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أولً -معلومات عامة
 -1أُعدددت هددذه الوثيقددة األساسددية طبقدا للمبددادا التوجيهيددة املنسددقة والصددادرة عددن مفوضددية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسدان يف أيار/مدايو  .)HRI/MC/2006/3( 2006وتتدو ى هدذه
الوثيقددة األساس ددية املوحدددة تق دددم معلومددات عام ددة ووقائعيددة ذات ص ددلة بتقدددير التزام ددات جن ددوب
أفريقيددا بوجددب خمتلددف معاهدددات األمددم املتحدددة الدديت هددي طددرف فيهددا .و ددب أن تق درأ الوثيقددة
األساسددية املشددرتكة بدداالقرتان مددع التقددارير اخلاصددة بعاهدددة هددددة والدديت قدددمتها جنددوب أفريقيددا يف
إطار كل معاهدة من املعاهدات اليت هي طرف فيها .فهذه القراءة وحدها هي اليت ستمكن مدن
معرفة اخلطوات احملددة اليت اختذهتا جنوب أفريقيا من أجل الوفاء بالتزاماهتا.
 -2وتبددأ هددذه الوثيقدة األساسددية املشدرتكة بوصددف اهليكدل السددكاين واالجتمداعي والسياسددي
واالقتصددادي جلنددوب أفريقيددا .كمددا تقدددم نبددذة مددوجزة عددن تدداريخ جنددوب أفريقيددا ،تعددود إ فددرتة
ما قبل االستعمار ،وكذلك مد الا إ النظام القانوين يف جنوب أفريقيا ،مع الرتكيدز علدى مكاندة
ودور القانون الدو حلقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا.

ألف -الخصائص السكانية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -1نبذة تاريخية
 -3ترجع جذور احلضارة يف جنوب أفريقيا إ القرون األو  ،كما يتضح من النتائج األثرية
يف كهوف ستريكفونتاين يف ماغاليسدربغ دارج جوهانسدربغ .وأصدبح البلدد الحقد ا موطند ا لشدعوب
أصلية خمتلفة.
 -4ويف ع ددام  ،1652أنش د ي ددان ف ددان ريبي ددك هط ددة لبي ددع املرطب ددات يف رأ الرج دداء الص ددا
باسم شركة اهلند الشرقية اهلولنديدة .ونقلدا الشدركة عبيددا مدن إندونيسديا ومدغشدقر واهلندد للعمدل
لدى املسدتعمرين يف كيدب تداون .واصدطدم املسدتوطنون اهلولندديون ،أثنداء توسدعهم ،بشدعب زوسدا
الرحدل يف منطقددة ادر السددمك الكبددري .وانددلعا بددني الطدرفني سلسددلة مددن احلدروب مسيددا حددروب
ّ
كيددب احلدوديددة ،بسددبب الندزاع علددى ملكيددة األراضددي واملصددا املرتبطددة برتبيددة املواشددي .وحكمددا
القوى االستعمارية جنوب أفريقيا كلي ا أو جزئي ا من عدام  1652إ عدام  .1910وكاندا شدركة
اهلند الشرقية اهلولندية تتمتع بسلطة إدارة القانون والنظام يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا .وأنش ت
املستعمرتان الربيطانيتان (كيب وناتال) ومجهوريتدا بدوير (ترانسدفال والدولدة احلدرة) نظدامني قدائمني
على استئثار البيض بالسلطة والثروة واالمتيازات على حساب السكان السود الذين كان هكوم ا
عليهم بالعيش يف الفقر والعجز.
 -5ويف ع ددام  ،1948أد د ددل احل ددزب الد ددوطين رمسي د د ا نظام د د ا للفصد ددل ع ددرف بنظد ددام الفصد ددل
العنص ددري .وصد ددنفا التش د دريعات اجلدي دددة السد ددكان علد ددى ش ددكل جمموعد ددات عرقيد ددة ("السد ددود"،
و"البيض" ،و"امللونون" و"اهلندود") .وطُبدق الفصدل يف املنداطق السدكنية ،ومت ذلدك أحياندا بواسدطة
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عمليات الرتحيل القسري .وحرم السود من جنسيتهم ،وأصدبحوا بوجدب القدانون مدواطنني ألحدد
املدواطن العشددرة الدديت تدددعى بانتوسددتانات ،وهددي م دواطن تقددوم علددى النظددام القبلددي وتتمتددع بدداحلكم
الذايت ،واليت أصبحا أربع منها دوالا مستقلة امسيا .وفرضا احلكومة الفصل يف التعليم والرعاية
الطبية وغدري ذلدك مدن اخلددمات العامدة ،ووفدرت للسدكان السدود ددمات أدل مدن تلدك املقدمدة
للسكان البديض .وعدال "امللوندون" و"اهلندود" كدذلك مدن التمييدز ،وحرمدوا مدن احلدق يف التصدويا
ومت هتميشهم.
 -6وكددان أول قددانون للفصددل العنصددري هددو قددانون تسددجيل السددكان رقددم  30لعددام ،1950
والذي أضفى الصبغة الرمسية على التصنيف العنصري واسدتحدث بطاقدة هويدة جلميدع األشد ا
الذين تتجاوز أعمارهم  18عاماُ ،حتدد فيها اجملموعة العرقية اليت ينتمون إليهدا .وأنشدئا جمدالس
رمسيددة فدددف تسددوية قضددية الشددعوب ذات األصددل العرقددي غددري الواضددح .وكانددا الركيددزة القانونيددة
الثانية للفصل العنصري هي قانون جمموعات املنداطق رقدم  30لعدام  .1950وحد ذلدك احلدني،
كانا معظم املستوطنات تضم أناسا من أعراق خمتلفة يعيشون جنبا إ جنب .وقد وضدع هدذا
القانون حدا لال تالط يف املناطق السكنية ،إذ حدد أين يعيش كل واحد حسب أصدله العرقدي.
و صص لكل عرق جماله اخلا به ،واستُعمل القانون يف وقا الحق أساس ا لرتحيدل آالف مدن
السكان السود قسري ا.
 -7وحظددر قددانون منددع الز ددات امل تلطددة رقددم  55لعددام  1949الددزواج بددني أش د ا مددن
أع دراق خمتلفددة ،وصددنّف قددانون العمددل الالأ القددي رقددم  21لعددام  1950العالقددات اجلنسددية مددع
وسدن قدانون قمدع الشديوعية رقدم  44لعدام 1950
ش ص من أصل عرقي خمتلف فعدالا إجراميداُ .
فدددف قمددع الدددعوة إ الشدديوعية وحظددر احلددزب الشدديوعي .كمددا اسددتُ دم قددانون األمددن الدددا لي
لعددام  1950لقمددع احلددزب الشدديوعي ،واملددين ر الددوطين األفريقددي والكددونغر الوحدددوي األفريقددي.
وحظرت هذه املنظمات الحق ا بوجب قانون املنظمات غري املشروعة رقم  34لعام .1960
ُ

 -8وأنش د قددانون سددلطات البددانتو رقددم  68لعددام  1951هياكددل حكددم منفصددلة للم دواطنني
السود ،وكان أول تشريع يس ّدن لددعم طدة احلكومدة املتعلقدة بالتنميدة املنفصدلة يف البانتوسدتانات.
وأحدث قانون تعليم البانتو رقم  47لعام  1953تغيدريات يف النظدام التعليمدي ،إذ فصدل التعلديم
ووضددع تعلدديم األفارقددة حتددا اإلشدراف املباشددر لددوزير شددينون السددكان األصددليني فدددف صدريح هددو
كفالة حصوهلم على تعليم منفصل ومن مث متددن .ويف عدام  ،1959أنشدئا جامعدات منفصدلة
ومنعددا اجلامعددات القائمددة مددن تسددجيل الطددالب السددود اجلدددد .ونددص
للسددود وامللددونني واهلنددودُ .
مرسوم الوسديط األفريكداين لعدام  1974علدى اسدت دام اللغتدني األفريكانيدة واإلنكليزيدة علدى قددم
املساواة يف املدار الثانوية الواقعة دارج األوطدان األصدلية .و دول قدانون السدالمة العامدة رقدم 3
لعددام  1953احلكومددة صددالحيات إصدددار ق دوانني الط دوارا الدديت اسددتُ دما الحتجدداز الناشددطني
السياسدديني إ أجددل غددري مسددمى بدددون هاكمددة ،وبالتددا تقييددد حقهددم يف احلريددة .ومسحددا هددذه
التدابري أيضا بتعذيب الناشطني السياسيني أثناء فرتة احتجازهم.
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 -9ومسددح قددانون املرافددق املنفصددلة  49لعددام  1953بت صدديص املرافددق البلديددة لعددرق معددني،
مما أدى ،يف مجلة أمور ،إ ظهور شواطئ وحافالت ومستشفيات ومدار وجامعات منفصدلة.
واسددتُ دما لوحددات حتمددل عبددارة "للبدديض فقددط" يف األمدداكن العامددة ،و ددل ذلددك ح د مقاعددد
ووفددرت للسددود دددمات أدل بكثددري مددن تلددك املقدمددة للبدديض ،وبدرجددة أقددل ،للهنددود
احلدددائقُ .
وامللددونني .و صددص قددانون حجددز الوظددائف لعددام  1956عددددا م دن املهددن للبدديض ،اسددتنادا إ
سياسات العمل السابقة اليت وضعها البيض.
 -10وكد ّدر قددانون احلكددم الددذايت للبددانتو رقددم  46لعددام  1959سياسددة احلددزب الددوطين فيمددا
درت إحددداث مددا يسددمى "وحدددات احلكددم الددذايت
خيددص إ دداد "أوطددان" مسددتقلة امسي دا للسددود .واقد ُ
للبانتو" وختويلها صالحيات إدارية ،مع الوعد بد ن حتصدل علدى االسدتقالل الدذايت واحلكدم الدذايت
يف وقا الحق .واستحدث قانون مينسسة البانتو لالستثمار لعام  1959آلية لنقدل رسداميل إ
األوطددان بغيددة إ دداد فددر عمددل فيهددا .وكددان القددانون املتعلددق نسددية أوطددان السددود لعددام 1970
إيذان ا برحلة جديدة يف االسرتاتيجية اخلاصدة بالبانتوسدتانات .فقدد غدري هدذا القدانون حالدة السدود
الددذين يعيشددون يف جنددوب أفريقيددا حبي د مل يعددودوا م دواطنني جلنددوب أفريقيددا وإنيددا م دواطنني ألحددد
األقدداليم العشددرة املتمتعددة بدداحلكم الددذايت .وكددان اهلدددف مددن ذلددك هددو ضددمان أن يشددكل البدديض
أغلبي د ددة الس د ددكان يف جن د ددوب أفريقي د ددا ع د ددن طري د ددق جع د ددل كاف د ددة "البانتوس د ددتانات" العش د ددرة ختت د ددار
"االستقالل" .وفرضا قدوانني املدرور علدى السدود صدل تصداريح (شدبيهة دوازات السدفر) لدد ول
املناطق "اخلاصة بالبيض" يف البلد.
 -11ويف  21آذار/مددار  ،1960أطلقددا ق دوات األمددن النددار علددى متظدداهرين عد ّدزل جتمع دوا
احتجاجد ا علدى سدن قدوانني يف شداربفيل ،وهدو احلدددث الدذي عدرف بذحبدة شداربفيل .وقُتدل تسددعة
وسددتون ش ص دا مددن أصددل أفريقددي وأصدديب مددا ال يقددل عددن  180ش ص دا .وكددان هددذا احلددادث
إيد ددذان ا ببد دددء املقاومد ددة املسد ددلحة يف جند ددوب أفريقيد ددا ،وأدى إ إداند ددة عامليد ددة لسياسد ددات الفصد ددل
العنصري .وانضم الشباب يف املدار والكليات أيضا إ املقاومة ،وهو تطور أسدهم يف انتفاضدة
سويتو لعام  1976عندما احتج أطفال املدار على إد ال اللغة األفريكانية يف مناهجهم.
 -12وتصاعد الكفا ضد الفصل العنصري يف أوا ر الثمانينات مدن القدرن املاضدي .وشدكل
إنش د دداء اجلبه د ددة الدتقراطي د ددة املتح د دددة يف ع د ددام  1983اس د ددت دام ا الق د د ا للمج د دداالت السياس د ددية
والقانونيددة لتكمل ددة الكف ددا املس ددلح .وع ددززت اجل دزاءات وغددري ذل ددك م ددن أش ددكال الض ددغط جه ددود
شددعب جنددوب أفريقيددا .وتوجددا هددذه املعارض ددة الد وبددة للفصددل العنصددري ب د طالق س درا وال ددرت
سيس دولو وغددريه مددن الزعمدداء السياسدديني الددذين سددجنوا ملددا يقددرب مددن ثالثددة عقددود .ويف شددباط/
فرباير ُ ،1990رفدع احلظدر عدن األحدزاب السياسدية .وشدكل دروج نيلسدون ماندديال مدن السدجن
يف عددام  1990بدايددة املفاوضددات الرمسيددة مددع قيددادة حركددة التحريددر .وأُجريددا املفاوضددات املتعلقددة
ب لغاء الفصل العنصري حتا إشراف مين ر العمل على إقامة جنوب أفريقيا دتقراطية.
 -13ويف  27نيسد د د ددان/أبريل  ،1994اعتُمد د د ددد الدسد د د ددتور االنتقد د د ددا ك طد د د ددوة أو صد د د ددوب
الدتقراطيددة يف جنددوب أفريقيددا ،وهددو الدسددتور الددذي أد ددل عدددة تغي دريات أساسددية علددى اهليكددل
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القددانوين والسياسددي للبلددد .فعلددى سددبيل املثددال ،وللمددرة األو يف تدداريخ جنددوب أفريقيدداُ ،مددنح حددق
االنت دداب ومددا يتصددل بدده مددن حقددوق سياسددية ومدنيددة جلميددع امل دواطنني بغددض النظددر عددن أصددلهم
العرقي .وعالوة على ذلك ،استعيض عن مبدأ السيادة الربملانية ببدأ السيادة الدستورية.
 -14وأُجريا أول انت ابات دتقراطية يف جنوب أفريقيدا يف نيسدان/أبريل  .1994ويف وقدا
الحد ددق مد ددن ذلد ددك العد ددام ،جد ددرى تنصد دديب نيلسد ددون ماند ددديال ك د د ول رئد دديس منت د ددب دتقراطي د دا.
ويف عد ددام  ،1996اعتُمد ددد دسد ددتور جند ددوب أفريقيد ددا النهد ددائي بعد ددد عد ددامني إضد ددافيني مد ددن النقد ددا
والتفاوض .وأجدرت احلكومدة الدتقراطيدة اجلديددة تغيدريات وسدنّا قدوانني اصدة حبقدوق اإلنسدان
املكرسددة يف الدسددتور .ووضددعا احلكومددة األطددر القانونيددة الدديت تتدديح تكددافين
فدددف إعمددال القدديم ّ
الفر واحلريات بني النا من خمتلف األعراق والثقافات.
 -15ورغددم إلغدداء العديددد مددن ق دوانني الفصددل العنصددري ،ال ت دزال العواقددب االجتماعيددة لتلددك
الق دوانني والسياسددات حتدددد معددامل املشددهد االقتصددادي واالجتمدداعي والثقددايف يف جنددوب أفريقي دا.
وال تدزال الف دوارق االقتصددادية واالجتماعي دة املسددتندة إ أسددا عرقددي تشددكل جددزءا مددن احليدداة يف
جنوب أفريقيا ،بالنظر إ أن اجلزء األكرب من أراضي البلد يظل يف أيدي املستفيدين البديض مدن
قانون األراضي رقم  27لعام  .1913وال تزال كافة املينشرات االقتصادية واالجتماعية األ درى،
بددا يف ذلددك الددتحكم يف االقتصدداد ،وتوزيددع الددد ل ،واحلصددول علددى الوظددائف وغريهددا مددن فددر
احليدداة األ ددرى ،تسددتند إ أسددا عرقددي أو تددينثر عليهددا الددديناميات ذات الصددلة بددالعرق يف مجيددع
األحوال .وقد ارتفعا البطالة ارتفاعا كبريا يف مرحلة ما بعد الفصل العنصري يف جنوب أفريقيدا.
ورغم أن الكثري من السود ارتقوا إ مستوى الطبقدات الوسدطى أو العليدا ،ال يدزال معددل البطالدة
اإلمجا لدى السود أسوأ منه لدى البيض على الرغم من أن الفقر ،الدذي كدان ندادرا يف أوسداط
البيض ،ارتفع ارتفاعا كبريا.
 -16وقد لف الفصدل العنصدري وراءه يف جندوب أفريقيدا مسدتويات عاليدة مدن عددم املسداواة
والبطالددة والفقددر .وبالتددا فد ن معامددل جيددين يف جنددوب أفريقيددا هددو مددن ضددمن أعلددى املعدددالت يف
العددامل .وعلددى الددرغم مددن النمددو االقتصددادي الددذي ُسددجل منددذ عددام  ،1994ال يدزال املاليددني مددن
السكان ،معظمهم من السود ،يعدانون مدن الفقدر ،وال تدزال حقدوق اإلنسدان املكرسدة يف الدسدتور
مستعصددية علدديهم .وملعاجلددة هددذه احلالددة ،أعدددت احلكومددة الدتقراطيددة ب درامج ترمددي إ تصددحيح
أوجه عدم التكافين املوروثة عن نظام الفصل العنصري.
 -17ويف حددني ال ت دزال الف دوارق االقتصددادية والعرقيددة حقيقددة قائمددة يف جنددوب أفريقيددا ،أُحددرز
تقدددم كبددري يف النهددوض بدداحلقوق االقتصددادية واالجتماعيددة للغالبيددة العظمددى مددن السددكان األفارقددة
ال دذين ع ددانوا حت ددا حك ددم الفص ددل العنص ددري .ومن ددذ ع ددام  ،1994س دلّم برن ددامج اإلس ددكان 2.8
مليون وحددة سدكنية ،ومعددل االلتحداق باملددار آ دذ يف االرتفداع ،وحبلدول عدام  2009أصدبح
أكث ددر م ددن  98يف املائ ددة م ددن األطفد دال مس ددجلني يف امل دددار  .وأُح ددرز تق دددم يف قط دداع الص ددحة،
وال سدديما فيمددا خيددص التعجيددل بكافحددة فددريو نقددص املناعددة البش درية/اإليدز ،واملالريددا والسددل.
وشددهد حصددول األمهددات واألطفددال علددى دددمات الكشددف عددن فددريو نقددص املناعددة البش درية
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والعالج منه حتسنا يف اآلونة األ رية ،مما أفضى إ تراجع حاالت نقل عدوى الفريو مدن األم
إ الطفل ب كثر من  50يف املائة .وعالوة على ذلكُ ،سجل كذلك اخنفاض ملحوظ يف معددل
وفيددات األمهددات .وقددد أنش د ت احلكومددة النظددام الددوطين للت د مني الصددحي فدددف كفالددة حصددول
اجلميددع علددى اخلدددمات الصددحية .ووصددلا إمدددادات الكهربدداء إ كثددري مددن األسددر املعيشددية يف
املندداطق احلضدرية والريفيددة علددى حددد س دواء .واسددتفاد العديددد مددن األش د ا واألسددر املعيشددية مددن
الضمان االجتماعي .وتعمل احلكومة على وضع اسرتاتيجيات ملكافحة الفقدر والبطالدة .وال يدزال
إعددادة توزيددع األراضددي يشددكل حتددديا هددائالا علددى الددرغم مددن التقدددم الددذي أحرزتده احلكومددة يف هددذا
الصدد .ويف عام  ،2010بلغ معدل السكان احلاصلني على املياه النظيفة ومياه الشدرب  98يف
املائة ،واخنفض معدل احلصول على دمات الصرف الصحي من  52إ  21يف املائة.
 -18وأحددرزت احلكومددة تقدددم ا كب دريا يف تنفيددذ اس درتاتيجيتها وسياسدداهتا اخلاصددة باملسدداواة بددني
اجلنس ددني ،وص ددوالا إ ه دددفها املنش ددود وه ددو ثي ددل امل درأة بنس ددبة  50يف املائ ددة يف مجي ددع مس ددتويات
احلكومة .وال يزال ثيل املرأة ثيالا عادالا يف القطاع اخلا يشكل حتدي ا .وال يزال ثيل املرأة يف
اجلهدداز القضددائي يشددكل حتدددي ا كب دريا ،بيددد أندده ددري بددذل اجلهددود مددن أجددل تغيددري هددذه احلالددة.
ويف عام  ،2009أنش ت احلكومة وزارة شينون املرأة والطفل واألش ا ذوي اإلعاقدة مدن أجدل
ووض ددعا االسد درتاتيجية
تعم دديم االعتب ددارات اجلنس ددانية واالض ددطالع ب دددور رق ددارت يف ه ددذا اجمل ددالُ .
الشدداملة للتنميددة الريفيددة فدددف تعزيددز اجلهددود املبذولددة لتمكددني امل درأة الريفيددة .وتعددال العديددد مددن
الق دوانني التش دريعية واألحكددام القضددائية التمييددز الددذي تتعددرض لدده املدرأة ،وال سدديما اسددتبعادها مددن
التمتددع تع د ا كددامالا بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة .ومددع ذلددك،
ال يزال مثة الكثدري ممدا يتعدني القيدام بده لضدمان أن تتمتدع النسداء ذوات اإلعاقدة فدذه احلقدوق علدى
نطاق واسع.
 -19واسددتُحدث نظددام متكامددل للعدالددة اجلنائيددة فدددف التصدددي للجرتددة .وقُطعددا أش دواط
وس ددجل اخنف دداض ملح ددوظ يف
كب ددرية يف عملي ددة تنفي ددذ االسد درتاتيجية املتكامل ددة للعدال ددة اجلنائي ددةُ .
القض ددايا املرتاكم ددة نتيج ددة تنفي ددذ االسد درتاتيجية اخلاص ددة بالقض ددايا املرتاكم ددة .وج ددرى تعزي ددز الوالي ددة
القض ددائية للمح دداكم اإلقليمي ددة ف دددف ختفي ددف الض ددغط عل ددى احمل دداكم العلي ددا والب ددا يف القض ددايا
املرتاكمددة علددى وجدده اخلصددو  .وتدددعم نتددائج االستقصدداء الددوطين لعددام  2011لضددحايا اجل درائم
االجتاهددات الدديت تُظهددر تراجع دا يف مسددتويات اجلرتددة .وأُنشددئ ع ددد مددن اآلليددات فدددف مكافحددة
الفس دداد .ويع ددد مس ددتوى العن ددف اجلنس دداين ،وال س دديما العن ددف ض ددد املس ددنات والبن ددات ،مرتفعد د ا.
واملثليون والسحاقيات ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسدانية هدم أيضدا ضدحايا العندف.
وأنش د ت احلكومددة جلنددة مشددرتكة بددني الددوزارات لدراسددة أسددباب العنددف ضددد امل درأة .وعددالوة علددى
ذل ددك ،أُنش ددئا فرق ددة عم ددل وطني ددة ملعاجل ددة ح دداالت العن ددف املرتك ددب ض ددد املثلي ددني والس ددحاقيات
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية.
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 -2السكان وخصائصهم الديمغرافية واإلثنية
 -20توصف جنوب أفريقيا يف حقبة ما بعد الفصل العنصري ب اا "دولة قو قز " لتنوعهدا
العرقددي واإلثددين واللغددوي .واسددتُعمل هددذا التعبددري للداللددة علددى التعدديددة العرقيددة مل تلددف الشددعوب
ووحدهتم يف بلد كان معروفا بالتفرقة القانونية القائمة على العرق.
 -21ويقع البلد يف الطرف اجلنورت من أفريقيا ويشارك حدوده الشدمالية مدع ناميبيدا وبوتسدوانا
وزمب ددابوي وموزامبي ددق وس دوازيلند .وحت دديط جن ددوب أفريقي ددا بليس ددوتو بش ددكل كام ددل .وتبل ددغ مس دداحة
جنوب أفريقيا  1 220 813كيلومرتا مربعا وتضم تسع مقاطعات.
جدول 1
مساحة األرض وعدد السكان حسب المقاطعات ،تعداد عام 2011
املقاطعة

املساحة بالكيلومرت املربع

تقديرات عدد السكان

النسد د ددبة املئويد د ددة مد د ددن جممد د ددوع
السكان

كيب الشرقية

168 966

6 562 053

12.7

فري ستيا

129 825

2 745 590

5.3

غاوتنغ

18 178

12 272 263

23.7

كوازولو  -ناتال

94 361

10 267 300

19.8

ليمبوبو

125 754

5 404 868

10.4

مبوماالنغا

76 495

4 039 939

7.8

كيب الشمالية

372 889

1 145 861

2.2

الشمالية الغربية

104 882

3 509 953

6.8

كيب الغربية

129 462

5 822 734

11.2

1 220 813

51 770 560

100.00

المجموع

 -22يقدر عدد سكان جنوب أفريقيا ب  51 770 560نسمة.
جدول 2
عدد السكان حسب نوع الجنس ،تعداد عام 2011
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الذكور

اإلناث

المجموع

25 188 791

26 581 769

51 770 560
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جدول 3
عدد السكان حسب الفئات السكانية ،تعداد عام 2011
الفئة السكانية

العدد

املنحدرون من أصل أفريقي

41 000 938

79.6

امللونون

4 615 401

9.0

اهلنود/اآلسيويون

1 286 930

2.5

البيض

4 586 838

8.9

50 586 757

100.0

المجموع

النسبة املئوية من جمموع السكان

جدول 4
تقديرات جنوب أفريقيا نصف السنوية لعام  ،2011المنشورة عام 2013
السكان
النسبة املئوية للنساء

 51.4يف املائة

النسبة املئوية للرجال

 48.6يف املائة

السكان الذين يبلغ عمرهم أقل من  15سنة

 30يف املائة

السكان الذين يبلغ عمرهم ما بني  15و 64عام ا

 65.1يف املائة

السكان الذين يبلغ عمرهم  64عام ا أو أكثر

 4.9يف املائة

العمر املتوقع عند الوالدة

10

الرجال

 56.1عام ا

النساء

 60عام ا

معدل املواليد األو

21.6

معدل اخلصوبة

2.44

معدل نيو السكان ()2011-2010

 1.33يف املائة

الديانة

املس د دديحية 80.9 :يف املائ د ددة؛ الالديني د ددة 15.3 :يف املائ د ددة؛
اإلسددالم 1.5 :يف املائددة؛ اهلندوسددية 1.2 :يف املائددة؛ ديانددة
أ رى  0.6يف املائة؛ الكنائس األفريقية التقليديدة 0.3 :يف
املائة؛ اليهودية 0.2 :يف املائة

اللغة

 11لغة رمسية
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 -3الخصائص الجتماعية والقتصادية والثقافية
جدول 5
توزيع اإلنفاق الستهالكي لألسر المعيشية في مجموعات إنفاق مختارة2009 ،
راند لألسرة املعيشية الواحدة (فرتة  12شهراا)

النسبة املئوية

املواد الغذائية واملشروبات غري الكحولية

13 914

19.3

املالبس واألحذية

3 474

4.8

السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األ رى

17 922

24.9

الصحة

950

1.3

التعليم

2002

2.8

النقل

10 978

15.3

جدول 6
الخصائص الجتماعية2011 ،
اخلصائص االجتماعية

القيا

معدل وفيات الرضع (لكل  1 000مولود حي)

37.9

النسبة املئوية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات والذين يعانون من نقص الوزن ()2008

 8.7يف املائة

نسبة وفيات األمهات (لكل  100 000والدة حية )2008 -

410

معدل الوفيات اخلام (لكل  1 000نسمة)

11.7

املعدل التقرييب إلااء احلمل طبي ا كنسبة من الوالدات احلية ()2006

 8يف املائة

النسبة املئوية للنساء اللوايت ترتاو أعمارهن بني  15و 49عام ا واللوايت تست دمن أنواع ا من
طرق منع احلمل ()2009-2005
النسبة املئوية لألش ا

املصابني بفريو نقص املناعة البشرية أو اإليدز

 60يف املائة
 10.64يف املائة

 -23يسدهم فدريو نقددص املناعدة البشدرية/اإليدز والسدل إ حددد كبدري يف عددبء املدرض الددذي
تتحمله جنوب أفريقيا .وينطبق هذا بوجه ا على الفقراء والفئات الضدعيفة .وتشدكل احلملدة
اخلاص ددة بتق دددم االستش ددارات والفح ددص فيم ددا يتعل ددق بف ددريو نق ددص املناع ددة البش درية/اإليدز أه ددم
اس درتاتيجية ملكافحددة هددذه األم دراض .وهددي تقددوم علددى مبدددأ مفدداده أن معرفددة النددا حبددالتهم قددد
علهم يدركون منافع الوقاية والوصول إ العالج املبكر.
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جدول 7
تقديرات انتشار فيررو نقرص المناعرة البشررية وعردد األارخا
المناعة البشرية2011-2001 ،

المصرايين يفيررو نقرص

االنتشار

السنة

النس د د د د د دداء اللد د د د د د دوايت الب د د د د د ددالغون ال د د د د د ددذين جمموع السكان
ت د د د درتاو أعم د د ددارهن تدرتاو أعمدارهم بدني
ب د د د د د د د د د ددني  15و 15 49و 49عاماا
عاماا

معد دددل اإلصد ددابة
ل د د دددى الب د د ددالغني
ال د د د ددذين تد د د د درتاو عدددد السددكان املصددابني
أعم د د ددارهم بد د د ددني بف د ددريو نق د ددص املناع د ددة
 15و 49عاماا البشرية (باملاليني)

2006

18.9

16.6

10.2

2.11

4.87

2007

18.9

16.5

10.2

1.54

4.95

2008

18.9

16.4

10.3

1.43

5.02

2009

19.1

16.4

10.4

1.45

5.13

2010

19.3

16.5

10.5

1.43

5.26

2011

19.4

16.6

10.6

1.38

5.38

جدول 8
األسباب العشرة الرئيسية للوفاة2010 ،

12

املرض

الرتبة

عدد الوفيات

النسبة
املئوية

السل ()A19-A15

1

62 827

11.6

اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي ()J18-J09

2

39 027

7.2

األمراض املعوية املعدية ()A09-A00

3

27 383

5.0

أشكال أ رى من أمراض القلب ()I52-I30

4

25 827

4.7

أمراض األوعية الدموية الدماغية ()I69-I60

5

24 664

4.5

الداء السكري ()E14-E10

6

21 475

3.9

مرض فريو نقص املناعة البشرية ()B24-B20

7

18 325

3.4

أمراض ارتفاع ضغط الدم ()I15-I10

8

14 890

2.7

أمراض اجلهاز التنفسي السفلي املزمنة ()J47-J40

9

13 099

2.4
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املرض

الرتبة

عدد الوفيات

النسبة
املئوية

أمراض فريوسيه أ رى ()B34-B25

10

12 332

2.3

أسباب طبيعية أ رى

235 630

43.3

أسباب غري طبيعية

48 377

8.9

مجيع األسباب

543 856

100

جدول 9
التعليم في عام 2011
32:8
نسبة عدد املتعلمني مقابل عدد املدرسني ()2005

الذكور

اإلناث

صايف معدل االنتظام يف املدار االبتدائية ()2011-2005

 99يف املائة

 99.1يف املائة

صايف معدل االنتظام يف املدار الثانوية ()2011-2005

 93.9يف املائة

 92.6يف املائة

مع د دددل اإلمل د ددام ب د ددالقراءة والكتاب د ددة ل د دددى الش د ددباب ( 24-15عامد د د ا) ( 96 -2004يف املائة
)2008

 98يف املائة

جدول 10
العمالة

GE.16-01379

العمالة

النسبة املئوية

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار ()2008-2005

 89يف املائة

معدل البطالة ()2011

 24.9يف املائة

النسبة التقديرية للقوى العاملة املسجلة لدى نقابات العمال ()2011

 29.0يف املائة

معدل مشاركة القوة العاملة ()2002

 58.8يف املائة

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار ()2008-2005

 89يف املائة

معدل البطالة ()2011

 25.7يف املائة

النسبة التقديرية للقوى العاملة املسجلة لدى نقابات العاملني ()2011

 25يف املائة

معدل مشاركة القوة العاملة ()2002

 57.5يف املائة
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جدول 11
تق ررديرات ق رروة العم ررل حس ررب الص ررناعة وال رردخل اإلجم ررالي ،الري ررع المنته رري ف رري حزير رران
يونيه 2011
الصناعة

عد د د د د دددد العد د د د د دداملني ال ددد ل اإلمج ددا حس ددب
الصناعة (راند)
(باآلالف)

التعدين واستغالل احملاجر

517

20 445

الصناعات التحويلية

1 148

40 268

الكهرباء والغاز وإمدادات املياه

60

4 390

البناء

419

11 884

جتد ددارة اجلملد ددة والتجزئد ددة ،وتصد ددليح السد دديارات والد دددراجات الناريد ددة واحملركد ددات 1 659
واألمتعة الش صية واملنزلية؛ والفنادق واملطاعم

42 698

النقل والت زين واالتصاالت

357

19 120

اخلدمات املالية ،والت مني ،والعقارات ،و دمات األعمال التجارية

1 818

77 469

اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والش صية

2 322

107 372

8 300

323 646

المجموع

 -24يدرتبط النمدو االقتصدادي يف جندوب أفريقيدا ارتباطدا كبدريا بقطداعي املعدادن والزراعدة ،علددى
الدرغم مددن أن الصدناعة التحويليددة تضددطلع أيضدا بدددور بدالغ األ يددة .يددد أن النمدو االقتصددادي ظددل
متقلب ا على مر السدنني جدراء عوامدل متنوعدة .فعلدى سدبيل املثدال ،حقدق البلدد يف السدتينات وأوائدل
السددبعينات مددن القددرن املاضددي ني دوا اقتصددادي ا كب دريا بفضددل التحسددينات الكبددرية الدديت أُد لددا علددى
قطد داعي الص ددناعات التحويلي ددة والزراع ددة .بي ددد أن النم ددو االقتص ددادي تباطد د يف أوا ددر الس ددبعينات
وأوائدل الثمانينددات ،وهددو مدا يعددزى جزئيدا إ اخنفداض إيدرادات الددذهب ،فضدالا عددن ارتفدداع أسددعار
الواردات .وبشكل عام ،شهد البلد نيوا طفيف ا يف الثمانينات ،وعال االقتصاد مدن ركدود كبدري إ
غايددة أوائددل التسددعينات .وأدى تراجددع النمددو االقتصددادي عموم د ا إ اخنفدداض مسددتويات املعيشددة.
دجل نيددو إ ددارت ،وإن كددان ضددعيفا ،اعتبددارا مددن عددام  ،1993وتعددزز هددذا املنحددى يف
بيددد أندده ُسد ّ
عام  .1994وحافظ النمو االقتصادي بعد ذلك على منحى إ ارت ح عام  ،2012باستثناء
اخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجا احلقيقي يف عام  ،2009وهو اخنفاض يعدزى إ حدد كبدري إ
األزمة االقتصادية العاملية .وعلى الرغم من النمو االقتصادي الذي شهده البلد على مدر السدنني،
ال يزال املاليني من السود عالقني يف مصيدة الفقر.
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جدول 12
القتصاد2011 ،
الرقم القياسي ألسعار االستهالك (كانون األول/ديسمرب )2011

 6.1يف املائة عاما بعام

الرقم القياسي ألسعار اإلنتاج (كانون األول/ديسمرب )2011

 9.8يف املائة عاما بعام

الناتج احمللي اإلمجا (الربع األ ري من عام )2011

 3.3يف املائد ددة ربع د دا بربد ددع ،يد ددتم ضد ددبطه وحتديد ددده علد ددى
أسا سنوي

الد ل القومي اإلمجا (( )2011باألسعار اجلارية)

 393.1مليار دوالر أمريكي

جدول 13
متوسر نصرريب الفرررد مررن الردخل السررنو لألسرررة المعيشررية حسررب فئررة أصررحاب الرردخل
والفئة السكانية لرب األسرة
الفئة السكانية لرب األسرة
فئة أصحاب الد ل

السود

امللونون

اهلنود

البيض

المجموع

صفر  800 -راند

464

455

273

96

447

 1 200- 800راند

1 002

1 009

1 002

 2 500-1 200راند

1 878

1 993

1 507

2 234

1 881

 6 000-2 500راند

4 095

4 428

4 009

4 624

4 116

 16 000-6 000راند

10 039

10 499

10 777

11 248

10 132

 16 000راند ف كثر

51 303

52 516

67 219

123 557

72 085

19 637

30 350

50 063

113 976

32 667

المجموع

 -25يبني اجلدول السابق متوسط نصديب الفدرد مدن الدد ل السدنوي لألسدرة املعيشدية حسدب
فئة الد ل والفئدة السدكانية لدرب األسدرة يف عدام  .2009وقدد مت حسدابه بقسدمة جممدوع الدد ل
الذي حيصل عليه أفراد األسرة املعيشية دا دل األسدرة املعيشدية الواحددة علدى عددد األشد ا يف
كدل أسدرة معيشددية .وتشدري النتددائج إ أن األسدر املعيشدية تكسددب ،يف املتوسدط 32 667 ،رانددد
للفددرد الواحددد سددنويا .وتعتددرب األسددر املعيشددية الدديت يرأسددها الس دود أس دوأ وضددعا ( 19 637رانددد)
مقارنددة باألسددر املعيشددية الدديت ترأسددها الفئددات السددكانية األ ددرى .ويبلددغ املتوسددط السددنوي لألسددر
املعيشددية الدديت يرأسددها البدديض  113 967رانددد للفددرد الواحددد ،وهددو مددا يزيددد علددى مخسددة أضددعاف
مددا تكسددبه األسددر املعيشددية الدديت يرأسددها السددود .ويعددد الفددرق بددني الس دود والبدديض أكثددر وضددوحا
بالنسبة للفئات ذات الد ل املرتفع مقارنة بالفئدات ذات الدد ل املدن فض ،وهدو مدا يينشدر نوعدا
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ما على اخنفاض مستويات الد ل املتا للفدرد يف األسدرة املعيشدية فيمدا خيدص الغدذاء ،والكسداء،
والنقل ،والرسوم املدرسية.

ثانياً -الهيكل الدستور والسياسي والقانوني
ألف -الهيكل الدستور
 -26الفد دا للدس دداتري الس ددابقة للبل ددد ،ك ددان دس ددتور ع ددام  1996إي ددذانا بب دددء نظ ددام ق ددانوين
وسياس ددي خمتل ددف ا تالفد د ا جوهريد د ا .ويسرتش ددد دس ددتور ع ددام  1996باملب ددادا األساس ددية التالي ددة:
املبددادا الدسددتورية؛ وسدديادة القددانون؛ والدتقراطيددة واملسدداءلة؛ والفصدل بددني السددلطات ،والضدوابط
واملوازين؛ واحلكومة املتعاونة؛ ونقل السلطة .وبعض املبادا األساسية منصو عليها صدراحة يف
ن ددص الدس ددتور ،يف ح ددني أن ال ددبعض اآل ددر ،مث ددل املب ددادا الدس ددتورية والفص ددل ب ددني الس ددلطات،
مضددمنة فيدده .واألهددم مددن ذلددك أن املبددادا األساسددية ت دربط األحكددام الدسددتورية بعضددها بددبعض
وتضعها يف شكل إطار حيدد النظام الدستوري اجلديد .ومن مث فد ن هدذه املبدادا تدينثر يف تفسدري
العديد من األحكام األ رى يف الدستور .كما حيدد الدستور شكل القانون العادي؛ ويبني كيف
تصوغ احملاكم التشريعات وتفسرها وكيف تُطور القانون العام.
 -27ويسددتند الدسددتور إ قدديم الكرامددة اإلنسددانية وحتقيددق املسدداواة والنهددوض حبقددوق اإلنسددان
واحلريددات؛ وع دددم التمييددز العنص ددري وعدددم التحي ددز اجلنسددي؛ وس ديادة الدسددتور وس دديادة الق ددانون.
املوح دددة الوطني ددة للن ددا بني وإجد دراء
كم ددا يق ددوم عل ددى ح ددق الراش دددين يف االقد درتاع الع ددام والقائم ددة ّ
انت ابدات دوريددة ونظددام متعددد األحدزاب حلكومددة دتقراطيدة ،وذلدك لضددمان املسدداءلة واالسددتجابة
واالنفتددا  .ويضددمن الدسددتور الدتقراطيددة عددن طريددق مددنح حددق التصددويا لكددل ش د ص يتجدداوز
عم ددره  18عامد دا ،وض ددمان وج ددود قائم ددة موح دددة للن ددا بني بالنس ددبة جلمي ددع املد دواطنني الراش دددين،
وإجراء انت ابات دورية وإرساء نظام حكم متعدد األحزاب .وينص الدستور علدى وجدوب إجدراء
انت ابات برملانية مرة كل مخسة أعوام ،ويوضح طريقة عمل الربملان وغريه مدن اهليئدات التشدريعية،
وطريقددة ا تيددار املسددينولني علددى الصددعيدين الددوطين واإلقليمددي ،وطريقددة عمددل احملدداكم .كمددا ينشددئ
الدستور سا مينسسات حكومية مستقلة لدعم الدتقراطية.
 -28ويتضددمن الفصددل  2مددن دسددتور عددام  1996شددرعة احلقددوق يف جنددوب أفريقيددا ،وتكددن
القددول إن هددذا اجلددزء مددن الدسددتور كددان لدده أبلددغ األثددر علددى جنددوب أفريقيددا يف السددنوات األ ددرية.
وتتناول هذه األحكام ،يف مجلة أمور ،احلق يف املساواة ،والكرامة اإلنسانية ،واحلياة واخلصوصدية،
فضالا عن حرية الدين والتعبري .كمدا تتنداول شدرعة احلقدوق عالقدات العمدل ،واألطفدال ،والتعلديم،
والعملية القانونية .وخيضع تعدديل الدسدتور عمددا لعتبدة أعلدى مقارندة بالتشدريعات العاديدة .وتدنص
امل ددادة  )2(74عل ددى وج ددوب حص ددول الق دوانني املعدل ددة للدس ددتور عل ددى أغلبي ددة الثلث ددني يف اجلمعي ددة
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الوطنيددة ،فض دالا عددن تصددويا مينيددد مددن سددا مددن املقاطعددات التسددع املمثلددة يف اجمللددس الددوطين
للمقاطعات.
 -29وقددد ُوزع دسددتور عددام  1996علددى نطدداق واسددع سددعي ا إ جتسدديد قدديم اجملتمددع املنفددتح
والدتقراطي اليت يروج هلا ،وتعزيز القيم اجلديدة اليت يستند إليها ،وال سيما قيم حقوق اإلنسان.
ويف عام  ،1997طُبع الدستور يف كتيبات مناسبة حبجم اجليب ُوزع حوا سبعة ماليني نسد ة
منها .وكانا تلدك أضد م صلدة توزيدع تشدهدها جندوب أفريقيدا إ اليدوم .وأتديح الدسدتور كدذلك
للمكفددوفني بطريقددة ب دراي وعلددى أق درا مدجمددة وأشددرطة الكاسدديا .وأعقبددا صلددة التوزيددع بفددرتة
وجيزة صلة للتوعية كلفا مليون راند لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا.
 -30ومجهوري ددة جن ددوب أفريقي ددا دتقراطي دةق دس ددتوريةق تق ددوم عل ددى اإلق درار الصد دريح بالفص ددل ب ددني
السددلطة التنفيذيددة والسددلطة التشدريعية والسددلطة القضددائية .وتضددطلع هددذه الفددروع الثالثددة للحكومددة
باملهددام املبينددة يف الدسددتور ويف التشدريعات الدديت يسددنها الربملددان ،اسددتنادا إ مبدددأ احلكددم التعدداوين.
ومن الناحية اهليكليدة ،مثدة ثالثدة مسدتويات مدن احلكدم ،هدي احلكومدة الوطنيدة واحلكومدة اإلقليميدة
واحلكوم ددة احمللي ددة .وينقس ددم البل ددد إ تس ددع مقاطع ددات ،لك ددل منه ددا هيئته ددا التشد دريعية اخلاص ددة.
وتستمد مجيع اهلياكل احلكومية سلطتها من الدستور ،وهو أمسى قدانون يف البلدد .وال تكدن ألي
قانون أو إجراء حكومي أن حيل هل أحكام الدستور.

ياء -الهيكل السياسي
ُ -31جتد درى االنت اب ددات الوطني ددة وانت اب ددات املقاطع ددات يف جن ددوب أفريقي ددا م ددرة ك ددل مخ ددس
سنوات ،وقد جرت بشكل دتقراطي منذ عام  .1994ويصوت الندا بون علدى حدزب سياسدي،
وليس على األفدراد .وحيصدل احلدزب السياسدي علدى حصدة مدن املقاعدد يف الربملدان تتناسدب تناسدبا
مباشدرا مدع عددد األصدوات الديت حصدل عليهدا يف االنت ابدات .وبعدد ذلدك يت دذ كدل حدزب قدراره
بشد ن األعضدداء الددذين سيشددغلون املقاعددد الدديت فدداز فدا .وبعبددارة أ ددرى ،فد ن نظددام التصددويا هددو
نظام قائم على التمثيل النسيب.
 -32وتس ّدن احلكومددة الوطنيدة القدوانني والسياسدات وتنفددذها علدى مسددتوى البلدد كلدده .وتتد لف
من الربملان ،بقيادة رئيس الربملان ،واحلكومة الوطنية ،بقيادة الرئيس والوزراء.
وتسن حكومات املقاطعات القوانني والسياسات اليت س املقاطعة فقط وتتو إدارهتا.
-33
ّ
وتت لف كل حكومدة مدن حكومدات املقاطعدات مدن برملدان يقدوده رئديس الربملدان وحكومدة مقاطعدة
يقودها رئيس الوزراء وأعضاء اجمللس التنفيذي للمقاطعة.
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جدول 14
اإلحصاءات المتعلقة يالنتخايات
األحزاب السياسية املسجلة على الصعيد الوطين ()2011

 113حزبا سياسيا مسجالا

نسبة املشاركة يف انت ابات عام 2009

 77.3يف املائة

األصوات مقارنة باملقاعد يف االنت ابات الوطنية لعام 2009

املد د د ددين ر الد د د ددوطين األفريقد د د ددي 65.90 :يف املائد د د ددة؛ التحد د د ددالف
ال د دددتقراطي 16.66 :يف املائ د ددة؛ م د ددين ر الش د ددعب 7.72 :يف
املائددة؛ حددزب احلريددة إنكاثددا 4.55 :يف املائددة؛ أحدزاب أ ددرى:
 5.17يف املائة

جدول 15
النسبة المئوية للناخبين المسجلين
السكان الذين بلغوا سن االقرتاع ( 18عاماا أو أكثر)

الدراس د د د د د د د د ددة االستقص د د د د د د د د ددائية الدراس د د د د د ددة االستقص د د د د د ددائية
2011/2010
2009/2008

احلاملون لبطاقات هوية مشروعة حتمل رموز األعمدة املتوازية

 98يف املائة

 97يف املائة

املسجلون كنا بني

 73يف املائة

 80يف املائة

غري املسجلني الذين يعتزمون قريب ا تسجيل أنفسهم كنا بني

 76يف املائة

 70يف املائة

جدول 16
اإلحصاءات المتعلقة يتسجيل الناخبين ،تشرين األول أكتوير 2011
الفئة العمرية

الذكور

اإلناث

19-18

181 391

207 980

29-20

2 506 397

2 904 680

39-30

2 805 311

3 058 098

49-40

2 163 013

2 583 158

59-50

1 537 716

1 916 578

69-60

844 965

1 154 418

79-70

377 270

701 186

89-80

148 491

380 728

10 564 554

12 906 826

المجموع
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 -34وفيما يتعلق بالتجاوزات يف عملية التصويا ،يعتقد عددد قليدل جددا مدن الندا بني (13
يف املائة) أنه حدثا جتاوزات الل انت ابات احلكومة احمللية يف عام  .2006ومل يشهد أغلب
املصوتني ( 86يف املائة) ش صيا أي شكل من أشكال التجاوزات ،با يف ذلك ممارسة مسدينو
األحزاب للت ويف أو تد ّ لهم يف عملية التصويا.
وسائل اإلعالم

 -35أعاقددا الرقابددة احلكوميددة ،إبددان حقبددة الفصددل العنصددري ،عمددل وسددائل اإلعددالم إعاقددة
ش ددديدة .وش ددهدت ف ددرتة م ددا بع ددد ع ددام  1994إص دددار الدس ددتور اجلدي ددد وش ددرعة احلق ددوق الل ددذين
يضمنان لكل مواطن احلق يف حرية التعبري .وتشمل شرعة احلقوق حرية الصحافة .وأُنشئا هيئة
اإلذاعددة املسددتقلة يف كددانون الثاين/يندداير  1994بوجددب قددانون هيئددة اإلذاعددة املسددتقلة رقددم 153
لعام  .1993وش ّكل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة ،يكفل الدستور استقالليتها ،طواة هامدةا إ
األمام يف هذا القطاع.
اإلذاعة
 -36تضم مقاطعتا غوتينغ وكوازولو  -ناتال نسدبة كبدرية مدن مجهدور اإلذاعدة والتلفزيدون ،وهدو
ما يتناسب مدع توزيدع السدكان .أمدا مقاطعدة كيدب الشدمالية فتضدم أقدل عددد مدن مجهدور اإلذاعدة
والتلفزيون.
 -37هناك ثالثة أنواع من احملطات اإلذاعية:


احملطات اإلذاعية العامة



احملطات اإلذاعية التجارية اخلاصة



احملطات اإلذاعية اجملتمعية

احملطات اإلذاعية العامة
 -38هتيمن هيئة إذاعة وتلفزيون جنوب أفريقيا على صناعة اإلذاعة مدن حيد عددد احملطدات
اإلذاعيددة .و لددك هيئددة إذاعددة وتلفزيددون جنددوب أفريقيددا  18هطددة إذاعيددة ،و ثددل حدوا  41.6يف
املائة من جمموع مجهور احملطات اإلذاعية.

احملطات اإلذاعية التجارية اخلاصة
 -39هناك  13هطة إذاعية جتاريدة اصدة ،ومجيعهدا هطدات إقليميدة أو اصدة باملقاطعدات.
وتتددوفر علددى  16.5يف املائددة مددن جممددوع مجه دور احملطددات اإلذاعيددة مددن الراشدددين .وهندداك أيض دا
ثدالث هطدات إذاعيددة جتاريدة أ درى مر صددة تعمدل يف منداطق تسددمى "األسدواق الثانويدة" .و لددك
منظمة "األفراد احملرومون تارخيي ا" أغلبية أسهم هذه احملطات اإلذاعية الثالث.
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احملطات اإلذاعية اجملتمعية
 -40هن دداك  126هط ددة إذاعي ددة جمتمعي ددة ،منه ددا  87هط ددة تبد د عل ددى اهلد دواء .وتث ددل مجه ددور
اإلذاعات اجملتمعية  4.6يف املائة من جمموع مجهور اإلذاعات.
التلفزيون
 -41هناك  11.1مليون أسرة معيشية تلفزيونية يف جنوب أفريقيا.
 -42مثة ثالثة أنواع من احملطات التلفزيونية:


احملطات التلفزيونية العامة



احملطات التلفزيونية التجارية اخلاصة



احملطات التلفزيونية اجملتمعية

احملطات التلفزيونية العامة
(SABC1

 -43تل ددك هيئ ددة إذاع ددة وتلفزي ددون جن ددوب أفريقي ددا ث ددالث قند دوات تلفزيوني ددة أرض ددية
و SABC2و ،)SABC3وتث د ددل مجهوره د ددا نس د ددبة  69.3يف املائ د ددة م د ددن جمم د ددوع مجه د ددور احملط د ددات
التلفزيونية.

احملطات التلفزيونية التجارية اخلاصة
 -44هطة ( )E.tvهي احملطة التلفزيونية األرضية التجارية اجملانية الوحيدة اليت تلكها وا ،
ويتابعها  18.1مليون ش ص تثلون  22.3يف املائدة مدن إمجدا مشداهدي القندوات التلفزيونيدة.
وش د ددركة ( )MultiChoiceه د ددي املق د دددم الرئيس د ددي لل د دددمات املدفوع د ددة يف جم د ددال البد د د اإلذاع د ددي
والتلفزيوين بواسطة السواتل ،و لك قنداة  M-Net (Pty) Ltdوباقدة القندوات التلفزيونيدة الرقميدة علدى
قندداة  .DSTVويف الوقددا احلددا  ،يتددابع قندداة  M-Netمجهددور يقدددر ب  1.97مليددون ش د ص ،يف
حني يتابع قناة  DSTVمجهور يقدر ب  4.76مليون ش ص.

احملطات التلفزيونية اجملتمعية
 -45شهدت السنوات العشر املاضية تطورا بطيئ ا للتلفزيون اجملتمعدي يف جندوب أفريقيدا ،ومدن
املنتظر اآلن أن تصبح طرف ا فداعالا هامد ا يف جمدال اإلعدالم .وهنداك أربدع هطدات تلفزيونيدة جمتمعيدة
مر صة يف جنوب أفريقيا :تلفزيون اجملتمع احمللي لسدويتو يف جوهانسدربغ؛ واحملطدة التلفزيونيدة بداي
يف ديربددان؛ والتلفزيددون اجملتمعددي لكيددب تدداون؛ وشددبكة تدرينييت اإلذاعيددة ،الدديت تتددوفر علددى تددر يص
بالب األرضي يف كيب الشرقية واليت توزع أيض ا عن طريق السواتل على قناة .DSTV
وسائ اإلعالم المطبوعة

 -46يهدديمن علددى صددناعة الطباعددة عدددد قليددل مددن الشددركات الكبددرية الدديت تلددك وتددتحكم يف
العديد من الصحف الوطنية والصحف واجملالت احمللية يف مجيع أرجاء البلد.
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 -47هن دداك العدي ددد م ددن الص ددحف اململوك ددة بش ددكل مس ددتقل .وم ددع ذل ددك ،فد د ن معظ ددم ه ددذه
الصد د ددحف لكهد د ددا أرب د د ددع جمموعد د ددات نشد د ددر ه د د ددي ،Avusa publishing :و)،Naspers (Media24
و ،Independent News and Mediaو .Caxton/CTPويبلددغ عددد قدراء الصددحف الوطنيددة 15.2
مليون ش ص؛ وعدد قراء اجملالت  12.6مليون ش ص.
 -48تشدمل وسدائط اإلعدالم اجلديددة وسددائط اإلعدالم اإللكدرتوين (املواقدع الشدبكية) ووسددائط
اإلع ددالم القائمد ددة عل ددى اهلد دداتف احملم ددول (املواقد ددع احملمول ددة) .ومعظد ددم وس ددائط اإلعد ددالم املطبوعد ددة
(الصحف واجملالت الوطنية على وجه اخلصو ) ممثلة أيض ا يف منرب وسائط اإلعالم اجلديدة.

جيم -السلطة التنفيذية
 -49تتك ددون الس ددلطة التنفيذيد دة م ددن الد درئيس ،ونائ ددب الد درئيس وجمل ددس ال ددوزراء عل ددى املس ددتوى
الددوطين ،ومددن احلدداكم وأعضدداء اجملددالس التنفيذيددة علددى مسددتوى املقاطعددات .كمددا تشددمل الددوزارات
احلكومية وموظفي اخلدمة املدنية .وتتو السلطة التنفيذية إدارة شينون البالد ،ووضدع السياسدات
الدديت ختدددم املص دا املثلددى للم دواطنني وبددالتوافق مددع الدسددتور .وللسددلطة التنفيذيددة صددالحية تنفيددذ
التشريعات ،ووضع السياسات وتنفيذها ،وتوجيه وتنسيق عمل مجيع الوزارات احلكوميدة ،وإعدداد
الق دوانني واقرتاحهددا ،وأداء أي مهددام أ ددرى يددنص عليهددا الدسددتور أو التش دريعات .إال أن السددلطة
التنفيذيد ددة ال تسد ددن الق د دوانني ،وإنيد ددا تكنهد ددا أن تقد ددرت ق د دوانني جديد دددة علد ددى السد ددلطة التش د دريعية
أو تعديالت على القوانني القائمة.
 -50رئيس اجلمهوريدة هدو رئديس الدولدة ورئديس السدلطة التنفيذيدة الوطنيدة ،أي جملدس الدوزراء.
ويُعهد إ الرئيس بصون الدستور والدفاع عنه واحرتامده باعتبداره القدانون األمسدى للبلدد .والدرئيس،
بصددفته رئيس دا للسددلطة التنفيذيددة ،هددو كددذلك القائددد العددام للق دوات املسددلحة .وتنت ددب اجلمعيددة
الوطنية الرئيس الل جلسة انعقادها األو  .ويفقد الرئيس ،عند انت ابه رئيسا ،عضوية الربملان
و ب أن ييندي اليمدني يف غضدون مخسدة أيدام .ويدرتأ رئديس احملكمدة الدسدتورية جلسدة انت داب
ال درئيس أو يعددني قاضددي ا آ ددر للقيددام بددذلك .ويف حددال شددغور مقعددد الرئاسددة ،يتعيددنن علددى رئدديس
احملكمة الدستورية أن حيددد موعددا يف غضدون  30يومدا لشدغل املنصدب .وتكدن أن يُعدزل الدرئيس
مددن منصددبه بق درار مددن اجلمعيددة الوطنيددة يعتمددده ثلث دا أعضددائها .واألسددباب الوحيدددة املوجبددة لعددزل
الد درئيس ه ددي ح دددوث انته دداك ط ددري للق ددانون ،أو س ددوء تص ددرف جس دديم ،أو ع دددم الق دددرة عل ددى
االضددطالع بهددام الرئاسددة .وحيددرم العددزل ألي مددن السددببني األولددني الدرئيس مددن مجيددع املزايددا املرتبطددة
بنصبه وحيول دون توليه أي وظيفة عامة أ رى.
 -51ويعددني رئدديس اجلمهوريددة نائبد ا لدده مددن بددني أعضدداء اجلمعيددة الوطنيددة و ددوز لدده أيضد ا عزلدده.
ويسدداعد النائددب ال درئيس يف إدارة احلكومددة .ولل درئيس سددلطة تعيددني ال دوزراء وع دزهلم .إال أن الددوزراء
مس ددينولون عد ددن أعمد دداهلم وأعم ددال وزاراهتد ددم أمد ددام اجلمعي ددة الوطنيد ددة ،و د ددب عل دديهم العمد ددل وفق د د ا
لسياسات احلكومة .كمدا يقددم الدوزراء للربملدان تقدارير منتظمدة وكاملدة عدن املسدائل الديت يتحملدون
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مسددينوليتها .ويعمددل أعضدداء جملددس الددوزراء وفق د ا ملدونددة قواعددد سددلوك يضددعها ال درئيس شددي ا مددع
املب د ددادا واإلط د ددار ال د ددذي ي د ددنص علي د دده ق د ددانون أ القي د ددات أعض د دداء الس د ددلطة التنفيذيد د دة رق د ددم 82
لعام  .1998وينص هذا القانون على أنه ال وز هلدم االضدطالع بد ي عمدل آ در مقابدل أجدر،
أو أن يكددون هندداك تضددارب يف املصددا بددني صددفاهتم الرمسيددة واخلاصددة ،وأال يتصددرفوا ب د ي شددكل
يتعددارض مددع مناصددبهم أو يسددت دموا مناصددبهم أو أي معلومددات تعهددد إلدديهم إلثدراء أي شد ص
بشددكل غددري مشددروع .ورغددم ارتكدداز الق درار يف قضددية رئدديس مجهوريددة جنددوب أفريقيددا ضددد هوجددو
) 1997(4) SA (CCعلددى أحكددام الدسددتور االنتقددا  ،مددن الواضددح أن اإلجدراءات الرئاسددية قابلددة
للمراجعة القضائية.
 -52وتس ددمى الس ددلطة التنفيذي ددة يف ك ددل مقاطع ددة اجملل ددس التنفي ددذي ويرأس ددها احل دداكم .وأعض دداء
اجملددالس التنفيذيددة مسددينولون أمددام سددلطاهتم التش دريعية ،كمددا هددو حددال جملددس الددوزراء أمددام الربملددان.
وينت ب أعضاء اجلمعيدة التشدريعية للمقاطعدة احلداكم مدن بيدنهم يف أول جلسدة انعقداد هلدذه اجلمعيدة
بع ددد االنت اب ددات .وأعض دداء اجمل ددالس التنفيذي ددة مس ددينولون أم ددام احلك ددام .وكم ددا ه ددو الشد د ن بالنس ددبة
لل ددوزراء ،يتحم ددل أعض دداء اجملل ددس التنفيذي ددة مس ددينولية وزارات املقاطع ددات ،وه ددي وزارات ال تتن دداول
إال املسددائل الدديت يسددمح للمقاطعددات باإلشدراف عليهددا أو تلددك الدديت تتقاسددم مهمددة اإلشدراف عليهددا
م ددع احلكوم ددة الوطني ددة .وم ددن امله ددم الت كي ددد عل ددى أن دده ال يوج ددد حد د اآلن هيك ددل رمس ددي لتس ددهيل
العالقدات احلكوميددة بدني السددلطة التنفيذيدة علددى املسدتوى الددوطين وعلدى مسددتوى املقاطعدات .بيددد أن
ال دوزراء وأعض دداء اجمل ددالس التنفيذي ددة تمع ددون بش ددكل غ ددري رمس ددي ،يف م ددا يع ددرف باجتم دداع ال ددوزراء -
األعضداء ،وهدو اجتمدداع بدني وزيدر واألعضدداء التسدعة يف اجملدالس التنفيذيددة للمقاطعدات الدذين يتولددون
احلقيبة ذاهتا .ويضطلع هذا االجتماع بدور فعال يف عملية احلكم التعاوين.
 -53ومدع ذلدك ،تتحمددل احلكومدة الوطنيدة مسددينولية بنداء القددرات اإلداريددة للمقاطعدات .فد ذا
ك ددان أداء أي مقاطع ددة دون املس ددتوى ،تك ددن للحكوم ددة الوطني ددة ت ددو مس ددينوليات ه ددذه املقاطع ددة
للحف دداظ عل ددى مع ددايري اخلدم ددة املعم ددول ف دا ،أو الوح دددة االقتص ددادية ،أو األم ددن الق ددومي ،أو ملن ددع
املقاطعددة مددن التصددرف علددى ددو يضددر بصددا مقاطعددة أ ددرى أو البلددد ككددل .وإذا تددد ل جملددس
الوزراء يف أي مقاطعة ،ب إعالن ذلك يف اجمللس الوطين للمقاطعات يف غضون  14يومدا مدن
دمن ع دددد م ددن األحك ددام (املش ددار إليه ددا يف امل ددادة  100م ددن الدس ددتور) أن خيض ددع
تد ل دده .وتض د ُ
اإلشدراف الددوطين علددى إدارة أي مقاطعددة لرقابددة صددارمة مددن اجمللددس الددوطين للمقاطعددات .وباملثددل،
يُسددمح حلكومددات املقاطعددات ب د دارة شددينون احلكومددات احملليددة الدديت يكددون أدا هددا دون املسددتوى،
على أن يتو اجمللس الوطين للمقاطعات ،يف هذه احلالة كذلك ،مسينولية مراقبة هذا التد ل.

دال -البرلمان
 -54تن دداط الس ددلطة التشد دريعية يف جم ددال احلك ددم ال ددوطين بالربمل ددان .وخت ددول الس ددلطة التشد دريعية
الوطني ددة ،املناط ددة بالربمل ددان ،للجمعي ددة الوطني ددة ،يف مجل ددة أم ددور ،س ددلطة تع ددديل الدس ددتور وإص دددار
التش دريعات بش د ن أي مس د لة .إال أن الدسددتور يددنظم سددلطات اجلمعيددة الوطنيددة بقدددر مددا يتعلددق
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األمر بالتعديالت الدستورية ،وذلك ،على سبيل املثال ،باشرتاط توفر أغلبيات اصة لتمرير أي
مشروع قانون لتعديل الدستور .ويتكون الربملان من اجلمعية الوطنية واجمللس الوطين للمقاطعات.
و وز للرئيس دعوة الربملان إ االنعقاد بشكل استثنائي يف أي وقا إلجنداز عمدل دا  .ويقدع
مقر الربملان يف كيب تاون ،بيد أنه تكن أن حيدد قانون صادر عن الربملدان وفقد ا للمدادة )1(76
و( )5مقرا آ ر له.
 -55وتُنت ددب اجلمعيددة الوطنيددة لتمثيددل الشددعب ،وضددمان حكددم الشددعب بوجددب الدسددتور،
وذل ددك مد ددن ددالل ا تيد ددار ال د درئيس ،وتد ددوفري منت دددى وطد ددين للنظ ددر العد ددام يف القض ددايا ،وإصد دددار
التشد دريعات ،والت دددقيق واإلشد دراف عل ددى إجد دراءات الس ددلطة التنفيذي ددة .وتك ددن ألعض دداء اجلمعي ددة
الوطنية تغيري احلكومة عن طريق التصويا على حجب الثقة عن الرئيس أو جملدس الدوزراء أو دا
معد د ا .و ددب أن تض ددم اجلمعي ددة الوطني ددة  400عض ددو برمل دداين كح ددد أقص ددى و 350كح ددد أدل.
ويُنت ددب أعضدداء اجلمعيددة الوطنيددة عددن طريددق نظددام انت ددارت يقددوم علددى التمثيددل النسدديب .ويوضددح
الدس ددتور أن النظد ددام االنت ددارت احلد ددا تك ددن تغيد ددريه بق ددانون جديد ددد ،ش د دريطة أن حيد ددافظ النظد ددام
االنت ددارت اجلديددد ،بشددكل عددام ،علددى التمثيددل النسدديب .ويعددين ذلددك تعيددني املرشددحني مددن ق دوائم
حزبيددة بددا يتناسددب مددع عدددد األص دوات الدديت يف دوز فددا كددل حددزب يف االنت ابددات ،حبي د يشددغل
احلزب الفائز بنصف األصوات ،على سبيل املثال ،نصف مقاعد اجلمعية الوطنية.
 -56ويض ددمن اجملل ددس ال ددوطين للمقاطع ددات أن يك ددون للمقاطع ددات التس ددع واحلكوم ددة احمللي ددة
صددوت مباشددر يف الربملددان عنددد إعددداد الق دوانني .وه دو تثددل املقاطعددات لضددمان أ ددذ مصدداحلها يف
االعتبار يف جمال احلكم الوطين .وهو يقوم بذلك أساسا من الل املشاركة يف العملية التشدريعية
الوطنيددة ،وتددوفري منتدددى وطددين للنظددر العددام يف القضددايا الدديت تددينثر علددى املقاطعددات .كمددا يضددطلع
اجملل ددس ال ددوطين للمقاطع ددات ب ددور ه ددام يف تعزي ددز الوح دددة الوطني ددة وعالق ددات العم ددل اجلي دددة ب ددني
احلكومة الوطنيدة مدن جهدة ،وحكومدة املقاطعدات واحلكومدة احملليدة مدن جهدة ثانيدة .ويف حدني تثدل
املندددوبون يف اجمللددس الددوطين للمقاطعددات أح دزافم السياسددية ،يتحملددون كددذلك واجب دا مهم دا هددو
ثي ددل مقاطع دداهتم كك ددل .ولك ددل مقاطع ددة عش ددرة من دددوبني ،بص ددرف النظ ددر ع ددن حجمه ددا ،وذل ددك
لضمان توازن املصا بني املقاطعات .ويتكون كل وفد من ستة مندوبني دائمدني وأربعدة منددوبني
" اص دني" غددري دائم دني .وتددينول رئاسددة كددل وفددد للحدداكم (أحددد املندددوبني اخلاص دني) أو لنائبدده يف
حال عدم وجود احلاكم .و ب أن يعكس الوفد القوة النسبية مل تلف األحزاب يف املقاطعة.
 -57وتشد ددبه جلد ددان احملد ددافطظ يف اجلمعيد ددة الوطنيد ددة الد ددوزارات احلكوميد ددة يف الظد ددل .فلكد ددل وزارة
أو حقيبددة حكوميددة جلنددة حقيبددة .فعلددى سددبيل املثددال ،تتددو جلنددة احلقيبددة للمسددتوطنات البش درية
القضددايا املتعلقددة بددوزارة املسددتوطنات البشدرية .ويوجددد يف اجمللددس الددوطين للمقاطعددات جلددان مماثلددة،
تعرف بلجان اال تيار .و الف ا للجان اجلمعية الوطنية ،ال يوجد دائم ا جلنة لكل وزارة أو حقيبدة
حكومية ،بل لكدل جمموعدة منهدا .وعلدى سدبيل املثدال ،تتدو جلندة اال تيدار بشد ن األمدن والعدالدة
حقائب العدل والسالمة واألمن والدفاع.
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 -58ويددنص الفصددل  12مددن الدسددتور علددى إنشدداء جملددس الزعمدداء التقليددديني ،وهددو جملددس أُنش دئ
رمسيا بوجب قانون اجمللس الوطين للزعماء التقليديني رقم  10لعدام  1997الدذي ألغدي اآلن .ويعتمدد
تشددكيل القيددادة التقليديددة ووضددعها ودورهددا علددى القددانون العددريف .ويقدددم اجمللددس املشددورة إ احلكومددة
الوطنية حول دور الزعمداء التقليدديني والقدانون العدريف األفريقدي قصدد تعزيدز دور القيدادة التقليديدة ضدمن
نظدام دسددتوري دتقراطددي .ويهدددف هددذا اجمللددس إ تعزيدز التعدداون بددني اجمللددس الددوطين وخمتلددف اجملددالس
فدف معاجلة املسائل ذات االهتمام املشدرتك وتعزيدز الوحددة والتفداهم بدني اجملتمعدات احملليدة التقليديدة.
وقددد وضددعا عدددد مددن الددوزارات تشدريعات حتدددد بوضددو دور الزعمدداء التقليددديني يف جمدداالت العدالددة،
وإنشداء احملدداكم التقليديددة ،وإدارة األراضدي القبليددة .كمددا سدنا العديددد مددن التشدريعات ونُفددذت جمموعددة
مددن ال دربامج لكفالددة أن تسددهم القيددادة التقليديددة مسددا ة هامددة يف تنميددة اجملتمددع .ويددنص قددانون اجمللددس
ال د دوطين للزعم د دداء التقلي د ددديني اجلدي د ددد رق د ددم  22لع د ددام  2009عل د ددى إنش د دداء اجملل د ددس ال د ددوطين للزعم د دداء
التقليديني ،وحيدد صالحيات هذا اجمللس وواجباته ومسينولياته.
جدول 17
توزيع المقاعد في يرلمان الجمعية الوطنية حسب األحزاب السياسية2009 ،
احلزب السياسي

عدد املقاعد

النسبة املئوية

املين ر الوطين األفريقي

264

66

التحالف الدتقراطي

67

16.75

مين ر الشعب

30

7.5

حزب احلرية إنكاثا

18

4.5

احلركة الدتقراطية املتحدة

4

1

الدتقراطيون املستقلون

4

1

جبهة احلرية بلس

4

1

احلزب األفريقي املسيحي الدتقراطي

3

0.75

احلزب الدتقراطي املسيحي املتحد

2

0.5

منظمة الشعب األزاين

1

0.25

مين ر الشعب األفريقي

1

0.25

مين ر الوحدويني األفريقيني

1

0.25

جبهة األقلية

1

0.25

400

100

المجموع
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جدول 18
المرأة يصفتها عضواً في يرلمان الجمعية الوطنية
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هاء -السلطة القضائية
 -59تضم األجهدزة القضدائية احملكمدة الدسدتورية ،وهكمدة االسدتئناف العليدا ،واحملداكم العليدا،
واحملاكم العليا اخلاصة ،واحملاكم اإلقليمية ،وهاكم الصلح ،وهكمة املطالبات الصغرية.
 -60وتعتددرب احملكمددة الدسددتورية ،ومقرهددا جوهانسددربغ ،أعلددى هكمددة خمتصددة يف مجيددع املسددائل
الدسددتورية .وهددي احملكمددة الوحيدددة الدديت تفصددل يف املنازعددات بددني أجهددزة الدولددة يف اجملددال الددوطين
أو علد ددى مسد ددتوى املقاطعد ددات بش د د ن الوضد ددع الدسد ددتوري ،وصد ددالحيات أو مهد ددام أي مد ددن تلد ددك
األجهددزة ،أو تقددرر دسددتورية أي تع ددديل للدسددتور أو أي مشددروع ق ددانون برملدداين أو علددى مس ددتوى
املقاطعددات .وتصدددر احملكمددة الدسددتورية الق درار النهددائي بش د ن مددا إذا كددان أي قددانون صددادر عددن
الربملددان ،أو قددانون علددى مسددتوى املقاطعددات ،أو تصددرف للدرئيس ،مطابقد ا للدسددتور .وهددي تتد لف
من رئيس احملكمة العليا يف جنوب أفريقيا ،ونائبه ،وتسعة من قضاة احملكمة الدستورية.
 -61وتكن أن تصل أي قضية إ احملكمة الدستورية من الل جمموعة متنوعدة مدن الطدرق:
نتيجددة السددتئناف حكددم صددادر عددن احملكمددة العليددا أو هكمددة االسددتئناف العليددا؛ أو مددن ددالل
طلب مباشر يقددم إ احملكمدة لتكدون بثابدة هكمدة الدرجدة األو واأل درية بسدبب الطدابع امللدح
للقضية؛ أو نتيجة إلعالن احملكمة االبتدائية بطالن تشريع من التشريعات ،األمر الدذي دب أن
تينكده احملكمة الدسدتورية .ومدع ذلدك ،حتدتفظ احملكمدة حبريدة النظدر يف هدذه املسد لة أو عددم النظدر
فيها؛ أما االستثناء فيكون عند إعالن بطالن قانون بالفعل ويُطلدب مدن احملكمدة ت كيدد النتيجدة.
وتنشد معظدم القضدايا الديت تصدل إ احملكمدة الدسدتورية يف احملكمدة العليدا ،والديت تتمتدع بصدالحية
مددنح سددبل انتصدداف خمتلفددة وب مكااددا أن تعلددن التش دريع بدداطالا .إال أندده ددب أن تينكددد احملكمددة
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الدستورية أي قرار يبطل أي تشريع على مستوى املقاطعدات أو أي تشدريع برملداين أو أي تصدرف
للرئيس قبل أن يد ل هذا القرار حيز النفاذ.
هيكل القضاء في جنوب إفريقيا
احملكمة الدستورية:
أعلى هكمة يف مجيع األمور الدستورية

هكمة االستئناف العليا :أعلى هكمة يف األمور اليت ال
تتعلق بالدستور

وز ،بوجب تشريع ،إنشاء هاكم خمتصة
تكون هلا صالحيات اثل صالحيات
احملكمة العليا أو هكمة الصلح.
مثال :هكمة العمل ،هكمة املساواة،
هكمة األسرة

تقسم إ هاكم إقليمية وهاكم هلية،
ويكون للمحاكم اإلقليمية ا تصا أكرب
من احملاكم احمللية

احملاكم العليا

هاكم الصلح
احملاكم العليا البالغ عددها  13هي:
 احملكمة العليا لكيب الشرقية ،بيشو
 احملكمة العليا لكيب الشرقية ،جراتزتاون
 احملكمة العليا لكيب الشرقية ،ماثاثا
 احملكمة العليا لكيب الشرقية ،بورت إليزابي
 احملكمة العليا لفري ستيا ،بلومفونتني
 احملكمة العليا لكوا  -زولو ناتال ،ديربان
 احملكمة العليا لكوا  -زولو ناتال ،بليتيمارتزبريج
 احملكمة العليا لليمبوبو ،زوهوياندو
 احملكمة العليا لغاوتنغ الشمالية ،بريتونيا
 احملكمة العليا لغاوتنغ اجلنوبية ،جوهانسربغ
 احملكمة العليا لنورت ويسا ،مافيلكنج
 احملكمة العليا لكيب الشمالية ،كيمرب
 احملكمة العليا لكيب الغربية ،كيب تاون

 -62وإذا قضددا احملكم ددة العلي ددا ب ددرفض الطل ددب ،ددوز اس ددتئناف ه ددذا الطل ددب أم ددام احملكم ددة
الدسددتورية .وبددا أندده ال ددوز للمحكمددة أن تفصددل إال يف القضددايا الدسددتورية ،فيجددب علددى مقدددم
الطلب أن يبني أن القضية تتعلق بس لة دستورية .ويقرر قضاة احملكمة الدسدتورية مدا إذا كدان قدد
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أثددري مبدددأ هددام فيمددا يتعلددق بتفسددري الدسددتور وينظددرون فيمددا إذا كددان هندداك احتمددال معقددول ألن
ي ددنجح االس ددتئناف .ولك ددن ل دديس هن دداك ح ددق اس ددتئناف تلق ددائي .فد د ذا ق ددررت احملكم ددة م ددنح إذن
باالسد د ددتئناف ،أو إذا كان د د دا غ د د ددري مت ك د د دددة وترغ د د ددب يف أن تس د د ددمع مرافع د د ددة بش د د د ن م د د ددنح إذن
باالسددتئناف ،حتدددد القضددية حبي د تسددمع احملكمددة مرافعددة الطددرفني .ويقدددم كددل طددرف مددذكرات
كتابيددة قبددل موعددد املرافعددة حبي د يطلددع القضدداة علددى القضددية وعلددى موقددف كددل طددرف .ويددنص
الدستور على توفر نصاب قانوين من مثانية قضاة على األقل لكي يُنظر يف القضية .ويف املمارسة
العاديددة ،يبددا مجيددع القضدداة ،وعددددهم  11قاضدديا ،يف كددل قضددية .وإذا تغيددب أي قدداض لفددرتة
طويلة أو أصبح مكانه شاغرا ،وز تعيني قاض قائم باألعمال.
 -63وفيمددا خي ددص الدددعوى أم ددام احملكم ددة الدسددتورية ،ددوز أن تطل ددب أط دراف أ ددرى معني ددة
إد اهل دا يف ال دددعوى أو قبوهل ددا ك ص دددقاء للمحكم ددة .كم ددا يس ددمح هل ددا بتق دددم م ددذكرات طي ددة،
وأحيانا تقدم مرافعات إذا وجه رئيس احملكمة العليدا بدذلك .وبالنسدبة إلمكانيدة الوصدول املباشدر،
تتيح املادة  167من الدستور ألي شد ص" ،عنددما يكدون ذلدك يف مصدلحة العدالدة وبد ذن مدن
احملكمددة الدس ددتورية" ،عددرض أي قض ددية مباشددرة أم ددام احملكمددة الدس ددتورية أو اسددتئناف حك ددم أي
هكم ددة أ ددرى مباش ددرة ل ددديها .وع ددادة م ددا ال يُس ددمح فد دذا اإلجد دراء إال يف الظ ددروف االس ددتثنائية.
وال تنظ د ددر احملكم د ددة يف األدل د ددة أو تس د ددتجوب الش د ددهود .وبص د ددفتها هكم د ددة تعم د ددل إ ح د ددد كب د ددري
كمحكمة استئناف ،ف اا تنظر يف األدلة اليت نظرت فيها احملكمة األصلية اليت درسدا القضدية.
ول ددذلك تتعام ددل احملكم ددة إ ح ددد كب ددري م ددع املرافع ددات اخلطي ددة املقدم ددة إليه ددا .وهت دددف جلس ددات
االستماع إ معاجلة القضايا الصعبة اليت تثريها حجج الطرفني.
 -64وهكمدة االسدتئناف العليددا ،الديت تقددع يف بلومفدونتني يف مقاطعددة فدري سددتيا ،هدي أعلددى
هكمة فيما يتعلق ميع املسائل األ رى .وتت لف من رئيس احملكمة ونائبه ،فضالا عن عدد من
قضدداة االسددتئناف احملددددين بوجددب قددانون صددادر عددن الربملددان .وختددتص هكمددة االسددتئناف العليددا
بددالنظر والبددا يف أي اسددتئناف ضددد أي قدرار صددادر عددن أي هكمددة عليددا ،وتكددون قراراهتدا ملزمددة
جلميع احملاكم األدل درجة .وتت لف احملكمة من  25قاضي ا ،بن فديهم رئيسدها .ووفقد ا للدسدتور،
تعمل احملكمة العليدا بصدفتها هكمدة اسدتئناف فقدط ،و دوز هلدا أن تبدا يف أي مسد لة مسدت نفة،
وهددي أعلددى هكمددة اسددتئناف باسددتثناء مددا يتعلددق باملسددائل الدسددتورية .وتنعقددد احملكمددة العليددا يف
هيئات من مخسة أو ثالثة قضاة ،وفق ا لطبيعة االستئناف .ويُسمح لقضاة احملكمة العليا ب صدار
آراء فردية ،وعندما يكون هناك ا تالف يف الرأي فيما بينهم ،يصدر يف كثري مدن األحيدان أكثدر
مددن حكددم يف القضددية ذاهتددا .وحملكمددة االسددتئناف العليددا واليددة قضددائية دسددتورية ،إال أن احملكمددة
الدسددتورية ه ددي أعلددى هكم ددة يف مجيددع املس ددائل الدسددتورية .و ددوز حملكمددة االس ددتئناف العلي ددا أن
تصدددر أم درا بشد ن الصددالحية الدسددتورية ألي قددانون يصدددر عددن الربملددان ،أو قددانون علددى مسددتوى
املقاطع ددات أو أي تص ددرف للد درئيس ،ولك ددن ال يس ددري األم ددر بد دالبطالن الدس ددتوري م ددا مل تينك ددده
احملكمة الدستورية.
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 -65ويعني رئيس اجلمهوريدة قضداة هكمدة االسدتئناف العليدا بنداء علدى توصدية جلندة اخلددمات
القضائية .و وز تعيني أي ش ص يتوفر على املينهالت املناسدبة ويتمتدع باألهليدة واللياقدة قاضديا.
ويقضي العرف بتعيني قضداة احملكمدة مدن صدفوف قضداة احملكمدة العليدا .ويين دذ يف االعتبدار عندد
تعي ددني املس ددينولني القض ددائيني ض ددرورة أن يعك ددس القض دداء بش ددكل ع ددام الرتكيب ددة العرقي ددة واجلنس ددانية
للبلد.
 -66وتتمتع كل هكمة عليا بالوالية القضدائية ،يف منطقتهدا ،علدى مجيدع األشد ا املقيمدني
أو املوجددودين يف هددذه املنطقددة .وتنظددر هددذه احملدداكم يف القضددايا اجلسدديمة أو الدديت ليسددا احملدداكم
الدنيا خمتصة ب صدار حكم مناسب بش اا أو فرض عقوبة فيها .وما مل ينص القدانون علدى حدد
أدل وحد أقصى للعقوبة ،يكون ا تصاصها القضائي اجلنائي غدري هددود ويشدمل إصددار حكدم
بالسجن مدى احلياة يف حاالت معينة.
 -67وتتمتد ددع هكمد ددة مطالبد ددات األراضد ددي وهكمد ددة العمد ددل ب د دنفس وضد ددعية احملكمد ددة العليد ددا.
فمحكمددة مطالب دات األراضددي تبددا يف مسددائل اسددرتداد حقددوق األراضددي الدديت فقدددها النددا بعددد
عام  1913نتيجة لقوانني التمييز العنصري املتعلقة باألراضي .وتفصل هكمة العمل يف املسائل
املتعلقددة بالنزاعددات العماليددة .وتُقدددم طلبددات االسددتئناف إ هكمددة االسددتئناف العماليددة .وتعتددرب
قدرارات احملكمددة الدسددتورية ،وهكمددة االسددتئناف العليددا ،واحملدداكم العليددا مصدددرا هامدا مددن مصددادر
القددانون يف البلددد .وتلتددزم هكمددة مطالبددات األراضددي وهكمددة العمددل بصددون الدسددتور وتطبيق ده،
وال سيما إعالن احلقوق امللزم جلميع أجهزة الدولة ومجيع األش ا  .كما يتعني على احملاكم أن
تعلن بطالن أي قانون أو إجراء يتعارض مع الدسدتور ،ووضدع قدانون عدام يتفدق مدع قديم الدسدتور
ومع رو شرعة احلقوق والغرض منها.
 -68و وز أن يقسم وزير العدل والتطوير الدستوري الدبالد إ دوائدر قضدائية وينشدئ أقسداما
إقليمية تت لف من دوائر .مث تُنشد هداكم إقليميدة يف كدل مقاطعدة يف مكدان أو أكثدر يف كدل قسدم
إقليمي للنظر يف األمدور الديت تنددرج ضدمن ا تصاصداهتا .وخيدول قدانون تعدديل ا تصدا احملداكم
اإلقليمي ددة رق ددم  31لع ددام  2008القض دداة اإلقليميد دني س ددلطة النظ ددر يف املس ددائل املدني ددة .وال تد دزال
العمليات جارية من أجدل تنفيدذ هدذا القدانون ،وأ هدا ضدرورة بنداء القددرات علدى مسدتوى احملداكم
اإلقليمية للتعامل مع املسائل املدنية ومسائل الطالق .وسوف تُدرج هاكم الطالق ضمن أقسام
احمل دداكم اإلقليمي ددة ،مم ددا س ددوف ت ّك ددن م ددن معاجل ددة حت ددديات اال تص ددا القض ددائي ال دديت يض ددطر
املتقاضون بسببها إ قطع مسافات طويلة للحصول على االنتصاف القانوين.
 -69ويتو معهد التعليم القضائي يف جنوب أفريقيا ،الذي أنشئ حدديث ا ،مسدينولية التددريب
الرمسي للقضاة واملمارسني القانونيني بش ن هذه التشريعات وغريها من جمداالت العمدل القضدائي.
وقد بلغا التحضريات مرحلدة متقدمدة يف تشدرين األول/أكتدوبر  2009لكدي يبددأ املعهدد عملده.
وسوف خيفف قانون تعديل ا تصا احملاكم اإلقليمية ( )2008عبء العمل يف احملاكم العليدا
على املديني املتوسط والطويدل .فبموجدب هدذا القدانون ،سدوف يصدبح الطدالق وغدريه مدن مسدائل
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قانون األسرة واملنازعات املدنية اليت حيدد مبلغها من وقا آل ر ضدمن نطداق ا تصدا احملداكم
اإلقليمي ددة .وس ددوف خيف ددض ذل ددك م ددن تك دداليف التقاض ددي ويزي ددد بالت ددا م ددن ف ددر الوص ددول إ
العدالة .وهناك تسعة ر ساء هكمة و 343قاضيا للمحاكم اإلقليمية.
 -70وقددد ُمجعددا الدددوائر القضددائية يف  13جمموع دة برئاسددة ر سدداء القضدداة .ومت تعمدديم ه دذا
النظام وتبسيطه وُوفرت له نظم موحدة إلدارة احملاكم قابلة للتطبيق يف مجيدع أ داء جندوب أفريقيدا
مددن حي د حدددود املقاطعددات القضددائية .كمددا سد ّدهل النظددام الفصددل بددني املهددام املتعلقددة بالقضدداء،
والنيابددة العامددة ،واإلدارة ،وعد ّدزز ونيدّدى مهددارات املسددينولني القضددائيني وعددزز تدددريبهم ،ورفددع كفدداءة
اس ددت دام املد دوارد احمل دددودة بطريق ددة منص ددفة ،وع ددال أوج دده التف دداوت يف من دداطق الد دوطن الس ددابقة.
وبوجب قانون قضاة الصلح رقم  90لعام  ،1993أصبح مجيع قضاة الصلح يف جندوب أفريقيدا
ارج نطاق اخلدمة العامة فددف تعزيدز اسدتقالل القضداء .وعلدى الدرغم مدن أن احملداكم اإلقليميدة
هلا ا تصا قضائي جزائي أعلى مدن هداكم الصدلح (احملداكم اجلزئيدة) ،ال تكدن ملدتهم اسدتئناف
ق د درار هكمد ددة جزئيد ددة أمد ددام هكمد ددة إقليميد ددة ،بد ددل أمد ددام احملكمد ددة العليد ددا فقد ددط .وحبلد ددول منتصد ددف
عددام  ،2009كاندا هندداك  366دائددرة صددلح قضددائية ومكتددب قضدداة صددلح رئيسددي ،و 80فرعدا
للمحدداكم و 282هكم دة دوريددة يف جنددوب أفريقيددا .كمددا كددان هندداك  1 906قضدداة صددلح يف
البلد ،با يف ذلك قضاة احملاكم اإلقليمية.
 -71وأُنشد ددئا هد دداكم املطالبد ددات الصد ددغرية بوجد ددب قد ددانون هد دداكم املطالبد ددات الصد ددغرية رقد ددم 61
لع ددام  1984للفص ددل يف املطالب ددات املدني ددة الص ددغرية .وتُنش د د ه ددذه احمل دداكم للقض دداء عل ددى إج د دراءات
اخلصددومة الدديت تسددتغرق وقت دا ط دويالا قبددل وأثندداء احملاكمددة اخلاصددة ف دذه املطالبددات .ويبلددغ حددد القضددايا
املدنية  7 000راند  -وحيدد الوزير هذا املبلغ من وقا آل در يف اجلريددة الرمسيدة .ويدرتأ األمدور الديت
تع د ددرض عل د ددى ه د دداكم املطالب د ددات الص د ددغرية مفوض د دون يكون د ددون ع د ددادة ه د ددامني ممارس د ددني ،أو ه د ددامني،
أو أكادتيني قانونيني ،أو غدريهم مدن األشد ا األكفداء الدذين يعملدون بشدكل طدوعي وال يتقاضدون
أي أتعد دداب .وقد ددد عين د دا وزارة العد دددل والتط د دوير الدسد ددتوري ،د ددالل الفد ددرتة 114 ،2009/2008
مفوضد دا و 113عضد دو جمل ددس استش دداري ملس دداعدة ه دداكم املطالب ددات الص ددغرية .وال ين ددوب ه ددام ع ددن
املدددعي أو املدددعى عليدده وال يسدداعد ا يف جلسددة االسددتماع .ويكددون ق درار املفددوض اائي د ا وغددري قابددل
لالسددتئناف أمددام أي هكمددة أعلددى ،وال يُسددمح إال بعمليددة اسددتعراض .وحبلددول حزيران/يونيدده ،2009
كان دا هندداك  188هكم دة مطالبددات صددغرية .وكانددا الددوزارة ،بالتعدداون مددع ممثلددي اجلمعيددة القانونيددة
والوكال ددة السويسد درية للتنمي ددة والتع دداون ،بص دددد وض ددع اللمس ددات األ ددرية عل ددى أدل ددة اص ددة بفوض ددي
املطالبات الصغرية وبسينو احملاكم ،تعقبها برامج تدريبية بالتعاون مع كلية العدل.

واو -القانون العام ،والقانون المدني وقانون السكان األصليين في جنوب أفريقيا
 -72جلنوب أفريقيا نظام قانوين خمتلط ت ثّر بعدد من التقاليد القانونية املتميزة .وتتمثل الفروع
الرئيس ددية يف إط ددار النظ ددام الق ددانوين يف الق ددانون امل دددين ،والق ددانون الع ددام ،والق ددانون الع ددريف ،وتتس ددم

GE.16-01379

29

HRI/CORE/ZAF/2014

العالقددة بددني هددذه الفددروع الثالثددة بالتعقيددد إ حددد مددا .ونظددام القددانون املدددين يف جنددوب أفريقيددا
مسددتمد إ حددد كبددري مددن القددانون اهلولندددي ،يف حددني يت د ثر القددانون العددام أساس دا بالقددانون العددام
الربيطاين .كما يقوم القانون العريف األفريقي بدور حاسم يف النظام القانوين .ويتضح ت ثري القانون
العددام بشددكل أكدرب يف قددانون املرافعددات ،وقدانون العقددود ،وقددانون اإلثبددات ،يف حددني يتضددح التد ثري
اهلولن دددي بش ددكل أك ددرب يف الق ددانون اخل ددا املوض ددوعي ،عل ددى س ددبيل املث ددال ،اجلنح ددة (املس ددينولية
التقصريية) ،وقانون األش ا  ،وقانون األشياء.
 -73ويتميددز القددانون العددام باعتمدداده علددى السدوابق ،أي أن احملدداكم تنظددر يف القضددايا السددابقة
املماثلددة قصددد تسددوية النزاعددات احلاليددة .ويسددتلزم مبدددأ مراعدداة الس دوابق القضددائية أن يتبددع قضدداة
احملاكم الدنيا قرارات احملاكم العليا يف التسلسل اهلرمي للمحاكم .وبالتا تعترب السوابق القضائية
مهمددة يف نظددام القددانون العددام و ددب علددى القضدداة ،عددادة ،االلت دزام فددا .أمددا القددانون املدددين فهددو
مسددتوحى عمومد ا مددن القددانون الرومدداين ويوصددف ب ندده القددانون الرومدداين  -اهلولندددي ،ومستدده املميددزة
تدوين مجيع القوانني .وعلى النقيض من القانون العام ،يعتدرب أثدر السدوابق يف نظدام القدانون املددين
أ ددف .وعلددى عكددس مددا كددان سددائدا قبددل إق درار الدسددتور ،توقّدع الدسددتور دورا واضددحا للقددانون
العريف ،إذ إن مثة أحكامد ا يف الدسدتور تدنص بشدكل مباشدر وواضدح علدى أن القدانون العدريف دب
أن يكددون جددزءا أساسددي ا مددن النظددام القددانوين (علددى سددبيل املثددال ،يكددر الفصددالن  30و 31مددن
الدس ددتور اح درتام التن ددوع الثق ددايف) .وفيم ددا يتعل ددق بالق ددانون الع ددام ،والق ددانون الع ددريف ،وح د الق ددانون
املدين ،حيدد معيار توجيهي واحد تطبيقهم يف جندوب أفريقيدا .وحيددد الدسدتور املعدايري الديت دب
أن تتوافددق معهددا مجيددع الق دوانني لتصددبح قابلددة للتطبيددق يف جنددوب أفريقيددا ،ممددا يعددين ،علددى سددبيل
املثال ،أنه ب النظر إ كل من القانون العريف والقانون العام من منظور دستوري ليكونا قابلني
للتطبيددق .وتُعتددرب باطلددة أي مبددادا مددن مبددادا القددانون العددام أو القددانون العددريف تنتهددك أحكددام
الدستور ،وليسا قابلة للتطبيق يف جنوب أفريقيا.

زا  -المنظمات غير الحكومية
 -74ع ددادة م ددا تك ددون املنظم ددات غ ددري احلكومي ددة أيضد د ا غ ددري رحبي ددة .ويتك ددون اإلط ددار الق ددانوين
للمنظمات غري احلكومية غري الرحبية من عدة طبقات أولية.
 -75وتتيح الطبقة األو (الت سيس) إنشاء األشكال الثالثة التالية من املنظمات غدري اهلادفدة
للربح بوجب إطار القانون الوضعي والقانون العام:
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الشددركات غددري الرحبيددة الدديت تت سددس بوجددب القددانون الوضددعي مددن أجددل هدددف
متعلددق باملنفعددة العامددة أو بنشداط ثقددايف أو اجتمدداعي واحددد أو أكثددر ،أو مصددا
جمتمعية أو مجاعية.

 -76وتسددمح الطبقددة الثانيددة للتشدريع (التسددجيل الطددوعي) ألي مددن هددذه األشددكال التنظيميددة
بتقدم طلب احلصول على صفة منظمة غري رحبية مسجلة .وال تكن ملنظمة غري رحبيدة ،يف مجلدة
متطلبات أ رى ،توزيع األربا  ،و ب عليها أن تستجيب ملعايري حوكمة معينة.
 -77ولتسدجيل منظمدة غددري رحبيدة ،يُقدددم نيدوذج الطلدب ونسد تان مدن وثيقددة ت سديس املنظمددة
غ ددري الرحبي ددة (الت س دديس ،ووثيق ددة االس ددتئمان أو عق ددد الت س دديس ،والنظ ددام األساس ددي) إ مديري ددة
املنظمات غري الرحبية يف الوزارة الوطنية للتنمية االجتماعية.
 -78و ّكن الطبقة التشريعية الثالثة (اإلعفاء الضرييب اجلزئي) أي منظمة غري رحبية من تقددم
طلددب للحصددول علددى وضددع منظمددة منفعدة عامدة .و ددب أن يكددون الغددرض الوحيددد للمنظمددة ،يف
مجل ددة متطلب ددات أ ددرى ،ه ددو تنفي ددذ نش دداط واح ددد أو أكث ددر م ددن أنش ددطة املنفع ددة العام ددة بطريق ددة
ال تسددتهدف ال دربح وبقصددد ددريي أو ألغ دراض اإلحسددان .وال يُسددمح ملنظمددات املنفعددة العامددة
باسد ددت دام مواردهد ددا بصد ددورة مباشد ددرة أو غد ددري مباشد ددرة لد دددعم أو مناصد ددرة أو معارضد ددة أي حد ددزب
سياسددي ،ولكنهددا ال ُ نددع مددن ممارسددة الضددغط .وحيددق هلدا احلصددول علددى جمموعددة واسددعة مددن املزايددا
املالي ددة ،ب ددا يف ذل ددك إعف دداء جزئ ددي م ددن ضد دريبة ال ددد ل ،وإعف دداء م ددن الضد درائب عل ددى التربع ددات،
وبالنسبة للبعض ،إعفاء من رسوم حتويل املمتلكات غري املنقولة.
 -79وتسددمح الطبقددة التشدريعية الرابعددة (وضددع صددم املددا ني) ملنظمددات املنفعددة العامددة بتقدددم
طلب للحصول على احلق يف تلقي تربعات معفاة مدن الضدرائب .وقدد مدنح قدانون ضدريبة الدد ل
رقددم  58لعددام  1962فائدددتني كبريتددني للقطدداع غددري الرحب دي ،ددا اإلعفدداء الضدرييب اجلزئددي لفائدددة
صم املدا ني للمسدا ات يف منظمدات املنفعدة العامدة الديت تقدوم بهمدة
منظمات املنفعة العامة ،و ق
عامة هددة.
 -80أنشطة النفع ("منظمات املنفعة العامة ذات وضع صم املا ني") .كما حيق ملنظمدات
املنفعددة العامددة االسددتفادة مددن املزايددا املتعلقددة بضدرائب التربعددات ،ورسددوم العقددارات ،ورسددوم النقددل،
وض دريبة تنميددة املهددارات .وأ دريا ،ف د ن بعددض املنظمددات مينهلددة للحصددول علددى أفضددليات ض دريبة
القيمة املضافة.
 -81ويبلغ عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة  1 352منظمة(.)1

__________

()1
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حاء -إقامة العدل
جدول 19
الجرائم الخطيرة المبلغ عنها في جنوب أفريقيا2011 2010 ،
نوع اجلرتة بفهومها الواسع

العدد

النسبة املئوية

جرائم االحتكاك

638 468

35.8

اجلرائم اخلطرية األ رى

534 866

25.8

اجلرائم املتعلقة باملمتلكات

534 451

25.8

اجلرائم اليت ُكشف أاا نامجة عن إجراءات اختذهتا الشرطة

231 842

11.2

اجلرائم ذات الصلة باالحتكاك

131 860

6.4

2 071 487

100

المجموع

جدول 20
جرائم الحتكاك المبلغ عنها على مدى فترة خمسة أعوام
معدل حدوث اجلرائم يف كل  100 000نسمة
نوع اجلرتة

2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006

القتل

40.5

38.6

37.3

34.1

31.9

اجلرائم اجلنسية

137.6

133.4

144.8

138.5

132.4

الشروع يف القتل

42.5

39.3

37.6

35.3

31.0

االعتددداء بنيددة إحلدداق أذى جسدددي 460.1
طري

439.1

418.5

416.2

397.3

443.2

413.9

396.1

400.0

371.8

الس د ددرقة املقرتن د ددة بظ د ددروف مش د ددددة 267.1
للعقوبة

247.3

249.3

230.6

203.0

150.1

135.8

121.7

116.7

109.8

االعتداء الشائع

السرقة الشائعة

 -82تنطوي جرتة االحتكاك على احتكاك جسدي بني اجلناة والضحايا .وتتمثل يف ممارسة
العنف ضد الش ص ،بصرف النظر عن طبيعة هذا العنف.
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جدول 21
ضحايا جرائم الحتكاك2011 2010 ،
ع د د دددد احل د د دداالت النسبة املئوية مدن
اجملموع
املبلغ عنها

ضحايا جرائم االحتكاك
جرائم االحتكاك املرتكبة ضد النساء (اللوايت يتجاوز عمرهن  18عاما)

191 842

30.05

جرائم االحتكاك املرتكبة ضد األطفال (الذين يقل عمرهم عن  18عاما)

54 225

8.49

638 468

100

مجموع جرائم الحتكاك

 -83ال تتددوفر جن ددوب أفريقيددا عل ددى أي ص ددندوق لتعددويض ض ددحايا اجلرت ددة .وقددد حبث ددا جلن ددة
الق ددانون يف جن ددوب أفريقي ددا عل ددى م دددى الس ددنوات العش ددر املاض ددية يف إمكاني ددة إنش دداء مث ددل ه ددذا
الصندوق ،بيد أنه مل ُحيرز أي تقدم آ ر نظرا الرتفاع تكاليف إنشاءه.
جدول 22
اإلحصاءات المتعلقة يالسرقات المقترنة يظروف مشددة للعقوية2011 2010 ،
حاالت السرقة املبلغ عنها

املشتبه فم الذين وجها إليهم اهتامات

النسبة املئوية

101 463

5 334

24.7

جدول 23
األرقام المتعلقة يالغتصاب المقترن يالعتداء الجنسي على مدى فترة ثالث سنوات
السنة

العدد

2009/2008

54 126

2010/2009

55 097

2011/2010

56 272

 -84ت ددنص امل ددادة ()1(50ب) م ددن ق ددانون اإلج دراءات اجلنائي ددة رق ددم  51لع ددام  1977عل ددى
ضرورة أن تثُل الش ص ،بعدد اعتقالده ووضدعه رهدن االحتجداز ،أمدام احملكمدة االبتدائيدة يف أقدرب
وقا ممكن بعد عملية االعتقال ،ولكن يف موعد ال يتجاوز  48ساعة.
 -85ويف عام  ،1995ومن الل قضية الدولة ضد ماكوانيان وآ رون ( ،)CCT 3/94أُعلن
أن عقوبة اإلعدام منافية للدستور وأُلغيا كشكل من أشكال العقوبة اجلنائية .وتعدود آ در حالدة
إعدام إ عام .1989
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جدول 24
عدد المسجونين زنزانات الشرطة حسب الفئات السكانية ونوع الجنس2001 ،
السود

امللونون

البيض

اهلنود

المجموع

اإلناث

5 226

1 063

1 598

52

7 939

الذكور

128 930

29 060

3 925

829

162 744

134 156

30 123

5 523

881

170 683

المجموع

جدول 25
ظروف الوفاة في الحتجاز على مدى فترة عامين
أسباب الوفاة

2006/2005

2007/2006

اإلصابات أثناء االحتجاز

28

31

اإلصابات قبل االعتقال

85

46

االنتحار

121

108

أسباب طبيعية

75

94

309

279

المجموع

جدول 26
القضايا الجنائية التي تم التعامل معها على مدى فترة عامين
2010/2009

2011/2010

1 044 346

962 317

القضددايا الدديت مت الفصددل فيهددا (بددا يف ذلددك القضددايا القدتددة وتلددك احملالددة علددى 1 065 269
قانون قضاء األحداث)

996 320

القضايا اجلديدة املسجلة

النسبة املئوية لإلااء

 102.0يف املائة

 103.5يف املائة

 -86يب ددني اجل دددول أع دداله ع دددد القض ددايا اجلدي دددة ال دديت وردت وع دددد القض ددايا ال دديت مت الب ددا
فيهد د ددا مد د ددن د د ددالل النظد د ددام القضد د ددائي والد د دديت كاند د ددا ذات طد د ددابع جند د ددائي .فقد د ددد انعقد د دددت ،يف
املتوسددط 1 673 ،هكمددة عليددا وهكم دة أدل ددالل الفددرتة  .2011/2010واسددتكملا هددذه
احملدداكم النظددر يف  460 891قضددية تشددمل مسددائل اسددتُكملا مددن ددالل آليددات بديلددة لتسددوية
املنازعددات وعمليددات إحالددة علددى قددانون قضدداء األطفددال .أمددا بقيددة القضددايا الدديت مت الفصددل فيهددا،
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وعددددها  962 317قضددية ،فقددد مت سددحبها ،أو ح ددذفها مددن السددجل ،أو إحالتهددا إ ه دداكم
أ رى ،أو أسفرت عن إصدار أوامر أو إحالة إ مينسسات الصحة النفسية.
جدول 27
القضايا المتراكمة والعالقة 31 ،آذار مار 2011
القض د ددايا املرتاكم د ددة ال د دديت مت إاا ه د ددا يف
إطد ددار مشد ددروع القضد ددايا املرتاكمد ددة (ومت
النس ددبة املئوي ددة للقض ددايا سحبها) الل الفرتة من نيسدان/أبريل
 2010إ آذار/مار 2011
القضايا العالقة القضايا املرتاكمة املرتاكمة
هاكم املقاطعات

164 792

19 792

 12يف املائة

 2 943( 5 813مت سحبها)

احملاكم اإلقليمية

52 756

16 875

 32يف املائة

 2 943( 5 272مت سحبها)

احملاكم العليا

1 175

367

 31.2يف املائة

218 660

37 034

 16.9في المائة

المجموع

 5 777( 11 085تم سحبها)

 -87يعمددل يف جنددوب أفريقيددا  1 250مددن أف دراد الشددرطة/األمن لكددل  100 000م دواطن،
وأكثر من  3 000مدعي عام.
 -88وحبلول آذار/مار  ،2010كان هناك  208قضاة دائمني و 1 914قاضي ا (للمناطق
واملقاطعات) ،وبلغ جمموع املوظفني القضائيني  2 122موظفا.
جدول 28
حصة اإلنفاق العام على قوات الشرطة األمن والسلطة القضائية
االعتمادات
املعدلة

املراجعة

GE.16-01379

راند (ماليني)

2008/2007

2009/2008

2010/2009

2011/2010

اخلدمات اإلصالحية

11 122.4

12 822.6

13 687.3

15 427.5

الدفاع واحملاربون العسكريون القدماء

25 180.1

27 801.3

31 324.2

30 442.6

وزارة العدل والتطوير الدستوري

7 190.0

8 244.4

9 653.5

10 787.3

الشرطة

36 525.9

41 635.2

47 662.5

53 529.7

35

HRI/CORE/ZAF/2014

ثالثاً -اإلطار العام لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
جدول 29
التفاقيات والبروتوكولت العالمية األساسية لحقوق اإلنسان
املعاهدة
العهد الدو اخلا

تاريخ التصديق
1998/12/10

باحلقوق املدنية والسياسية

الربوتوكوالن اال تياريان األول والثاين امللحقان بالعهد الدو اخلا

باحلقوق املدنية والسياسية

1998/12/10

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

1998/12/10

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

1995/12/15

الربوتوكول اال تياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

2002/05/06

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

1998/12/10

اتفاقية حقوق الطفل

1995/06/16

الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفدال
يف املواد اإلباحية
2003/06/30
الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف الصراعات املسلحة
اتفاقية حقوق األش ا

ذوي اإلعاقة

الربوتوكول اال تياري التفاقية حقوق األش ا

2009/09/24
2007/11/30

ذوي اإلعاقة

2007/11/30

 -89وقعد د ددا جند د ددوب أفريقيد د ددا علد د ددى الربوتوكد د ددول اال تيد د دداري التفاقيد د ددة مناهضد د ددة التعد د ددذيب
( )2006/09/20والعه د د ددد ال د د دددو اخل د د ددا ب د د دداحلقوق االقتص د د ددادية واالجتماعي د د ددة والثقافي د د ددة
( )1994/10/3ولكنها مل تصدق عليهما .وال يزال التصديق على املعاهدات قيد اإل ام.
 -90وت ددرد أدن دداه التحفظ ددات واإلعالن ددات ال دديت ق دددمتها جن ددوب أفريقي ددا خبص ددو
الصكوك.

36

ع دددد م ددن

GE.16-01379

HRI/CORE/ZAF/2014

التحفظات واإلعالنات:
اتفاقية مناهضة التعذيب:

اإلعالن:
"تعلددن مجهوريددة جنددوب أفريقيددا أا دا] تقددر ،ألغدراض املددادة  30مددن االتفاقيددة،
با تص ددا هكم ددة الع دددل الدولي ددة يف الب ددا يف ن دزاع ب ددني دولت ددني أو املزي ددد م ددن ال دددول
األطراف فيما يتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها ،على التوا ".

إعالنان يتعلقان باملادتني  21و:22
"تعلن مجهورية جنوب أفريقيا أاا:
تق د ّدر ،يف إط ددار امل ددادة  21م ددن االتفاقي ددة ،با تص ددا جلن ددة مناهض ددة
(أ)
التعددذيب يف تلقددي ودراسددة بالغددات تفيددد ب د ن دولددة طرف د ا ت د ّدعي أن دولددة طرف د ا أ ددرى
ال تفي بالتزاماهتا بوجب االتفاقية؛
(ب) تق د ّدر ،ألغد دراض امل ددادة  22م ددن االتفاقي ددة ،با تص ددا جلن ددة مناهض ددة
التع د ددذيب يف تلق د ددي ودراس د ددة بالغ د ددات م د ددن أف د دراد أو جمموع د ددات أف د دراد أو باس د ددم أف د دراد
أو جمموعات أفراد ي ّدعون أام ضحايا تعذيب ارسه دولة طرف".
العهد الدولي الخا

يالحقوق المدنية والسياسية:

إعالن يتعلق باملادة :41
"تعل ددن مجهوريد ددة جند ددوب أفريقيد ددا أا د دا تقد ددر ،ألغ د دراض املد ددادة  41مد ددن العهد ددد،
با تصا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسدان يف تلقدي ودراسدة بالغدات تنطدوي علدى ادعداء
دولة طرف ب ن دولة طرف ا أ رى ال تفي بالتزاماهتا بوجب العهد".
التفاقية الدولية للقضاء على جميع أاكال التمييز العنصر

إعالن يتعلق باملادة :14
"إن مجهورية جنوب أفريقيا:
تعلد ددن أا د دا تقد ددر ،ألغ د دراض الفقد ددرة  1مد ددن املد ددادة  14مد ددن االتفاقيد ددة،
(أ)
با تصددا جلنددة القضدداء علددى التمييددز العنصددري يف تلقددي ودراسددة بالغددات مقدمددة مددن
أف دراد أو جمموع ددات أف دراد اض ددعني للوالي ددة القانوني ددة للجمهوري ددة ي دددعون أا ددم ض ددحايا
انتهاك اجلمهورية ألي من احلقوق املنصو عليها يف االتفاقية بعد اسدتنفاد مجيدع سدبل
االنتصاف احمللية؛
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(ب) تشددري ،ألغ دراض الفقددرة  2مددن املددادة  14مددن االتفاقيددة ،إ أن جلنددة
حقددوق اإلنسددان يف جنددوب أفريقيددا ه دي اهليئددة امل تصددة ،ضددمن النظددام القددانوين الددوطين
للجمهوريددة ،بتلقددي ودراسددة االلتماسددات املقدمددة مددن أفدراد أو جمموعددات أفدراد اضددعني
للوالية القانونية للجمهورية يدعون أام ضحية انتهاك أي مدن احلقدوق املنصدو عليهدا
يف االتفاقية".
البروتوكول الختيار الملحق ياتفاقية حقوق الطفل

إعالن:
"(أ) قددوة الدددفاع الددوطين جلنددوب أفريقيددا هددي قددوة طوعيددة ،وبالتددا ال يوجددد
جتنيد إلزامي يف قوة الدفاع الوطين جلنوب أفريقيا؛
(ب) تددتم عمليددة التوظيددف يف قددوة الدددفاع الددوطين جلنددوب أفريقيددا مددن ددالل
إعالن د ددات يف الص د ددحف الوطني د ددة ،وي د ددنص الق د ددانون عل د ددى أن الس د ددن األدل للتوظي د ددف
هي  18عام ا؛
(ج)

يتم تنفيذ الربنامج التعريفي جلميع اجملندين يف األماكن العامة؛

(د) مجيع اجملندين ملزمون بتقدم وثيقدة هويدة وطنيدة تبدني تداريخ مديالدهم،
وحيثما اقتضى األمر سجالهتم التعليمية؛
(ه) خيضددع مجيددع اجملندددين لفحددص طدديب دقيددق يتدديح مالحظددة بلددوغهم قبددل
قاصر ف نه يُستبعد آلي ا من التجنيد".
األوان ،وإذا اتضح أن أي جمند ق

جدول 30
اتفاقيات األمم المتحدة األخرى المتعلقة يحقوق اإلنسان
االتفاقية

تاريخ التصديق عليها

اتفاقية منع جرتة اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

1998/12/10

بروتوك ددول وقم ددع ومعاقب ددة االجت ددار باألش د ا  ،وخباصددة النس دداء واألطف ددال ،املكم ددل التفاقي ددة األم ددم 2004/02/20
املتحدة ملكافحة اجلرتة املنظمة عرب الوطنية

38

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

2000/11/27

اتفاقية قمع االجتار بالبشر واستغالل بغاء الغري

1951/10/10
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جدول 31
اتفاقيات جنيف ومعاهدات أخرى معنية يالقانون اإلنساني الدولي
اتفاقية جنيف (األو ) لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان

1896/09/30

اتفاقية جنيف (الثالثة) بش ن معاملة أسرى احلرب

1931/06/23

الربوتوكد ددول اإلضد ددايف التفاقيد ددات جنيد ددف املينر د ددة  12آب/أغسد ددطس  1949املتعلد ددق حبمايد ددة ضد ددحايا 1995/11/21
املنازعات املسلحة الدولية (الربوتوكول األول)
الربوتوكد ددول اإلضد ددايف التفاقيد ددات جنيد ددف املينر د ددة  12آب/أغسد ددطس  1949املتعلد ددق حبمايد ددة ضد ددحايا 1995/11/21
املنازعات املسلحة غري الدولية (الربوتوكول الثاين)
اتفاقية أوتاوا بش ن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

1998/06/26

جدول 32
التفاقيات اإلقليمية المتعلقة يحقوق اإلنسان
الوثيقة

تاريخ اإليداع

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت تنظم اجلوانب اخلاصة بشاكل الالجئني يف أفريقيا

1996/01/15

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

1996/07/09

امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه

2000/01/21

الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقدي حلقدوق اإلنسدان والشدعوب املتعلدق ب نشداء هكمدة أفريقيدة حلقدوق 2002/07/03
اإلنسان والشعوب
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته

2002/11/18

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا

2005/01/14

اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته

2005/12/07

امليثاق األفريقي للدتقراطية واالنت ابات واحلوكمة

2011/01/24

ميثاق الشباب األفريقي

2009/07/08

ياء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
 -91عليندا أن نتددذكر أن الفصددل العنصددري قددد سدلب معظددم النددا الددذين يعيشددون يف جنددوب
أفريقيا حقوقهم اإلنسانية لسنوات عديدة .،فلم يكن للغالبية العظمى من النا رأي يف الطريقدة
الد دديت ُحيكمد ددون فد ددا .ومنحد ددا ق د دوانني األمد ددن صد ددالحيات هائلد ددة للشد ددرطة العتقد ددال األش د د ا
واحتجازهم .واستُ دما قوانني الرقابة إلسكات الشدعب املضدطهد .وتعدين السياسدات التمييزيدة
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العنصدرية أن معظددم النددا حصددلوا علددى تعلدديم ورعايددة صددحية مددن الدرجددة الثالثددة .وليسددا هددذه
سوى أمثلة قليلة عن الكيفية اليت كانا تُنتهك فا حقوق الشعب اإلنسانية يف جنوب أفريقيا.

 -92ويددرفض دسددتور جنددوب أفريقيددا لعددام  1996رفضد ا تامد ا السياسددات التمييزيددة الدديت ميددزت
جنوب أفريقيدا حد اآلن .وشدرعة احلقدوق هدي عمداد الدتقراطيدة يف جندوب أفريقيدا .فهدي تكدر
وترسخ القيم الدتقراطية من كرامة إنسدانية ومسداواة وحريدة.
حقوق مجيع النا يف جنوب أفريقيا ّ
وعلددى احملكمددة ،عنددد تفسددري شددرعة احلقددوق ،أن ت دو االعتبددار للقددانون الدددو  .فشددرعة احلقددوق
ال تنفددي وجددود حقددوق أو حريددات أ ددرى يعددرتف ف دا أو تنحهددا القددانون العددام أو القددانون العددريف
أو التشريعات ،طاملا أاا متسقة معها .و ب أن تتوافق القيود املقيدة للحقوق مع ما تنص عليده
املادة  36من الدستور.
 -93واملسدداواة م ددن ض ددمن املواض ديع الرئيس ددية ال دديت يقددوم عليه ددا دس ددتور جن ددوب أفريقي ددا ،وه ددو
م د ددا يع د ددين أن اجلمي د ددع متس د دداوون أم د ددام الق د ددانون وهل د ددم احل د ددق يف املس د دداواة يف احلماي د ددة القانوني د ددة
ويف االسددتفادة مددن القددانون .وتشددمل املسدداواة التمتددع علددى ددو كامددل وعلددى قدددم املسدداواة ميددع
احلقوق واحلريات .ولتعزيز حتقيق املساواة ،تكن اختاذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري املصممة
حلمايددة األش د ا أو فئددات األش د ا احملددرومني بسددبب التمييددز الظددامل أو الدددفاع عددنهم .ومددع
ذل ددك ،ال ددوز ألي أح ددد أن تي ددز بش ددكل تعسد دفي ،بص ددورة مباش ددرة أو غ ددري مباش ددرة ،ض ددد أي
أي أسددا كددان ،بددا يف ذلددك العددرق أو نددوع اجلددنس أو اجلددنس أو احلمددل أو احلالددة
شد ص علددى ّ
االجتماعي ددة أو املنشد د العرق ددي أو االجتم دداعي أو الل ددون أو التوج دده اجلنس ددي أو الس ددن أو اإلعاق ددة
أو الدين أو الضمري أو املعتقد أو الثقافدة أو اللغدة أو املديالد .وال دوز ألي أحدد أن تيدز بشدكل
تعسددفي ،بصددورة مباشددرة أو غددري مباشددرة ،ضددد أي شد ص لسددبب واحددد أو أكثددر مددن األسددباب
املبينددة يف املدادة  )3(9مددن الدسددتور .وقددد التزمددا احلكومددة بسددن تشدريعات ملنددع أو حظددر التمييددز
التعسفي .وأُنش ت مينسسات عديدة لدعم إعمال حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا.
 -94ومدن بددني حقددوق اإلنسددان األ ددرى الدديت حيميهددا الدسددتور ،احلددق يف احليدداة ،واخلصوصددية،
الس د رة ،واحلددق يف حريددة التعبددري ،وحريددة التنقددل ،وحريددة
واحلددق يف الدددين ،واحلمايددة مددن العبوديددة و ّ
التج ددارة ،واحل ددق يف ممارس ددات العم ددل العادل ددة ،واحل ددق يف احلص ددول عل ددى س ددكن الئ ددق ،واحل ددق يف
احلصول على املداء والغدذاء والرعايدة الصدحية والضدمان االجتمداعي ،واحلدق يف التعلديم ،وحدق املدرء
يفضددلها ،واحلددق يف الوصددول إ
يف اسددت دام اللغددة الدديت خيتارهددا واملشدداركة يف احليدداة الثقافيددة الدديت ّ
املعلومات ،فضالا عن خمتلف حقوق الطفل.
 -95و تثدل احلكومدة اللتزاماهتدا الدوليدة بواسدطة سددن أو تعدديل تشدريعات هليدة لكفالدة التوافدق مددع
التزاماهت د ددا التعاهدي د ددة .وبوج د ددب الدس د ددتور ،ال تك د ددن االحتج د دداج أم د ددام احمل د دداكم أو اهليئ د ددات القض د ددائية
أو الس ددلطات اإلداري ددة األ ددرى ب حك ددام معاه دددة دولي ددة وال تك ددن هل ددذه احمل دداكم أو اهليئ ددات القض ددائية
أو السلطات اإلداريدة أن تطبدق هدذه األحكدام بصدورة مباشدرة .و دب أن تُض ّدمن املعاهددات يف قدوانني
جنددوب أفريقيددا أو قواعدددها اإلداريددة لكددي يتسددل للمحدداكم إنفاذهددا .وقددد ت كددد هددذا املوقددف يف قضددية
أزابدو وآ درون ضدد رئديس مجهوريدة جندوب أفريقيدا وآ درون ) .1996 BCLR 1015(CC) (8وبالتدا فد ن
جنوب أفريقيا تعتمد اجا مزدوجا يف تطبيق القانون الدو يف احملاكم احمللية.
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 -96ويف عددام  ،1994أنشد الربملددان ،مددن ددالل قددانون جلنددة جنددوب أفريقيددا حلقددوق اإلنسددان
رقددم  54لعددام  ،1994جلنددة جنددوب أفريقيددا حلقددوق اإلنسددان ملواجهددة التحدددي املتمثددل يف كفالددة
تّددع اجلميددع يف جنددوب أفريقيددا باملثددل العليددا املعد ّدرب عنهددا يف الدسددتور .وتتكددون جلنددة جنددوب أفريقيددا
حلقوق اإلنسان من هيئتني :اللجنة ،اليت حتدد السياسات ،واألمانة ،اليت تنفدذ هدذه السياسدات.
وجلنددة جنددوب أفريقيددا حلقددوق اإلنسددان هيئددة مسددتقلة ،وهددي مسددينولة فقددط أمددام الدسددتور والربملددان.
وهي تقدم تقارير سنوية عن أنشطتها إ الربملان.
 -97وقد أنش ت جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان ،كما تنص على ذلك املادة  5مدن قدانون
جلنددة حقددوق اإلنسددان ،جلان د ا دائمددة إلسددداء املشددورة هلددا ومسدداعدهتا يف عملهددا .وهددي تعد ّدني أعضدداء
اللجددان الدائمددة ،ويدرأ كددل جلنددة مددن هددذه اللجددان مفددوض .وأحدددثا جلنددة جنددوب أفريقيددا حلقددوق
اإلنسان أيض ا مكاتب على مستوى املقاطعات لضمان إمكانية احلصول على دماهتا على نطداق
واسددع .وهددي تعمددل مددع احلكومددة واجملتمددع املدددين واألف دراد ،س دواء علددى العيددد الددوطين أو يف اخل دارج،
للوفاء بواليتها الدسدتورية .وبوجدب أحكدام املدادة  )1(184مدن الدسدتور ،يتعدني علدى جلندة جندوب
أفريقيا حلقوق اإلنسان تعزيز احرتام حقوق اإلنسدان ونشدر ثقافدة حقدوق اإلنسدان ،فضدالا عدن تعزيدز
صايددة حقددوق اإلنسددان والنهددوض فددا وإعماهلددا .وتسددتند العمليددات الدديت تضددطلع فددا جلنددة جنددوب
أفريقي ددا حلق ددوق اإلنس ددان إ الد دربامج التالي ددة :اإلدارة االسد درتاتيجية و دددمات ال دددعم؛ واملفوض د دون؛
والتعلد دديم والتد دددريب والتوعيد ددة العامد ددة؛ واخلد دددمات القانونيد ددة والبح د د والتوثيد ددق؛ واالتصد ددال الربملد دداين
والتشريعات ورصد اهليئدات املنشد ة بوجدب معاهددات؛ واملعلومدات واالتصداالت؛ والدربامج اخلاصدة،
واملنسقون ومشروع بش ن جهود الدعوة اليت يضطلع فا اجملتمع املدين.
 -98وأُسسدا جلندة املسداواة بدني اجلنسدني بوجددب قدانون جلندة املسداواة بدني اجلنسدني رقددم 39
لعدام  .1996وجلنددة املسدداواة بددني اجلنسددني هيئددة مسددتقلة ومسدينولة أمددام الدسددتور والربملددان فقددط.
وتتمث د ددل واليته د ددا يف صاي د ددة الرج د ددال والنس د دداء ال د ددذين يش د ددكون م د ددن تعرضد د دهم للتميي د ددز اجلنس د دداين
أو اجلنسددي .وتقدددم اللجنددة النصددح للمشددرعني بشد ن القدوانني الدديت تددينثر علددى املسدداواة بددني الرجددل
واملرأة ،وعلى وضع املرأة بصفتها مواطنة .وتقدم اللجنة تقريرا سنوي ا عن أنشطتها إ الربملان.

 -99وأُنش ددئا جلن ددة احلقيقد ددة واملص دداحلة بوجد ددب ق ددانون تعزي ددز الوحد دددة واملص دداحلة الد ددوطنيتني
رق ددم  34لعد ددام  ،1995وذلد ددك ف دددف املسد دداعدة يف التعامد ددل مد ددع م ددا حد دددث يف فد ددرتة الفصد ددل
العنصددري .وق ددد أدى الص دراع ددالل ه ددذه الف ددرتة إ ح دددوث أعم ددال عن ددف وانتهاك ددات حلق ددوق
اإلنسان من مجيع اجلهات .ومل تسلم أي فئة من فئات اجملتمع من هذه االنتهاكات .وقد ُحلدا
جلنددة احلقيقددة واملصدداحلة يف آذار/مددار  2002عددن طريددق إعددالن يف اجلريدددة الرمسيددة .وس دلّما
اللجنة تقريرها النهائي إ رئيس اجلمهورية يف آذار/مار  .2003وقدما اللجنة توصديات إ
احلكومة فيما يتعلق بتعويض الضحايا واختاذ تدابري ملنع رق حقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق
اإلنس ددان مس ددتقبالا .ووافق ددا احلكوم ددة يف حزيران/يوني دده  2003عل ددى تنفي ددذ أربع دة أص ددناف م ددن
التوصيات ،وهي:
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التعويض ددات النهائي ددة :تق دددم منح ددة فردي ددة بقيم ددة  30 000ران ددد م ددرة واح دددة
لفرادى الضحايا الذين حددهتم جلنة احلقيقة واملصاحلة؛
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الرموز واملعامل :سجالت التاريخ األكادتية والرمسيدة ،واألشدكال الثقافيدة والفنيدة،
فضالا عن إقامة رموز ومعامل لتمجيد النضال من أجل احلرية ،با يف ذلك أمسداء
األماكن اجلغرافية اجلديدة؛



املند ددافع الطبيد ددة وغريهد ددا مد ددن أشد ددكال املسد دداعدة االجتماعيد ددة :تقد دددم املسد دداعدة
التعليميددة ،وتددوفري السددكن وغددري ذلددك مددن أشددكال املسدداعدة االجتماعيددة لتلبيددة
احتياجات الضحايا الذين حددهتم جلنة احلقيقة واملصاحلة؛



إعددادة ت هيددل اجملتمددع :إعددادة ت هيددل كافددة اجملتمعددات احملليددة الدديت كانددا ضددحية
أعمال عنف ودمار شديدين واليت ال تزال يف ضائقة.

 -100وجلنة إصال القانون يف جنوب أفريقيا هي هيئة قانونية مستقلة أنشدئا بوجدب قدانون
جلنددة إصددال القددانون يف جنددوب أفريقيددا رقددم  19لسددنة  .1973وتتددو جلنددة إصددال القددانون يف
جنددوب أفريقيددا وأمانتهددا مسددينولية إجدراء البحددوث بشد ن القددانون يف جنددوب أفريقيددا فدددف إسددداء
النص ددح للحكوم ددة فيم ددا يتعل ددق بتط ددوير ه ددذا الق ددانون وحتس ددينه وحتديث ده وإص ددالحه .وق ددد دعم ددا
احلكومددة العديددد مددن التحقيقددات الدديت أجرهتددا اللجنددة بش د ن إصددال القددانون الوضددعي .وحددددت
اللجن د ددة ،ك ولوي د ددة بالنس د ددبة هل د ددا ،اإلسد د دراع ب جن د دداز اس د ددتعراض القد د دوانني ال د دديت كان د ددا قائم د ددة قب د ددل
عام  ،1994مع الرتكيز على القوانني اليت أضحا متجاوزة أو زائدة عن احلاجدة أو الديت تنتهدك
املادة  9من الدستور.
 -101وأنش د ق ددانون اللجن ددة املعني ددة بتعزي ددز وصاي ددة حق ددوق القومي ددات الثقافي ددة والديني ددة واللغوي ددة
رقددم  19لعددام  2002اللجنددة املعنيددة بتعزيددز وصايددة حقددوق القوميددات الثقافيددة والدينيددة واللغويددة
(اللجند ددة) .ويعد ددين "اجمللد ددس اجملتمعد ددي" ،بوجد ددب هد ددذا القد ددانون ،رابطد ددة طوعيد ددة مد ددن األش د د ا
أو املنظم ددات اجملتمعي ددة تق ددوم عل ددى مب دددأ حري ددة تك ددوين اجلمعي ددات ،و ث ددل قومي ددة ثقافي دة أو ديني دة
أو لغوي دة وتتض ددمن جملس دا ثقافي دا عل ددى ددو م ددا ت ددنص علي دده امل دادة ()1(185ج) م ددن الدس ددتور.
وتتمثددل واليددة اللجنددة يف املسددا ة الفاعلددة والبندداءة يف التحددول االجتمدداعي وبندداء األمددة مددن أجددل
حتقيق دولة جنوب أفريقيا املتحدة .وهتتم اللجنة أيض ا بتعزيز وتنميدة السدالم والصدداقة واإلنسدانية
والتس ددامح والوح دددة الوطني ددة ب ددني القومي ددات الثقافي ددة والديني ددة واللغوي ددة .وتتمت ددع اللجن ددة بالس ددلطة
الضددرورية ،علددى النحددو الددذي ينظمدده القددانون الددوطين ،لتحقيددق أهدددافها األساسددية ،بددا يف ذلددك
سلطة الرصدد ،والتحقيدق ،والبحد  ،والتثقيدف ،والضدغط ،وإسدداء املشدورة واإلبدالغ عدن القضدايا
املتعلقة حبقوق القوميات الثقافية والدينية واللغوية.
 -102وأُنشد احملددامي العددام بوجددب قددانون احملددامي العددام رقددم  23لعددام  .1994ويعددني احمل دامي
العام من قبل رئيس اجلمهورية ،بناء على توصية من اجلمعية الوطنية ،بوجب الفصدل التاسدع مدن
الدستور .ويشرتط من احملامي العام أن يكون من مواطين جنوب أفريقيا وأن يتوفر على املينهالت
واخلربات املناسبة وأن يكون معروفا باالستقامة والنزاهة .وللمحامي العام والية قضائية على مجيع
أجهزة الدولة ،ومجيع املينسسات الديت تلدك الدولدة أغلبيدة أسدهمها أو الديت هدي املسداهم املسديطر
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فيهددا ،ومجيددع اهليئ دات العامددة علددى النحددو احملدددد يف املددادة  1مددن قددانون إدارة املاليددة العامددة رقددم 1
لعددام  .1999وحيقددق احمل دامي العددام يف أي تصددرف يف شددينون الدولددة أو يف اإلدارة العامددة يف أي
جمال من جماالت احلكومة يُزعم أو يشتبه يف أنه غدري مناسدب أو جندم عنده أي خمالفدات أو حتيدز.
وقددد يددرى احملددامي العددام ،أثندداء التحقيددق ،أندده مددن املناسددب أو مددن الضددروري اسددتدعاء أي شد ص
للمثول أمامه وتقددم أدلدة أو اإلدالء بد ي وثيقدة يف حوزتده أو حتدا سدلطته يدرى احملدامي العدام أن
هلددا ت د ثريا يف املس د لة قيددد التحقي ددق ،وتكن ده فحددص هددذا الش د ص هلددذا الغددرض .واحمل دامي الع ددام
مسددينول أمددام اجلمعيددة الوطنيددة ،و ددب عليدده أن يقدددم تقريدرا عددن أنشددطته وأداء مهامدده إ اجلمعيددة
مرة واحدة على األقل يف السنة.
 -103ومديري د ددة الش د ددكاوى املس د ددتقلة ه د ددي دائ د ددرة حكومي د ددة أنش د ددئا يف نيس د ددان/أبريل 1997
للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بوحشية وإجرام وسوء سلوك أفراد جهاز الشرطة يف جنوب أفريقيا
ودائ ددرة ش ددرطة البلدي ددة .وتعم ددل اإلدارة بش ددكل مس ددتقل ع ددن جه دداز الش ددرطة يف جن ددوب أفريقي ددا
فيما يتعلق بالتحقيق على و يتسم بالفعالية والكفاءة يف املزاعم عن سوء سلوك وإجرام أعضداء
جهدداز الشددرطة يف جن ددوب أفريقيددا .وت ددنص املددادة  )2(53م ددن قددانون الش ددرطة يف جنددوب أفريقي ددا
رقددم  68لعددام  1995علددى أن مديريددة الشددكاوى املسددتقلة ملزمددة بددالتحقيق يف أي سددوء تصددرف
أو جرتة يُزعم أن عضوا ارتكبها ،وأنه وز هلا ،عندد االقتضداء ،إحالدة هدذا التحقيدق إ املفدوض
املعين.
 -104وتلت د ددزم حكوم د ددة جن د ددوب أفريقي د ددا بتحقي د ددق النهض د ددة األفريقي د ددة ،ال د دديت تق د ددوم عل د ددى تعزي د ددز
الدتقراطية ،والتنميدة االقتصدادية ،واعتمداد ادج تعداوين للتصددي للتحدديات الديت تواجههدا القدارة.
فعلددى سددبيل املثددال ،استضددافا جنددوب أفريقيددا يف عددام  2002إطددالق االحتدداد األفريقددي ،والددذي
كان طدوة دو زيدادة توحيدد أفريقيدا يف سدعيها لتحقيدق التنميدة االجتماعيدة واالقتصدادية .وتدرأ
الرئيس السابق ثابو مبيكي االحتاد األفريقي الل سنة ت سيسه ،مث سلم الرئاسة لرئيس موزامبيق
ج دواكيم شيسددانو يف وز/يولي ده  .2003ويف عددام  ،2004قددرر االحتدداد األفريقددي أن تستضدديف
جنوب أفريقيا برملان عموم أفريقيا ،وعقد دورته الثانية يف جندوب أفريقيدا .ويقدع مقدر برملدان عمدوم
أفريقيا يف ميدراند نوب أفريقيا .وعالوة على ذلك ،سا ا جنوب أفريقيا ،من الل املشاركة
يف مبادرات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي حلل النزاعات وتعزيز السلم واألمن يف القارة يف دول
م ددن ض ددمنها مجهوري ددة الكونغ ددو الدتقراطي ددة وبورون دددي والس ددودان ،يف حتقي ددق الظ ددروف يف حتقي ددق
الظ ددروف املواتي ددة لرتس دديخ االس ددتقرار والدتقراطي ددة وتس دريع وت ددرية التنمي ددة .وب ددذلك تواص ددل جن ددوب
أفريقيا الدتقراطية االضطالع بدور فاعل يف املنظمات الدولية واملتعددة األطراف.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على المستوى الوطني
ُ -105حيتفددل كددل عددام ،يف  21آذار/مددار  ،بيددوم حقددوق اإلنسددان باعتبدداره إجددازة رمسيددة .ففددي
مثددل هددذا اليددوم مددن عددام  ،1960قتلددا الشددرطة  69ش ص دا يف شدداربفيل أثندداء احتجدداج ضددد
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القوانني املتعلقة برتا يص املدرور .وقُتدل الكثدريون بد طالق الرصدا علديهم مدن الظهدر .وتصددرت
املذابح عناوين الصحف العاملية .وبعدد أربعدة أيدام ،حظدرت احلكومدة املنظمدات السياسدية اخلاصدة
بالسددود .وألقددي القددبض علددى العديددد مددن الزعمدداء أو جددرى نفدديهم .ويف عهددد الفصددل العنصددري،
ارتكبددا مجيددع األطدراف انتهاكددات حلقددوق اإلنسددان .ولدديس اليددوم العدداملي حلقددوق اإلنسددان سددوى
طددوة للت كي دد علددى أن شددعب جنددوب أفريقيددا واع حبقوق ده اإلنسددانية وأن مثددل هددذه االنتهاكددات
لن حتدث مرة أ رى.
 -106ومركددز الدراسددات القانونيددة التطبيقيددة ومركددز حقددوق اإلنسددان مينسسدتان حبثيتددان ملتزمتددان
بتعزيد ددز حقد ددوق اإلنسد ددان يف جند ددوب أفريقيد ددا .وتضد ددطلع املنظمد ددات غد ددري احلكوميد ددة وغريهد ددا مد ددن
املينسسات الداعمة للدتقراطية أيضا بدور يف تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد.
 -107وباإلضافة إ ذلك ،تتحمل وزارة العدل والتطوير الدستوري وغريها مدن الدوزارات أيضدا
مسينولية تعزيز الرتبية على حقوق اإلنسان ،وترصد جزءا من ميزانيتها هلذا الغرض.

دال -عملية اإليالغ على المستوى الوطني
جدول 33
الوزارات األساسية المعنية ياإليالغ
صك األمم املتحدة

الوزارة األساسية

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

وزارة العدل والتطوير الدستوري

العهد الدو اخلا

باحلقوق املدنية والسياسية

وزارة العدل والتطوير الدستوري

جلنة مناهضة التعذيب

وزارة العدل والتطوير الدستوري

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وزارة شينون املرأة والطفل واألش ا

ذوي اإلعاقة

جلنة حقوق الطفل

وزارة شينون املرأة والطفل واألش ا

ذوي اإلعاقة

 -108يعددين ت دداريخ جن ددوب أفريقي ددا أن البل ددد يواج دده حتددديات فري دددة م ددن نوعه ددا يف جم ددال صاي ددة
حق ددوق اإلنس ددان وتعزيزه ددا .ورغ ددم أن جن ددوب أفريقي ددا ال تكنه ددا أن ت دددعي أاد دا أعمل ددا حق ددوق
اإلنسان لسكااا إعماالا تامد ا ،فد ن البلدد قدد أحددث املينسسدات واختدذ اإلجدراءات الضدرورية الديت
ينبغ ددي أن تت دديح اإلعم ددال الكام ددل حلق ددوق اإلنس ددان حس ددب تط ددور األح ددداث .وتعم ددل احلكوم ددة
باس ددتمرار لكفال ددة وض ددع اآللي ددات الض ددرورية لض ددمان صاي ددة حق ددوق اإلنس ددان وتعزيزه ددا يف جن ددوب
أفريقيا.
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