالة األطفال
منحة األطفال املكفولي
منحة رعاية املراى العاجزين
اإلعانة املالية
املساعدة االجتماعية لتفريب الكر

()27
3 423 337
134
1 061 866
12 269 084
416 016
147 467
192 091
573 195

__________

()24
()25
()26

()27

20

القانون رقم  13لعام .2004
القانون رقم  9لعام .2004
يتمثل اهلدف األساسي من هذا القانون يف إنشماء و المة الضممان االجتمماعي جبنمو أفريقيما ابعتبارهما جهمة مسم ولة عمن
تقممد املسمماعدة االجتماعيممة ودفممع املبممال ال م جيممري ص مرفها يف سممياق تلمما املسمماعدة؛ فالممة قيممام الو الممة يفدارة ب مرانمب
الضمان االجتماعي ودفع االستحقاقات املقررة يف إطاره وتقد ما يتصل به من خمدمات .وتوجمه املسماعدة االجتماعيمة
يف جنمو أفريقيما أساسما إىل األطفمال واألفمراد ذوي اإلعاقمة واملسمني وممن مث ميكممن توقمع أن يشمكل األطفمال واملسممنون
نسبة برية من املستفيدين من املنح.
معلومات وزارة التنمية االجتماعية وأدرجو يف قائمة املسائل ال قدمتها جنو أفريقيا إىل التحالف الدويل للمنظممات رمري
احلكومية من أجل بروتو ول اختياري ملحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .2018
GE.19-21256
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 -33ويتب ممي م ممن نت ممائب آخ ممر استقص مماء لألح موال املعيش ممية أجرت ممه هيئ ممة إحص مماءات جن ممو أفريقي مما
( )2015/2014أن جمم م مموع نفق م ممات األس م ممر املعيش م ممية االس م ممتهال ية خ م ممالل الس م ممنة املمت م ممدة م م ممن تش م مرين
األول/أ تمموبر  2014إىل تشمرين األول/أ تمموبر  2015بلم وفقم ا للتقممديرات  1,72تريليممون رانممد .ولقممد
أنفقو األسرة املعيشية العادية يف جنمو أفريقيما خمالل السمنة املشممولة ابالستقصماء  103 293رانمدا
تقريب ا .ومتثلو أوجه اإلنفاق الرئيسية يف السكن واملنافع والنقل واألرذية وسلع وخدمات متنوعة .ومتثل
فئ ممات النفق ممات االس ممتهال ية الرئيس ممية األرب ممع (أي الس ممكن واملن ممافع والنق ممل والس مملع واخل ممدمات املتنوع ممة
واألرذية واملشروابت رري الكحولية) جمتمعة ثالثة أرابع ( 76,4يف املائة) نفقات االستهالك الكليمة يف
البلممد تقريبما  .والواقممع أن مممن ممل أربعممة رانممدات تنفقهمما األسممرة املعيشممية يف جنممو أفريقيمما تممذه ثالثممة
راندات إىل أوجه اإلنفاق األربعة الرئيسية تلا حسبما تبي يف اجلدول أدانه(.)28
اجلدول
جمم سوةق سطسنوقيتساألس ساملعيءيأسالسق الكيأستسةسفعأساإلنويقسات ئيسيأسعسعيلس2015
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راند
فئة اإلنفاق الرئيسية

اجملموع (ابملاليي)

املتوس

النسم ممبة املئويم ممة
من اجملموع

األرذية واملشروابت رري الكحولية

220 891

13 292

12,9

املشروابت الكحولية والتب

15 132

911

0,9

املالبس واألحذية

82 072

4 939

4,8

السكن واملياه والكهرابء والغاز وأنواع الوقود األخرى

558 799

33 625

32,6

األاثم واألجهزة املنزلية والصيانة الروتينية للمسكن

89 599

5 391

5,2

الصحة

15 533

935

0,9

النقل

279 623

16 826

16,3

االتصاالت

58 322

3 509

3,4

األنشطة الموجيية والثقافية

65 361

3 933

3,8

التعليم

42 070

2 531

2,5

املطاعم والفنادق

36 238

2 181

2,1

سلع وخدمات متنوعة

252 050

15 167

14,7

بنود رري مصنفة

906

55

0,1

س اجملم س

1 716 595

103 293

100,0

أفريقيمما 103 293

 -34و ممما سممبق ذ ممره ممان متوسم نفقممات األسممر املعيشممية االسممتهال ية يف جنممو
ران ممدا يف ع ممام  . 2015بي ممد أن املع ممدل الوس ممي لإلنف مماق عل ممى ص ممعيد البل ممد مل يتج مماوز  42 522ران ممدا يف
السنة مما يستدل منه على استمرار انعدام املساواة على نطاق األسر املعيشية .فنفقات األسر املعيشمية
ال يعيلها الذ ور تشمكل نسمبة تنماهز  70يف املائمة ممن نفقمات األسمر املعيشمية قاطبمة يف البلمد وقمد بلم
__________

()28
()29
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أحوال معيشمة األسمر املعيشمية يف جنم و أفريقيما حتليمل للبيماانت املتعلقمة بنفقمات األسمر املعيشمية ودخوهلما اسمتند فيمه إىل
استقصاء األحوال املعيشية لعام  2015/2014النشرة اإلحصائية  P0310الصادرة يف  27انون الثاين/يناير .2017
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متوسم م نفقم ممات األسم ممرة الواحم ممدة مم ممن تلم مما األسم ممر املعيشم ممية يف عم ممام  2015حم م وايل  121 363رانم ممدا.
أم مما األس ممر املعيش ممية ال م تعيله مما النس مماء فل ممم تنف ممق يف ع ممام  2015س مموى ثلث ممي ( 77 671ران ممدا تقريب ما)
ما أنفقته نظري ا ال يعيلها الذ ور مما ميثل نسبة تزيد قليالا عن  30يف املائة من اإلنفاق االستهال ي
الكلي يف جنو أفريقيا(.)30
 -35وشممكلو نفقممات األسممر املعيش ممية ال م يعيلهمما األفريقيممون الس ممود يف عممام  2015ممما يربممو عل ممى
نصف ( 52,8يف املائمة) النفقمات لألسمر املعيشمية االسمتهال ية قاطبمة حيم بلغمو يف املتوسم خمالل
السنة املشمولة ابالستقصاء  67 828راندا .أما األسر املعيشمية الم يعيلهما امللونمون فلمم يتجماوز معمدل
إنفاقه مما  8,7يف املائ ممة م ممن جمم مموع نفق ممات األس ممر املعيش ممية عل ممى ال ممررم م ممن حجمه مما الكب ممري يف الم يب ممة
السممكانية يف حممي شممكلو نفقممات األسممر املعيشممية ال م يعيلهمما البمميض اثين أ ممرب حصممة مممن اإلنفمماق
االسم ممتهال ي وقم ممد بلغم ممو نسم ممبتها  34,1يف املائم ممة .ويف ام مموء املعم ممدل الوسم ممي إلنفم مماق األسم ممر املعيشم ممية
االستهال ي حس الفئة السكانية جند أن األسرة املعيشية ال يعيلها البيض ما برحو ميسورة احلال
مممما يتجسممد يف حجممم إنفاقهمما البممال  256 159رانممدا والممذي ال يشممكل علممى خممالف الفئممات األخممرى
نصف متوس نفقات األسر املنتمية لتلا الفئة السكانية .ويستدل من ذلا على اخنفما مسمتوايت
انعممدام املسمماواة علممى نط مماق األسممر املعيشممية ال م يعيلهمما البمميض حي م تتق ممار أرقممام القيمممة الوس مميطة
لنفقا ا ومتوس تلا النفقات بقدر أ رب األمر الذي ينصرف ذلا إىل األسمر املعيشمية الم يعيلهما
اهلنود/اآلسيويون .وفيما يتعلق ابألسر املعيشية ال يعيلها األفريقيون السود وال يعيلها امللونون انو
القيمة الوسيطة مقاربة لنصف متوس النفقات مما يستدل منه على تفاوت املستوايت بقدر بري(.)31
 -36وفيممما يتعلممق ابلسممكن زادت نسممبة األسممر املعيشممية الم حتصممل علممى نمموع مممن اإلعمماانت الم
تقدمها احلكوممة يف جممال اإلسم كان ممن  5,6يف املائمة يف عمام  2002إىل  13,6يف املائمة يف عمام .2017
و انو نسبة األسر املعيشية ال تلقو إعاانت أعلمى بصمورة طفيفمة يف حالمة األسمر الم تعيلهما النسماء
( 17,3يف املائ ممة) منه مما يف حال ممة األس ممر ال م يعيله مما الرج ممال ( 11يف املائ ممة) مم مما يتس ممق م ممع السياس ممات
احلكومية ال متمنح األفضملية لألسمر املعيشمية الم يعيلهما أفمراد ممن الفئمات الضمعيفة وممن بينهما اإلانم
واألف مراد ذوو اإلعاق ممة .وي ممرد يف اجل ممدول أدانه بي ممان النس ممبة املئوي ممة م ممن األس ممر املعيش ممية ال م تلق ممو م ممن
احلكومة إعانة يف جمال اإلسكان يف الفمة  2017-2002حس نوع ر األسرة.
الشكل
اتنسةةبأساملع ةةأسةةةلساألسة ساملعيءةةيأساتة سزلقةةاسةةةلساحل ةةةأسعساتوةةرت س2017-2002سإعينةةأسعسجمةةيلس
اإلس ينستسةسن س بساألس
17
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 -37وفيمما يتعلممق ابخلصممائص الثقافيممة حيمممل الشممعار الموطين مقولممة الوحممدة يف التنمموع املقتبسممة مممن
عبم ممارة  !ke e: /xarra // keبلغم ممة  Xamوتعم ممين حرفيم م ا أيهم مما النم مماس احتم ممدوا افم ممة فهم ممي دعم مموة إىل مجيم ممع
املواطني إىل التوحد يف ظل الشعور ابالنتماء والعزة والففار .وبقدر مما همي دعموة مباشمرة موجهمة بلغمة
قدمية من لغات جنو أفريقيا وبقدر ما هي تعرب عن ثقافة منسوجة من خيوط لغات وثقافات شعو
أصلية عديدة فهي تسل الضوء على تراب الشعو واللغات والثقافات واملراحل التارخيية وحتتفي به.
 -38وعلى الصعيد الوطين يتكلم ما يقر من ربع ( 24,7يف املائة) األسر املعيشية اللغمة الزولويمة
يف املنزل يف حي تتكلم نسبة قدرها  15,6يف املائة من األسر املعيشية اللغة الكوسية ويتكلم  12,1يف
املائمة اللغممة األفريقانيمة .ويممتكلم  8,4يف املائمة مممن األفمراد اللغممة اإلنكليزيمة يف املنممزل ممما يضممعها يف املر ممز
السممادس بممي اللغممات األ ثممر اسممتفداما يف املنممزل يف جنممو أفريقيمما .بيممد أن اللغممة اإلنكليزيممة هممي اثين
أ ثمر اللغممات شميوع ا خممارل األسمرة املعيشممية ( 17,6يف املائممة) بعمد اللغممة الزولويمة ( 24,7يف املائممة) وقبممل
اللغة الكوسية ( 13يف املائة) .ومن املالحظ أن استفدام معظم اللغات خارل إطار األسرة املعيشية قد
تقلص ابستثناء اللغتي الزولوية والستسوانية .وجتمدر اإلشمارة إىل أن فئمة السمكان اهلنود/اآلسميويي همي
أ ثر الفئات استفداما للغة واحدة حي يتكلم  91,5يف املائة من أفرادها اإلنكليزية يف املنزل .ويتكلم
ما يربو على ثالثة أرابع ( 76,3يف املائة) امللوني اللغة األفريقانية يف املنزل ويتكلم  21,8يف املائة منهم
اإلنكليزية يف حي يتكلم  57,9يف املائة من البيض األفريقانية ويتكلم  39,2يف املائة منهم اإلنكليزية.
وابملقارنة يفوق األفريقيون السود بقدر بري الفئات األخرى من حي تعمدد اللغمات .فعلمى المررم ممن
أن  30,5يف املائة من األفراد يتكلمون الزولوية وأن  19,2يف املائة يتكلمون الكوسية يتكلم حوايل 10
يف املائة أو أ ثر من أفراد تلا الفئة خس لغات تتلفة(.)32
 -39وفيما يتعلق ابالنتماء الديين وإقامة الشعائر الدينية تفيمد الغالبيمة العظممى ( 86يف املائمة) ممن
أبناء جنو أفريقيا ابنتمائها إىل الدين املسيحيف يف حي أفادت نسبة قدرها  5,2يف املائة من األفراد
أب ممم ال ي منممون بممدين معممي .وأفمماد ممما يزيممد عممن خسممة يف املائممة مممن األفمراد ابعتنمماقهم دايانت وصممفو
أب مما دايانت قدميممة أو قبليممة أو أرواحيممة أو رممري ذلمما مممن الممدايانت األفريقيممة القدميممةف .أممما املسمملمون
الممذين يشممكلون  1,9يف املائممة مممن جمممموع السممكان فهممم يم ممزون يف مقاطعممات الكي م الغربيممة ورمماوتن
و وازولو  -اناتل .وميثل اهلندوس زهاء  0,9يف املائة من سكان جنو أفريقيا بيد أ م يشكلون نسبة
قدرها  3,3يف املائة من سكان وازولو  -اناتل(.)33

س

ابق-س اهلي مساتلسق يسواتسييسيسواتقين ينس
س اتلسق س

س

 -40اجتمازت جنمو أفريقيما مرحلمة ممن التحمول اجلمذري ممن نظمام الفصمل العنصمري الغاشمم (وهممو
نظممام قممائم علممى سممطوة الربملممان) إىل نظممام دميقراطممي دسممتوري يلتممزم ببنمماء جمتمممع قوامممه القمميم الدميقراطيممة
والعدالم ممة االجتماعيم ممة وحقم مموق اإلنسم ممان األساسم ممية .ودسم ممتوران جيسم ممد اترخينم مما الفريم ممد وسم ممعينا إىل احلريم ممة
والدميقراطيممة .وابلنظممر إىل مااممي جنممو أفريقيمما ال رممرو أن جيممري التشممديد يف الدسممتور بصممورة متمواترة
على ارورة بناء جمتمع مفتو ودميقراطي وإبراز معاين الكرامة والعدل واملساواة.
__________

()32
()33
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استقص مماء األس ممر املعيش ممة الع ممام لس ممنة
حزيران/يونيه .2018
استقص مماء األس ممر املعيش ممية الع ممام لس ممنة  2015هيئ ممة إحص مماءات جن ممو أفريقي مما النش ممرة اإلحص ممائية  P0318الص ممادرة يف
حزيران/يونيه .2016
2017

هيئ ممة إحص مماءات جن ممو أفريقي مما النش ممرة اإلحص ممائية  P0318الص ممادرة يف
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 -41وينص الدستور بكل ففر على أن جنو أفريقيا دولة دميقراطية ذات سيادة تدي ابملبماد
األساسية التالية :اال لتزام أبحكام الدستور وسيادة القانون والدميقراطية واملساءلة والفصل بي السلطات
واألخ ممذ بنظم ام الض مواب والت موازانت واحلك ممم التع مماوين ونق ممل الس مملطة .وير ممز عل ممى وج ممو ص ممون رام ممة
اإلنسممان وحتقيممق املسمماواة والنهممو حبقمموق اإلنسممان وابحلمرايت ونبممذ العنص مرية والتحيممز اجلنسممي .ويعممد
ا لدستور القانون األمسى يف اجلمهورية الذي يف ظله تصاغ مجيع القواني وتفسرها احملا م .وجيري تطوير
القانون العام يف اتساق مع الدستور.
 -42ويضمممن الدسممتور ممذلا حممق املمواطني البممالغي افممة يف االقمماع ويقضممي يفنشمماء سممجل عممام
يض ممم أمس مماء الن مماخبي عل ممى الص ممعيد ال مموطين ويفج مراء انتف مماابت بص ممفة منتظم ممة ويرس ممي نظامم ا للحك ممم
الدميقراطي قواممه التعدديمة احلزبيمة هبمدف فالمة املسماءلة وسمرعة االسمتجابة واملصمارحة .ويمنص الدسمتور
علممى أن لكممل شممفص يتجمماوز عمممره  18عامم ا احلممق يف التصممويو وعلممى إنشمماء سممجل واحممد للنمماخبي
يضم أمساء مجيع املواطني البالغي وإجراء انتفاابت بصفة منتظممة وإقاممة نظمام للحكمم قواممه التعدديمة
احلزبية .ويواح الدستور عمل الربملان وسائر اهليئات التشريعية و يفية اختيار املس ولي التنفيذيي على
الصعيدي الوطين وعلى صعيد املقاطعات و يفية أداء احملا م لعملها .وينشئ الدستور أيضم ا م سسمات
مستقلة شىت اتبعة للدولة من أجل دعم الدميقراطية.
 -43ويتضمممن الفصممل  2مممن الدسممتور شممرعة احلقمموق يف جنممو أفريقيمما .وتتنمماول هممذه األحكممام
امن ما تتناوله احلق يف املساواة وصمون راممة اإلنسمان واحلمق يف احليماة ويف اخلصوصمية و مذلا حريمة
الدين والتعبري .وجرى التسليم يف شرعة احلقوق أبن حقوق اإلنسان ممابطة وال انفصام هلا مما يستتبع
فالممة احلقمموق املدنيممة والسياسممية واحلقمموق االجتماعيممة واالقتصممادية وهممي حقمموق ميكممن أن تنظممر فيهمما
احملمما م .ولقممد نفممذت تممدابري تش مريعية وتممدابري يف جمممال السياسممات العامممة وتممدابري أخممرى شممىت لضمممان
إعممال احلقمموق املدنيممة والسياسم ية و ممذلا احلقموق االجتماعيممة واالقتصممادية والثقافيممة فعليما .وإاممافة إىل
ذلا تواصل با منا إصدار أحكام وإرساء سوابق قضائية تعزز هذه احلقوق وحتميها وتوفر إرشمادات
يهتدي هبا تفسريها .وفيما يتعلق بتعديل الدستور حددت عتبمة أعلمى مقارنمة بعتبمة تعمديل التشمريعات
العاديممة .فاملممادة  )2(74تممنص علممى وجممو أن تعتمممد اجلمعيممة الوطنيممة مشمماريع ق مواني تعممديل الدسممتور
أبرلبيممة الثلثممي إاممافة إىل تصممويو سممو مممن املقاطعممات التسممع املمثلممة يف اجمللممس المموطين للمقاطعممات
أتييدا ألي مشاريع قواني من هذا القبيل.
 -44ويكفم ممل الدسم ممتور اسم ممتقالل القضم مماء ويم ممنص صم مراحة علم ممى الفصم ممل بم ممي السم مملطات التنفيذيم ممة
والتش ريعية والقضائية .ومن الناحية اهليكلية ينقسم جهاز احلكم إىل ثالثة مستوايت همي احلكمم علمى
املسممتوى المموطين وعلممى مسممتوى املقاطعممات وعلممى املسممتوى احمللممي .وينقسممم البلممد إىل تسممع مقاطعممات
لك ممل مقاطع ممة منه مما هيئته مما التش مريعية .ويل ممزم أت ي ممد أن احلكوم ممة جبمي ممع هيا له مما تس ممتمد س مملطتها م ممن
الدستور وال ميكن أن فجي أي قانون أو أي إجراء حكومي أحكام الدستور أو ينتهكها.

س

س النقميابتس
 -45فجتم ممرى االنتفم مماابت الوطنيم ممة وانتفم مماابت املقاطعم ممات يف جنم ممو أفريقيم مما م ممل خم ممس سم ممنوات.
ويصمموت النمماخبون علممى حممز سياسممي ولمميس علممى األفمراد .وحيصممل احلممز السياسممي علممى حصممة مممن
امل قاعممد يف الربملممان ابلتناسم مباشممرة مممع عممدد األصموات الم فمماز هبمما يف االنتفمماابت .ولكممل حممز أن
يقممرر بعممد ذلمما مممن سيشممغل مممن أعضممائه املقاعممد الم فمماز هبمما وهممو ممما يعممرف ابلتصممويو وفقم ا لنظممام
التمثيل النس .
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 -46أما االنتفاابت البلدية فتجرى ل خس سنوات وف مق ا لنظمام تمتل جيممع بمي نظمامي األرلبيمة
والتمثيممل النسم  .ويوجممد يف جنممو أفريقيمما ثالثممة أنمواع مممن اجملممالس البلديممة هممي اجملممالس مممن الفئممة ألممف:
جم ممالس املن مماطق احلض مرية الك ممربى؛ اجمل ممالس م ممن الفئ ممة ابء :اجمل ممالس احمللي ممة؛ جم ممالس الفئ ممة ج مميم :جم ممالس
األحيم مماء .وفيمم مما يتعلم ممق ببلم ممدايت املنم مماطق احلض م مرية الك م ممربى تشم ممهد م ممل دائم ممرة انتفابيم ممة نم مموعي م م ممن
االنتفاابت مها انتفماابت جممالس بلمدايت املنماطق احلضمرية الكمربى الم جتمرى بنظمام أرلبيمة األصموات
وانتفمماابت اجملممالس ذا مما الم يتبممع فيهمما نظممام التمثيممل النسم  .ويف مجيممع البلممدايت احملليممة عممدا بلممدايت
املناطق احلضرية الكربى تنتف اجملالس احمللية وفق ا لم  3نظم هي النظام الفردي ونظام التمثيل النس
وجتم ممرى
فيمم مما خيم ممص انتفم مماابت اجملم ممالس احملليم ممة ونظم ممام التمثيم ممل النسم م يف انتفم مماابت جمم ممالس األحيم مماء .ف
االنتفمماابت الفرعيممة يف رضممون  90يومم ا مممن شممغور أحممد مقاعممد جملممس إحممدى الممدوائر البلديممة بسممب
الوفاة أو اإلقصاء أو االستقالة من منص مستشار الدائرة.
 -47وأنشمئو أيضما مبوجم الدسمتور اللجنمة االنتفابيمة املكلفمة بتنظميم وإدارة انتفماابت اهليئممات
التشريعية على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات والصعيد احمللي اماانا حلرية االنتفاابت ونزاهتها
ويفعالن نتائجها وجتميع سجل الناخبي وتعهده.
 -48ولق ممد تط ممور النظ ممام ال ممدميقراطي الدس ممتوري يف جن ممو أفريقي مما تط ممورا مش ممهودا من ممذ ب ممزوغ فج ممر
الدميقراطيممة .ومممن التطممورات الالفتممة للنظممر يف هممذا الصممدد المحي م الشممديد يف جنممو أفريقيمما بنظممام
التعددية احلزبية .ويف االنتفاابت ال جرت يف عام  2014على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات بل
جمممموع عممدد األص موات الصممحيحة  18 402 497صممواتا وبلم عممدد األص موات الباطلممة  252 274صممواتا.
وبل م جممم مموع عم ممدد مم ممن أدلم موا أبصم موا م  18 654 771شفصم ما مم مما نسم ممبته  73,48يف املائم ممة مم ممن عم ممدد
السممكان املس ممجلي البم ال  25 388 082نس مممة .وتن ممافس يف االنتفمماابت الوطني ممة ممما جمموع ممه  29ح مزابا
سياسيا ترشح  25منها أيضا النتفاابت املقاطعات ومل يشارك يف انتفاابت املقاطعات سوى  12حمزابا
سياسيا .ومتثل نسبة الناخبي البالغة  73,48يف املائة اخنفاا ا عن نسبة املشار ة يف االنتفاابت الوطنية
وانتفاابت املقاطعمات يف عمام  . 2009بيمد أن همذه النسمبة تعمد ممع ذلما نسمبة عاليمة مقارنمة مبسمتوايت
املشار ة الدولية .وبلغو نسبة األصوات الباطلة  1,29يف املائة وهي أد نسبة على اإلطالق سجلو
يف االنتفماابت علمى الصمعيد الموطين وعلمى صمعيد املقاطعمات .ولقمد أعلنمو نتمائب االنتفماابت الوطنيمة
وانتفاابت املقاطعات يف عام  2014يف عضون فمة السبعة أايم املنصوص عليها يف القانون .وأعلن أن
تلمما االنتفمماابت انممو شممأ ا شممأن ممل االنتفمماابت ال م أفجريممو منممذ عممام  1994انتفمماابت حممرة
ونزيهة تتوافر فيها مقومات املصداقية.
 -49أم مما االنتف مماابت البلدي ممة ال م أفجري ممو يف ع ممام  2016فق ممد ش ممارك فيه مما  15 290 820انخب م ا
مما تبل نسبته  57,94يف املائة من جمموع الناخبي.

س

س اتسلطأساتقنويذ أس
 -50تتألف السلطة التنفيذية على الصعيد الوطين من المرئيس وانئم المرئيس وجملمس الموزراء وعلمى
صعيد املقاطعات من حكام املقاطعمات وأعضماء اجملمالس التنفيذيمة .ورئميس اجلمهوريمة همو رئم يس الدولمة
ورئيس السلطة التنفيذية الوطنية املقصود هبا أيضا جملس الوزراء .ويتوىل الوزراء مس ولية تشغيل تتلف
اإلدارات احلكومية ل حس حقيبته الوزارية .ويشغل الرئيس بصفته رئيس ا للسلطة التنفيذية منص
القائد األعلمى لقموات المدفاع .وتنتفم اجلمعيمة الوطنيمة المرئيس خمالل جلسمة انعقادهما األوىل .ومبجمرد
انتفا الرئيس/الرئيسة تنتهمي عضويته/عضمويتها يف الربملمان وجيم عليمه/عليها أن ي دي/تم دي اليممي
يف رضون خسة أايم.
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 -51وتسم مممى السم مملطة التنفيذيم ممة يف م ممل مم ممن املقاطعم ممات التسم ممع اجمللم ممس التنفيم ممذي ويرأسم ممه حم مما م
املقاطعة .وخيضع أعضاء ل من ا جملالس التنفيذية للمساءلة أمام اهليئة التشمريعية ابملقاطعمة الم ينتممون
إليها مثلما خيضع جملس الموزراء للمسماءلة أممام الربملمان .وينتفم أعضماء اهليئمة التشمريعية لكمل مقاطعمة
ح مما م املقاطع ممة م ممن بي ممنهم يف أول جلس ممة تعق ممدها اهليئ ممة بع م د االنتف مماابت .وتض ممع اجمل ممالس التنفيذي ممة
لل مسمماءلة أمممام رهس ممائها .وأسمموة ابلمموزراء تت مموىل اجملممالس التنفيذيممة مس م ولية تسمميري أعمممال ال مموزارات يف
املقاطعم ممات .ويم ممرد يف جم ممداول ملحقم ممة ابلدسم ممتور بيم ممان االختصاصم ممات أو األمم ممور الم م تم ممتص وزارات
املقاطع ممات وح ممدها ابإلش مراف عليه مما يف بع ممض اجملم االت واألم ممور ال م تش مممك م ممع احلكوم ممة الوطني ممة يف
تص مريفها يف جم مماالت أخ ممرى .فاجل ممدول رق ممم  4يوا ممح اجمل مماالت الوظيفي ممة ال م يك ممون فيه مما االختص مماص
التش مريعي مشممم ا ب ممي السمملطة الوطنيممة وس مملطات املقاطعممات يف حممي يوا ممح اجلممدول رقممم  5اجمل مماالت
الوظيفية ال تنفرد فيها املقاطعات ابالختصاص التشريعي.

س

س اتسلطأساتقء عيأس
 -52ميثممل الربملممان يف إطممار نظممام احلكممم المموطين السمملطة التشمريعية .ويتممألف مممن اجلمعيممة الوطنيممة
واجملل م ممس ال م مموطين للمقاطع م ممات .وابعتب م ممار الربمل م ممان الس م مملطة التش م مريعية الوطني م ممة فمت م ممنح اجلمعي م ممة الوطني م ممة
صممالحيات مممن بينهمما تعممديل الدسممتور وإصممدار التش مريعات بشممأن أي مسممألة .ويف هممذا الصممدد جتممدر
اإلشارة إىل أنه حيثما يتعلق األمر يفجراء تعديالت دستورية يشمط الدستور توافر نس أرلبية خاصة
لتمرير أي مشروع قانون بشأن تعديل الدستور.
 -53وتفنتفم م اجلمعيم ممة الوطنيم ممة لتمثيم ممل الشم ممع وام مممان حكم ممم الشم ممع يف ظم ممل الدسم ممتور .وهم ممو
ممما يتحقممق ابختيممار ال مرئيس وتمموفري منتممدى وطممين للنظممر يف القضممااي الم ممم الشممع واعتممماد التش مريعات
والتدقيق يف أعمال السلطة التنفيذية واإلشراف عليهما (أي ممارسمة دورهما الرقمايب) .وممن املفمرو أن تضمم
اجلمعية الوطنية حد أقصى  400عضو من أعضاء الربملان و حد أد  350عضوا .ويرد يف اجلدول أدانه
بيان توزيع املقاعد يف اجلمعية الوطنية بعد انتفاابت عام  2014حس األحزا السياسية.
اجلدول
ز ز عساملقيعلسعسا معيأسات طنيأستسةساألتتابساتسييسيأ،سةنذسعيلس2014سوتىتسات قاسات اهلس
18

احلز السياسي يف عام

2014

امل متر الوطين األفريقي
التحالف الوطين الدميقراطي
مناالون من أجل احلرية االقتصادية
حز احلرية إنكااث
حز احلرية الوطين
احلر ة الدميقراطية املتحدة
جبهة احلرية +
احلز األفريقي املسيحي الدميقراطي
م متر املستقلي األفريقيي
AGANG

م متر الشع األفريقي س
س اجملم س
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عدد املقاعد يف عام

2014

النسبة املئوية

249

62,3

89

22,3

25

6,3

10

2

6

1

4

1

4

1

3

0,75

3

0,45

2

0,5

1

0,25

400

100
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 -54أم مما اجملل ممس ال مموطين للمقاطع ممات فيعم ممل عل ممى فال ممة أن يك ممون لك ممل م ممن املقاطع ممات التس ممع
واحلكوم ممة احمللي ممة ص مموت مباش ممر يف الربمل ممان ل ممدى إع ممداد الق مواني .وه ممو ميث ممل املقاطع ممات لض مممان أخ ممذ
مصاحلها يف االعتبار على صعيد نظام احلكم الوطين؛ وهو ما يتحقق يف املقام األول مبشار ته يف عملية
التشريع على الصعيد الوطين وتوفري منتدى وطين للنظر يف القضااي العامة ال متس املقاطعات .وي دي
اجمللس دورا هام ا يف النهو ابلوحدة الوطنية وبعالقات العمل الطيبة بي احلكومة الوطنيمة وحكوممات
املقاطعات وأجهزة احلكم احمللي .ولئن ان املندوبون يف اجمللس ميثلون أحزاهبم السياسية فهم ي دون يف
الوق ممو نفس ممه واجبم ا هام م ا أال وه ممو متثي ممل املقاطع ممات ال م ينتم ممون إليه مما ك ممل .ولك ممل مقاطع ممة عش ممرة
مندوبي بصرف النظر عن حجمها وذلا لضمان توازن املصاحل بي املقاطعات .ويضم ل وفد ستة
مندوبي دائمي وأربعة مندوبي خاصي رري دائمي .ويرأس ل وفمد حما م املقاطعمة (بوصمفه أحمد
املندوبي اخلاصي) أو بديل عنه/عنها يف حالة ريابه/رياهبا .وممن املتعمي أن جيسمد الوفمد القموة النسمبية
ملفتلف األحزا يف املقاطعة.
 -55ولكل مقاطعة هيئة تشريعية خيتلف حجمها تبع ا لعدد السكان يف املقاطعة .ووفقم ا للدسمتور
يبلم عممدد أعضمماء اهليئممة الصممغرية احلجممم علممى أد تقممدير  30عضموا يف حممي يبلم عممدد أعضمماء اهليئممة
الكبرية احلجم  80عضوا على أقصى تقدير .ويفنتفم األعضماء ممن قموائم املقاطعمات علمى أسماس عمدد
األص موات ال م حص ممل عليه مما احل ممز السياس ممي .وتت مموىل اهليئ ممة التش مريعية يف أي مقاطع ممة مس م ولية متري ممر
القم مواني اخلاصم ممة بتلم مما املقاطعم ممة حسم ممبما ورد بيانم ممه يف الدسم ممتور .وال تسم ممري تلم مما القم مواني إال علم ممى
املقاطعة ال صدرت بشأ ا .وجيوز للربملان التدخل وتغيري تلا القواني يف أحوال معينة مثالا يف حالة
انطوائهمما علممى مسمماس ابألمممن المموطين أو الوحممدة االقتصممادية أو املعممايري الوطنيممة أو مبصمماحل أي مقاطعممة
أخرى .وتناط ابهليئات التشريعية يف املقاطعات شأ ا شأن الربملان مس ولية استدعاء أعضاء اهليئات
التنفيذية ملساءلتهم عن تصرفا م.

س اتقضيقس

س

 -56تشمكل نظريمة الفصممل بمي السملطات واسممتقالل القضماء ومسمو الدسممتور علمى القواعمد القانونيممة
األخممرى ل م النظممام الممدميقراطي الدسممتوري يف جنممو أفريقيمما .ويعممد مبممدأ الفصممل بممي السمملطات أحممد
املباد الدستورية الم  34ال تعد اللبنات األساسية ال ينص عليها الدستور( .)34وينبثق مبدأ اسمتقالل
القضاء من املبمدأين األساسميي القمائلي بسميادة القمانون والفصمل بمي السملطات .وهمو مبمدأ معممف بمه
ومكف ممول مبوج م امل ممادة  165م ممن الدس ممتور( .)35فاس ممتقالل القض مماء أم ممر مع مممف ب ممه دوليم ا يف إع ممالانت
__________

()34

املبدأ السادس من املباد الد ستورية ونصه :يطبق مبمدأ الفصمل بمي السملطات التشمريعية والتنفيذيمة والقضمائية ممع األخمذ
بنظام من الضواب والتوازانت املناسبة هبدف فالة املساءلة وسرعة االستجابة واملصارحة.

( )1( )35يعهد ابلسلطة القضائية يف اجلمهورية إىل احملا م.
( )2تتمتممع احملمما م ابالسممتقالل وال تضممع إال للدسممتور والقممانون اللممذين يتوجم عليهمما أن تطبقهممما مبنممأى عممن التحيممز
واخلوف واحملاابة أو األهواء الشفصية.
( )3ال جيوز ألي شفص أو جهاز يف الدولة التدخل يف أداء احملا م ملهامها.
( )4يتوج م عل ممى أجه ممزة الدول ممة أن تس مماعد احمل مما م وحتميه مما ابت مماذ ت ممدابري تش مريعية ور ممري ذل مما م ممن الت ممدابري لكفال ممة
استقالهلا وحيادها وصون رامتها وامان سهولة اللجوء إليها وفعالية أدائها.
( )5يكون أي أمر أو قرار تصدره أي بكمة ملزماا لكل من ينطبق عليه من أشفاص أو أجهزة الدولة.
( )6يتوىل بري القضاة رائسة اجلهاز القضائي ويشرف على إرساء قواعد ومعايري ممارسة احملا م افة ملهامها القضمائية
ويرصد تنفيذها .
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وصممكوك دولي ممة ش ممىت م ممن قبيممل مب مماد األم ممم املتح ممدة األساسممية بش ممأن اس ممتقالل الس مملطة القض ممائية
وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو (.)37

()36

 -57ومنممذ إحممالل الدميقراطيممة اسممتهلو احلكومممة عمليممة اهلممدف منهمما إحممدام تغيممري جممذري يف
اجلهاز القضائي وتعزيز استقالله .ويف همذا السمياق يقضمي قمانون عمام  2012املتضممن التعمديل السمابع
عشممر للدسممتور أبال توجممد يف جنممو أفريقيمما سمموى بكمممة عليمما واحممدة وجيعممل مممن احملكمممة الدسممتورية
أعلممى بكمممة يف اجلمهوريممة .أممما قممانون احملمما م الكممربى لعممام  )38(2013الممذي أقممره ال مرئيس يف  13آ /
أرسطس  2013فينشد منه تبسي هيكل احملا م الكربى وترشيد أعماهلا هبدف زايدة فعالية أدائها.
 -58ومبقتضى أحكام املادة  178ممن الدسمتور أنشمئ اجمللمس األعلمى للقضماء وهمو يتمألف ممن
عض موا .وأس ممندت إىل اجملل ممس مبوج م امل ممادة  )5(178م ممن الدس ممتور مهم ممة إس ممداء املش ممورة إىل احلكوم ممة
الوطنية يف أي شأن يتصل ابلقضاء أو يفقامة العدل .وإاافة إىل ذلا ي دي اجمللس الوظائف التالية:
إجراء مقابالت مع املتقدمي لشمغل مناصم قضمائية وتقمد توصميات ابلتعيينمات يف السملا القضمائي
والتعام ممل م ممع الش ممكاوى املرفوع ممة ا ممد القض مماة .وي م دي اجملل ممس الوظيف ممة األوىل بكام ممل هيئت ممه يف ح ممي
ت دي الوظيفة الثانية جمموعة مصغرة تضم  13مفواا .أما الشكاوى فال بد من تقدميها أوالا إىل أمانة
اجملل ممس الكائن ممة يف مكت م ب ممري القض مماة .وت ممنص مدون ممة قواع ممد س مملوك القض مماة عل ممى املع ممايري األخالقي ممة
واملهنية الالزم توافرها يف ل قا ٍ .
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 -59ويعي الرئيس بعد التشاور مع زعماء األحزا املمثلة يف اجلمعية الوطنية بري القضاة وانئبه
ويعي بعمد التشماور ممع اجمللمس األعلمى للقضماة رئميس وانئم رئميس بكممة االسمتئناف العليما .ويعمي
ال مرئيس قضمماة احملكمممة الدسممتورية اآلخ مرين بعممد التشمماور مم ع بممري القضمماة وزعممماء األح مزا املمثلممة يف
اجلمعيممة الوطنيممة وبعممد فحممص متم ٍ
مأن لقائمممة املرشممحي املقدمممة مممن اجمللممس .ويعممي ال مرئيس سممائر قضمماة
احملا م الكربى بناء على مشورة اجمللس.
 -60ومبوجم قممانون قضمماة احملمما م اجلزئيممة لعممام  )39(1993يقمموم وزيممر العممدل وشم ون السممجون بتعيممي
قضمماة تلمما احملمما م بعممد التشمماور مممع هيئممة قضمماة احملمما م اجلزئيممة وهممي هيئممة قانونيممة أنشممئو مبوجم قممانون
قضاة احملا م اجلزئية .ويرأس تلا اهليئة قا ٍ يعينه الرئيس ابلتشاور مع بري القضاة .ومن بمي مهمام اهليئمة
جتميع مدونة لقواعد سلوك املوظفي القضائيي يف احملا م الصغرى (احملا م احمللية وبا م املناطق) وإسمداء
املشورة لوزير العدل بشأن تعيي قضاة احملا م اجلزئية .ما أ ا تسدي املشورة للموزير أو تقمدم لمه توصميات
أو توافيممه بتقممارير ليسممتفدمها يف تزويممد الربملممان ابملعلومممات عممن أي مسممألة تتصممل ابالسممتقالل والفعاليممة يف
إقامة العدل يف احملا م اجلزئية .وجتري مذلا حتقيقمات فيمما يتعلمق بوقمف قضماة احملما م اجلزئيمة عمن العممل
وعزهلم وتقدم توصيات للوزير يف هذا الصدد .ويف حالة إتيمان أحمد قضماة احملما م اجلزئيمة سملو ا يمدعي أنمه
رري قو جيوز إبالغ رئيس قضاة احملكمة ال يرأس فيها القااي املعين اجللسات بمذلا .ومبوجم قمانون
عام  2008املتعلق مبعهد التعليم القضائي يف جنو أفريقيا( )40أنشئ معهد للتعليم القضمائي اهلمدف منمه
فالة استقالل احملا م وحيادها وصون رامتها واممان سمهولة اللجموء إليهما وفعاليمة أدائهما وذلما بتموفري
التممدري يف جمممال القضمماء جلميممع املمموظفي القضممائيي (القضمماة وقضمماة احملمما م اجلزئيممة) .ويتمموىل إدارة معهممد
التعليم القضائي جملس يضم  20شفص ا ويرأسه بري القضاة.
__________

()36
()37
()38
()39
()40
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اعتمدت يف عام .1985
اعتمد يف عام  1981وصدقو عليه جنو أفريقيا يف عام .1996
القانون رقم  10لعام .2013
القانون رقم  90لعام .1993
القانون رقم  14لعام .2008
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 -61ولقممد بم ذلو احلكومممة والسمملطة القضممائية جهممودا بممرية لتحويممل هيئممة القضمماة إىل هيئممة جتسممد
على نطاق واسع الم يبمة السمكانية لبلمدان .ويمرد يف اجلمدول أدانه بيمان توزيمع القضماة المدائمي يف بلمدان
البال عددهم  250قااي ا حس األصل العرقي ونوع اجلنس وذلا حىت  28شباط/فرباير .2018
اجلدول
ز ز عساتقضيقساتلائمنيستسةساألصمساتع قيسون سا ن ستىتسشبيط/فربا س2018س
19

فئة الوظيفة

قضاة

إانم أفريقيات ذ ور ملونون إانم ملوانت ذ ور هنود إانم هندايت ذ ور بيض إانم بيض

ذ ور أفريقيون
69

16

44

14

11

61

10

25

 -62وفيما يتعلمق بتوزيمع قضماة احملما م اجلزئيمة حسم األصمل العرقمي ونموع اجلمنس تم رد يف اجلمدول
أدانه بياانت مقارنة من عام  1998إىل شباط/فرباير .2018
اجلدول
ز ز عسقضي ساحمليك سا تئيأستسةساألصمساتع قيسون سا ن ستىتسشبيط/فربا س2018
20

White
Female

Total

Coloured
Female

White Male

Indian
Female

Coloured
Male

African Female Indian Male

African Male

1998

1998 2018

2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018 1998 2018
8

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

2

Regional Court President

46 173 359

8

83

11 144

0

17

0

25

4

13

1

72

1

92

15

Regional Magistrate

1 30

1

2

7

1

0

1

1

1

0

1

0

7

1

3

20

Chief Magistrate

17 156 113

4

15

5 67

0

5

0

8

1

5

2

21

4

37

78

Senior Magistrate

218 1149 1678

299 185

94 527

5

78

92 29

74 14

15

371

56

452

318

Magistrate

283 1515 2175

399 198

112 750

5

101

126 30

93 19

18

472

62

589

433

17

7

43,6%

س

POST CLASS

42,9%

-46,8%

2140,0%

236,7%

563,2%

416,7%

661,3%

36,0%

Grand Total
Percentage change

س احمليك س
 -63تشمل احملا م احملكمة الدستورية( )41وبكممة االسمتئناف العليما( )42واحملما م الكمربى مبما يف ذلما
أي بكمة استئناف ربى تنشمأ مبوجم قمانون يصمدره الربملمان للنظمر يف دعماوى اسمتئناف أحكمام احملما م
الكربى( )43واحملا م اجلزئية( )44وأي بكمة أخرى تنشأ أو يتم إقرار وجودها مبوج قانون يصدره الربملان
مبما يف ذلما أي بكممة مماثلمة يف وامعها إمما للمحما م الكمربى أو احملما م اجلزئيمة .وتب مع ا لمذلا أنشمئو
بقواني احملا م التالية :احملا م اخلاصة بضرائ الدخل وبكمة استئناف منازعات العمل وبكممة العممل
واحملكمممة املفتصممة ابملطالبممات املتعلقممة ابألرااممي وبكمممة اسممتئناف دعمماوى املنافسممة وبكمممة االنتفمماابت
وبا م الطالق واحملا م املفتصة ابلنظر يف دعاوى املستهلكي و احملا م العسمكرية  .وأنشمئو مبوجم
__________

()41
()42
()43
()44
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يرد النص املتعلق هبا يف املادة  167من الدستور.
املادة .168
املادة .169
املادة .170
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أحكام املمادة  9ممن الدسمتور وقمانون حتقيمق املسماواة ومنمع التمييمز دون وجمه حمق لعمام  )45(2000بما م
للفصل يف دعاوى املساواة.
 -64وتوج ممد أيض م ا ب مما م خاص ممة بوح ممدات التحقي ممق وب مما م تتص ممة ابلنظ ممر يف ال ممدعاوى املتص مملة
مبجل ممس الط م البيط ممري و با م /هيئ ممات قض ممائية تفص ممل يف ال ممدعاوى املتص مملة ابملي مماه وم مما إىل ذل مما
(وتنشممأ تل مما احمل مما م مبوج م تش مريعات ب ممددة الغ ممر ) .وتوج ممد ع ممالوة عل ممى ذل مما احمل مما م ال م تض ممم
زعماء القبائل وال ينحصمر اختصاصمها يف تطبيمق القمانون العمريف .و مة أيضم ا بما م متفصصمة تشمكل
جزءا من با منا العادية ولكنها تر ز على جماالت بعينها(.)46
 -65وتشكل احملا م التقليدية جزءا من نظام إقامة العدل ال رو عنمه .ففمي الفصمل  12ممن الدسمتور
يعمف بشيوخ القبائل بوصفهم م سسة هلا واعها ودورها وفق ا للقانون العريف وذلا مع التقيد ابلدستور.
ما أن وجود احملا م التقليدية مثبو يف اجلدول رقم  6من الدستور .ويفعمف يف الدسمتور ابلقمانون العمريف
ومممن مث ال بممد مممن إصممدار تش مريعات تممنظم ذلمما .فاحملمما م التقليديممة هلمما وجممود يف الواقممع وابلتممايل يتحممتم
دسممتورايا إخضمماع تلمما احملمما م لتغي مريات جذريممة حبي م تممتالءم مممع الدسممتور .ويعكممف الربملممان حاليم ا علممى
دراسة مشروع قانون احملا م التقليدية لكفالة تعاملنا مع مفاهيم العدالة التقليدية على حنو سليم.
 -66ومممن املتمموخى أيضم ا االسممتعانة ابحملمما م اجملتمعيممة يف تنفيممذ نظممام العدالممة التصمماحلية يف ظممل نظممام
العدالممة اجلنائيممة .ويتمثممل اهلممدف مممن ذلمما يف فالممة التعامممل مممع اجل مرائم األقممل خطممورة مممن خممالل ب مرامب
لتحويم ممل املسم ممارات بم ممدالا مم ممن إصم ممدار أحكم ممام ابلسم ممجن .وتعكم ممف وزارة العم ممدل حال مي م ا علم ممى وام ممع إطم ممار
للسياسات املتعي اتباعها فيما يتعلق ابحملا م اجملتمعية اهلدف منه وامع تصمور لنمموذل احملكممة اجملتمعيمة
املناس للنظام الدميقراطي الدستوري يف جنمو أفريقيما ممع أخمذ حتميمة التغيمري اجلمذري الم يشمدد عليهما
الدسممتور يف االعتبممار .ويشمممل مفهمموم احملكمممة اجملتمعيممة عناصممر العدالممة التصمماحلية الم تنصم علممى إعممادة
__________

()45
()46
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القانون رقم  4لعام .2000
ب مما م اجل مرائم التجاري ممة :وه ممي أيض م ا ب مما م جنائي ممة عادي ممة (بدرج ممة بكم ممة منطق ممة قض ممائية) تنش ممأ ابالش مماك م ممع املديري ممة
الوطنية للنياابت العامة وتر ز على قضااي االحتيال والقضااي التجارية املعقدة.
با م اجلرائم اجلنسية :وهي با م جنائية عادية (بدرجة بكمة منطقة قضائية) تر ز على أنواع بعينها من القضااي ويبل
عدد تلا احملا م حاليا  75بكمة وتنشأ ابالشماك مع املديرية الوطنية للنياابت العامة والسلطة القضائية هبمدف الفصمل
يف القضااي اجلنسية بطريقة خاصة تراعى فيها احلساسيات.
احملا م البيئية :وهي با م جنائية عادية تر ز علمى أنشمطة عصماابت الصميد رمري املشمروع وعلمى التعجيمل بسمري با ممات
مرتك اجلرائم البيئية ال سيما جرمية صيد أذن البحر رري املشروع/واالجتار بقرون وحيد القرن وما إىل ذلا.
احملا م اخلاصة ابألطفال :احملا م اجلزئية مجيعها با م خاصة ابألطفال مهمتها محاية األطفال املهملي الذين يتعرامون
لإليذاء واالستغالل وانتشاهلم من األوااع ال تساء فيها معاملتهم.
با م األحدام :ومهمتها إبعاد األطفال الذين خيالفون القمانون عمن نظمام العدالمة اجلنائيمة السمائد قمدر اإلمكمان .وجيمري
إنشاء مرا ز جامعة للفدمات املتصلة بنظام اقضاء ألحدام ويوجد منها يف الوقو الراهن ثالثة ( )3مرا ز.
احملما م املفتصممة بمدعاوى النفقممة :ومهمتهما إصممدار أحكمام صممرف النفقمة لألطفممال وإنفاذهما وذلمما مبقتضمى قممانون النفقممة
لعام .1998
احملمما م املفتصممة بممدعاوى العنممف العممائلي :ومهمتهمما إصممدار أوامممر محايممة النسمماء واألطفممال واملسممني وفقم ا للقممانون املتعلممق
ابلعنف العائلي الصادر يف عام .1998
با م املطالبات الصغرية :وقد أنشئو للفصمل بصمورة عاجلمة وسمريعة ودون تكلفمة عاليمة يف املطالبمات الصمغرية الم تقمل
قيمتها عن  15 000راند وال تستدعي حضور بامي.
احملما م البلديمة  :يطلمق علمى همذه احملما م بما م بلديمة إال أ ما بما م جزئيمة بليمة عاديمة تنشم أ ابالشمماك ممع البلممدايت
واملناطق احلضرية الكربى للفصل يف القضااي املتعلقة أبوامر البلدية وتالفات املرور مبا يساعد احملا م اجلنائية العادية على
الم يز على األمور األشد خطورة.
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األمممور إىل نصمماهبا ورد االعتبممار واملصمماحلة بممي الضممحية واجلمماين وم من ع اجلرميممة علممى الصممعيد اجملتمعممي وتمموفري
اخلممدمات علممى أسمماس تطمموعي للجنمماة والضممحااي .ويف سممياق تطمموير السياسممات طفلم إىل جلنممة إصممال
القواني يف جنو أفريقيا أن تضيف إىل برانجمها اخلاص ابلبحوم حبث ا بشأن احملا م اجملتمعية.
 -67وم ممن ب ممي ال ممدوائر األخ ممرى امللحق ممة ابحملم مما م والم م تم م دي دورا هامم م ا يف فال ممة محاي ممة حقم مموق
اإلنسان مكتم احملامماة املتفصمص يف قضمااي األسمرة المذي تتوجم استشمارته يف شم ون مل مما خيمص
األطف ممال م ممن أم ممور ابعتب ممار أن احملكم ممة العلي مما ه ممي ويل أم ممر مجي ممع األطف ممال يف جن ممو أفريقي مما .ويت مموىل
املكتم أيضم ا قضممااي املنازعممات بممي الوالم دين أو أفمراد األسممرة وحممول مسم ولية ممل مممن الوالممدين وحقمموق
األطفممال .ومبوجم القممانون املتعلممق برعايممة األطفممال لعممام  )47(2005مت توسمميع نطمماق املهممام الم ي ديهمما
املكتم م فهم ممو اهليئم ممة الرئيسم ممية املكلفم ممة يفدارة نظم ممم السم ممجالت املتعلقم ممة ابالختطم مماف الم ممدويل لألطفم ممال
مما حيمي األطفال من اآلاثر الضارة الختطافهم إىل بلد أجن علمى يمد أحمد والمديهم أو القمائمي علمى
رعايتهم .ولقد رمدت اتفاقيمة الهماي املتعلقمة ابجلوانم املدنيمة لالختطماف المدويل لألطفمال والم انضممو
إليها جنو أفريقيا يف  1تشرين األول/أ توبر  1996تشكل جزءا من قواني بلدان مبقتضى القانون املتعلق
برعايممة األطفممال لعممام  .2005وتتمميح مشممار ة بلممدان يف هممذا الصمما الممدويل إمكانيممة إعممادة األطفممال ال ممذين
فجيلَبون إىل جنو أفريقيا أو فخيتطفون منها على وجه السرعة و/أو أتمي حقهم يف التواصل مع من رحلموا
عنمه مممن والممديهم .وخمالل عممام  2016وافممق بلممدان علمى انضمممام  34بلممدا آخممر ليصمل عممدد الممدول املتعاقممد
معها إىل  83دولة األمر الذي من شأنه أن يسهم يف توسيع نطاق عملنا يف جمال محاية الطفل.
 -68وفيما يتعلق ابخلمدمات املتعلقمة بم مات املتموفي وبتصمفية الم مات املعسمرة وتسمجيل األمماانت
وابلوص مماية وال فقوام ممة ويفدارة الوص ممي ألم موال القاص م رين واألش ممفاص املع مماقي ذهني ما في ديه مما للجمه ممور
املوظف القضائي امللحق ابحملكمة العليا.
 -69ومن انحية أخرى أنشئو مبوج املادة  179من الدستور هيئة ادعاء وطنية واحدة .ولقد مت
إنشمماء مكت م امل ممدير ال مموطين للني مماابت العامممة يف  1آ /أرس ممطس  .1998وتض ممم اهليئ ممة امل ممذ ورة املم دير
الوطين وهو يتوىل رائسة املكت ونوا املدير الوطين لش ون النياابت العامة ومديري النياابت العاممة
واملممديرين اخلاصممي وأعضمماء آخ مرين م ممن هيئممة االدعمماء معينممي يف املكت م أو معممارين إليممه وأعضمماء م ممن
املوظفي اإلداريي يف املكتم  .أمما القمانون المذي يمنظم هيئمة االدعماء فهمو القمانون املتعلمق هبيئمة االدعماء
الوطنية لعام  .)48(1998ووفقا للدستور مينح القانون املذ ور هيئة االدعاء سلطة إقامة الدعاوى اجلنائية
ابسممم الدولممة وأداء ممل ممما ميكممن أن يمت م علممى إقامممة الممدعاوى اجلنائيممة مممن مهممام اممرورية .ويف دولممة
حيكمهمما الدسممتور مثممل جنممو أفريقيمما مممن حممق مجيممع املمواطني التمتممع حبيمماة أفضممل  -حيمماة خاليممة مممن
اخلمموف ومممن اجلرميممة .ومممن مث فهيئممة االدعمماء الوطنيممة ت م دي بوصممفها شمريك ا أساسممي ا يف نظممام العدالممة
اجلنائيممة دورا ابلم األمهيممة يف فالممة توجيممه اال ممام ملمرتك اجلمرائم وحتممميلهم مسم ولية أفعمماهلم اإلجراميممة.
وتساعد اهليئة أيض ا على امان ثقة الرأي العام يف نظام العدالة اجلنائية.

س إنويذساتقين نسوإقيةأساتعللس

س

 -70لكفالة سالمة اجلميع يف جنو أفريقيا تعمل و االت إنفاذ القانون جنب ا إىل جن ممع اإلدارة
املعني م ممة يفقام م ممة الع م ممدل وتط م مموير النظ م ممام الدس م ممتوري وهيئ م ممة االدع م مماءات الوطني م ممة وإدارة خ م ممدمات الس م ممجون
وإدارة التنمية االجتماعيمة وإدارات أخمرى لتحقيمق همدف خطمة التنميمة الوطنيمة املتجسمد يف الشمعار القائمل
الناس افة يف جنمو أفريقيما آمنمون ويشمعرون ابألممان  .وللنهمو هبمذه املهممة ممع وامع األهمداف

__________

()47
)48
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القانون رقم  38لعام .2005
القانون رقم  32لعام .1998
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املنشمودة نصم أعيننما علمى امتمداد سلسملة القيممة أنشمئو علمى مسمتوى جملمس الموزراء اجملموعمة املعنيمة
ابلعدل ومنمع اجلرميمة واألممن .ويتمثمل بمور تر يمز اجملموعمة املمذ ورة يف مكافحمة اجلرميمة والفسماد مبما يتميح
اتبمماع ممب متكامممل ومنسممق يف واممع السياسممات وتنفيممذها وتنفيممذ ب مرامب العمممل احلكوميممة الصممادر هبمما
تكليف من جملس الوزراء واملواوعة يف اوء خطة العمل الوطنية.
 -71وين ممي الدس ممتور يف الفص ممل  11من ممه ب ممدائرة ش ممرطة جن ممو أفريقي مما املس م ولية ع ممن من ممع اجلرمي ممة
ومكافحته مما والتح ممري عنه مما واحلف ممام عل ممى األم ممن الع ممام ومحاي ممة وأتم ممي س ممكان اجلمهوري ممة وممتلك مما م
ويفعممالء لمممة القممانون وإنفمماذه .ويتوج م علممى دائممرة شممرطة جنممو أفريقيمما أن يممئ للشممع افممة يف
جنممو أفريقيمما بيئممة يسممودها األمممان واألمممن؛ أن ت ممدرأ أي خطممر ميكممن أن يهممدد أمممن أي مجاعممة بلي ممة
وسممالمة أفرادهمما؛ أن حتقممق يف أي جمرائم ممدد أمممن أي مجاعممة بليممة وسممالمة أفرادهمما؛ أن تكفممل تقممد
اجملرمي للعدالة؛ أن تشارك يف جهود معاجلة أسمبا اجلرميمة .ويتنماول قمانون دائمرة شمرطة جنمو أفريقيما
لعام  )49(1995األمور املتصلة يفنشمائها وهبيكلهما التنظيممي ولوائحهما التنظيميمة وابإلشمراف عليهما .ويمرد
يف اجلدول أدانه بيان عدد اجلرائم اخلطرية املبل عنها يف جنو أفريقيا يف الفمة .)50(2017-2013
اجلدول
ساخلطري ساملبلغسعن يسعس ن بساف قيي،س2017-2013
س
ا ائ
21

فئة اجلرائم

()51

نيسان/أبريل حىت آذار/مارس
2014/2013

2015/2014

2016/2015

جرائم انشئة عن االحتكاك بي األشفاص (جرائم اد األشفاص)
18 673
17 805
17 023
القتل
51 895
53 617
56 680
اجلرائم اجلنسية
18 127
17 537
16 989
الشروع يف القتل
االعت م م م ممداء بني م م م ممة إحل م م م مماق أذى
182 933
182 556
182 333
بدين خطري
اعتم ممداء يعاقم م عليم ممه القم ممانون
العام
164 958
161 486
166 081
سم مرقة يعاق م م عليهم مما القم ممانون
54 110
54 927
53 505
العام
سمرقة مقمنممة بظممروف مشممددة
132 527
129 045
118 963
للعقوبة
ا ة ة ة ة ة ائ ساتنيش ة ة ة ةةعأسع ة ة ة ةةلس
ص
التق يكسبنيساألشمي س
623 223
616 973
611 574

القضااي
الفرق

ابلنسبة املئوية
معدل التغري

19 016

343

1,8

49 660

2 235-

4,3-

18 205

78

0,4

170 616

12 317-

6,7-

156 450

8 508-

5,2-

53 418

692-

1,3-

140 956

8 429

6,4

608 321

14 902-

2,4-

2017/2016

النسبة :اجلرائم الناشئة عن االحتكاك بي األشفاص (جرائم اد األشفاص)
القتل
الشروع يف القتل
اعتداء بنية إحلاق أذى بدين خطري

31,9

32,9

34,0

34,1

0,1

31,9

32,4

33,0

32,6

0,4-

342,1

337,3

332,8

305,5

27,3-

__________

()49
()50
()51
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النسبة :اجلرائم الناشئة عن االحتكاك بي األشفاص (جرائم اد األشفاص)
اعتداء يعاق عليه القانون العام

311,6

298,4

300,1

280,2

20,0-

سرقة يعاق عليها القانون العام

100,4

101,5

98,4

95,7

2,8-

اجلرائم اجلنسية
االرتصا

45 349

43 195

41 503

39 828

1 675-

4,0-

اعتداء جنسي

6 597

6 087

6 212

6 271

59

0,9

شروع يف ارتكا جرائم جنسية

2 913

2 641

2 573

2 073

500-

19,4-

1 821

1 694

1 607

1 488

119-

7,4-

56 680

53 617

51 895

49 660

2 235-

4,3-

جرائم جنسية انشئة عن االحتكاك
بي األشفاص
جرائم جنسية

النسبة :اجلرائم اجلنسية
االرتصا

85,1

79,8

75,5

71,3

4,2-

اعتداء جنسي

12,4

11,2

11,3

11,2

0,1-

شروع يف ارتكا جرائم جنسية

5,5

4,9

4,7

3,7

1,0-

جرائم جنسية انشئة عن االحتكاك بي األشفاص

3,4

3,1

2,9

2,7

0,3-

الفئات الفرعية من جرمية االعتداء بنية إحلاق أذى شديد
سرقة السيارات

11 180

12 773

14 602

16 717

2 115

14,5

خطف الشاحنات

991

1 279

1 184

1 183

1-

0,1-

سرقة النقود يف أثناء عملية نقلها

145

119

137

152

15

10,9

سرقة البنوك

21

17

6

3

3-

50,0-

سرقة املسا ن

19 284

20 281

20 820

22 343

1 523

7,3

سرقة األما ن رري السكنية

18 573

19 170

19 698

20 680

982

5,0

جرائم ثالثية

49 037

52 224

55 120

59 740

4 620

8,4

فئ م ممات فرعي م ممة م م ممن الس م مرقة املقمن م ممة
بظروف مشددة للعقوبة
احلرق عمدا
إتالف املمتلكات عمدا
اجل م رائم املتص مملة ابالحتك مماك ب ممي
األشفاص

GE.19-21256

50 194

53 639

56 447

61 078

4 631

8,2

5 458

5 127

4 903

4 321

582-

11,9-

117 983

120 662

119 901

116 409

3 492-

2,9-

123 441

125 789

124 804

120 730

4 074-

3,3-
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اجلرائم املتصلة ابملمتلكات
السطو على األما ن رري السكنية

73 464

74 358

75 008

75 618

610

0,8

السطو على املسا ن

259 784

253 716

250 606

246 654

3 952-

1,6-

سرقة السيارات والدراجات النارية

56 645

55 090

53 809

53 307

502-

0,9-

143 801

145 358

139 386

138 172

1 214-

0,9-

سرقة املاشية

24 534

24 965

24 715

26 902

2 187

8,8

اجلرائم املتصلة ابملمتلكات

558 228

553 487

543 524

540 653

2 871-

0,5-

سرقة أجزاء مممن السمميارات أو أشممياء
من داخلها

جرائم خطرية أخرى
مجي ممع الس ممرقات الم م مل ي ممتم ذ ره مما
يف مواع آخر

362 517

360 541

340 372

328 272

12 100-

3,6-

جرمية جتارية

76 744

67 830

69 917

73 550

3 633

5,2

سرقة معرواات املتاجر

70 487

71 327

68 786

67 454

1 332-

1,9-

جرائم خطرية أخرى

510 748

499 698

479 075

469 276

9 799-

2,0-

جرائم خطرية أخرى
جمرائم خطممرية أبلغممو عنهمما 17

1 803 991

1 795 947

1 770 626

1 738 980

31 646-

1,8-

مجاعة بلية

جرائم ا تشفو نتيجة جلهود الشرطة
حي م ممازة األس م مملحة الناري م ممة والم م ممذخرية
بصورة رري مشروعة
اجلرائم املتصلة ابملفدرات
قيادة السيارات حتو أتثري الكحول
أو املفدرات
جرائم جنسية
اجلرائم ال ا تشفو نتيجة جلهود
الشرطة

15 362

15 116

14 772

16 134

1 362

9,2

260 596

266 902

259 165

292 689

33 524

12,9

69 725

68 561

76 159

75 034

1 125-

1,5-

4 720

6 340

5 830

6 164

334

5,7

350 403

356 919

355 926

390 021

34 095

9,6

 -72وفيما يتعلق مبسألة العدالة اجلنائية أفحرز تقدم يف استعرا نظمام العدالمة اجلنائيمة ويف حتديثمه
يف إطمار بمرانمب نظمام العدالمة اجلنائيمة املتكاممل .وهمو نظمام ممن شمأنه أن يعماو املشما ل وأوجمه القصممور
على امتداد سلسلة القيمة يف جمال العدالة اجلنائية وينشد منه تعزيز التعاون والتكامل بي و االت إنفاذ
القانون يف سياق حتقيق هدف خطمة التنميمة الوطنيمة االسمماتيجي املتمثمل يف بنماء جمتمعمات بليمة أ ثمر
أماانا وإرساء نظام قوي للعدالة اجلنائية.

34

GE.19-21256

HRI/CORE/ZAF/2019

 -73ونف ممذت أيض م ا جن ممو أفريقي مما برانجم م ا لتمك ممي الض ممحااي و فال ممة إنص مماف الض ممحااي والش ممهود
ودعمهمم بصممورة اتممة وهممي تواصمل المممويب للم يمز علممى ذلمما بوجمه خمماص عمرب قنموات عمدة مممن بينهمما
ميثاقنا املتعلمق حبقموق الضمحااي .ويف سمياق مكافحمة اجلرميمة يسمتعان ابالستقصماءات الم جتمرى بشمأن
الضحااي يف رصد التصورات فيما يتعلق ابجلرمية وقياس مدى راا متلقي خدمات الشرطة واحملما م عمن
تلمما اخلممدمات .وجتممدر اإلشممارة يف هممذا الصممدد إىل االستقصمماء املتعلممق بضممحااي اجلرميممة الممذي فجيممرى
سنوايا علمى نطماق األسمر املعيشمية هبمدف اسمتقاء املعلوممات عمن ديناميمات اجلرميمة ويفلمتمس ممن خمالل
االستقصاء الوقوف على تصورات اجلمهور عن مدى إسمهام أنشمطة الشمرطة واملمدعي واحملما م ودوائمر
السجون يف منع اجلرمية ومنع وقوع احااي .ويشكل االستقصاء أيضا مصدرا مكممالا للبيماانت املتعلقمة
مبعدالت اجلرمية يف جنو أفريقيا .ولقد أظهر استقصاء عام  )52(2017/2016أن ثقة األسر املعيشية يف
دوائر الشرطة واحملا م بدأت تتآ ل ابلتدريب على مر السني .فاألسر املعيشية ال أبدت وجهات نظر
سمملبية فيممما خيممص الشممرطة تممرى أن الشممرطة مل تفلممح يف اسممتعادة املسممروقات ( 59يف املائممة) يف حممي أن
األسر ال أبدت استياءا من خدمات احملا م ذ رت أن احملا م تتساهل بشدة مع اجملرمي.

س املسيعل ساتقين نيأس

س

 -74يممنص الدس ممتور عل ممى أن لك ممل طف ممل و ممل ش ممفص يري ممد ف ممض ن مزاع أم ممام احملكم ممة أو أي هيئ ممة
قضائية أخرى ولكمل ممتهم و مل شمفص بتجمز مبما يشممل السمجي الصمادر امده حكمم احلمق يف أن
يتوفر له التمثيل القانوين على نفقة الدولة يف احلاالت ال ميكن أن يقع فيها ظلم ّبي إن مل تقدم تلما
املس مماعدة .وهك ممذا أفنش ممئو مبوج م ق ممانون املس مماعدة القانوني ممة يف جن ممو أفريقي مما لع ممام  )53(2014هيئ ممة
املسمماعدة القانونيممة يف جنممو أفريقيمما بوصممفها يمماانا حكوميم ا وطنيما لتفممي بتلمما االلتزامممات املنصمموص
عليه مما يف الدس ممتور( .)54فامل ممادة  34مم ممن الدس ممتور تكف ممل إمكاني ممة اللجم مموء إىل احمل مما م واحل ممق يف جلسم ممة
استماع علنية عادلة( . )55وحددت اهليئة يف اتساق مع الشروط ال ألزمها هبما الدسمتور والقمانون المذي
أنشئو مبوجبه األولوايت التالية فيما يتصل بتقد املساعدة القانونية إىل:
•

__________

()52
()53
()54
()55
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األطفال يف القضااي املدنية ال متسهم حيثما ميكن أن يقع ظلم ّبي إن مل تقدم تلما
املساعدة؛

•

ل شفص بتجز (مبا يشمل السجناء الصادر ادهم أحكام)؛

•

ل شفص متهم يف جرمية؛

•

من يرربون يف استئناف قرار أصدرته بكمة أو إعادة النظر فيه أمام بكمة أعلى؛

•

النساء ال سيما يف قضااي الطالق والنفقة والعنف العائلي؛

•

املعدمون الذين ال ميلكون أي أرا ٍ ال سيما يف حاالت الطرد.

2017/2016

هيئ ممة إحص مماءات جن ممو أفريقي مما النش ممرة اإلحص ممائية

االستقص مماء املتعل ممق بض ممحااي اجلرمي ممة لع ممام
الصادرة يف أيلول/سبتمرب .2017
القانون رقم  39لعام .2014
يت مموىل إدار مما جمل ممس م ممديرين خيض ممع للمس مماءلة أم ممام وزي ممر الع ممدل وش م ون الس ممجون و ممذلا أم ممام الربمل ممان إال أ مما تتمت ممع
ابالستقالل يف مباشرة أنشطتها العملية.
ت ممنص امل ممادة  34م ممن دس ممتور اجلمهوري ممة لع ممام  1996عل ممى أن لك ممل ش ممفص احل ممق يف أن حيي ممل أي ن مزاع ميك ممن تس مويته بتطبي ممق
القانون للفصل فيه يف جلسة استماع علنية عادلة تعقدها بكمة ما أو حس االقتضاء أي هيئة تقااي مستقلة وبايدة .
P0341
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 -75واهليئة مكلفة أيض ا مبوج القمانون املنشمئ هلما بتقمد أو إاتحمة املسماعدة القانونيمة واملشمورة
القانونيمة وتمموفري التمثيممل القممانوين لألشمفاص علممى نفقممة الدولممة والتعريمف ابحلقمموق وااللتزامممات القانونيممة
وتوفري املعلومات يف همذا الصمدد( .)56ومتمول اهليئمة ممن اخلزانمة الوطنيمة( .)57وفيمما يتعلمق بتقمد املسماعدة
القانونية للفقراء واملستضعفي فيما يلي إحصاءات عام  2018/2017الصادرة يف هذا الصدد:
•

تلق ممى مم مما جمموعم ممه  731 856مم ممو الا املسم مماعدة القانونيم ممة واملشم ممورة القانونيم ممة يف قضم ممااي
جنائية وقضااي تندرل يف نطاق القانون املدين؛

•

مت توفري التمثيل القانوين يف  426 617قضية؛

•

تلقم ممى  87( 371 202يف املائم ممة) مو م ممل املسم مماعدة يف قضم ممااي جنائيم ممة يف حم ممي تلقم ممو
 13( 55 415يف املائة) مو لة املساعدة يف قضااي مدنية؛

•

رفعو  25دعوى تقااي اسماتيجي؛

•

املساعدة يف  1 774دعوى استئناف است نف فيها احلكم/العقوبة أمام بكمة أعلى؛

•

بلغممو نسممبة العم ممالء املممودعي مرا ممز احلممبس القضممائي يف انتظ ممار احملا مممة يف قض ممااي
جنائية  34يف املائة ( 46 726عميالا)؛

•

تلقممى املس مماعدة  16 350طف مالا  62يف املائ ممة مممنهم ( 10 141طف مالا) ارتكب موا أعم مماالا
تالفممة للقممانون و 38يف املائممة مممنهم ( 6 209أطفممال) ممانوا يف حاجممة إىل مسمماعدة يف
قضااي مدنية؛

•

أسديو املشورة القانونية إىل  305 239عميالا.

 -76وفيممما يتعل ممق يفمكاني ممة اس ممتفادة امله مماجرين والالجئممي وملتمس ممي اللج مموء م ممن ب مرامب املس مماعدة
القانونيممة جيممدر التشممديد علممى أن شممرعة احلقمموق املدرجممة يف الدسممتور تممنص علممى فالممة أرلبيممة احلقمموق
لم الكافة  -أي ليس ألهايل جنو أفريقيا فحس بل وأيض ا للرعااي األجان داخل حدودان(.)58
ومن مث تتا املساعدة القانونية لكل من يعيش يف جنو أفريقيا إن انو القضية:

__________

()56

()57
()58
()59
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•

جنائية؛

•

تص أطفال؛

•

تص ملتمسي اللجوء  -تتا املساعدة القانونية ملن يطلبون اللجموء أو يعتزممون التقمدم
بطل جلوء مبوج أحكام الفصلي  3و 4من قانون الالجئي لعام )59(1998؛

ت ممنص امل ممادة  3م ممن الق ممانون رق ممم  39لع ممام  2014املتعل ممق ابملس مماعدة القانوني ممة يف جن ممو أفريقي مما عل ممى أن أه ممداف هيئ ممة
املساعدة القانونية يف جنو أفريقيا هي:
تقد أو إاتحة املساعدة القانونية واملشورة القانونية؛
توفري التمثيل القانوين لألشفاص على نفقة الدولة؛
التعريف ابحلقوق وااللتزامات القانونية وتوفري املعلومات يف هذا الصدد حسبما ينص عليه الدستور والقانون املشار إليه آنف ا .
جيممرى تمموفري االعتمممادات املاليممة جممزء مممن إطممار النفقممات يف األجممل املتوسم الممذي يغطممي فمممة قممدرها ثممالم سممنوات .ويف عممام
 2018/2017بل جمموع املنحة املالية  1 754 394 000راند ( 140مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة).
احلقمموق ال م ال مت ممنح إال لم م امل مواطني ه ممي :احلق مموق السياس ممية  -املممادة  19واجلنس ممية  -امل ممادة  20واحل ممق يف دخ ممول
جنو أفريقيا والبقاء فيها واإلقامة يف أي مكان فيها واحلق يف استفرال جوار سفر  -املادة  21واحلق يف اختيار احلرفة
أو املهنة أو الوظيفة  -املادة .22
القانون رقم  130لعام .1998
GE.19-21256
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•

ميكن أن ت ثر إجيابي ا يف حياة عدد بري من املعوزين أو ميكن أن ت ثر إجيابيم ا يف حيماة
عدد بري من املعوزين خبالف الشفص الذي قدمو له/األشفاص الذين قدمو هلم
اخلدمات القانونية مباشرة.

 -77ومبقتضى الالئحمة امللحقمة بقمانون املسماعدة القانونيمة يف جنمو أفريقيما جيموز تقمد تلما املسماعدة
ألي ش ممفص يوج ممه إل مميهم اال ممام رمسيم ا يف إح ممدى ب مما م جن ممو أفريقي مما ش مريطة أن يك ممون ذل مما الش ممفص
مسم ممتوفيا لشم ممروط احلصم ممول علم ممى املسم مماعدة القانونيم ممة يف الالئحم ممة املم ممذ ورة( )60وتتم مما لألشم ممفاص الطبيعيم ممي
خممدمات املسمماعدة القانونيممة لغراممي إسممداء املشممورة والتمثيممل القممانوين( .)61وحيممق مللتمسممي اللجمموء واملهمماجرين
والالجئي االستفادة ممن املسماعدة القانونيمة يف المدعاوى اجلنائيمة ممىت وجمه إلميهم ا مام ابرتكما فعمل إجراممي
حي م إ ممم ين ممدرجون ب ممذلا يف نط مماق تعري ممف املتهم ممي( )62مم مما جيي ممز هل ممم تلق ممي املش ممورة القانوني ممة ابعتب ممارهم
أشفاصم ا طبيعي ممي .ومبقتض ممى البن ممد  19م ممن الالئح ممة جي مموز م ممنح املس مماعدة القانوني ممة لطالبيه مما مم ممن يلتمس ممون
اللج م م مموء يف اجلمهوري م م ممة أو يعتزم م م ممون تق م م ممد طل م م م جل م م مموء مبوج م م م الفص م م ممل  3أو  4م م م ممن ق م م ممانون الالجئ م م ممي
لعم ممام  .)63(1998ووفقم م ا للبنم ممد  )1(10مم ممن الالئحم ممة جيم مموز تم مموفري املسم مماعدة القانونيم ممة مم ممن أجم ممل محايم ممة احلقم مموق
الدسممتورية .ويقصممد ابحلقمموق الدسممتورية املنصمموص عليهمما يف شممرعة احلقمموق احلقمموق اللغويممة والثقافيممة وحممق
اجلماع ممات احمللي ممة الثقافي ممة والديني ممة واللغوي ممة يف احلماي ممة واحلق مموق االجتماعي ممة واالقتص ممادية .ول ممدى الب ممو يف
قمرارات تقممد املسمماعدة القانونيممة يف إطممار محايممة احلقمموق الدسممتورية تسمشممد هيئممة املسمماعدة القانونيممة بممبعض
املعممايري قبممل أن تقممدم علممى تمموفري تلمما املسم اعدة( .)64فقممد ترفممع اهليئممة أو متممول دعمموى أو أي إجمراءات قانونيممة
أخممرى تنطمموي علممى إمكانيممة التممأثري إجيابيما يف حيمماة عممدد بممري مممن املعمموزين( .)65ويف سممياق العمممل علممى تعزيممز
__________

()60
()61
()62
()63
()64

()65

GE.19-21256

ينص البند  )1(2من الالئحة امللحقة ابلقانون رقم  34لعام  2014املتعلق ابملساعدة القانونية يف جنو أفريقيا على ما يلمي:
جيمموز هليئممة املس مماعدة القانونيممة يف جنممو أفريقي مما أن تمموفر يف الممدعاوى اجلنائي ممة املسمماعدة القانونيممة ألي ش ممفص يوجممه إلي ممه
اال ام رمسي ا يف إحدى با م جنو أفريقيا ويكون مستوفي ا لشروط تلقي املساعدة القانونية احملددة يف الالئحة .
يممنص البنممد  )2(2مممن الالئحممة امللحقممة ابلقممانون رقممم  34لعممام  2014املتعلممق ابملسمماعدة القانونيممة يف جنممو أفريقيمما علممى
ما يلي ال تتا املساعدة القانونية لألشفاص الطبيعيي إال لغر إسداء املشورة والتمثيل القانوين .
يف عام  2017/2016تلقى  3أطفال الجئي املساعدة وجرت مساعدة  3 067شفصا يف دعماوى تتصمل ابهلجمرة تولمو
فيها هيئة املساعدة القانونية الدفاع عن حقوق املهاجرين.
القانون رقم  130لعام .1998
ينص البند  ) 2(10من الالئحمة امللحقمة بقمانون املسماعدة القانونيمة يف جنمو أفريقيما علمى مما يلمي :منم ذ البمو يف ممدى
جمواز تلقممي شممفص ممما املسمماعدة القانونيممة يف قضممية مدنيممة حسممبما يممرد بيانممه يف البنممد الفرعممي ( )1علممى هيئممة املسمماعدة
القانونية يف جنو أفريقيا أن تويل االعتبار للمعايري التالية:
مدى خطورة التبعات ابلنسبة ملقدم/مقدمة طل املساعدة القانونية؛
مدى تعقيد القانون وإجراءات الدعوى فيما يتصل ابلقضية بل النظر؛
مدى قدرة مقدم/مقدمة طل املساعدة القانونية على متثيل نفسه/نفسها بصورة فعالة؛
القدرة املالية ملقدم/مقدمة الطل ؛
ما إذا ان مقدم/مقدممة طلم املسماعدة القانونيمة أرق حماالا إىل حمد بمري ممن الطمرف اآلخمر يف القضمية؛ ومما إذا انمو
سائر الشروط املنصوص عليها يف الالئحة مستوفاة.
الممدعاوى االسمماتيجية هممي دعمماوى ميكممن أن ترسممي سممابقة قانونيممة حيم ميكممن أن حيمممل احلكممم القضممائي يف طياتممه حمالا
لع ممدد ب ممري م ممن املنازع ممات أو املنازع ممات املمك ممن أن تنش ممأ أو ميك ممن أن ي م دي إىل حتس ممن أح موال جمموع ممة م ممن األش ممفاص
أو نسبة ال يستهان هبا من فئة ما .وتتمحور الدعاوى االسماتيجية يف املقام األول حول محاية حقوق اإلنسان األساسية
املنص مموص عليه مما يف الدس ممتور مب مما فيه مما حق مموق اجلماع ممات احمللي ممة االقتص ممادية والثقافي ممة والديني ممة واللغوي ممة حبي م يص ممبح
للدستور يف حياة الفقراء واجلماعات احمللية ال تعاين من اعف احلال دور حقيقي.
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حق مموق ملتمس ممي اللج مموء ومحايته مما ش ممار و اهليئ ممة يف ع ممدد م ممن ال ممدعاوى االس مماتيجية بغ ممر
حقوق رري املواطني(.)66

فال ممة محاي ممة

 -78وتشممارك هيئممة املسمماعدة القانونيممة يف العمممل علممى تعزيممز احلقمموق االجتماعيممة واالقتصممادية مممع
الم يز على الفقراء والفئات الضعيفة يف جمتمعنا .ولقد تضمنو دعماوى عديمدة علمى احلمق يف احلصمول
على سكن مناس ( .)67وفيما يتعلق حبماية احلقوق الثقافية مثلو اهليئة يف دعوى أمفيفو ماراي نغوينيا
اد مودجاجي فلورا مايلي  Mphephu Maria Ngwenya v Modjaji Florah Mayelaneمو لتها يف
سياق محاية حقوق املرأة املتزوجة وفقا للقانون العريف والتقاليد( )68والنهو هبا.

س املل ةةأساملس ةةققلأساملعني ةةأسابتقرقي ةةلسعسةي س ةةيتساتء ة طأسوة ق ةةةساتقوق ةةي ساتقض ةةيئيسعل ةةىس
اتسج نس

س

 -79أنشئو املديرية املستقلة املعنية ابلتحقيق يف ممارسات الشرطة مبوج القانون الصادر يف همذا
الشممأن يف عممام  .)69(2011وحتممل املديريممة املممذ ورة بممل مديريممة الشممكاوى املسممتقلة الم حممددت سمملطا ا
ومهامهمما يف قممانون دائممرة شممرطة جنممو أفريقيمما لعممام  .)70(1995ويممذ ر أن املممادة  )6(206مممن الدسممتور
__________

()66

خ م ممالل ع م ممام 2013

مت ت م مموفري التموي م ممل ل م ممدعوى بونتش م ممو دوري م ممن موتس م مماواراي و 14آخ م مرين ا م ممد بلدي م ممة راس م ممتنربغ وآخ م مرين

 Pontsho Doreen Motswagae and 14 Others/ Rustenburg Local Municipality and Othersوهمي المدعوى
الم أاثرت قضممااي مهمممة تتصممل أبمممن حيممازة النسمماء السممود للمسمما ن الم يشممغلنها بعقممود أبمسممائهن وممما إذا ممان يفمكممان
البلدية التحايل علمى أحكمام املمادة  )3(26ممن الدسمتور الم تقضمي بعمدم جمواز طمرد أي شمفص ممن مسمكنه بمدون أممر
م ممن احملكم ممة .ولق ممد ش ممار و هيئ ممة املس مماعدة القانوني ممة يف دع مموى دوانف ممي آرث ممر فيلس ممناتش ا ممد ريغ ممان ريلم ممور وآخ مرين
 Dohnavin Arthur Wilsnach v Reagan Gilmore and Othersال سلطو الضموء علمى اسمتفحال مشمكلة اإلقمرا
اجملح ممف واملفطط ممات االحتيالي ممة ال م أججته مما األزم ممة املالي ممة .فلق ممد اخنرط ممو الش ممر ات املقدم ممة للق ممرو واجله ممات املقدم ممة
للقم ممرو العقاريم ممة يف أنشم ممطة بورهم مما اصم ممطياد املم مواطني املعم مموزين واسم ممتغالل نقم مماط ام ممعفهم لالسم ممتيالء علم ممى أمال هم ممم أي
مسا نهم .وإدرا ا من هيئة املساعدة القانونية ملا ينطوي عليه ذلما ممن خطمر ميمس حقما ممن حقموق اإلنسمان األساسمية أال
وهو احلق يف السكن سعو إىل منع طرد املدعي من مسكنه و للو جهودها ابلنجا .
خممالل الفمممة  2015/2014مولممو اهليئممة الممدعوى الم رفعهمما بممامو حقمموق اإلنسممان اممد وزيممر الداخليممة مطممالبي يف مماء احتجمماز
امله مماجرين ال س مميما النس مماء واألطف ممال ال ممذين ذاقم موا يف أثن مماء ذل مما االحتج مماز املف ممالف للق ممانون ألم مواانا م ممن املع مماانة يعج ممز عنه مما
الوصممف .ويممذ ر يف هممذا الصم دد أن املممادة ()1(34د) مممن قممانون اهلجممرة لعممام ( 2002القممانون رقممم  13لعممام  )2002تقضممي بعممدم
جمواز احتجماز أي أجنم يقميم بصمورة رمري قانونيمة ملمدة تزيمد عمن  30يومم ا بمدون أممر ممن احملكممة يقضمي بتمديمد فممة االحتجمماز
ألسم ممبا وجيهم ممة ومعقولم ممة فم مممة ال تتجم مماوز  90يومم ما .ومل ميم ممنح ال مق م انون أي شم ممفص بتجم ممز حقم ما تلقائيم ما يف الطعم ممن يف قانونيم ممة
اعتقالمه/اعتقاهلا .ول مق د فحكمم بعممدم دسمتورية هممذا الممنص وببطالنمه .ويف الفمممة املاليمة ذا مما مولممو اهليئمة الممدعوى املرفوعمة مممن احتمماد

الالجئمي واملهماجرين امد رئميس مجهوريمة جنمو

أفريقيما CORMSA v President of the Republic of South Africa

بسب الطعن يف الطل املقدم من االحتاد يفعادة النظر يف القرار القضائي مبنح السيد فاوسي ايومبا نيانواسا مر ز الالجئ.
وخالل الفمة  2016/2015شار و هيئة املساعدة القانونية يف محاية احلقموق االقتصمادية واالجتماعيمة يف سمياق دعموى

هلغمارد بيمموس هونيبمال امد حما م مقاطعمة الكيم الشمرقية وآخمرين

()67

()68
()69
()70
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Helgard Petrus Honiball and Premier of

 the Eastern Cape and Othersال أصدرت فيها احملكمة العليا أمرا م قت ا تعهد مبقتضاه املمدعي علميهم بنقمل اجلماعمات
احمللية إىل منطقة تتوافر هلم فيها مياه شر نظيفة ومراحيض مزودة بنظام للتفلص من الفضالت البشمرية .وسميجري عمالوة
على ذلا تثبيو بعض األلوا مبا يسمح لألسر ببناء هيكل م قو إىل أن يتسو تشييد مسا ن الئقة.
على سبيل املثال مولو اهليئة يف عام  2012الدعوى ال رفعها سمكان شموابرت ابرك امد بلديمة مدينمة تشموين الكمربى
 Schubart Park Residents v City of Tshwane Metropolitan Municipalityوالم أوامحو فيهما احملكممة
إجراءات الطمرد وأرسمو سمابقة قضمائية حبكمهما المذي يقضمي بوجمو أن تقمدم البلديمة طلبما مسمتوفيا للشمروط قبمل اتماذ
إجراء الطرد وقدمو تفسريا دقيق ا للمادة  )3(26من الدستور.
).Case No. 474/11 2012 3 ALL SA 408 (SCA
القانون رقم  1لعام .2011
القانون رقم  68لعام .1995
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تنص على إنشاء هيئة مستقلة للنظر يف الشكاوى املتعلقة ابلشرطة تعمل مبعزل عن دائرة شرطة جنو
أفريقي ا ودوائر الشرطة احمللية .وتتمثل والية املديرية املستقلة يف إجراء حتقيقات مستقلة ونزيهمة يف مما قمد
ترتكبه دوائر الشرطة احمللية التابعة لدائرة شرطة جنو أفريقيا من أفعال إجرامية بعينها .فاملديرية مكلفة
مبهممام عممدة مممن بينهمما التحقيممق يف األمممور التاليممة :أي حمماالت وفم اة يف أثنمماء االحتجمماز لممدى الشممرطة؛
حاالت الوفاة الناجتة عن ممارسات الشرطة؛ أي شكوى تتصل ابستفدام أي ااب شرطة أي سمال
انري رمسممي؛ االرتصمما علممى يممد امماب شممرطة سمواء ممان ذلمما يف وقممو خدمممة الضمماب أو خارجممه؛
ا رتصم م مما أي شم م ممفص يف أثنم م مماء احتجم م ممازه لم م ممدى الشم م ممرطة؛ أي شم م ممكوى تتعلم م ممق ابلتعم م ممر للتعم م ممذي
أو لالعتم م ممداء يف أثنم م مماء أداء ااب /ام م ممابطة الشم م ممرطة ملهامم م ممه/مهامها .ويف الفم م مممة  2017/2016أمتم م ممو
املديريمة  3 449حتقيقم ا ممما ميثممل  49يف املائمة مممن جممموع احلمماالت الم تلقممو شمكاوى بشممأ ا .ويشمممل
بعض من تلا احلاالت 140 :حالة وفاة يف االحتجاز لدى الشمرطة و 115حالم ة وفماة نتيجمة ممارسمات
الشممرطة و 61واقعممة ارتصمما يممدعى أن الشممرطة اممالعة فيهمما و 5حمماالت ارتصمما يف أثنمماء االحتجمماز
ل ممدى الش ممرطة و 66حال ممة فس مماد ب ممي أف مراد الش ممرطة .وع ممالوة عل ممى ذل مما نظم ممو املديري ممة عل ممى ص ممعيد
املقاطعات مجيعها ما جمموعه  98محلة توعية ومت توزيع مواد إعالمية على أفراد اجلماعات احمللية(.)71
 -80أم مما الق ممانون املتعل ممق ابلس ممجون لع ممام  )72(1998فيجس ممد الض مممان الدس ممتوري حل ممق األش ممفاص
احملرومي من حريتهم يف املعاملة الرحيمة مما يشمل احلق يف عدم التعمر للتعمذي  .ولقمد ألغمى قمانون
عام  )73(2008املعدل للقمانون املتعلمق ابلسمجون مفهموم احلمبس االنفمرادي وألغمي تطبيقمه يف مجيمع مرافمق
السجون يف جنو أفريقيا وألزم أيضا مجيع اباط السجون ابإلبالغ فورا عن أي حالة تقيد فيها حر ة
السمجي بتكبيمل يديمه ابألرمالل أو سماقيه بسالسمل حديديممة .ويمنص القمانون علمى إنشماء آليمة لكشممف
أعمال التعمذي يف السمجون واملعاقبمة عليهما .وميكمن ألي شمفص أنثمى مان أم ذ مرا يمدعي التعمر
للتعذي التقدم بشكوى لدائرة شمرطة جنمو أفريقيما أو املديريمة املسمتقلة املعنيمة ابلتحقيمق يف ممارسمات
الشرطة أو مكت التفتيش القضائي علمى السمجون أو مكتم احملمامي العمام أو مفوامية جنمو أفريقيما
حلقوق اإلنسان .وإاافة إىل ذلا تتبو جنو أفريقيا قواعد نيلسون مانديال ال أسهمو يف تروجيها
يف األمم م املتحممدة .وأقممر جملممس المموزراء هممذه القواعممد يف آذار/مممارس  .2018ومتثممل القواعممد املشممار إليهمما
جمموع ممة م ممن املع ممايري ال ممدنيا املع مممف هب مما عامليم م ا يسمش ممد هب مما يف معامل ممة الس ممجناء وق ممد ج ممددت ال ممدول
األعضاء يف األمم املتحدة التزامهما هبما يف مانون األول/ديسممرب  .2017وتمنص قواعمد نيلسمون مانمديال
يف مجلة أمور على عدم التمييز واحمام معتقدات السمجناء الدينيمة ومبمادئهم األخالقيمة و فالمة التمثيمل
القانوين واحلماية القانونية للفئات الضعيفة بي نزالء السجون.
 -81ومبقتض ممى ق ممانون من ممع ومناهض ممة تع ممذي األش ممفاص لع ممام  )74(2013أص ممبح لاللتزام ممات الم م
قطعتهم مما جنم ممو أفريقيم مما علم ممى نفسم ممها مبوجم م اتفاقيم ممة مناهضم ممة التعم ممذي ورم ممريه مم ممن ام ممرو املعاملم ممة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أثر قانوين .ويذ ر أن جنو أفريقيما وقعمو االتفاقيمة يف 29
انون الثاين/يناير  1993وصدقو عليها يف  10انون األول/ديسمرب .1998
 -82ولقممد جمماء يف ديباجممة قممانون منممع ومناهضممة تعممذي األشممفاص أن مجهوريممة جنممو أفريقيمما
إذ ال يغر عن ابهلا السمجل املشمي احلافمل ابنتها مات جسميمة حلقموق اإلنسمان ممن بينهما التعمذي
تلتمزم منممذ عمام  1994مبنممع ومناهضمة تعممذي األشمفاص .وعممالوة علمى ذلمما يعممف يف ذلمما القممانون

__________

()71
()72
()73
()74
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حبقوق األشفا ص افة املتساوية ورري القابلة للتصرف ابعتبارها أساس احلرية والكرامة والعدل والسالم
يف العامل وأبن العمل علمى فالمة احممام اجلميمع حلقم وق اإلنسمان ومحايمة راممة اإلنسمان أممر ابلم األمهيمة
ويفنشد منه امان أال يتعر أحد ألعمال التعذي .
 -83ويقض ممي الق ممانون امل ممذ ور مبحا م ممة األش ممفاص ال ممذين يرتكب ممون ج مرائم التع ممذي وي ممنص عل ممى
العقوابت املناسبة يف هذا الصدد ومن بينها السمجن ممدى احليماة .ويمنص مذلا علمى حظمر التعمذي
ومناهضته واتاذ تدابري ملنعه وعلى تدري األشفاص الذين قد يتعاملون يف االحتجاز أو االستجوا
م ممع ش ممفص خض ممع ألي ش ممكل م ممن االعتق ممال أو االحتج مماز أو الس ممجن .وم ممن الت ممدابري األخ ممرى ال م
اتممذت منعم ا للتعممذي واممع بمرامب لتوعيممة اجلمهممور مبوامموع التعممذي وتممدابري مناهضممته .وقبممل إصممدار
قانون منع ومناهضة تعذي األشفاص لعام  2013اتذ عدد من التدابري التشريعية ورريها من التدابري
للتص ممدي لس ممائر ا ممرو املعامل ممة أو العقوب ممة القاس ممية أو الالإنس ممانية أو املهين ممة .وتش مممل تل مما الت ممدابري
إصدار قانون عام  )75(2008املعدل للقانون املتعلق ابلسجون.

 -84وتعد هيئة التفتيش القضائي على السجون هيئة رقابية حيوية دف إىل فالمة احممام حقموق
السممجناء املنصمموص عليهمما يف الدسممتور ويف التش مريعات والسياسممات املوامموعة يف هممذا الصممدد ومحايتهمما
والنهممو هبمما وإعماهلمما .وتممنص املممادة  )1(85مممن القممانون املتعلممق ابلسممجون لعممام  )76(1998علممى إنشمماء
مكت م مسممتقل هم و مكت م التفتمميش القضممائي علممى السممجون يرأسممه قااممي تفتمميش .وتتمثممل مهم ممة
املكت يف تيسري عملية التفتيش على السجون حبي يتسو لقااي التفتيش اإلبالغ عن يفية معاملة
النزالء وعن أحواهلم.

س اتسج نس

س

 -85ممما بممر ا تظممام مرافممق السممجون يشممكل لنمما حتممدايا ومممن مث جيممري تنفيممذ اس مماتيجية مممن انيممة
مسارات تضم العناصر التالية:

-86

•

الممتحكم يف أعممداد احملبوسممي احتياطيم ا ابالسممتعانة بفرقممة العمممل املعنيممة يفدارة القض ممااي
والتابعم ممة لنظ م ممام العدال م ممة املتكامم ممل واللجن م ممة املش م ممم ة بم ممي القطاع م ممات املعني م ممة بقض م مماء
األحدام واللجان املعنية بزايدة الكفاءة على صعيد املقاطعات واللجنمة املعنيمة بمزايدة
الكفاءة على الصعيد الوطين وجلنة التشغيل الوطنية؛

•

التحكم يف أعداد النزالء الصادرة ادهم أحكام ابألخذ على حنمو أ ثمر فعاليمة وابلقمدر
املناسم بنظممام إخضمماع األشممفاص املممداني يف جمرائم للرقابممة اجملتمعيممة بممدالا مممن قضمماء
العقوبة يف السجن وبنظام اإلفرال املشروط ونقل السجناء من سجن إىل آخر يف باولة
لتحقيق قدر من التوازن يف معدل اال تظام؛

•

فالة التقدم يف تنفيذ بمرانمب إدارة السمجون لتحمدي مرافمق السمجون وبنماء سمجون
جديدة أ ثر فعالية من حي التكلفة وأ ثر توجه ا حنو التأهيل؛

•

تشجيع النقاش يف جنو أفريقيا حول فكرة احلبس عقوبة والتشجيع على اتباع ب
يتوخى فيه توقيع عقوابت مناسبة بورها تيسري التأهيل.

ويرد يف اجلدول أدانه بيان جمموع عدد نزالء السجون حىت  31آذار/مارس .2018

__________

()75
()76
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اجلدول
نتلقساتسج نس(31سآذا /ةي سس)2018س
22

احليز املوافق على
تصيصه لألسرّة

املنطقة
راوتن
الكي الغربية
وازولو  -اناتل
فري ستيو والكي الشمالية
الكي الشرقية
ليمبوب م ممو ومبوماالنغ م مما واملنطق م ممة
الشمالية الغربية
اتصعيلسات طينس

رري احملكوم عليهم

احملكوم عليهم

اجملموع

اإلشغال
ابلنسبة املئوية

25 421

11 117

26 000

37 117

% 146,01

20 509

12 000

18 157

30 157

% 147,04

20 054

6 220

21 712

27 932

% 139,28

20 550

5 052

18 125

23 177

% 112,78

13 081

5 290

15 547

20 837

% 159,29

18 296

6 576

18 339

24 915

% 136,18

117 911

46 255

117 880

164 135

% 137,77

اجلدول
عة ةةلدساجملة ة ةنيساتصة ةةيد س ة ةةله سات ة ةةيلستسة ةةةسفعة ةةأسا مية ةةأس(نة ة سا مية ةةأ)،س31سسكة ةةين نساألول/س
د سمربس2017س
23

عدد اجملرمي الصادرة ادهم أحكام حس
فئة اجلرمية

فئة اجلرمية (نوع اجلرمية) حىت  31انون األول/ديسمرب 2017

اجملموع

عدوانية
اقتصادية
تدرات
جنسية
جرائم أخرى

64 795
22 415
2 804
21 364
61 34

اجملم س

عدد اجملرمي حس فئة العقوبة
فئة العقوبة
صفر  6 -أشهر
>  6أشهر  12 -شهرا
>  24 < - 12شهرا
سنتان
أ ثر من سنتي  3 -سنوات
>  5 - 3سنوات
>  7 - 5سنوات
>  10 - 7سنوات
>  10سنوات  15 -سنة
GE.19-21256

512س117

اجملموع يف عام

2016

اجملموع يف عام

4 594

4 278

3 041

2 871

2 775

2 650

مدرجة يف الفئة أ ثر من سنتي -
 3سنوات

2017

1 771

8 584

7 655

12 030

11 288

8 636

8 146

16 849

16 585

22 966

21 973
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عدد اجملرمي حس فئة العقوبة

>  20 - 15سنة
>  20سنة
عقوبة معتادي اإلجرام

امل بد
العقوبة ال تصدرها احملكمة اد من
تعتربهم جمرمي خطرين
اجملم

13 584

13 120

10 689

11 433

مدرجة يف الفئة >  10سنوات -
 15سنة
13 820

مدرجة يف الفئة >  10سنوات -
 15سنة
117 568

181

15 539
22

117 512

 -87وحممىت حزيران/يونيممه  2017ممان عممدد احملتجمزين يف سممجون جنممو أفريقيمما مممن رممري املمواطني
حم موايل  11 842شفصم م ا مم ممنهم  7 345شفصم م ا صم ممدرت ام ممدهم أحك ممام و 4 497شفصم م ا يف انتظم ممار
احملا مة و 1 380شفصا جتري با متهم لوجودهم يف البلد بصورة رري قانونية.
 -88وتعزى معظم الوفيمات يف السمجون إىل أسمبا طبيعيمة بيمد أنمه حتمدم حماالت وفماة يف أثنماء
االحتجمماز لممدى الشممرطة ال ترجممع إىل أسممبا طبيعيممة .وتنحصممر حمماالت الوفمماة تلمما عمومم ا يف ثممالم
فئات هي :قتل وحوادم عاراة وانتحار .ويف الفممة  2016/2015مت اإلبمالغ عمن  62حالمة وفماة رمري
طبيعيم ممة يف احلم ممبس وأبل م م عم ممن  52حالم ممة مم ممن هم ممذا القبيم ممل خم ممالل الفم مممة مم ممن نيسم ممان/أبريل  2016إىل
نيسان/أبريل  2017و 61حالة خالل الفمة .2018/2017

س قضيقساألتلاثس

س

 -89دخل القانون املتعلق بقضاء األحدام لعام  )77(2008حيز النفاذ يف عام  2010لريسمي نظامم ا
لقضمماء األحممدام حيمممي وفقم ا للقمميم ال م يممنهض عليهمما الدسممتور حقمموق األطفممال املفممالفي للقممانون
وينشد منه ررس الرو اإلنسانية تبعا ملذه أوبونتو الفلسفي يف نظام قضاء األحدام وذلا بتنمية
حممس الكرام ممة ل ممدى األطف ممال وش ممعورهم بقيم ممتهم وترس مميخ اح ممام حق مموق اإلنس ممان واحل مرايت األساس ممية
الواجبة للغري يف وجدا م مما يتأتى مبساءلتهم عن أفعاهلم وصون مصاحل الضحااي واجملتمع احمللي.
 -90وجيري دعم املصاحلة من خالل برامب العدالة التصماحلية مما جيمري تشمجيع الوالمدين واألسمرة
والضحااي وحس االقتضاء أفراد اجملتمع احمللي املتضررين من اجلرمية على املشار ة يف العمل على فالة
إعمادة إدممال األطفمال يف أسمرهم وجمتمعما م احملليمة .ويسمتلزم تنفيمذ القمانون ورصمد التقمدم احملمرز يف هممذا
الصدد التعاون بي قطاعات متعددة وتعاون عدد من اإلدارات وامل سسات  -مثل اإلدارة املعنية يفقامة
العدل وتطوير النظام الدستوري وهيئة االدعاء الوطنية ودائرة شرطة جنو أفريقيا وإدارة السجون ووزارة
التنميممة االجتماعيممة وإدارة التعلمميم األساسممي ووزارة الصممحة .وتم دي هيئممة املسمماعدة القانونيممة يف جنممو
أفريقيا أيضا دورا أساسيا يف تنفيذ القانون من خالل محاية حقوق األطفال املفالفي للقانون.
 -91ومبقتض ممى الق ممانون امل ممذ ور آنف ما أفرس ممي إط ممار للسياس ممات العام ممة الوطني ممة لكفال ممة اتب مماع مجي ممع
اإلدارات احلكومية وأجهزة الدولمة وم سسما ا جم ا موحمدا ومنسمق ا والنهمو ابلتعماون ممع القطماع رمري
احلكومي واجملتمع املدين و فالة إقامة شرا ات فعالة تعزز نظام قضاء األحدام .ولقد اعتمد أول إطار
للسياسممات العامممة الوطنيممة يف عممام  2010ويقضممي القممانون أبن يسممتعر المموزير اإلطممار املشممار إليممه يف
رضون  3سنوات من نشره وبعد ذلا مرة واحدة على األقل ل خس سنوات .ويف أاير/مايو 2018

__________

()77
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طر رمسي ا إطار السياسات العامة الوطنية املعدل لعام  2018ويتضمن مباد توجيهية تتعلمق ابجملماالت
الرئيس ممية ذات األولوي ممة وم ممن بينه مما جم مماالت بن مماء الق ممدرات يف قط مماع قض مماء األح ممدام وأتم ممي حض ممور
األطفال التحقيقات األولية و فالة تقييم اخلدمات املقدمة لألطفال واخلدمات ال جيري توفريها يف فمة
ما قبل احملا مة واخلدمات املتصلة حباالت اإلفرال بكفالة وبتحديد األما ن ال سمينقل األطفمال إليهما
واخلدمات املتصلة ابحملا مات وابألحكام الصادرة وبتحويل املسارات ويتضممن اإلطمار مذلا مبماد
توجيه ي ممة بش ممأن إدارة املرا ممز اجلامع ممة للف ممدمات املتص مملة بنظ ممام قض مماء األح ممدام ومرا ممز رعاي ممة الطف ممل
والشبا (املقصود هبا أيض ا مرا ز الرعاية اآلمنة) واإلصالحيات ال يودع هبا األطفال.
-92

ويرد يف اجلدول أدانه بيان عدد األطفال املودعي يف اإلصالحيات يف عام :2018

اجلدول
علدساألطويلساتصيد س له سات يلسامل دعنيسعساإلصالتييتس(ااي /ةي س)2018س
24

املنطقة

أاير/مايو

راوتن

7

6

5

الكي الغربية

12

10

10

46

49

51

فري ستيو والكي الشمالية

39

42

41

الكي الشرقية

11

12

10

وازولو  -اناتل

ليمبوب م م م ممو ومبوماالنغ م م م مما واملنطق م م م ممة
الشمالية الغربية
املتوسم م م الم م مموطين لعم م ممدد احملكم م مموم
عليهم
املتوسم م الشم ممهري لعم ممدد احملكم مموم
عليهم
مجيع النزالء
نس ممبة األطف ممال إىل مجي ممع اجمل ممرمي
احملكوم عليهم
نسبة األطفال إىل مجيع النزالء

س

متوسم م العم ممدد املرجعم ممي
نيسان/أبريل 2018
يف آذار/مارس 2018

6

121

6

125

118 067

117 788

164 111

163 518

0,10

0,11

0,07

0,08

2018

7

124

س ةؤسسيتساتلوتأساتلاعمأستلنظيلساتلميق اطيساتلسق يس
 -93تم ممرد يف الفصم ممل  9مم ممن الدسم ممتور إشم ممارة إىل م سسم ممات الدولم ممة التاليم ممة املنشم ممأة دعمم م ا للنظم ممام
الممدميقراطي الدسممتوري يف جنممو أفريقيمما وهممي مكت م احملممامي العممام ومفواممية جنممو أفريقيمما حلقمموق
اإلنسممان واللجنممة املعنيممة بتعزيممز ومحايممة حقمموق اجلماعممات احملليممة الثقافيممة والدينيممة واللغويممة وجلنممة املسمماواة
بممي اجلنسممي ومراجممع احلسمماابت العممام واللجنممة االنتفابيممة وهيئممة االتصممال املسممتقلة يف جنممو أفريقيمما.
وينص الدستور على أن هذه امل سسات م سسات مستقلة ال تضع يف عملهما إال للدسمتور والقمانون.
وتسمح املادة  )2(181من الدستور لتلا امل سسات ابلعمل يف حيدة اتمة مبنأى عن اخلوف أو احملاابة
أو األهم م مواء الشفصم م ممية .وال جيم م مموز ألي شم م ممفص أو أي جهم م م از مم م ممن أجهم م ممزة الدولم م ممة التم م ممدخل يف أداء
امل سسات املذ ورة لعملها وهي تضع للمساءلة أمام اجلمعية الوطنية.

GE.19-21256

43

HRI/CORE/ZAF/2019

 -94ولقد أنشئو مفواية جنو أفريقيما حلقموق اإلنسمان لمدعم النظمام المدميقراطي الدسمتوري ممن
خالل تعزيز حقوق اإلنسان الواجبة لكل شفص يف جنو أفريقيما ومحايتهما ورصمد إعماهلما مبنمأى عمن
اخلمموف أو احملمماابة أو األهمواء الشفصممية ويممرد بيممان واليممة املفواممية يف املممادة  184مممن الدسممتور .وهممي
علممى الصممعيد الممدويل معمممف هبمما مممن مفواممية األمممم املتحممدة حلقمموق اإلنسممان بوصممفها م سسممة وطنيممة
حلقوق اإلنسان من الفئة (ألف) ومن مث انضمو املفواية إىل مباد ابريس ال يوىل فيها االهتمام
بشدة السمتقالل املفوامية ويمرد فيهما بيمان الطريقمة الم ينبغمي للمفوامية اتباعهما يف تسميري أعماهلما .ويف
عممام  2018/2017ردت املفواممية علممى شممكاوى تلقتهمما بشممأن انتها ممات حلقمموق اإلنسممان تتعلممق أبممرز
خسم ممة منهم مما مبم مما يلم ممي :املسم مماواة ( 14يف املائم ممة)؛ الرعايم ممة الصم ممحية واألمم ممن الغم ممذائي واملم ممائي والضم مممان
االجتماعي ( 9يف املائة)؛ عدالة اإلجراءات اإلدارية ( 9يف املائة)؛ عالقات العممل ( 8يف املائمة)؛ راممة
اإلنسان ( 8يف املائة) .ما أدت املفواية دورا بورايا يف رفع دعاوى تقااي اسماتيجي(.)78
 -95وأجمرت املفوامية أيضم ا حتقيقمات يف ادعمماءات شمىت تتصممل ابنتهماك احلممق يف املسماواة والكرامممة
وخبطا الكراهية( .)79ويف  20آذار/مارس  2018أصدرت املفواية تقريرهما عمن جلسمة االسمتماع الم
عقدت على الصعيد الوطين بشأن حالة حقموق اإلنسمان فيمما خيمص مجماع اخلموي والسمان يف جنمو
أفريقيا .ويتناول التقرير وقائع جلسات االستماع إىل أقموال الشمهود الم عقمد ا املفوامية يف مقاطعمات
رمماوتن والكيم الغربيممة والكيم الشمممالية يف الفمممة بممي عممامي  2015و )80(2017يف إطممار التحممري عممن
حالممة حقمموق اإلنسممان الواجبممة جلممماع اخلمموي والسممان .وعقممدت املفواممية علممى الصممعيد المموطين وعلممى
صممعيد املقاطعممات عممددا مممن جلسممات االسممتماع تممص جممماالت معينممة مثممار قلممق :ففممي  15-14تشمرين
الثمماين/نوفمرب  2017عقممدت جلسممة اسممتماع علممى الصممعيد المموطين للتحممري عممن حالممة العنايممة ابلصممحة
العقليممة يف جنممو أفريقيمما؛ يف  8-7شممباط/فرباير  2018عقممدت جلسممة اسممتماع علممى الصممعيد المموطين
للتحمري عممن مممدى قمموة اللفحممة االجتماعيممة واحلالممة فيممما يتصمل بكراهيممة األجانم واهلجممرة؛ يف 20-19
آذار/مممارس  2018عقممدت علممى صممعيد املقاطعممات جلسممة اسممتماع يف املقاطعممة الغربيممة الشمممالية بشممأن
انع ممدام الت ممدابري األمني ممة يف م ممدارس ذوي االحتياج ممات اخلاص ممة يف املقاطع ممة؛ يف  28آذار/م ممارس 2018
عقممد ت جلسممة عامممة رفيعممة املسممتوى لالسممتعالم عممن اسممتغالل األرااممي وأثممر اسممتغالل األرااممي الزراعيممة
وأمناط امللكية يف حقموق اإلنسمان علمى أسماس أن إصمال األراامي يف الريمف يعمد أيضم ا عنصمرا رئيسمي ا
من عناصر إعمال حقوق اإلنسان ابلتدريب.
 -96وم ممن انحي ممة أخ ممرى أنش ممئو اللجن ممة املعني ممة ابملس مماواة ب ممي اجلنس ممي مبوج م امل ممادة  187م ممن
الدسممتور لتعمممل علممى فالممة اح ممام مبممدأ املسمماواة بممي اجلنسممي ومحايتممه وبلورتممه وحتقيقممه .وتتمثممل واليممة
اللجنة يف العمل على فالة احمام مبدأ املساواة بي اجلنسي ومحايتم ه وبلورتمه وحتقيقمه وممن مث يتوجم
__________

()78

()79

مممن بينهمما دعمماوى سممكان قريممة آرثرسممتون اممد جملممس قبيلممة أماشمماراان وآخمرين والممدعوى الم رفعتهمما مفواممية جنممو أفريقيمما
حلقمموق اإلنسممان و 19آخمرين اممد بلديممة ممماديبن وأعضمماء اجمللممس التنفيممذي لشم ون احلكممم احمللممي واملسممتوطنات البشمرية ووزيممر
امليمماه والصم رف الص ممحي ووزي ممر الص ممحة وال م س مملطو الض مموء عل ممى ص ممالحية احلق مموق االجتماعي ممة واالقتص ممادية للع ممر عل ممى
احملا م .ويف الدعوى الم رفعتهما املفوامية امد أوسمكار بيمم بورماردت South African Human Rights Commission
 v Oscar Peter Bougardt EC 13/2018استصمدرت املفوامية ممن احملكممة املفتصمة ابلفصمل يف المدعاوى املتصملة ابملسماواة
أمرا وجهو فيه مة ازدراء احملكمة للمدعى عليمه لعمدم امتثالمه ألحكمام اتفماق الوسماطة الم حتظمر عليمه نشمر بيماانت تنطموي
علممى متييممز أو حتممض علممى الكراهيممة بسممب امليممول اجلنسممية .وأصممدرت احملكمممة يف  18أاير/مممايو  2018حكمما ابحلممبس مممع
أتجيل التنفيذ.
File Ref No: FS/1415/0253 (the Klu Klux Klan image case), File Ref No: GP/1415/0554 (the
racist school prize-giving rant case); and File Ref No: GP/1415/0202 (the ethnic hair/hairdresser
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عليهمما متابعممة القضممااي امل تعلقممة ابملسمماواة بممي اجلنسممي والتحقيممق فيهمما وإجمراء حبمموم بشممأ ا والتوعيممة هبمما
والضغ لنصر ا وإسداء املشورة للربملان بشأ ا وتقد تقارير عنها ورصد االمتثال لالتفاقيات اإلقليمية
والدولية .وتستمد اللجنة ذلا واليتها من قانون املساواة لعام  )81(2000مما يتيح هلا مساعدة مقدمي
الش ممكاوى عل ممى رف ممع ال ممدعاوى يف احملكم ممة املفتص ممة ابلفص ممل يف دع مماوى املس مماواة وإج مراء حتقيق ممات يف
املفالفات الثابتة لقانون حتقيق املساواة ومنع التمييز دون وجه حق( )82وتقد توصيات يف هذا الصدد.
 -97ويف الف مممة  2017/2016أجم ممرت اللجنم ممة حتقيقم م ا عم ممن مم ممدى تغم ممري املواقم ممف جتم مماه املسم مماواة بم ممي
اجلنسم ممي يف م سسم ممات القطم مماع اخلم مماص ونظمم ممو جلسم ممات اسم ممتماع يف هم ممذا الصم ممدد ابالشم مماك مم ممع
جامعات وازولو  -اناتل و ي اتون وويتووترزراند وأعدت تقريرا مرحلي ا عن السياسمات واملمارسمات
املتعلقة ابجلنسي استعانو فيه مبقياس املسماواة بمي اجلنسمي ور مزت علمى قطماع التعمدين وأبمدت رأيهما
يف  16إفادة وأجرت تقييمات حلالة متثيل املرأة يف األحزا السياسية علمى صمعيد احلكمم احمللمي وحلالمة
تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة ابلعنمف القمائم علمى نموع اجلمنس وحالمة تنفيمذ امليثماق املتعلمق بضمحااي
العنممف( .)83وتناولممو اللجنممة يف الفمممة ذا مما  756شممكوى تتعلممق ابنتهمماك مبممدأ املسمماواة بممي اجلنسممي
ونظمممو يف مجيممع أحنمماء البلممد ممما جمموعممه  136دورة للتوعيممة والممدعوة وإسممداء املشممورة القانونيممة .وأجممرت
أيض ا حتقيقات ر زت فيها على التحول الذي تشهده اهليئة القضائية وعلى صحة األم (يف أثنماء احلممل
والواع وفمة النفاس) وعلى إلغاء جتر االشتغال ابجلنس وعلى مدى تغمري املواقمف حيمال املسماواة بمي
اجلنسي يف قطاع التعدين .وشار و اللجنة أيض ا يف برامب منسقة ابالشماك مع قطاع املثليات واملثليي
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسي وامل سسات األخرى الداعمة
للنظام الدميقراطي الدستوري.
 -98وتنص املادة  185من الدستور على أن األهمداف الرئيسمية للجنمة املعنيمة بتعزيمز ومحايمة حقموق
اجلماعات الثقافية والدينية واللغوية هي فالة احممام حقموق اجلماعمات الثقافيمة والدينيمة واللغويمة ونشمر
وتعزيز السالم والعالقات الودية واإلنسانية والتسامح والوحدة الوطنية فيما بي اجلماعمات الثقافيمة والدينيمة
واللغويمة علمى أسماس املسمماواة وعمدم التمييمز وحريممة تكموين اجلمعيمات؛ التوصممية يفنشماء جملمس ثقممايف أو أي
جملممس آخممر أو جمممالس أخممرى جلماعممة بليممة ممما أو مجاعممات بليممة أخممرى يف جنممو أفريقيمما أو االع مماف
بذلا اجمللس أو تلا اجملالس يف حال وجودها وفقا للتشريعات الوطنية .ومتلما اللجنمة السملطة الالزممة
لتحقيمق أهمدافها الرئيسممية وهمي سمملطة تنظمهما التشمريعات الوطنيمة وتشمممل سملطة متابعممة القضمااي املتعلقممة
حبق مموق اجلماع ممات الثقافي ممة والديني ممة واللغوي ممة والتحقي ممق فيه مما وإج مراء حبم وم بش ممأ ا والتوعي ممة هب مما والض ممغ
لنصممر ا وإس ممداء املش ممورة بش ممأ ا وتق ممد تق ممارير عنه مما .وجي مموز للجن ممة أن حتي ممل أي مس ممألة تن ممدرل يف نط مماق
سلطا ا ومهامها إىل مفواية جنو أفريقيا حلقوق اإلنسان للتحقيق فيهما .مما تباشمر اللجنمة السملطات
واملهمام اإلامافية املنصموص عليهمما يف التشمريعات الوطنيمة .ويف عممام  2017/2016أصمدرت اللجنمة تقريرهمما
املتعلق ابملتاجرة ابلمدين واسمتغالل منظوممات العقائمد الم يعتنقهما النماس يف الممبح وعمر التقريمر علمى
جلنم ممة برملانيم ممة .وأاثرت ردود الفعم ممل إزاء التقريم ممر تم مماوف شم ممىت ومم مما برحم ممو اللجنم ممة تنتظم ممر قم مرار احملكمم ممة
الدستورية بشأن مدى دستورية توصيا ا.
 -99وتم ممنص املم ممادة  182علم ممى إنشم مماء مكتم م احملم ممامي العم ممام الم ممذي يباشم ممر علم ممى النحم ممو املبم ممي يف
التش مريعات الوطني ممة س مملطة التحقي ممق يف أي س مملوك يب ممدر يف س ممياق تص مريف ش م ون الدول ممة أو يف إدارة
الش ون العامة يف أي جمال من جماالت احلكمم يفمدعى أنمه سملوك رمري الئمق أو أن ممن شمأنه أن يفضمي

__________
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إىل اعوجم ممال مم مما أو ام ممرر مم مما أو يشم م تبه يف أنم ممه م ممذلا واإلبم ممالغ عم ممن ذلم مما السم مملوك واتم مماذ اإلجم مراء
التص م ممحيحي املناس م م  .م م مما يباش م ممر احمل م ممامي الع م ممام الس م مملطات وامله م ممام اإلا م ممافية املنص م مموص عليه م مما يف
التشمريعات الوطنيممة .وال جيمموز للمحممامي العممام االستفسممار عممن قمرارات احملمما م .ومممن املفممرو أن تتمما
جلميع األشفاص واجلماعات احمللية افة إمكانية اللجوء إليه.
 -100ويعي الرئيس احملامي العام بناء علمى توصمية اجلمعيمة الوطنيمة .وملما انمو التحقيقمات الم جيريهما
املكت تتناول حبكم طبيعتها شفصيات رفيعة املستوى فقد أوجدت حتدايت قانونيمة ثمرية وممن ذلما
مممثالا تقريممر الفسمماد السياسممي الممذي يغمموص يف االدعمماءات القائلممة بفسمماد الدولممة .ويف الفمممة 2017/2016
أمت مكت احملامي العام النظر يف  10 787شكوى من  16 397شمكوى قمدمو إليمه .وممن بمي الشمكاوى
ال انتهى النظر فيها  606شكاوى ال تندرل يف نطاق واليته و 929شكوى أحيلو إىل م سسات أخرى
تتصة للفصل فيها .وجماءت نتمائب التحقيقمات يف صماحل مقمدمي الشمكاوى يف  49يف املائمة ممن احلماالت
ال مت الفصل فيها .وصمدر سمبعة عشمر تقريمرا بشمأن التحقيقمات تناولمو مسمائل ممن قبيمل :إيمذاء املبلغمي
عمن املفالفمات ومشما ل تتعلمق بتعويضمات العممال واألممور املتعلقمة ابحلو ممة الم تشمكل ابلنسمبة ألجهممزة
احلكم احمللي مصدرا لإلزعال وبنة األعمال الصغرية.

س

س

يتسفيعلأساخ ىسهيةأس(اإلعاللسواجملقمعسامللين)س
 -101يعتمرب اجملتممع املممدين ممن اجلهمات اهلامممة صماحبة املصملحة يف أي بلممد يسمعى إىل ترسميخ دعممائم
الدميقراطية .وحبكم تعريفه جهة تعمل خارل اإلطار احلكومي ومبعزل عمن السموق رالبم ا مما يشمار إليمه
ابعتباره القطاع الثال  .وتتباين منظمات اجملتمع املدين يف طابعها ومقاصدها إال أن هناك خيطا يرب
بينهمما مجيعم ا أال وهممو أ مما موجممودة يف احليمماة العامممة مممن أجممل النهممو ابلصمماحل العممام .والواقممع أن مم دى
رسموخ الدميقراطيمة يف بلممد مما رالبم ا مما يقماس مبممدى قموة اجملتمممع املمدين يف ذلما البلممد .وتفعمرف منظمممات
اجملتمممع املممدين أب مما اجملتمممع املممدين املممنظم وميكممن أن تتفممذ أشممكاالا عديممدة ليكممون بعضممها يمماانت رممري
رمسية والبعض اآلخر يماانت رمسيمة ممن قبيمل املنظممات رمري احلكوميمة واملنظممات اجملتمعيمة واملنظممات
الدينية ورري ذلا من األشكال أن تلتف جمموعمة ممن األفمراد حمول قصمد مشممك يف إطمار السمعي
إىل الوفمماء مبهمممة بممددة تلبيممة حلاجممة ممما .وتوجممد يف تتلممف القطاعممات يف جنممو أفريقيمما منظمممات مممن
منظمات اجملتمع املدين متعددة النشاط واحلماس.
 -102تعم د حري ممة التعب ممري يف جن ممو أفريقي مما م ممن األم ممور املكرس ممة يف الدس ممتور حي م ي ممنص عليه مما يف
املادة  16منه .و قاعمدة عاممة ال ميكمن تقييمد حريمة التعبمري إال بقمانون يراعمى فيمه التقيمد حرفيم ا أبحكمام
امل ممادة  36م ممن الدس ممتور (البن ممد التقيي ممدي) وع ممدم املغ مماالة يف االنتق مماص م ممن أمهي ممة احل ممق إلبطال ممه .وتع ممد
وسممائ اإلعممالم مممن اآلليممات الرئيسممية املعنيممة ابلمممويب حلقمموق اإلنسممان وبتحديممد االنتها ممات والتعريممف
مبن يقدمون عليها وابلنهو بوجه عام بقضية حقوق اإلنسان .ووسائ اإلعالم يف جنو أفريقيا
مبمما فيهمما وسممائل التواصممل االجتممماعي نشممطة للغايممة وال يكمماد أن ميممر يم وم ال تتنمماول فيممه تتلممف حقمموق
اإلنسان مبا يف ذلا احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية مبفتلف جوانبها(.)84

__________
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أنشممئو و الممة تط مموير وتنويممع وسممائ اإلع ممالم مبوج م تش مريع يه ممدف إىل تطمموير وسممائ اإلع ممالم وتنويعهمما و فالممة حري ممة
اإلعممالم واحلممق يف حريممة التعبممري وحريممة تلقممي األفكممار أو املعلومممات أو نشممرها .ولألخالقيممات يف جمممال اإلعممالم أمهيتهمما يف
سممياق حريممة الصممحافة وحريممة التعبممري .ويف هممذا الصممدد يشممكل جملممس الصممحافة يف جنممو أفريقيمما ومكتم أمممي املظممامل
وفريق الطعون آلية تنظيمية مشم ة ومستقلة أنشأ ا وسائل اإلعالم املطبوعة للفصل على حنو يتوخى فيه احلياد والسمرعة
والفعالي ممة م ممن حي م التكلف ممة يف املنازع ممات ب ممي الص ممحف واجمل ممالت م ممن انحي ممة وأف مراد اجلمه ممور م ممن انحي ممة أخ ممرى ح ممول
مضمون املادة التحريرية الواردة يف املنشورات.
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 -103وتوجد ثالثة أنواع من احملطات اإلذاعية هي :بطة اإلذاعة العامة؛ احملطات اإلذاعية التجارية
اخلاصممة؛ احملطممات اإلذاعيممة اجملتمعيممة .و مميمن هيئممة إذاعممة جنممو أفريقيمما علممى قطمماع اإلذاعممة مممن حيم
عدد احملطات اإلذاعية التابعة هلا ويبل  19بطة إذاعية( .)85ولقد أدى ازدايد الربامب ال تب ابللغات
احمللية ال سيما يف احليز املفصص لإلذاعات اجملتمعية إىل طفرة يف القطماع املمذ ور .ووفقم ا لالستقصماء
املتعلق جبميع وسائ اإلعالم واملنتجات اإلعالمية الذي أجري يف عام  2015مثلو احملطات اإلذاعية
اجملتمعيممة  25,6يف املائممة مممن إمجممايل حصممة السمموق اإلذاعيممة .ويف عممام  2013أفممادت هيئممة االتصمماالت
املسمتقلة أبن عممدد الماخمميص الم صممدرت يف جنممو أفريقيما إلنشمماء بطممات إذاعيممة جمتمعيممة يبلم 193
ترخيصا ولكن مل يبق ممن تلما احملطمات يف اخلدممة سموى  164بطمة .ويوجمد يف جنمو أفريقيما 11,1
مليون أسرة معيشية لديها أجهزة تلفزيونية وثالثة أنواع من احملطات التلفزيونية هي :احملطمات التلفزيونيمة
العامممة واحملطممات التلفزيونيممة التجاريممة اخلاصممة وبطممات اإلذاعممة والتلفزيممون اجملتمعيممة .ومتلمما هيئممة إذاعممة
جنممو أفريقيمما ثممالم قن موات تلفزيونيممة أراممية (القنمماة  1و 2و )3يبل م جمممموع مشمماهديها 33 472 000
مشم مماهد أي مم مما نسم ممبته  69,3يف املائم ممة مم ممن جممم مموع مشم مماهدي التلفزيم ممون .وتعم ممد بطم ممة  E.tvالتلفزيونيم ممة
األراممية احملطممة التجاريممة اخلاصممة الوحيممدة ال م تب م براجمهمما جممماانا ويبل م عممدد مشمماهديها 26 073 000
مشاهد مما ميثل  22,3يف املائة من جمموع املشاهدين .وتعد شر ة مال تشويس  MultiChoiceاجلهة
الرئيسممية الم تمموفر خممدمات تلفزيونيممة وخممدمات بم عممرب السمواتل مقابممل اشمما ات ماليممة وهممي متلمما
شر ة إم  -نو  M-Netاحملدودة ال تب براجمها عرب بطات أراية وشبكة إم  -نو للقنوات املتميزة
واخلدمات اجملتمعية ال توجه براجمها للجماعات ذات االهتمامات اخلاصة وتر ز على الربامب الراياية
وابقة احملطات التلفزيونية الرقمية ال تب براجمهما عمرب السمواتل .ويبلم عمدد مشماهدي إم  -نمو 1,97
مليون شفص ويبل عدد املشم ي يف ابقة احملطمات املمذ ورة  4,76مليمون شمفص .وتوجمد يف جنمو
أفريقيا خس بطمات تلفزيونيمة جمتمعيمة ممرخص هلما ابلبم همي :سمويتو يف 2 774 000( Soweto TV
مشم م م م مماهد) و 806 000( IKZNTVمشم م م م مماهد) وتشم م م م مموين يف  518 000( Tshwane TVمشم م م م مماهد)
وابي يف  449 000( Bay TVمشاهد) وسي يف  299 000( CTVمشاهد).
 -104ووفق ما لسممندات ملكيممة الصممحف واجملممالت يهمميمن علممى قطمماع وسممائ اإلعممالم املطبوعممة عممدد
ائيل من الشر ات الكبمرية الم متلما وتمدير عمددا بمريا ممن الصمحف الوطنيمة والصمحف واجملمالت احملليمة
على نطاق البلد .وتوجد عدة صحف مستقلة وإن انو متلكهما يف معظمهما  4شمر ات نشمر بمرية همي:
شر ة تيسمو بال سمتار  Tiso Blackstarوانسمربز (ميمداي  Naspers (Media24) )24وإندبنمدنو نيموز أنمد
ميداي  Independent News and Mediaو ا ستون/سي يب  .Caxton/CTPويبل عدد قراء الصحف
على الصعيد الوطين  17,5مليون شفص ويبل عدد قراء اجملالت اآلن  18,1مليون شفص.

س اثنيسير-س اإلطي ساتعيلستقعت تستق قساإلنسينسومحي ق يس
س

اتف-س قب لساملعي ريساتلوتيأسحلق قساإلنسينس
 -105جنو أفريقيا طرف يف معظم اتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية املتعلقة حبقموق اإلنسمان وممن
بينه مما العهم ممد الم ممدويل اخلم مماص ابحلق مموق املدنيم ممة والسياسم ممية والعهم ممد ال ممدويل اخلم مماص ابحلقم مموق االقتصم ممادية
واالجتماعيممة والثقافيممة واالتفاقيممة الدوليممة للقضمماء علممى مجيممع أشممكال التمييممز العنصممري واتفاقيممة القضمماء
علممى مجيممع أشم كال التمييممز اممد املمرأة واتفاقيممة مناهضممة التعممذي ورممريه مممن اممرو املعاملممة أو العقوبممة
القاسية أو الالإنس انية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشفاص ذوي اإلعاقة.

__________
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 15بطممة إذاعيممة عامممة وثممالم بطممات جتاريممة خاصممة وقنمماة أفريقيمما .وتبم اهليئممة بم م  11لغممة رمسيممة أممما احملطممات الم تمموفر
تغطية وطنية فتب براجمها إما ابللغة اإلنكليزية أو ابللغة األفريقانية.
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 -106ممما أن جنممو أفريقيمما منمموط هبمما التزامممات دوليممة مبوافمماة هيئممات املعاهممدات بتقممارير مبوج م
اتفاقات دولية شىت.
 -107وفيم مما يتعل ممق ابالتفاق ممات الدولي ممة ي ممنص الدس ممتور عل ممى أن التف مماو بش ممأن تل مما االتفاق ممات
والتوقيع عليها يندرجان يف نطاق مس ولية السلطة التنفيذية الوطنيمة( .)86و يمما يصمبح ألي اتفماق دويل
قوة القانون يف مجهورية جنمو أفريقيما ال بمد ممن س ّمن تشمريع وطمين يمدمب مبوجبمه يف القمواني الوطنيمة.
وينص الدستور ذلا على أن القانون الدويل العريف يعتمرب قمانوانا يف مجهوريمة جنمو أفريقيما مما مل يكمن
تالفم ا للدسممتور أو لقممانون الربملممان ويمموعز إىل احملمما م أبن تمفبَم ّدي لممدى تفسممري أي تش مريع أي تفسممري
معقول يتسق مع القانوين الدويل على أي تفسري بديل ال يتسق مع القانون الدويل(.)87
 -108وتسممتعر جنممو أفريقيمما بصممفة منتظمممة ممما صممدر عنهمما مم ن حتفظممات و/أو إعممالانت بشممأن
ص ممكوك األم ممم املتح ممدة الرئيس ممية يف جم ممال حق مموق اإلنس ممان .وت ممرد يف اجل ممدول أدانه قائم ممة ابالتفاقي ممات
والربوتو والت الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان.
اجلدول
الزويقية ةةيتسواتربوز ك ة ة لتساتلوتية ةةأسات ئيسة ةةيأساملقعلقة ةةأس ق ة ة قساإلنسة ةةينسةءة ةةو عأسابتقروظة ةةيت/س
اإلعالانتس
25

االتفاقية

اتريخ التصديق

التحفظات/اإلعالانت

العهم م ممد الم م ممدويل اخلم م مماص ابحلقم م مموق املدنيم م ممة
والسياسية

1998/12/10

(إعالن)
املادة  :41تعلمن مجهوريمة جنمو أفريقيما أ ما
تقم م م م ممر ألر م م م م مرا امل م م م م ممادة  41مم م م م ممن العه م م م م ممد
ابختصمماص اللجنممة املعنيممة حبقمموق اإلنسممان يف
تلقي ودراسة أي بالرات تنطموي علمى ادعماء
دول م ممة ط م ممرف أبن دول م ممة طرفم م ا أخ م ممرى ال تف م ممي
ابلتزاما ا مبوج العهد .

الربوتو م م م مموالن االختيم م م مماراين األول والثم م م مماين
امللحق ممان ابلعه ممد ال ممدويل اخل مماص ابحلق مموق
املدنية والسياسية

1998/12/10

ال ينطبق

االتفاقي م م ممة الدولي م م ممة للقض م م مماء عل م م ممى مجي م م ممع
أشكال التمييز العنصري

1998/12/10

(إعالن)
إن مجهورية جنو أفريقيا:
(أ) تعلم ممن أ م مما تقم ممر ألرم مرا الفقم ممرة  1مم ممن
امل م ممادة  14م م ممن االتفاقي م ممة ابختص م مماص جلن م ممة
القضم م مماء علم م ممى التمييم م ممز العنصم م ممري يف تلقم م ممي
ودراس م ممة أي بالر م ممات مقدم م ممة م م ممن أف م مراد أو
جمموع ممات أفم مراد خاا ممعي للوالي ممة القض ممائية
للجمهوريم م ممة يم م ممدعون أ م م ممم ام م ممحااي انته م م مماك
اجلمهوريممة ألي مممن احلقمموق املنصمموص عليهمما
يف االتفاقي م م م ممة بع م م م ممد اس م م م ممتنفاذ مجي م م م ممع س م م م ممبل
االنتصاف احمللية؛

__________

()86
()87
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التحفظات/اإلعالانت

االتفاقية

اتريخ التصديق

اتفاقية القضماء علمى مجيمع أشمكال التمييمز
اد املرأة

1995/12/15

ال ينطبق

الربوتو ول االختياري امللحق ابتفاقية القضاء
على مجيع أشكال التمييز اد املرأة

2002/5/6

ال ينطبق

اتفاقي م م ممة مناهض م م ممة التع م م ممذي ور م م ممريه م م م ممن
ام م ممرو املعاملم م ممة أو العقوبم م ممة القاسم م ممية أو
الالإنسانية أو املهينة

1998/12/10

إعالن
[تعلم م م ممن مجهوريم م م ممة جنم م م ممو أفريقيم م م مما] أ م م م مما
تق م م ممر ألر م م مرا امل م م ممادة  30م م م ممن االتفاقي م م ممة
ابختصم م م م م اص بكمم م م م ممة العم م م م ممدل الدوليم م م م ممة يف
تس م مموية أي ن م مزاع ب م ممي دولت م ممي أو أ ث م ممر م م ممن
ال م ممدول األط م مراف يتعل م ممق بتفس م ممري أو تطبي م ممق
االتفاقية على التوايل .

اتفاقية حقوق الطفل

1998/6/16

( ) تش م ممري ألر م مرا الفق م ممرة  2م م ممن امل م ممادة
 14مم م م م م م م م ممن االتفاقيم م م م م م م م ممة إىل أن مفوام م م م م م م م ممية
جنم ممو أفريقيم مما حلقم مموق اإلنسم ممان هم ممي اهليئم ممة
املفتص م م م م م ممة يف إط م م م م م ممار النظ م م م م م ممام الق م م م م م ممانوين
ال م م م م مموطين يف اجلمهوري م م م م ممة بتلق م م م م ممي ودراس م م م م ممة
االلتماسم م م م م م ممات الم م م م م م م يقم م م م م م ممدمها أفم م م م م م مراد أو
جمموع م م م م م م ممات أف م م م م م م مراد خاا م م م م م م ممعي للوالي م م م م م م ممة
القضم ممائية للجمهوريم ممة يم ممدعون أ م ممم ا م ممحااي
انته م مماك أي مم م ممن احلقم م مموق املنصم م مموص عليهم م مما
يف االتفاقية .

 21و22

إعالانن بشأن املادتي
تعلن مجهورية جنو أفريقيا أ ا:
تق م م م ممر ألر م م م مرا امل م م م ممادة  21م م م م ممن االتفاقي م م م ممة
ابختص م م م م مماص جلن م م م م ممة مناهض م م م م ممة التع م م م م ممذي يف
تلقم م ممي ودراسم م ممة أي بالرم م ممات تفيم م ممد أبن دولم م ممة
طرمف م م م ا مم م م مما تم م م ممدعي أن دولم م م ممة أخم م م ممرى ال تفم م م ممي
ابلتزاما ا مبوج االتفاقية؛
تق م م م ممر ألر م م م مرا امل م م م ممادة  22م م م م ممن االتفاقي م م م ممة
ابختص م م م م مماص جلن م م م م ممة مناهض م م م م ممة التع م م م م ممذي يف
تلقم ممي ودراسم ممة أي بالرم ممات تم ممرد مم ممن أف م مراد أو
تقم م م ممدم ابسم م م ممم أف م م م مراد يم م م ممدعون أ م م م ممم ام م م ممحااي
تعذي متارسه دولة طرف .
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االتفاقية

اتريخ التصديق

التحفظات/اإلعالانت

الربوتو ول االختياري امللحق ابتفاقيمة حقموق
الطفم م م ممل بشم م م ممأن بيم م م ممع األطفم م م ممال واسم م م ممتغالل
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية

2003/6/30

(إعالن) بشأن اتفاقية حقوق الطفل:
(أ) قم م م م م مموة الم م م م م ممدفاع الم م م م م مموطين يف جنم م م م م ممو
أفريقي م مما ه م ممي ق م مموة تطوعي م ممة وم م ممن مث ال ب م ممل
للتجنيد اإلجباري فيها؛

الربوتو م م ممول االختي م م مماري امللح م م ممق ابتفاقي م م ممة
حقمموق الطفممل بشممأن اش مماك األطفممال يف
النزاعات املسلحة

2009/9/24

( ) تم م ممتم عمليم م ممة التجنيم م ممد يف قم م مموة الم م ممدفاع
ال م م م مموطين يف جن م م م ممو أفريقي م م م مما م م م م ممن خ م م م ممالل
إعم م م ممالانت يف الصم م م ممحف الوطنيم م م ممة ويشم م م مممط
يف القم م ممانون أال يقم م ممل السم م ممن عم م ممن  18عامم م م ا
حد أد ؛

اتفاقية حقوق األشفاص ذوي اإلعاقة

2007/11/30

ال ينطبق

الربوتو م م ممول االختي م م مماري امللح م م ممق ابتفاقي م م ممة
حقوق األشفاص ذوي اإلعاقة

2007/11/30

ال ينطبق

الربوتو م م ممول االختيم م مماري التفاقيم م ممة حقم م مموق
األشفاص ذوي اإلعاقة

2015/1/12

(إعالن)
امل م م م م م م مماداتن  13و :14سم م م م م م م مميفعمل يف جنم م م م م م م ممو
أفريقيم م م م م م مما ابلتم م م م م م ممدريب يف إطم م م م م م ممار سياسم م م م م م ممتها
التعليمي م ممة الوطني م ممة ويف ح م ممدود امل م موارد املتاح م ممة
احلم ممق يف التعلم مميم علم ممى النحم ممو املنصم مموص عليم ممه
يف املادة ()2(13أ) واملادة .14

االتفاقيم م ممة الدوليم م ممة حلمايم م ممة حقم م مموق مجيم م ممع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ال ينطبق

ال ينطبق

الربوتو م م ممول االختي م م مماري امللح م م ممق ابتفاقي م م ممة
مناهضم م ممة التعم م ممذي ورم م ممريه مم م ممن ام م ممرو
املعاملممة أو العقوبممة القاسممية أو الالإنسممانية
أو املهينة

اسم م ممتهلو إجم م مراءات
التصم م م م م م م ممديق ومم م م م م م م ممن
املتوخى أن تنتهي يف
عام 2019/2018

ال ينطبق

(ل) يم م ممتم تنفيم م ممذ الم م ممربانمب التعريفم م ممي جلميم م ممع
اجملندين يف األما ن العامة؛
(د) يش م م م مممط عل م م م ممى مجي م م م ممع اجملن م م م ممدين تق م م م ممد
وثيقم م م م ممة هويم م م م ممة وطنيم م م م ممة مثبم م م م ممو فيهم م م م مما اتريم م م م ممخ
م م مميالدهم ويش م مممط عل م مميهم حسم م م االقتض م مماء
تقد سجال م التعليمية؛
(ه) خيض م م ممع مجي م م ممع اجملن م م ممدين لفح م م ممص ط م م م
دقي م م ممق يت م م مميح مالحظ م م ممة بل م م ممورهم املبك م م ممر وإذا
ثبم ممو أن أايا مم ممن اجملنم ممدين دون السم ممن املقم ممررة
فإنه يستبعد تلقائي ا من التجنيد .
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 -109وصم ممدقو جنم ممو أفريقيم مما بصم ممفتها عضم مموا يف منظمم ممة العمم ممل الدوليم ممة علم ممى  27اتفاقيم ممة مم ممن
اتفاقيا ا منها  25سارية املفعول واتفاقيتان ألغي العمل هبما.

س

ابق-س اإلطي ساتقين ينسحلمي أستق قساإلنسينسعلىساتصعيلسات طينس
 -110ابلنظمر إىل اترخينما تلتمزم جنمو أفريقيما التزامم ا راسمف ا حبمايمة حقموق اإلنسمان وتعزيزهما لمميس
داخل بلدان فحس بمل ويف قارتنما أيضم ا ويف العمامل أمجمع .فممن املهمم بشمدة ابلنسمبة جلنمو أفريقيما أن
ت م دي دورا نشممطا يف تعزيممز حقمموق اإلنسممان علممى الصممعيد العمماملي األمممر الممذي ي ممده متحممور سياسممتنا
اخلارجيممة حممول اهلممدف املتمثممل يف إجيمماد جنممو أفريقيمما أفضممل يف أفريقيمما أفضممل ويف عممامل أفضممل وأ ثممر
أماان .والواقع أن تكريس جهودان لتعزيز حقوق اإلنسان أمر يضر جبذوره يف الدستور وشرعة احلقموق
وحيدوان على االلتزام يفقرار السالم وحتقيق العدالة و فالة حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
 -111وتلتزم احلكومة ابلنهو بسيادة القانون لكفالة إعمال احلقموق املكرسمة يف الدسمتور .وتعممل
با منما علممى تعزيمز القمميم الم أتسسممو عليهما جنممو أفريقيما مممن قبيمل صممون راممة اإلنسممان واملسمماواة
ومسو الدستور على مجيع القواعد القانونية .ولقمد أحمرزت جنمو أفريقيما تقمدما ال يسمتهان بمه يف محايمة
وتعزيز احلقوق املدنية والسياسمية واحلقموق االقتصمادية واالجتماعيمة منمذ أن حلمو الدميقراطيمة .وبرهنمو
جنممو أفريقيمما منممذ عممام  1994علممى التزامهمما حيممال السممالم واألمممن والعممدل يف العممامل .وتصممدايا لم ممة
مااممينا اتممذت جنممو أفريقيمما عممددا مممن التممدابري اإلجيابيممة لتجمماوز انقسممامات املااممي وأرسممو دعممائم
جمتمع قوامه القيم الدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان األساسية.
 -112ونففذت تدابري شىت تنص على التشريعات والسياسات العاممة وتمدابري أخمرى لكفالمة إعممال
احلقموق املدنيممة والسياسممية و مذلا احلقمموق االجتماعيممة واالقتصممادية والثقافيمة بصممورة فعليممة .وإاممافة إىل
ذل مما م مما برح ممو با من مما تص ممدر أحكامم ا وترس ممي س موابق قض ممائية تع ممزز ه ممذه احلق مموق وحتميه مما وت مموفر
توجيهات يهتمدى هبما يف تفسمري همذه احلقموق .ولقمد خطمو جنمو أفريقيما خطموات بمرية صمو همدم
األر ان الرئيسية الثالثة يف تر ة نظام الفصل العنصري أال وهمي انعمدام املسماواة والبطالمة والفقمر .وتتبمع
احلكومة جا قوامه التغيري اجلذري لكفالة التمتع التام جبميع احلقوق املنصوص عليها يف شرعة احلقوق
ال استنتها األمم املتحدة ويف دستور مجهورية أفريقيا بوجه خاص.
 -113ويف ظل إطار التغيري اجلذري هذا الواسع النطاق ينشد يف املقام األول بنماء أممة ر يز ما القميم
األساسية ال يمنهض عليهما الدسمتور أال وهمي صمون راممة اإلنسمان وحتقيمق املسماواة والنهمو حبقموق
اإلنسان واحلرايت ومنع العنصرية والتحيز اجلنسي و فالة مسو الدستور على مما عمداه ممن قواعمد قانونيمة
وسيادة القانون.
 -114ولقد أوليو عناية خاصة لتنمية الفئمات الم عانمو ممن احلرممان يف السمابق وإلعممال احلقموق
ومنح ممو األولوي ممة لتنفي ممذ
االجتماعي ممة واالقتص ممادية ال م ميك ممن مبوج م الدس ممتور أن تنظ ممر فيه مما احمل مما م .ف
ب مرانمب ش ممامل للض مممان االجتم مماعي ي مموفر يف مجل ممة أم ممور الس ممكن واملي مماه ومراف ممق الص ممرف الص ممحي
والكه مرابء مل ممن ممانوا يف الس ممابق يع ممانون م ممن اإلقص مماء .وإا ممافة إىل ذل مما أفويل االهتم ممام ابلق ممدر نفس ممه
لتوفري الرعاية الصحية األساسية والتعليم واملساعدة االجتماعية للماليمي ممن شمعبنا .واعتممدت جنمو
أفريقيا عددا من القواني تنفيذا للدستور(.)88
__________

()88
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خالل السنوات الم  20األوىل من إحالل الدميقراطية صدر ما يربو على  1 200قانون وتعديل هبدف إزالمة نظمام الفصمل
العنص ممري واستئص ممال ش ممأفة التميي ممز جبمي ممع أش ممكاله .ول ممئن ممان ق ممد أفح ممرز تق ممدم ب ممري يف تنفي ممذ ه ممذه الق مواني الرامي ممة إىل
إحدام تغيري جذري فما زال هناك املزيد مما ينبغي عمله.
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 -115ويتضمن الفصل  2من دستوران شرعة احلقوق ال استنتها جنو أفريقيا .وهمذا اجلمزء ممن الدسمتور
هو اجلزء الذي استحوذ على االهتمام إىل أقصى حد والذي ان له أ رب أثر يف أهايل جنو أفريقيما خمالل
السنوات القالئل املااية .وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن احلق يف املسماواة ويف احلمايمة ممن التمييمز حمق
ص ا ابملسماواة فهمي حتظمر التمييمز دون وجمه حمق اسمتنادا
راسخ يف ا ممل ادة  9ممن دسمتوران( )89الم تعتمرب بنمدا خا م
إىل بعممض مممن األسممبا الموارد ذ رهمما مممما يفممم معممه أن التمييممز بنمماء علممى أحممد األسممبا املدرجممة يف
املممادة  )3(9يعتممرب متييممزا دون وجممه حممق حلممي إثبممات العكممس .أممما أسممبا التمييممز الموارد ذ رهمما يف تلمما املممادة
فهممي األصممل العرقممي واللممون واالنتممماء االثممين والنمموع االجتممماعي ونمموع اجلممنس واحلمممل وامليممل اجلنسممي والواممع

االجتماعي والسن واإلعاقة والدين والرأي والعقيدة والثقافة واللغة واملنشأ واألصل االجتماعي.

 -116وتسممري شممرعة احلقمموق علممى مجيممع القمواني وهممي ملزمممة للسمملطة التشمريعية والسمملطة التنفيذيممة
والقض مماء ومجي ممع أجه ممزة الدول ممة .ويعت ممرب أي ن ممص يف ش ممرعة احلق مموق ملزمم ا ألي ش ممفص طبيع ممي أو أي
شفص قمانوين يف حالمة وبدرجمة انطباقمه ممع مراعماة طبيعمة احلمق وطبيعمة أي واجم يمتم علمى همذا
احلق( .)90ويتوج على أي بكمة أو أي هيئة تقااي أن حترص لدى تفسري شرعة احلقوق على إبراز
القيم املتأصلة يف أي جمتمع دميقراطي منفتح ينهض على صون رامة اإلنسان واملساواة واحلرية وأن تويل
االعتبار للقانون الدويل وجيوز هلما أن تمويل االعتبمار للقمواني األجنبيمة .وجمدير ابلمذ ر أن شمرعة احلقموق
ال تنف ممي وج ممود أي حق م وق أو ح مرايت أخ ممرى مع مممف هب مما أو منص مموص عليه مما يف الق ممانون الع ممام أو يف
القواني والتشريعات العرفية ما دامو متسقة مع شرعة احلقوق(.)91
 -117وتكفممل ش ممرعة احلقمموق احلق مموق املدنيممة والسياس ممية و ممذلا احلق مموق االجتماعيممة واالقتص ممادية.
أما عن االلتزامات اإلجيابية املنوطة ابلدولة فيما خيمص احلقموق االجتماعيمة واالقتصمادية فهمي التزاممات
مشروطة حي استفدمو يف املادتي  )2(26و )2(27اجلملة ال ال تلزم الدولمة إال ابتماذ خطموات
يف ح ممدود موارده مما املتاح ممة إعم مماالا للحق مموق ابلت ممدريب  .وم ممن مث فالبع ممد اإلجي ممايب ه ممو إعم ممال احل ممق
االجتممماعي واالقتصممادي والوفمماء بممه مممن خممالل إجمراءات تتفممذها الدولممة علممى امتممداد فمممة زمنيممة معينممة
(أي تدرجييا) .والواقع أن اتاذ الدولمة فمورا خطموات يف حمدود مواردهما املتاحمة علمى أن تتفمذ خطموات
أخرى يف أقر وقو ممكن ال ينتقص من االلتزام املنوط هبا .وهكذا يقع على الدولة ع ء إثبمات أ ما
حترز تقدما ما صو إعمال احلقوق املذ ورة متاما .ومما حيد ذلا من احلقوق االجتماعية واالقتصادية
شرط عدم إاتحتها إال يف حدود ما تسمح به موارد الدولة .ومن اجلوان املهمة املرتبطمة بتلما احلقموق
__________

()89

()90
()91
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املادة  - )1(9اجلميع متساوون أمام القانون ولكل شفص احلق يف احلماية واالستفادة من القانون على قدم املساواة.
( )2تشمممل املسمماواة التمتممع التممام علممى قممدم املسمماواة جبميممع احلقمموق واحلمرايت .وحتقيقم ا للمسمماواة جيمموز اتمماذ
تدابري تشريعية ورري ذلا من التدابري حلماية أو حتسمي أحموال األشمفاص أو فئمات األشمفاص المذين عمانوا ممن احلرممان
بسب التمييز ادهم دون وجه حق.
( )3ال جيوز للدولة أن متيز بشكل مباشر أو رري مباشر دون وجه حق اد أي شمفص بنماء علمى سمب واحمد
أو أ ثر مبا يشمل األصل العرقي أو النوع االجتمماعي أو نموع اجلمنس أو احلممل أو الوامع االجتمماعي أو االنتمماء االثمين أو
األصل االجتماعي أو اللون أو امليل اجلنسي أو السن أو اإلعاقة أو الدين أو الرأي أو املعتقد أو الثقافة أو املنشأ.
( )4ال جيمموز أن مييممز أي شممفص بشممكل مباشممر أو رممري مباشممر دون وجممه حممق اممد أي شممفص بنمماء علممى
سن تشريع وطمين مينمع أو حيظمر التمييمز
سب واحد أو أ ثر من األسبا الوارد ذ رها يف الفقرة الفرعية ( .)3وال بد من ّ
دون وجه حق.
( )5يعترب التمييز بنماء علمى سمب أو أ ثمر ممن األسمبا الموارد ذ رهما يف الفقمرة الفرعيمة ( )3متييمزا دون وجمه
حق ما مل يثبو أن للتمييز ما يربره.
املادة  8من الدستور.
املادة  39من الدستور.
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أن يكون مبقدور الدولة تربير استفدامها للموارد على حنو و ٍ
اف .وجيدر أت يد أن شمح املموارد ال يعفمي
الدولة من واجبها الذي يقتضي منها أن تفي ابحلقوق بناء على معيار قوامه االعتدال.
 -118ويلزم أت يد أن شرعة احلقوق المواردة يف الدسمتور تمنص علمى أن احلقموق مكفولمة يف معظمهما
لممم للجمي ممع أي ل مميس ألبن مماء جن ممو أفريقي مما فحس م ب ممل وأيض م ا للرع ممااي األجان م املقيم ممي داخ ممل
حدودها(.)92
 -119وما تعاظم جمموعة السوابق القضائية ال أرستها احملكمة الدستورية يف جنو أفريقيا إال دليل
عل ممى ممارس ممة جه مماز القض مماء للوالي ممة املس ممندة إلي ممه فيم مما يتعل ممق بتعزي ممز حق مموق اإلنس ممان ومحايته مما .ولق ممد
أص ممدرت احملكم ممة الدس ممتورية أحكامم ا ث ممرية ر ممري مس ممبوقة يف ممل م ممن جم ممايل احلق مموق املدني ممة والسياس ممية
واحلقوق االجتماعية واالقتصادية .ففي دعوى إس اد ما وانيان  )93(S v Makwanyaneاملتعلقة مبدى
دستورية عقوبة اإلعمدام وصمفو احملكممة احلمق يف احليماة والكراممة أبنمه أهمم حمق ممن حقموق اإلنسمان
ومصممدر مجيممع احلقمموق الشفصممية املنصمموص عليهمما يف شممرعة احلقمموق( .)94ويف دعمموى فرييمرا اممد لفممي
 )95(Ferreira v Levin NOتناولمو احملكمممة حمق الشممفص يف احلريمة واألمممن .ويف دعموى برنسممتي اممد
بسم  )96(Bernstein v Bester NOنظرت احملكمة يف احلق يف اخلصوصية .ويف دعوى التحالف الوطين
من أجل مساواة املثليي واملثليات اد وزير الداخلية( )97قضمو احملكممة الدسمتورية أبن ممن حمق القمرانء
مثليممي اجلممنس التمتممع بممنفس اسممتحقاقات اهلجممرة املمنوحممة للمتممزوجي .ومممن األحكممام ال م تشممكل عالمممة
فارق ممة فيم مما يتص ممل ابحلق مموق االجتماعي ممة واالقتص ممادية األحك ممام يف دع مماوى مث ممل دع مموى حكوم ممة مجهوري ممة

جنممو أفريقيمما اممد رروتبمموم
ودعم م م مموى سم م مموبراماين ام م ممد وزيم م ممر الصم م ممحة وازولم م ممو  -اناتل Soobramoney v Minister of Health,
()99
 KwaZulu-Natalودعموى وزيمر الصمحة امد محلمة العممل العالجمي Minister of Health v Treatment
()100
ودعم مموى خوسم مما ام ممد وزيم ممر التنميم ممة االجتماعيم ممة Khosa v Minister of Social
Action Campaign
Government of the Republic of South Africa v Grootboom

()98

 )101(Developmentودعاوى أخرى ثرية.

 -120ويف حالة ثبوت أنه مت انتهاك حمق ممن حقموق اإلنسمان متلما احملما م سملطة فمر سمبل انتصماف
شىت منها إعالن بطالن القانون الذي انطوى على مساس بذلا احلق أو السياسمة الم انته مك و احلمق بمل
االهتمام أو التصرف الذي أفضى إليه أو اتماذ إجمراء مسمتعجل رادع (تم مر مبوجبمه اجلهمة الم أقمدمو علمى
االنتهاك ابتاذ خطوات تصحيحية حتو إشراف احملكمة) أو إصدار حكم تفسريي.
__________

( )92احلقمموق ال م ال مت ممنح إال لم م امل مواطني ه ممي :احلق مموق السياس ممية  -املممادة  19واجلنس ممية  -امل ممادة  20واحل ممق يف دخ ممول
جنو أفريقيا والبقاء فيها واإلقامة يف أي مكان فيها واحلق يف استفرال جواز سفر  -املادة  21واحلق يف اختيار احلرفة
أو املهنة أو الوظيفة  -املادة .22
(.1995 (3) SA 391 (CC) )93
( )94الفقرات .146-144
(.1996 (1) SA 984 (CC) )95
(.1996 (2) SA 751 (CC) )96
(.2000 (2) SA 1 (CC) )97
(.2001 (1) SA 46 )98
(.1998 (1) SA 765 (CC) )99
(.2002 (5) SA 721 )100
(.2004(6) BCLR 569 (CC) )101
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 -121ومن بي التشريعات اهلامة األخرى ثالثة قواني تتعلق بم حقوق اإلنسان هي قانون تعزيز
فرص احلصول على املعلومات()102؛ قانون حتقيق العدالة اإلدارية()103؛ قانون حتقيق املساواة ومنع التمييز
دون وجه حق .ولقد صدرت هذه التشريعات الثالثة مجيعها مبقتضى الدستور ومبوجبهما تسمري احلقموق
الدستورية املتعلقة ابلعدالة اإلدارية واحلصول على املعلومات واملساواة.

س

ي -س إطي سزعت تستق قساإلنسينسعلىساتصعيلسات طينس
 -122مع إحالل الدميقراطيمة يف جنمو أفريقيما يف عمام  1994أصمبحو ثقافمة حقموق اإلنسمان حجمر
الزاوية يف نظامنا الدستوري اجلديد وأدرجو يف شرعة احلقوق طائفة متنوعة من حقوق اإلنسمان تشممل
احلقوق االجتماعية واالقتصادية وأدجممو وتكمرر المنص عليهما يف الدسمتور النهمائي لعمام  .)104(1996ولقمد
ان إدرال احلقوق املدنية والسياسية و مذلا احلقموق االجتماعيمة واالقتصمادية الصماحلة متا مم ا للعمر علمى
احملا م يف دستوران أشد عوامل فالة احلرية والكرامة واملساواة أمهية.
 -123وإاافة إىل الدستور تنحو احلكومة يف سياسا ا إىل جتسيد مقتضيات المنهب الشمامل الموارد يف
خط ممة التنمي ممة الوطني ممة ال م وا ممعو واس ممتهلو يف ع ممام  2013حبي م ت مموفر منظ ممورا بعي ممد األم ممد م ممن أج ممل
القضاء على الفقر واحلمد ممن انعمدام املسماواة حبلمول عمام  .2030ويشمكل حتقيمق اهلمدف املتمثمل يف إعممال
احلقوق االجتماعية واالقتصادية جزءا حيوايا من خطة التنمية الوطنية .وميثمل اإلطمار االسمماتيجي املتوسم
األجل للفمة  2019-2014أول مرحلة مد ا خس سنوات من مراحل تنفيذ خطة التنمية الوطنية.
 -124ويتمح م ممور اإلط م ممار االس م مماتيجي املتوس م م األج م ممل ح م ممول ن م مواتب أولي م ممو األولوي م ممة لتحقيقه م مما
وعددها  14انجتا تص جماالت الم يز احملددة يف خطة التنمية الوطنية ويف الوالية ال أسندها الناخبون
إىل احلكوممة أال وهممي :التعلميم والصممحة والسمالمة واألمممن والنممو االقتصممادي والبطالمة وتنميممة املهممارات
والبنيممة التحتيممة والتنميممة الريفيممة واملسممتوطنات البش مرية واحلكممم احمللممي والبيئممة والعالقممات الدوليممة والقطمماع
العام واحلماية االجتماعية وبناء األمة والتالحم االجتماعي.
 -125ويوىل اهتمام خاص إىل جماالت حقوق اإلنسان التالية.

س

س امل ي ونس
 -126ينص قانون الالجئمي لعمام  )105(1998علمى اسمتقبال الالجئمي وملتمسمي اللجموء يف جنمو أفريقيما
وعلممى حقمموقهم والتزاممما م .وجيمموز مللتمسممي اللجمموء احلممائزين أتشمريات صمماحلة للتنقممل حبريممة يف أثنمماء النظممر يف
طلبما م وحيمق هلمم العممل والدراسمة واالسمتفادة ممن اخلمدمات الصمحية األساسمية .وممن حمق الالجئمي التقمدم
بطلبممات اس ممتفرال ش ممهادات م مميالد ألبنممائهم املول ممودين يف جن ممو أفريقي مما وواثئممق هوي ممة وواثئ ممق س ممفر ب ممدودة
الصممالحية حيم ال يسمممح فيهمما ابلسممفر إىل بلممدان املنشممأ .وحيممق ممذلا مللتمس/ملتمسممة اللجمموء يف أثنمماء
تواجده/تواج م ممدها يف أراا م ممي جن م ممو أفريقي م مما م م مما يل م ممي :احلص م ممول عل م ممى إق م مرار ت م ممايب رمس م ممي أبن م ممه/أ ا
ملتمس/ملتمسة جلوء ينتظر/تنتظر الفصل يف طل اللجموء؛ البقماء يف جنمو أفريقيما ريثمما يمتم الفصمل
يف طل اللجموء؛ عمدم التعمر لالعتقمال أو االحتجماز بصمورة رمري قانونيمة؛ التمتمع ابحلقموق املنصموص
عليها يف الدستور بقدر ما تسري تلا احلقوق على أي شفص يلتمس اللجوء.
__________

()102
()103
()104
()105
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القانون رقم  2لعام .2000
القانون رقم  3لعام .2000
مل يتضمن الدستور امل قو لعام  1993سوى عدد بدود للغاية من احلقوق االجتماعية واالقتصادية.
القانون رقم  130لعام .1998
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س األطويلس

س

 -127يرسممخ القممانون املتعل ممق بقضمماء األطفممال لع ممام  )106(2008والل موائح ال م ص ممدرت مبقتضمماه مب ممدأ
مص مماحل الطف ممل الفض مملى وم ممن مث فخي ممتص األطف ممال ابحلماي ممة االجتماعي ممة .و ممدف اإلج مراءات واملب مماد
التوجيهية املواوعة يف هذا الصدد إىل فالة مصاحل الطفمل الفضملى يف حالمة تالفمة األطفمال للقمانون.
فممال بممد مممن صممون رامممة الطفممل وامممان سممالمته يف مجيممع األوقممات أي يف أثنمماء القممبض عليممه وخممالل
املراحممل التمهيدي ممة قبممل إحال ممة القضممية إىل احملكم ممة وخممالل ف مممة عممر القض ممية علممى احملكم ممة ويف أثن مماء
احملا مة .ما يرسخ القانون آنف الذ ر مفهوم العدالة التصاحلية يف نظام العدالة اجلنائية(.)107
 -128وحتقيقم ا ألهممداف عممدة مممن بينهم ا فالممة احلمايممة بقممدر أ ممرب لألطفممال اعتمممد يف عممام
القممانون املتضمممن تعممديالا للقممانون اجلنممائي (يتنمماول اجلمرائم اجلنسممية واملسممائل املتصمملة هبمما)( .)108ويتضمممن
هذا القانون تعاريف موسعة جلرائم مثل االرتصا ويكفل لألطفال قدرا أ رب من احلماية .ومت أيض ا
إرساء وتنفيذ عدد من أطر السياسات العامة اجلديدة من بينها إطار السياسات العامة الوطنية املتعلقة
بقضاء األطفال وإطار السياسات العامة الوطنيمة املتعلقمة ابلعدالمة التصماحلية (ويشممل المرب بينهما وبمي
نظ ممام العدال ممة التقليدي ممة) واس مماتيجية من ممع اجل مرائم االجتماعي ممة وإط ممار اعتم مماد ب مرامب حتوي ممل املس ممارات.
واعتمدت احلكومة أيض ا خطة عمل ملكافحة العنف اد النساء واألطفال .وفضالا عمن ذلما يهمدف
ق ممانون ع ممام  2007املتض مممن تع ممديالا للق ممانون اجلن ممائي (يتص ممل ابلعق مموابت)( )109إىل ا ممب عملي ممة توقي ممع
العقمموابت املفففممة إىل أد حممد وفقم ا لسمملطة القااممي التقديريممة يف بعممض اجلم رائم اخلطممرية ويممنص أيضم ا
على أن بعض الظروف ال ميكن أن تعتمرب ظروفم ا جوهريمة أو قهريمة تمربر فمر عقوبمة أخمف بينمما األممر
يستوج توقيع عقوبة على جرمية االرتصا .
2007

س الجتي سابألشميصس

س

 -129إدرا ا من جنو أفريقيما حلقيقمة أن االجتمار ابلبشمر جرميمة عمرب وطنيمة قاممو ابلتصمديق علمى
الصمكوك الدوليممة واإلقليميممة الم تيسمر اتمماذ تممدابري تعاونيممة عممرب وطنيمة هبممدف مكافحممة االجتممار ابلنسمماء
واألطفال( .)110وأصدرت يف عام  2013قانون منع ومكافحة االجتمار ابألشمفاص( )111وهمو المذي يعماو
بصورة شاملة مسألة االجتار ال جرى تناوهلا يف السابق يف تشريعات متفرقة .وإاافة إىل النص بصمورة
بممددة علممى األفعممال املوجبممة لتجممر االجتممار ابألشممفاص ير ممز ذلمما القممانون أيضم ا علممى بنممة الضممحااي
حي جييز إررام املمداني يف جرميمة االجتمار ابألشمفاص علمى دفمع تعمويض للضمحية عمن مجلمة أممور ممن
بينهم مما األا م مرار واإلصم مماابت واألذى املم ممادي واملعنم مموي وفقم ممدان الم ممدخل .ويتجسم ممد يف القم ممانون املنظم ممور
__________

()106
()107

()108
()109
()110

()111
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القانون رقم  75لعام .2008
ينص القانون يف هذا الصدد على أنه يف حالة ا ام الطفل ابرتكما تالفمة بسميطة جيموز حتويمل القضمية ممن نظمام العدالمة
اجلنائيممة إىل مسممار آخممر .فمممثالا يف حالممة ارتكمما الطفممل جرم م ا بسمميط ا ميكممن أن حيولممه املممدعي إىل مسممار آخممر .وتشمممل
خيارات التحويل خيارات من قبيل إيداع الطفل يف رعاية أحمد الوالمدين أو أي شمفص ابلم مناسم أو وصمي أو إحلاقمه
ببعض الربامب وما إىل ذلا.
القانون رقم  32لعام .2007
القانون رقم  38لعام .2007
هممذه الصممكوك هممي :بروتو ممول منممع االجتممار ابألشممفاص وخباصممة النسمماء واألطفممال وقمعممه واملعاقبممة عليممه واتفاقيممة األمممم
املتحممدة ملكافحممة اجلرميممة املنظمممة عممرب الوطنيممة .وجتممدر اإلشممارة أيض ما إىل أن جنممو أفريقيمما يف سممبيلها إىل إبم رام مممذ رات
تفمماهم بشم أن التعمماون يف مكافحممة االجتممار ابألشممفاص ومسمماعدة اممحااي االجتممار مممع البلممدان التاليممة :إندونيسمميا وأنغمموال
والربازيل واتيلند وماليزاي وموزامبيق ونيجرياي.
القانون رقم  7لعام .2013
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االستشرايف من حي إنه يوا األفكار احلديثة املتعلقة بقانون حقوق اإلنسان والقائلة بوجو عمدم
االقتصار على استفدام القانون يف با مة اجملرمي ومنعهم من معاودة اإلجرام بل ينبغي أيضا أن يوىل
في ممه االعتب ممار الحتي ممال الض ممحااي إىل ج ممرب الض ممرر .وه ممو م مما يتس ممق أيضم ا م ممع رو وه ممدف التعلي ممق الع ممام
املتصممل ابلتعممذي الممذي أصممدرته جلنممة مناهضممة التعممذي والممذي جمماء فيممه أن اجلممرب ينطمموي علممى خسممة
عناصممر أساسممية ال ينبغممي إرفاهلمما أال وهممي :رد احلقمموق والتعممويض والتأهيممل والماممية واممماانت بعممدم
تكرار االنتها ات( .)112والقانون يتنماول علمى حنمو شمامل االجتمار ابلبشمر مبفتلمف أشمكاله ويمنص بوجمه
خاص على محاية احااي االجتار ومساعد م(.)113

س

س املسيوا سبنيسا نسنيس
 -130تشمممل أيضم ا عمليممة متكممي املمرأة وحتقيممق املسمماواة بممي اجلنسممي يف جنممو أفريقيمما التعامممل مممع
تر ة نظام الفصمل العنصمري ممما يقصمد بمه إحمدام تغيمري جمذري يف اجملتممع ال سميما يف عالقمات القموة
ب ممي امل مرأة والرج ممل وب ممي امل سس ممات والق ممانون والتص ممدي لقه ممر امل مرأة والنزع ممة الذ وري ممة والتحي ممز اجلنس ممي
والتمييمز امد املسممني والقممع اهليكلمي و يئممة بيئمة تفضمي إىل امممتالك املمرأة زممام أمورهمما .وتلتمزم احلكومممة
بكفالة املساواة يف احلقوق للمرأة والرجل .فالدستور يضمن املساواة بي الرجل واملرأة وحيظر التمييز بناء
على أسبا عفددت فيه .واتساقا من جنو أفريقيا مع التزامها بتحقيمق املسماواة بمي اجلنسمي وامعو
إطممارا للسياسممات الوطنيممة املتعلقممة بتمكممي امل مرأة وحتقيممق املسمماواة بممي اجلنسممي ممان مبثابممة الشممعلة ال م
يهتممدى بنورهمما يف تطمموير واممع النسمماء والفتيممات يف البلممد والنهممو بممه .وأرسممو احلكومممة أيضم ا إطممارا
للسياسم ممات املتعلقم ممة ابجلنسم ممي علم ممى صم ممعيد احلكم ممم احمللم ممي ووام ممعو م ممذلا ام مممن مم مما وام ممعته مم ممن
سياسممات واس مماتيجيات قطاعيممة يسمشممد هبمما يف تعممميم مراعمماة االعتبممارات اخلاصم ة ابجلنسممي يف مجيممع
أعمال احلكومة اإلطار االسماتيجي الوطين لتمكي املرأة اقتصادايا.
 -131وفيما يتعلق ابإلطار التشريعي ألغيو معظم القواني الم انمو سمارية قبمل عمام  1994والم
انمو تنطمموي علمى متييممز امد املمرأة .فممثالا ألغممى قمانون االعمماف ابلزجيمات العرفيممة لعمام  1998أحكممام
قانون إدارة ش ون السود لعام  1927ال ألصقو ابملرأة األفريقية واع ا قانوني ا تعامل مبقتضاه إىل األبد
ابعتبارها قاصرة .ويرسي القانون أسس املساواة رمسيا بي املرأة والرجمل يف الزجيمات العرفيمة ويسماوي بمي
الزوجي طريف الزوال العريف من حي املر ز القانوين واألهلية القانونية وميمنح الزوجمة حمق اقتنماء األصمول
والتصممرف فيهمما وحممق إب مرام عقممود والتقااممي إاممافة إىل ممما قممد يكممون مقممررا هلمما يف القممانوين العممريف مممن
حقمموق وصممالحيات ممما أن مفعممول اإللغمماء امتممد إىل املممادتي  22و )3(27مممن قممانون وازولممو املتعلممق
مبدونة قانون الزولو ا للتي ترسفان املفهوم السائد يف تلا املقاطعة القائل أبن الرجل يف أي زوال لميس
ر األسممرة فحس م بممل ميتلمما أيضم ا السمملطة الزوجيم ة .ويشممكل الدسممتور األسمماس القممانوين للنهممو
حبقوق املرأة يف جنو أفريقيا .وتعد تشريعات أخرى متفرقة اللبنات األساسية يف هذا الصر .
 -132وعلممى الصممعيد دون اإلقليمممي والصممعيدين القمماري والممدويل قطعممو أيضم ا جنممو أفريقيمما علممى
نفسممها عممددا مممن االلتزامممات الرئيسممية فيممما يتعلممق ابلعمممل علممى فالممة متكممي املمرأة وحتقيممق املسمماواة بممي
اجلنسي .ولقد جسدت جنو أفريقيا التزامها ابلقضاء على التمييز اد املرأة يف انضمامها إىل اتفاقية

__________

( )112جلنة مناهضة التعذي التعليق العام رقم .)2012(3
( )113ي ممنص الق م انون عل ممى وج ممو أن ي م دي أخص ممائيو اخلدم ممة االجتماعي ممة دورا يف اإلب ممالغ ع ممن أي ش ممفص تع ممر لالجت ممار
وحتديد هويته وتقييم حالته .ومبجرد التثبو من هذه األمور حيق للضحية أن تلحمق بمربانمب معتممد أمما األطفمال امحااي
االجتار فيودعون يف مرا ز للرعاية املأمونة امل قتة .وتوفر تلا الربامب خدمات اإلقامة واملشورة والتأهيل و دف إىل إعادة
إدم ممال الض ممحااي يف أس ممرهم وجمتمع مما م احمللي ممة .وجي ممري يف إطاره مما ت مموفري التعل مميم للب ممالغي وت ممدريبهم عل ممى تنمي ممة مه ممارا م.
ومت أيضا إعداد مشروع إطار للسياسات الوطنية املتعلقة ابالجتار ابألشفاص.
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القضمماء علممى مجيممع أشممكال التمييممز اممد املمرأة دون أي حتفظممات .وصممدقو جنممو أفريقيمما أيضم ا علممى
الربوتو ممول االختي مماري امللح ممق ابتفاقي ممة القض مماء عل ممى مجي ممع أش ممكال التميي ممز ا ممد امل مرأة دون إب ممداء أي
حتفظممات وقممدمو تقريرهمما األويل يف إطممار االتفاقيممة يف عممام  .1998وألزمممو احلكومممة نفسممها ممذلا يف
إط ممار بروتو ممول اجلماع ممة اإلمنائي ممة للجن ممو األفريق ممي بش ممأن القض ممااي اجلنس ممانية واإلمنائي ممة ومنه ممال عم ممل
بيجي ابالاطالع أبنشطة دف إىل تعزيز حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة.
 -133وعلمى إثمر االنتفماابت الم أجريمو يف أاير/ممايو  2014أعلمن المرئيس عمن إنشماء وزارة قائمممة
بممذا ا يف مقممر الرائسممة تكممرس لشم ون املمرأة .وتتمثممل واليممة تلمما المموزارة يف فالممة متكممي املمرأة اجتماعيم ا
واقتصممادايا والن هممو ابملسمماواة بممي اجلنسممي .وإاممافة إىل ذلمما يشممهد جملممس المموزراء منممذ عممام 1994
زايدة مطمردة يف عمدد الموزيرات والنسماء المال يشمغلن منصم انئم وزيم ر .وروعمي أيضم ا أن تظمل نسمبة
متثي ممل امل مرأة يف الربمل ممان  25يف املائ ممة عل ممى أد تق ممدير .والتزم ممو احلكوم ممة بكفال ممة تعي ممي النس مماء أبعم داد
متزايدة يف وظائف اإلدارة الوسطى والعليا ابلقطاع العام حي مت األخذ أيضا بربامب العمل اإلجيايب.
 -134وأدت احملا م أيضا دورا ابل األمهية يف التفلص من القواني واملمارسات العرفية التمييزية .فمثالا
يف دعوى هبي اد قااي الصلح  Bhe v the Magistrateودعوى خايليتشما شمي امد سميتهول وآخمرين

 Khayelitsha Shibi v Sithole and Othersودعموى مفوامية جنمو أفريقيما حلقموق اإلنسمان امد رئميس
مجهوري ممة جن ممو أفريقي مما( )114حك ممم ب ممبطالن قاع ممدة البك ممورة ال م ت ممنص عل ممى توري م ال ممذ ور فق م وذل مما
النطوائها علمى انتهماك حلمق اإلانم يف املسماواة يف املمريام .وحمىت صمدور قمرار بكممة االسمتئناف العليما يف
دعوى أمود اد الصندوق املتعدد األطراف املفصص حلوادم السميارات Amod v Multilateral Motor
 Vehicle Accidents Fundيف ع ممام  )115(1999ممان ال ممزوال ال ممذي يفعق ممد وفق م ا للش مريعة اإلس ممالمية يعت ممرب
الريم ا وابطمالا .ولقممد اعمفممو احملكمممة يف هممذا القمرار ألرمرا اإلعالممة ابلممزوال اإلسممالمي الممذي ينبغممي فيممه
ض م و احملكمم ممة
الم ممزوال ابمم مرأة واحم ممدة .ويف دعم مموى دانييلم ممز ام ممد امبم ممل  )116(Daniels v Campbell NOق م
الدستورية ابعتبار النساء الطمرف يف زجيمات إسمالمية تقليديمة يكتفمى فيهما ابممرأة واحمدة زوجمات ألرمرا
القانون املنظم لإلرم يف ريما الوصمية والقمانون املتعلمق يفعالمة الزوجمات المال يتمو عمنهن أزواجهمن.
وقض ممو احملكم ممة العلي مما يف دع مموى روفن ممدر ا ممد راراف مماايه  )117(Govender v Ragavayah NOبتوس مميع
نطاق هذا االعماف ليشمل زجيات اهلندوس التقليدية ال يفكتفى فيها بزوجة واحدة.

س اتعنفساتقيئ سعلىسن سا ن س

س

 -135يف ع م ممام  2008قام م ممو احلكوم م ممة ابالش م مماك م م ممع جه م مماز القض م مماء ب م مممويب جمموع م ممة م م ممن املب م مماد
التوجيهية لالسمشاد هبا يف تناول قضااي العنف العائلي .ومت تعميم تلا املباد التوجيهية على نطماق واسمع.
ويف عام  2009ا تمل استعرا حالة تنفيذ قانون العنف العائلي لعام  .)118(1998وينشد من مشمروع
ندابزيثا  Ndabezithaتدري الزعماء التقليديي واملدعي و تبة احملا م على التعامل مع املسائل املتعلقة
ابلعنف العائلي يف املناطق الريفية .ونظمو احلكومة أيضا محالت توعية (استعي فيها بوسائ اإلعالم
والكتيبات والكراسات اإلعالمية) هبدف تعريف اجلماعات احمللية ابخلدمات املتصلة ابلعنف العائلي.
__________

(.2005 (1) SA 580 (CC) )114
(.1999 (4) SA 1319 (SCA) )115
(.2003 (9) BCLR 969 (C) )116
(.2009 (3) SA 178 (D) )117
( )118القانون رقم  116لعام .1998
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 -136ويلقى القانون املتعلق ابلعنف العمائلي لعمام  )119(1998تقمديرا واسمع النطماق ملما مل ه ممن خصمائص
ابرزة يقصد منها توفري الرعاية والدعم للضحااي عند تعاملهم مع با منا .فاملادة  11من هذا القانون تبيح
متابعممة إج مراءات احملكمممة مممن خممالل الكممامريات .وحيممق للضممحية ممذلا أن تصممطح معهمما إىل احملكمممة
ما ال يزيد عن  3أشفاص ليشدوا من أزرها وخيففوا من ااطراهبا يف أثناء اإلدالء أبقواهلما .وحيظمر القمانون
أيضا قيام الشفص املسيء المذي مل يو مل بام مي ا للمدفاع عنمه ابسمتجوا الضمحية مباشمرة وذلما لتجنيبهما
أي باول ممة لمهيبه مما .وه ممو ابع مماف اجلمي ممع أول ق ممانون يف الع ممامل ي ممدرل العالق ممة ب ممي أي ش مريكي مثل م ّمي
اجلنس يف فئة العالقات العائلية .ومبوج هذا القانون ميكن أيض ا لألحدام التقدم بطل استصدار أمر
محاية (مبساعدة أو بدون مساعدة) .وهو يبيح مذلا لألشمفاص املهتممي فعليما بسمالمة الضمحية التقمدم
نيابة عن الضحية مبوافقة خطية منها بطل استصمدار أممر محايمة .وهكمذا ميمنح القمانون املمذ ور املدرسمي/
أساتذة اجلامعات والعاملي يف جمال الرعايمة الصمحية ومسم ويل الشمرطة واألخصمائيي االجتمماعيي وأراب
العمل وأفراد األسرة بل وحىت اجلريان احلق يف التصدي للعنف العائلي.
 -137ومممن أهممم عناصممر محلتنمما ملكافحممة العنممف اجلنسممي مرا ممز رعايممة اممحااي االرتصمما مرا ممز
 Thuthuzelaال جتسد ج ا منسق ا نتبعه يف التعامل مع اجلرائم اجلنسية أبسلو انجع .ويعد منموذل
املرا ممز آنفممة الممذ ر جم ا متكممامالا لرعايممة اممحااي االرتصمما يهممدف إىل التففيممف عممن اممحااي العنممف
اجلنسي ورد رامتهم و فالة العدالة هلم .وينبين جنا تلا املرا ز على التعاون بي اجلهات املعنية بصورة
فعليممة وفعال ممة ال س مميما ب ممي وزارات العممدل والص ممحة والتنمي ممة االجتماعي ممة ودائممرة ش ممرطة جن ممو أفريقي مما
ومنظمممات تتممارة مممن منظمممات اجملتمممع املممدين .وجيممري الم يممز يف إطممار ذلمما النممموذل علممى اتبمماع ممب
ينصف الضمحااي وينحمو إىل اللجموء إىل احملما م يف ظمل حتقيقمات جتريهما النيابمة وتعماون اجلهمات املعنيمة.
ويفنشد يف اية املطاف التقليل إىل أد حد من اإليذاء الثانوي وتقليص املدة ال يستغرقها الفصل يف
القضااي وزايدة معدالت اإلدانة يف تلا القضااي .وعند اإلبالغ عن جرمية تنقل الضحية من بيئة من
قبيممل بيئممة مر ممز الشممرطة إىل بيئممة أ ثم ر رفق م ا ابلضممحااي قبممل أن تنقلهمما الشممرطة أو اإلسممعاف إىل مر ممز
الرعايممة  Thuthuzelaيف املستشممفى .وجيممري أيضما إسممداء املشممورة للشممفص .وإن أفجممري الفحممص الطم
يف رضون  72ساعة من الواقعة تفعطي الضحية العالل الوقائي لفمة مما بعمد التعمر للجرميمة وأيخمذ
ااب التحقيق املناو أقواهلا ويوجد حالي ا  55مر ز رعاية  Thuthuzelaعلى نطاق البلد.
ض ا احملمما م املفتصممة ابجلمرائم اجلنسممية .وتسممعى تلمما احملمما م إىل تعزيممز نظممام
 -138وأعممادت احلكومممة أي م
العدالمة املتمحممور حممول الضممحااي حيم إ ما تمموفر لضممحااي اجلمرائم اجلنسممية سملة مممن خممدمات الممدعم مممن
بينهمما خممدمات إعالميممة يسممهل االسممتفادة منهمما وخممدمات حتضممري املسممتندات الالزمممة للمحكمممة وخممدمات
احتواء االنفعاالت قبل احملا مة وبعمد احملا ممة وخمدمات اإلدالء ابلشمهادة يف جلسمات خاصمة وخمدمات
الوسماطة واخلممدمات املتصملة أبتعمما الشممهود .ويف  31آذار/ممارس  2018شممكلو يف املنماطق الم يرتفممع
فيهمما معممدل اجلمرائم اجلنسممية  74بكمممة تتصممة ابلفصممل يف تلمما اجلمرائم .ونشممرت مم خرا اللموائح املنظمممة
إلنشمماء وإدارة احملمما م املفتصممة ابلفصممل يف اجلمرائم اجلنسممية ليبممدي اجلمهممور تعليقاتممه عليهمما وهممي اآلن يف
املراحمل النهائيمة مممن بلور ما .وممن امممن األرمرا الم واممعو تلما اللموائح مممن أجلهما االسمشماد هبمما يف
عملية تقد اجلهات املعنية املفتلفة املشار ة يف تشغيل تلا احملا م إسهاما ا يف املوارد املشم ة وإدار ا.
 -139ويف ع ممام  2014أص ممدر رئ مميس اجلمهوري ممة الس ممابق لل مموزيرة املس م ولة يف رائس ممة اجلمهوري ممة ع ممن
شم ون املمرأة أمممرا توجيهيم ا بتمديممد فم مة محلممة الم م  16يومم ا لتصممبح محلممة مممد ا  365يومم ا ألرمرا التوعيممة
واستنها اهلمم لدى األفراد ليشار وا يف مكافحة العنف على امتداد العام ويتحملوا مس وليتهم اجلماعيمة
يف هممذا الصممدد مممن خممالل محلممة  365يومم ا للقضمماء علممى العنممف اممد النسمماء واألطفممال ومحلممة أان معكممم.
__________

( )119القانون رقم  116لعام .1998
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وسعي ا إىل القضاء على العنف اد النساء واألطفال اسمتهلو احلكوممة حموارات وطنيمة يف مجيمع أحنماء
البلد بشأن العنف اد النساء واألطفال حتمدثو فيهما إىل النسماء والرجمال ممن مل األطيماف مبما مشمل
الشبا واألطفال .وأنشأت احلكومة أيض ا جلنة مشم ة بي الوزارات معنية ابلعنف اد املرأة للتحقيمق
يف األسبا اجلذرية للعنف اد املرأة وواع خط وطنية ملنع العنف اد املرأة والتصدي له علمى حنمو
منسممق .ونففممذت مبممادرات شممىت مممن بينهمما إنشمماء مر ممز للسمميطرة علممى أعمممال العنممف القممائم علممى نمموع
اجلنس الذي يعمل على مدار المم  24سماعة واملكمرس لتموفري المدعم واملشمورة لضمحااي العنمف القمائم علمى
نمموع اجل ممنس .وفمماز املر ممز بلق م أفضممل ابتك ممار تكنول مموجي  -مر ممز ص ممغري يف الع ممامل علممى قائم ممة اجل موائز
العاملية ألفضل مرا ز االتصال يف عام .2015
 -140وأقمميم عممدد مممن احل موارات الوزاريممة املناهضممة للعنممف اجلنسممي والعنممف القممائم علممى نمموع اجلممنس
خممالل السممنتي املمماليتي  2017/2016و 2018/2017يف رمماوتن و وازولممو  -اناتل ومبوماالنغمما والكي م
الغربية يف إطار توعية الرأي العام والتواصل مع الضحااي يف جهد يفبتغمى منمه فهمم احتياجما م .وبمدأت
يف الوقو الراهن حوارات الرجال حول مكافحة قتل الرجال لإلانم الال تربطهم هبن عالقات محيمة
وذلا يف موا بة لواع اسماتيجية مناهضة لقتل اإلانم يف جنو أفريقيا.
 -141ويف أاير/مايو  2017استهلو وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري مشروع إنشاء مرصد جلرائم
قتل اإلانم يف ظل الشمرا ة ممع م سسمة تشمواراانن  Tshwaranangاخلرييمة ورريهما ممن اجلهمات احلكوميمة
املعني ممة .وح ممددت يف إط ممار املش ممروع مس ممارات عم ممل تتلف ممة تش مممل البح مموم وحتدي ممد اهلوي ممة ومج ممع مص ممادر
البيمماانت والتحقممق مممن البيمماانت والتواصممل مممع عممموم النمماس وممما إىل ذلمما .ولقممد أنشممئ مرصممد جمرائم قتممل
ا د املمرأة وأسمبابه
اإلانم يف البلد استجابة لتقرير قامو مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية مبسألة العنمف م
وعواقبممه بتجميممع بت مواه بعممد زاير مما جلنممو أفريقيمما يف ممانون األول/ديسمممرب  .2015ولقممد أشممارت املقممررة
اخلاصة يف تقريرها لعام  2016إىل حماالت قتمل اإلانم وانتقمدت البلمد لضمعف اسمتجابته يف مواجهمة همذه
احل مماالت .وتطرق ممو إىل ا ممعف نظ ممام مج ممع البي مماانت ع ممن تل مما احل مماالت ابعتب مماره أم مرا مث مريا للقل ممق وأوص ممو
جنمو أفريقيما يفنشماء مرصمد جلمرائم قتمل اإلانم .وجتمدر مالحظمة أن املقمررة اخلاصمة مل توجمه همذا الطلم إىل
جنمو أفريقيما فقم حيم إ مما ذ مرت يف تقريرهما إىل اجلمعيممة العاممة املم رخ  25تشمرين الثمماين/نوفمرب 2015
( )A/71/398أن مجممع وحتليممل البيمماانت املتعلقممة بقتممل اإلانم يشممكل يف رأيهمما حتممدايا عامليم ا وطلبممو إىل
مجيع الدول األطراف أن تنشئ يف ل منها مرصدا جلرائم قتل اإلانم من أجل سد هذه الثغرة.

س

س تق قساملثلييتسواملثلينيسوةتدو يسامليمسا نسيسوةغةةي يساهل ةةأسا نسةةينيأسوتةةيةليسصةةويتس
ا نسنيس
 -142لدى تقد جنو أفريقيما يف عمام  2012تقريرهما الموطين إىل آليمة االسمتعرا المدوري الشمامل
التابع ممة جملل ممس حق مموق اإلنس ممان الت ممابع لألم ممم املتح ممدة أثن ممو ال ممدول األعض مماء يف األم ممم املتح ممدة عليه مما
اللتزامه مما حبق مموق اإلنس ممان وبتحس ممي أح موال مواطنيه مما املعيش ممية وت مموفري اخل ممدمات األساس ممية مم ن قبي ممل
خدمات اإلسكان واخلدمات الصحية والتعليمية ولدورها الرايدي الذي ت ديه يف جملس حقوق اإلنسان
التممابع لألمممم املتحممدة وال سمميما فيممما يتعلممق حبقمموق املثليممات واملثليممي ومزدوجممي امليممل اجلنسممي ومغممايري
اهلويم ممة اجلنسم ممانية وحم مماملي صم ممفات اجلنسم ممي .وحثم ممو جنم ممو أفريقيم مما أيضم م ا علم م ى اتم مماذ تم ممدابري عاجلم ممة
للتصدي للعنف اد ه الء األشفاص.
 -143ويمفمذ ر أنممه يف عممام  2011أنشممئو فرقممة عمممل وطنيممة بغممر مكافحممة التمييممز املسممتمر علممى
أس مماس املي ممل اجلنس ممي أو اهلوي ممة اجلنس ممانية ا ممد أف مراد جمتم ممع املثلي ممات واملثلي ممي ومزدوج ممي املي ممل اجلنس ممي
ومغممايري اهلويممة اجلنسممانية وحمماملي صممفات اجلنسممي .واسممتهلو وزارة العممدل وتطمموير النظممام الدسممتوري
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الممربانمب المموطين اخلمماص ابملثليممات واملثليممي ومزدوجممي امليممل اجلنسممي ومغممايري اهلويممة اجلنسممانية وحمماملي
ص ممفات اجلنس ممي ال ممذي جيس ممد الت مزام احلكوم ممة يف ه ممذا الص ممدد وح ممددت اإلط ممار املرجع ممي لالس مماتيجية
الوطني ممة للت ممدخل تص ممدايا للعن ممف الق ممائم عل ممى ن مموع اجل ممنس واملي ممل اجلنس ممي وح ممددت اختصاص ممات فري ممق
التدخل السريع لكفالة سرعة الفصل يف القضااي يف نظام العدالة اجلنائية .وتعد فرقة العمل الوطنية خري
مثال على النجا الباهر الذي للمو بمه إحمدى الشمرا ات بمي احلكوممة واجملتممع املمدين ولقمد وصمفو
يف تقريممر مفواممية األمممم املتحممدة حلقمموق اإلنسممان لعممام  2016أب مما منوذجم ا ألفضممل املمارسممات ولدراسممة
إفرادية دولية حلالة تعاون بي احلكومة واجملتمع املدين.
 -144وتواصل فرقة العمل الوطنية جهودها يف جمال مكافحة التمييز املستمر على أساس نوع اجلنس
واملي ممل اجلنس ممي ا ممد أف مراد جمتم ممع املثلي ممات واملثلي ممي ومزدوج ممي املي ممل اجلنس ممي ومغ ممايري اهلوي ممة اجلنس ممانية
وحاملي صفات اجلنسي .والواقع أن واع اسماتيجية وطنية للتمدخل وإنشماء فريمق لالسمتجابة السمريعة
علممى الصممعيد المموطين جيتمممع علممى أسمماس فصمملي ملناقشممة التقممدم احملممرز بشممأن القضممااي الم مل يبممو فيهمما
وإنشمماء فرقممة عمممل وفممرق اسممتجابة سمريعة علممى صممعيد املقاطعممات تقودهمما مكاتم وزارة العممدل وتطمموير
النظممام الدسممتوري يف املقاطعممات ممما هممي إال بعممض مممن اإلجنممازات احملممرزة يف هممذا املضمممار .وإاممافة إىل
األنشممطة الم تضممطلع هبمما فرقممة العمممل الوطنيممة تتعمماون احلكومممة أيضم ا مممع اجملتمممع املممدين بشممأن حقمموق
األشفاص حاملي صفات اجلنسي(.)120

س

دال-س اإلبالغسعلىساتصعيلسات طينس
 -145من املفرو أن تسهم إجراءات اإلبالغ على الصعيد الوطين يف تشجيع املشمار ة الشمعبية يف
احليمماة السياسممية وأن تتمميح لعممموم النمماس التممدقيق يف السياسممات احلكوميممة .ومممن املهممم يف هممذه العمليممة
برمتها التعاون مع اجملتمع املدين من أجمل وامع منهمال لالرتبماط البنماء يف سمياق عملنما جنبم ا إىل جنم
من أجل بلوغ هدفنا املشمك املتمثل يف فالة متتع من يعيشون داخل حدودان جبميع احلقوق.
 -146وتوجممد تسممع معاهممدات أساسممية مممن معاهممدات األمممم املتحممدة املتعلقممة حبقمموق اإلنسممان .فممإن
انو أي دولة من الدول األعضاء طرف ا يف االتفاقيات التسمع وبروتو وال م ا االختياريمة يتوجم عليهما
أن تقممدم ممما يربممو علممى  22تقريممرا قطمرايا خممالل فمممة متتممد  10سممنوات وهممذا خبممالف االلتزامممات األخممرى
املتعلقة ابإلبالغ يف إطار اتفاقيمات منظممة العممل الدوليمة ومنظممة األممم املتحمدة للمبيمة والعلمم والثقافمة
إىل آخره .وع ء اإلبالغ ع ء جسيم حىت أن الدول ال تتموافر لمديها القمدرة التقنيمة تنموء بمه بصمرف
النظر عن االلتزام الذي قد يتعي على الدولة الوفاء به يف سبيل إعمال حقوق اإلنسان.
 -147ويف عام  2012أنشأت وزارة العدل وتطوير النظام الدستوري ابالشمماك ممع مفوامية جنمو
أفريقيا حلقوق اإلنسان جلنة مشم ة بي اإلدارات معنية اباللتزامات املتعلقة ابملعاهدات الدولية لتتعامل
مممع مسممألة ازدايد عممدد التقممارير القطريممة املتعممي تقممدميها هليئممات املعاهممدات املفتلفممة .وملمما انممو اللجنممة
تضم يف عضويتها تتلف اإلدارات احلكومية فقد ان الغر أن تيسر عمليمات مجمع البيماانت والصميارة
والتش م مماور وه م ممي عملي م ممات ا م ممرورية لوا م ممع أي تقري م ممر قط م ممري يف ص م مميغته النهائي م ممة .إال أن ال م مراي مل أتت
مبمما تشممتهي السممفن ومممن مث اتممذت إجمراءات تصوصممة لواممع ممل تقريممر علممى حممدة يف صمميغته النهائيممة.
__________

( )120اشممم و وزارة العممدل وتطمموير النظممام الدسممتوري مممع منظمممة إيمران  Irantiوم سسممة حقمموق اإلنسممان يف استضممافة احلمموار
الوطين بشأن تعزيز ومحاية حقموق اإلنسمان الواجبمة لألشمفاص حماملي صمفات اجلنسمي يف مانون األول/ديسممرب 2017
وميكن االطالع على التقرير ابلكامل يف املوقع:
http://www.iranti-org.co.za/content/Resources/National-Intersex/National-Intersex-Meeting-
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فمممثالا فيممما خيممص التقريممر القطممري الممذي يقممدم إىل التحممالف الممدويل للمنظمممات رممري احلكوميممة مممن أجممل
بروتو ول اختياري ملحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنشئ ألررا
إع ممداد ه ممذا التقري ممر ووا ممعه يف ص مميغته النهائي ممة يف ع ممام  2017فري ممق مع ممين ابلبي مماانت مس ممتقل ع ممن اللجن ممة
املش ممم ة ب ممي اإلدارات وأجري ممو مش مماورات م ممع مجي ممع اجله ممات املعني ممة مب مما فيه مما املنظم ممات ر ممري احلكومي ممة
ومنظمات اجملتمع املدين يف إطار حلقات عمل بدالا من إجرائها حتو إشراف اللجنة املذ ورة.
 -148واستهلو وزارة العدل وتطوير النظمام الدسمتوري عمليمة اهلمدف منهما إنشماء آليمة وطنيمة لإلبمالغ
ومتابعة حالة تنفيذ االلتزامات املنوطمة جبنمو أفريقيما مبوجم معاهمدات حقموق اإلنسمان ممما يتماشمى ممع
توص م م مميات مفوا م م ممية األم م م ممم املتح م م ممدة حلق م م مموق اإلنس م م ممان .وم م م ممن املق م م ممرر أن تنج م م ممز ه م م ممذه العملي م م ممة خ م م ممالل
الفمة  .2019/2018ونظرا لعمدم وجمود آليمة وطنيمة لإلبمالغ واملتابعمة يف الوقمو المراهن تباشمر اللجنمة املشمم ة
ب ممي اإلدارات عملي م مج ممع البي مماانت والنظ ممر يف مس ممودات التق ممارير قب ممل التش مماور بش ممأ ا م ممع املنظم ممات ر ممري
انتهاء مبجلس الوزراء.
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وصوالا إىل مرحلة إقرارها على صعيد احلكومة و ا
 -149ويويل جملس الوزراء االعتبار للتوصيات الواردة ممن هيئمات املعاهمدات املفتلفمة .وجيمري إبمالغ
اإلدارات احلكوميم ممة بتلم مما التوصم مميات مم ممن خم ممالل اللجنم ممة الوطنيم ممة املشم ممم ة بم ممي اإلدارات ومم ممن خم ممالل
حلقممات عمممل تعقممد للتعريممف ابلتوصمميات وبتممدابري التنفيممذ والتفطممي الممالزم اتاذهمما يف امموئها .ومممن
املتوقممع أن تصممبح عمليممة التعريممف ابلتوصمميات ومبمما تسممتلزمه مممن تممدابري التنفيممذ والتفطممي واملتابعممة أ ثممر
فعالية مبجرد ا تمال إنشاء اآللية الوطنية لإلبالغ واملتابعة ومباشر ا مهامها بصورة املة.

س

هيق-س ةعل ةيتساخ ىسعلستق قساإلنسينس
 -150يشكل الدستور وشرعة احلقوق الواردة فيه حجر الزاوية يف النظام الدميقراطي يف جنمو أفريقيما.
فهو يكرس حقوق أبناء جنو أفريقيا أمجعي ويرسخ القيم الدميقراطية املتمثلة يف رامة اإلنسمان واملسماواة
واحلريمة .ولتقييمد أي ممن احلقموق ال بمد ممن اسمتيفاء الشمروط املنصموص عليهما يف املمادة  36ممن الدسممتور.
والدولة ملزمة عالوة على ذلا ابحمام مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها وإعماهلا.
 -151و م مما ورد ذ ممره آنف ما تش ممكل خط ممة التنمي ممة الوطني ممة حج ممر الزاوي ممة يف اس مماتيجية وسياس ممات
التنميممة االقتصممادية والتنميممة االجتماعيممة االقتصممادية يف جنممو أفريقيمما .فممال ميكممن أن يصمممد أي نظممام
دميقراطممي سياسممي ويزدهممر لممو ظلممو تلممة بممرية مممن شممعبنا تعمميش يف فقممر بممال أر وبممال أي إمكانيممات
ملموسة تسمح ابلتطلع إىل حياة أفضل .ومن مث جي أن تشكل مكافحة الفقر واحلرمان األولوية األوىل
ألي حكومم ممة دميقراطيم ممة( .)121ولقم ممد عم ممي الم مرئيس السم ممابق زومم مما يف أاير/مم ممايو  2010اللجنم ممة الوطنيم ممة
للتفطم ممي الم م عفهم ممد إليهم مما بصم مميارة رهيم ممة ووام ممع خطم ممة للتنميم ممة الوطنيم ممة .وتضم ممم اللجنم ممة وهم ممي هيئم ممة
استشم ممارية  26شفصم ما ال يعمم ممل معظمهم ممم يف احلكومم ممة وقم ممد اختم ممريوا خلم ممرب م يف اجملم مماالت الرئيسم ممية.
ويف التقريممر التشفيص ممي ال ممذي أصممدرته اللجن ممة يف حزيران/يوني ممه  2011ي ممرد بيممان إجن ممازات جن ممو أفريقي مما
وأوجه القصور لديها منذ عام  .1994وذ رت اللجنة أن اإلخفاق يف تنفيذ السياسات وانعدام الشمرا ات
على نطاق واسع مها السببان الرئيسيان لب ء وترية التقدم وحددت تسعة حتدايت رئيسية هي:
•

قلة من الناس هي ال تعمل؛

•

سوء نوعية التعليم املدرسي الذي يتلقاه السود؛

•

وجود البو ال تحتية يف مواقع أسيء اختيارها وعدم فايتها وقلة صيانتها؛

__________

( )121برانمب التعمري والتنمية لعام .1994
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•

اتساع الفجوات املكانية مبا يعيق التنمية الشاملة للجميع؛

•

استهالك االقتصاد للموارد بصورة ثيفة تستعصى على االستدامة؛

•

عدم استطاعة نظام الصحة العامة تلبية الطل أو احلفام على اجلودة؛

•

تذبذ نوعية اخلدمات العامة ال رالب ا ما تكون سيئة؛

•

ارتفاع مستوايت الفساد؛

•

استمرار انقسام اجملتمع يف جنو أفريقيا.

 -152ورحم أهممايل جنممو أفريقيمما علممى اخممتالف أطيممافهم هبممذا التشممفيص ابعتبمماره تقييمم ا صممرحي ا
وبناءا .ويف عام  2013صدرت خطة التنمية الوطنية حىت عام  2030بصيغتها النهائية ال جاء فيها أنه
بعممد انقضمماء عقممدين مممن الزمممان علممى إحممالل الدميقراطيممة ممما زال اجملتمممع يف جنممو أفريقيمما يعمماين مممن
انعدام املساواة مبعدالت مرتفعة حي يعيش الكثريون يف فقر وال يعمل من الناس سوى قلة قليلة وأن
نوعية التعليم املدرسي الذي يتلقاه معظم التالميذ السود سميئة وأن الفجموة املكانيمة الناشمئة عمن الفصمل
العنص ممري م مما زال ممو تتس مميد املش ممهد وأن نس ممبة ب ممرية م ممن الش ممبا ي ممرون أن عث مرات احلي مماة ت مممبص هب ممم.
وم مما برح ممو تر ممة الفص ممل العنص ممري ت ممتحكم يف الف ممرص املتاح ممة للغالبي ممة العظم ممى عل ممى امت ممداد احلي مماة.
وال ميكن التصمدي هلمذه التحم دايت اهلائلمة إال بتغيمري أداء البلمد علمى حنمو مشمهود .ولمدفع عجلمة التقمدم
وترسيخ الدميقراطية وبنماء جمتممع أ ثمر مشموالا جيم علمى جنمو أفريقيما أن تممجم التحمرر السياسمي إىل
رف مماه اقتص ممادي للجمي ممع .وخط ممة التنمي ممة الوطني ممة ت مموفر إط ممارا لتحقي ممق التغ ممري االجتم مماعي واالقتص ممادي
اجل ممذري .وعل ممى إث ممر اعتم مماد اخلط ممة ق ممرر جمل ممس ال مموزراء يف ع ممام  2013أن يش ممكل اإلط ممار االس مماتيجي
املتوس األجل للفمة  2019-2014املرحلمة األوىل اخلماسمية السمنوات ممن تنفيمذ خطمة التنميمة الوطنيمة
وأصدر تكليف ا ابلعمل علمى مواءممة خطم اإلدارات الوطنيمة وإدارات املقاطعمات والبلمدايت والكيماانت
العامممة مممع الرهيممة واألهممداف ال مواردة يف خطممة التنميممة الوطنيممة .ويتمحممور اإلطممار االس مماتيجي املتوس م
األجمل حممول حتقيممق نمواتب ذات أولويمة عممددها  14انجتم ا تغطممي جمماالت الم يممز احملممددة يف خطممة التنميممة
الوطنية ويف الوالية ال أسندها الناخبون إىل احلكومة .وفيما يلي النواتب الم :14
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•

الناتب  :1توافر تعليم أساسي جيد النوعية؛

•

الناتب  :2ازدايد متوس األعمار وحتسن الصحة؛

•

الناتب  :3شعور الناس افة ابألمان؛

•

الناتب  :4توافر فرص العمل الالئق من خالل النمو الشامل للجميع؛

•

الناتب  :5وجود قموة عاملمة تتموافر لمديها املهمارات واملقمدرة لمدعم مسمار النممو الشمامل
للجميع؛

•

النمماتب  : 6وج ممود شممبكة م ممن الب ممو التحتيممة االقتص ممادية تت موافر فيهمما مقوم ممات الكف مماءة
والقدرة على املنافسة وسرعة االستجابة؛

•

النم مماتب  :7اتقم مماد اجلماعم ممات احملليم ممة نشم مماطا ومتتعهم مما ابلعم ممدل واملسم مماواة وابلقم ممدرة علم ممى
الصمود مبا يسهم يف حتقيق األمن الغذائي للجميع؛

•

الناتب  : 8وجود مستوطنات بشرية مستدامة وحتسن نوعية حياة األسر املعيشية؛
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•

الناتب  :9وجود أجهزة حكم بلي تتوافر لديها القدرة على سرعة االسمتجابة وتضمع
للمساءلة وتتسم ابلكفاءة والفعالية؛

•

الناتب  :10محاية وتعزيز ثرواتنا البيئية ومواردان الطبيعية؛

•

الناتب  :11إجياد ج نو أفريقيا أفضل واإلسهام يف إجياد أفريقيا أفضل وعامل أفضل؛

•

الناتب  : 12وجود م سسات عامة إمنائية املنحى تتسم ابلكفاءة والفعالية؛

•

الناتب  :13وجود نظام للحماية االجتماعية شامل وسريع االستجابة ومستدام؛

•

الناتب  :14بناء جمتمع قوامه التنوع والتالحم االجتماعي يف ظل هوية وطنية مشم ة.

 -153وقادت احلكومة عملية واع مشمروع خطمة عممل وطنيمة ملكافحمة العنصمرية والتمييمز العنصمري
و راهية األجان وما يتصل بذلا من تعص ابلتعاون مع جهات فاعلة شمىت تشممل اجملتممع املمدين.
وسيهتدى مبشروع اخلطة املشار إليه يف واع خطة تشكل األساس لواع سياسة عامة شاملة مناهضة
للتمييز العنصري و راهية األجان وما يتصل هبما من تعص  .ولقد انبثقو عمليمة إعمداد خطمة عممل
وطني ممة م ممن أج ممل جن ممو أفريقي مما م ممن إع ممالن وب مرانمب عم ممل دي مرابن املعتم ممدين يف امل م متر الع مماملي الثال م
مل ناهضة العنصرية والتمييز العنصري و راهية األجان ومما يتصمل بمذلا ممن تعصم  .وأجريمو خمالل
عممام  2016مشمماورات عامممة واسممعة النطمماق يف مجيممع املقاطعممات .وجمماري اآلن إدرال اآلراء والتعليقممات
املستقاة من تلا املشاورات حيثما ان هلا بل يف خطة عمل وطنية منقحة.
 -154ومت تقد مشمروع قمانون بشمأن منمع ومكافحمة جمرائم الكراهيمة وخطما الكراهيمة إىل الربملمان.
ويف مشم ممروع القم ممانون املم ممذ ور أدرجم ممو جم مرائم الكراهيم ممة وخطم مما الكراهيم ممة بوصم ممفها أفعم مماالا إجراميم ممة
تس ممتوج ات مماذ ت ممدابري ملنعه مما ومكافحته مما .وس مموف تس ممتفدم الق مواني املناهض ممة خلط مما الكراهي ممة يف
رر مزدول فهي حتمي حقوق الضحية والفئة املستهدفة وتكفل يف الوقو نفسه تعريمف اجملتممع أبن
خطا الكراهية أمر ال ميكمن التهماون إزاءه وال ميكمن أن ميمر دون عقما  .ويف آذار/ممارس  2018أقمر
جملس الوزراء مشروع القانون املنقح .وبعد نشر مشروع القانون يف اجلريدة الرمسية ليبدي عموم اجلمهور
تعليقاته عليها ورد ممن امل سسمات واألفمراد زهماء  75 854إفمادة ويسمتدل ممن اسمتجابة اجلمهمور القويمة
ملشممروع القممانون وملشممروع القممانون املممنقح الممذي يعمماو اآلن معظممم املفمماوف الم أفبممديو علممى أن النظممام
الممدميقراطي القممائم علممى املشممار ة يسممري يف جم مراه .وتتمثممل املعممايري ال م بنمماء عليهمما يوصممف اخلطمما أبنممه
خطا راهية يف جتلي قصد اإليذاء أو احلض على اإليمذاء أو تمرويب أو إشماعة مشماعر الكراهيمة علمى
أساس السن أو اإلصابة ابملهق أو املنشأ أو اللون أو الثقافة أو اإلعاقة أو األصل اإلثين أو االجتمماعي
أو النمموع االجتممماعي أو اهلويممة اجلنسممانية أو اإلصممابة بفممريوس نقممص املناعممة البشمرية أو اللغممة أو اجلنسممية
أو واع الشفص مهاجر أو الجئ أو األصل العرقي أو الدين أو نوع اجلنس مبا يشمل األشمفاص
حاملي صفات اجلنسي أو امليمل اجلنسمي .ويسمتثين مشمروع القمانون ممن ذلما حتديمدا أي تصمرف رمري
مقصود أيتيه شفص مما حبسمن نيمة يف سمياق املشمار ة يف أي عممل إبمداعي فمين أو أي عمر مسمرحي
أو يف سياق أي شكل آخمر ممن أشمكال التعبمري أو أي حبم أ مادميي أو علممي أو أي تقريمر أو تعليمق
نزيمه ودقيممق يقصممد منمه الصمماحل العممام ممما دام الشمفص ال يممدعو إىل الكراهيممة الم تشممكل حتريضم ا علممى
اإليذاء ممما ينمدرل يف نطماق خطما الكراهيمة .ويسمتثو أيضم ا تفسمري أي مبماد أو معتقمدات أو تعماليم
أو مذاه أو تاابت دينية أو التبشري هبا أو اعتناقها بدافع من حسمن النيمة مما دام ال يقصمد ممن همذا
التفسمري أو التبشمري احلممض علمى الكراهيمة الم تشمكل حتريضم ا علممى اإليمذاء ممما ينممدرل يف نطماق خطمما
الكراهية .وتتسق هذه االستثناءات أيض ا مع املادة  16من دستوران.
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س اثتثسير-س ةعل ةيتسعلسةنعساتقمييتسوحتقيلساملسيوا سوسبمسالنقصيفساتني عأ
 -155تممنص طائفممة واسممعة مممن أحكممام الدسممتور علممى عممدم التمييممز واملسمماواة وتممدعمها جمموعممة مممن
التش مريعات ال م تشممكل إطممارا قانونيم ا وم سسممي ا يممنص مبزيممد مممن التفصمميل علممى محايممة هممذا احلممق يف
جنو أفريقيا  .ومن مث يوجد لدى جنو أفريقيا إطار من القمواني القويمة املتعلقمة ابملسماواة ومناهضمة
التمييمز .فاملمادة  )2(7ممن الدسمتور تقتضم ي ممن الدولممة احممام ومحايمة وتعزيمز وإعممال احلقموق املنصمموص
عليهمما يف شممرعة احلقمموق الم تنممي ابلممدول املسم ولية الرئيسممية عممن امممان إمكانيممة ممارسممة م ل شممفص
حلقوقممه .ويف هممذا الصممدد أصممدرت احلكومممة عممددا مممن الق مواني تنفيممذا لألهممداف املنصمموص عليهمما يف
الد ستور واملتمثلة يف حتقيق املساواة وصون رامة اإلنسان والنهو حبقوق اإلنسمان وحرايتمه .الواقمع أن
احل ممق يف املس مماواة ويف احلماي ممة م ممن التميي ممز حيت ممل مكان ممة ابرزة يف دس ممتوران .وتبعم ا ل ممذلا س منّو جن ممو
أفريقيا تشريعات شىت للقضاء على التمييز و فالة املساواة يف جماالت متعددة.
 -156وفيما يتعلق مبنع التمييز وحتقيمق املسماواة يفف ّمرق الفقمه القضمائي يف جنمو أفريقيما بمي التمييمز
املربر والتمييز دون وجه حق وهو متييز بظور حي يفرأتى أنه حيدم أثرا جمافي ا لإلنصاف ينمال بقمدر
بري ممن راممة مقمدم الشمكوى الم يعمد صمو ا ممن القميم األساسمية .وهمو متييمز علمى أسماس واحمد ممن
األسبا الوارد ذ رها يف املادة  9من الدستور .والواقع أنه إذا ان القانون أو اإلجراء التمييمزي يهمدف
إىل حتقيق راية هلا قيمتها وأمهيتها ابلنسبة للمجتمع فإنه قد يضع األمور يف نصاهبا مما مل يكن ليتحقمق
لو اتبع مسار تالف.
 -157واعتمممدت احلكومممة قممانون حتقيممق املسمماواة ومنممع التمييممز دون وجممه حممق بسممب األصممل العرقممي
أو الن مموع االجتم مماعي أو ن مموع اجل ممنس أو احلم ممل أو احلال ممة االجتماعي ممة أو األص ممل اإلث ممين أو االجتم مماعي
أو اللون أو املي ل اجلنسي أو السن أو اإلعاقة أو الدين أو الرأي أو املعتقد أو الثقافة أو اللغة أو املنشأ.
ويشكل القانون إطمارا لتنفيمذ املمادة  9ممن الدسمتور .ويف همذا الصمدد يمنص القمانون علمى إنشماء بما م
للنظ ممر يف دع مماوى املس مماواة .ويتمث ممل الغ ممر م ممن احمل مما م امل ممذ ورة يف الفص ممل يف األم ممور املتص مملة حتدي ممدا
ابنتها ممات احلممق يف املسمماواة والتمييممز دون وجممه حممق وخطمما الكراهيممة وصمموالا إىل الممتفلص متامم ا مممن
شبح نظام الفصل العنصري الذي ال يزال جا ا على أنفاس البلد متسبب ا يف انقسامه إىل فئات متمايزة
على أساس األصل العرقمي ونموع اجلمنس والوامع املمايل .ويمنص القمانون علمى أن احملما م الكمربى مجيعهما
تصبح تلقائي ا با م تتصة يف دعاوى املساواة إال أن األهم من ذلا هو أنه مينح احملا م اجلزئية معظم
سلطات الفصل يف الدعاوى املتصلة ابملساواة .ونشرت اللوائح التنظيميمة للمحما م املفتصمة ابلنظمر يف
دعمماوى املسمماواة( .)122ويف عممام  2009اعتممربت مجيممع احملمما م اجلزئيممة بمما م تتصممة يف دعمماوى املسمماواة
األمم ممر الم ممذي أدى إىل حتسم ممن فم ممرص االحتكم ممام إىل العدالم ممة حيم م أصم ممبح بوسم ممع اجلمهم ممور أن يتقم ممدم
ابلشكاوى املتعلقة ابلتمييز دون وجه حق إىل أقر بكمة جزئية حملل إقامته.
 -158وأما عن م سسات الدولة املفتلفة الداعمة للنظام الدميقراطي الدسمتوري فقمد نمص الدسمتور
ذاتممه والتشمريعات الوطنيممة علممى إنشممائها بغممر تممدعيم النظممام الممدميقراطي الدسممتوري يف جنممو أفريقيمما
عن طريق المويب هبمة لثقافة قوامها حقوق اإلنسان ومحايمة تلما احلقموق وبلور ما وإعماهلما ممما يشممل
رصد وتقييم حالة تنفيذها وممدى التقيمد هبما .وقمد فوجمدت مل ممن تلما امل سسمات للم يمز علمى قطماع
بعين ممه م ممن اجملتم ممع ي ممرأتى أن ممه يف أش ممد االحتي ممال إىل تغي ممري ج ممذري .وجتس مميدا لتص ممميم احلكوم ممة عل ممى
إحممدام هممذا التغيممري اجلممذري تقممرر أن تكممون تلمما امل سسممات مسممتقلة عممن احلكومممة حبيم يتسممو هلمما
ممارسة اختصاصا ا وأداء مهامها احليوية مبنأى عن اخلوف أو احملاابة أو األهواء الشفصية.

__________

(.Government Notice No R764 of 13 June 2003 (Government Gazette 25065) )122
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 -159ويف ح مماالت انته مماك تل مما احلق مموق تت مما س ممبل انتص مماف ش ممىت م ممن خ ممالل القنم موات التالي ممة:
با منا املفتلفة وجلان التحقيق وهيئات من قبيل هيئات التقااي يف جممال اإلسمكان واجمللمس الموطين
للتنمي م ممة االقتص م ممادية والعم م ممل وم سس م ممات الدول م ممة الداعم م ممة للنظ م ممام الدس م ممتوري وإج م مراءات االس م ممتئناف
املنصمموص عليهمما يف القممانون فيممما يتعلممق ابلقمرارات اإلداريممة وأحكممام قممانون تعزيممز إمكانيممة احلصممول علممى
املعلومممات( )123وأحكممام قممانون حتقيممق العدالممة اإلداريممة( .)124وجتممدر اإلشممارة يف هممذا الصممدد إىل أن املممرء
حيتممال املعلومممات يممما تتسممو لممه ممارسممة حقوقممه ومممن مث تممنص املممادة  32مممن الدسممتور علممى أن لكممل
شمفص احلمق يف احلصمول علمى أي معلوممات حبموزة الدولمة وأي معلوممات حبموزة شمفص آخمر حيتاجهمما
ملمارسة أو محاية أي حقوق .وإاافة إىل ذلا جييز قانون تعزيز إمكانية احلصول على املعلومات احلق
يف االطالع على السجالت ال حتتفظ هبا الدولة وامل سسات احلكوميمة واهليئمات اخلاصمة .وممن املهمام
الم ينبغممي للهيئممات العامممة واخلاصممة أتديتهمما إعممداد دليممل تشممر فيممه ألفمراد اجلمهممور يفيممة تقممد طلم
للحصممول علممى املعلومممات احملفوظممة لممدى اهليئممة وتعيممي موظممف اتصممال للنظممر يف طلبممات احلصممول علممى
املعلومات( . )125أما قانون حتقيق العدالة اإلدارية فهو قانون رري مسبوق ينشد منه تغيري األسلو الذي
تتعامل به احلكومة مع الناس الذين تدمهم وهو يهيئ سبالا لتعزيز احلق يف املعاملمة املنصمفة يف سمياق
اإلجم راءات اإلداريممة .ويهممدف القممانون إىل محايممة األشممفاص مممن الق مرارات اإلداريممة رممري القانونيممة ورممري
املعقولة واجلائرة من الناحية اإلجرائية .ومينح القانون املذ ور املتضررين من القرارات اإلدارية احلمق يف أن
جيري إبالرهم أبي قرار سيتفذ وأبسبا اتاذه واحلق يف أن يعاد النظر يف القرارات.
 -160وتفعد التوعيمة والتعريمف ابحلقموق الدسمتورية وحبقموق اإلنسمان عنصمرين هلمما أمهيمة ابلغمة يف سمياق
إعمال حقوق اإلنسان .ومن مث فإىل جان الربامب واملشاريع املفتلفة ال تضطلع هبا تتلف م سسات
الدول ممة الداعم ممة للنظ ممام ال ممدميقراطي الدس ممتوري يف س ممياق التوعي ممة حبق مموق اإلنس ممان تنف ممذ احلكوم ممة يف ظ ممل
الشمرا ة مممع م سسممة حقمموق اإلنسممان برانجمم ا متعممدد السممنوات عنوانممه العدالممة االجتماعيممة االقتصممادية مممن
أجممل اجلميممع وهممو الممربانمب املشممار إليممه علممى الصممعيد الشممع  . Amarightzaوينصم الممربانمب املممذ ور
علمى زايدة الموعي ابحلقموق ممع إبمراز احلقموق االجتماعيمة االقتصمادية وتعزيممز النظمام المدميقراطي القمائم علممى
املشممار ة يفقامممة ح موارات بشممأن السياسممات العام ممة وتمموفري ال ممدعم ملكات م املشممورة اجملتمعي ممة وإج مراء حب مموم
بشأن احلقوق االجتماعية االقتصادية واالجتهاد القضائي يف هذا الصدد والتنسيق بي القطاعات املفتلفة
والتعمماون والش مرا ة مممع منظمممات اجملتمممع املممدين ويهممدف الممربانمب املممذ ور إىل حتقيممق نتممائب يف  6جممماالت
رئيسية تشمل زايدة الوعي ابحلقوق الدستورية مع إبراز احلقوق االجتماعية االقتصادية(.)126
 -161و مة وسميلة أخمرى ملسماعدة اجلماعممات احملليمة علمى نيمل حقمموق اإلنسمان الواجبمة هلما ومحايتهمما
أال وه ممي مكات م املش ممورة اجملتمعي ممة وه ممي منظم ممات ر ممري رحبي ممة ص ممغرية ت مموفر جم مماانا املعلوم ممات واملش ممورة
واخلدمات يف اجملال القمانوين ويف جممال حقموق اإلنسمان .وإامافة إىل تموفري املعلوممات املتصملة ابحلقموق
__________

()123
()124
()125

()126
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القانون رقم  2لعام .2000
القانون رقم  3لعام .2000
يممنص القممانون أيضم ا علممى القواعممد واملبمماد التوجيهيممة الم يتعممي علممى املس م ولي اإلداريممي اتباعهمما لممدى اتمماذ الق مرارات
ويشمط على املس ولي اإلداريي إبالغ األشمفاص حبقهمم يف طلم إعمادة النظمر يف القمرارات أو يف اسمتئنافها وحقهمم يف
االستفسار عن األسبا ويشمط على املسم ولي اإلداريمي إبم داء أسمبا قمرارا م وميمنح أفمراد اجلمهمور احلمق يف الطعمن يف
قرارات املس ولي اإلداريي يف احملكمة.
يف الف مممة  2018/2017جت مماوز ع ممدد األش ممفاص ال ممذين ممدف ب مرامب التوعي ممة والتعري ممف ابلدس ممتور الوص ممول إل مميهم الع ممدد
السممنوي املسممتهدف وهممو  2مليممون شممفص ليصممل إىل  7 900مليممون شممفص ولقممد مت الوصممول إىل هممذا العممدد اإلمجممايل
مممن األشممفاص ابسممتفدام الوسممائ التاليممة :وسممائل التواصممل االجتممماعي (فيسممبوك وتممويم)  659 337 -شفصما شممهر
امل مرأة  814 000 -ش ممفص ش ممهر التوعي ممة حبق مموق اإلنس ممان لع ممام  1 467 208 - 2018أش ممفاص سلس مملة املناقش ممات
الكربى  4 959 717 -شفصا.
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تقمموم املكاتم املممذ ورة بتعريممف اجلماعممات احملليممة بكيفيممة االسممتفادة مممن اخلممدمات الم توفرهمما اإلدارات
والو االت احلكومية وابجلهات ال ميكن أن حتصل منهما علمى تلما اخلمدمات .وتقمدم مكاتم املشمورة
اجملتمعيممة اآلن خممدمات تسممهم يف حتقيممق العدالممة االجتماعيممة وتيسممر للفقمراء واملهمشممي سممبل االسممتفادة
من اخلدمات احلكومية .ويقدم املساعدون القانونيون العاملون على الصمعيد اجملتمعمي يف تلما املكاتم
الممدعم واملس مماعدة اآلنيممة للكث ممريين ممممن ال يس ممعهم االسممتفادة م ممن أشممكال اخل ممدمات القانونيممة األخ ممرى.
وعلى امتداد السني وفرت املكات املذ ورة ملاليي الفقراء واملهمشمي يف جنمو أفريقيما خمدمات همم
أمس احلاجة إليها.
يف ّ

 -162وتواصل حكومة جنو أفريقيا واع وتنفيذ سياسات تيسر سمبل االحتكمام إىل العدالمة وتكفمل
توعيمة النمماس حبقمموقهم .وعلممى الممررم ممن أن دسممتوران مشممهود لممه علممى صمعيد العممامل أبنممه دسممتور تقممدمي مممن
شمأنه أن حيممدم تغيمريا جممذرايا لمميس ابلدسمتور التقممدمي وحممده ميكمن إعمممال احلقمموق إن مان النمماس الممذين
يعيش ممون يف بل ممدان ال ي ممدر ون م مما ينط مموي علي ممه .وم ممن مث فم ممن احلتم ممي ابلنس ممبة لن مما فال ممة أن يع ممرف ممل
شممفص يعمميش داخممل حممدودان الدسممتور ويفهمممه .والكثممريون يف جنممو أفريقيمما فقمراء ويعيشممون يف املنمماطق
الريفية من البلد وهم رالب ا من أشد الفئات اعف ا ال يتعر أفرادها من نسماء وأطفمال وأشمفاص ذوي
إعاقم ة ومس ممني ومثلي ممات ومزدوج ممي املي ممل اجلنس ممي ومثلي ممي ومغ ممايري اهلوي ممة اجلنس ممانية وأش ممفاص ح مماملي
صممفات اجلنسممي للعنممف ومبمما يتصممل بممه مممن أذى .وعلممى الممررم مممما بذلتممه احلكومممة مممن جهممود ابلتعمماون مممع
منظمات اجملتمع املدين لتعريف الناس حبقوقهم ومس وليا م ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله.
 -163ويف الفمة  2018/2017قامو احلكومة مع م سسمة حقموق اإلنسمان وهمي شمريكتها املنفمذة
لالستقصم مماء األساسم ممي الم ممذي أجم ممري للوقم مموف علم ممى مم ممدى االسم ممتفادة مم ممن احلقم مموق مبم مما فيهم مما احلقم مموق
االجتماعيممة االقتصممادية ومممدى المموعي هبمما والتعممرف علممى املواقممف حياهلمما بنشممر تقريممر ذلمما االستقصمماء
ولقى هذا التقرير استحساانا شديدا .ولقد أجمري االستقصماء علمى نطماق البلمد وشمار و فيمه 24 000
أس م ممرة معيش م ممية مش م مممولة ب م ممربانمب العدال م ممة االجتماعي م ممة االقتص م ممادية للجمي م ممع .وا م مممو العين م ممة النهائي م ممة
املسم ممتفدمة يف ذلم مما االستقصم مماء الم ممذي أجم ممري يف إطم ممار الم ممربانمب املم ممذ ور  24 897شفص م م ا أم م ممدوان
مبعلوم ممات أفادتن مما بش ممدة يف تقي مميم م مما حققن مماه ح ممىت اآلن يف جم ممال التوعي ممة ابحلق مموق الدس ممتورية وحقم وق
اإلنسممان .ولقممد سممئل األشممفاص املشمممولون ابالستقصمماء عممما إذا ممانوا مسع موا بدسممتور جنممو أفريقيمما
وما إذا انوا مسعوا بشرعة احلقوق الواردة يف الفصل  2من الدستور .فأجا ما يزيد عن النصف قلميالا
( 51يف املائة) أب م مسعموا بواحمد ممن االثنمي وفاقمو نسمبة المذ ور املمرجح أ م م مسعموا أبي ممن الدسمتور
أو شرعة احلقوق ( 55يف املائة) نسبة اإلانم ( 47يف املائة) الال مسعن أبي منهما .وفيما يتعلق ابألصل
العرقمي لألشممفاص املشمممولي ابالستقصماء الممذين يممرجح أ مم مسعموا أبي مممن االثنمي جمماء البمميض ( 68يف
املائممة) يف المتيم األول يلمميهم اهلنود/اآلسمميويون املشمممولون ابالستقصمماء ( 61يف املائممة) .ويف حممي مسعممو
أرلبيممة امللمموني ( 56يف املائممة) إممما ابلدسممتور أو بشممرعة احلقمموق انممو نسممبة األف مريقيي السممود املشمممولي
ابالستقصاء الذين مسعوا بواحد منهما أقمل ممن النصمف ( 48يف املائمة) األممر المذي يسمتدل منمه علمى أنمه
ما زالو أمامنا مهمة افمة يلزم أداهها لرفع مستوايت الوعي ابحلقوق الدستورية وحبقوق اإلنسان.
 -164وتعزيممزا للمموعي حبقمموق اإلنسممان والتعلمميم املدرسممي تممنظم احلكومممة سممنوايا مممع جامعممة بريتمموراي
ومفواية جنو أفريقيا حلقوق اإلنسان وم سسمة حقموق اإلنسمان املسمابقة الوطنيمة إلجمراء با ممات
صممورية علممى صممعيد املممدارس .ويممدعى تالميممذ مجيممع املممدارس يف البلممد إىل املشممار ة يف املسممابقة أوالا عممن
طريق تابة مواايع إنشائية خيتار بعدها أقوى عشر فرق للمشار ة يف االختبارات الشفوية على صمعيد
املقاطعمات وتقممام األدوار النهائيمة يف احملكمممة الدسمتورية يف جوهانسممربغ حيم تعممر الفمرق قضمماايها
أمام قضاة احملكمة الدستورية.
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