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      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 من اتفاقية القضاء على     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
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  *جنوب أفريقيا    

  
  

 
  

  .هذه الوثيقة مت استنساخها بالصورة اليت وردت هبا  *
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  متهيد    
  

 دون أي حتفـــظ علـــى اتفاقيـــة ١٩٩٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥صـــدَّق برملاننـــا يف   
، صدَّقنا أيـضاً    ٢٠٠٥مارس  /ويف آذار ). االتفاقية(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

وامتثاالً اللتزاماتنـا القانونيـة والدوليـة، يـسّر         . على الربوتوكول االختياري لالتفاقية دون حتفظ     
حكومة جنوب أفريقيا أن تقدم تقرير جنوب أفريقيا املوحد الثاين والثالـث والرابـع عـن تنفيـذ                  

  .االتفاقية
 إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى          ١٩٩٧-١٩٩٤ة  وقد قدمنا تقريرنا األويل عن الفتـر        

ويقدم هذا التقرير األويل خـط األسـاس   . ١٩٩٨فرباير / شباط ٥يف  ) اللجنة(التمييز ضد املرأة    
وهـذا يف الواقـع يتنـاول أيـضاً متطلبـات           . ٢٠٠٨-١٩٩٨ملعلوماتنا الالحقة اليت تغطـي الفتـرة        

، )التقريـر الثالـث    (٢٠٠٥، وعام   )تقرير الثاين ال (٢٠٠١اإلبالغ املتراكمة جلنوب أفريقيا لعام      
  ).٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤كان من املقرر أن يصدر يف (والتقرير الرابع 

ــة دســتورية يف عــام       ــا دميقراطي  وتأســست علــى  ١٩٩٤وقــد أصــبحت جنــوب أفريقي
وقـد  . سيادة القانون، واحترام حقوق اإلنـسان، ومبـادئ عـدم التمييـز واملـساواة بـني اجلنـسني                 

ــا لعــام    ــة جنــوب أفريقي ــسنة ١٠٨القــانون رقــم  (١٩٩٦استرشــد دســتور مجهوري ) ١٩٩٦ ل
بطائفة من الصكوك الدولية وصكوك حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                   

ويكفـل ميثـاق احلقـوق يف الدسـتور     . أشكال التمييز ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمـل بيجينـغ      
ع غـري متييـزي يـساوي بـني اجلنـسني ويـستند إىل حقـوق اإلنـسان ويراعـي                    األساس لقيـام جمتمـ    

العنصر، والطبقـة، ونـوع اجلـنس، والتوجـه اجلنـساين، واإلعاقـة، والتنـوع، والعمـر، والـضمان                   
ويـشكل هـذا امليثـاق حجـر        . االجتماعي، واحلماية من األذى ضمن اعتبـارات رئيـسية أخـرى          

صــة فيمــا يتعلــق بالتــشريعات، واحلكــم، واعتبــارات    خا-األســاس لدولــة تقــوم علــى التنميــة  
وهـذه تـشمل هيئـات اإلشـراف والرصـد،      . التنمية املـستدامة، واملؤسـسات الدميقراطيـة للدولـة     

  .ووسائل اإلعالم، واجملتمع املدين
 عامـــاً وال تـــزال يف ١٤ويف حـــني أن دميقراطيـــة جنـــوب أفريقيـــا مل يتجـــاوز عمرهـــا   

وتـشمل بعـض    . هنا قطعت أشواطاً كبرية وحققت مكاسب رئيسية      املراحل األوىل لتطورها، فإ   
هــذه املكاســـب تــأمني احلقـــوق، وتـــوفري التعلــيم، والرعايـــة الــصحية األساســـية، واخلـــدمات     
األساسية مثل املياه، والكهرباء، والـصرف الـصحي، وتـوفري مزايـا الـضمان االجتمـاعي ضـمن          

عـداد كـبرية مـن املهمـشني يف جنـوب           وقد أدى ذلك إىل حتـسني فـرص احليـاة أل          . أمور أخرى 
  .أفريقيا، مبن فيهم النساء، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واملسنون، واألطفال
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وقد أدرجت جنوب أفريقيـا يف برناجمهـا اخلـاص بـالتحول اسـتراتيجية تراعـي املنظـور                    
. يماجلنساين، واإلعاقة، واألطفال، وحقوق الشباب يف جمال احلكم، والتنفيذ، والرصد، والتقيـ           

. وكانت حكومتنا متمسكة بتهيئة بيئة متكينية تفضي إىل متكني املرأة والطفل، وخاصة الطفلـة             
وقد أسفر هذا عن تشريع تقدمي يكفل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان بـشكل عـام، وحقـوق                    

وقد ُترجم هذه التشريع إىل تدابري وبرامج قابلة للتنفيذ من أجل النـهوض             . املرأة بشكل خاص  
وبينما كان هلذه التدابري أثر إجيايب بشكل عام على حياة املرأة، إال أننـا نعتـرف بأنـه ال                   . باملرأة

وتكمن هذه التحديات يف التنفيذ وكـذلك يف حتويـل املواقـف            . يزال هناك عدد من التحديات    
  .اجملتمعية واملمارسات الضارة اليت تتمثل يف مظاهر سلبية خاصة ضد املرأة والطفلة

عملية اإلبالغ عن االتفاقية جلنوب أفريقيا إجراء حتليـل دقيـق حلالـة املـرأة               وقد أتاحت     
يف البلـــد، وقـــد ُبـــذل كـــل جهـــد لتقـــدمي صـــورة شـــفافة وواقعيـــة عـــن اإلجنـــازات، وأفـــضل   

وحنـن،  . املمارسات، والتحـديات، وااللتزامـات اجلاريـة، والتـدابري الالزمـة خلدمـة قـضية املـرأة                
ــا يف جمــال    بــروح االتفاقيــة ودســتور جنــوب   ــا علــى حــد ســواء، نرحــب برصــد جهودن أفريقي

وحنن نرحـب أيـضاً مبالحظـات اللجنـة وردودهـا علـى هـذا               . النهوض باملرأة يف جنوب أفريقيا    
التقرير ونتطلع إىل تلقـي هـذه املالحظـات والـردود الـيت سنـسترشد هبـا يف سـعينا املـستمر حنـو                  

 تستحق هذا فقط بل إهنـا تطالـب بـه وهلـا يف     واملرأة ال. التحقيق الكامل ألحكام هذه االتفاقية   
. ذلك مربراهتا؛ وهذا يعين تغيري املمارسات واملواقف اليت تبـدو متغلغلـة يف كـثري مـن احلـاالت                  

وال تتخلى حكومة جنوب أفريقيا عـن مـسؤوليتها يف العمـل مـن أجـل هـذه القـضية الـيت متثـل             
  .بؤرة نظامنا الدميقراطي

صّر علــى التزامهــا بالتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة والــصكوك  وهلــذا فــإن جنــوب أفريقيــا تــ   
وال زلنـا   . األخرى الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية اليت وقَّعنا عليها بشأن تعزيز حقوق املرأة           

نسترشد بكلمات نيلـسون مانـديال رئـيس اجلمهوريـة الـسابق عنـدما أعلـن يف بيانـه االفتتـاحي           
لـن تتحقـق احلريـة الكاملـة دون حتريـر املـرأة ومتكينـها               ... ”: ١٩٩٤أمام الربملان الوطين عـام      

  .“بشكل حقيقي يف مجيع جماالت احلياة
  )توقيع(

  الرئيس كغاليما موتالنيت
  مجهورية جنوب أفريقيا
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  تقدمي    
  

هـذا التقريـر، فإنـه يـتعني عليـه أن يتوقـف لكـي               لكي يتمكن املرء من تقـدير حمتويـات           
يلتقط َنفَساً عميقاً للتفكري يف غـرض ومـربر إعـداد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                       
ضد املرأة منذ نشأهتا األوىل يف ثقافة حقـوق اإلنـسان وقـوانني حقـوق اإلنـسان الـيت اعُتمـدت                     

وقد تعزز هذا اجلو الـسائد      . ١٩٤٧نسان عام   يف مراحل خمتلفة منذ اإلعالن العاملي حلقوق اإل       
ــسان باعتمــاد    ــدويل اخلــاص  : ١٩٦٦منفــصلني يف عــام  “ عهــدين”عــن حقــوق اإلن العهــد ال

  .باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 إعالنـه عـن حقـوق اإلنـسان     ومن األمور املـثرية لالهتمـام أن ميثـاق األمـم املتحـدة يف               

والعهدين قد أكد أن عـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس هـو األسـاس هلـذا املفهـوم عـن حقـوق                          
  .اإلنسان
هـذا املبـدأ الـسامي      ) احلـزب احلـاكم   (وقد أقر حزب املـؤمتر الـوطين األفريقـي احلـاكم              

ة العامـة لألمـم     تـامبو، أمـام اجلمعيـ     . ر. حلقوق اإلنسان عندما ظهر الرئيس الراحل للحـزب، أ        
ــام   ــك      ١٩٦٣املتحــدة يف ع ــي يف ذل ــوطين األفريق ــؤمتر ال ــة للم ــر التابع  كــزعيم حلركــة التحري

ظـاهر   م ءاإهنـ ”الوقت، للدفاع ليس فقط عن املرأة يف جنـوب أفريقيـا، ولكـن أيـضاً مـن أجـل                    
ة الالإنـسانية، وضــمان حتريــر الـشعب األفريقــي، وإهنــاء التمييـز العنــصري، وإحــالل الدميقراطيــ   

العنـــصر، أو  واملـــساواة حمـــل التعـــصب العنـــصري والطغيـــان، بـــصرف النظـــر عـــن اللـــون، أو 
 ١٩٥٤وكان الدفاع عن حقوق املرأة يف جانب منه مستلهم من ميثاق املـرأة لعـام                . “العقيدة

  .الذي اعتمده االحتاد النسائي جلنوب أفريقيا
ــا عـــام      ــة يف جنـــوب أفريقيـ ــر الدميقراطيـ ــزوغ فجـ ــة ، ظلـــ١٩٩٤ومنـــذ بـ ت احلكومـ

ــة       ــا تراعــي هنــج حقــوق اإلنــسان، وصــدَّقت علــى اتفاقي ــة جنــوب أفريقي ــة جلمهوري الدميقراطي
ــها       ــرأة بكامل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل / يف كــانون األول) دون حتفظــات(الق

  .١٩٩٥ديسمرب 
وبينما جيري إحراز تقدم معقـول حنـو القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                      

وقــد مت . تــزال قــضايا اخللفيــة الثقافيــة، واألبويــة، واالجتماعيــة، واالقتــصادية تــشكل حتــدياً   ال
حتديد هذه العقبات وتسليط الضوء عليهـا يف ميثـاق املـرأة عـن املـساواة الفعالـة الـذي اعتمـده                      

وقـد اُتخـذ هـذا امليثـاق        . ١٩٩٤أغـسطس   /حتالف املرأة وأعلنه يف اليوم الـوطين للمـرأة يف آب          
س جلميع االستراتيجيات السياسية والقانونية والتـشريعية، وأيـضاً كأحـد مـصادر تـدوين               كأسا

  .الدستور الوطين
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وقد اعتمدت جنـوب أفريقيـا إصـالحات تـشريعية هامـة ووضـعت سياسـات وبـرامج                    
الــذي ) ١٩٩٦ لــسنة ١٠٨القــانون (تقــوم علــى الدســتور الــوطين وميثــاق احلقــوق التــابع لــه   

وكــان إعــالن . حقــوق املــرأة يف البيــت، ويف اجملتمــع، ويف مكــان العمــليــسعى لتعزيــز ومحايــة 
 يهــدف إىل ترمجــة العمليــات التــشريعية إىل تــدابري عمليــة تتعلــق  ٢٠٠٠قــانون املــساواة لــسنة 

وممـا يـدعو إىل االهتمـام أن كـل        . بتمكني املرأة يف مجيع عمليات صنع القرار ويف جمال التنميـة          
أن يكون هذا الربنامج اخلاص بالنهوض بـاملرأة جـزءاً مـن واليـة              إدارة حكومية مكلفة بضمان     

  .كل منها
ومع استمرار احلـوار العـاملي عـن القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، مـن                          

فهنـاك قـضايا مثـل      . املهم أن نتذكر دائماً أن البيئة االجتماعية تؤثر بدرجة كبرية علـى النتـائج             
تــوفري اإلسـكان املالئـم، وامليــاه النظيفـة، والطــرق اجليـدة، وشــبكات     تـوافر املـوارد يف بلــد مـا ل   

االتصاالت، والتعليم اجليد، والرعاية الصحية وغـري ذلـك، تـسهم كلـها يف جنـاح الـربامج الـيت                    
ويـؤثر الوضـع االقتـصادي لكـل بلـد علـى مـستوى تـوفري هـذه                  . تتصدى ملظاهر عـدم املـساواة     

ستقبل مراعـاة هـذه املـتغريات املختلفـة الـيت تـؤثر علـى        وقد يكون مـن اجملـدي يف املـ      . اخلدمات
  .أداء كل بلد

ويعد تقرير جنوب أفريقيـا عـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     
  .نتاج عملية تشاورية واسعة النطاق يف البلد

وقد يكون من دواعي عدم اإلنصاف من جانيب أال أعترف باجلهد الكـبري الـذي ُبـذل                 
. يف هذا العمل من جانـب أصـحاب املـصلحة يف احلكومـة، والقطـاع اخلـاص، واجملتمـع املـدين                  

وال يـزال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي      . وإنين أقول هلؤالء شكراً لكم واستمروا يف هذا العمل اجليد        
  .عمله، وأنا على يقني من أننا مجيعاً لدينا اإلرادة، والقوة، وااللتزام للقيام هبذا العمل

  )وقيعت(
   مسيمانغ،- دكتورة مونتو تشاباالال 

  عضو الربملان
  الوزيرة برئاسة اجلمهورية
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  ملخص تنفيذي    
  
، وبعــد ثــالث ســنوات مــن االنتقــال الــسلمي إىل الدميقراطيــة، قــدمت ١٩٩٨يف عــام   - ١

ــرأة           ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــن اتفاقي ــا األول ع ــا تقريره ــوب أفريقي جن
، وهو تقرير يعد مبثابـة    (CEDAW/C/ZAF/1) ١٩٩٧-١٩٩٤عن الفترة اليت تغطي     ) يةاالتفاق(

ويركـز هـذا التقريـر علـى التقـدم          . عالمة بارزة ويصلح كخط أساس هلذا التقرير املوحد الثاين        
الذي أُحرز يف تدعيم إطار السياسات واإلطار القانوين وتنفيذ القوانني والـسياسات الـيت تـؤثر                

ويتصادف هـدف هـذا التقريـر أيـضاً مـع قيـام جنـوب               .  على حياة املرأة والطفلة    بصورة إجيابية 
وتتيح هـذه العمليـات املتزامنـة، ضـمن أمـور           . أفريقيا باستعراضها خلمسة عشر عاماً من احلرية      

أخــرى، فرصــة إلدمــاج برنــامج املــساواة بــني اجلنــسني واخلطــط امللموســة مــن أجــل اإلســراع   
  .ائية وطنية أوسعبالعمل ضمن خطط وأهداف إمن

 وصـدَّقت  ١٩٩٣ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٩وقد وقَّعت جنوب أفريقيا على االتفاقية يف          - ٢
؛ وعلــى بروتوكوهلــا االختيــاري،  ١٩٩٥ديــسمرب / كــانون األول١٥عليهــا دون حتفظــات يف 

ر وعمالً بالتزاماهتا القانونيـة والدوليـة، يعـد هـذا التقريـ           . ٢٠٠٥مارس  /دون حتفظات، يف آذار   
ــرة       ــة للفت ــذ االتفاقي ــع عــن تنفي ــاين والثالــث والراب ــر الث ــراً موحــداً للتقري . ٢٠٠٨-١٩٩٨تقري

، )التقريـر الثـاين    (٢٠٠١ويتصدى هذا التقريـر يف الواقـع ملتطلبـات اإلبـالغ املتراكمـة يف عـام                 
 كـانون   ١٤، والتقرير الرابع الذي كان من املقـرر أن يـصدر يف             )التقرير الثالث  (٢٠٠٥وعام  

  .٢٠٠٩يناير /ثاينال
وقد أتاحت عملية اإلبالغ هذه جلنوب أفريقيا إجراء حتليل دقيق للمرأة يف هـذا البلـد                  - ٣

يتعلــق مبــواد االتفاقيــة وإعــداد تقريــر عــن اإلجنــازات، وأفــضل املمارســات، والتحــديات،   فيمــا
  .وااللتزامات، والتدابري الالزمة للدفاع عن حالة املرأة يف هذا البلد

ــا مــرياث الفــصل العنــصري وحتــّول     ويت  - ٤ نــاول موضــوع متكــني املــرأة يف جنــوب أفريقي
وهـو  . اجملتمع، وخاصة التحّول يف عالقات السلطة بـني املـرأة والرجـل واملؤسـسات والقـوانني               

ــصرية،        ــة بــني اجلنــسني، والعن ــضاً للقمــع القــائم علــى نــوع اجلــنس، خاصــة العالق يتــصدى أي
ة بيئـة تفـضي إىل متكـني املـرأة مـن تـولّي زمـام الـسيطرة علـى            والعنف، والقمـع اهليكلـي، وهتيئـ      

وفضالً عن هذا، ُينظر إىل متكني املرأة يف جنوب أفريقيا على أنه مبثابـة املواطنـة الفعليـة        . حياهتا
  .واملشاركة املتساوية من جانب املرأة والرجل يف مجيع جوانب احلياة

 وتقييم التقـدم، واإلجنـازات، والتحـديات        ويف هذا السياق، حياول هذا التقرير توضيح        - ٥
منذ تقدمي التقرير األويل، كما يبحث عن التدابري املطلوبة إلعطاء َدفعة أكرب للنـهوض بـتمكني         

ويقـدم التقريـر بيانـات نوعيـة وتقديريـة عـن            . املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنـسني يف هـذا البلـد          
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ات والتـساؤالت الـيت أثارهتـا اللجنـة أثنـاء           وضع املرأة يف جنـوب أفريقيـا ويـستجيب للمالحظـ          
  .١٩٩٨مداوالهتا حول التقرير األويل جلنوب أفريقيا يف عام 

ويــود هــذا التقريــر أن يــسلط الــضوء علــى الطبيعــة غــري املتجانــسة للمــرأة يف جنــوب      - ٦
، مـع    مليوناً، واليت حياول هـذا التقريـر تقيـيم أوضـاعها           ٢٥أفريقيا واليت يبلغ تعدادها أكثر من       

مراعاة الفوارق الكبرية بني أفراد مجوع النساء يف جنوب أفريقيا، مـن حيـث العنـصر، واللغـة،                  
والديانة، والظـروف، والتطلعـات، واملوقـع اجلغـرايف، ومظـاهر احلرمـان التـارخيي، ومـستويات                 
التعلــيم، والتقــدير الــذايت، واملعتقــدات الثقافيــة، والقــيم، واحلــصول علــى الفــرص واملــوارد          

  .لسيطرة عليهاوا
.  الــذي أصــدرته اللجنــةاملبــادئ التوجيهيــة إلعــداد التقــاريرويهـتم هــذا التقريــر بإطــار    - ٧

وتعي جنوب أفريقيا يف إعدادها هلـذا التقريـر التزاماهتـا جتـاه منـهاج عمـل بيجينـغ وااللتزامـات          
منائيـة لأللفيـة    الدولية واإلقليمية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، وكذلك بتحقيق األهداف اإل         

  .وغاياهتا، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملرأة والطفلة
ــا فرصــاً       - ٨ وعلــى مــدى فتــرة االســتعراض اخلاصــة هبــذا التقريــر، أتاحــت جنــوب أفريقي

متزايدة لتعميم أهداف املساواة بني اجلنسني بشكل عام، واألهداف املتعلقـة باالتفاقيـة بـشكل               
وكـان لـديها وقـت الختبـار     . اد الـربامج وأولويـات التحـّول   خاص، يف العمليات الوطنية إلعـد     

ــق        ــذها عــن طري ــوع اجلــنس وتنفي ــسياسات القائمــة علــى ن ــة بال ــود املتعلق ــواحي القــوة والقي ن
، ٢٠٠٥التزامات حمددة مثل استعراض تنفيذ منهاج عمل بيجينـغ بعـد عـشر سـنوات يف عـام                   

قية الستعراض األقران الـيت طُبقـت يف    وكذلك عن طريق عمليات وطنية أكرب مثل اآللية األفري        
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

وكان مرياث املاضي، وبالتايل خط األساس الذي يـتعني متابعتـه علـى النحـو املـستمد                   - ٩
ــة، ومــن منــهاج عمــل بيجينــغ، والــصكوك ذات الــصلة، يتمثــل يف عــدم التكــافؤ       مــن االتفاقي

وقد الحظـت اللجنـة هـذا أيـضاً يف          . احلياةالعرقي واجلنساين املنهجي واملنظم يف مجيع جماالت        
ــضمَّن       ــسبة للمــرأة ت ــة حيــث أشــارت إىل أن مــرياث الفــصل العنــصري بالن مالحظاهتــا اخلتامي

متييزاً وختلّفاً على نطاق واسع، ويتجلى يف جمـاالت مـن قبيـل ارتفـاع مـستويات البطالـة بـني                     ”
  .“املرأة، واُألمية، ويف جمال العنف ضد املرأة

 يتعني لتحقيق النـهوض بـاملرأة إعطـاء األولويـة لـذلك كجـزء مـن برنـامج وطـين                     وهلذا  - ١٠
وقـد  . للتحّول األوسع من أجـل التـصدي ملظـاهر عـدم املـساواة املنهجيـة املتوارثـة مـن املاضـي                    

كان يشكل حتدياً عملياً يف السعي الفعال لتنفيـذ مـواد االتفاقيـة علـى ضـوء األولويـات امللحـة                     
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ــة ألهــداف ا لتحــّول األوســع يف ســياق الوصــول احملــدود إىل املــوارد والتنــافس عليهــا    واملطلوب
  .واحلفاظ على التنافسية الوطنية يف اقتصاد عاملي متطور

ولكن على الرغم من اإلجنـازات الكـثرية حنـو متكـني املـرأة، ال تـزال املواقـف الـسائدة                       - ١١
ــة”الــذكورة و فيمــا يتعلــق مبكــان املــرأة يف اجملتمــع واألفكــار املختلفــة عــن     تــشكل “ الفحول

حــاجزاً أمــام التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة والــسعي العــام للــدفاع عــن حقــوق املــرأة واملــساواة بــني 
  .اجلنسني

غري أن سياق التحـّول أتـاح أيـضاً فرصـاً واضـحة لـتمكني املـرأة وحتقيـق املـساواة بـني                         - ١٢
مــام بــرامج احلكومــة حبقــوق  وقــد اســتفاد تنفيــذ االتفاقيــة علــى حنــو خــاص مــن اهت  . اجلنــسني

وكان اإلجناز الرئيسي يف هذا الـصدد       . اإلنسان يف جنوب أفريقيا بعد مرحلة الفصل العنصري       
يتمثل يف ظهور توافـق وطـين يف اآلراء علـى اعتبـار أن العنـف ضـد املـرأة ميثـل انتـهاكاً خطـرياً                          

  .قراطيةحلقوق اإلنسان وهتديداً ملشاركة املرأة الكاملة ومسامهتها يف الدمي
وفضالً عن هذا، وخالل الفترة قيد االسـتعراض، أحـرزت جنـوب أفريقيـا تقـدماً غـري                 - ١٣

وهـذا يـشمل حتقيـق متثيـل     . مسبوق يف النهوض باملرأة يف جمال التمثيل الـسياسي وصـنع القـرار         
ائبـة   يف املائـة يف اهليئـة التـشريعية، وتعـيني أول ن            ٣٣ يف املائة يف جملس الوزراء وحنـو         ٤٣بنسبة  

وجتـاوز  . ٢٠٠٥لرئيس اجلمهوريـة بقـرار مـن رئـيس اجلمهوريـة الـسابق ثـابو مبيكـي يف عـام                     
متثيــل املــرأة يف وظــائف اإلدارة العليــا يف اخلدمــة العامــة احلــد األدىن املــستهدف الــذي وضــعته   

 يف املائة، والرقم املستهدف اجلديـد هـو حتقيـق املـساواة حبلـول               ٣٠ وهو   ٢٠٠٥احلكومة لعام   
وتــسري احلكومــة علــى الطريــق حنــو حتقيــق املــساواة يف املــستويات العليــا   . ٢٠٠٩مــارس /آذار

للخدمة العامة، ولكن ال يزال التحدي يتمثل يف اخنفـاض متثيـل املـرأة يف وظـائف صـنع القـرار                     
وعلــى مــستوى احلكــم احمللــي، أُدرجــت أحكــام املــساواة بــني    . املؤســسي يف القطــاع اخلــاص 

ويف . تنظيمــي وُتَمثَّــل املــرأة اآلن بــشكل متزايــد يف وظــائف صــنع القــرار اجلنــسني يف اإلطــار ال
 يف املائـة    ٤٠انتخابات احلكومات احمللية األخرية، سجلت جنوب أفريقيـا متثـيالً تارخييـاً بنـسبة               

  .للمرأة املنتخبة ملقاعد احلكم احمللي، وهذا يعزى يف املقام األول إىل هيكل التمثيل النسيب
وب أفريقيا أيضاً تقدماً كـبرياً يف محايـة حقـوق العمـال، وخاصـة حقـوق                 وحققت جن   - ١٤

وتــستمد جنــوب أفريقيــا تــشجيعاً خاصــاً مــن  . خــدم املنــازل واملــزارع، وغالبيتــهم مــن النــساء
وكان هنـاك أيـضاً تقـدم واضـح فيمـا يتعلـق       . التقدم الذي حققته يف محاية حقوق خدم املنازل     

صول على املياه النظيفة، والتعلـيم، والرعايـة الـصحية األوليـة،            حبماية احلقوق األساسية مثل احل    
  .واملنح االجتماعية، واملشاركة املدنية، مبا يف ذلك التخطيط اإلمنائي
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، اختـذت   ١٩٩٨فمنـذ عـام     . ويعد اإلطار القانوين أحد قـصص النجـاح يف هـذا البلـد              - ١٥
واملعــايري الدوليــة امللزمــة احلكومــة خطــوات واســعة لــضمان مواءمــة التــشريعات مــع الدســتور   

وفيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان للمــرأة، ُوجِّــه اهتمــام . جلنــوب أفريقيــا
ــسان        ــوق اإلن ــي حلق ــاق األفريق ــل، وامليث ــوق الطف ــة حق ــة، واتفاقي ــزام باالتفاقي خــاص إىل االلت

  .والشعوب
ــة جنـــ    - ١٦ ــتور مجهوريـ ــام يف اآلراء علـــى أن دسـ ــار وهنـــاك توافـــق عـ ــا واإلطـ وب أفريقيـ

وتـشمل األهـداف احلامسـة      . التشريعي التقدمي يوفران احلمايـة والتعزيـز حلقـوق املـرأة والطفلـة            
  :هلذا اإلطار التشريعي التمكيين لضمان املساواة بني اجلنسني ما يلي

  منع وحظر التمييز الظامل وإتاحة االنتصاف يف حاالت التمييز الظامل؛  •  
ب أفريقيا اللتزامات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مع إشـارة          تسهيل امتثال جنو    •  

  خاصة إىل االتفاقية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛
ــز املقــنن         •   ــز املنــهجي احلــايل املــوروث مــن التميي العمــل مــن أجــل القــضاء علــى التميي

  السابق؛
طــاء األولويــة العتمــاد تــدابري مــن أجــل الــدفاع عــن  العمــل علــى تعزيــز املــساواة، وإع  •  

  األشخاص احملرومني بسبب التمييز الظامل؛
اختاذ تدابري هتدف إىل القضاء على التمييز الظامل، واخلُطب اليت حتض علـى الكراهيـة،                 •  

  .والتحرش، مع تركيز خاص على األعراق واملساواة بني اجلنسني واإلعاقة
تورية تفسرياً لألحكـام الدسـتورية عـن املـساواة لتفعيـل املـساواة              وقدمت احملكمة الدس    - ١٧

وقد ساعدت كثري من األحكام اهلامـة الـيت أصـدرهتا احملكمـة بـشأن املـساواة علـى                . املوضوعية
وعملت األحكـام الرئيـسية   . حتقيق املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة بصورة أساسية   

هذا الـصدد علـى الـدفاع عـن حقـوق املـرأة وحريتـها يف جمـاالت مـن                    اليت أصدرهتا احملكمة يف     
قبيل القانون العريف وقـانون اإلرث، والعنـف ضـد املـرأة، وفيمـا يتعلـق حبمايـة األمومـة، فـضالً            
عــن تــدابري إجيابيــة هتــدف إىل التعجيــل حبــصول املــرأة علــى األراضــي، والرعايــة الــصحية،           

وقد سلط التقرير األضواء على هذه احلـاالت، مـع          . ةواخلدمات األساسية، والفرص االقتصادي   
  .التركيز بشكل خاص على كيفية اختبار األحكام التشريعية والدستورية القائمة

والواقع أن القوانني اليت تتناول املساواة يف جنوب أفريقيا علـى وجـه التحديـد تعكـس              - ١٨
وتــشمل . اقيــة يف القــانون احمللــياملــساعي املــستمرة إلدراج األهــداف واألحكــام اخلاصــة باالتف

القـانون   (٢٠٠٠قانون تعزيز املساواة ومنع التمييـز الظـامل،         : الصكوك الرئيسية يف هذا الصدد    
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 لـسنة   ١٢٠القـانون رقـم      (١٩٩٨؛ وقانون االعتـراف بـالزواج العـريف،         )٢٠٠٠ لسنة   ٤رقم  
  .؛ والقانون العريف للخالفة)١٩٩٨

ــة    - ١٩ والــصكوك الدوليــة ذات الــصلة أيــضاً قــوانني التحــّول   وقــد أفــادت أحكــام االتفاقي
وتشمل األمثلة يف هـذا الـصدد القـوانني الـيت تتنـاول             . األخرى اليت أُدخلت منذ التقرير السابق     

وتـشمل القـوانني ذات     . التدابري اإلجيابية لتشجيع املـساواة، مبـا يف ذلـك املـساواة بـني اجلنـسني               
، )٢٠٠٠ لـسنة    ٥القـانون رقـم      (٢٠٠٠ التفـضيلية،    قانون إطـار سياسـات املـشتريات      : الصلة

  ).٢٠٠٣ لسنة ٥٣القانون رقم  (٢٠٠٣وقانون التمكني االقتصادي الواسع النطاق للسود، 
وقد أُدرجت أيـضاً أهـداف االتفاقيـة وأحكامهـا اخلاصـة يف إطـار الـسياسات الوطنيـة                     - ٢٠

ــا وس    ــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف جنــوب أفريقي ــتمكني امل ــيت   ل ياســات التحــّول األخــرى ال
وهــذه تـــشمل االســتراتيجية الوطنيـــة لتنميـــة   . تطــورت خـــالل الفتــرة اخلاضـــعة لالســـتعراض  

ــة املمارســات اجليــدة عــن الــتمكني االقتــصادي للــسود، وسياســات احلكــم      املهــارات، ومدون
  .احمللي، خاصة تلك املتعلقة بتكافؤ اجلنسني يف اخلطط والعمليات اإلمنائية املتكاملة

وقــد اســتأثر العنــف ضــد املــرأة بــأكرب قــدر مــن االهتمــام املتــسق والعميــق مــن جانــب   - ٢١
فقد اجتهت معظم املوارد حنو تنفيذ قـانون العنـف          . احلكومة وحصل على أكرب قدر من املوارد      

ــسنة ١٦القــانون رقــم   (١٩٩٨املــرتيل،  ــادة   )١٩٩٨ ل ــسية، وزي ــداءات اجلن ، ومكافحــة االعت
ء القدرات فيما بني مقدمي اخلـدمات، واسـتكمال االسـتجابة املتكاملـة هلـذه         الوعي العام، وبنا  

  .املشكلة االجتماعية
وكــان هنــاك تركيــز خــاص عــن العنــف ضــد الطفلــة خاصــة كــرد فعــل لالغتــصاب،      - ٢٢

والعنف املرتيل، واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة، واالجتـار بالنـساء والفتيـات، وذلـك يف                   
غـري أن العنـف ضـد النـساء واألطفـال           . يادة الوعي العام وبرامج حقوق اإلنـسان      مجيع تدابري ز  

ويعد التعاون الوثيق مـع اجملتمـع املـدين أحـد املكونـات             . ال يزال يشكل حتدياً خطرياً للحكومة     
ــصدد     ويستــشهد هــذا التقريــر بقليــل مــن املــواد      . الرئيــسية للتــدخل االســتراتيجي يف هــذا ال

 املرأة للتدليل على الدميقراطية الناهضة، واجملال الذي ُيفـسح لإلبـالغ   اإلعالمية عن العنف ضد   
وهـو يقـدم منـهاجاً لتـسليط الـضوء علـى تنـوع القـضايا الـيت تـؤثر علـى                      . من منظورات خمتلفة  

املرأة وعلى دور اجملتمع املدين، والدعوة، والرصـد، واإلنفـاذ؛ والـدور القـوي لوسـائل اإلعـالم           
باملعلومات واملواقف املتعلقة بالقضايا احلرجـة حلقـوق املـرأة مثـل حقـوق              يف تزويد الرأي العام     

  .اإلنسان
ويشمل النهج املتكامل واملتعـدد القطاعـات للحكومـة يف التـصدي للعنـف ضـد املـرأة                    - ٢٣

  :التدابري التالية
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  خطة عمل وطنية على مدى العام إلهناء العنف القائم على نوع اجلنس؛  •  
ال للعنــف ضــد النــساء ” يومــاً حتــت شــعار ١٦سنوية الــيت تــستغرق محلــة النــشطاء الــ  •  

  ؛“واألطفال
إشراك الرجال واألوالد يف مكافحة العنف ضد املـرأة وتغـيري مواقـف وسـلوك األوالد                •  

  والرجال؛
  إقامة حماكم للمساواة وحماكم خمصصة لالعتداءات اجلنسية ضمن أمور أخرى؛  •  
 سـاعة حيـث     ٢٤ثوثوزاال للرعاية كمراكز إيواء ملـدة       برامج متكني للضحايا  ومراكز        •  

حتصل الـضحايا علـى خـدمات الـشرطة، واملـشورة، واألطبـاء، واإلعـداد للمحاكمـة،                 
  .وإقامة الدعوى

وقــد ُعــززت التــدابري الــيت هتــدف إىل مكافحــة االجتــار بالنــساء واألطفــال مــع توجيــه      - ٢٤
لقـــة باملتـــاجرين، ودراســـة األســـباب،  اهتمـــام خـــاص إىل تعزيـــز التحقيقـــات والـــدعاوى املتع 

  .والعوامل واالجتاهات املؤثرة، وبدء عملية إصالح قانوين إلجياد إطار قانوين شامل ومتكامل
وقد أتاح برنامج احلكومة للتخفيف من وطأة الفقـر وبـرامج تنميـة املهـارات جمـاالت                    - ٢٥

وكـان مـن    . لتـدريب املهـين   عديدة أمام املرأة لالنضمام إىل قوة العمل كمـا زادت مـن فـرص ا              
بــني املــسامهني الرئيــسيني يف هــذا الــصدد برنــامج األشــغال العامــة املوســع والكثيــف العمالــة،     

  .والقيادات اليت أتاحها برنامج تنمية املهارات
وقد تعززت أيضاً فرص عمالة املرأة عن طريق تـشريع قـوانني العمـل وقـوانني العمالـة                    - ٢٦

مجلــة أمــور مــن بينــها اســتبقاء املــرأة يف قــوة العمــل، خاصــة يف  والعمــل األخــرى الــيت عــززت 
  .حاالت احلمل والتوفيق بني العمل واُألمومة

فهــو يــشمل . ويــستهدف برنــامج الفقــر أيــضاً األنــشطة املــدّرة للــدخل بالنــسبة للمــرأة  - ٢٧
غال تــدابري لتطــوير املــشاريع الــصغرية، واملــساعدة يف احلــصول علــى االئتمانــات وبرنــامج األشــ

وكانت أفضل املمارسات اإلجيابية يف جنوب أفريقيـا حـىت          . العامة القائم على اجملتمعات احمللية    
اآلن تتمثل يف النص علـى الـضمان االجتمـاعي خاصـة عـن طريـق تقـدمي مـنح اجتماعيـة لعـدد                      

غري أن جنوب أفريقيا تعتـرف بالتحـديات الكـثرية       . متزايد من املستفيدين، غالبيتهم من النساء     
ليت تواجههـا يف هـذا اجملـال، خاصـة الطبيعـة اجلنـسانية املتزايـدة للفقـر، وعـدم حتـسن ظـروف                        ا

املرأة بصورة ملموسة، رغم تدخالت احلكومة وتعزيز البنية التحتيـة، وافتقـار الـربامج النـسائية              
إىل التمويـــل، فـــضالً عـــن أن املـــرأة الريفيـــة واألطفـــال واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة واملـــسنني   

ويف هـذا الـصدد، قـدمت منظمـة احلـوار مـع املـرأة يف                . لون مـن أكثـر اجلماعـات تعّرضـاً        يزا ال
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ضـمن منظمـات   (جنوب أفريقيا، وهي إحدى منظمات اجملتمـع املـدين الـيت متثـل صـوت املـرأة          
توصـيات خمتلفـة إىل احلكومـة، مـن         ) أخرى لديها تفويض مماثل مثل احلركـة النـسائية التقدميـة          

راتيجية متكاملـــة للقـــضاء علـــى الفقـــر، واســـتهداف أفقـــر اُألســـر  بينـــها ضـــرورة وضـــع اســـت 
واجملتمعات املهمشة مبجموعة من اخلدمات، وضرورة تعزيز اآللية اجلنسانية، مبا يف ذلك حبـث              

  .إنشاء وزارة للمرأة، وإنشاء صندوق خاص لدعم القضاء على الفقر
تكثيـف التـدابري الـيت هتـدف إىل     ومت خالل الفترة اليت يشملها االستعراض هلذا التقريـر          - ٢٨

وهذه تـشمل تـدابري خاصـة لـضمان زيـادة حـصول             . ضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية    
املرأة الريفية على الرعاية الصحية العامة وتزويد العيادات الريفيـة بأخـصائيني صـحيني مـؤهلني                

ى اخلـدمات الـصحية   وقد قُطعت أشواط كبرية يف جمال تأمني احلصول املتكامل علـ          . ومالئمني
مثل تلك اليت تستهدف احلّد من الوفيات النفاسية واألمراض القاتلة مثل ارتفـاع ضـغط الـدم،                 

وقـد تـضمنت التـدابري      . والسكر، والـُسل، واملالريـا، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، واإليـدز              
  .ع أحناء البلدأيضاً تأمني حصول املرأة على خدمات الرعاية يف جمال الصحة اإلجنابية يف مجي

وكان لإلرادة الـسياسية القويـة وااللتـزام اجملتمعـي العـريض يف جنـوب أفريقيـا بـشكل                     - ٢٩
عام آثار يف اختـاذ تـدابري خاصـة بأفـضل املمارسـات لتأكيـد حقـوق املـرأة يف اجملـاالت احلرجـة             

  :والنهوض بربنامج املرأة، مثل
  إنشاء آلية جنسانية وطنية؛  •  
أ األساسي الوارد يف اإلطار الوطين للسياسات اجلنـسانية بـشأن متكـني             االعتراف باملبد   •  

ــة للحــق يف        ــة والثقافي ــسني عــن إخــضاع املمارســات العرفي ــني اجلن ــساواة ب ــرأة وامل امل
  املساواة؛

املبــدأ الثــامن خلطــة العمــل فيمــا يتعلــق برؤســاء اإلدارات بــشأن تعزيــز متكــني املــرأة   ”  •  
  ؛“ العامةةكان عمل موظفي اخلدمواملساواة بني اجلنسني داخل م

  وضع إطار للسياسات اجلنسانية على مستوى احلكومات احمللية؛  •  
شبكة قوية وفعالة للمجتمع املدين ملراعاة االعتبـارات اجلنـسانية وتنـشط فيهـا جمـاالت              •  

  البحوث، وحبوث السياسات، والدعوة، وتقدمي اخلدمات؛
الــذي ) ١٩٩٨ لــسنة ١٢٠القــانون رقــم  (١٩٩٨االعتــراف بقــانون الــزواج العــريف،   •  

يتيح الفرصة للمرأة املتزوجة يف إطار القانون العـريف للتمـسك حبقوقهـا الدسـتورية إذا                
  رغبت يف ذلك؛



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 13 
 

الربنامج املتكامل لتخفيض الفقر وإنشاء الوظائف عـن طريـق برنـامج األشـغال العامـة                  •  
 يف ٤٠ شـخص علـى األقـل،    املوسع الذي يهدف إىل إجياد فرص عمل إضـافية ملليـون    

 يف املائــة لألشــخاص ٣٠ يف املائــة للــشباب، و ٣٠املائــة منــها علــى األقــل للمــرأة، و  
  ؛٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ذوي اإلعاقة يف جنوب أفريقيا بني عامّي 

 لـسنة  ٧٥القـانون رقـم    (،  ١٩٩٧إجراء تغيريات يف قانون الشروط الرئيسية للعمالـة،           •  
ــة األساســية   الــيت تــضمنت حقــوق احلمــل و  ) ١٩٩٧ ــسيق حقــوق العمال ــة وتن الوالدي

   مثل خادمات املنازل والعامالت غري املتفرغات؛املستضعفةلتشمل اجلماعات 
تــوفري شــبكة للــضمان االجتمــاعي عــن طريــق برنــامج للمــنح االجتماعيــة مبــا يف ذلــك   •  

شـخاص ذوي  استحقاقات متساوية للمزايا االجتماعية مثل املنح املقدمة للمـسنني واأل    
  اإلعاقة، ومقدمي الرعاية؛

النــهوض بــتمكني املــرأة عــن طريــق تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف تنفيــذ قــانون إصــالح     •  
؛ وقــانون )١٩٩٦ لــسنة ٣القــانون رقــم (، ١٩٩٦، )العمــال املــستأجرين(األراضــي 

ــانون رقـــم  (١٩٩٧اإلســـكان،  ــسنة ١٠٧القـ ــاه،  )١٩٩٧ لـ ــدمات امليـ ــانون خـ ؛ وقـ
؛ وقـــانون تعـــديل مـــصرف األراضـــي، )١٩٩٧ لـــسنة ١٠٨ن رقـــم القـــانو(، ١٩٩٧
  ؛ والربنامج املتكامل للتنمية املستدامة؛)١٩٩٨ لسنة ٢١القانون رقم (، ١٩٩٨

أثر برنامج اخلدمات األساسية اجملانية علـى حتـسني األوضـاع االجتماعيـة واالقتـصادية                 •  
  للمرأة ونوعية احلياة وخباصة املناطق الريفية؛

  التعليم لألطفال وتكافؤ اجلنسني يف التعليم؛تعميم   •  
ــدعوة عــن        •   ــرامج ال الــشراكات بــني منظمــات اجملتمــع املــدين ومنظمــات اإلعــالم يف ب

العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية، واإليـدز، واملـسائل                   
وإحـداث  األخرى املتعلقة هبا واليت تؤدي إىل اسـتجابات حمـسنة مـن جانـب احلكومـة            

  .تغيريات يف املعايري االجتماعية داخل اجملتمعات على نطاق البلد
  :وتشمل بعض التحديات اليت يلزم أن تتصدى هلا جنوب أفريقيا  - ٣٠

زيادة معدالت مشاركة املرأة يف قوة العمل، خاصة املرأة السوداء والشباب مـن الفئـة                 •  
ــة  ــة وا  ٣٤-١٥العمري ــاً؛ وختفــيض معــدالت البطال ــساء؛    عام ــني الن ــصة ب ــة الناق لعمال

وزيادة الفـرص أمـام املـرأة يف قـوة العمـل لتعيينـها بأعـداد كـبرية يف مـستويات العمـل                       
ــدنيا؛ وإزالــة الفــوارق يف األجــور بــني      األعلــى وعــدم هتميــشها يف فئــات الوظــائف ال
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الرجل واملرأة وتعزيز مبدأ األجر املتـساوي عـن العمـل املتـساوي يف القيمـة؛ والتوسـع                
   تعيني النساء ذوات اإلعاقة؛يف

ــه،       •   ــاين وختفــيض الفقــر والقــضاء علي ــصادين األول والث ــرأة يف االقت ــز مــشاركة امل تعزي
وخاصة الفقر اجلنساين؛ وتعزيز حصول املشاريع النسائية علـى التمويـل واالئتمانـات،      

  وخاصة املشاريع الصغرية واملتوسطة والصغرى؛
  ضح لتنسيق وتعزيز رؤية املساواة بني اجلنسني؛وضع إطار مؤسسي حمدد بشكل وا  •  
زيادة مساءلة املديرين العامني وكبار املديرين يف اخلدمة العامة عـن زيـادة تعـيني املـرأة                   •  

يف الوظائف اإلدارية لتحقيق هدف تكـافؤ اجلنـسني؛ والعمـل علـى إجيـاد بيئـة متكينيـة                   
  لتمكني املرأة يف جمال اخلدمات العامة؛

عزيــز االلتــزام بــتمكني املــرأة يف القطــاعني العــام واخلــاص فــضالً عــن رصــده حتــسني وت  •  
  وتقييمه؛

ــاع اخلــاص       •   ــسني يف القط ــافؤ اجلن ــز تك ــائف اإلدارة العليــا ويف   –تعزي  خاصــة يف وظ
  جمالس اإلدارة؛

زيادة حصول املرأة على اخلدمات الصحية املالئمة والفعالة خاصة اخلـدمات الـصحية               •  
  اب؛املالئمة للشب

حتــسني تقــدمي اخلــدمات للمــرأة يف املنــاطق الريفيــة وضــمان وجــود محلــة قويــة بعنــوان   •  
، تـستهدف النـساء املعّرضـات واملهمـشات         )ومعرفـة املـسؤوليات   (“ إعريف حقوقـك  ”

  بشكل مباشر يف املناطق الريفية؛
ضمان تـسجيل مجيـع املـستحقني للحـصول علـى املـنح االجتماعيـة وتلقـي هـذه املـنح                       •  

  صة النساء من فقراء الريف واملسنات وذوات اإلعاقة؛خا
خفــض مــستويات اجلرميــة والعنــف ضــد املــرأة واألطفــال بدرجــة كــبرية مبــا يف ذلــك      •  

  :يلي ما
زيادة معرفة ومستوى مشاركة السياسيني والقادة يف احلرب إلهناء العنـف             •    

  ضد املرأة؛
 والقـادة التقليــديني يف  زيـادة معرفــة ومـستوى مــشاركة اجلماعـات الدينيــة     •    

التـــصدي للمواقـــف األبويـــة والتمييزيـــة؛ واملـــشاركة يف مجيـــع احلمـــالت  
  اخلاصة باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة؛
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ضمان حـصول احلمـالت املتعـددة القطاعـات علـى مـا يكفـي مـن املـوارد                 •    
ليـة  احلكومية واملوارد املستدامة الستهداف وختفيف مـستويات العنـف العا         

  ضد املرأة والطفلة؛
مواجهة القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس والتحامـل واملمارسـات             •    

  التقليدية الضارة عن طريق زيادة محالت التثقيف؛
مواجهة العنف يف املـدارس وزيـادة اجلهـود إلجيـاد مـدارس مأمونـة جلميـع                   •    

  ء اجلنسيني؛املتعلمني وخاصة للطفلة فيما يتعلق بالتحرش واالعتدا
ضــمان زيــادة اخلــدمات لــضحايا االعتــداء اجلنــسي وتكــافؤه علــى نطــاق     •    

مجيع املقاطعـات فيمـا يتعلـق بالـصحة، ونظـام العدالـة اجلنائيـة، واحلـصول                 
  على خدمات تكميلية من اجملتمع املدين، مع زيادة التدريب واملوارد؛

ــة      •     ــات الــيت حــددهتا خطــة العمــل الوطني علــى مــدى العــام  مراعــاة األولوي
  .القائمة على نوع اجلنس

  :وتشمل القضايا الرئيسية الشاملة احملددة يف هذا التقرير واليت يلزم إعطاؤها األولوية  - ٣١
حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية للمرأة وخاصة فيما يتعلـق بـالفقر، والبطالـة،               •  

  وتكدسها يف االقتصاد الثاين وغري النظامي؛
العنف ضد املرأة مع التصدي للمواقف واملمارسات الـيت تـشجع علـى ارتكـاب      تقليل    •  

  هذا العمل؛
مراعاة اليقظة والعمل للتصدي النتهاكات احلقوق الدسـتورية وحقـوق اإلنـسان ضـد         •  

بـني احلكومـة، واجملتمـع املـدين،        (املرأة والطفلة عن طريق حتالفات متعـددة القطاعـات          
والقيــام حبمــالت ) احنــة، وأصــحاب املــصلحة اآلخــرينوالقطــاع اخلــاص، واجلهــات امل

  مستمرة ذات أهداف واضحة، وتقييم األثر وختصيص املوارد املستدامة؛
إزالــة احلــواجز يف اجملــاالت العامــة واخلاصــة حملاربــة التحامــل، والتحيــز، واملمارســات      •  

  .التمييزية
قــضاء علــى مجيــع أشــكال وقــد ردت جنــوب أفريقيــا يف تقريرهــا األول عــن اتفاقيــة ال  - ٣٢

ــى التوصــيتني     ــرأة عل ــز ضــد امل ــاره أحــد     ١٩ و ١٢التميي ــرأة باعتب ــف ضــد امل ــصدي للعن  بالت
وحنن يف جنوب أفريقيا نشعر بقلـق بـالغ مـن        . الشواغل اخلطرية على املستويني الوطين والعاملي     

تمثـل يف   أعمال العنـف اجلاريـة ضـد النـساء واألطفـال، وحنـن كأُمـة قـد قبلنـا التحـدي الـذي ي                       
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ولـذلك فـإن هـذا التقريـر        . القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد النـساء واألطفـال                
  .١٩ و ١٢يستجيب بالكامل للتوصيتني العامتني 

وقد استطاعت احلكومة من خالل عملية اإلبالغ يف إطار االتفاقية إجراء حتليـل دقيـق            - ٣٣
وقد قدمت منهاجاً لكي يقـدم هـذا البلـد تقريـراً        . اقيةحلالة املرأة يف البلد فيما يتعلق مبواد االتف       

. عن إجنازاته، وأفـضل ممارسـاته، وحتدياتـه، والتزاماتـه، والتـدابري الالزمـة للنـهوض حبالـة املـرأة                   
وبروح االتفاقية ودستور جنوب أفريقيا، هتب جنـوب أفريقيـا نفـسها ملواصـلة النـهوض بـاملرأة            

  .والتحقيق الكامل لالتفاقية
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  قائمة اُألطر    
  تعريف املساواة :١اإلطار 
  تستطيع املرأة أن تكون من الزعماء :٢اإلطار 
  دعوى ناجحة للجنة املساواة بني اجلنسني أمام القضاء :٣اإلطار 
  الربوتوكول االختياري لالتفاقية :٤اإلطار 
   عن التمييزدراسات حالة :٥اإلطار 

   حتليل وحتديات الترتيبات املؤسسية لتعميم املنظور اجلنساين:٦اإلطار     
  مقتطف: حتليل تقرير مراجعة جلنة اخلدمة العامة :٧اإلطار 
  حتديات التمثيل يف جمال كان يسيطر عليه الرجل :٨اإلطار 
  دراسة حالة عن وزارة النقل الوطنية :٩اإلطار 
  انونية على التحرش اجلنسياألحكام الق :١٠اإلطار 
  إنفاذ دور املرأة كمقدمة للرعاية :١١اإلطار 
  قضايا عن مدونة الزي والثقافة :١٢اإلطار 
نقـاط ضـعف املـرأة غـري املوثقـة يف           : املنظمة اخلاصـة مبعارضـة االعتـداء علـى املـرأة           :١٣اإلطار 

  جنوب أفريقيا    
  متثيل املرأة يف القطاع القانوين :١٤اإلطار 
  تطوير البنية األساسية املدرسية :١٥ار اإلط

  بعض التعليقات على نتائج الدراسة الوطنية عن العنف يف املدارس :١٦اإلطار 
  دراسة حالة عن وزارة شؤون األراضي :١٧اإلطار 
  قضية التحرش اجلنسي :١٨اإلطار 
  أفضل املمارسات لتوليد الوظائف :١٩اإلطار 
ــسية أُشــري إل   :٢٠اإلطار  ــضايا رئي ــا يف ق ــن     ”يه ــسي م ــداء اجلن ــة اخلــدمات اخلاصــة باالعت حال

  “حتليل موقف اخلدمات يف جنوب أفريقيا زوايا  
  ٢٠١١-٢٠٠٧العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية الوطنية  :٢١اإلطار 
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  ٢٠٠٦، األقرانمقتطفات من تقرير اآللية األفريقية الستعراض  :٢٢اإلطار 
بقلـم جيفـري    ،  “كيف ميكن أن حنققه يف حياتنا     : هناية الفقر ”مقتطف من كتاب     :٢٣اإلطار 

  ساكس
  أطفال الوادي: مقتطف من :٢٤اإلطار 
  ٢٠٠٨معامل عدم التكافؤ لعام  :٢٥اإلطار 
  جدول أعمال الشعب :٢٦اإلطار 
   حصول املرأة على التمويل:٢٧اإلطار 
   االستمرار يف عالقة اعتسافية ليس جرمية:٢٨اإلطار 
  دراسة حالة عن إدارة العقارات :٢٩اإلطار 
  حكم بشأن الطالق وحيازة امللكية يف الزواج العريف األفريقي :٣٠اإلطار 
   تعدد الزوجات وحقوق املرأة، مبا يف ذلك حاالت االستبعاد:٣١اإلطار 
 حكم حملكمـة كيـب يـضع سـابقة إذ           -املرياث  املرأة املسلمة حتصل على حقوق      ” :٣٢اإلطار 

  باملطالبة حبقهن يف املمتلكاتيسمح لألرامل     
  بيان إعالمي للجنة املساواة بني اجلنسني عن إجراءات وحقوق الترمُّل :٣٣اإلطار 
  قانون العنف املرتيل :٣٤اإلطار 
دراســة حالــة عــن أفــضل املمارســات ملنظمــة ســونكي للعدالــة اجلنــسانية يف تعزيــز   :٣٥اإلطار 

  املساواة بني اجلنسني يف جنوب أفريقيا    
حلقـوق   دراسات حالة تبيِّن دور جلنة املساواة بـني اجلنـسني وجلنـة جنـوب أفريقيـا                :٣٦إلطار ا

  اإلنسان
  املرأة والتعليم؛ العنف القائم على نوع اجلنس يف املدارس: توصيات من الدراسة :٣٧اإلطار 
  أفكار لآللية اجلنسانية الوطنية عن املمارسات التقليدية الضارة :٣٨اإلطار 
  مقاالت صحفية تسلط الضوء على دراسات حالة عن قانون اجلرائم اجلنسية :٣٩اإلطار 
  ت يف جمال اجلنس واالجتارعامالمقاالت صحفية تسلط الضوء على ال :٤٠اإلطار 
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  قائمة القوانني املشار إليها يف التقرير    
  )٢٠٠٢ لسنة ٤٧القانون رقم  (٢٠٠٢قانون تعديل إدارة العقارات،   •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٥٢القانون رقم  (٢٠٠٠ون التعليم والتدريب األساسي للكبار، قان  •  
  )١٩٩٧ لسنة ٧٥القانون رقم  (١٩٩٧قانون الشروط األساسية للعمالة،   •  
  )١٩٢٧ لسنة ٣٨القانون رقم  (١٩٢٧قانون إدارة السود،   •  
 لـسنة   ٥٣القـانون رقـم      (٢٠٠٣قانون الـتمكني االقتـصادي الواسـع النطـاق للـسود،              •  

٢٠٠٣(  
  )١٩٩٦ لسنة ٩٦القانون رقم  (١٩٩٦قانون تعديل رعاية الطفولة،   •  
  )٢٠٠٥ لسنة ٣٨القانون رقم  (٢٠٠٥قانون األطفال،   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٩٢القانون رقم  (١٩٩٦قانون خيار إهناء احلمل،   •  
  )٢٠٠٤ لسنة ٣٨القانون رقم  (٢٠٠٤قانون تعديل خيار إهناء احلمل،   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٣٩القانون رقم  (١٩٩٦ هيئة املساواة بني اجلنسني، قانون  •  
  )٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  (٢٠٠٤قانون حقوق األراضي اجملتمعية،   •  
 لــسنة ١٣٠القــانون رقــم  (١٩٩٣قــانون التعــويض عــن إصــابات العمــل واألمــراض،   •  

١٩٩٣(  
  )١٩٩٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٦قانون دستور مجهورية جنوب أفريقيا،   •  
القـانون   (٢٠٠٧اجلرائم اجلنـسية واُألمـور املتـصلة هبـا،          (قانون تعديل القانون اجلنائي       •  

  )٢٠٠٧ لسنة ٣٢رقم 
  )١٩٩٧ لسنة ١٠٥القانون رقم  (١٩٩٧قانون تعديل القانون اجلنائي،   •  
  )١٩٧٧ لسنة ٥١القانون رقم  (١٩٧٧قانون اإلجراءات اجلنائية،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ١١٦القانون رقم  (١٩٩٨ف املرتيل، قانون العن  •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٥٣القانون رقم  (٢٠٠٠قانون تعديل قوانني التعليم،   •  
  )٢٠٠٧ لسنة ٣١القانون رقم  (٢٠٠٧قانون تعديل قوانني التعليم،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٧٣القانون رقم  (١٩٩٨القانون االنتخايب،   •  
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  )١٩٩٨ لسنة ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨قانون املساواة يف العمل،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٥٣القانون رقم  (١٩٩٨قانون تعيني املعلمني،   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٦٥القانون رقم  (١٩٩٦، األفالم واملطبوعاتقانون   •  
  )١٩٩٩٠ لسنة ٣٤القانون رقم  (١٩٩٩، تعديل األفالم واملطبوعاتقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٩٨قانون رقم ال (١٩٩٨، مواصلة التعليم والتدريبقانون   •  
 ٦٣القانون رقـم     (٢٠٠٠،  اإلقرارات اخلاصة باالئتمانات الداخلية والرهونات    قانون    •  

  )٢٠٠٠لسنة 
  )١٩٩٧ لسنة ١٠٧القانون رقم  (١٩٩٧، اإلسكانقانون   •  
  )٢٠٠٤ لسنة ١٩القانون رقم  (٢٠٠٤، تعديل اهلجرةقانون   •  
  )١٩٩٣ لسنة ٥٣القانون رقم  (١٩٩٣، هيئة اإلذاعة املستقلةقانون   •  
  )١٩٨٧ لسنة ٨١القانون رقم  (١٩٨٧، اخلالفة بال وصيةقانون   •  
  )١٩٩٥ لسنة ٦٦القانون رقم  (١٩٩٥، العالقات العماليةقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٢١القانون رقم  (١٩٩٨، تعديل مصرف األراضيقانون   •  
ــانون   •   ــي قـ ــستأجرين(إصـــالح األراضـ ــال املـ ــم  (١٩٩٦، )العمـ ــانون رقـ ــسنة  ٣القـ لـ

١٩٩٦(  
  )١٩٩٦ لسنة ٧٨القانون رقم  (١٩٩٦، تعديل واستعادة وإصالح األراضيقانون   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٢٠القانون رقم  (١٩٩٦، تعديل املعونة القانونيةقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ١١٧القانون رقم  (١٩٩٨، اهلياكل البلدية للحكم احملليقانون   •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٣٢القانون رقم  (٢٠٠٠، دية للحكم احملليالنظم البلقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٩٩القانون رقم  (١٩٩٨، اإلعالةقانون   •  
  )١٩٩٠ لسنة ٢٧القانون رقم  (١٩٩٠، حقوق األزواج األراملقانون   •  
  )١٩٦١ لسنة ٢٥القانون رقم  (١٩٦١، الزواجقانون   •  
 لـــسنة ١٤القـــانون رقـــم  (٢٠٠٢قـــانون وكالـــة التنـــوع وتطـــوير وســـائل اإلعـــالم،   •  

٢٠٠٢(  
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  )٢٠٠٢ لسنة ٢٨القانون رقم  (٢٠٠٢، نمية املوارد التعدينية والبتروليةقانون ت  •  
  )١٩٩٨ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٨، وكالة التنمية الوطنيةقانون   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٢٧القانون رقم  (١٩٩٦، السياسات الوطنية للتعليمقانون   •  
ــانون   •   ــوجي   اإلدارق ــوع البيول ــة للتن ــة الوطني ــم   (٢٠٠٤، ة البيئي ــانون رق ــسنة ١٠الق  ل

٢٠٠٤(  
  )١٩٩٨ لسنة ١٠٧القانون رقم  (١٩٩٨، اإلدارة البيئية الوطنيةقانون   •  
  )٢٠٠٣ لسنة ٦١القانون رقم  (٢٠٠٣قانون الصحة الوطنية،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٣٢القانون رقم  (١٩٩٨قانون هيئة االدعاء الوطنية،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٣٦القانون رقم  (١٩٩٨قانون املياه الوطين،   •  
 لــسنة ١٧القــانون رقــم  (٢٠٠٠قــانون تعــديل املنظمــات الــيت ال تــسعى إىل الــربح،     •  

٢٠٠٠(  
  )١٩٩٣ لسنة ٨٥القانون رقم  (١٩٩٣قانون الصحة والسالمة املهنية،   •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٥قم القانون ر (٢٠٠٠قانون إطار سياسات املشتريات التفضيلية،   •  
  )١٩٩٨ لسنة ١٢١القانون رقم  (١٩٩٨قانون منع اجلرمية املنظمة،   •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٢القانون رقم  (٢٠٠٠قانون تعزيز احلصول على املعلومات،   •  
  )٢٠٠٠ لسنة ٣القانون رقم  (٢٠٠٠قانون تعزيز العدالة اإلدارية،   •  
القـانون رقـم     (٢٠٠٧ و   ٢٠٠١ و   ١٩٩٦قانون اخلدمـة العامـة، بالـصيغة املعدلـة يف             •  

  )٢٠٠٧ لسنة ٣٠
  )١٩٩٨ لسنة ١٢٠القانون رقم  (١٩٩٨، االعتراف بالزواج العريفقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ١٣٠القانون رقم  (١٩٩٨، الالجئنيقانون   •  
  )١٩٩٤ لسنة ٢٢القانون رقم  (١٩٩٤، استعادة حقوق األراضيقانون   •  
  )٢٠٠٣ لسنة ٤٨القانون رقم  (٢٠٠٣، راضيتعديل استعادة حقوق األقانون   •  
  )١٩٥٧ لسنة ٢٣القانون رقم  (١٩٥٧، اجلرائم اجلنسيةقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٩٧القانون رقم  (١٩٩٨، تنمية املهاراتقانون   •  
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  )١٩٩٩ لسنة ٩القانون رقم  (١٩٩٩، ضرائب تنمية املهاراتقانون   •  
  )١٩٩٥ لسنة ٨٨القانون رقم ( ١٩٩٥، املواطنة يف جنوب أفريقياقانون   •  
  )٢٠٠٤ لسنة ١٧القانون رقم  (٢٠٠٤، تعديل املواطنة يف جنوب أفريقياقانون   •  
  )١٩٩٥ لسنة ٥٨القانون رقم  (١٩٩٥، هيئة املؤهالت جلنوب أفريقياقانون   •  
  )١٩٩٦ لسنة ٨٤القانون رقم  (١٩٩٦، املدارس جلنوب أفريقياقانون   •  
  )٢٠٠٤ لسنة ٣٥القانون رقم  (٢٠٠٤، حيني التقليدينياملمارسني الصقانون   •  
  )٢٠٠٣ لسنة ٤١القانون رقم  (٢٠٠٣، إطار القيادة التقليدية واإلدارةقانون   •  
  ٢٠٠٣تعديله يف و )٢٠٠١ لسنة ٦٣القانون رقم  (٢٠٠١، التأمني ضد البطالةقانون   •  
  )١٩٩٧ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٧، خدمات املياهقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ١١٢القانون رقم  (١٩٩٨، محاية الشهودقانون   •  
  )١٩٢٣ لسنة ٧القانون رقم  (١٩٢٣، مارِسات القانونياتقانون امل  •  

  قائمة اجلداول    
  قائمة بالقوانني والسياسات اليت تؤثر على التمييز يف مكان العمل :١اجلدول 
  معدالت البطالة :٢اجلدول 
  ٢٠٠٨ املناصب السياسية عام  متثيل املرأة يف:٣اجلدول 
   تشريعات اهلجرة اليت تؤثر على حياة املرأة:٤اجلدول 
لمحبطني من الباحثني عن عمل حسب نوع اجلنس يف الفترة بالنسبة لجتاهات اال  :٥اجلدول 

٢٠٠٧- ٢٠٠١  
  ٢٠٠٧ارس / مستويات التعليم حسب نوع اجلنس حىت آذار:٦اجلدول 
  اُألمومة التشريع اخلاص ب:٧اجلدول 
   املستفيدون من املنح االجتماعية:٨اجلدول 
   ملكية املرأة لألراضي يف املقاطعات:٩اجلدول 
   من برامج إصالح األراضيات املستفيد:١٠اجلدول 
   الفروق بني املقاطعات واملناطق يف معدالت العنف اجلنسي:١١اجلدول 
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  مقدمة    
  

  خلفية    
    ”  
  .خيية، حلظة تتسم بتضامن غري مسبوقإننا نشهد مجيعاً حلظة تار”    
وهو مبدأ املساواة بـني     . ويتمثل هذا التضامن يف مبدأ واحد ال ينبغي التفريط فيه             

  .املساواة بني الرجل واملرأة: بين البشر
ولـيس هنـاك تراجـع      . وامسحوا يل بـأن أختـتم بـالقول بـأن الثـورة قـد بـدأت               ...     

التزامـات   ال التزامـات اليـوم وال     . تزامـات ولـن يكـون هنـاك أي حتلـل مـن االل           . عنها
إن هــذه الثــورة عادلــة للغايــة، ومهمــة . العــام املاضــي، بــل وال التزامــات هــذا العقــد 

    “.للغاية، ومن املؤكد أنه قد حان موعدها منذ أمد بعيد
وقَّعت جنـوب أفريقيـا علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف                          

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٥ وصـدَّقت عليهـا دون حتفظـات يف          ١٩٩٣ينـاير   /اينكانون الث  ٢٩
، بدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة جلنوب أفريقيـا بعـد   ٢٧ من املادة ٢وطبقاً ألحكام الفقرة  . ١٩٩٥

  .١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٥ثالثني يوما، أي يف 
بـأن تقـدم إىل األمـني       مـن االتفاقيـة علـى أن تتعهـد الـدول األطـراف               ١٨وتنص املادة     

العام لألمم املتحـدة، للنظـر مـن قبـل اللجنـة، تقريـراً عمـا اختذتـه مـن تـدابري تـشريعية وقـضائية                    
وتقـدم  . وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد             

ة، وبعـد ذلـك كـل أربـع         التقارير يف غضون سـنة واحـدة مـن بـدء النفـاذ بالنـسبة للدولـة املعنيـ                  
  .سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٤وكان من املقـرر أن يـصدر التقريـر األويل جلنـوب أفريقيـا يف                  
ــدم يف  ١٩٩٧ ــد قُ ــر / شــباط٥، وق ــه اللجنــة   . (CEDAW/C/ZAF/1) ١٩٩٨فرباي ونظــرت في

  .١٩٩٨يف دورهتا التاسعة عشرة عام ) جنةالل(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
وكـان مـن املقـرر أن       . وبعد التقرير األويل، مل تقدم جنوب أفريقيـا أي تقـارير أخـرى              

، والتقريـر الـدوري الثالـث يف        ٢٠٠١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٤يصدر التقرير الدوري الثاين يف      
  .٢٠٠٩يناير /لثاين كانون ا١٤، والتقرير الرابع يف ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤
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  حملة عامة    
 ٢٥ ٢٤٢ ٢٠٠، كـان النـساء يـشكلن        ٢٠٠٨يوليـه   /طبقاً للبيانات الرمسية حىت متوز      

ــالغ عــددهم     ــا الب  يف حــني كــان )١( نــسمة٤٨ ٦٨٧ ٠٠٠مــن جممــوع ســكان جنــوب أفريقي
وتوزيـع  .  يف املائـة مـن الـسكان   ٥٢وهذا يعين أن املـرأة متثـل    . ٢٣ ٤٤٤ ٨٠٠الرجال ميثلون   

ــريقيني، و  ٧٩,٢لـــسكان حـــسب العـــرق هـــو  ا ــة مـــن األفـ ــة مـــن البـــيض،  ٩ يف املائـ  يف املائـ
  .اآلسيويني/ يف املائة من اهلنود٢,٦يف املائة من امللونني، و  ٩,٢ و

وقــد اعترفــت جنــوب أفريقيــا والــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة بــأن املــساواة بــني      
املتحــدة وهــي الــسلم، واألمــن، وحقــوق  اجلنــسني أساســية وحامســة لتحقيــق أولويــات األمــم   
  .اإلنسان، والتنمية، وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

ويف حكومة جنوب أفريقيـا، تقـع املـسؤولية عـن متكـني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                       
وتقـع مـسؤولية تعمـيم املنظـور اجلنـساين بوصـفه اسـتراتيجية              . على الوزيرة برئاسـة اجلمهوريـة     

وحتـدد الـسياسات الوطنيـة عـن        . افؤ بني اجلنسني على مجيع أعضاء جملس الـوزراء        لتحقيق التك 
هيكـل  ) اليت تسمى فيما بعد الـسياسات اجلنـسانية الوطنيـة        (متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني      

ووظائف العناصر التسهيلية لآللية اجلنسانية الوطنية فيما يتعلق بتمكني املرأة، وكـل منـها يـأيت                
حية االستراتيجية على أعلـى مـستويات احلكومـة، وداخـل الربملـان، وفيمـا بـني اهليئـات                   من النا 

وهذه تشمل مكتب وضـع املـرأة الـذي يوجـد داخـل رئاسـة اجلمهوريـة، واللجنـة                   . الدستورية
، واهليئــة )اللجنــة املــشتركة(املــشتركة املعنيــة بتحــسني نوعيــة حيــاة املــرأة ووضــعها يف الربملــان  

ولـدى كـل مـن هـذه العناصـر تفويـضات            . واة بـني اجلنـسني وهـي هيئـة دسـتورية          املعنية باملـسا  
ومـع أن الـسياسات اجلنـسانية الوطنيـة تعتـرف بـدور اجملتمـع               . وأدوار ووظائف حمددة واضحة   

املــدين كعنــصر هــام يف اآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة، إال أهنــا ال تــبني الوظــائف بالنــسبة للمجتمــع   
كما أن جلنة جنـوب أفريقيـا حلقـوق         . ل من خالل إجراءات منسقة    املدين، ولكنها تسعى للعم   

  .اإلنسان تقوم بدور إشرايف ودعائي حيوي فيما يتعلق باملساواة، والرصد، والتشريع
وقـد أدرجـت جنـوب أفريقيـا يف برناجمهـا اخلـاص بـالتحّول اسـتراتيجية للتعمـيم تقـوم             

ــش     ــال، وال ــاقني، واألطف ــسني، واملع ــى أســاس حقــوق اجلن ــذ،  عل ــإلدارة، والتنفي ــسبة ل باب بالن
وطبقاً للسياسات اجلنـسانية الوطنيـة، يتعلـق تعمـيم املنظـور            . والرصد، والتقييم داخل احلكومة   

  :اجلنساين على وجه التحديد مبا يلي

__________ 
  .، بريتوريا٢٠٠٧يوليه /، تقديرات السكان يف منتصف العام، متوز٢٠٠٧إحصاءات جنوب أفريقيا،   )١(  
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ــع           •   ــى مجي ــل عل ــربامج وخطــط العم ــسياسات وال ــع ال ــساين يف مجي ــور جن ــاج منظ إدم
  مستويات احلكومة؛

لية تـدرج شـواغل الرجـل واملـرأة بطريقـة شـاملة، ولكنـها تـسلط                 استخدام عدسة حتلي    •  
  األضواء على متكني املرأة، مثل الفقر والعنف ضد املرأة؛

  وضع األساس للقضاء على الفقر بشكل عام والفقر اجلنساين بشكل خاص؛  •  
ــرق،           •   ــوع اجلــنس، والع ــى أســاس ن ــرأة عل ــه امل ــذي تواجه ــساواة ال ــن عــدم امل احلــد م

  ؛) ريفي-حضري (والسن، والتوجه اجلنسي، والطبقة، واجلغرافيا واإلعاقة، 
إزالة مجيع احلواجز اليت حتد من املشاركة الكاملة للمرأة يف اجملتمع ويف االقتصاد علـى                 •  

  .قدم املساواة
ويعد الفقر، وخاصة بني اُألسر اليت تعوهلا نساء من السود، أحـد التحـديات الرئيـسية                   

وقد تدهورت أيضاً حياة املـرأة بـني        . فريقيا منذ فجر احلرية والدميقراطية    اليت واجهتها جنوب أ   
ــزارع الكــروم         ــصري يف م ــصل العن ــرياث الف ــسبب م ــب ب ــات كي ــونني يف مقاطع ــسكان املل ال

وقــد تــضاعف الفقــر أيــضاً بتــأثري اإلصــابة  . والنظــام املــتعفن مبــساوئه االجتماعيــة واالقتــصادية 
قرابــة ( يف املائــة مــن الــسكان ١١يــدز، والــيت تقــدَّر بنــسبة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإل

 يف املائـة، بـني اإلنـاث مـن     ٢٤مع وجود أعلى درجـات اإلصـابة، وهـي       )  مليون نسمة  ٥,٣٥
  .٤٩-٢٥سن 

هناك مخس تركـات    ”،  ٢٠٠٧واستناداً إىل تقرير اآللية األفريقية الستعراض األقران،          
م ازدواجي، وفقـر منتـشر، وبطالـة هيكليـة واسـعة            نظام حك : للفصل العنصري ال تزال سائدة    

ومـن املؤسـف أن     . “للثـروة والـدخل، وارتفـاع يف معـدل اجلرميـة          ل  دالنطاق، وتوزيـع غـري عـا      
املرأة السوداء، واملرأة يف املناطق الريفية، واملرأة ذات اإلعاقة ميثلن اجلهات األشد تضرراً والـيت               

كمـا أن تآكـل احليـاة اُألسـرية، والُبعـد           . وانـب احليـاة   تعاين من وطأة املرياث الظامل يف كافة ج       
العرقي للفقر اُألنثوي وأثره على صـحة ورفـاه املـرأة املهمـشة يـشكالن أيـضاً حتـديات خطـرية                     

  .بالنسبة للتنمية املستدامة وإجياد جمتمع سلمي خال من اجلرمية والعنف
  نطاق التقرير    

حــديات منــذ التقريــر الــسابق، وكــذلك  ســيحدد هــذا التقريــر التقــدم واإلجنــازات والت   
التدابري املطلوبة إلعطاء دفعـة أكـرب للنـهوض بـتمكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف جنـوب           

وقــد مت . ويقــدم التقريــر بيانــات نوعيــة وتقديريــة عــن وضــع املــرأة يف جنــوب أفريقيــا . أفريقيــا
ة اليت تسلط األضـواء علـى واقـع         االستشهاد يف هذا التقرير مبجموعة متنوعة من دراسات احلال        
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وقد اسُتخدمت عدة دراسات حالة يف اجلـزء اخلـامس          . جنوب أفريقيا بطريقة متوازنة وشفافة    
لتحديد اسـتخدام أحكـام املـساواة الـواردة يف الدسـتور            ) العنف ضد املرأة  (على وجه التحديد    

لـيت أثارهتـا اللجنـة أثنـاء        ويتضمن التقريـر أيـضاً ردودا علـى املالحظـات واألسـئلة ا            . ومدلوالهتا
  .١٩٩٨املداوالت بشأن التقرير الوطين األول جلنوب أفريقيا عن االتفاقية يف عام 

ويلتزم هذا التقرير باإلطار الذي وضعته اللجنة فيما يتعلق باملبـادئ التوجيهيـة إلعـداد                 
ا اللجنة يف ردهـا علـى       التقارير بالنسبة للتقارير الالحقة وحياول اإلجابة على األسئلة اليت أثارهت         

التقرير األول جلنوب أفريقيا، خاصة عن وضع املرأة ومدى تطبيق تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                 
  :ويقدَّم التقرير بالشكل التايل. جنوب أفريقيا طبقاً لالتفاقية

  ملخص تنفيذي  •  
  حملة عامة ونطاق التقرير: مقدمة  •  
  ٦‐١املواد : اجلزء األول  •  
  ٩‐٧املواد : يناجلزء الثا  •  
  ١٤‐١٠املواد : اجلزء الثالث  •  
  ١٦‐١٥ ادتانامل: اجلزء الرابع  •  
  ١٩ و ١٢الردود على التوصيتني : اجلزء اخلامس  •  
  اخلالصة: اجلزء السادس  •  
  التذييالت على قرص مدمج  •  

 عنـد  ١٩ و ١٢وقد ردت جنوب أفريقيا يف تقريرهـا األول علـى التوصـيتني العـامتني                
. عنــف ضــد املــرأة الــذي يعــد مــن الــشواغل اخلطــرية علــى املــستويني الــوطين والعــاملي  تنــاول ال

وقدمت جنوب أفريقيا يف ذلك التقريـر توصـية إىل اللجنـة بأنـه ينبغـي التـصدي ملـسألة العنـف                       
ويــرّد هــذا التقريــر أيــضاً . ضــد املــرأة بوصــفه حكمــاً موضــوعياً قائمــاً بذاتــه يف مــواد االتفاقيــة 

  .١٩ و ١٢توصيتني العامتني بالكامل على ال
وقد تضمنت املنهجية املستخدمة يف جتميع هذا التقرير والتشاور بشأنه حبوثـاً مكتبيـة،          

واستعراضاً منهجياً للوثائق والتقارير احلكومية ذات الصلة وكذلك حتليالً للبيانـات اإلحـصائية          
منظمـة وعمليـات جلمـع      وفضالً عن هذا، تضمنت املنهجية مشاورات       . اخلاصة جبنوب أفريقيا  

البيانات، والوزارات احلكومية الرئيسية، والنظراء يف مكتب وضـع املـرأة للمقاطعـات، واآلليـة               
اجلنسانية الوطنية، وهيئة املساواة بني اجلنسني، وجلنـة الرصـد املـشتركة املعنيـة بتحـسني نوعيـة                  



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 29 
 

املـسائل اجلنـسانية يف     وأُجريـت أيـضاً مناقـشات مـع خـرباء مـستقلني يف              . حياة املـرأة ووضـعها    
وأُجـري أيـضاً تقيـيم دقيـق للمـشروع النـهائي            . البلد يف مجيع مراحل عملية إعداد هذا التقريـر        

وقـد قُـدم    . للتقرير من جانب خبري قانوين مستقل معين باالتفاقية وعمليات اإلبالغ اخلاصة هبا           
وأخـرياً،  . ٢٠٠٨أغـسطس   / آب التقرير إىل الربملان النسائي املعقود يف إطار الربملان الـوطين يف          

قُــدم املــشروع النــهائي للوثيقــة إىل جملــس وزراء جنــوب أفريقيــا للموافقــة عليــه واعتمــاده قبــل  
  .تقدميه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

وتعتزم جنوب أفريقيا توزيع الوثيقة اليت وافق عليها جملس الـوزراء علـى نطـاق واسـع                   
هنا، وهو ما سيتضمن حواراً وطنياً عـن التقريـر، وكـذلك إصـدار الوثيقـة جبميـع                  والتشاور بشأ 

  .اللغات الرمسية، وبطريقة بريل، ويف شكل إلكتروين، وعلى شريط مسّجل
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  اجلزء األول
  تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة     
  دستور جنوب أفريقيا    

، الــذي بــدأ ١٩٩٦ لــسنة ١٠٨يعــد دســتور مجهوريــة جنــوب أفريقيــا، القــانون رقــم    ١-١
إقامـة  ... ”وهـو يـسعى إىل   .  القانون األعلى يف هذا البلد   ،)٢(١٩٩٧فرباير  / شباط ٤نفاذه يف   

ويـنص  . “جمتمع يستند إىل القيم الدميقراطية، والعدالة االجتماعية، وحقوق اإلنسان األساسـية          
ــا     ــة مــشتركة يف جنــوب أفريقي ــة واحــدة ذات ســيادة، ومواطن ، ونظــام حكــم  علــى إقامــة دول
وينص كـذلك   . دميقراطي يلتزم بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة والسكان من مجيع األعراق          

على حظر التمييز العنصري والقائم على نوع اجلنس ومجيـع أشـكال التمييـز األخـرى، ويعـزز                  
للدولـة أو    على أنه لـيس      ٩وينص القسم   . )٣()الواقعية(القانونية واملوضوعية   ) الرمسية(املساواة  

ألي شخص أن مييز ضـد أي فـرد علـى أسـاس العـرق أو نـوع اجلـنس أو اجلـنس أو احلمـل أو           
 أو علـى أي أسـاس آخـر أو جمموعـة مـن اُألسـس املدرجـة أو غـري املدرجـة يف                        الزواجيـة احلالة  
  :ولتوضيح هنجه جتاه املساواة، ينص الدستور كذلك على أن). ٣ (٩القسم 

. الكامل جبميع احلقوق واحلريات علـى قـدم املـساواة         متع  تشمل املساواة الت  ”    
ولتعزيز املساواة، جيوز اختاذ تدابري تشريعية أو تدابري أخرى هتـدف إىل محايـة أو دعـم                 

  .“األشخاص أو فئات األشخاص الذين يعانون من التمييز الظامل
جنـوب أفريقيـا    " : وحظيت املساواة أيضاً مبكانة بارزة يف ديباجة الدستور الـيت تـنص علـى أن              

  .“تنتمي إىل كل َمن يعيشون فيها، متحدين يف تنوعنا
ومبا أن الدستور هو القانون األمسى، فإن مجيع القوانني والـسياسات وبـرامج احلكومـة       ٢-١

ــرامج احلكومــة خيــالف الدســتور       ــسياسات أو ب ــشريعات أو ال ــه، وأي جانــب مــن الت ختــضع ل
 مـن الدسـتور لـه نفـس األثـر      ٩وقد تـبني أن القـسم       . ستعتربه احملكمة الدستورية غري دستوري    

وقـد زاد هـذا االلتـزام العملـي بـروح االتفاقيـة مـن        .  من االتفاقيـة ٤ و ١املشار إليه يف املادتني     
مـن  ) ب) (١ (٣٩خالل مطالبة مجيع احملاكم ببحث أحكام الـصكوك الدوليـة، إذ أن القـسم               

__________ 
 ٢٠٠، حيـل حمـل الدسـتور املؤقـت الـصادر بالقـانون رقـم        “بالدستور النـهائي ”هذا الدستور، الذي يوصف      )٢(  

، وكان هذا األخري يتـضمن نفـس األحكـام فيمـا يتعلـق بالـسيادة بالنـسبة للقـوانني، واملـساواة،            ١٩٩٣لسنة  
  .واحلماية العامة للمرأة

  . من الدستور٩ُيرجع إىل القسم   )٣(  
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جيب على احملكمة النظـر يف القـانون الـدويل          الدستور ينص على أنه عند تفسري ميثاق احلقوق،         
  .وجيوز هلا النظر يف القانون األجنيب

وكانت األحكام الدستورية عن املساواة والكرامة اإلنسانية أيضاً مبثابة نرباس اهتـدت              ٣-١
به احملاكم فيما يتعلق بـاالعتراف باملـساواة بـني املـرأة والرجـل ومحايتـها عنـد مواجهـة دعـاوى                

علق بكفالـة الدسـتور للمـساواة بـني اجلنـسني واعتـراف الدسـتور بـالقوانني العرفيـة                   متعارضة تت 
وتشمل األمثلـة يف هـذا الـصدد عـدداً مـن أحكـام احملكمـة الدسـتورية بـشأن الـزواج                      . والدينية

  . من التقرير١٦وتناقَش هذه األحكام يف املادة . العريف واإلسالمي واملرياث
  اواةالتشريعات الرئيسية عن املس    

ــن         ٤-١ ــشر األوىل مـ ــسنوات العـ ــوانني يف الـ ــالح القـ ــة بإصـ ــدخالت اخلاصـ ــتندت التـ اسـ
  :الدميقراطية إىل ثالثة اعتبارات رئيسية وهي

ــوق         •   ــة حبق ــات الدولي ــع األحكــام الدســتورية، وااللتزام ــانون املوضــوعي م ــة الق مواءم
ذه اإلنــــسان، واحتياجــــات الــــشعوب، مــــع مراعــــاة التنــــوع والطبيعــــة املــــتغرية هلــــ  

  االحتياجات؛
تنــسيق فــرص الوصــول إىل العدالــة، خاصــة بالنــسبة للجماعــات أو اجملتمعــات احملليــة      •  

  احملرومة بسبب مرياث التهميش التارخيي؛
  .حتويل وتعزيز اإلطار املؤسسي لإلنفاذ  •  
وقــد تأكــدت صــالحية األحكــام الدســتورية بــشأن املــساواة بــشكل عــام عــن طريــق      ٥-١

 خــالل أجــزاء أخــرى مــن التــشريعات، والتــدابري اإلداريــة، واالجتــهادات تفــسري الدســتور مــن
وفيما يتعلق باجلوانب اإلضافية للتـشريع علـى وجـه التحديـد، يعـد قـانون                . القضائية للمحاكم 

الذي ُيـشار إليـه     ) (٢٠٠٠ لسنة   ٤القانون رقم    (٢٠٠٠تشجيع املساواة ومنع التمييز الظامل،      
القــانون الرئيــسي حــىت اآلن الــذي جيــسد بالكامــل األحكــام  ) اةفيمــا بعــد باســم قــانون املــساو

  .الدستورية عن املساواة ويناصرها
ــد          ٦-١ ــى وجــه التحدي ــساواة، وهــو نظــام أساســي يطالــب الدســتور عل ــانون امل ــدم ق ويق

 مـن الدسـتور، تعريفـاً واسـعاً للتمييـز           ٩بإصداره يف غضون فترة زمنية حمددة من تنفيذ القـسم           
ضــد املــرأة مــن جانــب أي شــخص، مبــا يف ذلــك الدولــة، والكيانــات اخلاصــة،  يــشمل التمييــز 

وفضالً عن هذا، بينما يطبق الدستور بصورة رئيسية، وبعبارة أخـرى، يـنظم العالقـة               . واألفراد
فهــو ال يــنظم (بــني الدولــة واألفــراد، فإنــه ال يطبــق بالــضرورة بــصورة أُفقيــة يف مجيــع املواقــف 

وهلـذا جتـدر اإلشـارة إىل أن قـانون املـساواة ميـنح احلمايـة، ضـمن         ). فراددائماً العالقات بني األ 
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أمور أخرى، للمرأة، من حيث أنه ال مييز بني احلماية املكفولة يف املواقف الـيت تـشمل الـسلطة           
وهكــذا، فإنــه ميكــن تفــسري أثــر قــانون   . العامــة وتلــك الــيت تتــسم بطــابع خــاص يف جوهرهــا  

 أوسـع مـن تلـك الـيت يكفلـها الدسـتور، حبكـم أنـه يتـضمن تعريفـاً                  املساواة على أنه مينح محاية    
  .أوسع للتمييز

 مـن  ١ويعد تعريف التمييز الـوارد يف قـانون املـساواة ممـاثالً للتعريـف الـوارد يف املـادة                    ٧-١
االتفاقية حيث أنه يشمل التمييز املباشر وغري املباشـر والقـضاء علـى التمييـز القـانوين والـواقعي             

ــى حــد ســو   ــه   . اءعل ــز بأن ــساواة التميي ــانون امل ــرف ق ــل أو ”: ويعِّ ــك  إمهــالأي فع ــا يف ذل ، مب
الــسياسات، أو القــانون، أو املمارســات، أو الظــروف، أو احلــاالت، ميكــن أن يــؤدي بــصورة   

  :مباشرة أو غري مباشرة إىل
  فرض أعباء أو التزامات أو حرمان؛  )أ(  
أســاس واحــد أو أكثــر مــن  منــع فوائــد أو فــرص أو مزايــا عــن أي فــرد علــى    )ب(  

  .)٤(“اُألسس احملظورة
 يكفـي لتغطيـة مجيـع أشـكال         )٥(“لُألسـس احملظـورة   ”ويرد يف قانون املـساواة تفـصيالً          ٨-١

التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق أو نوع اجلنس أو اجلنس أو احلمـل أو                   
اللون أو التوجه اجلنسي أو العمر أو اإلعاقـة         احلالة الزواجية أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو         

أو الديانــة أو الــضمري أو املعتقــد أو الثقافــة أو اللغــة أو املــيالد؛ أو أي أســاس آخــر يــستند إليــه  
  :التمييز

  يسبب أو ميارس حرماناً منظماً؛  - ١  
  أو ينال من الكرامة اإلنسانية؛  - ٢  
 حبقـوق الفـرد وحرياتـه بطريقـة         أو يؤثر بـصورة سـلبية علـى التمتـع املتـساوي             - ٣  

  ).أ(خطرية متاثل التمييز على أساس من اُألسس املذكورة يف الفقرة 

__________ 
  .٢٠٠٠من قانون املساواة، ‘ ٨ ’١ القسم  )٤(  
  .من القانون‘ ٢٢ ’١القسم   )٥(  
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  تعريف املساواة: ١اإلطار     
التمتــع الكامــل واملتــساوي ”: وفــضالً عــن هــذا، يعــرِّف القــانون املــساواة بأهنــا   ٨-١  

نونيــة والواقعيــة بــاحلقوق واحلريــات املنــصوص عليهــا يف الدســتور وتــشمل املــساواة القا
ونطـاق القـانون واسـع مبـا يكفـي لتغطيـة جمـال               )٦(“ساواة من حيث النتـائج    وكذلك امل 

والواقــع أن بعــض األشــكال احملــددة للتمييــز القــائم علــى نــوع .  مــن االتفاقيــة١القــسم 
وقـد ذُكـرت معظـم هـذه األشـكال          . اجلنس الذي حيظره القانون مستمدة من االتفاقيـة       

، ال جيـوز ألي شـخص       ٨رهناً بالقسم   ”: انون الذي ينص على أن     من الق  ٨يف القسم   
  :أن مييز بصورة ظاملة ضد أي شخص آخر على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك

  العنف القائم على نوع اجلنس؛     )أ(    
  ؛)اخلتان(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث     )ب(    
  نظام منع املرأة من أن ترث ممتلكات اُألسرة؛    )ج(    
أي ممارســة، مبــا يف ذلــك املمارســات التقليديــة أو العرفيــة أو الدينيــة الــيت        )د(    

تنال من كرامة املرأة وتقوض املساواة بني املـرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك تقـويض كرامـة                    
  ورفاه الطفلة؛

أي سياسات أو سلوك حيد بشكل ظامل مـن حـصول املـرأة علـى حقوقهـا              )هـ(    
  يل واملوارد األخرى؛يف األراضي، وعلى التمو

  التمييز على أساس احلمل؛     )و(    
تقييــد حــصول املــرأة علــى اخلــدمات أو املزايــا االجتماعيــة، مثــل الــصحة        )ز(    

  والتعليم والضمان االجتماعي؛
احلرمان من الفرص، مبا يف ذلك احلصول على خدمات أو فـرص تعاقديـة                 )ح(    

ــل هــؤالء األشــخاص   لتقــدمي اخلــدمات، أو عــدم اختــاذ خطــوات لت   ــة احتياجــات مث لبي
  بصورة معقولة؛

عدم التكافؤ املنهجي يف حصول املرأة على الفـرص نتيجـة لتقـسيم العمـل           )ط(    
    .على أساس نوع اجلنس

وقبل صدور قانون املساواة، مت إصدار أجزاء أخرى من التـشريعات يف حماولـة لتعزيـز                   ٩-١
القـانون   (١٩٩٨ -ال، يـنص قـانون املـساواة يف العمـل           فعلى سبيل املث  . املساواة وعدم التمييز  

، الذي اعتمده الربملان الوطين بعد تقـدمي التقريـر األول جلنـوب أفريقيـا     )١٩٩٨ لسنة ٥٥رقم  
  .عن االتفاقية مباشرة، على إطار للتفاهم والقضاء على التمييز يف مكان العمل

__________ 
  .٢٠٠٠قانون املساواة،   )٦(  
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  . من هذا التقرير١١دة وُيناقَش هذا القانون مبزيد من التفصيل يف إطار املا
  رصد تنفيذ قانون املساواة    

ــة هلــذا البلــد       ١٠-١ ــا مؤســسات مــستقلة تعــزز العمليــات الدميقراطي أنــشأت جنــوب أفريقي
  :ومن األمثلة على هذه املؤسسات. وترصد تنفيذ قانون املساواة

 التمييـز   وهذه احملاكم تتناول مسائل قـانون تعزيـز املـساواة ومنـع           : حماكم املساواة   ١-١٠-١
وتوجد حماكم املساواة يف نفس مبـاين احملـاكم         ). ٢٠٠٠ لسنة   ٤القانون رقم    (٢٠٠٠الظامل،  

  :القضائية، وتتناول القضايا التالية
  التمييز الظامل؛  •  
  نشر معلومات حتض على التمييز الظامل؛  •  
  التحرش؛  •  
  .اخلُطب اليت حتض على الكراهية  •  
يــنص تفــويض هــذه اللجنــة علــى إجــراء  : وق اإلنــسانجلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــ   ٢-١٠-١

وتلتزم وحدة املساواة التابعة هلذه اللجنـة بتحقيـق العدالـة           . )٧(استعراضات منتظمة عن املساواة   
االجتماعية عن طريق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة احلق يف املساواة كما يـنص عليـه                

ذا، تلتزم اللجنة بالتوعية فيما يتعلـق بقـانون   وفضالً عن ه.  من دستور جنوب أفريقيا  ٩القسم  
املساواة الذي يسعى لضمان القضاء على مظـاهر الظلـم يف املاضـي علـى أسـاس نـوع اجلـنس،                  

  :واإلعاقة، والعرق، والعمل على حتقيق املساواة املوضوعية يف البلد عن طريق
 العامــة نيابــة عــن اختــاذ إجــراءات قانونيــة يف حمكمــة املــساواة ملــصلحتها أو للمــصلحة   •  

  شخص آخر ال ميكنه العمل نيابة عنها؛
طلب أي عنصر من الدولة أو أي فرد تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة فيما يتعلـق                  •  

  بتحقيق املساواة؛
رصد وتقييم مدى وجود التمييز الظـامل يف جنـوب أفريقيـا علـى أسـاس العـرق ونـوع                      •  

ثري ذلك، وتقـدمي توصـيات عـن أفـضل الطـرق      اجلنس واإلعاقة وأي أُسس أخرى، وتأ 
  .ملعاجلة املشكلة

__________ 
  )٧(  http://www.sahrc.org.za.  
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أُنشئت هذه اللجنـة عـن طريـق اللجنـة املعنيـة بقـانون              : جلنة املساواة بني اجلنسني     ٣-١٠-١
، وتعـد واحـدة مـن بـني سـت      )١٩٩٦ لـسنة  ٣٩القانون رقـم   (١٩٩٦املساواة بني اجلنسني،   

الدستورية بصورة أساسية عن طريـق الرصـد        هيئات دستورية مستقلة مكلفة بدعم الدميقراطية       
  .يف اجملالني اخلاص والعام

وهـي جلنـة برملانيـة      : جلنة الرصـد املـشتركة لتحـسني نوعيـة حيـاة املـرأة ووضـعها                ٤-١٠-١
ــااللتزام         ــق ب ــة فيمــا يتعل ــة تقــدم احلكوم ــوطين تقــوم برصــد ومراقب ــان ال دائمــة مــن جلــان الربمل

ا، مـع اإلشـارة بـشكل خـاص إىل التزامـات جنـوب أفريقيـا                بالصكوك العاملية اليت وقَّعت عليهـ     
جتاه اتفاقات من قبيل إعالن ومنهاج عمل بيجينغ، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         
ضــد املــرأة، واإلعــالن الرمســي لرؤســاء دول االحتــاد األفريقــي بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف  

لجنـوب األفريقـي بـشأن العالقـة بـني اجلنـسني والتنميـة              أفريقيا، وبروتوكول اجلماعة اإلمنائيـة ل     
)٢٠٠٨.(  
    

   تفسري املساواة  
ــق        ١١-١ دأبــت احملكمــة الدســتورية علــى تفــسري األحكــام الدســتورية عــن املــساواة لتحقي

وقد ساعد كثري من األحكام اهلامـة الـيت أصـدرهتا احملكمـة بـشأن املـساواة       . املساواة املوضوعية 
وقـد كفلـت األحكـام      . القانونية والواقعية بني املرأة والرجل بصورة أساسية      على دعم املساواة    

الرئيسية اليت أصدرهتا احملكمة يف هذا الصدد الدفاع عن حقوق املرأة وحرياهتا يف جمـاالت مـن              
قبيل قوانني اإلرث العرفية واإلسالمية، وقانون التـأمني، والعنـف ضـد املـرأة، ومحايـة اُألمومـة،         

وُتنـاقَش هـذه    . إلجيابية اليت هتدف إىل التعجيل حبصول املرأة على الفرص االقتـصادية          والتدابري ا 
  .األحكام بالتفصيل يف األقسام ذات الصلة من هذا التقرير

    
   العنف ضد املرأة  

  .نوقشت هذه املسألة بصورة وافية يف القسم اخلامس من التقرير  
    

  لى التمييز ضد املرأةااللتزامات املتعلقة بالقضاء ع: ٢املادة     
    

    جتسيد مبدأ املساواة): أ (٢املادة   
قطعت جنوب أفريقيا شـوطاً كـبرياً يف تنفيـذ تـدابري هتـدف إىل جتـسيد مبـدأ املـساواة              ١-٢

وكـثري مـن املـسائل الـيت     . بني املرأة والرجل يف مجيع التشريعات والتـدابري اإلداريـة ذات الـصلة            



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

36 10-28861 
 

 فيما يتعلق بالدستور والتـشريعات      ١ا التقرير بشكل فعال يف املادة        قد تناوهل  ٢أُثريت يف املادة    
وُتناقَش فيما يلـي تـدابري تـشريعية أخـرى بالتفـصيل      . اليت هتدف إىل ضمان ممارسة عدم التمييز      

  .ولن تتكرر يف أقسام أخرى ذات صلة مثل العمالة
كــل حــزب ) ١٩٩٨ لــسنة ٧٣القــانون رقــم  (١٩٩٨ويطالــب القــانون االنتخــايب،   ٢-٢

مسجل وكل مرشح باحترام حقوق املرأة والتواصـل بـصورة حـرة مـع األحـزاب واملرشـحني،                  
وتــسهيل املــشاركة الكاملــة للمــرأة علــى قــدم املــساواة يف األنــشطة الــسياسية، وضــمان حريــة  
وصــول املــرأة إىل كافــة االجتماعــات الــسياسية العامــة، واملــسريات، واملظــاهرات، واملــؤمترات  

ــة، ــة لــضمان     اجلماهريي ــع اخلطــوات املمكن ــسياسية العامــة األخــرى، واختــاذ مجي  واألحــداث ال
، اختـذ املــؤمتر  ٢٠٠٧ديــسمرب /ويف كـانون األول . مـشاركة املـرأة حبريــة يف األنـشطة الــسياسية   

الوطين األفريقـي قـراراً بـضمان تكـافؤ اجلنـسني يف هياكلـه اخلاصـة بـصنع القـرار وفيمـا يتعلـق                        
  . الوطين ويف اجملالس التشريعية اإلقليميةباملمثلني يف الربملان

ــي،       ٣-٢ ــة للحكــم احملل ــانون اهلياكــل البلدي ــنص ق ــم   (١٩٩٨وي ــانون رق ــسنة ١١٧الق  ل
على متثيل املرأة على قدم املساواة مـع الرجـل يف قـوائم األحـزاب الـسياسية واللجـان                    ) ١٩٩٨
  .الفرعية

ــة واإلدارة،     ٤-٢ ــادة التقليدي ــانون إطــار القي ــم   (٢٠٠٣ويطالــب ق ــانون رق ــسنة ٤١الق  ل
 يف املائة على األقـل مـن أعـضاء اجمللـس الـوطين للقـادة التقليـديني مـن                    ٣٠بأن يكون   ) ٢٠٠٣
وينص القانون على تدابري لتكافؤ التمثيـل بـني القـادة التقليـديني مـن اإلنـاث والـذكور                   . النساء

 اجلنـسني وعـدم التمييـز       يف البلديات الفرعية واحمللية، ويـنص صـراحة علـى تعزيـز املـساواة بـني               
جيـب أن يتحـول    ” مـن الديباجـة علـى أنـه          ٣ويـنص القـسم الفرعـي       . على أساس نوع اجلـنس    

اجملتمع التقليدي ويتكيف مع القانون العريف والعادات ذات الصلة عند تطبيق هذا القـانون مـن          
 طريـق منـع    احلقـوق بالدسـتور، خاصـة عـن     ميثاقأجل االلتزام باملبادئ ذات الصلة الواردة يف        

ــة        ــسني يف خالف ــل اجلن ــدم يف دعــم متثي ــسعي إلحــراز تق ــساواة، وال ــز امل ــز الظــامل، وتعزي التميي
وقــد أنــشأت مؤســسة القيــادة التقليديــة جلنــة معنيــة بالعالقــة بــني  . “وظــائف القيــادة التقليديــة

ــة تــساعد علــى رصــد املمارســات      ــشباب، واألطفــال، واألشــخاص ذوي اإلعاق اجلنــسني، وال
وتعمـل أيـضاً علـى اسـتمرار النقـاش عـن            . ت الثقافية اليت تقوض املـساواة بـني اجلنـسني         والعادا

  .العالقة بني اجلنسني يف مؤسسة القيادة التقليدية
، وضعت وزارة احلكم اإلقليمي واحمللي، اليت تـضم جملـس           ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول   ٥-٢

وتعـد هـذه الـسياسات      . كم احمللـي  القادة التقليـديني، إطـاراً للـسياسات اجلنـسانية اخلاصـة بـاحل            
الــشاملة حامســة لــضمان التعــبري بــصورة عمليــة عــن األحكــام املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني     
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والتكافؤ يف السياسات األساسـية للحكـم احمللـي، وعمليـات التخطـيط، والـربامج، واملـشاريع،                 
اواة بـني اجلنـسني ومتكـني       وتقترح السياسات جتسيد استراتيجية خاصة بتعزيز املس      . وامليزانيات

  .وفضالً عن هذا، فإهنا تضع إطاراً للرصد والتقييم ملتابعة التقدم. املرأة يف جمال احلكم احمللي
 لـــسنة ٣٢القـــانون رقـــم (، ٢٠٠٠ويعمـــم قـــانون الـــنظم البلديـــة، : احلكـــم احمللـــي  ٦-٢

ــا        ) ٢٠٠٠ دئ األساســية أيــضاً املنظــور اجلنــساين باملــشاركة مــع اهلياكــل البلديــة ويــضع املب
ــهوض االجتمــاعي        ــدماً حنــو الن ــسري قُ ــديات مــن ال ــتمكني البل ــة ل ــات الالزم ــات والعملي واآللي
واالقتــصادي باجملتمعــات احملليــة، وضــمان تعمــيم الوصــول إىل اخلــدمات األساســية امليــسَّرة         

  :وفيما يلي أمثلة لبعض املبادرات. للجميع
ــاً يــؤدي املوقــع  توجــد لــدى البلــديات قــدرات متباينــة مــن حيــث ا    •   ملــوارد،ص وأحيان

  اجلغرايف إىل زيادة الفوارق يف القدرات؛
. تعــد البلــديات ذات املــوارد اجليــدة أكثــر تقــدماً يف برنــامج تعمــيم املنظــور اجلنــساين    •  

ويتمثل التحدي يف دعم وتعزيز البلديات لتنفيذ إطار الـسياسات اجلنـسانية للحكومـة              
   االستدامة؛أجلاحمللية من 

وفر الـشراكات بـني احلكومـة واملنظمـات النـسائية تـدريباً علـى مراعـاة الفـوارق بـني                     ت  •  
  اجلنسني والتمكني وتعميم املنظور اجلنساين؛

.  عـضوة مـن أعـضاء اجملـالس        ١٥٠سيحقق برنامج تطوير القيادة البلدية الفائدة لنحو          •  
ــنطقيت كاكــادو وكــريس هــاين، ويف     ــشرقية مب ــامج يف كيــب ال ــو وســُيدار الربن  ليمبوب

  مبنطقة سيخوخون الكربى؛
وتــشارك مؤســسة القيــادة التقليديــة يف األنــشطة واحلمــالت املتعلقــة باملــساواة بــني           •  

ال للعنــف ضــد ” يومــا حتــت عنــوان  ١٦اجلنــسني مثــل محلــة النــشطاء الــيت تــستغرق   
  .)٨(“النساء واألطفال

  قوانني املساواة وعدم التمييز    
قانون املساواة اجلانـب الرئيـسي مـن التـشريع الـذي يطبـق             كما لوحظ قبل ذلك، يعد        ٧-٢

ــز  ــدأ عــدم التميي ــانون املــساواة يف العمــل،   ١٩٩٨ففــي عــام  . مب ــا ق ، أصــدرت جنــوب أفريقي
ويـنص هـذا القـانون علـى إطـار للقـضاء علـى عـدم                ). ١٩٩٨ لسنة   ٥٥القانون رقم    (١٩٩٨

. ى فـرص سـوق العمـل ومزاياهـا        التكافؤ املنهجي واهليكلي والتمييـز فيمـا يتعلـق باحلـصول علـ            
__________ 

  .٢٠٠٨مدخالت من وزارة احلكم اإلقليمي واحمللي للتقرير اخلاص باالتفاقية،   )٨(  
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وينص أيضاً على إطار لتنفيذ تدابري إجيابية، أشار إليها القانون، مثل تدابري العمل اإلجيـايب الـيت                 
هتدف إىل تصحيح اخـتالالت املاضـي عـن طريـق إعطـاء األولويـة للنـهوض بـاملرأة، والـسكان                     

  .السود، واألشخاص ذوي اإلعاقة
األوىل . تيجيتني رئيسيتني ملواجهة التمييز يف مكان العمـل       ويستخدم هذا القانون استرا     ٨-٢

، بينمـا تفـرض األخـرى واجبـات إجيابيـة علـى كـل        )٢الفـصل   (تركز على حظر ومنع التمييـز       
.  موظفاً أو أكثـر أو يقتـرب مـن احلـدود املاليـة لقطـاع منـصوص عليـه                   ٥٠صاحب عمل لديه    

ه القضاء على عـدم التكـافؤ يف مكـان    ويطالَب أصحاب العمل هؤالء بتنفيذ هنج تشخيصي جتا 
ــسود       . العمــل ــام دخــول ال ــد احلــواجز أم ــة سياســاهتم وممارســاهتم لتحدي ــشمل مراجع وهــذا ي

والنــساء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل مكــان العمــل، ورفــع كفــاءهتم، وتطــورهم الــوظيفي،    
ذه احلـواجز   ومن املقرر تنفيذ التدابري اليت تستجيب لكل حاجز من هـ          . وأجورهم، واستبقائهم 

واليت ينبغي أن تتضمن أرقاماً مستهدفة لتحقيق التمثيل املتكافئ هلذه الفئات الثالث على فتـرة               
  .من الزمن إىل أن خيتفي التمييز وعدم التكافؤ بصورة جوهرية

وتقوم جهـات التنـسيق اجلنـساين بتطـوير القـدرات واملهـارات بـشكل متزايـد إلجـراء                     ٩-٢
مج من أجل التأكد من تأثريها على العالقـات بـني اجلنـسني يف أمـاكن                حتليل جنساين هلذه الربا   

  .العمل
  قوانني أخرى تؤثر على التمييز، مع التركيز بشكل خاص على مكان العمل  ١٠-٢

  ١اجلدول 
  قائمة بالقوانني والسياسات اليت تؤثر على التمييز يف مكان العمل

  لتمييزموجز خمتصر للتأثري على ا    السياسات/االتشريعات

ــز ــع التمييـ ــساواة ومنـ ــز املـ ــانون تعزيـ قـ
 لــسنة٤القــانون رقــم  (٢٠٠٠الظــامل، 
٢٠٠٠(  

يتنــاول هــذا القــانون بــصورة شــاملة قــضايا التمييــز ويتــصدى للعوامــل    
ويــشمل املــوظفني والقــضايا . القائمــة لتعزيــز املــساواة يف مكــان العمــل

 ٥٥القــانون رقــم  (١٩٩٨الــيت مل يتناوهلــا قــانون املــساواة يف العمــل،  
ويغطـــي نطاقـــه مجيـــع جمـــاالت احليـــاة، مبـــا يف ذلـــك  ). ١٩٩٨لـــسنة 
علـى أسـاس اجلـنس وأُسـس        “ التحـرش ”وحيظر القانون أيضاً    . اُألسرة

اخلُطب الـيت حتـض علـى       ”أخرى أو جمموعة من اُألسس، وحيظر أيضاً        
  .“الكراهية

ــل،   ــساواة يف العمـــ ــانون املـــ ١٩٩٨قـــ
  )١٩٩٨ لسنة ٥٥القانون رقم (

ــة يف جمــال       ــة العادل يــسعى هــذا القــانون لتعزيــز تكــافؤ الفــرص واملعامل
، وتنفيـذ تـدابري عمليـة       )الظـامل (العمل عن طريـق القـضاء علـى التمييـز           

إجيابيـــة لعـــالج املـــساوئ الـــيت تواجههـــا املـــرأة واجلماعـــات احملرومـــة  
األخرى، لضمان متثيلهم املتكافئ يف مجيـع الفئـات الوظيفيـة واملـساواة             

  .مكان العمليف 
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قـــــانون إطـــــار سياســـــات املـــــشتريات
٥القــــانون رقــــم  (٢٠٠٠التفــــضيلية، 

  )٢٠٠٠لسنة 

مـن  ) ٢ (٢١٧هذا نظام أساسي دسـتوري صـدر فيمـا يتعلـق بالقـسم                
ويــسعى القــانون إىل وضــع إطــار للمعاملــة التفــضيلية للمــرأة . الدســتور

الت من مجيع األجناس، والـسود، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف املعـام            
الــشرائية، كوســيلة ملعاجلــة االخــتالالت التارخييــة، مــن أجــل اإلســراع   

ويـضع القـانون نظامـاً للتـدقيق يف القـرارات اخلاصـة             . باملساواة الواقعية 
ويتضمن اإلطـار نقاطـاً تفـضيلية للـسود         . باملناقصات الدولية أو العقود   

ن وكـا . من النساء والرجال، والنساء واألشخاص البيض ذوي اإلعاقـة      
التحدي الذي يواجه تنفيذ هـذا القـانون هـو أن نظـام التـدقيق مل يكـن                  
فعــاالً ويــؤدي يف معظــم احلــاالت إىل حــصول احملظــوظني تارخييــاً علــى 

ومـــن شـــأن مواءمـــة هـــذا القـــانون مـــع قـــانون . العطـــاءات أو العقـــود
  .التمكني االقتصادي الواسع النطاق للسود أن يعزز من أثره

القـانون (١٩٩٨ت،  قانون تنمية املهارا  
ــم  ــسنة ٩٧رقــــ ــانون) ١٩٩٨ لــــ وقــــ

١٩٩٩ضــــــرائب تنميــــــة املهــــــارات، 
  )١٩٩٩ لسنة ٩القانون رقم (

ويتطلـب تنفيـذ قـانون     . يضع هذا القانون إطاراً لتنظيم تنميـة املهـارات          
التآزر مـع  ) ١٩٩٨ لسنة  ٥٥القانون رقم    (١٩٩٨املساواة يف العمل،    

، حتــدد اســتراتيجية تنميــة   وفــضالً عــن ذلــك  . إطــار تنميــة املهــارات  
 يف  ٥٤(املهارات أرقاماً مـستهدفة بالنـسبة للمـرأة مـن مجيـع األجنـاس               

  .؛ والسود، مبا يف ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة)املائة
قــــانون الــــشروط األساســــية للعمالــــة،

ــم   (١٩٩٧ ــانون رقــــ ــسنة٧٥القــــ  لــــ
١٩٩٧(  

ويتنــاول أيــضاً . ةحيمــي هــذا القــانون احلقــوق املتعلقــة باحلمــل واألبويــ   
وقـد مت توسـيع هـذا القـانون ليـشمل خادمـات       . شروطاً أخـرى للعمـل   

  .املنازل
ــة،   ــات العماليـــ ــانون العالقـــ ١٩٩٥قـــ

  )١٩٩٥ لسنة ٦٦القانون رقم (
يتناول هذا القانون حقوق العمال املختلفـة مبـا يف ذلـك حقـوق احلريـة            

نـسي يف مكـان   ويتنـاول أيـضا التحـرش اجل   . النقابية واملساومة اجلماعية 
  .العمل

قــــانون الــــتمكني االقتــــصادي الواســــع
القــانون رقــم (٢٠٠٣النطــاق للــسود، 

  )٢٠٠٣ لسنة ٥٣

يتناول هـذا القـانون الـتمكني االقتـصادي للـسود مـن النـساء والرجـال                   
ويعطـي القـانون األولويـة لقـضايا مـن قبيـل            . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

طريــق تنميــة املــوارد البــشرية املــساواة يف العمالــة وتكــافؤ الفــرص عــن 
  .واملشتريات التفضيلية وإعادة هيكلة أرصدة الدولة

قانون املـسامهة يف التـأمني ضـد البطالـة،
 )٢٠٠٢ لسنة ٤القانون رقم  (٢٠٠٢

ينطبــق هــذا القــانون علــى خــدم املنــازل والعمــال املــومسيني وأصــحاب    
 الراتــب  يف املائــة مــن١أعمــاهلم، ويــنص علــى مــسامهة شــهرية بنــسبة  

وهو يلزم صاحب العمـل بتـسجيل       . ُتدفع لصندوق التأمني ضد البطالة    
  .املوظف، وقد حسَّن كثرياً من املزايا اخلاصة بالعمال املعّرضني

الكتاب األبـيض عـن العمـل اإلجيـايب يف
  اخلدمة العامة

وتتـضمن هـذه    . تتناول هذه الوثيقة حقوق املـوظفني يف اخلدمـة العامـة            
  .جر الكامل أثناء إجازة اُألمومة ملدة أربعة أشهراحلقوق دفع األ

. هــذه الوثيقــة وضــعتها وزارة العمــل لــضمان محايــة العمــال املعّرضــني      التحديد القطاعي خلدم املنازل
وهي حتدد ظروف العمل األساسية واحلد األدىن لألجور بالنسبة خلـدم       

ألجور هلـؤالء   املنازل والبستانيني، وتنص أيضاً على زيادات سنوية يف ا        
، مــن املقــرر أن ٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١واعتبــاراً مــن . العمــال

حيــصل مثــل هــؤالء املــوظفني املتفــرغني علــى زيــادة يف أجــورهم بنــسبة 
  .يف املائة كحد أدىن ٨

قانون تنمية املوارد التعدينيـة والبتروليـة،
ــم   (٢٠٠٢ ــانون رقــــ ــسنة٢٨القــــ  لــــ
٢٠٠٢(  

  .رأة يف املشاركة يف املناجم وامتالكهايدعم هذا القانون حق امل  

الكتاب األبيض عن سياسات األراضـي
  يف جنوب أفريقيا

تنص هذه الوثيقة على تدابري هتدف إىل متكني املرأة من احلـصول علـى                
  .اخلدمات املالية وخدمات الدعم
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ــات ــرارات اخلاصــة باالئتمان ــانون اإلق ق
القـانون (٢٠٠٠الداخلية والرهونـات،    

  )٢٠٠٠ لسنة ٦٣رقم 

. يقدم هذا القانون ائتمانات للمـرأة والفئـات األخـرى احملرومـة تارخييـاً          
  .وهو يشجع املؤسسات املالية على منحهم ائتمانات حليازة املنازل

ــوير وســائل ــوع وتط قــانون وكالــة التن
١٤القــــانون رقــــم  (٢٠٠٢اإلعــــالم، 

  )٢٠٠٢لسنة 

ــراع باملــ        ــانون لوضــع إطــار لإلس ــذا الق ــسعى ه ــا يف ذلــك  ي ساواة، مب
املساواة بني اجلنسني يف ملكية وسائل اإلعـالم، ومراقبتـها، واملـشاركة            

وهو يعد أحد التدابري اخلاصـة الـيت نفـذهتا احلكومـة،            . فيها، ومضموهنا 
يف شراكة مع اجملتمع املدين، لتعميم مبدأ املساواة، مبا يف ذلك املـساواة           

  .بني اجلنسني، يف وسائل اإلعالم
 الــــتمكني االقتــــصادي الواســــعقــــانون

القــانون رقــم (٢٠٠٣النطــاق للــسود، 
  ) ٢٠٠٣ لسنة ٥٣

يسعى هـذا القـانون إىل تـصحيح تركـة االخـتالالت العنـصرية للفـصل                  
ــوب      ــصاد جن ــشاركة يف إطــار اقت ــة، وامل ــة، واإلقام ــصري يف امللكي العن

وقـد سـعت احلكومـة    . أفريقيا، وجيسد يف أحكامه متكني املرأة السوداء  
يـــضاً إىل تعمـــيم املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف أدوات التنفيـــذ الرئيـــسية  أ

مبوجب القانون، وخاصة مـدونات املمارسـات اجليـدة لـتمكني الـسود             
  .ولوحة الدرجات العامة لقياس متكني السود

ومع أن املبادرات القطاعية مثـل مواثيـق الـتمكني االقتـصادي مل تعمـل                 
عد اجلنساين، فإن هذا جيري التـصدي       حىت اآلن بالقدر الكايف لدعم البُ     

له يف منتـديات احلـوار ذات الـصلة ويف الـصكوك العامـة الـيت أصـدرهتا         
ويغطي القـانون طائفـة واسـعة       ). املدونات ولوحة الدرجات  (احلكومة  

ــى        ــال واحلــصول عل ــة األعم ــها تنمي ــن بين ــصادية، م ــضايا االقت ــن الق م
عمــل وتطــوير املهــارات  وهــو يتنــاول أيــضاً املــساواة يف ال . االئتمانــات

  .املتعلقة بتمكني السود من النساء والرجال
  
غــري أنــه جيــب مالحظــة أنــه يف حالــة التمييــز علــى أســاس احلمــل، بينمــا حيظــر قــانون     ١١-٢

ــم   (١٩٩٨املــساواة يف العمــل،   ــانون رق ــسنة ٥٥الق ــل هــذا   )١٩٩٨ ل ــانون املــساواة، مث ، وق
) ١٩٩٧ لـسنة    ٧٥القـانون رقـم      (١٩٩٧مالـة،   التمييز، ويـنص قـانون الـشروط األساسـية للع         

علــى محايــة إجــازة اُألمومــة، فــإن املــشكلة تتمثــل يف أن هــذا القــانون األخــري يتــضمن أحكامــاً  
ــاء إجــازة اُألمومــة    وكانــت هــذه املــسألة موضــع انتقــاد مــن جانــب    . واضــحة عــن األجــر أثن

ة دســتورية تقــوم برصــد القطــاعني العــام واخلــاص يف عمــل جلنــة املــساواة يف العمــل، وهــي هيئــ
  .وتقييم تنفيذ قانون املساواة يف العمل يف مكان العمل

وهناك عدة قضايا قانونية يف هذا الصدد أثرت بـصورة إجيابيـة علـى النـساء واألطفـال                    ١٢-٢
  :ومن بني أفضل املمارسات يف هذا الصدد. يف جنوب أفريقيا

القــانون  (١٩٧٧ءات اجلنائيــة، التعــديالت املختلفــة الــيت أدخلــت علــى قــانون اإلجــرا   •  
  ؛)١٩٧٧ لسنة ٥١رقم 

احلد األدىن لألحكام على جرائم معينة على النحو الذي حدده قـانون تعـديل القـانون                  •  
  ؛)١٩٩٧ لسنة ١٠٥القانون رقم  (١٩٩٧اجلنائي، 
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  القيود املتعلقة بأحكام الكفالة؛  •  
  اجلرائم اجلنسية وحماكم اُألسرة؛  •  
  لعمل؛تطورات قانون ا  •  
  ؛)١٩٩٨ لسنة ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨قانون املساواة يف العمل،   •  

  ؛)١٩٩٨ لسنة ١١٦القانون رقم  (١٩٩٨قانون العنف املرتيل،   •  .
  ).١٩٩٨ لسنة ٩٩القانون رقم  (١٩٩٨قانون اإلعالة،   •  

ب ة يف جنـو  أاألحكام الرئيسية للمحكمة الدستورية اليت أثرت بصورة إجيابيـة علـى املـر                
  أفريقيا

  :أصدرت احملكمة الدستورية عدداً من األحكام اهلامة على النحو املوجز أدناه  ١٣-٢
هناك أحكام خاصة يف االتفاقية تركز بشكل خاص على جوانـب معينـة مثـل                 - ١  

ــضايا       ــة هبــا، وق ــة املتعلق ــة، والقــوانني العرفي ــاطق الريفي ــاملرأة يف املن ــهوض ب الن
ن مـن املالئـم اإلشـارة إىل قـضايا خاصـة كـان              وهلذا سـيكو  . العنف ضد املرأة  

  .هلا أثر كبري يف هذا الصدد
  القانون العريف    

  )٩(هبي

 األكــربكانــت هــذه القــضية تتعلــق بأحــد التحــديات الدســتورية لقاعــدة اإلبــن    - ٢  
وقــد قُــدم الطلــب نيابــة عــن . تطبــق يف القــانون العــريف األفريقــي للخالفــة كمــا

وقــد قيــل إن  . لــسيدة نونتوفيكــو هبــي وزوجهــا املتــوىف    اإلبنــتني القاصــرتني ل 
 متيِّـز بـصورة   األكرباألحكام املطعون فيها وقاعدة القانون العريف اخلاصة باإلبن    

  .)١٠(ظاملة ضد اإلبنتني من حيث أهنا متنعهما من أن ترثا عقار أبيهما الراحل
__________ 

  )٩(  Bhe and Others v Magistrate, Khayelitsha and Others CCT49/03; Shibi v Sithole and Others 

CCT69/03; South African Human Rights Commission and Another v President of the Republic of South 

Africa and Another 2005 (1) SA850 (CC); 2005 (1) BCLR 1 (CC).  
ريقيـا حلقـول اإلنـسان ومنظمـة الوصـاية القانونيـة للمـرأة بـدخول احملكمـة مباشـرة يف                   ُسمح للجنة جنـوب أف      )١٠(  

القضية الثالثة اليت أٌقيمت للـصاحل العـام، وكـدعوى مجاعيـة نيابـة عـن مجيـع النـساء واألطفـال احملـرومني مـن                          
  .األكرباملرياث بسبب األحكام املطعون فيها واخلاصة بقاعدة اإلبن 

نة املساواة بني اجلنسني بأن تكـون صـديقة للمحكمـة، مـع وزيـر العـدل والتطـور الدسـتوري                     وقد ُسمح للج      
  .، وقدمت اللجنة تقارير شفوية وكتابية)الذي كان شاهداً يف كل قضية(
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 والـصيغة   األكـرب اإلبـن   ونظرت احملكمة يف قاعدة القانون العريف األفريقي عن           - ٣  
ــأن هــذه   . الــيت طُبقــت هبــا فيمــا يتعلــق بــإرث املمتلكــات    وقــضت احملكمــة ب

القاعدة متيز بشكل ظامل ضد املرأة والطفلتني غري الشرعيتني، ولـذلك أعلنـت            
  .أهنا غري دستورية وباطلة

وأعلنـت احملكمـة كـذلك أنـه بينمـا سـيكون مـن األفـضل للمحـاكم أن تـضع             - ٤  
جديدة للقانون العريف األفريقي لتعبِّر عن القانون العريف القـائم وتـوائم            قواعد  

القــانون العــريف مــع الدســتور، فــإن هــذا العــالج لــيس جمــدياً يف هــذه املــسألة، 
 قاعدة أساسية بالنسبة للقـانون العـريف وال ميكـن    األكربنظراً ألن قاعدة اإلبن     

  .على حدةاالستعاضة عنها على أساس تناول كل حالة 
  )١١(غوميدي    

 وقائع هذه القضية هي أن إليزابيث غوميـدي تزوجـت زواجـاً عرفيـاً يف عـام                 - ٥  
وقـد اهنـار الـزواج    .  وهو الزواج الوحيد الذي كان زوجها طرفـاً فيـه    ١٩٦٨

 بدأ زوجهـا يف إجـراءات   ٢٠٠٣يناير /ويف كانون الثاين. بعد ذلك بال رجعة  
ى أن الـزواج العـريف الـذي يـتم بعـد بـدء              وينص قانون االعتراف علـ    . الطالق

، يتحـول تلقائيـاً إىل   ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥نفاذ هذا القانون، وهو     
غري أن القانون ال ينص على هـذا النظـام للملكيـة فيمـا يتعلـق       . ملكية جمتمعية 

بالزواج العريف الذي يتم قبل بدء نفاذ القانون، ولذا فـإن هـذا الـزواج ينظمـه          
  . العريفالقانون

ونتيجة لذلك، فإن الزوجة اليت تتزوج زواجاً عرفياً قبل بدء نفاذ القـانون لـن              - ٦  
وفحصت احملكمة أيضاً قـانون     . يكون هلا احلق يف أي شيء عند فسخ الزواج        

ــو    ــدّون يف كوازول ــريف امل ــزواج الع ــرأة املتزوجــة    -ال ــذي خيــضع امل ــال، ال  نات
لذي يعتـرب املالـك الوحيـد والـذي لـه           مبوجب القانون العريف لسلطة زوجها، ا     
ورأت احملكمـة الدسـتورية أن هـذه        . حق التصرف يف مجيـع ممتلكـات اُألسـرة        

األحكام املطعون فيها أحكام متييزيـة واضـحة علـى أسـاس واحـد علـى األقـل           
فـاملرأة الـيت تتـزوج زواجـاً عرفيـاً هـي          . من اُألسس املدرجة وهو نوع اجلـنس      

  .ساواة يف حقوق امللكيةوحدها اليت ختضع لعدم امل

__________ 
  )١١(  Gumede v President of the Republic of South Africa and Others (Women's Legal Centre Trust as Amicus 

Curiae) [2008] ZACC 23.  
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  )١٢(تاينيكو    

تتعلــق هــذه القــضية بقبيلــة بــالويي وقرارهــا بــأن يكــون الــرئيس التــايل امــرأة،    - ٧  
انظـر   (األكـرب وهي السيدة شـيلوبانا، والـذي يعـد خروجـاً عـن قاعـدة اإلبـن                 

وقد رأت احملكمة أن اخلالفة يف رئاسة قبيلة بالويي كانت تـتم            ). اإلطار أدناه 
غري أنه كان من سلطة السلطات التقليديـة        . األكرب املاضي وفقاً ملبدأ اإلبن      يف

. وقـد فعــل ذلــك وفقـاً للحــق الدســتوري يف املــساواة  . تطـوير القــانون العــريف 
ــاً للدســتور        ــه اخلــاص وفق ــدي لقانون ــراف بتطــوير اجملتمــع التقلي ــة االعت وقيم

ــة احل    ال ــانوين أو محاي ــيقني الق ــها ضــرورة ال ــوقتقابل ــيري   . ق ــتج عــن تغ ومل ين
ــسيدة         ــّم ال ــوا، َع ــسيد نواميت ــة، ومل يكــن لل ــبهة قانوني ــريف أي ش ــانون الع الق

  .شيلوبانا وشقيق رئيس القبيلة الراحل، أي حق يف رئاسة القبيلة
  تستطيع املرأة أن تكون من الزعماء: ٢اإلطار     

عتــراف بــاملرأة يف حكــم قوبــل بالترحيــب بوصــفه حيقــق املــساواة بــني اجلنــسني واال     
كزعيمة تقليدية، حصلت امرأة من قبيلة ليمبوبو على احلـق يف خالفـة زوجهـا الراحـل                 

 شـيلوبانا   -فقد قضت احملكمة الدستورية بـأن تعـيني تـاينكو نواميتـاوا             . كرئيسة للقبيلة 
حـدث  . خلالفة زوجها الراحـل كـرئيس لقبيلـة بـالويي بـالقرب مـن تـزانني يعـد قانونيـاً                   

 دون أن يكــون لــه ١٩٦٨ت أبوهــا، الــزعيم فوفــوزا نواميتــاوا يف عــام ذلــك عنــدما مــا
وكان القانون العريف يف ذلك الوقـت ال يـسمح للمـرأة بـأن تتـوىل زعامـة                  . وريث ذكر 

وبــدالً مــن ذلــك أخــذ عمهــا مكاهنــا، شــقيق زعــيم القبيلــة الراحــل، يف زعامــة  . القبيلــة
رت القبيلـــة هـــذا الترتيـــب ، غيَّـــ١٩٩٧ و ١٩٩٦بـــني عـــامي  ويف الفتـــرة مـــا. القبيلـــة

واختذت قرارات تقدمية بعودة زعامة القبيلة إىل بيت الزعيم الراحـل فوفـوزا نواميتـاوا،               
وكـان قـد صـدر حكـم        .  شيلوبانا رئاسة القبيلة من عمها     -وقررت أن تتوىل نواميتاوا     

ــاوا   ــع نواميت ــا إىل جانــب     -مبن  شــيلوبانا مــن أن ختلــف أباهــا، وأيــدت حمكمــة بريتوري
ويف حكــم غــري مــسبوق، أعلــن القاضــي جوهــان فــان در . كمــة الــنقض هــذا احلكــمحم

وستويزان أن احملكمـة وحمكمـة الـنقض مل تعترفـا بـسلطة الـسلطات التقليديـة يف تطـوير                  
  .القانون العريف وأن الدستور يطالب احملاكم باحترام هذه السلطة

    صحيفة سويتان

__________ 
  )١٢(  Shilubana and Others v Nwamitwa (Commission for Gender Equality; National of Rural Women; 

Congress of Traditional Leaders of South Africa as Amici Curiae) 2008 ZACC 9.  
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  اخلالفة بال وصية    
  )١٣(دانيالز    

، )١٩٨٧ لـسنة  ٨١القـانون رقـم    (١٩٨٧عطى قـانون اخلالفـة بـال وصـية،          أ  - ٨  
) ١٩٩٠ لــسنة ٢٧القــانون رقــم  (١٩٩٠وقــانون حقــوق األزواج األرامــل، 

ــة مبمتلكــات الــزوج املتــوىف    وكانــت . للــزوج األرمــل أو األرملــة حــق املطالب
ــزوج املتــوىف طبقــاً للــشريعة      صــاحبة الطلــب يف هــذه املــسألة متزوجــة مــن ال

 ١٩٦١ولكـــن الـــزواج مل يـــتم وفقـــاً لـــشروط قـــانون الـــزواج،  . ســـالميةاإل
  ).١٩٦١ لسنة ٢٥القانون رقم (

وطلبت صاحبة الدعوى حكماً باالعتراف هبا كزوجـة للمتـوىف طبقـاً لقـانون                - ٩  
ورأت احملكمـــة ). ١٩٨٧ لـــسنة ٨١القـــانون  (١٩٨٧اخلالفـــة بـــال وصـــية، 
ستخدم يف هـذا القـانون تـشمل        على النحو املـ   “ الزواج”الدستورية أن كلمة    

ورأت كـذلك أن    . الشريك الباقي على قيد احليـاة يف زواج إسـالمي أُحـادي           
ــاة  ”كلمــة  ــد احلي ــاقي علــى قي ــانون حقــوق   “ الب علــى النحــو املــستخدم يف ق

ــسنة  ــانون رقـــم  (١٩٩٠األزواج األرامـــل لـ ــسنة ٢٧القـ يـــشمل ) ١٩٩٠ لـ
ــاة يف زواج إســالمي       ــد احلي ــى قي ــاقي عل ــشريك الب ــاديال ــضت  . أُح ــذا ق ول

علــى “ علــى قيــد احليــاة”و “ زوجــاً”احملكمــة بــأن صــاحبة الــدعوى كانــت 
  .النحو املشار إليه يف القانونني

  العنف ضد املرأة    
  )١٤(كارميشيلي    

كانت القضية تتعلق مبا إذا كانـت احملكمـة العليـا وحمكمـة الـنقض العليـا هلمـا                    -  ١٠  
ــوم    ــُب”احلــق يف توســيع مفه ــا“ طالنال ــى ضــوء الواجــب   يف ق ــنح عل نون اجلُ

  .الدستوري للدولة حبماية حقوق املرأة
فقد أقامت صاحبة الـشكوى دعـوى ضـد الـوزيرين املعنـيني بـسبب األضـرار                   - ١١  

اليت حلقت هبا نتيجـة هجـوم وحـشي مـن جانـب رجـل كـان ينتظـر احملاكمـة                     
فعلـى الـرغم مـن سـجله احلافـل بـالعنف       . لـشروعه يف اغتـصاب امـرأة أخـرى    

__________ 
  )١٣(  Daniels v Campbell No and Others 2004 (7) BCLR 735 (CC)  
  )١٤(  Carmichele v Minister of Safety and Security and Another (Centre for Applied Legal Studies 

Intervening) 2001 (4) SA 938 (CC); 2001 (10) BCLR 995 (CC).  
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وادعــت . نــسي، إال أن الــشرطة واملــدعي أوصــيا بــاإلفراج عنــه بــال كفالــة اجل
صــاحبة الــشكوى يف احملكمــة العليــا أن هــذا يعــد إمهــاالً مــن جانــب الــشرطة  

واسـتندت أيـضاً إىل الواجبـات الـيت فرضـها الدسـتور املؤقـت علـى                 . واملدعي
مة واحلريـة   الشرطة وعلى الدولة يف إطار حق الفرد يف احلياة واملساواة والكرا          

ــأن    . واألمــن واخلــصوصية  وقــضت احملكمــة الدســتورية يف حكــم باإلمجــاع ب
الدولة ملزمة مبوجب الدستور والقانون الدويل مبنـع التمييـز القـائم علـى نـوع        

ومـن املهـم أن تتحـرر املـرأة مـن           . اجلنس ومحاية كرامة املرأة وحريتها وأمنـها      
ذه القــضية ميكــن اعتبــار  ويف الظــروف اخلاصــة هبــ . التهديــد بــالعنف اجلنــسي 

توصية الشرطة باإلفراج عن املعتدي سلوكاً باطالً يترتب عليـه مـسؤولية عـن     
وباملثل، رأت احملكمـة أن املـدعني الـذين مـن واجبـهم أن يقـدموا إىل                 . النتائج

احملكمة أي معلومات تتصل برفض منح الكفالة، ميكـن أن يكونـوا مـسؤولني              
  .واجبعن اإلمهال يف القيام هبذا ال

  )١٥(مازيا    

ــاً   ”  -  ١٢   ــوم حكمـ ــتورية اليـ ــة الدسـ ــدرت احملكمـ ــضية يف أصـ ــق بتعريـــف  قـ تتعلـ
وكانت املسائل املعروضة أمام احملكمـة تتعلـق أوالً مبـا إذا كـان              . االغتصاب

اإليالج الـشرجي  ’يلزم أوالً تطوير تعريف القانون العام لالغتصاب ليشمل        
  .)١٦(“‘لشخص ما

ازيا أمام احملكمة اإلقليمية بتهمة اغتصاب فتـاة عمرهـا تـسع            فقد َمثُل السيد م     - ١٣  
وقد أثبتت األدلـة الـيت قُـدمت إىل احملكمـة أن املتـهم              . سنوات، وهي الشاكية  

أتى الشاكية من فتحة الشرج، وأن ذلـك يقتـضي إصـدار حكـم علـى أسـاس                
ووضـع القاضـي    . ُجنحة هتك العرض، وحبكم خيتلف عـن حكـم االغتـصاب          

 قانونياً عاماً لالغتصاب ليشمل إيـالج العـضو الـذكري يف فـرج          بنفسه تعريفاً 
أو شــرج شــخص مــا دون موافقتــه، وجعــل التعريــف حمايــداً مــن حيــث نــوع 

وكان األساس أن التفرقة بني إيـالج العـضو الـذكري يف شـرج أُنثـى                 . اجلنس
أو ذكر دون موافقة أي منهما من ناحيـة، وبـني اإليـالج يف فـرج اُألنثـى مـن          

__________ 
  )١٥(  Masiya v Director of Public Prosecutions Pretoria and Another (Centre for Applied Legal Studies; 

Tshwaranang Legal Advocacy Centre as Amici Curiae) 2007 ZACC 9; SA 30 (CC); 2007 (8) BCLR 

827 (CC).  
  .العنوان الرئيسي إلحدى الصحف  )١٦(  



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

46 10-28861 
 

وبعـد تطـوير القـانون      .  األخرى، هي تفرقة غري منطقية وعتيقة ومتييزيـة        ناحية
العام، أدان القاضي املتهم باالغتصاب وأحال املسألة إىل احملكمة العليـا لتأييـد             

ــات القاضــي     . التهمــة وإصــدار احلكــم   ــى حيثي ــة عل ــد أن وافقــت احملكم وبع
ة العليــا أن ورأت احملكمــ. لتطــوير التعريــف، أيــدت احلكــم بتهمــة االغتــصاب

التعريــف احلــايل باطــل دســتورياً وطورتــه ليــشمل تعريــف اإليــالج يف الــشرج 
ونتيجة لـذلك، مت تعـديل      . دون موافقة بعبارات حمايدة من حيث نوع اجلنس       
 وقــانون ١٩٧٧ لــسنة ٥١أحكــام معينــة يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة رقــم  

يدة من حيـث نـوع    لتصبح حما١٩٩٧ لسنة ١٠٥تعديل القانون اجلنائي رقم   
وقـــد أُحيلـــت القـــضية إىل احملكمـــة . اجلـــنس ومتـــسقة مـــع التعريـــف املطـــور

  .الدستورية لتأييد احلكم
ورأت احملكمة الدستورية أنه جيب توسيع التعريف ليـشمل اإليـالج يف شـرج                - ١٤  

  .اُألنثى دون موافقتها
ــاط      - ١٥   ــى إحــدى النق ــة عل ــة يف احملكم ــد رأت أن . واعترضــت األقلي ــف فق تعري

االغتــصاب ينبغــي أن ميتــد أيــضاً ليــشمل اإليــالج يف شــرج شــخص مــا دون   
ودفعت بأن جمرد املوافقـة علـى أن االغتـصاب اعتـداء علـى الكرامـة                . موافقته

وأن االغتــصاب لــيس أقــل خطــورة مــن االعتــداء علــى كرامــة الــضحية مثــل    
ــرأة      ــز بــني الرجــل وامل ــاك معــىن للتميي ــيس هن ــى، فل ــصاب اُألنث ــصار فاق. اغت ت

التعريــف علــى الــضحايا اإلنــاث لــن يزيــد بــأي حــال مــن احلمايــة املمنوحــة     
  .للمرأة، بل إنه سيعزز القوالب النمطية اخلطرية القائمة على نوع اجلنس

  )١٧(ايتهو    
فنجـاح قـضية     .جناح قضية ضحية االغتصاب يفـتح األبـواب أمـام أُخريـات           ”  - ١٦  

قانونيـة عـن اغتـصاهبا مـن جانـب      مارلني هوايت بتحميل الشرطة املـسؤولية ال    
زوجها املصاب بفريوس نقص املناعة البشرية قـد فـتح األبـواب أمـام دعـاوى                

فمنـذ سـت سـنوات، حـصلت علـى         . الضرر ضد أزواج نساء يف وضع مماثـل       
أمر محاية مبنـع زوجهـا املتـهم باالعتـداء اجلنـسي، وهـو تومـاس هوايـت، مـن                    

، عـاد إىل   ٢٠٠٢نـوفمرب   /الثـاين ولكن يف تشرين    . دخول بيتها يف شرق لندن    
بيتها دون دعوة وعندما طلبت من الشرطة إنفاذ أمر احلمايـة واعتقالـه رفـض               

__________ 
  .مل يعلن بعد احلكم الكامل حملكمة غراهامزتاون العليا  )١٧(  
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وقـام تومـاس باغتـصاهبا بعـد        . ثالثة أفراد من شـرطة كامربيـدج القيـام بـذلك          
واآلن، أكدت حمكمة غراهامزتاون العليـا بكامـل هيئتـها أن عـدم             . بضعة أيام 

‘ الــواقعي والقــانوين’ علــى تومــاس كــان الــسبب إلقــاء أفــراد الــشرطة القــبض
وقرر القضاة أن السيدة هوايت اغُتصبت، خالل بضعة أيـام مـن            . لالغتصاب

ــها      ــها يف بيت ــصحيحة واملالئمــة حلمايت ــشرطة يف اختــاذ اخلطــوات ال إخفــاق ال
وبعد إثبات مسؤولية الشرطة، رفعت الـسيدة       . يقضي أمر احلماية بذلك    كما

ــر الــسالمة واألمــن يف ذلــك    هوايــت اآلن دعــوة ضــ  ــشارلز نكــاكوال وزي د ت
  )١٨(“...الوقت وأفراد الشرطة الثالثة بسبب األضرار اليت حلقت هبا

  
   حظر التمييز ضد املرأة): ب (٢املادة   
ال يــزال الدســتور وقــانون املــساواة ميــثالن أوضــح بيــان قــانوين وأكثــره مشــوالً بالنــسبة   ١٤-٢

وحيــاول قــانون املــساواة التــصدي .  جنــوب أفريقيــا والقــضاء عليــهحلظــر التمييــز ضــد املــرأة يف
. للتمييز املنهجي ضد املرأة وأشكال التمييز األخرى يف كافة جماالت احليـاة يف جنـوب أفريقيـا         

ويتــضح مــن الفحــص الــدقيق للقــضايا املــذكورة أعــاله أن احملــاكم اســتخدمت أيــضاً الدســتور  
اقية، لتطوير القانون الوضـعي والعـام والعـريف والـديين حلظـر             والقانون الدويل، مبا يف ذلك االتف     

  .التمييز ضد املرأة والقضاء عليه، وهو ما يعد تفعيالً للمساواة بني املرأة والرجل
    

   آليات إلقرار عدم التمييز): ج (٢املادة   
/ نينص قانون املساواة على إنـشاء حمـاكم للمـساواة، وقـد بـدأ العمـل هبـا منـذ حزيـرا             ١٥-٢

وهـذه  .  كدائرة خاصة يف احملاكم القائمة واحملاكم العليـا ملعاجلـة شـكاوى التمييـز    ٢٠٠٣يونيه  
احملاكم يرأسها مسؤولون متخصصون ُعينـوا كرؤسـاء حملـاكم املـساواة حبكـم خـربهتم يف جمـال                   

كما أن املـوظفني الكتـابيني يف حمـاكم املـساواة       . حقوق اإلنسان وتدريبهم على قضايا املساواة     
وفـضالً  . واملسجِلني يتم تعيينهم خصيصاً وتدريبهم على قضايا املساواة قبل تكلـيفهم مبهـامهم            

  :عن هذا، فإن قانون املساواة
يوفر منتديات بديلة لتقدمي خـدمات التـسوية غـري الرمسيـة للمنازعـات مـن أجـل إنفـاذ                    •  

 قبيـل   وتشمل املنتديات البديلـة مؤسـسات مـن       . بعض احلقوق مبوجب هذه التسويات    

__________ 
  .العنوان الرئيسي إلحدى الصحف  )١٨(  
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جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني، وجلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اإلنــسان، واحملــامي العــام، 
  وجملس اللغات يف عموم جنوب أفريقيا؛

يطالـــب مجيـــع الكيانـــات الـــيت يـــشملها القطاعـــان العـــام واخلـــاص علـــى حـــد ســـواء   •  
ــة التابعــة هلــا وإجــراء التعــديالت الالزمــة      لتــسهيل باســتعراض آليــات اإلنفــاذ الداخلي

اإلنفاذ الفعال للحقوق اليت يكفلـها القـانون، مبـا يف ذلـك حقـوق املـرأة املتعلقـة بعـدم                     
  التمييز والتعويض عن االنتهاكات؛

يفرض واجباً على مجيع املوظفني العموميني مبساعدة األشخاص الذين يسعون حلمايـة              •  
يــف اجلمهــور حقــوقهم املنــصوص عليهــا يف قــانون املــساواة، ويطلــب مــن الدولــة تعر 

ونتيجة لذلك، دأبت حكومة جنوب أفريقيا، وجلنة املـساواة بـني اجلنـسني،             . بالقانون
وجلنـــة جنـــوب أفريقيـــا حلقـــوق اإلنـــسان علـــى تـــوفري التـــدريب املـــستمر للمـــوظفني  
العمــوميني علــى نطــاق احلكومــة، وكــذا تعريــف اجلمهــور بالقــانون جيــري منــذ عــام    

  ؛٢٠٠٠
ويقـول القـانون علـى      . دية يف إنفاذ جوانب مـن هـذا القـانون         يعترف بدور احملاكم العا     •  

وجه التحديد إن التمييز على أساس العرق ونوع اجلـنس واإلعاقـة ينبغـي اعتبـاره مـن                   
الظروف املشددة للعقوبـة ألغـراض توقيـع عقوبـات مـشددة للجـرائم الـيت تقـوم علـى                    

 ذلـك تلـك اجلـرائم    ومن الواضح أن هذا سيشمل جرائم الكراهيـة، مبـا يف         . )١٩(التمييز
ــسائية، مثــل الــسحاقيات واملــصابات بفــريوس      ــساء واجلماعــات الن الــيت تــستهدف الن

  .نقص املناعة البشرية
وباإلضافة إىل هذه اآلليات املؤسسية، أنشأت قوانني أخرى خمتلفة شبكة مـن اهلياكـل            ١٦-٢

ومــن بــني هــذه . وعيةاخلاصــة والعامــة ملناهــضة التمييــز وتــسوية املنازعــات القطاعيــة أو املوضــ 
، وحمكمــة األراضــي، واحملكمــة االنتخابيــة، وهيئــة اإلذاعــة  )٢٠(اهلياكــل شــبكة احملــاكم العماليــة

املستقلة، وهياكل تتوىل بشكل خـاص املنازعـات أو الـشكاوى املتعلقـة بـاألرض، واإلسـكان،             
  .واللغة، والرياضة

ــا      ١٧-٢ حلقــوق اإلنــسان ســلطات  ولــدى جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني وجلنــة جنــوب أفريقي
تشريعية متكِّنهما من القيام بـدور رئيـسي يف منـع التمييـز علـى أسـاس اجلـنس، ونـوع اجلـنس،                       

وتشمل سلطاهتما أيضاً التطبيق املباشـر للدسـتور        . وأُسس أخرى تتجاوز نطاق قوانني املساواة     
__________ 

  .٢٠٠٠ة، من قانون املساوا) ١ (٢٨القسم   )١٩(  
  .وهذه تشمل جلنة املصاحلة والوساطة والتحكيم ومؤسسات مماثلة  )٢٠(  



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 49 
 

يـة لتـسوية   وتشمل سلطات اإلنفاذ ذات الصلة خدمات غـري رمس   . وتطبيق التشريعات القطاعية  
. املنازعات، ومساعدة اخلـصوم يف احملـاكم، مبـا يف ذلـك حمكمـة املـساواة واحملكمـة الدسـتورية                   

وفــضالً عــن هــذا، توجــد لــدى جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني ســلطات متكِّنــها مــن إصــدار أمــر    
اســتدعاء ألي شــخص يف قــضايا التمييــز ضــد املــرأة، أو أي شــخص يقــاوم النــهوض حبقــوق     

  .املرأة
    

   السلطات واملؤسسات العامة): د (٢املادة   
تطبق مجيع القـوانني املناهـضة للتمييـز يف جنـوب أفريقيـا، مبـا يف ذلـك قـانون املـساواة                        ١٨-٢

علـى كـل مـن القطـاعني        ) ١٩٩٨ لـسنة    ٥٥القانون رقـم     (١٩٩٨وقانون املساواة يف العمل،     
ــام واخلــاص  ــام    . الع ــامي الع ــاذ، دأب احمل ــق باإلنف ــا يتعل ــوق    وفيم ــا حلق ــوب أفريقي ــة جن ، وجلن

اإلنسان، وجلنة املساواة بني اجلنسني على التدخل أينمـا كـان هنـاك انتـهاك ملبـدأ املـساواة بـني                     
ويـتم بـشكل عـام تـسجيل الـشكاوى          . املرأة والرجل من جانب أي سلطة عامة أو كيـان عـام           

 بـني اجلنـسني وجلنـة جنـوب         املتلقاة واليت مت التحقيـق فيهـا يف التقـارير الـسنوية للجنـة املـساواة               
  .أفريقيا حلقوق اإلنسان

  
  دعوى ناجحة للجنة املساواة بني اجلنسني أمام القضاء: ٣اإلطار     

تبني القضية التالية كيف تتدخل جلنة املساواة بني اجلنـسني حلمايـة حقـوق املـرأة يف                 
  :جنوب أفريقيا

 مـن مقاطعــة كــوا زولــو  فقـد جنحــت الــدعوى الــيت أقامتـها الــسيدة زنــديلي مبــانزا،      
ناتال، وجلنة املساواة بـني اجلنـسني أمـام حمكمـة املـساواة الـيت تتعلـق باالعتـداء وإحلـاق                     

املـرأة مـن ارتـداء     الـيت متنـع     “ التعليمـات ”أضرار باملمتلكات بسبب عـدم امتثاهلـا ألحـد        
ني وطلبـت جلنـة املـساواة بـني اجلنـس         . البنطلون أو السروال القـصري يف هبـو دار الـضيافة          

والسيدة مبانزا إصدار أمر مبنع ممارسات التمييز الظامل ضد املرأة يف البـهو وإلغـاء حظـر             
  .ارتداء املرأة للبنطلون ومنع التحرش باملرأة اليت ترتديه

وبينمـا صــدر احلكــم يف هــذه القــضية لــصاحل املـرأة بــشكل عــام، إال أنــه يــثري أســئلة       
اد كــبرية مــن النــساء وكــذلك للنــساء يف رئيــسية عــن إتاحــة الوصــول إىل العدالــة إلعــد

. أو ال يلجــأن إىل طلــب التعــويض القــانوين /املنــاطق الريفيــة الــاليت جيهلــن حقــوقهن و 
وفضالً عن هذا، فإنه يثري تساؤالت رئيسية عن اسـتمرار ممارسـة الـدور األبـوي داخـل          

    .جمتمع جنوب أفريقيا واحلاجة إىل إحداث تغيري يف العقليات واملواقف
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وتقوم جلنة الرصد املشتركة املعنية بتحسني نوعية حياة املرأة ووضعها كتابعـة للربملـان                ١٩-٢
وقـانون  ) ١٩٩٨ لـسنة  ١١٦القـانون رقـم     (١٩٩٨الوطين برصد تنفيذ قانون العنـف املـرتيل،         

، مبــا يف ذلــك االمتثــال لتعليمــات الــشرطة )١٩٩٨ لــسنة ٩٩القــانون رقــم  (١٩٩٨احلقــوق، 
ــوب  ــة يف جن ــرتيل       الوطني ــف امل ــانونني، وكــذلك رصــد حــاالت العن ــذين الق ــشأن ه ــا ب  أفريقي

  .وضمان نوعية حياة أفضل للمرأة والطفلة
وقــد . ودور احملــامي العــام هــو يف املقــام األول تــأمني العدالــة اإلداريــة للمــرأة وآخــرين  ٢٠-٢

ــة،    ــة اإلداري ــز العدال ــانون تعزي لــى ع) ٢٠٠٠ لــسنة ٣القــانون رقــم  (٢٠٠٠ســاعد إصــدار ق
إعطاء َدفعة جديدة للحماية، مبا يكفل امتثـال الـسلطات والكيانـات العامـة ملبـدأ املـساواة بـني                     

 ٢القـانون رقـم    (٢٠٠٠كذلك ساعد قانون تعزيز احلـصول علـى املعلومـات،          . املرأة والرجل 
علــى تعزيــز تطبيــق احلقــوق مــن جانــب الــسلطات والكيانــات العامــة يف حالــة   ) ٢٠٠٠لــسنة 

ــهاك، وقــ  ــات املوجــودة يف حــوزة       االنت ــى املعلوم ــسهيل احلــصول عل ــانون لت ــذا الق د ُوضــع ه
وتــستخدم املــرأة هــذا القــانون  . املؤســسات العامــة وغريهــا والــيت تتعلــق حبمايــة حقــوق الفــرد  

بصورة متزايدة للحصول على املعلومات اليت تساعدها على محاية حقها يف املعاملـة علـى قـدم                 
  .املساواة مع الرجل

ك أيضاً عدة قوانني حتظر ومتنع التمييز ضد املرأة يف ممارسة السلطات والكيانـات              وهنا  ٢١-٢
وهنـاك أيـضاً قـانون      . وهذا يشمل املعلمني واملوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون         . العامة ألعماهلا 

، )٢١(٢٠٠٠، الــذي ُعــدل يف عــام )١٩٩٨ لــسنة ٥٣القــانون رقــم  (١٩٩٨تعــيني املعلمــني، 
ولدى بقيـة اخلدمـة   . )٢٢(ون التحرش اجلنسي شكالً من أشكال السلوك اخلطري    ويعترب هذا القان  

  .العامة مدونة مطبقة ملبادئ السلوك تنص على معايري للسلوك املتوقع جتاه اجلمهور
  

  الربوتوكول االختياري لالتفاقية: ٤اإلطار     
ضاء علـى   ينص الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة علـى أن تقـوم اللجنـة املعنيـة بالقـ                     

وهنـاك  . التمييز ضد املرأة بالتحقيق يف احلاالت اليت حتدث فيها انتهاكات حلقوق املرأة           
قضايا بـارزة يف بلـدان أخـرى أظهـرت أن باسـتطاعة األفـراد تقـدمي أمثلـة علـى إخفـاق                   

  .الدولة يف بذل العناية الواجبة حلماية النساء من العنف املرتيل الذي يفضي إىل املوت
وري جلنوب أفريقيا أن تعتـرف بآليـة الربوتوكـول االختيـاري وإدراجهـا              ومن الضر     

يف مبادئها اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان واحلمـالت التثقيفيـة عـن االتفاقيـة مـن أجـل زيـادة                      
__________ 

  ).٢٠٠٠ لسنة ٥٣القانون رقم  (٢٠٠٠قانون تعديل قوانني التعليم،   )٢١(  
  . من القانون١٧القسم   )٢٢(  
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وقـد انـضمت جنـوب أفريقيـا إىل الربوتوكـول           . اليقظة واختاذ إجراءات مناصرة للمـرأة     
نـه ال تـزال هنـاك يف جنـوب أفريقيـا            ومن املؤسف أ  . ٢٠٠٥مارس  /االختياري يف آذار  

معتقدات ومواقف أبوية وتقليدية تدعم اختالالت السلطة والعنف ضد املـرأة بأشـكال             
      .خمتلفة كما يظهر من دراسات احلالة املختلفة يف هذا التقرير

   القضاء على التمييز من جانب أي شخص، أو منظمة، أو مؤسسة): هـ (٢املادة   
املــساواة علــى وجــه التحديــد إىل منــع التمييــز مــن جانــب مجيــع األفــراد يــسعى قــانون   ٢٢-٢

والكيانــات، مبــا يف ذلــك املنظمــات واملؤســسات اخلاصــة، وحظــر هــذا التمييــز والقــضاء عليــه   
وهناك أيضاً قوانني خاصة بالقطاعـات أو أحكـام عامـة يف قـوانني القطاعـات                ). ٤انظر املادة   (

االسـتعراض حبظـر التمييـز ضـد املـرأة مـن جانـب املنظمـات               أُدرجت خالل الفترة اليت يشملها      
القـانون رقـم     (١٩٩٨ومن بني هذه القوانني، قانون املساواة يف العمـل،          . واملؤسسات اخلاصة 

وهـي  . ١١، والنظم األساسية األخرى للعمل الـيت نوقـشت يف إطـار املـادة               )١٩٩٨ لسنة   ٥٥
 واإلســـكان، واملعاشـــات، واألنـــشطة تكفـــل أيـــضاً املزايـــا الـــصحية، والـــضمان االجتمـــاعي، 

وهناك صكوك حمددة نوقشت بالتفصيل يف إطار البنود ذات الصلة يف هـذا             . التعدينية، والطاقة 
  .التقرير

    
   تعديل القوانني واألعراف واملمارسات): و (٢املادة   
ع قطعــت جنــوب أفريقيــا أشــواطاً كــبرية منــذ تقريرهــا األول ملواءمــة مجيــع قوانينــها مــ  ٢٣-٢

دســتور جنــوب أفريقيــا، وكــذلك مــع املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك أحكــام    
والنجاحـات الـيت حتققـت يف هـذا الـصدد تؤكـده القـضايا الـيت ُنظـرت أمـام احملـاكم                       . االتفاقية

وفـضالً  . ١٣-٢، والـيت نوقـشت يف املـادة         هبـي، وغوميـدي، وتـاينيكو، ودانيـالز       واليت أقامتـها    
ن املناقـشات الـسابقة املفـصلة عـن التـشريعات الـيت صـدرت توضـح أنـه مت تنفيـذ                      عن هذان فـإ   

تدابري خاصة هتـدف إىل تعـديل القـوانني واملمارسـات اإلداريـة الـيت تقيِّـد أو تقـّوض املـشاركة                       
  .االقتصادية والدميقراطية للمرأة

  احلمالت    
طنيـة واجملتمـع املـدين،      نفذت حكومة جنوب أفريقيا أيضا، بالتعاون مع املؤسسات الو          ٢٤-٢

تدابري إدارية هتدف إىل تعـديل األعـراف، واملعتقـدات، واملمارسـات الـيت تنتـهك كرامـة املـرأة                    
وهناك عمليتـان سـامهتا بدرجـة كـبرية يف هـذا الـصدد ومهـا                . ومبدأ املساواة بني املرأة والرجل    

/ كـانون األول  اسـُتكملت يف    (عملية وضع خطة عمل وطنية حلمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان              
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مبـا يف ذلـك محلـة       (، واحلملة اجلارية للقضاء عن العنف ضد النساء واألطفال          )١٩٩٨ديسمرب  
).  يوماً وخطة العمل الوطنية للقـضاء علـى العنـف علـى مـدى العـام                ١٦النشطاء اليت تستغرق    

: وقد تضمنت الـربامج واملـشاريع الرئيـسية عـن محايـة حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف هـذا الـصدد                      
برامج إذاعية وحلقات عمل عن قانون الزواج العريف؛ وبرامج للمجتمع املدين تسعى للتـرويج               
لالتفاقية ولـصكوك حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة؛ واجلـوائز الوطنيـة اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان؛                    
والتثقيف املستمر يف جمال حقوق اإلنسان وحمو اُألمية القانونية والـذي يعتمـد علـى النـشرات،                

).  والقـسم اخلـامس    ٥ميكن الرجوع إىل املـادة      (ات، واإلذاعة، والتلفزيون، والصحافة     وامللصق
أما عملية وضع وتنفيذ برنامج العمل الوطين حلقوق الطفل فقد سـامهت أيـضاً بـصورة إجيابيـة                  

  .يف حتسني الوعي عن العنف ضد الطفلة
ــرأة         ٢٥-٢ ــار العنــف ضــد امل ــسبوق يف اعتب ــضاً جنــاح غــري م ــق أي ــد حتق ــوق  وق ــهاكاً حلق انت

وواصـلت احلكومـة واجملتمـع      . اإلنسان، وهذا املوضوع يتناوله القسم اخلامس من هـذا التقريـر          
املــدين تنفيــذ تــدابري هتــدف إىل تعــديل املعتقــدات واملمارســات التقليديــة املتعلقــة مبكانــة املــرأة    

ــواردة يف برنــامج وتــشمل التــدابري اخلاصــة القــّيم ا . وقيمتــها يف اجملتمــع، مبــا يف ذلــك الطفلــة   ل
التعليم الذي ينفَّذ كجزء من عمليـة حتويـل نظـام التعلـيم، والـربامج التثقيفيـة املختلفـة يف جمـال                      

الـيت تنفـذ    “ أيام احملكمة املفتوحـة   ”و  “ أسبوع حقوق اإلنسان  ”يف ذلك    حقوق اإلنسان، مبا  
د عـدم   وتـشمل أوجـه القـصور الـيت لوحظـت يف هـذا الـصد              . على خمتلف مـستويات احلكومـة     

  .وجود دراسات لتقييم األثر
وهتـــدف بعـــض هـــذه التـــدابري علـــى وجـــه اخلـــصوص إىل تثقيـــف القـــادة التقليـــديني     ٢٦-٢

واجملتمعات احمللية يف جمال حقوق اإلنسان والتركيز على مضمون االتفاقيـة، وامليثـاق األفريقـي               
 ودســتور جنــوب حلقــوق اإلنــسان والــشعوب يف أفريقيــا، وبروتوكولــه االختيــاري عــن املــرأة،

الذي يسعى إىل تعريف املؤسـسات      “ مشروع نادابيزيتا ”ومن األمثلة يف هذا الصدد،      . أفريقيا
ــرتيل    ــالعنف امل ــة ب ــة التقليدي ــة واإلدارة،     . القيادي ــادة التقليدي ــار القي ــانون إط ــع أن ق  ٢٠٠٣وم

 القياديـة،   ينص على املساواة فيما يتعلق باخلالفـة يف املناصـب         ) ٢٠٠٣ لسنة   ٤١القانون رقم   (
إال أنه هناك حاالت ُنشرت يف وسائل اإلعالم عن عضوات من الـبالط امللكـي يتنافـسن علـى                   

كانــت (، أصــدرت احملكمــة الدســتورية حكمــاً لــصاحل امــرأة   )٢٣(ويف قــضية نواميتــوا. اخلالفــة
انظـر  ). تتنافس على منصب القيادة التقليدية، وكان من حقها ولكنه أُعطي لعمهـا ألهنـا امـرأة               

  .٧-١٣-٢ملادة ا

__________ 
  )٢٣(  Shilubana and Others v Nwamitwa CCT (03/07) [2002] ZACC 9 (4 June 2007).  
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وقـد  . وتدعم جلنة املـساواة بـني اجلنـسني النـساء يف إقامـة مثـل هـذه القـضايا القانونيـة                      
وتعكـس مثـل هـذه      . تسببت واحدة من هذه املعارك على اخلالفة يف وفاة املرأة، مما يؤسف لـه             

افيـة  القضايا حتدي التطبيـق العملـي ألحكـام املـساواة التـشريعية والتغلـب علـى املمارسـات الثق                  
  .٢٠٠٧-٢٠٠٦األبوية، وترد إحصاءات هلا يف التقرير السنوي للجنة املساواة بني اجلنسني 

وفضالً عن هذا، فإن القضايا اجلنسانية ُتدَرج دائماً يف خطاب رئـيس اجلمهوريـة عـن                ٢٧-٢
إقامة جمتمـع ال ميّيـز      ” على وجه التحديد     ٢٠٠٥حالة اُألمة، وقد تناول ذلك اخلطاب يف عام         

باعتباره أحد األولويات الوطنية الثماين لدعم برامج احلكومـة ومواردهـا           “ قة بني اجلنسني  حقي
هذا باإلضافة إىل مطالبة رئيس اجلمهورية باإلسراع بالتقدم حنـو متكـني املـرأة              . يف العقد القادم  

 وقـد   .وتعميم املنظور اجلنساين يف كافة اخلطب اخلاصة حبالة اُألمة ويف اخلُطب العامة األخرى            
أدرجــت جنــوب أفريقيــا أيــضاً التزامهــا بالنــهوض بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف تــدخالهتا  

وكان هذا هو احلال على وجـه التحديـد   . اخلاصة بالعمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية   
ريقـي،  فيما يتعلق بالعمليـات املتـصلة بالـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، واالحتـاد األف                    

  .واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
  .وهناك حاجة إىل متويل برامج متكني املرأة لتفعيل هذا االلتزام بالتعجيل  

    
إلغاء أحكام القوانني اجلنائية اليت تشكِّل متييزاً ضد املرأة): ز (٢املادة      
 متّيز ضد املرأة بـصورة      ميكن أن تتضح عملية حتديد وإلغاء أحكام القوانني اجلنائية اليت           ٢٨-٢

  :مباشرة وغري مباشرة مما يلي
  



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

54 10-28861 
 

  دراسات حالة عن التمييز: ٥اإلطار     
كان إلغاء القاعدة التحذيرية من خالل احلكم غري العـادي الـذي أصـدرته                ١-٣٢-٢  

 أحــد األمثلــة الواضــحة علــى  )٢٤(س ضــد جاكــسون يف قــضية ١٩٩٨حمكمــة يف عــام 
وكانـت القاعـدة    . األحكـام التمييزيـة مـن القـانون اجلنـائي         التدابري اليت هتدف إىل إلغـاء       

التحذيريــة مــن بــني القواعــد العتيقــة لألدلــة الــيت شــجعت احملــاكم علــى معاملــة األدلــة    
ومتثــل التحــدي املــستمر يف مواجهــة  . املقدمــة مــن ضــحايا االغتــصاب بــصورة متييزيــة  

، ألدلــة ضــحايا  ذبــةاملواقــف الراســخة الــيت تعكــس املعاملــة املــستمرة، وإن كانــت مه 
وجتــري معاجلــة ذلــك عــن طريــق  . االغتــصاب، خاصــة األطفــال، بقــدر مــن التــشكك 

التثقيف القانوين، وخاصة التوعية يف السياق االجتماعي، واملشاركة املستمرة مع اهليئـة            
 ٢٠٠٧القضائية والقانون اجلديد اخلاص بتعديل اجلرائم اجلنـسية واألمـور املتـصلة هبـا،               

  ).٢٠٠٧ لسنة ٣٢م القانون رق(
 إزالة التمييز غري    )٢٥(وحاولت التعديالت املختلفة لقانون اإلجراءات اجلنائية       ٢-٣٢-٢  

كـذلك تناولـت    . املباشر عند إصدار أحكـام تـدل علـى انتـهاكات خطـرية حلقـوق املـرأة                
تــدابري إصــالح القــانون اجلنــائي تــشديد شــروط الكفالــة ملــرتكيب جــرائم االغتـــصاب          

وقــد حتقــق هــذا أيــضاً عــن طريــق إدخــال . خــرى اخلطــرية حلقــوق املــرأةواالنتــهاكات األ
وتــضمَّن إصــالح القــانون اجلنــائي أيــضاً  . )٢٦(تعــديالت علــى قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة 

ومــن األمثلــة يف هــذا  . جــرائم مــن قبيــل االغتــصاب يف إطــار اجلــرائم اخلطــرية واملنظمــة   
، الـذي  )١٩٩٨ لـسنة    ١٢١انون رقـم    القـ  (١٩٩٨الصدد، قـانون منـع اجلرميـة املنظمـة،          

  .١٩٥٧من قانون اجلرائم اجلنسية، ) ١ (٢٠تتضمن أحكامه انتهاك القسم 
يلغـي  ) ٢٠٠٥ لـسنة    ٣٨القـانون رقـم      (٢٠٠٥كما أن قـانون األطفـال،         ٣-٣٢-٢  

، ويـنص علـى مزيـد       )١٩٦٠ لـسنة    ٣٣القـانون رقـم      (١٩٦٠قانون األطفـال القـدمي،      
ما ينص على إنشاء سجل وطين حلماية الطفـل، ويـسجل           من احلماية حلقوق الطفل، ك    

ــه األطفـــال ويرصـــد اخلـــدمات،     ــة أو اإلمهـــال املتعمـــد الـــذي يتعـــرض لـ ســـوء املعاملـ
  .يسجل أمساء األشخاص الذين ال يصلحون للعمل مع األطفال كما

ويسعى قانون قضاء األطفال إىل تأمني مجلة أمور من بينها معاملـة البنـات                ٤-٣٢-٢  
راعي املنظور اجلنساين، كما يسعى ملواءمة اإلجراءات اجلنائيـة جلنـوب أفريقيـا             بطريقة ت 

  .مع اتفاقية األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل
__________ 

  )٢٤(  S v Jackson 1998 (1) SALR 470 SCA.  
، وقانون تعديل القـانون اجلنـائي،       )١٩٩٧ لسنة   ٨٥القانون رقم    (١٩٩٧قانون تعديل اإلجراءات اجلنائية،       )٢٥(  

  ).١٩٩٧ لسنة ١٠٥القانون رقم  (١٩٩٧
  ).١٩٩٧ لسنة ٨٥القانون رقم  (١٩٩٧قانون تعديل اإلجراءات اجلنائية،   )٢٦(  
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 ١١٦القــانون رقــم  (١٩٩٨كــذلك أســهم إصــدار قــانون العنــف املــرتيل،   ٥-٣٢-٢  
لـى  ليحل حمـل قـانون العنـف العـائلي القـدمي بدرجـة كـبرية يف القـضاء ع                  ) ١٩٩٨لسنة  

ويـسعى القـانون، ضـمن مجلـة أمـور، إىل           . التمييز ضـد املـرأة يف عمليـة العدالـة اجلنائيـة           
توســيع تعريــف العنــف املــرتيل وضــمان أال يعامــل املــسؤولون املكلفــون بإنفــاذ القــانون  

وهــذا القــانون لــه نطــاق واســع ويعتــرف بــالعنف   . مــرتكيب هــذه اجلــرائم دون عقــاب 
وهو ينطبق على األشـخاص الـذين جتمـع بينـهم عالقـة             . البدين، والنفسي، واالقتصادي  

كمـا أنـه يـزود ضـحايا        . مرتلية وكذلك على العالقات مع املثليني وعلى اُألسـر املركَّبـة          
ويـنص أيـضاً علـى      . العنف املرتيل بإجراء بسيط نـسبياً يف متنـاول اجلميـع ضـد املعتـدين              

 أوامــر محايــة ضــد  إنــشاء حمــاكم للعنــف املــرتيل حيــث ميكــن للــضحايا احلــصول علــى   
وقد مت وضع دليل تدرييب متعدد القطاعـات يف جمـال العنـف املـرتيل، وجيـري        . املرتكبني

وُوضــعت أيــضاً مبــادئ توجيهيــة للقــضاة عــن  . اســتخدامه لتــدريب مقــدمي اخلــدمات
ومتـارس جلنـة الرصـد املـشتركة املعنيـة بتحـسني نوعيـة حيـاة          . تنفيذ قانون العنف املرتيل   

ــرأة ووضــعها   ــد       امل ــث تعق ــرتيل حي ــف امل ــضايا العن ــاً يف ق ــاً ملموس ــرافياً برملاني دوراً إش
وقــد اختــذت . جلــسات اســتماع عامــة عنــد رصــد القــضايا مــع نظــام العدالــة اجلنائيــة   

احملاكم خطوة أخرى يف اجتاه فهم ومراعاة أثـر العنـف املـرتيل علـى املـرأة الـيت تقـوم يف                      
ومـن األمثلـة يف هـذا    . أو استئجارها قريناً بقتله  هناية األمر بقتل شريكها املرتيل املعتدي       

 حيـث قامـت حمكمـة الـنقض العليـا بتخفيـف احلكـم               ٢٠٠٤، عـام    فرييـرا الصدد قضية   
الصادر على امرأة استأجرت قََتلَة لقتل شريكها املرتيل بعد سـنوات مـن املعانـاة بـسبب                 

  .اعتداءات هذا الشريك
القــانون رقــم  (٢٠٠٧مــور املتــصلة هبــا، قــانون تعــديل اجلــرائم اجلنــسية واأل ٦-٣٢-٢  

يضع هذا القانون تعريفاً موسعاً لالغتصاب يوفر للمرأة قدراً أكـرب           ): ٢٠٠٧ لسنة   ٣٢
مـن احلمايـة ويكفـل يف الواقــع تـصنيف اجلـرائم الـيت أُدينــت يف الـسابق بأهنـا اعتــداءات         

      .جنسية على أهنا اغتصاب وتؤدي إىل إصدار أحكام مشددة
   زء اخلامس الرد املتكامل على العنف ضد املرأةيتناول اجل  
ولتــوفري اســتجابة متكاملــة لتحــديات العنــف ضــد النــساء واألطفــال، أنــشأت جنــوب    ٢٩-٢

أفريقيا هياكل جممعة ومشتركة بـني الـوزارات تـوفر القيـادة االسـتراتيجية فيمـا يتعلـق بـاإلدارة                    
  :اهلياكل اليت أُنشئت هي كما يليو. املتكاملة للجرمية، مبا يف ذلك العنف ضد املرأة

االستراتيجية الوطنية ملنع اجلرمية، اليت حلت حملها اآلن استراتيجية العدالة واألمن ملنـع               •  
  اجلرمية؛
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  استراتيجية العدالة املتكاملة؛  •  
  منتدى املديرين العامني يف جنوب أفريقيا؛  •  
  استراتيجية العدالة واألمن ملنع اجلرمية؛  •  
   اإلدارة؛جلنة  •  
  ؛ واألمنالسالمالعالقات الدولية و  •  
اسـتراتيجية مكافحـة   ”فريق اإلدارة املشترك بـني الـوزارات وهـو املـسؤول عـن وضـع                  •  

  .“االغتصاب
وكــان حتقيــق اســتجابة متكاملــة للعنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك االجتــار بالنــساء، قــد   

وقد نتج عن تطـور ُنُهـج       . ية ملنع اجلرمية  أُدرج يف بادئ األمر ضمن أهداف االستراتيجية الوطن       
ويتنــاول اجلــزء اخلــامس مــن هــذا . منــع اجلرميــة وضــع اســتراتيجية العدالــة واألمــن ملنــع اجلرميــة 

التقريــر هــذه االســتراتيجيات بــصورة شــاملة إىل جانــب املناقــشة األوســع لقــضية العنــف ضــد   
  .النساء واألطفال

    
  تطور املرأة وتقدمها: ٣املادة     

مت حبــث اخللفيــة التــشريعية والتــدابري الــيت اُتخــذت يف جنــوب أفريقيــا مــن أجــل تطــور   ١-٣
ويقـدم هـذا القـسم حملـة     . ٢ و ١املرأة وتقدمها بطريقة شاملة يف هذا التقريـر يف إطـار املـادتني              

عامة وصفية لإلطار التشريعي مع التركيز بشكل خاص عن تنفيذه، وتأثريه، والتحـديات الـيت                
.  املنظـور اجلنـساين لـضمان التطـور الكامـل للمـرأة وتقـدمها يف مجيـع القطاعـات                   تواجه تعميم 

ــسياسات         ــاملرأة، وال ــهوض ب ــا املتكامــل جتــاه الن ــوب أفريقي ــهج جن ــيالً لن ــضاً حتل وهــو يقــدم أي
  .اجلنسانية الوطنية، واآللية اجلنسانية الوطنية

ملــصاحبة لــه مبــا يف ذلــك وجيــب قــراءة هــذا القــسم مــن التقريــر بــاالقتران مــع الوثــائق ا  ٢-٣
 ســنوات، ٥الــسياسات اجلنــسانية الوطنيــة، وتقريــر جنــوب أفريقيــا عــن  منــهاج بيجينــغ بعــد   

 سنوات، وتقرير جنوب أفريقيا عـن اآلليـة         ١٠وتقرير جنوب أفريقيا عن منهاج  بيجينغ بعد           
  .٢٠٠٧األفريقية الستعراض األقران، 

    
    أجل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسنياإلطار الوطين لسياسات جنوب أفريقيا من  
مت الوفاء جزئياً بالتزام جنوب أفريقيا حنو تعزيز املساواة بني اجلنسني عن طريـق إنـشاء                  ٣-٣

ففـي عـام    . آلية جنسانية وطنية شاملة من أجل متكـني املـرأة والنـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني                 
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 مراجعــة وطنيــة للعالقــة بــني اجلنــسني ، أجــرى مكتــب وضــع املــرأة برئاســة اجلمهوريــة١٩٩٩
وبناء على نتائج هذه املراجعـة، اسـُتكملت    . كجزء من برناجمه اخلاص بتعميم املنظور اجلنساين      

وتـنص هـذه الـسياسات      . ٢٠٠٠السياسات اجلنسانية الوطنية واعتمدها جملس الوزراء يف عام         
لـوزارات الوطنيـة علـى املـستوى        على الوضع واملكان األساسيني جلهات التنسيق اجلنسانية يف ا        

  .التنفيذي للحكومة من أجل توجيه برنامج العالقات بني اجلنسني يف هذا البلد
ــة مــن خــالل جهــد تعــاوين بــني احلكومــة       ٤-٣ وقــد ُوضــعت الــسياسات اجلنــسانية الوطني

لرجـل  وتوضح هذه السياسات الرؤية الوطنية جملتمع ميكن أن حتقق فيه املرأة وا           . واجملتمع املدين 
. قدرهتما الكاملة وأن يشاركا على قدم املساواة يف إقامة جمتمع حيقق العدالة والرخـاء للجميـع              

ويف هــذا الــصدد، تــشري هــذه الــسياسات إىل ثالثــة أهــداف رئيــسية لآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة،  
  :وهي
 حتقيق املساواة للمرأة كمشاركة، وكمقررة سياسات، وكمستفيدة يف جماالت احليـاة            •  

  السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛
  وضع أولويات الحتياجات تلك النساء األقل استفادة من نظام الفصل العنصري؛  •  
حتويل مجيع املؤسسات الوطنية واإلقليمية واحمللية عن طريق تعمـيم املنظـور اجلنـساين،                •  

وهـذه تـشمل مؤسـسات      .  يف عملها  وإدراج قضايا متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني      
احلكومـــة، واملنظمـــات الدســـتورية القانونيـــة، والقطـــاع اخلـــاص، واحلركـــة العماليـــة  

  .وأجهزة اجملتمع املدين
ــغ وكــذلك           ٥-٣ ــل بيجين ــهاج عم ــشر ملن ــسياسات باجملــاالت اإلثــّين ع ــذه ال ــسترشد ه وت

اسـتجابة الربنـامج لتحـديات    ألحكام االتفاقية، وتعطي هلا األولوية، يف الوقت الذي تكفل فيه       
وتـشمل اجملـاالت    . خاصة بعدم املساواة بني اجلنسني أشارت إليهـا املراجعـة اجلنـسانية الوطنيـة             

بنـاء قـدرة املـرأة علـى حتـسني         : احملددة لتطـور املـرأة وتقـدمها الـيت ذُكـرت يف هـذه الـسياسات               
. القـضاء علـى تأنيـث الفقـر       مشاركتها يف اهلياكل والعمليات الدميقراطيـة، ويف االقتـصاد، ويف           

وفضالً عن هذا، توضـح الـسياسات اجلنـسانية العامـة علـى وجـه التحديـد املؤشـرات الرئيـسية                     
وقــد نوقــشت هــذه املؤشــرات باستفاضــة يف  . القــصرية األجــل والطويلــة األجــل املــراد قياســها 

). لتقريــرامللحـق هبـذا ا  ( سـنوات  ١٠التقريـر املرحلـي جلنـوب أفريقيــا عـن منـهاج بيجينـغ بعــد       
زيـادة وصـول املـرأة إىل مناصـب اإلدارة واملناصـب القياديـة،          : وتشمل التدابري القصرية األجـل    

وتعــيني مــوظفني مــراعني لالعتبــارات اجلنــسانية؛ وقواعــد وشــروط خدمــة مراعيــة لالعتبــارات 
 يف اجلنــسانية تلــيب االحتياجــات اجلنــسانية العمليــة؛ والتحــّول اجلنــساين يف الــربامج؛ والتحــّول   
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ويتمثــل الــشاغل الرئيــسي يف غيــاب الرصــد  . ختــصيص املــوارد؛ ومجــع البيانــات واســتخدامها 
  .واإلنفاذ واحلاجة إىل أن يتم ذلك يف إطار منظم وجيد التنسيق

    
   آللية اجلنسانية الوطنيةا  
مل تــتغري اآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة الــيت ُوصــفت يف التقريــر األول إىل اللجنــة املعنيــة          ٦-٣
والواقع أن السياسات اجلنسانية الوطنيـة تؤكـد الترتيـب الـذي            . القضاء على التمييز ضد املرأة    ب

شرحه التقرير األول، بينما تعطي مزيداً من التوضيح لـدور كـل مؤسـسة مـن املؤسـسات الـيت                    
  .تشكل اآللية اجلنسانية الوطنية وإطار تفاعلها

مـــن اهلياكـــل “ جمموعـــة متكاملـــة” إىل“ اآلليـــة اجلنـــسانية الوطنيـــة”وتـــشري عبـــارة   ٧-٣
ويـسند  . )٢٧(املوجودة على خمتلف مـستويات الدولـة، واجملتمـع املـدين، ويف اهليئـات الدسـتورية         

إطــار الــسياسات علــى وجــه التحديــد املــسؤولية عــن متكــني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني إىل  
ــيم ا      ــن تعمـ ــسؤولية عـ ــسند املـ ــني يـ ــة، يف حـ ــة اجلمهوريـ ــوزيرة يف رئاسـ ــساين  الـ ــور اجلنـ ملنظـ

كاســـتراتيجية لتحقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني إىل مجيـــع أعـــضاء جملـــس الـــوزراء والكيانـــات 
  .احلكومية

ــة       ٨-٣ ــة هيكــل ووظــائف املكونــات التــسهيلية لآللي وتوضــح الــسياسات اجلنــسانية الوطني
علـى أعلـى    اجلنسانية الوطنية من أجل متكني املرأة، وتوجد كل منها من الناحيـة االسـتراتيجية               

ولكـل مـن هـذه املكونـات      . مستويات احلكومة، وداخل الربملان، وفيما بني اهليئات الدستورية       
ومــع أن هــذه الــسياسات تعتــرف بــدور اجملتمــع . تفويــضات وأدوار ووظــائف خاصــة وحمــددة

املــدين باعتبــاره مكونــاً هامــاً مــن مكونــات اآلليــة، إال أهنــا ال توضــح وظــائف اجملتمــع املــدين،   
وتناقش يف موضع الحق مـن هـذا التقريـر دالئـل            . ها تسعى للعمل من خالل إطار منسق      ولكن

  .هذا التنسيق بالنسبة للحمالت واستجابة الستراتيجية العدالة ومنع اجلرمية
وتضع هـذه الـسياسات مـن الناحيـة األساسـية إطـاراً لتنـسيق اهلياكـل داخـل احلكومـة                       ٩-٣

ويف هـذا الـصدد، فإهنـا تـنص     .  يف مجيـع جمـاالت احليـاة   وخارجها هبدف حتقيق املساواة للمـرأة   
، ٢٠٠١وقــد أُنــشئت هــذه اآلليــة يف عــام  . علــى إنــشاء آليــة تنــسيق لآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة 

 بصورة متكررة، مبعدل مـرة كـل شـهر عـادة، متجـاوزة التفـويض                ٢٠٠٢واجتمعت منذ عام    
  :من أجل“ باالجتماع مرة واحدة على األقل كل عام”

__________ 
 إليها هي أن وظيفة تعميم املنظور اجلنساين يف جنوب أفريقيا هي وظيفة جلميـع هيئـات                 النقطة املراد اإلشارة    )٢٧(  

ومكونـات اآلليـة اجلنـسانية هـي عناصـر تـسهيل للربنـامج            . احلكومة واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية     
  .اجلنساين، وهلا مجيعاً يف املقام األول أدوار للتنسيق والرصد
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عزيز االلتزامات الدستورية ودون اإلقليمية والدولية جلنوب أفريقيا جتاه متكـني املـرأة،    ت  •  
  واملساواة بني اجلنسني، ومراعاة حقوق اإلنسان للمرأة والعدالة االجتماعية؛

إحــــداث حتــــّول يف املؤســــسات والقــــوانني والــــسياسات واإلجــــراءات والعمليــــات    •  
عــاة احتياجــات وتطلعــات مجيــع النــساء، خاصــة  االستــشارية وخمصــصات امليزانيــة ملرا

  أولئك األكثر حرماناً بسبب سياسات املاضي؛
العمـــل علـــى تطـــوير سياســـات وهياكـــل وممارســـات مجيـــع املؤســـسات الدســـتورية     •  

واحلكوميــة والعامــة واخلاصــة املعنيــة بــتمكني املــرأة وتعويــضها عــن عــدم املــساواة بــني 
  اجلنسني يف أهدافها التحويلية؛

  تعزيز االلتزام بالسياسات اجلنسانية الوطنية وضمان تنفيذها؛  •  
تبــادل وتقاســم املعلومــات عــن تنفيــذ سياســات املــساواة بــني اجلنــسني وتقيــيم أثرهــا      •  

  وفاعليتها؛
استعراض األولويات واألهداف واُألطـر الزمنيـة ومؤشـرات األداء للـسياسات القائمـة                •  

  باستخدام التحليل اجلنساين؛
  .صرة متكني املرأة واملساواة بني اجلنسنيمنا  •  
ويتعني على اآللية اجلنسانية الوطنية، وهي يف املقام األول آلية تسهيلية لـتمكني املـرأة،          ١٠-٣

توفري آلية متارس املرأة مـن خالهلـا التـأثري علـى الـسياسات فيمـا يتعلـق مبـصاحل املـرأة، وضـمان                        
ولية تعميم املنظـور اجلنـساين كاسـتراتيجية لتحقيـق         غري أن مسؤ  . مشاركة املرأة يف صنع القرار    

  .املساواة بني اجلنسني تقع على عاتق مجيع املوظفني يف القطاع العام
ومــن بــني التطــورات املــشجعة وضــع جهــات التنــسيق اجلنــساين يف بعــض الــوزارات      ١١-٣

ق علـى   وتـضع بعـض الـوزارات احلكوميـة جهـات التنـسي           . الوطنية علـى مـستوى اإلدارة العليـا       
بينمـا تـضع عـدة      . املستوى اإلداري الثالـث للخدمـة املدنيـة، أي علـى مـستوى كبـار املـديرين                

ولكـن ليـست هـذه هـي القاعـدة وإمنـا االسـتثناء              . وزارات هذه اجلهات على مستوى املديرين     
ويتمثــل أحــد التحــديات يف هــذا الــصدد يف عــدم امتثــال وزارات حكوميــة هبــذا . مــن القاعــدة
وهناك أيضاً جهود حكومية مستمرة هتدف إىل ضمان وجـود جهـات   . سياساتاجلانب من ال  

تنسيق جنسانية على مستويات مالئمة يف مجيع هياكل احلكم احمللي، مـع تزويـدها بالـسلطات                
  .واملواد املالئمة لتسهيل تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع اهلياكل والنظم وجوانب العمل

ع املــرأة منتــدى اآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة باعتبــاره أمانــة   ويعقــد املكتــب الــوطين لوضــ   ١٢-٣
لآللية، وتشارك يف رئاسته جلنة الرصد املشتركة املعنيـة بتحـسني نوعيـة حيـاة املـرأة ووضـعها،                   
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ويوجد بـني املـشاركني أعـضاء مـن         . وجلنة املساواة بني اجلنسني، واملكتب الوطين لوضع املرأة       
ملــساواة بــني اجلنــسني، وموظفــو املكتــب املــدين لوضــع املــرأة، الربملــان الــوطين، وأعــضاء جلنــة ا

وجهــات التنــسيق اجلنــساين مــن الــوزارات الوطنيــة، ومنــسقو املكتــب اإلقليمــي لوضــع املــرأة،  
وعدد كبري من املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف قطاعات خمتلفـة تتعلـق باجملـاالت احلرجـة         

ويعــد هــذا .  الدســتور واتفاقــات حقــوق اإلنــسانالــيت التزمــت هبــا جنــوب أفريقيــا عــن طريــق 
ــات، والربجمــة املــشتركة، والتخطــيط       ــد األولوي ــرباً قّيمــاً لتقاســم املعلومــات، وحتدي املنتــدى من

  .االستراتيجي للربنامج اجلنساين الوطين
، ُعقـدت نـدوة عـن العالقـات بـني اجلنـسني إلجـراء حـوار                ٢٠٠٤يونيـه   /ويف حزيران   ١٣-٣

تداخلة بني جلنة املساواة بـني اجلنـسني، ومكتـب وضـع املـرأة، وجلنـة جنـوب                  بشأن األنشطة امل  
وتعـد هـذه   . أفريقيا حلقوق اإلنسان، والعناصر اإلداريـة يف وزارة العدالـة والتطـوير الدسـتوري         

العملية مبثابة إطار لترشيد العمليات من أجل معاجلة أوجه التداخل وحتـسني التعـاون فيمـا بـني                
وعلى الرغم من التقدم الكبري الـذي أُحـرز بالنـسبة لطائفـة             . اكل ذات الصلة  املؤسسات أو اهلي  

املبادرات واإلجنازات املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين، ال تزال جنـوب أفريقيـا تواجـه حتـديات          
فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للربامج اجلنسانية ورصـدها وتقييمهـا، علـى النحـو املوضـح يف هـذا        

  .التقرير
ــسبة        ١٤-٣ ــام اجملتمــع املــدين، وخاصــة بالن ــة وبعــدها، ق ــل الدميقراطي ــا قب ويف جنــوب أفريقي
العالقــة بــني اجلنــسني، بــدور نــشط يف الــدعوة حلقــوق اإلنــسان للمــرأة وتقــدمي اخلــدمات     إىل

ويـشكّل  .  خاصة يف جماالت كثرية خـارج نطـاق اخلـدمات الـيت تقـدمها احلكومـة                -األساسية  
ات غـري احلكوميـة والنـسائية واألوسـاط األكادمييـة ومعاهـد البحـوث الـيت              اجملتمع املدين املنظمـ   

تتصدى لطائفة من القضايا اليت تشمل الرصد، واملسائل القانونيـة، واالعتـداء املـرتيل، والعنـف                
ضــد املــرأة، واالغتــصاب، وصــحة املــرأة، وتقــدمي املــشورة، والتــدريب، والتوجــه اجلنــسي أو    

ــسحاقيات،   ــدمات للـ ــدمي اخلـ ــسية،    تقـ ــة اجلنـ ــايري اهلويـ ــسني، ومغـ ــشتهي اجلنـ ــيني، ومـ واملثلـ
ــتمكني، وكــذلك للرجــال كــشركاء     ــبني بعــض  . والعــامالت يف جمــال اجلــنس، وضــحايا ال وت

األمثلــة املــستخدمة يف هــذا التقريــر حتركــات وأنــشطة اجملتمــع املــدين يف جنــوب أفريقيــا، مثــل   
انظـر  ( قـانون تعـديل اجلـرائم اجلنـسية          مناصرة الفريق العامل الوطين الذي قـام بـدور قيـادي يف           

ــز     ). اجلــزء اخلــامس وتــبني املــشاورات مــع منظمــات اجملتمــع املــدين احلاجــة املــستمرة إىل تعزي
مــشاركة احلكومــة واجملتمــع املــدين مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، بغيــة تــوفري التمويــل احلكــومي    

ء العمـل يف تلبيـة االحتياجـات    ملنظمات اجملتمع املدين اليت تعاين من نقـص املـوارد وزيـادة عـب     
ــا  ــة     . املختلفــة يف جنــوب أفريقي ــة لآللي وهــذا يتفــق مــع اآلراء املــستقاة مــن املــشاورات الوطني

  .٢٠٠٧ وتقريرها لعام األقراناألفريقية الستعراض 
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تعميم املنظور اجلنساين يف نظام اإلدارة املتكاملة     
يم املنظور اجلنـساين بعـد اعتمـاد منـهاج عمـل            اعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجية تعم      ١٥-٣

وطبقــاً للــسياسات اجلنــسانية الوطنيــة، تقــع املــسؤولية عــن النــهوض    . ١٩٩٥بيجينــغ يف عــام 
باملرأة وتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع العمليات احلكوميـة علـى مجيـع املـسؤولني احلكـوميني                 

هوريـة، والـسلطة التنفيذيـة، والربملـان،        والزعماء السياسيني يف احلكومة، مبـن فـيهم رئـيس اجلم          
ولـذا فـإن دور اآلليـة اجلنـسانية     . واهلياكل املماثلـة يف املقاطعـات وعلـى مـستوى احلكـم احمللـي            

  .الوطنية هو تقدمي املساعدة التقنية لتسهيل االمتثال من جانب هذه اهلياكل الرئيسية
ــام     ١٦-٣ ، حــىت يتــسىن تقــدمي   )٢٨(نظــام اإلدارة املتكامــل  ٢٠٠١وأدخلــت احلكومــة يف ع

ــة  ــة       . اخلــدمات الفعال ــسانية الوطني ــة اجلن ــام اآللي ــذا التحــّول يف اإلدارة، أُتيحــت فرصــة أم وهب
ــدرهتا علــى املــسامهة يف تقــدمي خــدمات أفــضل     ــشمل اجملموعــات . الســتعراض نظمهــا وق : وت

ــة ومنــع اجلرميــة     واألمــن، جمموعــة احلوكمــة واإلدارة، واجملموعــة االقتــصادية، وجمموعــة العدال
وكانــت النتيجــة وضــع . وجمموعــة العالقــات الدوليــة والــسلم واألمــن، واجملموعــة االجتماعيــة 

شــبكة مــن اجملموعــات أتاحــت إدمــاج االتفاقيــة، ومنــهاج عمــل بيجينــغ، واالتفاقــات العامليــة    
وقـد أعطـى    . األخرى، وأحكام الـسياسات اجلنـسانية الوطنيـة ذات الـصلة يف بـرامج احلكومـة               

ية لفكــرة العالقــة بــني اجلنــسني كقــضية شــاملة وأتــاح آليــة مثاليــة لتعمــيم املنظــور  هــذا مــصداق
وقــد مشــل هــذا املواءمــة وإدمــاج أهــداف املــساواة بــني . اجلنــساين يف العمــل اليــومي للحكومــة

وعلـى سـبيل املثـال، أُنـشئ يف جمموعـة           . اجلنسني يف اجملموعات املالئمة ويف برامج اجملموعـات       
 فريـق عمـل لوضـع اسـتراتيجية لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف نظـم وعمليـات                    احلوكمة واإلدارة 

  .اإلدارة
وتتيح خـدمات تنـسيق الـسياسات واخلـدمات االستـشارية برئاسـة اجلمهوريـة الرصـد                   ١٧-٣

ويــشكل املكتــب الــوطين لوضــع املــرأة . الــشامل ألداء احلكومــة واالمتثــال اللتزاماهتــا الــسياسية
. الـربامج : سياسات يف رئاسة اجلمهورية من خـالل املديريـة الرئيـسية          جزءاً من وحدة تنسيق ال    

وهبذا يضمن إدراج املؤشرات املراعية للمنظور اجلنـساين يف إطـار الرصـد والتقيـيم علـى نطـاق           
وعـن طريـق تقـارير      . احلكومة، ويضمن مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات الرصـد احلكوميـة          

 الــسياسات، يــستطيع مكتــب وضــع املــرأة رصــد الــربامج   الــوزارات احلكوميــة لوحــدة تنــسيق 
ويعد هذا تطـوراً هامـاً بالنـسبة        . احلكومية العامة لتقييم التقدم واالمتثال للمساواة بني اجلنسني       

  .لتعميم املنظور اجلنساين

__________ 
  . اإلطار املتكامل لإلدارة والتخطيط من أجل احلكومة٢٠٠١يوليه /راء يف متوزاعتمد جملس الوز  )٢٨(  
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  حالة تعميم املنظور اجلنساين يف احلكومة    
سية داخـل وزارات احلكومـة عـن        يتم تعميم املنظور اجلنـساين وإعطـاؤه الـصبغة املؤسـ            ١٨-٣

 ١٩٩٨وقـد ُسـجل التقـدم احملـرز خـالل الفتـرة بـني عـامّي           . طريق جمموعة من االستراتيجيات   
 فيما يتعلـق بتنفيـذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين علـى نطـاق احلكومـة بـصورة شـاملة يف                       ٢٠٠٨ و

  .ذا التقريرالتقارير املرحلية جلنوب أفريقيا عن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ، واملرفقة هب
ــذكر      ١٩-٣ ــة اجلــديرة بال ــر بعــض األمثل ــذا التقري ــرد يف ه ــواد   . وت ــة أخــرى يف امل ــرد أمثل وت

وعلــى ســبيل املثــال، أقامــت دائــرة الــشرطة يف جنــوب أفريقيــا . املختلفــة يف هــذا التقريــر أيــضاً
ن ووضـعت وكالـة املخـابرات الوطنيـة جمموعـة مـ           . شبكة نسائية ملناصرة املساواة بني اجلنـسني      

وأجرت وزارة اخلدمات اإلصـالحية مراجعـة إلدراج        . التشريعات تتناول املساواة بني اجلنسني    
وأعطـت قـوات    . املساواة بني اجلنسني يف استراتيجية الوزارة من أجل التعجيل بتعيني املوظفني          

ا، الدفاع الوطنية جلنوب أفريقيـا َدفعـة للمـساواة بـني اجلنـسني بتعـيني امـرأة يف مجيـع مـستوياهت                     
ــادة  مبــا ــا، وهــو    . يف ذلــك يف مناصــب القي وقــد وضــع معهــد تطــوير اإلدارة يف جنــوب أفريقي

أكادمييـة التــدريب اخلاصـة باحلكومــة، برناجمـاً تــدريبياً عـن تعمــيم املنظـور اجلنــساين يف اخلدمــة      
وهذه املؤسسة مكلفة بتقدمي التدريب للقيادات على نطاق اخلدمة املدنية، مبـا يف ذلـك               . العامة

ويعـد مـشروع تعمـيم املنظـور اجلنـساين،         . لتدريب على تعميم املنظور اجلنساين لإلدارة العليـا       ا
الذي أشرفت عليه الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة أحـد الطـرق لزيـادة الـوعي والفهـم وتنفيـذ                    

وتقـوم أكادمييـة التـدريب هـذه بـدور رئيـسي لتنميـة              . تعميم املنظور اجلنساين يف القطاع العـام      
ويعــد . هــارات القــادة واإلدارة علــى مجيــع مــستويات احلكومــة وجلميــع املــستويات اإلداريــة  م

إشراك املـديرات يف هـذه املبـادرات التدريبيـة ضـرورياً إلعـدادهن لتـويل وظـائف اإلدارة العليـا                
وبالتعــاون مـــع أكادمييـــة  . وتــسهيل املـــساواة يف متثيــل املـــرأة مناصـــفة علــى هـــذه املـــستويات   

در مكتب وضع املـرأة وثيقـة حتليليـة السـتكمال دليـل تعمـيم املنظـور اجلنـساين،                   التدريب، أص 
 موظـف حكـومي خـالل الـسنة         ١ ٥٠٠وسُتستخدم الوثيقتان على أسـاس جتـرييب يف تـدريب           

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨املالية 
، أُنــشئت أكادمييــة القيــادة يف احلكــم احمللــي يف إطــار الــوزارة املعنيــة   ٢٠٠٤ويف عــام   ٢٠-٣

.  املــستوى اإلقليمـي واحمللــي، لتـوفري التطــوير الفـين للقــادة يف جمـال اإلدارة احملليــة    بـاحلكم علـى  
وقـد وضـعت    . ويستهدف الربنامج أعضاء اجملالس وكبـار املـدراء علـى مـستوى احلكـم احمللـي               

األكادميية برنامج تطوير القيـادة علـى مـستوى البلـديات للرجـال والنـساء، ويالحـظ أنـه يتـيح                     
ة لتنميــة مهاراهتــا للعمــل بــصورة فعالــة يف اجملــال الــذي خيــضع مــن الناحيــة   فرصــة هامــة للمــرأ

  .التارخيية لسيطرة الرجل
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ونظراً لتاريخ جنوب أفريقيا والتهميش املنهجي للمـرأة وخاصـة املـرأة الـسوداء، كـان                  ٢١-٣
قـد  و. ملشاركة املرأة يف مستويات صنع القرار أثر إجيـايب علـى نفـسية املـرأة يف جنـوب أفريقيـا                   

ــن أجــل احلكــم         ــسياسية م ــشريعات والتوجيهــات ال ــن الت ــدد م ــان بع ــساء يف الربمل ــدمت الن تق
  :الدميقراطي، من بينها

  ؛١٩٩٥التصديق على االتفاقية دون أي حتفظات يف عام   •  
  ؛٢ و ١إصدار خمتلف التشريعات والتعديالت كما نوقش يف املادتني   •  
  مبادرة ميزانية املرأة؛  •  
   الربملانية املشتركة مع املنظمات غري احلكومية واملعنية بالعنف ضد املرأة؛فرقة العمل  •  
  حتويل الربملان؛  •  
  توفري مرافق لرعاية الطفل ألعضاء وموظفي الربملان؛  •  
  اعتماد اليوم الوطين للمرأة كيوم عام لتكرمي املرأة يف جنوب أفريقيا؛  •  
سائية والربملانيـات للحـوار بـشأن القـضايا         الربملان النسائي حيـث جتتمـع اجلماعـات النـ           •  

  .الرئيسية اليت تؤثر على املرأة يف جنوب أفريقيا
ومــن بــني اإلجنــازات الرئيــسية للنــهوض بــاملرأة ذات اإلعاقــة يف مكــان العمــل بــصفة      ٢٢-٣

عامة، دليل اخلدمة العامة عن االسـتيعاب املعقـول لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مكـان العمـل،                   
ستراتيجي للحـصول علـى الوظـائف واخلـاص بتعـيني وعمالـة واسـتبقاء األشـخاص                 واإلطار اال 

 يف املائة على األقـل كحـد      ٢ذوي اإلعاقة يف اخلدمة العامة والذي يهدف إىل ضمان ختصيص           
 يف املائـة    ٢أدىن يف اخلدمة العامـة لتعـيني األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف مكـان العمـل، وكـذلك                    

  . اإلعاقة يف مستويات اإلدارة العليا باخلدمة العامةعلى األقل لتمثيل املرأة ذات
وطبقت جنوب أفريقيا أيضاً تدابري خمتلفة تسعى إىل تأمني التمويل لتمكني املرأة علـى                ٢٣-٣

وقــد ترتــب علــى ذلــك مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية عنــد إعــداد   . مجيــع مــستويات احلكومــة
ــات األخــر    ــة وامليزاني ــات الوطني ــذ امليزاني ــساء    وتنفي ــر اســتجابة الحتياجــات الن ــصبح أكث ى لت

وتـسعى هـذه العمليـة أيـضاً إىل ضـمان توزيـع املـوارد قـدر اإلمكـان كتـدبري إجيـايب             . واألطفال
ونتيجــة لــذلك، جيــري اســتثمار جانــب كــبري مــن امليزانيــة . لتكـافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل 

ضمن ِمنحـاً اجتماعيـة مثـل ِمـنح         بشكل متزايد يف اخلدمات اخلاصة بالنهوض بـاملرأة، وهـذا يتـ           
دعم األطفال والتمويـل اإلمنـائي املوجـه إىل املـرأة، واخلـدمات األساسـية مثـل الكهربـاء وامليـاه                     

  .واملرافق الصحية



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

64 10-28861 
 

ــة تــوفري     ٢٤-٣  حيــث ميكــن “مراكــز يوميــة”وتــشمل بعــض األمثلــة يف الــوزارات احلكومي
 وقـد نـوقش هـذا مبزيـد مـن           - رىللمواطنني اإلبالغ عن اجلرائم واحلصول علـى خـدمات أخـ          

  .التفصيل يف اجلزء اخلامس
    

  حتليل مراجعات اآللية اجلنسانية الوطنية    
الحــظ االجتمــاع األخــري جملموعــة احلوكمــة واإلدارة مبجلــس الــوزراء أن هنــاك عــدم    ٢٥-٣

ت التزام عام من جانب اخلدمـة العامـة بإطـار الـسياسات اجلنـسانية الوطنيـة فيمـا يتعلـق باآلليـا                     
وهذا يتفق مع النتائج اليت توصل إليها استقصاء سريع أجراه مكتب وضـع املـرأة يف     . األساسية
مبـادرات تعمـيم    ”: ، وكذلك نتـائج تقريـر مراجعـة جلـان اخلدمـة العامـة             ٢٠٠٦يوليه  /حزيران

  .٢٠٠٦نوفمرب /، تشرين الثاين“املنظور اجلنساين يف اخلدمة العامة
    

  الترتيبات املؤسسية لتعميم املنظور اجلنساينحتليل وحتديات : ٦اإلطار     
  :٢٠٠٦يونيه /نتائج مراجعة مكتب وضع املرأة يف حزيران ١-٢٥-٣  
ــة جــرى استقــصاؤها عــن طريــق أحــد    ٣١أفــادت   -    وزارة مــن جممــوع وزارة وطني

  .االستبيانات بأنه مت تعيني موظفني للقضايا اجلنسانية
ة جهــات تنــسيق جنــسانية مــسؤولة   وزار٣٠ وزارات مــن جممــوع ٩توجــد لــدى   -  

 وزارة مـــسؤوليات ٢١فقـــط عـــن املـــسائل املتعلقـــة باجلنـــسني يف حـــني أن لـــدى   
تــضمنت مـــسائل أخـــرى مثـــل اإلعاقـــة، وحقـــوق الطفـــل، والـــشباب، واملـــسنني،  

أو املـــسائل املتعلقـــة بـــاملوارد /واملـــساواة يف العمـــل، وبـــرامج مـــساعدة املـــوظفني و
  .لفةالبشرية على شكل توليفات خمت

 وزارات جهــات تنــسيق جنــسانية معينــة علــى  ٩ وزارات مــن بــني ٦يوجــد لــدى   -  
مستوى املدير، وجهة واحدة على مستوى املدير الرئيسي يف حـني عيَّنـت وزارتـان               

  .جهّيت تنسيق على مستوى نائب املدير
ال توجد جهـة تنـسيق واحـدة يف أي مـن الـوزارات الـثالثني مـسؤولة مباشـرة أمـام                 -  

ــدي ــامامل ــسانية   . ر الع ــسيق اجلن ــسانية  (ومعظــم جهــات التن املخصــصة للمــسائل اجلن
  . جهات تعد مسؤولة أمام مدير رئيسي مبكتب املدير العام٩من بني ) وحدها

  :ن هناك حتديات تتعلق مبا يليإوجممل القول  ٢-٢٥-٣  
إنـــشاء هـــذه الوحـــدات أو جهـــات التنـــسيق املخصـــصة، ومـــستواها، وســـلطاهتا،     -  

  .ها، ومسؤوليتهاومساءلت
وهــل كبــار .  خاصــة يف الوظــائف العليــا لــصنع القــرار-املــساءلة علــى تعــيني املــرأة   -  

املديرين، ومن بينهم املديرون العامون، ونـواب املـدير العـام، واملـديرون الرئيـسيون                
  مسؤولون عن املمارسات اخلاصة بتعيني املرأة؟



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 65 
 

  .ية وعدم وجود بيئة متكينيةقضايا الثقافة التنظيمية واملبادئ األخالق  -  
  .عدم وجود إرادة لتنفيذ املنظور اجلنساين  -  
  .الرصد واإلنفاذ  -  
  :٢٠٠٦نتائج تقرير مراجعة جلنة اخلدمة العامة،  ٣-٢٥-٣  
هناك افتقار عام إىل املعرفة والفهم للمفاهيم اجلنسانية وتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف        -  

يات، ونتيجة لـذلك مل تكـن لـدى اإلدارة العليـا            معظم الوزارات وعلى مجيع املستو    
  .معرفة بكيفية االنتقال من السياسة العامة إىل االستراتيجية والعمل

  .مل تكن املرأة ذات اإلعاقة ممثلة متثيالً كافياً على مستوى اإلدارة العليا  -  
ن  مقاطعــات مــ٧مل تعــني امــرأة واحــدة ذات إعاقــة علــى مــستوى اإلدارة العليــا يف   -  

  . مقاطعات٩بني 
  .مل يتحقق متكني املرأة بشكل عام بطريقة ملموسة  -  
  .مل يكن هناك إطار مؤسسي حمدد بوضوح لتعزيز الرؤية اخلاصة باملساواة بني اجلنسني  -  
  .مل تكن البيئة مهيئة بشكل عام لتمكني املرأة  -  

  مقتطف: حتليل تقرير مراجعة جلنة اخلدمة العامة: ٧اإلطار     
مبادرة تعميم املنظـور اجلنـساين يف اخلدمـة         : يقول تقرير جلنة اخلدمة العامة      ٤-٢٥-٣  

قُطعت أشواط كبرية حنو إجياد بيئة متكينية للنـهوض باملـساواة      . ..” أنه   ٢٠٠٦،  العامة
وتشمل العناصر الالزمة لذلك وجود التزام سياسي على أعلـى مـستوى،          . بني اجلنسني 

ضـمن مكتـب رئـيس اجلمهوريـة، مكلـف جبملـة أمـور              مثل إنشاء مكتب وضع املـرأة،       
ومــع أن اآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة يف جنــوب   . مــن بينــها رصــد املــساواة بــني اجلنــسني  

، إال أن افتقارها إىل املهـارات واملـوارد         ‘أفضل املمارسات ’أفريقيا تعترب بشكل عام من      
ها غــري وعــدم وجــود إطــار تنــسيقي متكامــل وخطــوط اتــصال واضــحة ومــساءلة جعلــ 

وال يوجــد إطــار مؤســسي حمــدد بوضــوح وهــو مــا يلــزم لتــسهيل حتقيــق   ”.. .“ فعالــة
ويلـــزم اســـتعراض دور جهـــات التنـــسيق  .. .رؤيـــة خاصـــة لتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين 

  .“...اجلنسانية وإجراء تقييم شامل هلا
ــي     ٥-٢٥-٣   ــا يل ــر مب ــسلطة    ... ”ويوصــي التقري ــسانية ال ــسيق اجلن ــة التن إعطــاء جه

واألهم من ذلك، أن تكون جهة التنـسيق اجلنـسانية          ...  تعميم املنظور اجلنساين   لتحقيق
قادرة على الوصول إىل دائرة اإلدارة العليا ورئـيس اإلدارة حـىت ميكـن معاجلـة التقـارير                  

وينبغـي أن ختـصص جهـة التنـسيق     . اخلاصة بتعميم املنظور اجلنساين على هـذا املـستوى    
نـسانية جبميـع تفاصـيلها وأال تكـون لـديها أدوار إضـافية              اجلنساين للعمل يف القضايا اجل    

      .“متعددة تقوم هبا كما هو احلال يف الوقت احلاضر
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وللعمل بالتوصيات اليت تضمَّنها تقرير جلنة اخلدمة العامة، قامت وزارة اخلدمة العامـة               ٢٦-٣
 ٢٠٠٦وُوضـع يف عـام      . والوزارة املكلفة بإجراء التحّول يف اخلدمة العامة بتنفيذ هـذه التـدابري           

وتوضـح هـذه الوثيقـة      . إطار استراتيجي عن متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني باخلدمـة العامـة           
 يف املائة على مجيع مـستويات اإلدارة العليـا          ٥٠استراتيجية اخلدمة العامة لزيادة متثيل املرأة إىل        

رئــيس ”مــة العامــة واإلدارة وفــضالً عــن هــذا، عيَّنــت وزارة اخلد. ٢٠٠٩مــارس /حبلــول آذار
خطة العمل ذات املبادئ الثمانيـة لتعزيـز متكـني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف أمـاكن عمـل                    

يف حماولـة لإلسـراع بتحقيـق أهـداف التكـافؤ، ولكـن أيـضاً لـضمان أن تـصبح                    “ اخلدمة العامة 
وقد أقـر جملـس   . س اإلدارةاملساءلة عن تعميم املنظور اجلنساين من مسؤولية املدير العام أو رئي          

 وأوصـى بإدراجهـا يف عقـود األداء اخلاصـة جبميـع             ٢٠٠٧الوزراء هذه املبادئ الثمانية يف عام       
، اسـتهلت الـوزارة أيـضاً منتـدى         ٢٠٠٧أغـسطس   /ويف آب . املديرين العـامني وكبـار املـديرين      

ديرات بتقيـيم   مديرات اخلدمة العامة وأسبوع مـديرات اخلدمـة العامـة الـذي يتـيح الفرصـة للمـ                 
التقدم احملرز يف تنفيذ اإلطار االستراتيجي من أجل تطبيق خطة العمل ذات املبادئ الثمانيـة يف                

وتـــستهدف اخلطــة املـــديرين العــامني ورؤســـاء اإلدارات لــضمان إعطائهـــا الطـــابع    . إداراهتــن 
اجلنـسني  وانـصّب التركيـز علـى هتيئـة بيئـة تفـضي إىل حتقيـق املـساواة بـني                    . املؤسسي وتنفيذها 

 ٢٠٠٧أغـسطس   /يف آب “ شـهر املـرأة   ”وُعقـدت يف    . وكذلك آليات مؤسسية لتحقيق األثـر     
مائــدة مــستديرة علــى مــستوى عــال بــشأن تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف اخلدمــة العامــة بعنــوان  

  .حيث ُوجِّه االهتمام أيضاً إىل قضايا اإلعاقة“ مواجهة التحديات واحلواجز”
. ريقيا يف تلبية األهـداف العدديـة لتمثيـل املـرأة يف اخلدمـة العامـة               وقد ُوفّقت جنوب أف     ٢٧-٣

 يف املائــة وهــو مــا يــساير نــسبة ٥٤,٣٨فالعــدد اإلمجــايل احلــايل للنــساء يف اخلدمــة العامــة يبلــغ 
 يف املائة؛ يف حني يبلغ متثيل املرأة علـى مـستوى اإلدارة العليـا        ٥٢النساء بني السكان اليت تبلغ      

ــة مــن٣٤ ــة يف جمــال اإلدارة باخلدمــة العامــة   يف املائ وقــد جتــاوزت جنــوب  . )٢٩( القــوى العامل
أفريقيــا يف هــذا الــصدد احلــد األدىن الــذي وضــعته اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي وهــو    

  .٢٠٠٦مارس /يف املائة يف آذار ٣٠
    

   تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى  
وب أفريقيــا أيــضاً تــدابري لــضمان إدراج أحكــام االتفاقيــة، ومنــهاج عمــل  اختــذت جنــ  ٢٨-٣

ــائي        ــات التخطــيط اإلمن ــدمها يف عملي ــرأة وتق ــة بتطــور امل ــغ، واألحكــام األخــرى املتعلق بيجين
والتنفيذ، مبا يف ذلك العمليـات الداخليـة املتعلقـة بتنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والـشراكة                    

__________ 
  . احلكوميةPERSAL، طبقاً لشبكة ٢٠٠٨مارس / آذار٣١حىت   )٢٩(  
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 أفريقيا، ونتيجة خطة جوهانسربغ للتنفيـذ اخلاصـة مبـؤمتر القمـة العـاملي          اجلديدة من أجل تنمية   
وتناقَش بعـض التـدابري اخلاصـة بتطـور املـرأة بـصورة خمتـصرة يف إطـار املـواد                    . للتنمية املستدامة 

  .ذات الصلة
ونفذت جنوب أفريقيـا تـدابري يف جمـال احلكـم احمللـي وإدارة التنميـة لـضمان مـشاركة            ٢٩-٣

 قــدم املــساواة يف التخطــيط اإلمنــائي والتنفيــذ وأن تــستجيب التــدابري اإلمنائيــة ذات   املــرأة علــى
وعلى سـبيل املثـال، يـنص قـانون امليـاه الـوطين،             . الصلة بصورة متكافئة لظروف املرأة والرجل     

على ضرورة أن يكـون ثلـث أعـضاء جلـان امليـاه مـن               ) ١٩٩٨ لسنة   ٣٦القانون رقم    (١٩٩٨
 لــسنة ٣٢القــانون رقــم  (٢٠٠٠نون الــنظم البلديــة للحكــم احمللــي،  النــساء، كمــا يطالــب قــا 

  . بتمثيل متكافئ للمرأة يف مجيع العمليات املتكاملة للتخطيط اإلمنائي)٣٠()٢٠٠٠
ــا لعــام     ٣٠-٣ ــر جنــوب أفريقي ــة، اســتفاد   ٢٠٠٥وطبقــاً لتقري ــة لأللفي  عــن األهــداف اإلمنائي
وتعـد  . كة أمـان حامسـة ضـد الفقـر املـدقع        ماليني شخص من املنح االجتماعية الـيت تعـد شـب           ٨

وتـشكل هـذه املـنح أكثـر        . املنح االجتماعية مصدرا هاما للدخل بالنسبة ألفقر اُألسـر املعيـشية          
وقـد سـاعدت املـنح اخلاصـة مثـل مـنح            .  يف املائة من أفقر اُألسـر املعيـشية        ٢٠من نصف دخل    

. ر الـاليت لـيس لـديهن دخـل    الشيخوخة على ختفيض عدد النـساء فـوق الـستني عامـاً مـن العمـ          
أو اإلنفاق ملَن هم أكثـر فقـراً، وبـذلك نقلـت         /وقد أثرت املنح االجتماعية على حالة الدخل و       

 ختفـيض الفقـر واملـنح االجتماعيـة     ١٣وتتنـاول املـادة   . األكثر فقراً على مقربـة مـن خـط الفقـر     
عد فقـط علـى ختفـيض       وقد أكدت الدراسات دائماً أن هـذه املـنح ال تـسا           . بصورة أكثر مشوالً  

اجلوع والفقر املدقع، وإمنا حتّسن أيضاً من فـرص احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية والفـرص                   
  .االقتصادية، عن طريق هذا الدخل

ــة لالحتياجــات           ٣١-٣ ويف جنــوب أفريقيــا، حتــّول التمويــل اإلمنــائي أيــضاً إلعطــاء األولوي
 ١٩٩٨نص قـانون وكالـة التنميـة الوطنيـة،          وعلـى سـبيل املثـال، يـ       . اإلمنائية للمرأة وملشاركتها  

على أن هدفه الرئيـسي هـو املـسامهة يف القـضاء علـى الفقـر       ) ١٩٩٨ لسنة  ١٠٨القانون رقم   (
ــة        ــام مبــشاريع لتلبي ــوفري األمــوال ملنظمــات اجملتمــع املــدين مــن أجــل القي وأســبابه عــن طريــق ت

.  مثـل النـساء    املستـضعفة ماعـات   االحتياجات اإلمنائية للمجتمعات الفقرية مع التركيز على اجل       
وقد استفادت املنظمات النسائية غري احلكومية من هـذا القـانون، كمـا تـستفيد بـشكل متزايـد             
من التمويل اإلمنائي احلكومي السخي حتت رعاية هياكـل مـن قبيـل اليانـصيب الـوطين، ومـنح                   

وفـضالً عـن هـذا، فـإن قـانون      . تنمية املهارات التقديرية ضمن اإلطـار الـوطين لتنميـة املهـارات           
وتـدابري  ) ٢٠٠٠ لـسنة    ١٧القـانون رقـم      (٢٠٠٠تعديل املنظمـات الـيت ال تـسعى إىل الـربح،            

__________ 
  ).٢٠٠٠ لسنة ٣٢القانون رقم  (٢٠٠٠قانون النظم البلدية للحكم احمللي،   )٣٠(  
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التحّول ذات الصلة اليت حّولت القطاع الذي ال يـسعى إىل الـربح مـن أجـل هتيئـة بيئـة متكينيـة                       
الـيت يـديرها أفـراد      للمنظمات اليت ال تسعى إىل الربح واملنظمات غـري احلكوميـة، خاصـة تلـك                

وباإلضـــافة إىل . حمرومـــون تارخييـــاً، قـــد أســـهمت بدرجـــة كـــبرية يف تطـــور املـــرأة وتقـــدمها  
التشريعات التمكينية، طّورت احلكومة أدوات تسهيلية ووضعتها حتت تصرف اجملتمـع املـدين،             

  .مثل الدستور النموذجي للمنظمات اليت ال تسعى إىل الربح والتقارير السنوية
    

   وث وإدارة البيانات من أجل النهوض باملرأةالبح  
مثة مسألة أخرى قد أُعطيت األولوية منـذ تقـدمي التقريـر األول وهـي مـسألة البحـوث                     ٣٢-٣

فالسياسات اجلنسانية الوطنيـة توّجـه اهتمامـاً كـبرياً إىل البحـوث اجلاريـة عـن                 . وإدارة البيانات 
ات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن كافـة             ظروف املرأة واحتياجاهتـا، وإجـراء وإدارة إحـصاء        

جوانـــب احليـــاة الرئيـــسية، مبـــا يف ذلـــك املواليـــد، والوفيـــات، والـــصحة، والتعلـــيم، والفقـــر،   
وقد حققت احلكومة، مـن خـالل إحـصاءات جنـوب أفريقيـا وهيئـات البحـوث                 . واالغتصاب

املــصنفة احلكوميــة األخــرى مثــل جملــس حبــوث العلــوم اإلنــسانية، زيــادة ملحوظــة يف البيانــات  
. حــسب نــوع اجلــنس والــيت تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية لتــسهيل عملــيّيت التخطــيط والرصــد

وكــان هنــاك حتــسُّن يف تــوفّر البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والــيت تراعــي االعتبــارات   
ــرائم     ــة، والـــدخل، واجلـ ــيم، والعمالـ ــة عـــن الـــصحة، والتعلـ اجلنـــسانية ويف الدراســـات النوعيـ

  .رض، واإلسكانالشخصية، واأل
وعلـــى الـــرغم مـــن النجاحـــات الـــيت حتققـــت يف عـــدد مـــن احلقـــوق اخلاصـــة بـــاملرأة    ٣٣-٣

واملبادرات القائمة للنهوض حبالة املـرأة، ال تـزال هنـاك حتـديات لـيس فقـط يف جنـوب أفريقيـا                      
 وهلـذا الـسبب أصـبحت العالقـة       . وإمنا يف اجملتمع الدويل حول األولوية املعطاة للنـهوض بـاملرأة          

بني اجلنسني والتمويل بؤرة اهتمام الدورة الثانية واخلمسني للجنة األمم املتحـدة املعنيـة بوضـع                
ويـتعني  . ٢٠٠٨، وموضوع االحتفال باليوم الدويل للمـرأة عـام          ٢٠٠٨املرأة يف نيويورك عام     

ــة والنــشطاء يف جمــال العالقــات بــني اجلنــسني أن يواصــلوا إجيــاد      ــسانية الوطني ــة اجلن  علــى اآللي
منظــورات جنــسانية علــى النحــو الــوارد يف تــصميم وتنفيــذ ورصــد وتقيــيم مجيــع الــسياسات     

وينبغـي أن يـشمل هـذا التنميـة         . واالستراتيجيات واخلطـط االقتـصادية الوطنيـة بطريقـة منـسقة          
الوطنية، واحلماية االجتماعية، واستراتيجيات ختفيض الفقر اليت تشرك اآللية اجلنسانية الوطنيـة            

  .ت النسائية يف هذه العملياتواملنظما
ومن شأن تعزيز قدرة اآللية الوطنية وقاعدة مواردها أن متكِّنـها مـن املـشاركة بفعاليـة                   ٣٤-٣

كمـا أن مواصـلة   . يف تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف برنـامج فعاليـة املعونـة يف جنـوب أفريقيـا                   
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 سـتعزز الربجمـة القائمـة علـى         تعزيز مجع وحتليل واستخدام البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس        
ويلزم أن تطور احلكومة وتعزز القدرة على تنفيذ ميزانيـات تراعـي   . الرباهني، والرصد والتقييم  

ــز       ــادة يف تعزي ــة زمــام القي ــر املالي ــسانية ومتويــل متكــني املــرأة حيــث يتــوىل وزي ــارات اجلن االعتب
صيص وتنــسيق املــوارد املــساواة بــني اجلنــسني عــن طريــق نظمهــا وهياكلــها، وعــن طريــق ختــ    

وهناك حاجة إىل تعزيز مشاركة احلكومة واجملتمع املـدين         . واملساعدات الرمسية للجهات املاحنة   
  .والقطاع املايل يف مواصلة النهوض باملرأة يف جنوب أفريقيا

    
  التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة: ٤املادة     

    
   ف التعجيل باملساواة الفعالة بني الرجل واملرأة التدابري اخلاصة اليت تستهد:)١ (٤املادة   
 اُألطــر التــشريعية بــصورة شــاملة وتطرقــت إىل بعــض التــدابري ٢ و ١تناولــت املادتــان   ١-٤

وقـد نوقـشت قـضايا      . اخلاصة للتعجيل باملساواة الفعالـة بـني املـرأة والرجـل يف جنـوب أفريقيـا               
ا عمل إطار السياسات اجلنسانية الوطنيـة واآلليـة         كم. هامة لتبني األثر اإلجيايب على حياة املرأة      

اجلنسانية الوطنيـة علـى تـأمني النـهوض بـاملرأة يف جوانـب اإلدارة، وتعمـيم املنظـور اجلنـساين،                     
وتفخر جنوب أفريقيا باإلطار الشامل للسياسات والتـدابري الـيت اسـُتكملت بدرجـة              . واملساواة

ــران  ــه /كــبرية بعــد حزي ــة ، وبعــد تقــدمي ١٩٩٨يوني ــر األول عــن االتفاقي وتــشمل هــذه . التقري
؛ والكتـاب األبـيض   )١٩٩٨ لـسنة  ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨التدابري قانون املساواة يف العمل،   

؛ وقــانون الــتمكني االقتــصادي الواســع النطــاق ١٩٩٨عــن العمــل اإلجيــايب يف اخلدمــة العامــة، 
ساواة ومنـع التمييـز الظـامل،    ؛ وقانون تعزيز امل   )٢٠٠٣ لسنة   ٥٣القانون رقم    (٢٠٠٣للسود،  
 ٢٠٠٠؛ وقانون إطار سياسـات املـشتريات التفـضيلية،    )٢٠٠٠ لسنة ٤القانون رقم    (٢٠٠٠

 ٢٠٠٢؛ وقـــانون وكالـــة تطـــوير وتنـــوع وســـائل اإلعـــالم، )٢٠٠٠ لـــسنة ٥القـــانون رقـــم (
وتعــد مجيــع هــذه التــشريعات مــن  . ، ضــمن قــوانني أخــرى )٢٠٠٢ لــسنة ١٤القــانون رقــم (

  . احلامسة للتعجيل باملساواة بني الرجل واملرأةالعناصر
ــصورة          ٢-٤ ــك ب ــل ذل ــشت قب ــد نوق ــة فق ــساواة القانوني ــق امل ــشريعية لتحقي ــدابري الت ــا الت أم

وفضالً عن هذا، فإن أحكام احملاكم والتـدخالت        ). ١ واجلدول   ١٠-٢انظر املادة   (مستفيضة  
  .واة الفعالة قد سهلت املسا١٣-٢اإلدارية اليت نوقشت يف إطار البند 

واجلــدير بالــذكر أن مــسألة التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــيت أوضــحها قــانون املــساواة يف      ٣-٤
وجيـب أن يكـون هـذا       . قد أُشري إليها بالفعـل    ) ١٩٩٨ لسنة   ٥٥القانون رقم    (١٩٩٨العمل،  

وتقـوم وزارة   .  مـن هـذا التقريـر      ٨-٢ و   ٧-٢، والفقـرتني    ٢القسم مرجعاً مشتركاً مع املـادة       
العمل وجلنة املساواة يف العمل، وهي هيئة دستورية أُنشئت يف إطار قانون املـساواة يف العمـل،     
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ويـشمل االمتثـال للقـانون أيـضاً القيـام بعمليـات            . برصد التقـدم الـذي حققـه أصـحاب العمـل          
تفتيش يف مكان العمل، وإصدار أوامر لالمتثال بالنسبة حلاالت عدم االمتثال والـيت قـد تـؤدي                 

وتقـوم شـبكة احملـاكم العماليـة،        .  ألف رانـد يف ظـروف معينـة        ٩٠٠فرض غرامة تصل إىل     إىل  
وجلنة املساواة بني اجلنسني، وجلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان بـأدوار حامسـة يف إنفـاذ هـذا              

  .القانون
كما أن إدماج االعتبارات اجلنسانية يف الصكوك العامة يف جمـاالت مـن قبيـل التعلـيم،                   ٤-٤
 يف ذلك متويـل التعلـيم، وتنميـة املهـارات، واإلذاعـة، والتعـدين، واستـصالح األراضـي، قـد                     مبا

عــزز التقــدم حنــو املــساواة الفعالــة للمــرأة لــيس فقــط يف اجملــاالت الــيت اُتخــذت فيهــا مثــل هــذه 
وعلـى سـبيل املثـال، تـنص اسـتراتيجية تنميـة            . التدابري ولكـن أيـضاً يف جمـاالت احليـاة األخـرى           

 يف املائـة يف املناصـب       ٥٤ على رقم مستهدف خاص بتمثيل املرأة بنسبة         ١٩٩٨ت لعام   املهارا
ــارات     ــة امله ــى مكاســب خاصــة لتنمي ــة، وعل ــاج   . القيادي ــب االســتراتيجية كــذلك بإدم وتطال

الـسود واألشـخاص ذوي     (املنظور اجلنساين يف تنفيذ األهداف بالنسبة جلماعات معينة أخـرى           
كة يف تنميـة املهـارات جمـاالت للعمالـة وملكيـة األعمـال التجاريـة              وقد فتحت املشار  ). اإلعاقة

  .١٤ و ١٣ و ١١بالنسبة لكثري من النساء كما نوقش يف املواد 
وقــد قُطعــت أشــواط كــبرية مــن حيــث مــشاركة املــرأة يف الربملــان، وجملــس الــوزراء،     ٥-٤

وال حيــدد دســتور . مــةورئاســة املقاطعــات، واملــستويات الرئيــسية لــصنع القــرار يف اخلدمــة العا 
أي حــصص ) ١٩٩٨ لــسنة ٧٣القــانون رقــم  (١٩٩٨جنــوب أفريقيــا أو القــانون االنتخــايب، 
غـري أن هـذا مل يـؤثر علـى التـزام احلكومـة حنـو زيـادة                  . للمرأة يف الربملـان أو يف جملـس الـوزراء         

وزراء  إذ أن جملـس الـ   -مشاركة املـرأة يف املناصـب الـسياسية الرئيـسية ومناصـب صـنع القـرار                 
 يف املائة مـن مجيـع صـانعي القـرار الرئيـسيني يف احلكومـة مـن                  ٥٠اختذ قراراً يقضي بأن يكون      

  .٢٠٠٩مارس /النساء حبلول آذار
ــن           ٦-٤ ــة م ــسية وأمثلــة متنوع ــة سياســات واضــحة، وآليــات مؤس وتوجــد لــدى احلكوم

لتحقيـق متكـني   الوزارات على خمتلف املستويات تدل علـى التقـدم يف تعمـيم املنظـور اجلنـساين             
انظـر  (املرأة واملساواة بني اجلنسني، وبلـوغ األرقـام العدديـة املـستهدفة الـيت حـددها هـذا البلـد           

مـارس  / يف املائـة حـىت آذار      ٣٤ويف حني أن متثيل املرأة يف وزارة اخلدمة العامة بلغ           ). ٦اإلطار  
ــرأ     ٢٠٠٨ ــا رابطــة ســيدات األعمــال عــن امل ــيت أجرهت ــصاءات ال ة يف املناصــب ، إال أن االستق

القياديـــة باملؤســـسات تـــشري إىل أن القطـــاع اخلـــاص ال يـــزال متخلفـــاً بالنـــسبة لتعـــيني املـــرأة   
 ٨-٤وينبغــي قــراءة هــذه الفقــرة مــع الفقــرتني   . مناصــب صــنع القــرار ويف جمــالس اإلدارة  يف
وهنـاك نقـاش جــار حـول ضـرورة أن تكــون جلنـة املـساواة يف العمــل أكثـر يقظــة يف        . ٩-٤ و
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والتنفيذ مـع الـشركات لـضمان التزامهـا، وضـرورة فـرض غرامـة علـى الـشركات غـري                     الرصد  
ويلزم أن يقوم القطاع اخلاص بتقييم ذايت أكثـر دقـة لـضمان وجـود مزيـد مـن النـساء                 . امللتزمة

  .بشكل عام، والنساء السود بشكل خاص، يف املناصب القيادية ويف جمالس اإلدارة
    

  يل يف جمال كان يسيطر عليه الرجلحتديات التمث: ٨اإلطار   ٧- ٤    
  القطاع املايل وقطاع التعدين هبما أقل عدد من املديرات  
رمبا يكون عدد املـديرات التنفيـذيات يف الـشركات املـسجلة والـشركات العامـة يف                

 يف املائة من الـشركات الـيت قامـت رابطـة            ٤٠جنوب أفريقيا أكرب من ذي قبل، ولكن        
 ال توجــد هبــا امــرأة واحــدة علــى  ٣٤٣ها والبــالغ عــددها ســيدات األعمــال باستقــصائ

 هنـاك ”: وتقـول نامـاين ماغـاو، رئيـسة الرابطـة         . اإلطالق يف جمـالس إداراهتـا حـىت اآلن        
ــاك بعــض الثغــرات     ــزال هن ــرأة ولكــن ال ت ــتمكني امل ــزام ب ــذ ثــالث ســنوات،  . “الت ومن

ساء ولكـن التعـداد    يف املائة مـن مجيـع املـديرين كـانوا مـن النـ           ٧,١أظهرت الدراسة أن    
غــري أنــه .  يف املائــة١١,٥األخــري الــذي يــشمل العــام املاضــي يــضع هــذه النــسبة عنــد    

 يف املائـة مـن املـديرات لـديهن رأي يف اإلدارة             ٦يوجد سـوى عـدد يزيـد قلـيالً عـن             ال
  اليومية لشركاهتن على املستوى التنفيذي

ويف . اإلدارة التنفيذيـة   يف املائـة مـن مناصـب         ١٩,٨، شغلت املرأة    ٢٠٠٤ويف عام       
لقـد  ”: وتقـول رئيـسة الرابطـة   .  يف املائـة ١٦,٨العام املاضي، اخنفضت هذه النسبة إىل      

ويتـضح مـن التحليـل املتعمـق        . ُصدمنا بتراجع جنوب أفريقيا بنسبة ثـالث نقـاط مئويـة          
أنه كانـت هنـاك فـرص كـثرية أمـام الـشركات لتعـيني املـرأة ولكنـها سـارت يف االجتـاه                  

  .“ساملعاك
وعنــدما يتعلــق األمــر بوجــود املــرأة يف جملــس اإلدارة، يتــضح أن الــصناعتني األقــل        

ويقـول تـوم بوردمـان، املـسؤول التنفيـذي          . حتّوالً مها قطـاع اخلـدمات املاليـة والتعـدين         
ــة أمــل ألن مــصرفه        ــه أُصــيب خبيب ــصاء أن ــذي يرعــى االستق ــدبانك ال األول ملــصرف نِ

 يف املائـة مـن      ٦٣وأضـاف أن    .  العشر األكثر حتـّوالً    يكن على رأس قائمة الشركات     مل
ــة جتعــل مــن        ــاك هياكــل هرمي ــزال هن ــساء ولكــن ال ت مــوظفي املــصرف كــانوا مــن الن

  .الصعب بشكل خاص استبقاء املرأة يف املناصب العليا
  رينيه بوناركيس
  رابطة سيدات األعمال، استقصاء للرابطة

    ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦اليوم الوطين لألعمال، 
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. ويتخلف القطاع اخلـاص عـن القطـاع العـام يف تعـيني املـرأة يف مناصـب صـنع القـرار                   ٨-٤
وتوضح هذه احلالة على وجه الدقة التمثيل اهلزيل للمرأة يف املناصب القيادية بالقطـاع اخلـاص                

  :ويف املشاريع اململوكة للدولة
 أفريقيــا عــام  شــركة مــن قطــاع املؤســسات يف جنــوب١٠٠تبــيَّن مــن استقــصاء مشــل   •  

 يف ١٣ومـن هـذا الـرقم، فـإن     .  يف املائـة مـن قـوة العمـل    ٣٦,٦ أن املرأة متثـل      ١٩٩٠
  ؛)١٩٩١وينتور (املائة فقط من النساء على مستوى اإلدارة 

والذي ُيستـشهد بـه باعتبـاره يـضم          (٢٠٠١وطبقاً لتقرير جلنة املساواة يف العمل لعام          •  
ــة مــن أصــحاب العمــل   ــة تــشغل  ، كانــت ا)أكــرب عّين ــة مــن ٠,٩ملــرأة األفريقي  يف املائ

 يف املائـة    ٤,٣ يف املائة مـن مناصـب اإلدارة العليـا، و            ١,٤مناصب اإلدارة األعلى، و     
 يف املائــة مــن ١٣وشــغلت املــرأة مــن مجيــع األجنــاس  . مــن مناصــب اإلدارة الوســطى

  . يف املائة من مناصب اإلدارة العليا٢٠مناصب اإلدارة األعلى و 
ن من االستقصاء الثاين الذي أجرته رابطة سيدات األعمال انـه كـان هنـاك بعـض                 وتبيَّ  ٩-٤

 حيـث زاد عـدد النـساء يف مناصـب اإلدارة            ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤التحسن يف الفترة ما بني عـامّي        
 يف املائـة علـى   ٣,٦ يف املائـة و   ٥,١ فقـد حـدثت زيـادة بنـسبة          –التنفيذية واملناصـب القياديـة      

 امرأة فقط تتوىل رئاسـة جمـالس اإلدارة يف جنـوب أفريقيـا، مقابـل                ١٥وكانت هناك   . الترتيب
وزاد عدد النساء يف مناصب املسؤولني التنفيـذيني الرئيـسيني بنـسبة    .  امرأة يف العام السابق    ١١
  :وباإلضافة إىل ذلك. ، وكانت أربع نساء منهن يف مشاريع مملوكة للدولة٨ إىل ١

ــسوداء معظــم املنا    •   ــرأة ال ــالغ عــددها     شــغلت امل ــرأة والب ــها امل ــيت احتلت ــة ال صــب القيادي
   يف املائة؛٤٣,٨ بينما كانت املرأة البيضاء تشغل - يف املائة ٤٨,٤ بنسبة - ٣٠٦

 يف املائـة تقريبـاً مـن        ٢٠ يف املائة من نسبة املديرات التنفيـذيات الـيت تبلـغ             ٨٣,٨كان    •  
 يف املائـة مـن   ٥,٨من امللونني، و  يف املائة ٢,٢ يف املائة من السود، و  ٨,٣البيض، و   

وهـذا يعكـس االجتـاه التـارخيي لقـوى الـسوق الـيت تفـضل النـساء البـيض علـى                   . اهلنود
  النساء السود؛

وكانت املشاريع اململوكة للدولة األفضل تعييناً للمرأة حيث كانت هناك نـسبة عاليـة                •  
  ؛)ملائة يف ا٣١(واملديرات التنفيذيات )  يف املائة٣٥(من املديرات 
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وكانــت أســوأ الــصناعات هــي صــناعات الــسلع االســتهالكية، واخلــدمات املاليــة،           •  
وقــد اســُتخدم هــذا االستقــصاء كمعيــار لتــشجيع الــشركات علــى االهتمــام . واملــوارد

  .)٣١(بعنصر التمكني اخلاص هبا
ــة           ١٠-٤ ــائف القيادي ــهم يف الوظ ــر من ــة أكث ــل العام ــوة العم ــراد يف ق ــدد األف ــا كــان ع وبينم
املؤسسات، فإن التمثيل النسيب للمـرأة يف مناصـب اإلدارة التنفيذيـة وجمـالس اإلدارة ال يقابـل                ب

، بينمـا كانـت املـرأة تـشكل        ٢٠٠٦ففـي عـام     . النسبة اليت تشكلها املرأة يف القوة العاملة للبلد       
  يف املائـة للنـساء     ٦,٤ يف املائة من جمموع املـوظفني، كانـت النـسبة يف القطـاع اخلـاص                 ٤١,٣

 يف املائـــة مـــن ١١يف مناصـــب املـــسؤولني التنفيـــذيني الرئيـــسيني ورؤســـاء جمـــالس اإلدارة، و  
وهناك زيادات طفيفـة للغايـة عـن احلالـة     .  يف املائة من املديرات التنفيذيات     ١٦,٨املديرات، و   

  .“أقلية داخل أقلية”وهلذا تعد املناصب القيادية املؤسسية . ٢٠٠٤يف عام 
اهات بشكل هام على أن الرجل ال يزال صـانع القـرار الرئيـسي علـى                وتدل هذه االجت    ١١-٤

ــصاحل الرجــل        ــل ل ــزال ميي ــوة ال ي ــزان الق ــصادية، وأن مي ــة واالقت ــستويات االجتماعي ــع امل . مجي
والتمثيــل احلــايل للمــرأة علــى مــستويات اإلدارة، يف القطــاعني العــام واخلــاص علــى حــد ســواء 

تبارها مصادر حمتملة للمنافسة كما أنه ال يعّبـر عـن النفـوذ             يعّبر بصورة صادقة عن املرأة باع      ال
  .الذي ميكن أن متارسه املرأة يف االقتصاد

  أداء احلكومة    
يقــدم اإلطــار أدنــاه مثــاالً عامــاً عــن كيفيــة تطبيــق بعــض أُطــر الــسياسات يف إحــدى       ١٢-٤

  .الوزارات احلكومية، مثل وزارة النقل الوطنية
  ن وزارة النقل الوطنيةدراسة حالة ع: ٩اإلطار     

 هياكـل خمصـصة لتنفيـذ الـربامج الداخليـة واخلارجيـة، مثـل املديريـة              وزارةأنشأت الـ      
، وهبـا جهـة تنـسيق خاصـة بتعمـيم           ٢٠٠٣الفرعية للربامج اخلاصة اليت أُنـشئت يف عـام          

وقد أُنشئت شبكة جنوب أفريقيا للمـرأة يف قطـاع النقـل            . وزارةالربامج اجلنسانية يف ال   
 يف  وزارةوفضالً عن هذا، ُخصصت أموال للربامج اجلنسانية، وتشارك الـ         . ٢٠٠٧ عام

  :برنامج العمل الوطين املعين بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني
إنشاء جلنة للمـساواة يف العمـل لالهتمـام بتعـيني املـرأة امتثـاالً ألهـداف املـساواة يف                      -  

  العمل؛
  ات واإلسراع بالتعيينات يف املناصب العليا؛ضمان حصول املرأة على املعلوم  -  

__________ 
  )٣١(  The Citizen, Felicity Duncan, 21 April 2005.  
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القيــام مببــادرات للمنــع هتــدف إىل القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد النــساء     -  
ال للعنـف  ” حتـت شـعار    يومـاً ١٦واألطفال عن طريق محلة النشطاء الـيت تـستغرق         

  ؛“ضد املرأة
 والـتعلُّم والتـدريب     اإلسراع بتعيني املرأة يف مبـادرات الـتمكني االقتـصادي للـسود،             -  

  الداخلي، واملشتريات، واملساواة يف العمل؛
ــادرات للتــدريب والتطــوير مــن أجــل متكــني املــرأة عــن طريــق احللقــات       -   ُنفــذت مب

  الدراسية النسائية، واأليام التذكارية مثل يوم املرأة؛
ريـة عـن    توجيه املرأة إىل قطاع النقل وإتاحة الفرص أمامهـا يف جمـال األعمـال التجا                -  

  .طريق شبكة جنوب أفريقيا للمرأة يف قطاع النقل
وأُنشئ منتـدى للمـوارد البـشرية لرصـد االلتـزام باملـساواة يف العمـل علـى املـستوى                        

وفـضالً  . الوطين وأهداف تنمية املهـارات، ضـمن أمـور أخـرى، برئاسـة كبـار املـديرين                
ة بـدور تنـسيقي وإشـرايف    عن هذا، تقوم مديرية تنمية القدرة عن طريـق الـربامج اخلاصـ          

. لــضمان دعــم تــدخالت التحــّول فيمــا يتعلــق بــتمكني املــرأة ومجيــع املــسائل األخــرى   
 يف املائة على األقل من املناصـب يف اإلدارة، وعيَّنـت اإلدارة أيـضاً        ٥٢,٩وتشغل املرأة   

ومـن بـني الوظـائف الـيت تـشغلها املـرأة            . نساء للعمل يف جلـان جمـالس الكيانـات العامـة          
 يف املائـة علـى مـستوى    ٣٩ وظيفة، يوجـد    ٢٢٨ى خمتلف املستويات والبالغ عددها      عل

 امـرأة كعـضوات   ٢٦٣وباإلضـافة إىل ذلـك، سـجلت اإلدارة        . اإلدارة العليا يف اإلدارة   
 يف املائــة مــن ٧٠وكــان أكثــر مــن . يف شــبكة جنــوب أفريقيــا للمــرأة يف قطــاع النقــل 

ات املاليـة مـن اإلدارة مـن النـساء سـنوياً يف             أولئك الذين حصلوا على التدريب واإلعانـ      
ــة    (خمتلــف الــربامج  ــة واخلارجي ــة الداخلي ــتعلُّم، واإلعانــات املالي ــداخلي، وال التــدريب ال

  ).وتدخالت أخرى ذات صلة
وعن طريق مدونات املمارسة اجليدة، الـيت وضـعتها وزارة النقـل والـصناعة، زادت                   

وحتصل املرأة على نقاط تفـضيلية يف عامـل         . ادمشاركة املرأة وسيطرهتا يف جمال االقتص     
. التسوية اجلنسانية ويف تعميم بطاقات الدرجات علـى الـشركات لـضمان متكـني املـرأة             

وتستكمل الوزارة حالياً استعراض ميثـاق الـتمكني االقتـصادي للـسود يف قطـاع النقـل                 
ك اهتمـام خـاص     وهنـا . هبدف متكني املرأة للحصول على مزيد من املزايا يف هذا اجملـال           

بزيادة حصول املرأة، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة، علـى الوظـائف وللتخفيـف مـن وطـأة          
وتشجع املرأة أيضاً على إنـشاء تعاونيـات يف إطـار عنـصر امللكيـة كـي تتـاح هلـا                     . الفقر

وعن طريق شبكة جنوب أفريقيا وكذلك املـؤمترات اخلاصـة بـاملرأة يف            . فرص اقتصادية 
 ُوضـع برنـامج للتـصدي للحـواجز         ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ودة خـالل عـامّي      جمال النقل املعق  

  .أمام التدخالت احلالية والعمالة على نطاق الصناعات
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وتلتزم الوزارة بقانون التمكني االقتصادي للسود ومدونة املمارسات اجليـدة بـشأن                
الــتمكني االقتــصادي الواســع النطــاق للــسود، وميثــاق الــتمكني االقتــصادي للــسود يف   

ــام  قطــ ــسائية    ١٩٩٦اع النقــل لع ــشاء منظمــة ن ، واســتراتيجية النقــل غــري اآليل؛ ومت إن
، وذلك مـن خـالل      “املرأة يف جمال النقل عرب القارات     ”يوجهها القطاع اخلاص تسمى     
  .عملية التمكني االقتصادي للسود

القـدرة ونـدرة املهـارات، وقيـود امليزانيـة، واالفتقـار إىل             : وتشمل بعـض التحـديات        
عم مـن الـسلطات لتحديـد أولويـات تعمـيم املنظـور اجلنـساين للـتمكني يف عمليـات                    الد

املشتريات، واحلصول على فرص كبرية لألعمـال التجاريـة املتعلقـة بالنقـل مثـل العقـود                 
اخلاصة باحلافالت والسكك احلديديـة، واالفتقـار إىل بـرامج التخطـيط املتتـابع والرصـد         

كـني املـرأة، وخاصـة تلـك الـيت ُحرمـت يف الـسابق               املنظم، واحلصول على التمويل، ومت    
من احلصول على وظائف يف جمال النقل، مثـل اهلندسـة، والتخطـيط، والنقـل البحـري،                 

وتـشمل بعـض املمارسـات    . وكذلك النقل ، واليت يسيطر عليهـا الرجـل إىل حـد كـبري             
يات حصول املرأة بصورة مستمرة على فرص للعمل عن طريق عمليـات املـشتر   : اجليدة

اخلاصـــة بـــالوزارة علـــى نطـــاق مجيـــع املـــشاريع، وُوضـــعت أهـــداف خمتلفـــة للـــتمكني  
االقتـــصادي للـــسود علـــى نطـــاق الـــصناعة لتكثيـــف اإلدمـــاج االقتـــصادي للمـــرأة         
ومــشاركتها، وقــد يــسَّرت شــركة بيتكــو للحــافالت بعــض مزايــا الــتمكني االقتــصادي 

جليـدة حيـث حتـصل املـرأة        للسوق عن طريق ميثاق النقل وكـذلك مدونـة املمارسـات ا           
    . يف املائة على األقل من أسهم شركة بيتكو٦على 

وتشمل األمثلة األخرى عن كيفية قيام الوزارات احلكوميـة بوضـع أهـداف ومـشاريع                 ١٣-٤
ــة للمــرأة يف جمــال تنظــيم        ــا يف ذلــك مــشاريع لإلعــداد، واإلســراع باملــساواة الفعلي خاصــة، مب

واُتخـذت تـدابري أخـرى    . “املـرأة يف جمـال التـشييد   ” إعـداد  مـشروع : أو الوظـائف /املشاريع و 
وقــد أنــشأت احلكومــة أمانــة . يف قطــاع التعــدين كمــا نــوقش يف إطــار املــادة اخلاصــة بالعمالــة 

ــستقلة يف عــام   ــأمني امل ــة يف     ١٩٩٩الت ــة احملروم ــة اجملتمعــات احمللي ــة أفــضل لتنمي ــضمان خدم  ل
وقـد نوقـشت مبـادرات اخلدمـة        . ه اخلـصوص  جنوب أفريقيا، والـيت تـستهدف املـرأة علـى وجـ           
  .٣العامة واملبادرات اإلدارية األخرى يف إطار املادة 
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  أداء القطاع العام    
كان القطاع العام يعمل بصورة أفضل من القطاع اخلاص فيما يتعلق بتحقيـق التمثيـل                 ١٤-٤

ــة الــيت املتكــافئ للمــرأة، والــسود، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الفئــات واملــستويات ا    لوظيفي
ويعبِّــر التقيــيم الــذي أجرتــه وزارة اخلدمــة العامــة واإلدارة عــن       . اســُتبعدوا منــها يف الــسابق  

االجتاهات يف النسب املئوية للمديرات يف نظام اإلدارة العليا للخدمة العامـة يف جنـوب أفريقيـا                
  .٢٠٠٤ حىت عام ١٩٩٥يف الفترة من عام 

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
تقيــــيم أجرتــــه إدارة اخلدمــــة العامــــة واإلدارة يف .٢٠٠٥ينــــاير /اينفولنــــدليال، كــــانون الثــــ(

  ).٢٠٠٤ديسمرب / واسُتكمل يف كانون األول٢٠٠١يونيه /حزيران
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ــاير /ويف كــانون الثــاين  ١٥-٤ ــا يف   ٢٠٠٥ين ، اقتــرب متثيــل املــرأة علــى مــستوى اإلدارة العلي
. يف املائـة  ٣٠، وهـو  )٣٢(عامـة القطاع العام من الرقم الوطين املستهدف للمديرات يف اخلدمـة ال   

.  يف املائة من مجيع وظائف اإلدارة العليـا يف اخلدمـة العامـة             ٣٤، شغلت املرأة    ٢٠٠٨ويف عام   
 يف املائة علـى مجيـع       ٥٠ولدى اخلدمة العامة اآلن رقم مستهدف جديد وهو متثيل املرأة بنسبة            

 يف املائـة مـن   ٥٤,٣٨حاليـاً  ومتثـل املـرأة   . ٢٠٠٩مـارس  /مـستويات اإلدارة العليـا حبلـول آذار   
 يف املائـة مـن سـكان    ٥٢مجيع املوظفني يف اخلدمة العامة وهو ما يساير حقيقة أن املرأة تشكل         

 يف املائـة يف عـام   ٤٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام    ٣٠وارتفعـت نـسبة املـرأة امللونـة مـن           . البلد
مـوع مناصـب اإلدارة العليـا يف     يف املائـة مـن جم  ٢٢وكانت املرأة األفريقية متثل قرابـة   . ٢٠٠٨

متثـل  ) األفريقيـة وامللونـة واهلنديـة   (، واملرأة الـسوداء  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١اخلدمة العامة حىت   
 يف  ٧٩,٣غري أن املرأة السوداء كانت متثـل        .  يف املائة  ٠,٠٧ يف املائة، واملرأة البيضاء متثل       ٢٧

 يف املائة، وكانـت املـرأة البيـضاء متثـل           ٣٤ي  املائة من نسبة النساء يف مناصب اإلدارة العليا وه        
 وظيفــة مــن وظــائف املــديرين العــامني املعيــنني يف اخلدمــة   ٣٤وتــشغل املــرأة .  يف املائــة٢٠,٧
.  وظيفـة ٢٦ وظيفـة، تـشغل منـها املـرأة األفريقيـة           ١٢١، والبـالغ عـددها      ) يف املائة  ٢٨(العامة  

ع وظــائف املــستوى األعلــى يف دوائــر  مــن جممــو)  يف املائــة٢٦,٤( وظيفــة ٣٦وتــشغل املــرأة 
  . وظيفة يف اخلدمة العامة١٣٦اإلدارة العليا والبالغ عددها 

ووجد تقرير املراجعة للجنـة اخلدمـة العامـة عـن مبـادرات تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                      ١٦-٤
دد أن نسبة املرأة يف الوظائف العليا باخلدمة العامـة ال تتناسـب مـع العـ        ) ٢٠٠٦(اخلدمة العامة   

وهــذا يعــين أنــه بينمــا توجــد أعــداد كــبرية مــن النــساء يف اخلدمــة   . الكلــي للمــرأة يف أي إدارة
. وهذا يتضح يف مقـاطعّيت كيـب الغربيـة وليمبوبـو          . العامة، فإهنن يشغلن املناصب الدنيا أساساً     

  يف املائــة، بينمــا يبلــغ املتوســط الــوطين     ٣٠ويبلــغ متثيــل املــرأة علــى مــستوى اإلدارة العليــا      
 يف املائة تقريباً، وكان بعـض املقاطعـات أفـضل أداًء            ٢٩,٨يف املائة واملتوسط اإلقليمي      ٣١,٢

  .من مقاطعات أخرى، بينما مل حيقق بعضها األرقام املستهدفة
  أداء سوق العمل    

حتــسَّن الوضــع الفعلــي العــام للمــرأة يف ســوق العمــل بدرجــة كــبرية خــالل الــسنوات     ١٧-٤
وعلـى سـبيل   . جـة لتنفيـذ عـدة أُطـر للـسياسات ُوضـعت علـى مـستوى البلـد             القليلة املاضـية نتي   

 يف املائـة مـن أفـراد اهليئـة التـشريعية، وهـي الفئـة الوظيفيـة ذات          ٢٧,٣املثال، متثل املـرأة حاليـاً       
ويبلـغ  .  يف املائة من وظائف اإلدارة األعلى، وهي أعلى مستوى وظيفـي           ١٤األجر األعلى، و    

ــها علــى املــستوى ا  ــا،  متثيل ــايل، أي اإلدارة العلي ــوظيفي األعلــى الت ــة يف الوقــت ٢٢,٣ل  يف املائ
__________ 

  .٢٠٠٠ يف املائة حبلول عام ٣٠كانت النسبة املستهدفة يف األصل هي   )٣٢(  
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 يف املائــة مــن مناصــب اإلدارة يف   ٢٧وجــدير باملالحظــة أيــضاً أن مــا يقــرب مــن      . احلاضــر
ومـا زال القطـاع اخلـاص متخلفـاً، وتطالـب احلكومـة             . املشاريع اململوكة للدولة تشغلها املـرأة     

  .ا اجملالدائماً بإحراز تقدم سريع يف هذ
فقـد  . وباإلضافة إىل معدالت العمالة، هناك أيضاًَ حتديات فيما يتعلق مبعدالت البطالـة    ١٨-٤

ــة    ــة يف عــام  ٢٥,٥بلــغ املعــدل الرمســي للبطال ــة بــني   . ٢٠٠٧ يف املائ وكانــت معــدالت البطال
، كمـا يتـضح مـن       ٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠١اإلناث أعلى منـها بـني الـذكور يف الفتـرة مـن عـام                

. وكانت هناك أيـضاً فـوارق كـبرية يف أرقـام البطالـة بـني النـساء حـسب العـرق            . ل أدناه اجلدو
، كانــت بطالــة املــرأة األفريقيــة تتــراوح مــا بــني  ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠١ففــي الفتــرة مــن عــام 

وتعد أرقام البطالة بالنسبة للمرأة البيضاء خـالل الفتـرة مـن            .  يف املائة  ٢٥,٨ يف املائة و     ٢٩,٤
 يف  ٦ أقل بدرجـة كـبرية وتـدل أيـضاً علـى حـدوث اخنفـاض مـن                   ٢٠٠٦ىل عام    إ ٢٠٠١عام  

  .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣,٦ إىل ٢٠٠١املائة يف عام 
  ٢اجلدول 

  معدالت البطالة

  البطالة
مـــارس /آذار

٢٠٠١  
مـــارس /آذار

٢٠٠٢  
مـــارس /آذار

٢٠٠٣  
مـــارس /آذار

٢٠٠٤  
مـــارس  /آذار

٢٠٠٥  
ــارس /آذار مـ

٢٠٠٦  
مـــارس /آذار

٢٠٠٧  

  ٢١,١  ٢١٦  ٢٢٤  ٢٣٩  ٢٧٢  ٢٦١  ٢٤٦  الذكور
  ٣٠,٨  ٣٠٣  ٣١٤  ٣٢٩  ٣٥٩  ٣٣٩  ٢٨٦  اإلناث
  ٢٥,٥  ٢٥٦  ٢٦٥  ٢٧٩  ٣١٢  ٢٩٧  ٢٦٤  اجملموع

  
  .٢٠٠٧مارس /إحصاءات استقصاء قوة العمل يف جنوب أفريقيا، آذار

    
ويتمثل أحـد التحـديات اجلنـسانية الرئيـسية يف أن يأخـذ أصـحاب العمـل والـسلطات                     ١٩-٤
عنية بتنمية املهـارات هـذه األرقـام املـستهدفة حممـل اجلـد وضـمان اسـتفادة املـرأة فيمـا يتعلـق                      امل

باملهارات اجلادة للمستويات والفئـات الوظيفيـة الـيت كانـت ُتـستبعد منـها املـرأة، وأال يركـزوا                    
هـذا  و. فقط على تنمية املهارات اخلاصة خبادمات املنازل واملهن أو املستويات األولية األخـرى          

 ٩٧القـانون رقـم      (١٩٩٨يشكل جزءاً من استعراض احلكومة لتنفيذ قـانون تنميـة املهـارات،             
  .)٣٣()١٩٩٨لسنة 

  
__________ 

جـزءاً مـن جمموعـة تنميـة      ) ١٩٩٩ لـسنة    ٩القـانون رقـم      (١٩٩٩يعد أيضاً قانون ضرائب تنميـة املهـارات،           )٣٣(  
  .املهارات
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    محاية األمومة :)٢ (٤املادة   
اُتخذت تدابري خاصة لتوفري احلماية للمـرأة فيمـا يتعلـق باحلمـل، واُألمومـة، وصـحتها                   ٢٠-٤

ــدابري . وســالمتها يف مكــان العمــل  ــنص هــذه الت ــشروط    وت ــانون ال  اخلاصــة، كمــا أوضــحها ق
إجـازة أُمومـة مـدهتا أربعـة        ”علـى   ) ١٩٩٧ لـسنة    ٧٥القانون رقم    (١٩٩٧األساسية للعمالة،   

، وهي فترة تغطـي أربعـة أسـابيع علـى األقـل قبـل الـوالدة وسـتة                   )٣٤(“شهور متتالية على األقل   
 املرأة أيضاً احلـق يف إجـازة        وفضالً عن هذا، فإن القانون يعطي     . أسابيع على األقل بعد الوالدة    

  .أُمومة يف حالة اإلجهاض يف الربع الثالث من فترة احلمل، ويف حالة املولود امليت
، يعـد   )١٩٩٥ لسنة   ٦٦القانون رقم    (١٩٩٥وفيما يتعلق بقانون العالقات العمالية،        ٢١-٤

 ظاملـاً بـصورة   طرد موظفة بسبب احلمل، أو احلمل املتعمد، أو ألي سبب يتعلق حبملها إجـراءً       
وهذا يشمل رفض السماح للموظفة باستئناف عملها بعد حصوهلا على إجازة أُمومـة             . تلقائية

وختضع مدفوعات اسـتحقاقات اُألمومـة      . )٣٥(مبوجب القانون، أو االتفاق اجلماعي، أو عقدها      
 .)٣٦()٢٠٠١ لـسنة    ٦٣القـانون رقـم      (٢٠٠١لألحكام الواردة يف قانون التأمني ضد البطالة،        

وتنــاقَش هــذه التــدابري، الــيت تــشمل حظــر الفــصل بــسبب احلمــل، واألحكــام اخلاصــة بإجــازة   
  . من هذا التقرير١١اُألمومة، وتأمني بيئة إجيابية يف إطار املادة 

) ١٩٩٧ لـسنة    ٧٥القـانون رقـم      (١٩٩٧ويكفل قانون الـشروط األساسـية للعمالـة،           ٢٢-٤
صة إذا كان العمل يـشكل خطـورة علـى صـحتها        محاية صحة املوظفة قبل الوالدة وبعدها، خا      

وباإلضــافة إىل ذلــك، يــنص القــانون علــى ضــرورة تــوفري عمــل بــديل مالئــم . أو صـحة طفلــها 
ويـنص هـذا القـانون علـى بعـض التـدابري            . للمرأة أثناء احلمل إذا كان تعيينها للقيام بعمل ليلي        

ل ومسؤوليات اُألسـرة علـى النحـو     اليت تساعد املرأة والرجل على املوازنة بني مسؤوليات العم        
الذي حددته اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة عـن العمـال والعـامالت ذوي املـسؤوليات اُألسـرية                   

  ).١٥٦اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (
، فـإن   )١٩٩٨ لسنة   ٥٥القانون رقم    (١٩٩٨وفيما يتعلق بقانون املساواة يف العمل،         ٢٣-٤

وقـد انتـهت جلنـة املـساواة يف العمـل      . ط هتيئـة أوضـاع معقولـة    هذه املسائل تدخل ضمن شـرو     
مدونــة املمارســات اجليــدة إلدمــاج اعتبــارات املــساواة يف العمــل يف مجيــع عمليــات  مــن وضــع 
__________ 

ة الرمسيـة   ، اجلريـد  ٣٩٠، اجمللـد    )١٩٩٧ لـسنة    ٧٥القـانون رقـم      (١٩٩٧قانون الشروط األساسية للعمالـة،        )٣٤(  
، القـسم  ٣، الفـصل  ٢٦، صـفحة    ١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٥جلمهورية جنوب أفريقيا، كيـب تـاون،        

  ).١ (٢٥الفرعي 
  ).هـ) (١ (١٨٧، القسم )١٩٩٥ لسنة ٦٦القانون رقم  (١٩٩٥قانون العالقات العمالية،   )٣٥(  
  ).٢٠٠١ لسنة ٦٣رقم القانون  (٢٠٠١ من قانون التأمني ضد البطالة، ٣٧ و ٣٤القسمان   )٣٦(  
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، الــيت تتنــاول مجلــة أمــور مــن بينــها تــدابري موصــى هبــا لــتمكني   )٣٧()٢٠٠٥(مــوارد املــوظفني 
 ١٩٩٧قد كفل قانون الشروط األساسية للعمالـة،        و. املوظفني من املوازنة بني العمل واُألسرة     

املساواة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باملـسؤولية اُألسـرية، إذ           ) ١٩٩٧ لسنة   ٧٥القانون رقم   (
يـنص علـى إجــازة بـأجر ملـدة ثالثــة أيـام للرجــل عنـد والدة الطفـل، أو لألبــوين عنـدما ميــرض         

دابري هتـدف إىل اسـتيعاب مطالـب األبـوين           وتشجع على اختاذ ت    )٣٨(وتنص هذه املدونة  . الطفل
ــة للعمــال والعــامالت ذوي املــسؤوليات اُألســرية      ــاة العملي ــوازن يف احلي ــق الت . كوســيلة لتحقي

وتشمل هذه التدابري عادة الـسماح لُألمهـات، وكـذلك لآلبـاء ولكـن بدرجـة أقـل، مبرونـة يف                     
اً إعــادة تنظــيم العمــل وهــي تــشمل أيــض. وقــت العمــل للموازنــة بــني مطالــب األبــوين والعمــل

حلمايــة العــامالت احلوامــل مــن ظــروف األعمــال اخلطــرية واختــاذ ترتيبــات مرونــة الســتيعاب     
كــل هــذا باإلضــافة إىل احلقــوق اخلاصــة باحلمــل . مطالــب األبــوين يف مرحلــة مــا بعــد اُألمومــة

ــة،      ــانون الــشروط األساســية للعمال ــة مثــل ق ــة الــيت تــضمَّنتها الــصكوك القانوني  ١٩٩٧واألبوي
  .، بالصيغة املعدلة)١٩٩٧ لسنة ٧٥القانون رقم (
 إن الـشرط الوحيـد الـذي يـسمح          ٢٠٠٥ويقول تقرير املراجعة للجنة اخلدمة املدنيـة،          ٢٤-٤

بتلبية االحتياجات العملية للمرأة مثل مرافقة الطفل املريض هو احلصول على إجازة املـسؤولية              
 لـسنة  ٧٥القـانون رقـم    (١٩٩٧ساسـية للعمالـة،   اُألسرية اليت يـنص عليهـا قـانون الـشروط األ         

وعمومــاً، يبــدو أن اإلدارة العليــا يف اخلدمــة العامــة تتــردد يف األخــذ بأوقــات العمــل  ). ١٩٩٧
  .املرنة أو إدخال مرافق رعاية الطفل ألهنا تعتقد أهنا سوف تؤدي إىل إساءة االستعمال

التحـرش اجلنــسي يـتم جتاهلــه   ” أن ومثـة جمــال آخـر للقلــق تناولـه تقريــر املراجعـة وهــو      ٢٥-٤
ويفــضل الــضحايا عــدم . بدرجــة كــبرية أو ال ُيعامــل باجلديــة الــيت يــستحقها يف دوائــر الــشرطة

اختاذ أي إجـراء ألن احلـاالت الـيت اُتخـذت فيهـا إجـراء حاسـم ضـد املـرتكبني حـاالت ضـئيلة                   
لكـايف مـن األمـان عنـد     وعموماً فإن البيئة ال تساعد الضحايا علـى الـشعور بالقـدر ا    . ومتباعدة

ومــن مث فــإن الــضحايا خيتــارون الطريــق األســلم وهــو الــذهاب لطلــب    . التطــرق هلــذه املــسألة 
املــشورة، ومعاجلــة املــسألة علــى أســاس شخــصي بــدالً مــن اتبــاع إجــراءات الــشكوى داخــل    

 وجيــب قــراءة دراســة احلالــة التاليــة .)٣٩(“الــوزارات الختــاذ اإلجــراءات الرمسيــة ضــد املــرتكبني 
  . يف هذا التقرير١١ من املادة ٨-١١باالقتران مع الفقرة 

__________ 
طبقـاً لتوجيـه   ) ١٩٩٨ لـسنة  ٥٥القـانون رقـم     (١٩٩٨صدرت املدونة يف إطـار قـانون املـساواة يف العمـل،               )٣٧(  

  .القانون
وضــعت جلنــة املــساواة يف العمــل هــذه املدونــة كــي يــصدرها وزيــر العمــل طبقــاً لقــانون املــساواة يف العمــل،   )٣٨(  

  ).١٩٩٨ لسنة ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨
  .٢٠٠٦تقرير املراجعة عن مبادرات تعميم املنظور اجلنساين يف اخلدمة العامة، : جلنة اخلدمة العامة  )٣٩(  
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  األحكام القانونية على التحرش اجلنسي: ١٠اإلطار     
يف هذا الـصدد بـالتحرش اجلنـسي    ) ٢٠٠٤ (احلقيقيقضية نتسابو ضد األمن    تتعلق      

وختلـص القـضية إىل أنـه لـن         . يف مكان العمل، وقد نوقشت يف القسم اخلـاص بالعمالـة          
 مقدور أصـحاب العمـل بعـد اآلن أن يغمـضوا أعينـهم عـن التحـرش اجلنـسي                    يكون يف 

يف أماكن العمل وسيتعني عليهم اختاذ خطوات استباقية للقضاء علـى التحـرش اجلنـسي          
ــان العمــل وإجــراء حتقيــق بــشأنه     ــن مث فــإن القــول بــأن الــشركة مل تــأذن      . يف مك وم

 بــالواقع، نظــراً ألن إجــراء للمتحــرش بــالتحرش بزميالتــه املوظفــات لــن تكــون لــه صــلة
وســتقرر احملكمــة مــا إذا . صــاحب العمــل بعــد إبالغــه بالواقعــة ســيكون موضــع حتقيــق 

كانت قـد اُتخـذت خطـوات معقولـة حلمايـة املـرأة الـيت تعرضـت للتحـرش اجلنـسي يف                      
وتعـد واجبـات أصـحاب العمـل واالعتـراف بـالتحرش اجلنـسي باعتبـاره                . مكان العمل 

واعترفـت احملكمـة كـذلك      . ييز من األمور اهلامـة يف هـذا الـصدد         شكالً من أشكال التم   
بأن اإلبالغ عن حوادث التحرش اجلنسي ينبغي أن يتم خالل فترة معقولة مـن الـزمن،                

اخلاصــة بــصاحبة “ احلالــة والظــروف”وأن مــا ُيقــصد بــالفترة املعقولــة ســيتوقف علــى  
نـد تعرضـها للتحـرش      ويف املستقبل، سـيكون مـن حـق املـرأة إقامـة دعـوى ع              . الشكوى

اجلنسي يف الظروف اليت ال يتخذ فيها صاحب العمـل اخلطـوات املعقولـة ملواجهـة مثـل         
ويف السابق، كانت املـرأة غالبـاً مـا تلجـأ إىل إقامـة دعـوى لطـرد الفاعـل            . هذا التحرش 

بعد اسـتقالتها بـسبب معاناهتـا مـن ظـروف ال تـستطيع حتمُّلـها، ويف املقابـل، كـان مـن                       
وقد أصبح التحرش اجلنـسي     . تستخدم املرأة أحكام املمارسة العمالية الظاملة     املمكن أن   

      .يدخل اآلن ضمن تعريف التمييز
  األدوار والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس: ٥املادة     

  
 ولــه احلــق يف )٤٠(يــنص دســتور جنــوب أفريقيــا علــى أن لكــل فــرد كرامتــه اإلنــسانية     ١-٥

، وحقـوق األفـراد يف احلريـة        )٤١(ويـنص كـذلك علـى احلـق يف احليـاة          . هااحترام كرامته ومحايتـ   
. ، اليت تشمل احلق يف التحرر من العنف يف اجملـالني العـام واخلـاص علـى حـد سـواء                    )٤٢(واألمن

  .وباإلضافة إىل ذلك، فإن لكل فرد احلق يف السالمة البدنية والنفسية

__________ 
  ).١٩٩٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٦، دستور مجهورية جنوب أفريقيا، ١٠القسم   )٤٠(  
  ).١٩٩٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٦، دستور مجهورية جنوب أفريقيا، ١١القسم   )٤١(  
  ).١٩٩٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٦، دستور مجهورية جنوب أفريقيا، ١٢القسم   )٤٢(  
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تـدابري التـشريعية واخلاصـة الـيت اُتخــذت     وقـد تناولـت املـواد الـسابقة يف هـذا التقريــر ال       ٢-٥
لإلسراع بإدخال تغـيريات تقـوم علـى حقـوق اإلنـسان الواسـعة داخـل البلـد يف كافـة جوانـب                

ــاة ــل       . احلي ــسان مث ــى صــكوك حقــوق اإلن ــة عل ــدول املوقّع ــا، بوصــفها مــن ال ــوب أفريقي وجن
يقيــا، ومنــهاج بروتوكــول امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان والــشعوب وحقــوق املــرأة يف أفر  

عمل بيجينـغ، واالتفاقيـة، وللوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب هـذه الـصكوك، تفخـر جبهودهـا ملعاجلـة                     
  :تنميط األدوار اجلنسانية عن طريق اختاذ تدابري إضافية من قبيل

تــشريع لتحويــل التعلــيم، مــع تــدابري لــضمان املــساواة بــني اجلنــسني يف احلــصول علــى    •  
م االبتدائي حىت تعليم الكبـار، ومنـهج دراسـي للبنـات تـدعمهم              التعليم بدءاً من التعلي   

حركة تدعيم البنـات، وللبـنني تـدعمهم حركـة تـدعيم البـنني للمـساعدة علـى حماربـة                    
  تنميط األدوار اجلنسانية؛

 ١٥٣القــانون رقــم  (١٩٩٣ تعــديل قــانون هيئــة اإلذاعــة املــستقلة، ١٩٩٩مت يف عــام   •  
 خاصـة تتـصدى للـشواغل       مدونة ممارسـات  ن بينها   ليشمل مجلة أمور م   ) ١٩٩٣لسنة  

ــة        ــيت تعطــي قوالــب منطي ــواد ال ــصاب وحظــر امل ــل تعريــف ضــحايا االغت ــسانية مث اجلن
  للمرأة، وتشجع على التمييز بني اجلنسني، وتنال من كرامة املرأة؛

 لــسنة ٣٤القــانون رقــم  (١٩٩٩تــشمل أحكــام قــانون تعــديل األفــالم واملطبوعــات،    •  
  أو توزيع مواد تنال من كرامة املرأة؛/اإلباحية لألطفال ونشر والصور ) ١٩٩٩

يتمثــل املبــدأ الرئيــسي الــذي تتــضمنه الــسياسات اجلنــسانية الوطنيــة يف أن املمارســات    •  
ويعتـرف هـذا املبـدأ حبـق مجيـع األفـراد يف             . العرفية والثقافيـة ختـضع للحـق يف املـساواة         

غري أنه يؤكد على أن هذه املمارسات ينبغـي         . اعتناق وممارسة معتقدات ثقافية ودينية    
  .أال تنطوي على متييز على أساس نوع اجلنس

وتــدرك جنــوب أفريقيــا أن التنمــيط القــائم علــى نــوع اجلــنس والتحّيــز متغلغــل يف           ٣-٥
األحاديث اجلنسانية عن الذكورة واُألنوثة مع ما يصاحب ذلـك مـن سـلوك ومعـايري ومواقـف             

وهـذا التنمـيط هـو    . مر إىل التمييز والعنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس            واضحة تؤدي يف هناية األ    
ــى نظــم          ــيت تعتمــد عل ــة ال ــساواة اهليكلي ــدم امل ــاهر ع ــسلطة ومظ ــسل ال ــق لتسل ــداد أو تطبي امت

وهــذا يــنعكس يف عــدد مــن القــضايا الــيت  . ومعتقــدات، ومعــايري ثقافيــة، وعمليــات اجتماعيــة 
لواردة يف القسم اخلامس عـن العنـف ضـد املـرأة،        اسُتخدمت يف هذا التقرير، وخاصة القضايا ا      

واليت تشري إىل ضرورة تعزيز اجلهود من أجل التصدي لالختالالت واألفكار واألمناط القائمـة              
  .على نوع اجلنس واليت تؤدي إىل السلوك التمييزي ضد البنات والنساء
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ءمـة مجيـع القـوانني       من هـذا التقريـر إىل موا       ٤ إىل   ١وقد وردت اإلشارة يف املواد من         ٤-٥
مع الدستور واملعايري والتـدابري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان إلحـداث تغـيري قـائم علـى احلقـوق يف                      

تعـــديل القـــوانني والعـــادات ): و (٢جنـــوب أفريقيـــا، مـــع توجيـــه اهتمـــام خـــاص إىل املـــادة   
ــاالقتران مــع املــادة  ) و (٢وينبغــي قــراءة املــادة  . واملمارســات ــاه إلجيــاد ) أ (٥ب مزيــد مــن أدن

الترابط نظراً ألهنا تسلط األضواء علـى العمـل مـع الزعمـاء التقليـديني ومحايـة حقـوق اإلنـسان                
  .من خالل مبادرات للحكومة واجملتمع املدين

  
   الثقافة، والتقاليد، واملمارسات الدينية :)أ (٥املادة   
نـسني والقـدرة   يف جمتمـع جنـوب أفريقيـا، كانـت فرصـة التحـّول يف العالقـات بـني اجل          ٥-٥

على إحداث هذا التحّول حمور خطاب لتعميق الدميقراطية وحتويل عالقات الـسلطة لتعبِّـر عـن                
القـــّيم واحلريـــات الدســـتورية، واملـــساواة، والكرامـــة، يف جمتمـــع ال ميّيـــز بـــني اجلنـــسني وغـــري  

وقـــد فتحـــت التغـــيريات يف القـــانون العـــريف فرصـــاً أمـــام النـــساء والفتيـــات لتـــويل  . عنـــصري
انظــر (وقــد نوقــشت قبــل ذلــك قــضايا هامــة يف هــذا الــصدد . واملــرياث يف املمتلكــات الزعامــة
  ).٢ واإلطار ١٣-٢املادة 

  إنفاذ دور املرأة كمقدمة للرعاية: ١١اإلطار     
، طبقـت احملكمـة الدسـتورية الـدور النمطـي للمـرأة كمقدمـة               )٤٣(يف قضية جـوردان       

وكانــت هــذه القــضية تتعلــق بــإعالن  . للرعايــة ودور الرجــل كمــصدر لكــسب الــرزق 
أصدره رئـيس مجهوريـة جنـوب أفريقيـا الـسابق بـاإلفراج عـن مجيـع الـسجينات الـاليت                     

وقـد قـدم الـشكوى سـجني كـان لديـه       . لديهن أطفال تقل أعمارهم عن أربـع سـنوات        
وكانـت احلجـة تتمثـل يف أن اإلعـالن ينطـوي            . أيضاً طفل ينطبق عليـه العمـر املطلـوب        

ومـع هـذا، متـسكت احملكمـة الدسـتورية برأيهـا بـأن              . ئم علـى نـوع اجلـنس      على متييز قا  
      .دور املرأة هو تقدمي الرعاية وأعلنت أن التمييز مل يكن ظاملاً

 أدنـاه كأمثلـة أدت فيهـا األحاديـث          ١٢وقد مت االستشهاد بالقضايا الواردة يف اإلطار          ٦-٥
لثقافيـة التمييزيـة إىل انتقـاد عـام للتمييـز           العامة عن احلقوق الدستورية يف مواجهـة املمارسـات ا         

وقــد أدت هــذه القــضايا يف هنايــة األمــر إىل  . والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس باســم الثقافــة  
  .مراجعة التشريع لتوفري مزيد من احلماية للضحايا واملرتكبني

__________ 
  )٤٣(  S v Jordan and Others (Sex Workers Education and Advocacy Task Force and Others as Amici Curiae) 

2002 (6) SA 642 (CC); 2002 (11) BCLR 1117 (CC).  
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  قضايا عن مدونة الزي والثقافة: ١٢اإلطار     
ــام ســائقو ســيارات األجــرة يف مكــ     - ١   ــرتع    ق ــغ ب ــة غوتين ان النتظــار ســياراهتم مبدين

مالبـــس نـــوابيزا نغوكانـــا وضـــرهبا واالعتـــداء عليهـــا جنـــسياً وصـــب الكحـــول عليهـــا 
وخرجــت مجاعــات نــسائية يف مــسرية احتجــاج عامــة وكــن   . الرتــدائها تنــورة قــصرية

ويف الوقــت نفــسه، ردَّ ســائقو ســيارات  . يــرددن أغــان خاصــة بالــدفاع عــن كرامتــهن 
هلم إهنـم سيواصـلون نـزع مالبـس النـساء الـاليت يرتـدين التنـورات القـصرية                   األجرة بقو 

  ).٢٠٠٨مارس / آذار١٣-٧صحيفتا ميل وغارديان، (ألهنا تعد خروجاً عن ثقافاهتم 
ويف قضية مثرية تتعلق بتهمة اغتصاب، أصـبحت كانغـا أو سـارونغ مثـار اهتمـام                   - ٢  

  . املزعومبسبب االغتصاب“ عادات قبيلة الزولو”إىل جانب 
وســعت جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني، نيابــة عــن الــسيدة مبــانزا، الستــصدار أمــر      - ٣  

تفسريي من حمكمة املساواة بسبب املساس حبقها يف الكرامة اإلنسانية، والتمييز الظـامل             
      .حبجة عدم امتثاهلا حلظر مينع النساء من ارتداء البنطلون يف هبو أحد بيوت الضيافة

ثارت هذه املواقف ردود فعل قوية ومنظمة مـن جانـب اجملتمـع املـدين، وخاصـة                 وقد أ   ٧-٥
أثناء حماكمة شهرية يف جرمية اغتـصاب، كمـا أدت إىل تعـاون             “ واحد يف تسعة  ”محلة بعنوان   

وشـهدت هـذه املواقـف    . من جانب اآللية اجلنـسانية الوطنيـة واإلقليميـة رداً علـى قـضية مبـانزا         
نــة املــساواة بــني اجلنــسني وجلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اإلنــسان   أيــضاً حتركــاً مــن جانــب جل 

لضمان حقوق املرأة، وحماربة األدوار النمطية القائمة علـى نـوع اجلـنس واملمارسـات املتحيـزة                 
وكـان  .  وهـي الـسيطرة األبويـة للرجـل علـى املـرأة            -اليت تساعد على استمرار الوضع الـراهن        

ىل إقامـة شـراكات قويـة مـع الزعمـاء التقليـديني ورجـال               اجملتمع املـدين يـسعى بـشكل متزايـد إ         
الدين ووسائل اإلعالم واجملتمعات الرياضية، وذلك لتشجيع هذه املؤسسات على القيام بـدور             
نشط يف محالت التعبئة العامـة الـيت تـسعى إىل تغـيري املعتقـدات الراسـخة الـيت تنـال مـن كرامـة               

ون ورجال الدين حباجـة إىل أن يـصبحوا أكثـر يقظـة،             والزعماء التقليدي . وقيمة النساء والبنات  
وأن يتخــذوا موقفــاً علنيــاً وأن يعربــوا صــراحة عــن اعتراضــهم علــى القوالــب النمطيــة األبويــة   

وهـم حباجـة أيـضاً إىل تـشجيع اآلراء الـصحيحة عـن دور املـرأة                 . واملواقف املتحيزة ضـد املـرأة     
  .ه اجملتمعوخياراهتا يف احلياة للنهوض حبقوق املرأة ورفا

وقـد قامــت احملـاكم بــدور حاســم يف حتويـل املعتقــدات واملواقــف اجملتمعيـة عــن طريــق       ٨-٥
بعض أحكامها اهلامة اليت غيَّرت بشكل أساسـي مـن املمارسـات العرفيـة والدينيـة الـيت تنتـهك                    

وهـي منظمـة غـري حكوميـة        (وتعـد منظمـة سـونكي للعدالـة اجلنـسانية           . حقوق اإلنسان للمرأة  
، ومحلـة  )ءاً من حركة رجالية للدفاع عـن املـساواة بـني اجلنـسني يف جنـوب أفريقيـا             تشكل جز 
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ــستغرق   ــيت ت ــشطاء ال ــة       ١٦الن ــام مــن بــني األمثل ــى مــدى الع ــة عل ــاً وخطــة العمــل الوطني  يوم
واملبـادرات الــيت تتــصدى للقوالــب النمطيــة وتعمــل علـى حتويــل املواقــف والــسلوك عــن طريــق   

 وســائل اإلعــالم، وعــن طريــق املنــاهج واملناســبات يف      محــالت زيــادة الــوعي، وعــن طريــق    
  .األوساط التعليمية

وقد نوقشت يف القسم اخلاص بالتعليم يف هذا التقريـر الـربامج الـيت ُتـدار يف املـدارس،                  ٩-٥
مثل حركة تعليم البنات وبرامج املهارات احلياتية الـيت سـتؤثر علـى األدوار والقوالـب النمطيـة                  

وقد نوقشت جهود احلكومـة يف      . نس خالل السنوات احلامسة لالشتراكية    القائمة على نوع اجل   
 فيمــا يتعلــق بالتــدابري الفعليــة مــن أجــل متكــني املــرأة والــيت ســتعمل أيــضاً علــى    ٤إطــار املــادة 

إحداث تغيري يف األدوار النمطية القائمة علـى نـوع اجلـنس، مثـل الـتمكني االقتـصادي الواسـع                    
فهذه التدابري تسمح للمـرأة باملـشاركة يف جمـاالت          . ريات التفضيلية النطاق للسود وتدابري املشت   

كمــا أن ملكيــة العقــارات . كانــت مغلقــة أمامهــا يف الــسابق مثــل التــشييد، والنقــل، والتعــدين 
واملرياث واإلجنازات األخرى تساعد على حماربة اآلراء النمطية بعد متكني املـرأة مـن املـشاركة                

وكانـت هنـاك ردود فعـل يف جمـاالت خمتلفـة            .  يف جنـوب أفريقيـا     يف مهن متنوعـة غـري تقليديـة       
 ١٤وقـد نوقـشت يف إطـار املـادة          . حيث يرى الرجل أن حقوق املرأة تلقى اهتماماً مبالغـاً فيـه           

ــة        ــات اخلاصـ ــشاركتها يف االجتماعـ ــي ومـ ــرأة لألراضـ ــة املـ ــة مبلكيـ ــديات املتعلقـ ــض التحـ بعـ
لنمطيــة املتغلغلــة عــن دور املــرأة ومكانتــها يف باالنتــصاف، والــيت تــسلط األضــواء علــى اآلراء ا

  .اجملتمع
  
   تعليم اُألسرة :)ب (٥املادة   
أنفقت حكومة جنوب أفريقيا ماليني الراندات منذ بدء الدميقراطيـة لتثقيـف اجلمهـور                ١٠-٥

، واألحكام املتعلقة بالنظام االنتخـايب، واجلوانـب        ميثاق احلقوق عن الدستور، مع التركيز على      
وكان الغرض من هذه املمارسة هو إضفاء الطـابع املؤسـسي      . ئيسية األخرى من الدميقراطية   الر

على أحكام الدستور وبالتايل إجياد ثقافة حتترم حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك حقـوق اإلنـسان                    
  .وقد ُترجم الدستور إىل مجيع اللغات الرمسية اإلحدى عشر لتيسري االطالع عليه. للمرأة

. بياناً عن قّـيم التعلـيم والدميقراطيـة   ، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا ٢٠٠٠م ويف عا   ١١-٥
وقــد أوضــح هــذا البيــان عــدداً مــن االســتراتيجيات الــيت ُوضــعت لتعزيــز فهــم الدميقراطيــة            
واملساواة، وعدم التمييز العنصري، وعدم التمييز بني اجلنسني، والكرامة اإلنـسانية، واملـساءلة،      

وقـد أُدرجـت هـذه القـّيم يف املـواد التعليميـة واملنـاهج               . حترام، واملـصاحلة  وسيادة القانون، واال  
  .اخلاصة باألنشطة الدينية والثقافية، والسياسات اللغوية ضمن أمور أخرى
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ــانون املــساواة،    ١٢-٥ ــز ونــشر معلومــات  ) ١٢القــانون رقــم   (٢٠٠٠وحيظــر أيــضاً ق التميي
اق القانون اإلذاعة ووسـائل اإلعـالم املطبوعـة         ويغطي نط . حتض على التمييز ضد املرأة وغريها     

ــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني      ــال مــن كرامــة امل وتــشمل هــذه  . كمــا يغطــي اإلعالنــات الــيت تن
ويتمثل التحدي يف زيادة الوعي العام فيما بني مجيع الفئـات           . احملظورات أيضاً شبكة اإلنترنت   

وتـشكل  . تنميط املـرأة يف وسـائل اإلعـالم   النسائية لضمان قيامها بدور مفيد فيما يتعلق برصد  
ومثـة حتـد آخـر يتمثـل يف موازنـة           . اإلنترنت أيضاً حتديات تعمل احلكومة اآلن علـى مواجهتـها         

وجتري مناقـشة أكثـر     . )٤٤(“اخلطابة احملمية ”حقوق املرأة مع األحكام الواردة يف الدستور عن         
ــادة    ــار امل ــصيالً يف إط ــة بإصــال   ١٤تف ــدابري املتعلق ــن الت ــاول األراضــي     ع ــيت تتن ــانون وال ح الق

ويناقش أيضاً يف القسم اخلـاص بـالتعليم        . واملعتقدات أو املمارسات التقليدية يف املناطق الريفية      
  .استخدام التعليم يف تغيري املعتقدات عن اجلنس واألدوار يف اجملتمع

    
  استغالل املرأة: ٦املادة     

  
       كافحة مجيع أشكال االجتار باملرأةم  

ــوق               ــرياً حلق ــهاكاً خط ــرق وانت ــن أشــكال ال ــداً م ــشر شــكالً جدي ــار بالب ــد االجت يع
والواقع أن االجتار بالبشر أصبح واحداً من األعمـال املرحبـة غـري املـشروعة يف              . اإلنسان

وتوجد لتجارة الرقيـق اجلديـدة هـذه أسـباب متنوعـة مـن بينـها الفقـر                  . االقتصاد العاملي 
ويغـذي هـذه   . ملوارد، والبطالـة، وسـوء التعلـيم، واخللـل اُألسـري     املدقع، واالفتقار إىل ا 

  .التجارة أيضاً الطلب الواضح على اخلدمات اليت يقدمها األشخاص املتاجر هبم
  صحيفة وقائع عن العنف ضد الفتيات    

  الفريق العامل املعين بالفتيات والتابع للمنظمات غري احلكومية    
  ملعنية باليونيسيفجلنة املنظمات غري احلكومية ا    

      ٢٠٠٦مايو /أيار    
قامـــت جنـــوب أفريقيـــا بتعزيـــز تـــدابريها الـــيت هتـــدف إىل مكافحـــة االجتـــار بالنـــساء    ١-٦

ــة      ــة املعني ــة للجن واألطفــال منــذ تقــدمي تقريرهــا األول وخاصــة ردهــا علــى املالحظــات اخلتامي
اتيجي علـى االجتـار بـاملرأة       وقد اختذ رد جنوب أفريقيـا االسـتر       . بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

ويشمل النهج تعزيز العالقات الدوليـة خاصـة مـع الـدول اجملـاورة بغيـة                . هنجاًَ من ثالث ُشعب   
تعزيز احلرب ضد األشكال املنظمة لالجتار بالنساء واألطفـال وغريهـا مـن األشـكال األخـرى،        

__________ 
  ).١٩٩٦ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٦ب أفريقيا،  من دستور مجهورية جنو١٦القسم   )٤٤(  
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، والبغـاء، وسـياحة   مبا يف ذلـك االجتـار ألغـراض اجلـنس واسـتغالل العمـال، والـصور اإلباحيـة          
وقد مشل ذلك التصديق على الـصكوك الدوليـة واإلقليميـة الـيت تـسهل تـدابري التعـاون                   . اجلنس

ومـن بـني الـصكوك يف هـذا         . عرب احلـدود والـذي يـستهدف حماربـة االجتـار بالنـساء واألطفـال              
يهـا جنـوب   الصدد، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة الـيت صـدقت عل        

  .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠أفريقيا مع الربوتوكوالت امللحقة هبا يف 
، وقَّعت جنوب أفريقيا أيـضاً علـى بروتوكـول منـع     ٢٠٠٠ديسمرب  /ويف كانون األول    ٢-٦

وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، كما أهنـا مـن الـدول املوقعـة علـى                 
 بلـداً علـى األقـل صـادقت علـى           ١١٧ أفريقيا واحدة من بني      وتعد جنوب . بروتوكول بالريمو 

وقـد  . وبذلك التزمت جنوب أفريقيا بتجـرمي االجتـار ووضـع التـشريعات حملاربتـه             . الربوتوكول
كُلفــت هيئــة االدعــاء الوطنيــة يف جنــوب أفريقيــا بتنــسيق هــذه العمليــة وشــكلت فريــق عمــل    

ما أُدرجت بالفعل أحكام عن االجتـار       ك. مشترك بني القطاعات لإلشراف على وضع التشريع      
، وقـانون اجلـرائم اجلنـسية املـنقح،     )٢٠٠٥ لسنة  ٣٨القانون رقم    (٢٠٠٥يف قانون األطفال،    

اجلـرائم اجلنـسية    (، والذي كان ُيعرف بقانون تعـديل        )١٩٥٧ لسنة   ٢٣القانون رقم    (١٩٥٧
ويوجـد يف   ). ٢٠٠٧ لـسنة    ٣٢القانون رقم    (٢٠٠٧يف القانون اجلنائي،    ) واألمور املتصلة هبا  

  .هذا القانون فصل خمصص لتجرمي االجتار لألغراض اجلنسية
ويــضم التحــالف املتعــدد القطاعــات حملاربــة االجتــار الــوزارات احلكوميــة والوكــاالت      ٣-٦

ذات الصلة، واملنظمة الدوليـة للـهجرة، واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة، وبعثـات                   
ثات األجنبيـة املختلفـة يف جنـوب أفريقيـا والـيت اعتربهتـا الدراسـات البحثيـة                  األمم املتحدة والبع  

وقد وضعت فرقة عمل مشتركة بـني القطاعـات ومعنيـة باالجتـار             . بأهنا األكثر اهتماماً باالجتار   
: وتــشمل عناصــر هــذه االســتراتيجية. بالبــشر اســتراتيجية حملاربــة االجتــار بالبــشر بــصورة فعالــة

 القــدرات والتنميــة، ومــساعدة الــضحايا وإدمــاجهم، ووضــع الــسياسات       املعلومــات، وبنــاء 
وقد وقَّعت جنـوب أفريقيـا اتفـاق متويـل          . والتشريعات، واالتصال والتشاور، والرصد والتقييم    

ــران    ــاد األورويب يف حزيـ ــع االحتـ ــنوات مـ ــالث سـ ــدة ثـ ــه /ملـ ــذه  ٢٠٠٦يونيـ ــذ هـ ــدعم تنفيـ  لـ
  .الرد عليه، وتقدمي الدعم لضحايا هذه اجلرميةاالستراتيجية من أجل منع االجتار بالبشر، و

ويشمل هنـج احلكومـة أيـضاً حماكمـة املتـاجرين اسـتناداً إىل األحكـام القانونيـة القائمـة                   ٤-٦
وتــدعم حماكمــة املتــاجرين . وباســتخدام اآلليــات اإلداريــة، مبــا فيهــا وحــدة مــصادرة األصــول  

. لوطنية اليت تستهدف منظمـات اجلرميـة  وحدات حتقيق خاصة رفيعة املستوى يف هيئة االدعاء ا       
. كما أن التشريعات اخلاصة باجلرمية املنظمة توفر إطاراً عملياً للتصدي الفعال هلـذه العـصابات    

  .وتشمل هذه التشريعات تشريعاً يتعلق بضبط األصول ومصادرة عائدات اجلرمية
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اد إطـار قـانوين     ويشمل املكـون الثالـث للنـهج عمليـة إصـالح للقـوانني هتـدف إىل إجيـ                   ٥-٦
ــسهل احلــرب ضــد االجتــار    ــسية حــىت اآلن  . شــامل ومتكامــل ي ــدابري الرئي حبــوث : وتــشمل الت

متعددة التخصصات عـن األسـباب واألمنـاط والعوامـل املـؤثرة، واالستقـصاءات الـيت تقـوم هبـا                    
. جلنــة القــانون يف جنــوب أفريقيــا بغيــة وضــع تــشريع شــامل ورّد إداري علــى مــشكلة االجتــار 

  . حالياً االنتهاء من تقرير جلنة القانونوجيري
وقد اعتـربت الوكـاالت املكلفـة بإنفـاذ القـانون ومؤسـسات البحـوث جنـوب أفريقيـا                     ٦-٦

بأهنا واحدة من بلدان منطقة اجلنوب األفريقي اليت ُتستخدم يف االجتار املـنظم بالبـشر بوصـفها                 
ــشأ للــضحايا    ــدان املقــصد، واملــرور العــابر، واملن دراكــاً خلطــورة املوقــف، اختــذت   وإ. أحــد بل

جنــوب أفريقيــا تــدابري حملاربــة االجتــار ووضــعت اتفاقيــات للتعــاون الثنــائي واملتعــدد األطــراف، 
وفضالً عن هذا، أجـرت جلنـة إصـالح         . خاصة تلك اليت تركز على اجلرمية املنظمة عرب احلدود        

ألشـخاص، باإلضــافة إىل  القـانون يف جنـوب أفريقيـا حبثــاً إلصـدار قـانون شـامل عــن االجتـار با       
  .إنشاء مكتب لالجتار بالبشر ضمن وحدة اجلرمية املنظمة بدائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا

وحيــاكم املتــاجرون حاليــاً يف جنــوب أفريقيــا يف إطــار القــانون العــام القــائم والقــانون      ٧-٦
تــــداء، وتــــشمل القــــوانني املــــستخدمة تلــــك املتعلقــــة باالغتــــصاب، واالع. اجلنــــائي املــــدّون

واالختطاف، والفعل املتعمد حلرمان شخص آخر من حريتـه، والقتـل، واالعتـداء علـى كرامـة           
ــزاز   ــشخص اآلخــر، واالبت ــة     . ال ــسنوات القليل ــهم خــالل ال ــاجرين وحماكمت ــد مت تعقُّــب املت وق

وتـدعم حماكمـة املتـاجرين وحـدات حتقيـق      . ونتيجة لذلك، متت تصفية عدة عصابات . املاضية
وقـــد اســـُتخدمت التـــشريعات الـــيت . ستوى تـــستهدف العـــصابات الوطنيـــةخاصـــة رفيعـــة املـــ

ــال    ــى حنــو فع ــة املنظمــة عل ــستهدف اجلرمي ــضبط األصــول    . ت ــق ب ــشريع املتعل ــشمل الت وهــذه ت
وتشمل النظم األساسية اخلاصة اليت تدعم حماربة االجتار يف الوقـت           . ومصادرة عائدات اجلرمية  

  :اجريناحلاضر واليت اسُتخدمت يف حماكمة املت
  ؛)١٩٩٨ لسنة ١٢١القانون رقم  (١٩٩٨قانون منع اجلرمية املنظمة،   •  
  ؛)١٩٩٨ لسنة ١٣٠القانون رقم  (١٩٩٨قانون الالجئني،   •  
  ؛)١٩٩٨ لسنة ١١٦القانون رقم  (١٩٩٨قانون العنف املرتيل،   •  
  ؛)١٩٥٧ لسنة ٢٣القانون رقم  (١٩٥٧قانون اجلرائم اجلنسية،   •  
  ؛)١٩٩٧ لسنة ٧٥القانون رقم  (١٩٩٧ األساسية للعمالة، قانون الشروط  •  
  ).١٩٩٦ لسنة ٩٦القانون رقم  (١٩٩٦قانون تعديل رعاية الطفولة،   •  
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ــا إىل أن هــذا البلــد يعــد مــن بلــدان       ٨-٦ وتــشري الدراســات عــن االجتــار يف جنــوب أفريقي
خاص املتاجر هبم مـن وإىل      املقصد الرئيسية كما يعد من بلدان املنشأ وبلدان املرور العابر لألش          

ومـن املؤكـد أنـه نظـراً لـبعض قـضايا االجتـار            . أفريقيا وأوروبـا وكـذلك علـى املـستوى العـاملي          
ــا     ــد باالجتــار يف جنــوب أفريقي ــاك وعــي متزاي ــشهرية، أصــبح هن ــد مــن   . ال واملطلــوب هــو مزي

دة مـن عوامـل     ويعد االجتار نتيجة جملموعـة معقـ      . البيانات الدقيقة عن النطاق الكامل للمشكلة     
، تركـز معظـم الدراسـات علـى عوامـل مـن             “الـدفع ”وعلـى جانـب     . الدفع واجلذب املتداخلة  

قبيل الفقر، وانعدام الفرص، واالضطراب، والتمييز بني اجلنسني، والتمييز العنـصري، والتمييـز             
الوعد حبياة أفـضل، وتطلعـات املـستهلكني،        “ اجلذب”وتشمل عوامل   . العرقي، واهنيار اُألسر  

واالفتقار إىل املعلومات عن املخـاطر الكامنـة، وأمنـاط اهلجـرة الـسائدة، والثغـرات يف احلـدود،                   
  .والقيود املفروضة على السفر

 عـن االجتـار بالنـساء واألطفـال         ٢٠٠٣وجاء يف تقرير للمنظمـة الدوليـة للـهجرة عـام              ٩-٦
 االجتار مبـا ال يقـل عـن         ألغراض االستغالل اجلنسي يف جنوب أفريقيا واجلنوب األفريقي أنه مت         

ووجد التقرير أيضاً أن جنوب أفريقيـا هـي         . )٤٥( امرأة يف جنوب أفريقيا من موزامبيق      ١ ٠٠٠
أحد بلـدان املـرور العـابر للنـساء واألطفـال املتـاجر هبـم مـن منطقـة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب                        

عـداد النـساء والرجـال      غري أن التقرير مل يتمكن من تقدمي تقديرات موثوق هبا عـن أ            . األفريقي
ولكن التقرير حـدد عوامـل      . واألطفال املتاجر هبم يف جنوب أفريقيا وخارجها والبلدان احمليطة        

الدفع واجلذب اليت تغذي االجتار بالنساء واألطفال واليت تشمل معاملة املرأة كسلعة، والفقـر،              
يـر إىل أن ظـروف عمـل        ويـشار يف التقر   . والثغرات يف احلدود كما يف حالة اجلنـوب األفريقـي         

ــة وتــشمل اإلغــراق يف الــديون،      النــساء املتــاجر هبــن يف الــصناعة هــي ظــروف اســتغاللية للغاي
وهـذه  . وساعات العمل الطويلة، وحتديد احلق يف رفض الزبـائن، واحلرمـان مـن حريـة احلركـة                

  .انتهاكات حلقوق اإلنسان األساسية
اط االجتـار ظهـرت يف اجلنـوب األفريقـي،          وحدد التقرير أيضاً تسعة أمناط واحدة لنـش         ١٠-٦

  :وهي
  االجتار بالنساء من البلدان املصدِّرة لالجئني إىل جنوب أفريقيا؛  •  
  االجتار باألطفال من ليسوتو إىل مدن يف الوالية احلرة الشرقية جبنوب أفريقيا؛  •  
  ناتال؛ -االجتار بالنساء والفتيات من موزامبيق إىل مقاطعّيت غوتينغ وكوازولو   •  

__________ 
االجتار بالنساء واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي      : اإلغراء، والبيع، والرق  ”وثيقة املنظمة الدولية للهجرة،       )٤٥(  

  يف اجلنوب األفريقي
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  االجتار بالنساء من مالوي إىل شرق أوروبا؛  •  
  االجتار بالبنات واألوالد من مالوي إىل أوروبا الشمالية؛  •  
  االجتار بالنساء والبنات من مالوي إىل جنوب أفريقيا بطريق الرب؛  •  
  االجتار بالنساء من تايلند إىل جنوب أفريقيا؛  •  
  ب أفريقيا؛االجتار بالنساء من الصني إىل جنو  •  
  .االجتار بالنساء من أوروبا الشرقية إىل جنوب أفريقيا  •  
 مليـون طفـل داخليـاً       ١,٢وتقدِّر األمم املتحدة أنه يتم االجتار كل عام مبـا يقـرب مـن                 ١١-٦

 إىل  ١٠وتشكل الفتيات دون سن الثامنة عـشرة املتـاجر هبـن لغـرض البغـاء مـن                  . وعرب احلدود 
وتعــد الفتيــات معرضــات بــشكل خــاص  . لــي للنــساء املتــاجر هبــن يف املائــة مــن العــدد الك٣٠

وقد يقوم املتاجرون باختطافهن، أو يـتم بـيعهن مـن جانـب اآلبـاء        . بسبب هتميشهن يف اجملتمع   
ويف بعــض . العــاجزين عــن إطعــامهن، أو إعطــائهن لقريــب أو شــخص يعــد بإجيــاد عمــل هلــن  

  .)٤٦( جنسياً داخل اُألسرة أو من اجلرياناحلاالت رمبا تكون الفتيات قد مت بالفعل استغالهلن
ومتثل قضايا االجتار طائفة من اجلرائم مثل االسـتغالل اجلنـسي، واسـتغالل األشـخاص           ١٢-٦

وقـد جـرت احملاكمـات علـى أسـاس خمـصص       . للعمل باملزارع والعمل املرتيل، والعنف، والقتل    
حكــام مــشددة مقارنــة يــشمل االختطــاف، واالعتــداء املهــني، واالغتــصاب، حيــث ال تــصدر أ

وبينمـا يـتم اختـاذ هـذه اإلجـراءات، إال أنـه ال تـزال هنـاك حتـديات              . جبرمية االجتار باألشـخاص   
ــشكلة         وفيمــا يتعلــق  . خطــرية فيمــا يتعلــق بكفايــة التــشريعات واملــوارد املطلوبــة ملواجهــة امل

باالســتغالل االقتــصادي القــسري حــسب نــوع اجلــنس، وجــدت منظمــة العمــل الدوليــة علــى   
 يف املائـة  ٥٦ يف املائـة وأن النـساء والفتيـات ميـثلن     ٤٤سبيل املثال أن الرجـال واألوالد ميثلـون        

ممــن مت اســتغالهلن، يف حــني أنــه بالنــسبة لالســتغالل اجلنــسي القــسري حــسب نــوع اجلــنس،     
 يف املائة فقط ممـن مت اسـتغالهلم         ٢ يف املائة والرجال واألوالد      ٩٨كانت النساء والفتيات ميثلن     

احلـافز الرئيـسي لالجتـار يف جمـال         ”ويالحظ تقرير منظمة العمل الدولية أن       . )٤٧(بصورة قسرية 
والتغاضــي عــن القيــود املفروضــة علــى حريــة ... العمــل هــو عــدم تطبيــق وإنفــاذ معــايري العمــل

احلركة، وسـاعات العمـل الطويلـة، وسـوء املرافـق الـصحية أو انعـدامها، وإجـراءات الـسالمة،             
ــدم دفــع األ  ــيع ســوق         وع ــذا يــسهم يف توس ــك، وكــل ه ــدين وغــري ذل ــور، واإلســكان املت ج

__________ 
عـين بالفتيـات،    صحيفة وقائع عن العنـف ضـد الفتيـات، الفريـق العامـل التـابع للمنظمـات غـري احلكوميـة وامل                       )٤٦(  

  .٢٠٠٦مايو /واللجنة املعنية باليونيسيف التابعة للمنظمات غري احلكومية، أيار
  .cited in Anderson & O'Connell Davidson, 2004, op cit, p 32منظمة العمل الدولية، مقتبسة من   )٤٧(  
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املهاجرين املتاجر هبم الذين ليس أمامهم أي خيـار سـوى العمـل يف ظـروف غـري حمتملـة وغـري             
  .)٤٨(“مقبولة بالنسبة للعمل القانوين

  :)٤٩(وتشري البحوث والدراسات عن االجتار إىل االستنتاجات العامة التالية  ١٣-٦
تــصر االجتــار علــى صــناعة اجلــنس وُيحتمــل أن جيــد األفــراد املتــاجر هبــم أنفــسهم  ال يق  •  

متورطني يف سلسلة من األنشطة القانونية واخلارجة عن القانون يف االقتـصاد النظـامي              
  وغري النظامي على حد سواء؛

ومـع أن االسـتغالل اجلنـسي       . وتتفاوت أعمار الضحايا وجنسياً ومواصفاهتم األخـرى        •  
 والفتيات املتاجر هبن شـائع بدرجـة كـبرية، فإنـه جيـري أيـضاً اسـتغالل الرجـال                   للنساء

واألوالد جنـــسياً، ويـــتم االجتـــار بإعـــداد كـــبرية مـــن الرجـــال والنـــساء واألطفـــال يف  
  قطاعات أخرى؛

ومع أن الفقـر، وعـدم املـساواة، وطائفـة العوامـل األخـرى مثـل الوعـود حبيـاة أفـضل،                        •  
ت، وأمناط اهلجرة السائدة، وبعض القيود املفروضـة علـى الـسفر            واالفتقار إىل املعلوما  

قد تشجع على االجتار، فإنه يلزم إجراء مزيد من البحوث عن الظـروف اهليكليـة الـيت                 
  تؤدي إىل االجتار؛

  ويتعرض األفراد املتاجر هبم لإلكراه البدين والنفسي إلبقائهم يف حالة خضوع؛  •  
  ة عن حجم االجتار؛وهناك حاجة إىل بيانات دقيق  •  
واملتــاجرون جمموعــة شــديدة التنــوع وهنــاك الكــثري الــذي جيــب تعلُّمــه عــن املتــاجرين    •  

  وشبكات االجتار؛
ولالجتار آثـار خطـرية علـى صـحة الـضحايا ورفـاههم وهنـاك أيـضاً حاجـة إىل حبـوث                •  

  مفصلة يف هذا اجملال؛
د مـن االجتـار، أو اسـتغالل        وميكن أن تـؤدي الـسياسات والـربامج الـيت هتـدف إىل احلـ                •  

  العمال، أو البغاء، أو اهلجرة إىل تشجيع االجتار دون قصد؛
وميكــن أن تــؤدي بــرامج مــساعدة الــضحايا ودعمهــم والــيت تــضع معــايري اســتحقاق       •  

  تقييدية مفرطة إىل ترك الكثريين دون املساعدة أو الدعم الذي حيتاجونه؛
__________ 

  .املصدر نفسه  )٤٨(  
 ,Robyn Pharoah ، تـأليف ــار بالبـشر يف جنـــوب أفريقيـا   تأمــالت يف البحــوث عن االجت: التصــدي لالجتــار  )٤٩(  
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 العامــة واجملــردة لالجتــار يف ســياق إنفــاذ  قــد يكــون مــن الــصعب اســتخدام التعــاريف    •  
ــانون ــا       . الق ــيت يواجهه ــضايا والتحــديات ال ــاك حاجــة إىل إجــراء حبــوث عــن الق وهن

ــة         ــضايا االجتــار وإقام ــق يف ق ــضاء للتحقي ــوانني ورجــال الق ــاذ الق ــسؤولون عــن إنف امل
  ؛)٥٠(الدعاوى بشأهنا

الدوليـة مـن أجـل التعـاون        تعزيـز الـروابط     : وقد تضمنت أيضاً تدابري مكافحـة االجتـار         •  
عرب احلدود؛ واحلصول علـى معلومـات مستفيـضة عـن املـشكلة ألغـراض االسـتعراض                 
القانوين واإلداري الشامل؛ واستخدام الطرق القانونية واإلدارية املتاحـة ملواجهـة هـذه             

  .املشكلة العاملية يف هذه األثناء
جنـوب أفريقيـا، فـإن األمـر حيتـاج إىل           ومن الواضح أنه حملاربة االجتار بصورة فعالة يف           ١٤-٦

  :معلومات موثوقة وميكن التحقق منها عن
  التجنيد والنقل؛  •  
  طبيعة استغالل الضحايا ومداه؛  •  
  املنظمات والشبكات املنظمة املتورطة يف االجتار؛  •  
  املواصفات واحلوافز بالنسبة لكل من الزبائن والضحايا؛  •  
  .نع االجتار والتصدي لهالبنية األساسية املتاحة مل  •  
وتشمل خطة العمل الوطنية علـى مـدى العـام إلهنـاء العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس                     ١٥-٦

وهنــاك حاجــة إىل زيــادة الــوعي بدرجــة كــبرية والقيــام . التركيــز علــى االجتــار بالنــساء والبغــاء
علـى إحـساس    فهـو يـؤثر     . بعمل منسق إلهناء االجتار الذي يضّر باألشخاص وبالتنميـة البـشرية          

فهــذه . الفتــاة بالكرامــة واالعتــزاز بــالنفس والقــدرة علــى الثقــة، والقــدرة علــى إقامــة عالقــات 
التجارب الفظيعة تشكل اجلهـاز العـصيب للفتـاة، وتـؤثر بـصورة مباشـرة علـى طريقـة تفكريهـا                     

  .)٥١(وشعورها وتصرفها بقية حياهتا
   استغالل بغاء النساء واألطفال  
الـيت هتـدف إىل كـشف العـصابات واألفـراد املـسؤولني عـن بغـاء األطفـال                   أما التـدابري      ١٦-٦

وحماكمتهم فقد سعت أيضاً إىل حماربة الصور اإلباحية لألطفال على النحو الذي حددته عـدة               
__________ 

، مبـادرة عامليـة للمنتـدى الـدويل         “ما الذي ميكن أن يفعله اجملتمع الديين حملاربة االجتـار         : احلوار بني األديان  ”  )٥٠(  
  .٢٠٠٧وبر أكت/ملكافحة االجتار بالبشر، كيبكيب تاون، تشرين األول

  .املصدر نفسه  )٥١(  
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). ١٩٩٦ لــسنة ٦٥القــانون رقــم   (١٩٩٦قــوانني مــن بينــها قــانون األفــالم واملطبوعــات،      
 األطفــال يف املـواد اإلباحيـة، مبـا يف ذلـك تــرويج     واُتخـذت إجـراءات لرصـد وحماربـة اسـتغالل     
  .اإلنترنت الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

القـانون   (١٩٥٧واجلدير باملالحظة أن بغـاء األطفـال حيظـره قـانون اجلـرائم اجلنـسية،             ١٧-٦
، ويف )١٩٨٢ لـــسنة ٧٥القـــانون رقـــم  (١٩٨٢، وقـــانون الطفـــل، )١٩٥٧ لـــسنة ٢٣رقـــم 

انظــر اجلــزء اخلــامس بالنــسبة لقــضايا االجتــار بــاملرأة ألغــراض (يــد لكلتــا احلــالتني التــشريع اجلد
ــصابات        ــراد والع ــب األف ــن جان ــسخرة م ــاً يف حــاالت ال ــها، وأحيان ــاء، واســتغالل عمل ). البغ

اجلـرائم اجلنـسية واألمـور املتـصلة        (ويتناول اجلزء اخلامس أيـضاً قـانون تعـديل القـانون اجلنـائي              
، وكيفيـة تعزيـزه لتـوفري محايـة كافيـة، بـاالقتران       )٢٠٠٧ لسنة ٣٢نون رقم   القا (٢٠٠٧،  )هبا

وقـد اسـتهدفت تـدابري احلكومـة أولئـك املـسؤولني عـن              . مع تقدمي خـدمات للنـساء واألطفـال       
  .بغاء األطفال

وهناك جهود خاصة بالدعوة إىل جترمي البغاء على النحو املبني يف اإلطار أدناه، لتـوفري                 ١٨-٦
ماية للمرأة، واحلد من هتميشها ووصـمها، وتقـدمي اخلـدمات الـصحية واخلـدمات               مزيد من احل  

وتعد املنظمة اخلاصـة مبعارضـة االعتـداء علـى املـرأة منظمـة غـري حكوميـة                  . األخرى املتصلة هبا  
تــشارك يف اآلليــة اجلنــسانية الوطنيــة بطريقــة حامســة للغايــة وتعمــل بــصورة وثيقــة مــع املكتــب   

  .الوطين لوضع املرأة
نقاط ضعف املرأة غري املوثقـة      : املنظمة اخلاصة مبعارضة االعتداء على املرأة      :١٣اإلطار     

  يف جنوب أفريقيا
ال يزال جترمي االشتغال باجلنس يف جنـوب أفريقيـا يـصم العـامالت يف جمـال اجلـنس                       

الــواقي (لــيس فقــط مــن حيــث عــدم قــدرهتن علــى طلــب أعــداد كــبرية مــن الرفــاالت    
ولكنه بشكل عام يترك للعامالت يف جمال اجلنس جمـاالً ضـئيالً           . عياداتمن ال ) الذكري

ويف أمـاكن العمـل الـيت يـشملها        . للغاية للـسيطرة علـى حيـاهتن وبالتـايل علـى صـحتهن            
التحرمي ال يوجد أي التزام قـانوين علـى الزبـائن مبمارسـة اجلـنس املـأمون، وال تـستطيع                    

وتقـول املـشتغالت بـاجلنس      . طة إذا أُغتـصنب   العامالت يف جمال اجلنس اللجوء إىل الـشر       
يف اخلالء إن لديهن وقت ضئيل للغاية للتفاوض مع الزبائن قبل دخول الـسيارة معهـم،             

وهذا جيعل املـشتغالت بـاجلنس عـاجزات دائمـاً عـن وضـع              . خشية إلقاء القبض عليهن   
ــائن   ــصال اجلنــسي مــع الزب ــاجلنس يف  . قواعــد لالت  ومثــة مــشكلة أخــرى للمــشتغالت ب

ــا وهــي تعرضــهن للعنــف     ــوب أفريقي ــة    -جن ــوفر هلــن محاي ــاجلنس ال تت ــشتغالت ب  وامل
وقـد أوضـحت    . الشرطة أو نظام العدالة من التهديد بالعنف مثل غريهن من العـامالت           
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منظمة الصحة العاملية أن اجلنس القسري يزيد من خطر اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة                
شتغالت بـاجلنس خيـشني العنـف علـى يـد      البشرية وقد كشف البحـث أيـضاً عـن أن املـ          

الزبائن والشرطة، والوصم، فضالً عـن عـدم وجـود جمـال الختـاذ إجـراء اسـتباقي بـشأن              
والنهج جتاه االشتغال باجلنس بوصـفه جرميـة ال يتطـرق إليـه ميثـاق         . صحتهن ورفاههن 

اً مـن   وعدم جترمي االشتغال باجلنس من شأنه أن ميكِّن املشتغالت باجلنس أيـض           . احلقوق
ــة الــيت يوفرهــا مكــان العمــل املــأمون      احلــصول علــى نفــس اخلــدمات الــصحية واحلماي

      .كغريهن من العامالت
  اجلزء الثاين 

  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة     
  
   املرأة يف احلياة السياسية والعامة :)أ (٧املادة   
اجلنسني وعدم التمييـز، وضـعت      بناء على التوجيهات الدستورية اخلاصة باملساواة بني          ١-٧

حكومــة جنــوب أفريقيــا أهــدافاً واضــحة ليتــسىن وضــع املــرأة يف املناصــب الــسياسية ومناصــب 
 والكتـاب األبـيض     ١٩٩٥ويف إطار الكتاب األبـيض عـن حتويـل اخلدمـة العامـة،              . صنع القرار 

ئـة كحـد     يف املا  ٣٠، ُوضع رقـم مـستهدف وهـو         ١٩٩٨عن العمل اإلجيايب يف اخلدمة العامة،       
واهلـدف املـنقح اجلديـد للحكومـة هـو متثيـل           . أدىن للمرأة يف مناصب اإلدارة يف اخلدمـة العامـة         

 يف املائــة علــى مجيــع مــستويات دوائــر اإلدارة العليــا يف اخلدمــة العامــة حبلــول  ٥٠املــرأة بنــسبة 
ــانون املــساواة يف العمــل،   . ٢٠٠٦مــارس / آذار ــانون رقــم   (١٩٩٨ويطالــب ق ــسنة ٥٥الق  ل

مجيــع أصــحاب العمــل بــضمان أن تعّبــر مؤســساهتم بــصورة متناســبة عــن دميوغرافيــة  ) ١٩٩٨
البلد وااللتزام بذلك يف خطـة املـوارد البـشرية بوضـع أهـداف وجـداول زمنيـة خاصـة بالنـسبة                      

وميكـن الرجـوع إىل حالـة أداء احلكومـة يف هـذا الـصدد يف الفقـرات                  . ملستويات اإلدارة العليـا   
  .٤ملادة  من ا١٥-٤ إىل ١٢-٤
وجنوب أفريقيا من بني املـوقّعني علـى إعـالن رؤسـاء دول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب              ٢-٧

 يف املائـة علـى األقـل كحـد أدىن           ٣٠األفريقي املتعلق بنوع اجلنس والتنمية، والذي حدد نسبة         
ــام       ــول ع ــرار حبل ــسياسية ومناصــب صــنع الق ــوب  . ٢٠٠٥للمــرأة يف املناصــب ال وقامــت جن

وصفها عضواً يف االحتـاد األفريقـي، بـدور رئيـسي يف إعـداد قـرار مـؤمتر ديربـان عـام                      أفريقيا، ب 
 يف املائـة يف عـضوية مفوضـية االحتـاد األفريقـي، والـذي               ٥٠ الذي يعطي للمـرأة نـسبة        ٢٠٠٢

، متـشياً مـع اإلعـالن الرمسـي لرؤسـاء دول            ٢٠٠٤امتد ليشمل مجيع مكونـات االحتـاد يف عـام           
  .٢٠٠٤ املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا عام االحتاد األفريقي بشأن
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علـى ضـرورة أن   ) ١٩٩٨ لـسنة   ٧٣القـانون رقـم      (١٩٩٨وينص القانون االنتخايب،      ٣-٧
يقــوم كــل حــزب مــسجل ومرشــح بتــسهيل املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف األنــشطة الــسياسية    

ويف . شطة الــسياسيةواختــاذ كافــة اخلطــوات املعقولــة لــضمان حريــة املــرأة يف املــشاركة يف األنــ
، اعتمد حزب املؤمتر الوطين األفريقي احلاكم القرار الذي يـنص           ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

 وال شـك أن هـذا       - يف املائة من املرشحني على قـوائم احلـزب مـن النـساء               ٥٠على أن يكون    
  . السياسيةالقرار كان له، وال يزال، تأثري إجيايب على أعداد النساء يف الربملان ويف احلياة

ــة للحكــم احمللــي،      ٤-٧ ــانون اهلياكــل البلدي ــانون رقــم   (١٩٩٨ويطالــب ق ــسنة ١١٧الق  ل
. بالتكــافؤ يف متثيــل املــرأة والرجــل يف قــوائم األحــزاب الــسياسية ويف اللجــان الفرعيــة) ١٩٩٨

وفــضالً عــن هــذا، زادت حــصة احلــزب احلــاكم لتمثيــل املــرأة يف قــوائم احلــزب يف انتخابــات    
ــاء القــدرات    . ٢٠٠٥لــي عــام  احلكــم احمل ــدميقراطي وبن ــة مــستمرة للتثقيــف ال ــذ عملي ومت تنفي

للتعجيل باملشاركة السياسية للمرأة ودعمها، وخاصة مـن جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة يف               
واعترافـــاً مبـــسامهات املنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف . شـــراكة مـــع اللجنـــة االنتخابيـــة املـــستقلة

 االنتخابيــة جــائزة للمنظمـات غــري احلكوميــة الــيت تتفــوق يف هــذا  الدميقراطيـة، وضــعت اللجنــة 
 الــيت تــشارك فيهــا جلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اجلــوائز الوطنيــة حلقــوق اإلنــساناجملــال، وهــي 

  .)٥٢(اإلنسان وجلنة املساواة بني اجلنسني
  اليت تتنـاول موقـف احلكومـة واملؤسـسات مـن           ٤وينبغي مراجعة هذا القسم مع املادة         ٥-٧

املساواة يف العمل والتدابري األخرى ذات الصلة مثل تدابري التمكني االقتصادي الواسع النطـاق              
للسود واملشتريات التفضيلية ومدونات املمارسات اجليدة لإلسراع مبشاركة املرأة يف اجملـاالت            

  .واملهن اليت ُحرمت منها يف السابق
  
     مةمشاركة املرأة يف سياسات احلكو :)ب (٧املادة   

  )٥٣(املرأة يف املناصب السياسية ومناصب تقرير السياسات وصنع القرار    

هنــاك جمــال أُحــرز فيــه تقــدم كــبري خــالل الــسنوات العــشر املاضــية وهــو تــويل املــرأة       ٦-٧
وكــان التقــدم . للمناصــب الــسياسية ومناصــب صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات احلكوميــة  

وجيـري  . ية، خاصـة علـى املـستويني الـوطين واإلقليمـي          واضحا على مستوى السلطات التشريع    

__________ 
  .ديسمرب، وهو اليوم الدويل حلقوق اإلنسان/ كانون األول١٠ُتمنح جوائز حقوق اإلنسان سنوياً يوم   )٥٢(  
تشمل هذه الفئة الوزراء ونواب الـوزراء ومـسؤويل املكاتـب يف الربملـان علـى املـستويات الوطنيـة واإلقليميـة                        )٥٣(  

  .واحمللية
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بذل جهود وطنية متضافرة لإلسراع بتويل املرأة لوظائف اإلدارة العليا يف القطاع العـام وعلـى                
  .مستوى احلكم احمللي

ــام   ٧-٧ ــاً       ٢٠٠٨ويف ع ــة تقريب ــة الوطني ــضاء اجلمعي ــث أع ــوطين، كــان ثل ــان ال ، ويف الربمل
ــة ٣٣( ــساء ) يف املائ ــة   )  يف املائــة٤٠( وُعينــت ســيدتان  .مــن الن ضــمن أعــضاء مكتــب اجلمعي

ويـستطيع برملـان جنـوب أفريقيـا أن يفخـر           . الوطنية، ومها رئيس ونائب رئيس اجلمعية الوطنية      
. ٢٠٠٨ إىل عــام ١٩٩١بتعــيني رؤســاء للجمعيــة الوطنيــة مــن النــساء خــالل الفتــرة مــن عــام  

، ٢٠٠٨ويف عـام  . ٢٠٠٤ انتخابـات عـام      وكان رئيس اجمللس الوطين للمقاطعـات امـرأة قبـل         
ــة٢٨,١٥أي ( امــرأة ٢٩ُعينــت  ــسامي، والقنــصل   )  يف املائ ــسفري، واملنــدوب ال يف منــصب ال
 يف املائــة مــن مجيــع أعــضاء اجملــالس   ٤٠، كانــت املــرأة تــشكل قرابــة  ٢٠٠٥ويف عــام . العــام

  .املنتخبة على مجيع مستويات احلكم احمللي
 جملس الوزراء بصورة منتظمة على مر السنني، إذ تـشكّل املـرأة    وقد زاد متثيل املرأة يف      ٨-٧

. ١٩٩٧ يف املائـة عـن عـام         ٢٠٠ يف املائة من الوزراء، وهو ما ميثل زيـادة بنـسبة             ٤٢,٨حالياً  
 إىل  ١٩٩٧وعموماً كانت هناك زيادة مبعدل ثالثة أمثال يف عدد الوزيرات املعينات منـذ عـام                

زيرات حالياً مناصـب وزاريـة حـساسة كانـت تقتـرن تارخييـاً              وتتوىل كثري من الو   . ٢٠٠٨عام  
وزارة الـشؤون اخلارجيـة، ووزارة األشـغال العامـة، ووزارة األراضـي             : وهـذه تـشمل   . بالرجل

 يف املائـة    ٤٠وتتـوىل املـرأة     . والزراعة، ووزارة العدل والتطور الدستوري، وهذا قليل من كثري        
، كـان أربعـة رؤسـاء وزراء مـن بـني            ٢٠٠٤عـام   ومنـذ انتخابـات     . من مناصب نواب الوزراء   

وهـذا  . رؤساء الوزراء التسعة الذين يرأسون حكومـات إقليميـة يف جنـوب أفريقيـا مـن النـساء                 
 ف املائة قياساً على تويل امرأة واحدة ملنصب رئـيس الـوزراء منـذ عـام           ٣٠٣ميثل زيادة بنسبة    

١٩٩٤.  
 ٤٨ امرأة مـن بـني       ٢٠وتوجد حالياً   . ٢٠٠٥وُعينت أول نائبة لرئيس الدولة يف عام          ٩-٧

، وبـذلك حتققـت   ١٩٩٧ امـرأة يف عـام   ١٢وزير ونائب وزير على املـستوى الـوطين ، مقابـل       
 يف املائـة يف عـدد النـساء املعينـات يف منـصّيب الـوزير ونائـب الـوزير منـذ عـام                        ٨٣زيادة بنـسبة    

١٩٩٧.  
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  املرأة يف اهليئة القضائية    
  

  أة يف القطاع القانوينمتثيل املر :١٤اإلطار     
ال شك أننا ابتعـدنا كـثرياً عـن تلـك األيـام الـيت أُبلغـت فيهـا الـسيدة مـادلني أونـا                          ”    

ووكي، من جانـب شـعبة االسـتئناف يف هيئـة احملـاكم العليـا جبنـوب أفريقيـا بأنـه نظـراً                       
رســة لكوهنــا امــرأة، فــإن القــانون املعــين ال يعتربهــا فــرداً ويــرى أيــضاً أهنــا ال تــصلح ملما

، واســتمر ذلــك لتــسعة أعــوام أخــرى قبــل صــدور  ١٩١٢كــان هــذا يف عــام . القــانون
، الـذي مسـح للمـرأة    )١٩٢٣ لـسنة   ٧القـانون رقـم      (١٩٢٣قانون املمارِسة القانونيـة،     

واسـتغرق األمـر سـبعة أعـوام أخـرى ليـشهد هـذا البلـد أول قاضـية،                   . مبمارسة القـانون  
  .“ل قاضية سوداءوهي امرأة بيضاء، وعاماً آخر لتظهر أو

  احملامية جويس مالولكي
  ارة العدلوزمدير القضايا اجلنسانية، 

  “هناك فرق عندما تصبح املرأة يف سلك القضاء”
  : يف جنوب أفريقيا للرابطة الدولية للقاضياتفرع أول بدء

  تقرير مؤمتر قاضيات جنوب أفريقيا
      ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٥-٣

  ٣اجلدول 
  )٥٤(٢٠٠٨يف املناصب السياسية عام متثيل املرأة 

  نسبة متثيل املرأة  العدد الكلي  الذكور  اإلناث  املنصب

  %صفر  ١  ١  -  رئيس اجلمهورية
  %١٠٠  ١  -  ١  نائب رئيس اجلمهورية

  %٤٢,٨  ٢٨  ١٦  ١٢  الوزراء
  %٤٠  ٢٠  ١٢  ٨  نوَّاب الوزراء
  %٤٤,٤  ٩  ٥  ٤  رؤساء الوزراء

  %٣٣  ٣٩٢  ٢٦٤  ١٢٨  أعضاء الربملان الوطين
  %٣٧,٣  ٥٤  ٣٤  ٢٠  أعضاء اجمللس الوطين للمقاطعات

  %٣٣,٤  ٤١٦  ٢٧٧  ١٣٩  أعضاء الربملان للهيئات التشريعية اإلقليمية

__________ 
برملـان جنـوب أفريقيـا وقائمـة االتـصال باملنـدوبني           : وحـدة البحـوث   : ن قسم دوائـر اإلعـالم     أرقام مأخوذة م    )٥٤(  

  .الدائمني، الربملان الوطين



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

98 10-28861 
 

ونظراً لطبيعة ودور اهليئة القضائية يف ظل الفصل العنـصري، أصـبح التحـّول القـضائي                ١٠-٧
وكـان  . يف أهـداف التحـّول األوسـع      يف جنوب أفريقيا الدميقراطية أمراً عاجالً وأولويـة حامسـة           

لــذلك نتــائج هامــة بالنــسبة للمــرأة بــشكل عــام، كمــستخدمة للنظــام القــضائي وكموظفــة يف   
ويف حني أن اهليئة القضائية تعترب حالياً ممثلة بشكل متزايـد جملتمـع   . النظام نفسه على حد سواء  

لـسيطرة الرجـل، حيـث      جنوب أفريقيا من حيـث األعـراق، فإهنـا ال تـزال يف طبيعتـها خاضـعة                  
ويف عـام  .  مـن القـضاة ورؤسـاء احملـاكم    ٢٠٠٨ يف املائة فقـط يف عـام     ٣٠كانت املرأة تشكل    

مـن قـضاة هـذا البلـد البـالغ عـددهم       )  يف املائـة ١٣,٥٢ (٢٨، كانت املرأة تشكل حنو    ٢٠٠٥
والتقدم الواضح الذي جتـدر مالحظتـه هـو        . وكانت إحداهن نائبة لرئيس القضاة    .  قضاة ٢٠٧

. تـشغل منـصب القاضـي     ) وهـي امـرأة بيـضاء     (، كانت هناك امرأة واحدة      ١٩٩٤أنه قبل عام    
ويعد تغيري الصورة العرقية واجلنسانية للهيئة القضائية يف جنوب أفريقيا أحـد املعـامل اهلامـة الـيت             

  .حتققت فيما يتعلق بتحويل النظام القضائي
تسهيل تنظيم القاضيات ورئيـسات      هبدف   ٢٠٠٣وكانت هناك تدابري ُتتخذ منذ عام         ١١-٧

وقد ُتوج هذا بـاإلعالن     . احملاكم يف جنوب أفريقيا ضمن رابطة تتبع الرابطة الدولية للقاضيات         
وتقــدم احلكومــة الــدعم الــالزم لــضمان  . ٢٠٠٤أغــسطس /عــن فــرع جلنــوب أفريقيــا يف آب 

 شـأن هـذا   ومـن . تزويد أعـضاء هـذا الفـرع بالقـدرات ليـشارك يف صـنع القـرار بـصورة جمديـة            
ينـاير  /ويف كـانون الثـاين  . اهليكل أن يضع قضايا املرأة على جدول أعمال حتّول اهليئـة القـضائية      

ــدويل للمحاميــات      ٢٠٠٧ ــا مــن االحتــاد ال ، اعتمــد األعــضاء املؤســسون لفــرع جنــوب أفريقي
وهــم خيططــون لتركيــز االهتمــام علــى التعــاون مــع بــرامج  . دســتورهم وانتخبــوا جلنــة تنفيذيــة

  .عدة القانونية، والتثقيف، وتوعية املرأة حبقوقها، وتعزيز العالقات الدوليةاملسا
وتستطيع جنوب أفريقيا أن تفخر بتعيني إحدى قاضـياهتا يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،                  ١٢-٧

  .وهي القاضية نايف بيالي
  املرأة يف احلكم احمللي    

إىل أنـه مـن    ) ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاينتشرين  (تشري قاعدة بيانات بلديات جنوب أفريقيا         ١٣-٧
ــه مــن ) يف املائــة٨,٨٤( امــرأة ٢٦ مــديراً بلــدياً ال يوجــد ســوى  ٢٨٣بــني مــا جمموعــه   ، وأن

وطبقـــاً ).  يف املائـــة٤٠( امـــرأة ٣ ١٢٢ عـــضواً باجملـــالس، ال يوجـــد ســـوى ٩ ٩٦٨جممـــوع 
 ٢٠٠٤يف عـامّي  للمراجعات اجلنسانية اليت أجرهتا رابطة احلكومات احملليـة يف جنـوب أفريقيـا      

ــة يف عــام ٢٩، بلغــت نــسبة متثيــل املــرأة يف احلكــم احمللــي   ٢٠٠٦ و  يف ٤٢ و ٢٠٠٤ يف املائ
وعلى الرغم من الزيادات الكبرية يف األعداد، وطبقاً لدراسـة أجرهتـا            . )٥٥(٢٠٠٦املائة يف عام    

__________ 
  .٢٠٠٨وزارة احلكم اإلقليمي واحمللي، مدخالت لالتفاقية عام   )٥٥(  
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 يــزال ، ال)٢٠٠٦(“ تكــافؤ اجلنــسني يف احلكــم احمللــي ”جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني بعنــوان  
أعضاء اجملالس من النساء يواجهن التهميش وحرماهنن من املوارد من جانب زمالئهن الـذكور             

  .الذين ال يوافقون على أن املرأة تصلح للمناصب القيادية
 لـسنة   ٤١القـانون رقـم      (٢٠٠٣وينص قانون تعديل إطار الزعامة التقليدية واإلدارة،          ١٤-٧

وطبقـاً هلـذا القـانون،      . يتعلـق بإنـشاء اجملـالس التقليديـة       على حصة لتمثيـل املـرأة فيمـا         ) ٢٠٠٣
 عــضواً ٣٠وجيــب أن يــضم اجمللــس . جيــب علــى أي جمتمــع تقليــدي أن ينــشئ جملــساً تقليــدياً  

غـري  .  يف املائة من هؤالء األعـضاء مـن النـساء      ٣٠كحد أقصى، وينص القانون على أن يكون        
حسب اإلجـراءات   ( أن حيدد مستوى أقل      أن القانون ينص على أنه يف استطاعة رئيس الوزراء        

ويتضمن هذا احلكـم    . إذا مل يكن هناك عدد كاف من النساء للمشاركة يف اجمللس          ) املوضوعة
ــرأة يف اهلياكــل          ــضافرة إلشــراك امل ــود مت ــذل جه ــى ب ــة عل ــات التقليدي ــشجعا اجملتمع ــصراً ي عن

راز تقـدم تـدرجيي خلالفـة    وهو ينص أيضاً على أن تسعى اجملتمعات التقليدية حنـو إحـ           . الرئيسية
  .املرأة ملناصب الزعامة التقليدية

  
     مشاركة املرأة يف املنظمات غري احلكومية والنقابات العمالية :)ج (٧املادة   
ــة    ١٥-٧ ــضافت احلكوم ــام است ــسائية   ٢٠٠٤يف ع ــن احلــوارات الن ــسلة م ــف  سل  يف خمتل

اسـتعراض عـشر سـنوات       عمليـة    القطاعات على املستوى الوطين بغية ضمان مشاركة املرأة يف        
 يف البلد، وخاصـة للحـصول علـى آرائهـن عـن تـأثري سياسـات احلكومـة واخلـدمات                  من احلرية 

وقد أسفرت هذه املنتديات عن آراء مفيدة عما جيري ومـا ال جيـري،              . املتصلة هبا على حياهتن   
ملـستقاة طائفـة    وغطـت اآلراء ا   . وأُدرجت املعلومات املتحصلة يف خطـة احلكومـة للعقـد الثـاين           

الفقـر،  : واسعة مـن األولويـات واالحتياجـات النـسائية لإلسـراع بالتقـدم، ومشلـت هـذه اآلراء                 
وقـد  . والعنف ضد املـرأة، واألراضـي، واإلسـكان، واحلـصول علـى التمويـل واملـوارد الطبيعيـة                 

مـن جانـب املنظمـات غـري        “ برملانـات صـورية   ”اتسع هـذا التقليـد ليـشمل مـشاركة الفتـاة يف             
حلكومية، حيث تتاح الفرصة أمام النساء الشابات ملناقشة قـضايا تبـدأ مـن املنظـور اجلنـساين،                  ا

  .والسترعاء اهتمام السياسيني هبذه القضايا
وأيدت حكومة جنـوب أفريقيـا أيـضاً بنـشاط إنـشاء جمموعـات نـسائية ذات نفـوذ يف                      ١٦-٧

ــساين يف      ــسياسات اخلاصــة بتعمــيم املنظــور اجلن ــر ال ــسهيل  هياكــل تقري خمتلــف القطاعــات وت
ومعظــم هــذه اجملموعــات تــضم ســيدات أعمــال    . حــصول هــذه اجملموعــات علــى احتياجاهتــا  

ومهنيات، كمـا تـضم جمموعـات مـن قبيـل شـبكة جنـوب أفريقيـا لـصاحبات املـشاريع احلـرة،                       
ــا للمــرأة يف جمــال التعــدين، واملــرأة يف قطــاع البتــرول والطاقــة جبنــوب      ورابطــة جنــوب أفريقي
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ا، والتكنولوجيـا مـن أجـل املـرأة يف قطـاع األعمـال، واملـرأة يف جنـوب أفريقيـا النوويـة،                       أفريقي
 وتعد منظمة احلوار مـع املـرأة   .واملرأة يف التشييد، ومنظمات احلوار مع املرأة يف جنوب أفريقيا 

ــا منتــدى مــستقل ملتــزم بتحــسني وضــع املــرأة عــن طريــق إشــراك احلكومــة       يف جنــوب أفريقي
قطــاع اخلــاص، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، واجلهــات املاحنــة، وتكــوين شــراكات    الوطنيــة، وال

وتـسعى هـذه املنظمـة لتـوفري منـرب للحـوار للنـساء مـن مجيـع مـسالك                    . لصياغة الربامج اإلمنائيـة   
  .احلياة، مبا يف ذلك املناطق الريفية

مــع شــبكة وهــذا هــو احلــال . وتقــوم احلكومــة بــدعم بعــض اجملموعــات النــسائية ماليــاً  ١٧-٧
 مليـون رانـد مـن التمويـل احلكـومي           ٣٠جنوب أفريقيا لـصاحبات املـشاريع احلـرة الـيت تلقـت             

وقد ُشجعت املـرأة يف املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات             . على شكل منح خاصة باملشاريع    
النــسائية غــري احلكوميــة علــى املــشاركة يف منتــديات العدالــة، وفوائــد الــسالم، والعمليــات          

وشـجعت  .  األخرى، مبا يف ذلك مشاورات جلنة إصالح القـانون يف جنـوب أفريقيـا              التشاورية
 اليت بـدأت    ميثاق اخلدمات القانونية  احلكومة أيضاً املرأة على إمساع صوهتا يف عملية استطالع          

  .، وخصصت مساحات هلا هلذا الغرض٢٠٠٤ديسمرب /يف كانون األول
رأة يف النقابــات العماليــة وعلــى مجيــع  وواصــلت احلكومــة أيــضاً تــشجيع مــشاركة املــ   ١٨-٧

ومن بني التـدابري الفعالـة يف هـذا اجملـال املطالبـة بتمثيـل        . مستويات صنع القرار يف هذه اهلياكل     
وقـد زاد   . متكافئ للمرأة يف هياكل الـشراكة االجتماعيـة مثـل اجمللـس الـوطين للتعلـيم والعمـل                 

 يف املائـة يف عـام       ٢٥,٦املائـة لريتفـع مـن        يف   ١,٢عدد العـضوات يف النقابـات العماليـة بنـسبة           
ــام  ٢٦,٨ إىل ٢٠٠٠ وقــد زاد أيــضاً متثيــل املــرأة يف قيــادة النقابــات      . ٢٠٠٢ يف املائــة يف ع

ــة  ونظــراً ألن النقابــات يــشملها أيــضاً تــشريع املــساواة، فمــن   . العماليــة وإن كــان خبطــى بطيئ
حول اجلنــساين يف قيــادة احلركــة احملتمــل أن يــؤدي هــذا علــى املــدى الطويــل إىل اإلســراع بــالت 

  .العمالية
    

  التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل: ٨املادة     
  
     املرأة يف املناصب الدبلوماسية والوفود الدولية  
فقـد ُعينـت    . ١٩٩٨زاد تعيني املـرأة يف املناصـب الدبلوماسـية زيـادة كـبرية منـذ عـام                    ١-٨
وهـذا يـشري إىل     .  كـسفريات ومنـدوبات سـاميات      ٢٠٠٥يف عـام    )  يف املائة  ٢٤,٢( امرأة   ٢٣

ــسبة   ــادة بن ــل     ١٨٨زي ــات مقاب ــات كرؤســاء بعث ــساء املعين ــة يف عــدد الن  يف ١٧,٤ (٨ يف املائ
امـرأة يعملـن يف البعثـات يف        )  يف املائـة   ٤٠,٩٨ (٢٩٦وعموماً، توجد   . ٢٠٠١يف عام   ) املائة
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 يف  ٨٦، كانـت املـرأة متثـل        ٢٠٠٨ويف عـام    . اخلارج، من بينهن سفريات ومندوبات ساميات     
  .املائة من السفراء واملندوبني الساميني والقناصل العامني

وقد زادت مشاركة املرأة أيضاً زيادة كبرية يف الوفود خبـالف تلـك الـيت هتـتم بقـضايا                     ٢-٨
ــساء واألطفــال  ــة حيــث أن      . الن ــديات الدولي ــة إىل املنت ــوداً هام ــسيدات وف ــرأس ال ــا ت ــاً م وغالب

الــشؤون اخلارجيــة تــشغله امــرأة، وهــي تــرأس عــادة الكــثري مــن وفــود جنــوب    منــصب وزيــر 
  .أفريقيا

الـسياسة  ) ١٩٩٦ لـسنة   ١٠٨القـانون رقـم      (١٩٩٦ويوجه دسـتور جنـوب أفريقيـا،          ٣-٨
اخلارجية هلذا البلد، كما تكفل السياسات اجلنسانية الوطنية تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف كافـة                 

وتـسترشد حمـاوالت جنـوب      .  ذلك يف بعثات السالم يف اخلارج      جوانب عمل احلكومة، مبا يف    
 ١٣٢٥أفريقيا يف تركيزها على تعميم املنظور اجلنساين يف بعثـات الـسالم بقـرار جملـس األمـن            

عن املرأة والسلم واألمـن؛ والعناصـر االستـشارية يف إطـار االحتـاد األفريقـي للـسياسات العامـة                    
عى إىل تعزيـز مكاسـب املـرأة الـيت حتققـت أثنـاء الـصراع،                للتعمري بعد انتـهاء الـرتاع الـذي يـس         

  .وإعادة بناء املؤسسات العامة اليت تستجيب الحتياجات املرأة
 يتطلـب تـصميم     ١٣٢٥وتعتقد جنوب أفريقيا أن التنفيذ الكامـل لقـرار جملـس األمـن                ٤-٨

زيـز حقـوق املـرأة    الدول األعضاء على تكوين شراكات مع اجملتمع املدين واجملتمعات احملليـة لتع  
ــسلمية   ــات ال ــشاركتها يف العملي ــم     . وم ــا وإدارة األم ــوب أفريقي ــة جن ــضافت حكوم ــد است فق

املتحدة لعمليات حفظ السالم يف الفترة األخـرية حلقـة عمـل اسـتراتيجية مـع الـدوائر النـسائية                    
ب ويف هذا االجتماع، طُلب من جنـو      . يف البلدان املسامهة بقوات الشرطة والقوات العسكرية      

ــات والتوصــيات         ــرييب لالتفاق ــشروع جت ــذ م ــتني تنفي ــا، واألرجن ــا، وباكــستان، ونيجريي أفريقي
وحنـن اآلن يف سـبيلنا إىل إنـشاء فرقـة عمـل         . ١٣٢٥الرئيسية ورصد تنفيـذ قـرار جملـس األمـن           

مشتركة بني الـوزارات واإلدارات علـى املـستوى الـوطين لبـدء عمليـة تـشاور وطنيـة ميكـن أن                      
وسـيكون مـن أبـرز املــشاركني بطبيعـة احلـال وزارات الــدفاع      . مـل رئيــسية تـؤدي إىل خطـة ع  

  .والشؤون اخلارجية والعدل والشؤون الداخلية، مبشاركة من إدارات أخرى أيضاً
وتقوم جنوب أفريقيا حاليـاً بتنقـيح الكتـاب األبـيض عـن املـشاركة يف بعثـات الـسالم                      ٥-٨

ــة ــه وزارات     . الدولي ــل تعــاوين تــشارك في ــة والــدفاع واخلــدمات    وهــذا عم الــشؤون اخلارجي
واهلـدف الرئيـسي    . اإلصالحية ودوائر الشرطة يف جنوب أفريقيا ومؤسـسات حكوميـة أخـرى           

هــو التركيــز علــى دور املــرأة يف بعثــات الــسالم باخلــارج وكــذلك تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف 
  :ويشمل برنامج العمل اخلاص هبذا البلد ما يلي. مجيع البعثات
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 أن تعني كل وزارة حكومية جهة تنسيق لدعم تنـسيق الفريـق العامـل املـشترك                  ضمان  •  
  بني الوزارات؛

التشاور مـع اآلليـة اجلنـسانية الوطنيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين ذات الـصلة وتزويـدها               •  
  باملعلومات وإقامة شراكة معها؛

  التفاوض وتأمني املوارد لتسهيل تنفيذ االستراتيجية؛  •  
  ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥ عمل وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن وضع خطة  •  
  عقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب املصلحة لرصد وتقييم تنفيذ خطة العمل؛  •  
فقـد أعـدت جنـوب أفريقيـا تقريـراً مرحليـاً عـن تنفيـذ                : مت إحراز تقدم كبري حىت اآلن       •  

  خطة العمل قدمته إىل إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم؛
ــة عــن تعمــيم املنظــور        •   ــشارية وطني ــضاً حلقــة عمــل است ــا أي استــضافت جنــوب أفريقي

اجلنساين يف بعثات السالم مع اجملتمع املدين ملواصلة حتسني خطة العمل الوطنية املعنيـة              
  .١٣٢٥بقرار اجمللس 

وقد كلفت جنوب أفريقيا خالل ثالثة عشر عاماً املاضـية عـدة نـساء باملـشاركة علـى              ٦-٨
يات التــشغيلية يف بعثــات حفــظ الــسالم الــيت ترعاهــا األمــم املتحــدة واالحتــاد األفريقــي   املــستو

واُتخـذت تـدابري فيمـا يتعلـق بتعزيـز دور املـرأة       . كأعضاء يف قوة الدفاع الوطين جلنوب أفريقيا   
وضمان مشاركتها يف صنع القرارات املتعلقة حبفظ السالم، والدبلوماسـية الوقائيـة، واألنـشطة              

ــصلةاألخــرى ــشؤون       .  ذات ال ــرة ال ــهن وزي ــارزات، مــن بين ــساء الب ــد شــارك عــدد مــن الن وق
  .اخلارجية، يف حفظ السالم والدبلوماسية الوقائية املتعلقة بصنع القرار على مستوى القارة

 علـى  ٢٠٠٥ينـاير  /وفضالً عن هذا، وافقت حكومة جنـوب أفريقيـا يف كـانون الثـاين               ٧-٨
نـوب أفريقيـا يف الـسودان كجـزء مـن الـشرطة املدنيـة لالحتـاد           توزيع أفراد من دائرة الـشرطة جب      

وظلـت أهـداف املـساواة يف       . وكان من بني األفراد الذين مت توزيعهم رجـال ونـساء          . األفريقي
وكان مـن بـني أهـداف       .  يف املائة للنساء   ٤٠ يف املائة للرجال و      ٦٠هذا التوزيع على مستوى     

  .“املشردون داخلياً”ال، وهم التوزيع تقدمي املساعدة للنساء واألطف
واعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجيات خمتلفة للتصدي للمشاكل اإلنسانية يف البلـدان             ٨-٨

اليت مزقتها املنازعـات، وخاصـة لبـذل جهـود مـن أجـل الـدعوة ملـشاركة مزيـد مـن النـساء يف                         
  .صنع السالم، وبناء السالم، وحفظ السالم
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يــا إرادهتــا الــسياسية وتــصميمها علــى تغــيري حيــاة وقــد أطهــرت حكومــة جنــوب أفريق  ٩-٨
املرأة يف هذا البلد ويف أماكن أخرى بتوقيعها على اتفاقيـات دوليـة هامـة تتعلـق حبقـوق املـرأة،                     

  .وخاصة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ة أمـام حتقيـق     ويعد استبعاد املرأة مـن صـنع القـرارات الـسياسية أحـد العقبـات الرئيـسي                  ١٠-٨

وقد أدركـت جنـوب أفريقيـا أيـضاً ضـرورة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف حـل          . السالم املستدام 
وتستند التدابري اليت هتـدف إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين ومـشاركة              . املنازعات والتزمت بذلك  

الـة للعنـف   املرأة يف صنع القرارات املتعلقة بتسوية املنازعات إىل ضـرورة االسـتجابة بـصورة فع       
  .ضد املرأة

وقــد كــان للــتغريات الــيت طــرأت علــى جنــوب أفريقيــا آثــار كــبرية علــى حيــاة املــرأة       ١١-٨
ــسعي لتحقيــق املــساواة للمــرأة       ــدة يف ال وفتحــت أمامهــا فرصــا ووضــعتها أمــام حتــديات جدي

 يف  وقد رحبت املرأة يف قوة الدفاع الوطين جلنوب أفريقيا بـاحلكم اخلـاص باملـساواة              . ومتكينها
الدستور والصكوك األخرى اليت هتيئ بيئة متكينية ميكن أن تتغلـب علـى العقبـات أمـام الـسعي                   

  .لتحقيق األهداف اجلنسانية وتكافؤ الفرص
ومن األمور املشجعة أن نرى عدداً مـن النـساء يف قـوة الـدفاع يـشغلن مناصـب كـان                       ١٢-٨

ولــدينا اآلن نــساء يف . لبحريــةيــسيطر عليهــا الرجــل يف املاضــي، خاصــة يف القــوات اجلويــة وا  
مناصب اجلنراالت، والقواد، والطيارين، واملهندسني، وتتـوىل النـساء اآلن مـن مجيـع األجنـاس                

  .قيادة الكتائب، وتشغل نساء أخريات مناصب يف اخلارج كملحقات عسكريات
يف وتسترشد عمليات قوة الدفاع الوطين جلنـوب أفريقيـا، مبـا يف ذلـك معاملـة النـساء                     ١٣-٨

املنازعات املسلحة، ومراعاة حقوق اإلنسان األخـرى وإشـراك املـرأة يف عمليـات صـنع القـرار                  
. ومــا يتــصل بــذلك مــن قــرارات علــى مــستوى القــارة، بالدســتور وبالكتــاب األبــيض للــدفاع 

ويلزم الكتاب األبيض للدفاع قوة الدفاع الوطين جبملة أمور من بينـها التقيـد بالقـانون الـدويل                  
نازعات املسلحة وجبميـع املعاهـدات الدوليـة الـيت تعـد جنـوب أفريقيـا طرفـاً فيهـا مثـل               بشأن امل 

االتفاقية، والربوتوكول االختياري للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملعين حبقـوق           
 بـشأن إشـراك املـرأة يف عمليـات الـسالم، وإعـالن              ١٣٢٥املرأة يف أفريقيا، وقرار جملس األمن       

  ).الذي حتّول اآلن إىل بروتوكول(إلمنائية للجنوب األفريقي بشأن املرأة والتنمية اجلماعة ا
واغتنمت جنوب أفريقيا أيـضاً فرصـة تعيينـها مـؤخراً كـرئيس للجمعيـة العامـة لـدعوة                     ١٤-٨

الــدول األعــضاء واملــراقبني إىل نقــاش موضــوعي غــري رمســي عــن تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني   
اغل الرئيسي الذي انتهى إليـه عـشرون وزيـراً مـن خمتلـف الـدول األعـضاء                  والش. ومتكني املرأة 

هو أن العنف القائم على نوع اجلنس، ضـمن أمـور أخـرى، يـشكل عقبـة رئيـسية أمـام متكـني                       
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وفـضالً عـن هـذا، اعترفـت الـدول األعـضاء الـيت              . النساء والفتيات، وتنمية اجملتمعات والـدول     
 عمليــات حفــظ الــسالم وقياداهتــا هلــذه العمليــات يعــد  حــضرت اللقــاء بــأن مــشاركة املــرأة يف

 بـشأن  ١٣٢٥أساسياً للتقدم حنو السلم واألمن، مبا يف ذلك التنفيذ الكامل لقرار جملس األمـن           
وأعربت الدول األعضاء أيـضاً عـن دعمهـا القـوي هليكـل جنـساين تـابع                 . املرأة والسلم واألمن  

وجتهيزاً ولديه وظائف معيارية وتنفيذيـة، مـن شـأنه          لألمم املتحدة يكون أفضل ترابطاً وتنسيقاً       
أن يعزز أثـر بـرامج املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة علـى املـستوى القطـري وعلـى نطـاق                          

وأشـارت الــدول األعـضاء أيــضاً إىل أن   . صـناديق األمــم املتحـدة وبراجمهــا ووكاالهتـا وإداراهتــا   
املنظــور اجلنــساين يف سياســاته وبراجمــه،  كــل كيــان تــابع لألمــم املتحــدة مــسؤول عــن تعمــيم    

وأخـرياً، طالــب بعـض األعــضاء   . وطالبـت بآليـات أفــضل للمـساءلة مــن أجـل التنفيـذ األفــضل     
أيضاً بعملية حكومية دولية ملناقشة التوصـيات الـواردة يف تقريـر الفريـق الرفيـع املـستوى املعـين                  

  .بكفالة االتساق على نطاق املنظومة
يقيا متاماً مع بيان شبكة األمن البـشري الـذي يـسترعي االهتمـام إىل               وتتفق جنوب أفر    ١٥-٨

ضرورة القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال، خاصة متثيـل املـرأة علـى مـستويات صـنع القـرار،                     
مبا يف ذلـك وظـائف املـراقبني العـسكريني، والـشرطة املدنيـة، وَحفَظَـة الـسالم، وأفـراد حقـوق                      

ة يف العمليـات امليدانيـة لألمـم املتحـدة، واملمـثلني اخلاصـني لألمـني                اإلنسان والـشؤون اإلنـساني    
  .العام
كذلك حققت الشراكات القوية بني احلكومة واملبـادرات النـسائية يف جنـوب أفريقيـا               ١٦-٨

وقـد تولـت جنـوب أفريقيـا، مـن خـالل            . يف عمليات بناء السالم وحل املنازعـات نتـائج طيبـة          
أة، وكالمهـا يف رئاسـة اجلمهوريـة، ووزارة الـدفاع، بـرامج      مكتب األزواج ومكتب وضع املـر  

تسعى إىل مساعدة املرأة يف البلدان اليت مزقتـها املنازعـات يف أفريقيـا لتـساعد يف ثقافـة الـسالم                
وقد حتقق هذا اهلدف عن طريق تسهيل احلوار فيما بـني هـؤالء             . على نطاق القارة وما وراءها    

وقـد قامـت منظمـة احلـوار مـع املـرأة يف             . رأة يف جنوب أفريقيا   النساء ومع منظمة احلوار مع امل     
جنوب أفريقيا بدور رئيسي يف تسهيل احلـوار بـني نـساء مـن معـسكرات معاديـة، مثـل احلـوار               

وقـد  ). ٢٠٠٤يوليـه  /متوز(وبوروندي ) ٢٠٠٣مارس /آذار(مع مجهورية الكونغو الدميقراطية  
نـوب أفريقيـا أيـضاً بتـوفري مكـان للنـساء يف             قامت حركة تضامن نشطة حيث تقوم املرأة يف ج        

مناطق الرتاع ومـا بعـد الـرتاع للتعـبري عـن شـواغلهن وأمـانيهن بالنـسبة للمـستقبل، فـضالً عـن                        
وقــد رأســت منظمــة احلــوار مــع املــرأة يف جنــوب أفريقيــا وفــداً متعــدد   . املــشاركة يف نــضاهلن

املـرأة الـسودانية يف الـسياسة،     للمـشاركة يف مـؤمتر عـن    ٢٠٠٧األحزاب إىل الـسودان يف عـام        
وحــضرت واستــضافت مبــادرات عــن املــرأة والــسالم والرخــاء يف تــونس وجنــوب أفريقيــا يف    

وهكـذا اغتنمـت املـرأة يف جنـوب أفريقيـا الفـرص املتاحـة               . ٢٠٠٧أبريـل   /مارس ونيسان /آذار
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دين أمامهــا وقامــت بــدور نــشط كزعيمــات يف اجملــال الــسياسي وجمــال األعمــال واجملتمــع املــ     
  .للمسامهة يف حل املنازعات ولتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية داخل البلد ويف القارة

وعالوة على ذلك، ُنفذت تدابري فيما يتعلق بتعزيـز دور املـرأة وضـمان مـشاركتها يف                   ١٧-٨
افة وباإلضـ . صنع القرار املتعلق حبفظ السالم، والدبلوماسية الوقائيـة واألنـشطة املرتبطـة بـذلك             

إىل ذلك، يشارك عدد من النساء البارزات، من بينـهن وزيـرة الـشؤون اخلارجيـة، ومستـشارة                  
رئـيس اجلمهوريــة، يف صـنع القــرار املتعلـق حبفــظ الـسالم والدبلوماســية الوقائيـة يف القــارة ويف      

  .مناطق أخرى بصورة منتظمة
    
  مشاركة املرأة يف املنتديات الدولية  
 امــرأة كمرشــحة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة،  ٢٠٠٤يقيــا يف عــام عيَّنــت جنــوب أفر  ١٨-٨

وعالوة على ذلك، متثَّل املـرأة بـصورة متكافئـة كمنـدوبات جلنـوب           . وهي القاضية نايف بيالي   
وكـذلك حتـسَّن تعـيني املـرأة بدرجـة كـبرية يف الـسنوات األخـرية               . أفريقيا يف الربملـان األفريقـي     

ل الدولية مثل األمم املتحدة، واالحتاد األفريقـي، والـشراكة          كموظفات تقنيات يف خمتلف احملاف    
غري أن احلكومـة    . اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وكيانات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي         

وتــرأس عــدة وزيــرات هيئــات دوليــة   . تالحــظ أنــه ال يــزال يلــزم عمــل الكــثري يف هــذا اجملــال   
ة اخلدمة العامة واإلدارة السابقة اليت كانت رئيـسة هليكـل    ومن األمثلة على ذلك وزير    . وعاملية

  .الكمنولث وكذلك رئيسة لوزراء اخلدمة العامة األفارقة
ودعمــت جنــوب أفريقيــا أيــضاً مبــادرة للقطــاع املــدين باســتخدام مكتــب األزواج يف    ١٩-٨

ة جديـة يف    رئاسة اجلمهورية ملساعدة املرأة يف حاالت ما بعد احلرب من أجل املشاركة بصور            
وقــد مشــل هــذا موائــد مــستديرة . عمليــات إعــادة البنــاء االجتمــاعي والدميقراطيــة بعــد احلــرب 

 شهدت حواراً بني املرأة يف جنوب أفريقيا واملرأة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          )٥٦(للسالم
  .وبوروندي ورواندا

ة االقتـصادية ألفريقيـا     وشاركت جنوب أفريقيا يف عمليـة جتريبيـة للجنـة األمـم املتحـد               ٢٠-٨
من أجل وضع الدليل األفريقي للجنسانية والتنمية، لتسهيل رصد العالقة بـني اجلنـسني وتقيـيم                

  .التقدم على النطاق اإلقليمي األفريقي من حيث االمتثال لالتفاقات الدولية والعاملية
 للجنـوب   وقامت جنوب أفريقيا بـدور رئيـسي يف وضـع بروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة                 ٢١-٨

األفريقي بـشأن اجلنـسانية والتنميـة الـذي يـضع املـرأة يف بـؤرة االهتمـام بعـد حـل الـرتاع، ويف                         
__________ 

  . نظمت بالتعاون مع وزارة الدفاع  )٥٦(  
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وقـد مت التـصديق علـى هـذا الربوتوكـول واعتمـاده خـالل               . التعمري والتنميـة بعـد انتـهاء الـرتاع        
  .٢٠٠٨أغسطس /آب
يـة، يف النقـاش     وشاركت الدكتورة نكوسازانا دالمـيين زومـا، وزيـرة الـشؤون اخلارج             ٢٢-٨

املوضوعي جمللس األمن عـن العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع بـاملقر الرئيـسي لألمـم املتحـدة                      
 بدعوة من الـسيدة كونـدوليزا رايـس، وزيـرة خارجيـة             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩يوم اخلميس   

املــرأة والــسالم  ”وقــد جــرى النقــاش يف إطــار بنــد جــدول جملــس األمــن    . الواليــات املتحــدة
، مــع تركيــز خــاص علــى االغتــصاب واألشــكال األخــرى للعنــف اجلنــسي يف حــاالت واألمــن

  .، وقد ركز على العنف اجلنسي باعتباره أحد أساليب احلرب“الرتاع املسلح
ولتعزيز التقدم يف جـدول األعمـال اإلمنـائي يف إطـار التعـاون بـني الـشمال واجلنـوب،                      ٢٣-٨

ألعمــال يف املناقــشات الــيت جــرت يف    وضــعت جنــوب أفريقيــا قــضايا املــرأة علــى جــدول ا      
ويف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، نـاقش الـوزراء         . املنتديات الثنائية واملتعددة األطراف   

وستعقد حركة عدم االحنياز اجتماعاً وزاريـاً       . هذه القضايا أيضاً يف سياق حركة عدم االحنياز       
وعــن طريــق املــشاركة  .  غواتيمــاال يف٢٠٠٨ديــسمرب /عــن النــهوض بــاملرأة يف كــانون األول 

النشطة يف جمموعة بلدان اهلند وجنوب أفريقيـا والربازيـل، تـسعى جنـوب أفريقيـا إىل املـسامهة                   
يف تعزيز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ووضـع بـرامج مبتكـرة للتعـاون، مبـا يف ذلـك تلـك                           

بلدان اجلنـوب أيـضاً الـشراكة    ويشمل التعاون فيما بني . الربامج اليت تنطوي على ُبعد جنساين     
.  األفريقيـــة الـــيت أُنـــشئ يف إطارهـــا فريـــق عامـــل نـــسائي -اجلديـــدة لالســـتراتيجية اآلســـيوية 

وشــاركت جنــوب أفريقيــا وإندونيــسيا يف استــضافة مــؤمتر الــشراكة اجلديــدة لالســتراتيجية         
وتعهـدت  . تمـاع  األفريقية يف ديربان وأنـشأ فريقـاً عـامالً نـسائياً علـى هـامش االج                -اآلسيوية  

  .جنوب أفريقيا بتسهيل مسألة تكافؤ اجلنسني داخل القارة األفريقية
واستــضافت جنــوب أفريقيــا املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة الريفيــة، واملــشاورات     ٢٤-٨

 ملناقــشة القــضايا العامليــة والواســعة النطــاق الــيت  ٢٠٠٧أبريــل /األفريقيــة قبــل املــؤمتر يف نيــسان
  .ملرأة الريفية ولتقاسم جتارب النجاح الفعلية يف مواجهة هذه القضايا على نطاق العاملتواجه ا

ــا          ٢٥-٨ ــيت تعطيه ــة ال ــى األولوي ــا عل ــوب أفريقي ــة، أكــدت جن ــة االجتماعي ويف جمــال التنمي
للقـــضايا االجتماعيـــة وقـــضايا الـــسكان والتنميـــة كمـــا ورد يف مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة  

، واملؤمتر الدويل املعين بالسكان وخطة العمـل، ضـمن          )١٩٩٥ن كوبنهاغن،   إعال(االجتماعية  
وقد نوقـشت القـضايا اجلنـسانية باعتبارهـا     . أمور أخرى، واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً  

  .من القضايا ذات األولوية
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ويف منتــديات الدميقراطيــة، خاصــة عمليــة أصــدقاء هلــسنكي، قامــت جنــوب أفريقيــا      ٢٦-٨
ور امليـسر خلارطـة الطريـق اجلنـسانية بـشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومنـع العنـف ضـد                         بد

  .املرأة، وبناء إرادة سياسية دولية، ووضع آليات للتعاون
وتواصــل جنــوب أفريقيــا التأكيــد علــى أمهيــة دور اجلهــات مــن غــري الــدول يف اجملــال     ٢٧-٨

  .اجلنساين، خاصة يف جمايلّ الصحة والتعليم
وتشارك جنوب أفريقيا أيضاً بنشاط يف وضـع الـسياسات والـربامج اجلنـسانية لالحتـاد                  ٢٨-٨

  .األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
    

  اجلنسية: ٩املادة     
  
فيمـا يتعلـق    مل تتغري قوانني جنوب أفريقيـا الـيت متـنح حقوقـاً متـساوية للمـرأة والرجـل                     ١-٩

وقد مشلت تدابري احلكومة خالل الفترة قيد االستعراض تـدابري        . بامللكية والتنقل وتغيري املواطنة   
ــم يف         ــع أزواجه ــب م ــواجز ومل مشــل األزواج األجان ــة احل ــدف إىل إزال ــانوين هت لإلصــالح الق

تتمثـل يف   وكانت األداة الرئيسية إلصالح القوانني يف هذا الصدد         . جنوب أفريقيا من اجلنسني   
وقــانون تعــديل املواطنــة يف  ) ٢٠٠٤ لــسنة ١٩القــانون رقــم  (٢٠٠٤قــانون تعــديل اهلجــرة،  

وقامـت احملكمـة الدسـتورية بـدور        ). ٢٠٠٤ لـسنة    ١٧القـانون رقـم      (٢٠٠٤جنوب أفريقيا،   
رئيسي يف تقدمي التوجيه الدستوري بشأن هذه املـسألة عـن طريـق أحكـام هامـة يف قـضايا مـن               

  .)٥٧( وشليب وتوماسداودقبيل قضية 
وهناك جهود جارية تسعى إىل ضمان تقييم مجيع القوانني اجلديدة مـن حيـث تأثريهـا                  ٢-٩

وقـد ترتـب علـى ذلـك يف حـاالت كـثرية إلغـاء أحكـام يف الـنظم                  . على املـساواة بـني اجلنـسني      
يـدة  وجيـري اسـتعراض القـوانني اجلد      . األساسية أو إعادة صياغتها لتشمل املساواة بني اجلنسني       

ســواء كانــت قــوانني دســتورية أو عامــة أو عرفيــة أو دينيــة بغيــة حتديــد وإلغــاء األحكــام الــيت     
وينصّب االهتمام من الناحية العملية على حتليل القـوانني القائمـة           . تقّوض املساواة بني اجلنسني   

واملخططــة لــضمان أال متّيــز مثــل بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر ضــد املــرأة، وإن أمكــن، إدراج 
  .تدابري تسعى إىل النهوض حبقوق اإلنسان للمرأة أو للجماعات النسائية املتضررة

  .ويبيَّن اجلدول أدناه بعض التشريعات اليت تؤثر على املرأة وجنسيتها  ٣-٩

__________ 
  )٥٧(  Dawood, Shalabi and Thomas v Minister of Home Affairs 2000 (3) SA 93 and Booysen and Others v 

Minister of Home Affairs and Another. 2001 (4) SA 485.  
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  ٤اجلدول 
  تشريعات اهلجرة اليت تؤثر على حياة املرأة

  املوجز    التشريع

١٩٩٦دستور مجهورية جنـوب أفريقيـا،       
  )١٩٩٦ لسنة ١٠٨ن رقم القانو(

قوبل بالترحيب على نطاق واسـع باعتبـاره واحـداً مـن أكثـر الدسـاتري                  
تقدمية يف العـامل، ويؤكـد يف أحكامـه األساسـية أن الدولـة الدميقراطيـة         
تقوم علـى قـّيم الكرامـة اإلنـسانية، وحتقيـق املـساواة والنـهوض حبقـوق                 

لتمييـز القـائم علـى      اإلنسان واحلريات، وعدم التمييز العنصري وعـدم ا       
ويتــضمن الدســتور أحكامــاً عديــدة تعــزز املــساواة بــني   . نــوع اجلــنس

  .“ميثاق احلقوق”ومن بني هذه األحكام حكم املساواة يف . اجلنسني
١٩٩٨قانون االعتراف بـالزواج العـريف،     

  )١٩٩٨ لسنة ١٢٠القانون رقم (
ــة للمــرأة املتزوجــة يف إطــار       القــانون يلغــي هــذا القــانون وضــع األقلي

  .العريف ويلغي السلطة الزوجية لألزواج كأوصياء
١٩٩٥قانون املواطنة يف جنوب أفريقيا،      

  )١٩٩٥ لسنة ٨٨القانون رقم (
ال جيوز فقد أو اكتساب املواطنة بسبب الزواج، مع تفعيل االلتزامـات             

  .يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
    
   الالجئون  
ــع         ٤-٩ ــة مجي ــضمان معامل ــشريعي لالجــئني ل ــضاً اإلطــار الت ــا أي ــوب أفريقي استعرضــت جن

الالجئني، مبن فيهم النساء، بكرامة وحصوهلم دون عوائق على ضروريات احلياة، مبـا يف ذلـك                
وممــا يؤســف لــه أنــه كــان هنــاك . الــصحة، واملــنح االجتماعيــة، واإلســكان، والتعلــيم، والعمــل

فعل جتاه الالجئني ظهرت مـن خـالل اهلجمـات العنيفـة يف أجـزاء خمتلفـة                 استياء متزايد وردود    
فسكان جنوب أفريقيا احملليـون مـستاءون ألن الالجـئني يتزامحـون علـى ذلـك القـدر          . من البلد 

الضئيل من املوارد املخصصة ألعداد كبرية من مـواطين جنـوب أفريقيـا الـذين ال يزالـون فقـراء                    
ــا حلقــوق    . دمات األساســيةأو حباجــة إىل اخلــ /أو عــاطلني و ــوب أفريقي ــة جن ــد أكــدت جلن وق

ــريقيني          ــا األف ــف ضــد الرعاي ــذا العن ــشؤون الالجــئني وجــود ه ــسامية ل ــسان واملفوضــية ال اإلن
. اآلخرين وردود الفعل السلبية جتاه الالجئني، وقدمت كـل منـهما املـساعدة مللتمـسي اللجـوء                

ــراكم يف    ــة بوجــود ت ــشؤون الداخلي ــد اعترفــت وزارة ال ــاج إىل حبــث أو   وق ــيت حتت ــات ال  الطلب
ــضرورة اإلســراع مبعاجلــة هــذه املــسائل   ــا معظمهــم مــن دول   . ب ــون يف جنــوب أفريقي والالجئ

أفريقيا اجملاورة، ومؤخراً من زمبابوي، حيـث أدت أحـواهلم الـسياسية غـري املـستقرة إىل جمـيء                   
ف تـستفيد الـوزارات   وسـو . أعداد كبرية إىل جنوب أفريقيـا حبثـاً عـن العمـل والـسالم واألمـن        

احلكوميــة الــيت تتعامــل مــع احتياجــات الالجــئني مــن زيــادة الــوعي والتــدريب علــى األحكــام    
ــصحة،      ــيم، والـ ــل التعلـ ــية مثـ ــة األساسـ ــدمات العامـ ــى اخلـ ــة باحلـــصول علـ ــتورية اخلاصـ الدسـ

ويلـزم أيـضاً تثقيـف ومحـالت يف         . واملساعدات االجتماعية األخرى، والقيـام بـذلك دون حتّيـز         
 حقـوق اإلنـسان لوضـع هنايـة للعنـف ضـد هـؤالء الرعايـا األجانـب املعّرضـني يف جنـوب                        جمال

  .أفريقيا الذين ُينظر إليهم على أهنم يتزامحون مع الفقراء على املوارد الشحيحة
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   اهلجرة  
غــري أن . غيَّــرت جنــوب أفريقيــا قوانينــها اخلاصــة بــاهلجرة لتحقيــق املــساواة والكفــاءة   ٥-٩

حظت مـن دراسـتها ألمنـاط اهلجـرة أن النـساء واألطفـال ممثلـون بـصورة غـري                    جنوب أفريقيا ال  
وتقوم احلكومة يف الوقـت     . متناسبة، وهو ما يسبب القلق ألن هذا قد تكون له عالقة باالجتار           

  .احلاضر ببحث هذا التناقض
    
  اجلزء الثالث

  
  التعليم: ١٠املادة     

  
   لتعليماملساواة يف احلصول على ا): أ (١٠املادة   
دأبت حكومة جنوب أفريقيا خالل الفترة قيد االستعراض على اختاذ تـدابري إلحـداث               ١-١٠

حتّول يف كافـة جوانـب التعلـيم، مبـا يف ذلـك تلـك الـيت هتـدف إىل النـهوض بالفتيـات والنـساء                          
وقــد واصــلت تأكيــد امتثاهلــا هبــدف تــوفري التعلــيم للجميــع   . وتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني 

ء بالتزاماهتا جتاه االتفاقات الدولية واإلقليمية لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم مـع                 والوفا
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية عن حتقيق تعميم التعليم االبتدائي٣ و ٢االهتمام باهلدفني 

يـز ضـد    وقد تناول التقرير األول جلنـوب أفريقيـا إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمي                   ٢-١٠
املرأة التدابري الرئيسية إلصالح القوانني من أجـل إحـداث حتـّول يف نظـام التعلـيم للقـضاء علـى         

وعلـى وجـه التحديـد، يعمـل        . العيوب املتوارثة وحاالت عدم التكافؤ يف احلصول على التعليم        
وقـانون املـدارس   ) ١٩٩٦ لـسنة  ٢٧القـانون رقـم    (١٩٩٦قانون السياسات الوطنيـة للتعلـيم،     

علـى تـشجيع احلـصول علـى التعلـيم       ) ١٩٩٦ لـسنة    ٨٤القانون رقم    (١٩٩٦نوب أفريقيا،   جل
.  عامـاً ١٥ إىل ٧واملساواة والتعليم الـدميقراطي، وكـذلك التعلـيم اإللزامـي لألطفـال مـن سـن               

مواصــلة ) ١٩٩٨ لــسنة ٩٨القــانون رقــم  (١٩٩٨ويــنظم قــانون مواصــلة التعلــيم والتــدريب، 
 بـاملرأة ملواصـلة التعلـيم وكـذلك يف اجملـاالت الـيت كـان يـسيطر عليهـا               التعليم، ويهتم بالنهوض  

) ١٩٩٨ لــسنة ٩٧القــانون رقــم  (١٩٩٨ويــنص قــانون تنميــة املهــارات، . الرجــل يف املاضــي
علــى رفــع الكفــاءات واكتــساب مهــارات جديــدة للعمــل والتقــدم يف قطــاع العمــل؛ ويطالــب 

  .اواة بني اجلنسنيوزارة العمل بالنظر يف األحكام اخلاصة باملس
وعملت جنوب أفريقيا على التـصدي جلميـع املمارسـات التمييزيـة يف التعلـيم بالنـسبة                   ٣-١٠

  :جلميع املتعلمني عن طريق
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ــساواة يف        •   ــوظيفي املهــين، وامل ــه ال ــق بالتوجي ــع فيمــا يتعل ــأمني نفــس الظــروف للجمي ت
تعليميـة جلميـع    احلصول على الدراسات، واحلـصول علـى الـدبلومات يف املؤسـسات ال            

وهـذه املـساواة مكفولـة للتعلـيم قبـل املدرسـي،            . الفئات يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية       
والتعلــيم العــام، والتعلــيم الــتقين، والتعلــيم املهــين، والتعلــيم الــتقين العــايل، وكــذلك يف  

  مجيع أنواع التدريب املهين؛
وتوفري املدرسني املـؤهلني    حصول اجلميع على نفس املناهج، وأداء نفس االمتحانات،           •  

  على نفس املستوى، ومبان وجتهيزات للتعليم قبل املدرسي على نفس اجلودة؛
القضاء علـى أي أفكـار منطيـة عـن دور الرجـل واملـرأة يف مجيـع املـستويات ويف مجيـع                         •  

أشكال التعليم عن طريق تشجيع التعليم املشترك وأنواع التعليم األخـرى الـيت تـساعد               
 هذا اهلدف، خاصة عن طريق تنقيح املواد املساعدة على التعلـيم وجمـاالت              على حتقيق 

  التعلُّم وتطوير طرق التدريس؛
  إتاحة نفس الفرص لالستفادة من الزماالت الدراسية واملنح األخرى؛  •  
إتاحة نفس الفرص للحصول على برامج للتعليم املـستمر، مبـا يف ذلـك تعلـيم الكبـار،                    •  

ة للكبـار واُألميـة الوظيفيـة، خاصـة تلـك الـيت هتـدف إىل تـضييق أي                   وبرامج حمو اُألميـ   
  فجوة يف التعليم بني الرجل واملرأة يف أقرب وقت ممكن؛

ختفيض معدالت تسرب البنات وتنظيم برامج للبنـات والنـساء الـاليت تـركن الدراسـة                  •  
  يف وقت مبكر؛

  البدنية؛إتاحة نفس الفرص للمشاركة بنشاط يف التربية الرياضية و  •  
املــساواة يف احلــصول علــى املعلومــات التعليميــة اخلاصــة للمــساعدة علــى تــأمني صــحة   •  

  .ورفاه اُألسرة مبا يف ذلك معلومات ومشورة عن تنظيم اُألسرة
  ١٩٩٨التشريعات واملستجدات منذ عام     

ــا،      ٤-١٠ ــوب أفريقي ــدارس جلن ــانون امل ــم   (١٩٩٦يعطــي ق ــانون رق ــسنة ٨٤الق ، )١٩٩٦ ل
، لآلبـاء يف مجيـع املـدارس احلـق يف     ٢٠٠٢، ومـرة أخـرى يف عـام    ١٩٩٩ ُعدل يف عام   والذي

ولكــي ال تــصبح الرســوم املدرســية عائقــاً أمــام التعلــيم، ُوضــع نظــام  . حتديــد الرســوم املدرســية
 يف املائـة مـن      ٦٠، أصـبح    ٢٠٠٦ومنـذ عـام     . لإلعفاءات من الرسـوم املدرسـية لآلبـاء الفقـراء         

وبالنـسبة للمـتعلمني أو األيتـام أو َمـن هـم      . يف مناطق البلد األكثـر فقـراً      “ بال رسوم ”املدارس  
ــة، ال يــزال هنــاك إعفــاء تلقــائي مــن الرســوم    ــة  ٢٠٠٦ويف عــام . يف كفال ، اتــسعت هــذه الفئ

  .لتشمل أولئك الذين يتلقون منحة لدعم الطفل
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يكلتها لنظـام   ، عند إعادة ه   ٢٠٠١مارس  /ووضعت اخلطة الوطنية للتعليم العايل، آذار       ٥-١٠
وأهــداف التكــافؤ بــني الطلبــة . التعلــيم العــايل، أهــدافاً للتكــافؤ بــني الطلبــة والتكــافؤ يف العمــل 

موجهة للسود من الطلبة والطالبات املمـثلني متثـيالً ناقـصاً، يف حـني يهـدف التكـافؤ يف العمـل                     
  .إىل معاجلة حاالت عدم املساواة يف العمل على أساس العرق ونوع اجلنس

 لــسنة ٥٢القــانون رقــم  (٢٠٠٠ويــنص قــانون التعلــيم والتــدريب األساســي للكبــار،   ٦-١٠
على توفري التعلـيم األساسـي للكبـار الـذين مل يتمكنـوا يف الـسابق مـن احلـصول علـى                    ) ٢٠٠٠

وتستفيد املرأة واملرأة السوداء من هذا القانون إىل حد كـبري يف املنـاطق الريفيـة،    . فرص للتعليم 
وملواجهـــة عـــدم املـــساواة يف التعلـــيم الـــيت يواجههـــا .  الـــسابق مـــن التعلـــيموالـــيت ُحرمـــت يف

االحتياجـات اخلاصـة   :  بعنـوان التعلـيم  ٦األشخاص ذوو اإلعاقة، يشجع الكتاب األبيض رقـم         
ــدريب     ــيم والت ــام شــامل للتعل ــاء نظ ــتعلمني ذوي االحتياجــات   )٢٠٠١(وبن ــاج امل ــى إدم ، عل

  .م للتعليماخلاصة قدر اإلمكان يف املسار العا
وخالل الفترة قيد االسـتعراض، مـضت احلكومـة يف اختـاذ تـدابري التحـّول علـى نطـاق              ٧-١٠

فقد حتقق تقدم يف نسبة النساء يف نظام التعليم علـى مجيـع املـستويات مـع حتقيـق                   . نظام التعليم 
أن  ٢٠٠٦وتــبني إحــصاءات التعلــيم يف تقريــر خمتــصر عــام . التكــافؤ يف مجيــع اجملــاالت تقريبــاً

وتـشري  . نسبة امللتحقات باملـدارس أكـرب مـن نـسبة امللـتحقني مـن نفـس الفئـة يف سـن الدراسـة                      
واملقاطعات اليت تسجل أكـرب فجـوة بـني اجلنـسني، أي         . أيضاً إىل وجود تفاوت لصاحل اإلناث     

أكرب تباعد يف التكافؤ بني اجلنسني، هي مقاطعة كيب الـشرقية ومقاطعـة كيـب الغربيـة، بينمـا        
وال يـزال عـدد البنـات أكـرب         . ل مقاطعة ليمبوبو أي فجوة بني اجلنسني علـى اإلطـالق          ال تسج 

ــانوي والعــايل    ــيم الث ــادات   . مــن عــدد األوالد علــى مــستوى التعل ــاك زي وفــضالً عــن هــذا، هن
ملحوظة يف معدل املشاركة بالنسبة جلميع األطفال يف التعليم، مع تعميم املـساواة يف احلـصول              

 هدف التعليم من بني األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة كمـا يتـضح مـن البيانـات            على التعليم وحتقيق  
  :التالية
عامـاً يف    ١٧ مـن سـن صـفر إىل         )٥٨(، كانت أرقام األطفال من اإلناث     ٢٠٠١يف عام     •  

ومل تـتغري هـذه   . نظام التعليم مساوية ألرقام األطفال الـذكور مـن نفـس الفئـة العمريـة         
  ؛)٥٩(٢٠٠٧النسبة يف عام 

__________ 
  .، إحصاءات جنوب أفريقيا ظلت دون تغيري٢٠٠١ وتعداد عام ١٩٩٥مصادر األرقام من تعداد عام   )٥٨(  
  .٢٠٠٧إحصاءات جنوب أفريقيا، استقصاء جمتمعي،   )٥٩(  



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

112 10-28861 
 

 يف املائـة مـن الطلبـة الـذين تتـراوح            ٩٥,٨، التحق باملـدارس االبتدائيـة       ٢٠٠٧ عام   يف  •  
   عاماً؛١٣ إىل ٧أعمارهم من 

 يف املائـة مقارنـة   ٩٦ نـسبة مـن اإلنـاث أعلـى بدرجـة طفيفـة بلغـت         ٢٠٠٧شهد عام     •  
 يف املائــة للــذكور؛ وتــبني األرقــام االقتــراب مــن حتقيــق تعمــيم االلتحــاق ٩٥,٦بنـسبة  
  ارس االبتدائية؛باملد

 عامـــاً وامللتحقـــات باملـــدارس زيـــادة كـــبرية مـــن ١٩زادت نـــسبة اإلنـــاث دون ســـن   •  
، وإىل )٦٠(١٩٩٩ يف املائــــة يف عــــام ٦٥,٥٣ إىل ١٩٩٥ يف املائــــة يف عــــام ٢١,٣٣
  ؛)٦١(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨٧,٤١

، بلـغ   ٢٠٠٧مـارس   /بالنسبة لعامة السكان، وطبقاً الستقصاء عن قـوة العمـل يف آذار             •  
 يف املائـة بالنـسبة      ٩٧,٥ يف املائة، بينما بلغ      ٨٩,٩معدل حمو اُألمية بني عامة السكان       

   عاماً؛٢٤-١٥للفئة العمرية 
ــوب        •   ــانوي والعــايل يف جن ــدائي والث ــيم االبت بلغــت مؤشــرات تكــافؤ اجلنــسني يف التعل

  ؛٢٠٠٧ على الترتيب يف عام ١,١٦ و ٠,٩٧ و ٠,٩٩أفريقيا 
ــالتعليم العـــايل أعلـــى مـــن عـــدد    ٢٠٠٧يف عـــام   •   ، كـــان عـــدد اإلنـــاث امللتحقـــات بـ

  ؛)٦٢(الذكور
 يف املائـة مـن مجيـع الـشهادات اجلامعيـة، مـع              ٥٦، حصلت املرأة علـى      ٢٠٠١يف عام     •  

  أهنا ظلت ممثلة متثيالً ناقصاً يف جماالت اهلندسة والعلوم والتكنولوجيا؛
 ١٩٩٤ يف املائة من مجلة امللـتحقني يف عـام           ٤٤زاد التحاق اإلناث بالتعليم العايل من         •  

  ؛)٦٣(٢٠٠٤يف عام ) التعليم املباشر والتعليم عن ُبعد( يف املائة ٥٣,٤إىل 
 يف املائة من امللتحقني بـالتعليم العـايل املباشـر وعـن ُبعـد يف          ٦٨,١٧ميثل الطلبة السود      •  

  ؛٢٠٠٧عام 

__________ 
، إحـصاءات جنـوب أفريقيـا      ١٩٩٩ و   ١٩٩٥تـوبر   :أ/استقصاءات اُألسر املعيشية يف تـشرين األول      : املصدر  )٦٠(  

  ). من هذا التقرير٨، املرفق ١ميكن الرجوع إىل اجلدول (
  .٢٠٠٧استقصاء جمتمعي، إحصاءات جنوب أفريقيا،   )٦١(  
  .املصدر نفسه  )٦٢(  
  .٢٠٠٧اآللية األفريقية الستعراض األقران   )٦٣(  
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لسود والنساء باعتبارهـا متثـل إجنـازاً        رحب نظام التعليم بالزيادة يف عدد اخلرجيني من ا          •  
كبرياً حققته احلكومة على مدى العقد املاضي يف توسيع جمال احلـصول علـى التعلـيم،                

  .والتشجيع على التكافؤ، وتوفري التعويض عن التعليم
. وهناك مؤشرات على أن الفتيات يتسربن مـن التعلـيم مبعـدل أقـل مـن معـدل األوالد                    ٨-١٠

  :ليت ذُكرت هلذا االجتاه املشجع مقارنة ببلدان أفريقية أخرىومن بني األسباب ا
دراسـة  ) خاصـة للمـرأة األفريقيـة     (تتطلب الوظائف املتاحـة ذات الوضـع العـايل نـسبياً              •  

  الرياضيات ومزيداً من التدريب؛
تبــدأ اُألســر بــشكل متزايــد يف االســتثمار يف تعلــيم البنــات ألن املــرأة غالبــاً مــا تكــون     •  

   الوحيدة؛املعيلة
  .الفكرة السائدة بأن الفتاة املتعلمة ميكن أن حتصل على َمْهر أعلى  •  
غــري أن قــانون . ويعــد احلمــل الــسبب األكثــر شــيوعاً لتــسرب الفتيــات مــن املــدارس     ٩-١٠

واضـح بالنـسبة للطالبـات      ) ١٩٩٦ لـسنة    ٨٤القـانون رقـم      (١٩٩٦املدارس جلنـوب أفريقيـا،      
  .)٦٤( التعليماحلوامل واستمرار حصوهلن على

  
   املناهج الدراسية والبنية األساسية للتعليم): ب (١٠املادة   
 حتوالً جذرياً عـن النمـوذج الـسابق للمنـاهج        ٢٠٠٢يعد البيان الوطين عن املناهج،        ١٠-١٠

فاملنـاهج الدراسـية اجلديـدة تعـد أكثـر حتـرراً،            . الدراسية العنـصرية والقائمـة علـى نـوع اجلـنس          
اُألمة، وتركز على املتعلم، وتقوم علـى حتقيـق النتـائج، كمـا أهنـا أكثـر مراعـاة           وتسعى إىل بناء    

وتواصــل وزارة التعلــيم تعزيــز املنــاهج الدراســية عــن طريــق تزويــد        . لالعتبــارات اجلنــسانية 
ــرويج يف وســائل       ــوطين، وعــن طريــق الت ــاهج علــى املــستوى ال ــاملواد الداعمــة للمن املدرســني ب

  .ل ومناهضة العنف والتحرش اجلنسيني يف املدارساإلعالم للمتعلمات احلوام
وقــد واصــلت احلكومــة، باملــشاركة مــع اجملتمــع املــدين، تــوفري مبــان مدرســية علــى     ١١-١٠

. مسافات معقولة من اجملتمعات الريفية وزودهتا بالوسائل التعليمية مثل احلواسيب واملختـربات           
ق عـدة سـنوات لتغطيـة مجيـع القـرى      غري أن هذه العملية تعـد تـدخالً طويـل األجـل وستـستغر         

ــة ــل      . الريفي ــشييد وتأهي ــيم يف شــراكة لت ــة ووزارة التعل وتعمــل كــل مــن وزارة األشــغال العام
املدارس يف اجملتمعات احملرومة باستخدام تكنولوجيا مبتكـرة ميكـن أن تـستوعب النمـو الـسريع            

  . هلذه اجلهود املستمرةويقدم اإلطار أدناه مثاالً. يف املدارس دون أن يؤثر ذلك على اجلودة
__________ 

  .شر األفريقي للجنسانية والتنمية، تقرير عن تقدم املرأة األفريقية، تقرير جنوب أفريقيااملؤ  )٦٤(  
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  تطوير البنية األساسية املدرسية :١٥اإلطار     
ــشرقية يف           ــب الـ ــة كيـ ــة يف مقاطعـ ــدارس الطينيـ ــن املـ ــتخلص مـ ــامج الـ ــُتهل برنـ اسـ

 مـن جانـب وزيـر       ٢٠٠٧يوليـه   / ويف مقاطعة مبوماالنغـا يف متـوز       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
  .ة ووزارة التعليماألشغال العامة، يف شراكة بني وزارة األشغال العام

وعلــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت بذلتــها منظمــات اجملتمــع املــدين واحلكومــة منــذ عــام     
ــصل     ١٩٩٤ ــام الفـ ــن نظـ ــة مـ ــبرية املوروثـ ــوارق الكـ ــستمراً للفـ ــزال التـــصدي مـ ، ال يـ

      .العنصري، وخاصة يف مناطق البلد األكثر فقراً واألكثر حرماناً
لبنيـــة األساســـية التعليميـــة أداة إلكترونيـــة للتخطـــيط ويعـــد النظـــام الـــوطين إلدارة ا  ١٢-١٠

واإلدارة طورهتا احلكومة إلتاحة احلصول على معلومات عن أوضاع البنيـة األساسـية واملرافـق               
 معلومـات مفـصلة     ٢٠٠٧ويقدم تقرير ُنـشر يف عـام        . يف مجيع املدارس العامة على نطاق البلد      

املادية، واملياه والصرف الـصحي، وطبقـاً هلـذا         عن كل مدرسة مبا يف ذلك عن بنيتها األساسية          
 إىل  ١٩٩٦ مدرسة يف عـام      ٨ ٨٢٣التقرير، اخنفض عدد املدارس العامة احملرومة من املياه من          

، واخنفــض عــدد املــدارس احملرومــة مــن دورات امليــاه مــن       ٢٠٠٦ مدرســة يف عــام  ٣ ١٥٢
تخدم هـذه األداة    وُتـس . ٢٠٠٦ مدرسـة يف عـام       ١ ٥٣٢ إىل   ١٩٩٦ مدرسة يف عـام      ٣ ٢٦٥

ــد        ــى نطــاق البل ــة عل ــدارس العام ــة يف امل ــة األساســية املادي ــد . كــأداة ختطــيط لتحــسني البني وق
 وســيتم تــشغيله بطريقــة تــضمن  ٢٠٠٨اســُتكملت املرحلــة األوىل مــن هــذا املــشروع يف عــام  

  .توثيق حالة البنية األساسية يف كل مدرسة ومتابعتها وربطها خبطط التحسني
ن استراتيجية النقل الريفي يف جنوب أفريقيا، متثل وسائل النقل املدرسـي            وكجزء م   ١٣-١٠

وُتبـذل جهـود لتحـسني إمكانيـة     ). البلديـة /الوطنية واإلقليميـة واحملليـة  (أولوية يف مجيع اجملاالت     
الوصول عن طريق حتـسني شـبكة الطـرق، والنقـل علـى مـستوى القريـة أو فيمـا بـني املـزارع،                        

ــربط مــن خــالل الطــرق   ــة    وال ــسية املوصــلة بواســطة حــافالت وســيارات أُجــرة مدعوم .  الرئي
وستؤدي زيادة وتيـسري اسـتخدام وسـائل النقـل يف املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احمليطـة باملـدن إىل                
ختفيــضات كــبرية يف الوقــت الــذي يــستغرقه التالميــذ يف الــسري مــن وإىل املدرســة، وزيــادة          

نه ال توجد اسـتراتيجية وطنيـة للنقـل املدرسـي، نفـذت             ويف حني أ  . املشاركة واإلجناز التعليمي  
بعض الوزارات يف املقاطعات استراتيجيات خاصة لنقل التالميذ يف املنـاطق ذات االحتياجـات              

  .اخلاصة
وال يزال الفقر والعوامل االجتماعية واالقتصادية األخرى هتـدد تـوفري التعلـيم اجليـد                 ١٤-١٠

ن عدد املدارس يف املناطق اليت كانـت حمرومـة يف الـسابق،    وقد زادت وزارة التعليم م . للجميع
وزادت من ميزانية توفري اخلدمات األساسية للمـدارس، فعلـى سـبيل املثـال، مت يف الـسنة املاليـة                    
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وعــن .  مليــون رانــد لتــوفري اخلــدمات٩٥٠ مدرســة وُخــصص مبلــغ ٢١ بنــاء ٢٠٠٧-٢٠٠٦
كومة حصول تالميذ املـدارس االبتدائيـة مـن         طريق الربنامج الوطين للتغذية املدرسية، تكفل احل      

، اسـتفاد مـن     ٢٠٠٧ويف عـام    .  يومـاً يف الـسنة     ١٥٦اجملتمعات الفقرية على وجبة صحية ملـدة        
ويعمــل هــذا .  مدرســة ابتدائيــة١٨ ٠٣٩ تلميــذ يف ٦ ٠٥٤ ٠٠٠هــذا الربنــامج مــا جمموعــه  

 تـضافر مـع مبـادرات إنتـاج         املشروع على تعزيز قدرة الطلب الفعلية على الـتعلُّم، والعمـل، يف           
  .األغذية والثقافة التغذوية يف املدارس

ويف سعيها لضمان السالمة واألمـن يف األوسـاط التعليميـة، اختـذت احلكومـة عـدداً                   ١٥-١٠
من التدابري لتـأمني الـسالمة يف املـدارس، مثـل بنـاء وتثبيـت أسـوار حـول املـدارس ملنـع دخـول                         

ية، وتنفيذ الالئحة اليت تعلن أن مجيع املـدارس العامـة منـاطق          الغرباء، وتركيب أعمدة إنارة عال    
 مدرسـة مؤهلـة ألن   ٥٨٥ويوجـد علـى نطـاق البلـد     . خالية من املخدرات واألسـلحة اخلطـرية     

تــصبح منــاذج للمــدارس املأمونــة، ويــشارك مــسؤولو وزارة التعلــيم وجمــالس إدارة املــدارس يف   
ق للـسالمة املدرسـية متثـل اجملتمعـات احملليـة           وضع سياسات للمـدارس املأمونـة، مـع إشـراك فـر           

ــة   وفيمــا يتعلــق باســتعمال وإســاءة اســتعمال املخــدرات،   . للتعــاون علــى إجيــاد مــدارس مأمون
وهنــاك عــدد مــن الــسياسات  . ُوضــعت سياســات وبــرامج للتعــاون مــع البيئــة املدرســية ككــل 

 املــدارس باإلضــافة إىل التــشريعية التكميليــة عــن مراقبــة وإدارة إســاءة اســتعمال املخــدرات يف  
 بتـــاريخ ٢٢٧٥٤اجلريـــدة الرمسيـــة، العـــدد رقـــم  لـــوائح لتـــدابري الـــسالمة باملـــدارس العامـــة،  

  .٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول ١٢
وتلتــزم جمــالس إدارة املــدارس مــن الناحيــة القانونيــة بــضمان اختــاذ إجــراءات مبــا يف     ١٦-١٠

يـز ومأمونـة للحـد مـن التمييـز العنـصري،            ذلك مدونة سلوك إلجياد بيئة مدرسية مناهضة للتمي       
وصدر تـشريع جديـد يف عـام    . وحاالت احلمل، والتحرش والعنف اجلنسيني يف املدارس العامة 

  . أعطى للمدارس سلطات أقوى لتفتيش التالميذ حبثاً عن األسلحة واملخدرات٢٠٠٧
  
   القضاء على املفاهيم النمطية اجلنسانية): ج (١٠املادة   
ــد  ١٧-١٠ ــام    أصـ ــا يف عـ ــوب أفريقيـ ــة جنـ ــيم     ٢٠٠٠رت حكومـ ــّيم والتعلـ ــن القـ ــاً عـ بيانـ

 تضمَّن عدداً من االسـتراتيجيات الـيت ُوضـعت لتعزيـز قـّيم الدميقراطيـة واملـساواة،                  والدميقراطية
وعدم التمييز العنصري، وعدم التمييز القائم على نوع اجلـنس، والكرامـة، واملـساءلة، وسـيادة                

وتـنعكس هـذه القـّيم يف املـواد واملنـاهج التعليميـة، والتـدخالت            . صاحلةالقانون، واالحترام وامل  
الدينية والثقافية، والسياسات اللغويـة الـيت اسُتعرضـت للقـضاء علـى املفهـوم النمطـي اجلنـساين                   

وتسعى املناهج اجلديـدة للتعلـيم وكـذلك طـرق التـدريب            . واألشكال األخرى للتحّيز والتمييز   
  .ة بني الرجل واملرأةإىل إدماج مبدأ املساوا



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

116 10-28861 
 

) ١٩٩٦ لــسنة ٨٤القــانون رقــم  (١٩٩٦وحيظــر قــانون املــدارس جلنــوب أفريقيــا،   ١٨-١٠
وجيـري تثقيـف التالميـذ عـن منـع احلمـل واألمـراض        . التمييز بـني التالميـذ علـى أسـاس احلمـل        

املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وعن خيـارات أسـاليب احليـاة اإلجيابيـة مـن خـالل برنـامج                    
وُتتـاح  . ١٢توجيه احلياة باملنهج الدراسي الوطين الذي يعـد إلزاميـاً للـصف األول إىل الـصف                 

ــدعم    ــة، وال ــيم النظــراء، والوقاي ــرامج لتعل ــضاً ب ــوفر . أي ــع احلمــل بــني املتعلمــات   "وت ــدابري من ت
الدعم للمدرسني للتعامل مع حاالت احلمل يف املـدارس واملـسامهة يف احلـد مـن                " معهوالتعامل  

واجلدير باملالحظة أن معدل تسرب البنـات أقـل بكـثري مـن معـدل              . ب البنات من املدرسة   تسر
  .تسرب األوالد

وقد وضعت حكومة جنوب أفريقيا عدداً من الربامج املبتكرة الـيت تـسعى لتحـسني                 ١٩-١٠
اخليـــارات املهنيـــة للمـــرأة مـــع توجيـــه اهتمـــام خـــاص لإلســـراع مبـــشاركتها يف جمـــايلّ العلـــوم  

علـى أنـه بالنـسبة للـسكان مـن الفئـة            ٢٠٠١التعـداد الـوطين لعـام       وقـد كـشف     . جياوالتكنولو
 فأكثر، كان عد اإلنـاث ضـعف عـدد الـذكور يف جمـال العلـوم االجتماعيـة، بينمـا               ٢٠العمرية  

 مرات من عدد اإلناث يف جماالت اهلندسة والعلوم البحتـة وعلـوم             ١٠كان عدد الذكور أعلى     
  .احلياة
ــوطين لالبتكــارات   وقــد أنــشأت و  ٢٠-١٠ ــا اجمللــس االستــشاري ال زارة العلــم والتكنولوجي

وتقـوم اللجنـة الفرعيـة للعلـوم واهلندسـة          . ليعمل كفريق استـشاري لـوزير العلـم والتكنولوجيـا         
والتكنولوجيــا للمــرأة بإســداء املــشورة للــوزير عــن املــسائل املتعلقــة بــاملرأة يف جمــايلّ العلــم            

، وقــــد أنفــــق حــــىت اآلن ٢٠٠٣امج يعمــــل منــــذ عــــام وكــــان هــــذا الربنــــ. والتكنولوجيــــا
ومـن بـني اآلثـار اإلجيابيـة هلـذه العمليـة            . راند على جوائز ومنح دراسية للمـرأة       ٣ ١٥٠ ٠٠٠
قدمتـه الـوزارة مـن مـساعدة يف إنتـاج سلـسلة تلفزيونيـة عـن املـرأة يف جمـال العلـوم عرضـها                    ما

عدت هـذه السلـسلة علـى تعريـف         وقـد سـا   . ٢٠٠٧التلفزيون الـوطين يف جنـوب أفريقيـا عـام           
الفتيات بالفرص الوظيفية يف جماالت العلـوم واهلندسـة والتكنولوجيـا ولكنـها سـلطت األضـواء           

كذلك ُنشرت يف ملحق إحـدى صـحف        . أيضاً على تأثري العلماء من النساء يف جنوب أفريقيا        
وفـضالً  . )٦٥(لـوم جنوب أفريقيا األسبوعية مقاالت عن الفائزات من خمتلـف الفئـات جبـوائز الع             

 جائزة املرأة يف العلـوم لتكـرمي إجنـازات املـرأة يف هـذا               ٢٠٠٣عن هذا، أنشأت الوزارة يف عام       
وتعد هذه اجلوائز مبثابة دعاية إلجنازات العلماء من النساء كمـا تعـرض منـاذج ألدوار          . القطاع

  .الفتيات يف جمايلّ العلم والتكنولوجيا

__________ 
  .٢٠٠٨مدخالت من وزارة العلم والتكنولوجيا للتقرير اخلاص باالتفاقية،   )٦٥(  
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ا هـي الـيت حتـرك االقتـصاد، اسـُتهلت حركـة تعلـيم البنـات         واعترافاً بأن التكنولوجيـ     ٢١-١٠
وقــد اســُتهل الربنــامج الــتقين . لتــشجيع الفتيــات علــى املــشاركة يف جمــايلّ العلــوم والتكنولوجيــا

ــة      ــة وباملقاطعــات لتقــدمي توجيهــات عــن الفــرص الوظيفي للفتيــات يف مــديريات التعلــيم الوطني
وتـضم الفئـة املـستهدفة طالبـات        . ات والتكنولوجيـا  ودعم املهارات احلياتية، خاصة يف الرياضـي      

 عاماً، والقادمـات مـن   ٢٠-١٥املدارس الثانوية أو امللتحقات باملدارس العليا من الفئة العمرية         
وقـد أُنـشئت حركـة تعلـيم األوالد أيـضاً يف املـدارس السـتكمال حركـة تعلـيم          . املناطق الريفية 

وقــد .  املنــاهج املدرســية ويف املهــارات االجتماعيــةالبنــات، كوســيلة لــدعم األوالد والبنــات يف
 ناتـال، وكيـب     - يف مقاطعات ليمبوبو، وكوازولـو       ٢٠٠٢بدأت حركة تعليم البنات يف عام       

ومع أن حركة تعلـيم األوالد بـدأت        . ٢٠٠٣الشرقية، واسُتهلت على املستوى الوطين يف عام        
ءاً مـن املـشاركني يف خميمـات حركـة          ، إال أن األوالد كانوا دائماً يشكلون جـز        ٢٠٠٧يف عام   

وكـان تركيـز هـذه املخيمـات ال ينـصّب فقـط علـى تعلـيم               . تعليم البنات الـيت نظمتـها الـوزارة       
مهارات احلياة وإمنا يشمل زيادة الـوعي عـن مـشاركة البنـات يف جمـاالت الرياضـيات والعلـوم                    

ــازاهتن  ــتبقائهن وإجنـ ــا واسـ ــي . والتكنولوجيـ ــات وزارة التعلـ ــنظم خميمـ ــرى  وتـ ــات أخـ م، وخميمـ
ــاء      ــع املقاطعــات أثن ــا واليونيــسيف، كــل عــام يف مجي باملــشاركة مــع وزارة العلــم والتكنولوجي

وقـــد أقامـــت املـــدارس التقنيـــة للفتيـــات خميمـــات خاصـــة بالرياضـــيات   . العطـــالت املدرســـية
، وأنــشأت أكادمييــة لتكنولوجيــا املعلومــات يف قريــة     ٢٠٠٢والتكنولوجيــا للفتيــات يف عــام   

ــو ــشرقية   تومب ــة كيــب ال ــة يف مقاطع ــة ريفي ــذة يف عــام  ٣٤٧وقــد اســتفادت  . ، وهــي قري  تلمي
  . من خميم علمي ملدة أسبوعني عن طريق الربنامج الوطين للعلم والتكنولوجيا٢٠٠٢

وعلى الرغم من اجلهود املبتكرة واملنسقة اليت ُبذلت يف إطار النظام التعليمي إلجيـاد                ٢٢-١٠
تمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس وقائمـة علـى املـساواة بـني اجلنـسني،                    بيئة تعليميـة خاليـة مـن ال       

يــزال النظــام التعليمــي يواجــه علــى املــستوى التــشغيلي حتــديات تتعلــق بتحويــل العالقــة بــني   ال
  .اجلنسني، مبا يف ذلك القوالب النمطية اجلنسانية والعنف القائم على نوع اجلنس يف املدارس

   الطفلةمنع العنف يف املدارس ومحاية    
 مـن   ١-٤ و   ٢-٢جيب قراءة هـذا القـسم بـاالقتران مـع اجلـزء اخلـامس، القـسمني                   ٢٣-١٠

وهنـاك عـدد مـن املبـادرات احلكوميـة الـيت            . هذا التقريـر عـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس              
ويف . اُتخذت يف إطار املؤسسات التعليمية لتأمني سالمة األطفال، خاصة البنـات، يف املـدارس             

للحكومة سياسات تقدمية تتـصدى للعنـف يف املـدارس والعنـف القـائم علـى نـوع              حني توجد   
ــزال تتمثــل يف اإلنفــاذ وإجيــاد ثقافــة خاصــة       ــة، فــإن املــشكلة ال ت اجلــنس يف األوســاط التعليمي

  .حبقوق اإلنسان
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ــشكلة يف األوســاط         ٢٤-١٠ ــة ملعاجلــة هــذه امل ــى معظــم اجلهــود املبذول وميكــن التعــرف عل
وعلــى ســبيل املثــال، تــشكل املهــارات احلياتيــة والتوجيــه  . نــهج الدراســي ذاتــهالتعليميــة ويف امل

احليايت، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، والتعليم القائم على النتائج جوانـب              
فربنــامج املهــارات احلياتيــة يتــصدى لالعتــداء اجلنــسي وبــرامج  . هامــة ملــواد التــدريس والــتعلُّم 

ويف حــني يبــدو أن معرفــة الطلبــة  . يت تتــصدى للعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس  التوجــه احليــا
بفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز قـد حتـسنت، إال أن الـربامج كـان هلـا تـأثري حمـدود علـى                  
السلوك اجلنسي، والسبب يف ذلك هو يف املقام األول ضعف املضمون، وعـدم كفايـة تـدريب           

لثقافيــة، ومقاومــة املعلمــني، واعتراضــات اآلبــاء علــى التعلــيم   املدرســني، واســتمرار احلــواجز ا 
ولنتـصدى  : لنفـتح أعيننـا   ”وقد اسُتخدمت وحدة لتطوير التدريب املهـين بعنـوان          . )٦٦(اجلنسي

لتـدريب املعلمـني واملـوظفني، مـن        “ للعنف القائم على نوع اجلنس يف مدارس جنـوب أفريقيـا          
 مـن مثـاين حلقـات عمـل تفاعليـة لزيـادة وعـي               وهـو يتكـون   . أجل تطوير هذا التـدريب سـنوياً      

املدرسني على التحرش اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس؛ ومناقـشة العالقـة بـني العنـف                 
. القائم على نوع اجلنس واإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز؛ والـسالمة املدرسـية               

ملنــع وإدارة العنــف والتحــرش مبــادئ توجيهيــة ” ٢٠٠٨وقــد وضــعت وزارة التعلــيم يف عــام  
وهتـدف هـذه املبـادئ إىل مـساعدة املـدارس العامـة إىل احلفـاظ                . “اجلنسيني يف املـدارس العامـة     

على احلد األدىن من اإلجراءات النمطية ملعاجلة حـاالت العنـف والتحـرش اجلنـسيني، وكـذلك              
  .اجلنسينيملساعدة الضحايا على اختاذ إجراءات لإلبالغ عن حوادث العنف والتحرش 

، استكملت وزارة التعليم ودائرة الشرطة يف جنـوب أفريقيـا كتيبـاً             ٢٠٠١ويف عام     ٢٥-١٠
ويعـــد هـــذا الكتيـــب مـــورداً قّيمـــاً . “عالمـــات إرشـــادية للمـــدارس املأمونـــة”عمليـــاً بعنـــوان 

لإلجــراءات الــيت يلــزم اختاذهــا مــن جانــب املعلمــني، ومــديري البلــديات، ومــديري املــدارس،    
فهــو يــزود املــدارس باســتراتيجيات للتــصدي   . ارة املــدارس، وأفــراد اجملتمــع احمللــي وجمــالس إد

ــلطتها      ــية وسـ ــدمات املدرسـ ــأثري اإلدارة واخلـ ــز علـــى حتـــسني تـ ــدارس، والتركيـ للعنـــف يف املـ
ــك سياســات عــن        ــا يف ذل ــذها، مب ــسياسات واإلجــراءات واخلطــط لتنفي ــها، ووضــع ال وفاعليت

 إلشـراك الـشباب وتعبئتـهم وحتـسني قـدراهتم يف بـرامج              حاالت عدم االمتثـال، واسـتراتيجيات     
وقــد بــدأ التــدريب علــى الكتيــب علــى املــستوى الــوطين وعلــى    . ومــشاريع ومحــالت الوقايــة 

  .مستوى املقاطعات
ــيم   ٢٦-١٠ ــا ومنظمــة غــري    وقــد بــدأت وزارة التعل ــرة الــشرطة يف جنــوب أفريقي ، هــي ودائ

منـاطق خاليـة    ”، جتربـة إعـالن املـدارس        “حةجنوب أفريقيا خالية من األسـل     ”حكومية بعنوان   
__________ 

  .، العنف القائم على نوع اجلنس يف املدارس٢٠٠٧الربملان النسائي   )٦٦(  
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وفضالً عن هذا، تعمل الوزارة بصورة وثيقة مـع جمـالس إدارة املـدارس              . “ النارية من األسلحة 
ملــساعدهتا علــى وضــع سياســات للــسالمة املدرســية وتعــيني فــرق للــسالمة مبمــثلني مــن اجملتمــع 

ارات التعليميــة باملقاطعــات وقــد اســتثمرت اإلد. تعمــل بنــشاط جلعــل املــدارس أمــاكن مأمونــة 
أمواالً كثرية لبناء أسوار حول املدارس وتـرميم تلـك األسـوار ُخربـت لتزويـد املـدارس بـسياج                   

  .ميكن السيطرة عليه
نـوع  وللتخفيف من العوامل النفسية واالجتماعية وتأثريها على العنف القـائم علـى               ٢٧-١٠

ارة التعلـيم تـدريب مدرسـني نظـراء         اجلنس، ومحل التلميذات، والتحـرش اجلنـسي، تواصـل وز         
ويــتم هـذا عـن طريـق بــرامج مثـل نـوادي حركـة تعلــيم       . كمـوجهني ومرشـدين لـدعم النظـراء    

البنات وحركة تعليم األوالد، وعن طريق تلك الربامج اليت تقَدم يف إطـار برنـامج الـتعلُّم علـى                   
ــة   ــاهج املدرســية الوطني ــايت يف املن ــربامج اخلاصــة . التوجــه احلي ــإدارة إســاءة اســتعمال  وتعــد ال  ب

ــدرة       ــادة ق ــيم بزي ــة اســتجابة لقــرار اختــذه جملــس وزراء التعل املخــدرات يف املؤســسات التعليمي
املؤسسات التعليمية على إدارة إساءة اسـتعمال املخـدرات مـن جانـب التالميـذ علـى املـستوى                   

الـدعم لـيس   والتوجه الرئيسي هلذه السياسات هـو تقـدمي املـساعدة و       . الوطين وبصورة مستمرة  
فقط هلؤالء التالميذ الذين يسيئون استعمال املخدرات، إمنا لغالبيـة املدرسـني واملـوظفني الـذين             

وتكمـل هـذه    . ال يستخدمون املخـدرات ولكـن قـد يتـأثرون باسـتخدامها مـن جانـب آخـرين                 
ــتعمال      ــاءة اسـ ــة وإدارة إسـ ــن مراقبـ ــلة عـ ــرى ذات صـ ــشريعات أخـ ــات وتـ ــسياسات سياسـ الـ

اجلريـدة الرمسيـة رقـم      دارس، وخاصة الئحة تدابري السالمة يف املدارس العامـة،          املخدرات يف امل  
وتعلن هذه الالئحة مجيـع املـدارس العامـة         . ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ بتاريخ   ٢٢٧٥٤

مناطق خالية من املخـدرات ومـن األسـلحة اخلطـرة، وتـنظم عمليـة الـدخول إىل املـدارس مبنـع                      
  .هلمدخول األشخاص غري املسموح 

ــسع للجرميــة        ٢٨-١٠ ــع املقاطعــات الت ــة يف مجي ــة والراعي ــدارس املأمون ــامج امل ــصدى برن ويت
والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس بـصورة شـاملة يف حـني أن املبـادرات الـيت ُتتخـذ عـن طريـق                           

املـشورة، واملـواد   تقـدم  “ العنـف واملـصاحلة  راسـة   د”الشراكة مع منظمات غـري حكوميـة مثـل          
 -وتكفـــل وزارة التعلـــيم . م حلقـــات عمـــل تدريبيـــة للمدرســـني والتالميـــذالتعليميـــة، وتـــنظ

ــة       ــه هيئ باعتبارهــا جــزءاً مــن فريــق اإلدارة املــشتركة بــني اإلدارات، وهــو هيكــل تــشرف علي
 حـصول التالميـذ علـى التعلـيم ومتابعـة االهتمـام             -االدعاء الوطنيـة ويتنـاول قـضايا األحـداث          

رة العنف القائم على نوع اجلـنس عـن طريـق وضـع قـانون               وتتصدى أيضاً ملنع وإدا   . بقضاياهم
 ٣٢القـانون رقـم      (٢٠٠٧يف القـانون اجلنـائي،      ) اجلرائم اجلنسانية واألمور املتصلة هبـا     (تعديل  
ــسنة  ــف والتحــرش       ). ٢٠٠٧ل ــع وإدارة العن ــة ملن ــادئ توجيهي ــذ مب ــيم تنفي ــد وزارة التعل وتؤي

  .اجلنسيني
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، )٢٠٠٧ لـسنة    ٣١القانون رقـم     (٢٠٠٧ التعليم،   وعن طريق قانون تعديل قوانني      ٢٩-١٠
أصبح لدى اإلدارات اإلقليمية السلطة ملساءلة مديري املـدارس عـن أداء املـدارس والـسالمة يف         

وجيري وضع استراتيجية إقليمية جديدة سُتعرض علـى جملـس وزراء املقاطعـات هـذا               . املدارس
وقـد اهتمـت وزارة التعلـيم     . م يف املـدارس   العام نظراً ألن العنف يؤثر على سالمة وجودة التعلُّ        

 مدرسـة ذات خطـورة عاليـة حـددهتا املقاطعـات، مـع االعتـراف        ٦٠بإنشاء مدارس مأمونة يف  
وتعـد اجلهـود اخلاصـة باملنـاهج الدراسـية والـربامج           . )٦٧(بأن األمر حيتاج إىل مزيد من االهتمـام       

ري أنـه إلحـداث التغـيري االجتمـاعي     اليت نوقشت أعاله ضـرورية ملعاجلـة العنـف يف املـدارس، غـ         
اإلجيــايب، يلــزم إجيــاد قــدر أكــرب مــن التعــاون بــني املدرســة واجملتمــع احمللــي الــذي تنتمــي إليــه،    
وكذلك مع منظمات اجملتمع املدين ونظام العدالة اجلنائية لوضع هناية فعالة للعنـف يف املـدارس                

  .واجملتمعات
  دراسة عن العنف يف املدارس    

دت الدراســة الوطنيــة عــن العنــف يف املــدارس، والــيت أصــدرها جملــس العدالــة   اســتن  ٣٠-١٠
 ٢٦٤ تلميـذاً، و     ١٢ ٧٩٤ إىل معلومـات ُجمعـت مـن         ٢٠٠٨أبريـل   /ومنع اجلرميـة يف نيـسان     

وتـشري نتـائج الدراسـة إىل    .  مدرساً من املدارس العامة واخلاصة على حد سواء       ٥٢١مديراً، و   
  :ما يلي
 وكانــت أعلــى .رس االبتدائيــة أكثــر شــيوعاً يف كيــب الــشرقية أصــبح العنــف يف املــدا  •  

  املعدالت املسجلة للعنف يف املدارس الثانوية مبقاطعّيت غوتينغ وليمبوبو؛
 تالميــذ إنــه مــن الــسهل علــيهم نــسبياً احلــصول علــى   ١٠يقــول تلميــذ مــن بــني كــل    •  

  مسدس؛
  وأن املشروبات الكحولية واملخدرات متاحة دائما؛  •  
 يف املائـة مـن التالميـذ تعرضـوا لـشكل مـا مـن أشـكال             ٩٠ يف املائة و     ٨٣ما بني   وأن    •  

  االعتداء اجلنسي؛
 -وأن االعتداء اجلنـسي كـان شـائعاً يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة علـى حـد سـواء                        •  

  . يف املائة من التالميذ إهنم تعرضوا لشكل ما من أشكال االعتداء٩٠فقد قال حنو 

__________ 
  .املصدر نفسه  )٦٧(  
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  بعض التعليقات على نتائج الدراسة الوطنية عن العنف يف املدارس :١٦اإلطار     
أفـاد أكثـر مـن      ”: قال باتريك بريتـون، مـدير البحـوث مبركـز العدالـة ومنـع اجلرميـة                   

باملـدارس الثانويـة وعـدد أقـل        )  يف املائـة   ١٤,٧( تالميـذ    ١٠تلميذ واحد مـن بـني كـل         
بتدائيــة إنــه مــن الــسهل احلــصول علــى مــن تالميــذ املــدارس اال)  يف املائــة١٠,٥(نــسبياً 

املــشروبات الكحوليــة يف املدرســة وتعتقــد نــسبة مماثلــة بأنــه مــن الــسهل احلــصول علــى 
 يف املائة من طلبة املدارس العليـا قـالوا إنـه مـن الـسهل        ٣١,٢وأضاف أن   . “املخدرات

غـــري أن بريتـــون يقـــول إنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن . احلـــصول علـــى مطـــواة يف املدرســـة
 تلميـــذاً قـــد تعرضـــوا للجرميـــة يف املدرســـة، ال زال التالميـــذ يـــشعرون  ١ ٨٢١ ٠٥٤

ففـي هـذا   . والـسبب يف هـذا هـو اعتيـاد اجلرميـة يف اجملتمـع             ”. باألمان يف البيئة املدرسية   
  .“يات عالية من العنف، وأصبحت اجلرمية أحد أساليب احلياةالبلد مستو

مــن احملتمــل أن يــصبح ”: ارة التعلــيموتقــول غوغــو نــديبيلي نائبــة املــدير العــام لــوز     
التالميذ الذين تعرضوا للعنف والقهر من بني مرتكيب األعمال اليت تتسم بالـسلوك غـري               

ــادرات لتحــسني األمــن املدرســي     . “االجتمــاعي ــوزارة تبحــث عــن مب وأضــافت أن ال
  .)٦٨(وتطالب أيضاً باملزيد من املشاركة اجملتمعية

زايـدة يف املـدارس، يقـول كـامريون دوغمـور عـضو       وكجزء مـن تـدابري الـسالمة املت          
مـستوى  ”اجمللس التنفيذي للتعليم إن هناك حاجة إىل وضع الـسالمة يف املـدارس علـى                

فمــن املمكــن تغــيري مــديري املــدارس الــيت ينتــشر فيهــا العنــف وســوء األداء أو “ جديــد
بعــد ويقــول دوغمــور إنــه يــوم األحــد  . تــوجيههم أو التحقيــق معهــم بــسبب التقــصري 

صدور تقرير ُمشني للجنة حقوق اإلنـسان عـن العنـف يف املـدارس واسـتعراض برنـامج               
ــل مــن شــهرين        ــة يف أق ــة اإلقليمي ــة التنفيذي ــى اللجن ــدارس، ســُتعرض عل ــسالمة يف امل ال

مـن الـضروري القـضاء علـى الـسلوك املنـاهض            ”: وأضاف. استراتيجية حمددة للسالمة  
  .)٦٩(“للمجتمع وهو يف املهد

واغل تتعلق باستغالل عمل األطفـال يف املـزارع وتـأثريه علـى مـشاركتهم               وهناك ش     
حي بــأن تالميــذ وة تــوهنــاك أدلــة كــثري ”. يف التعلــيم، ويلــزم التــصدي هلــذه الــشواغل 

، كـان مـن حـق       ١٩٨٨وحـىت عـام     . املدارس الزراعية جيري استغالهلم بصورة منتظمـة      
أن هـذه   علـى الـرغم مـن       و. ماملزارعني سحب أطفاهلم مـن املدرسـة للعمـل يف مـزارعه           

ومـرة أخـرى فإنـه يـصعب     . املمارسة أصبحت اآلن غري قانونية إال أهنا ال تزال مستمرة    
__________ 

اجلرميـة  ’؛  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤، ساشين باثر، يف صحيفة التاميز،        املاليني من أطفال املدارس    العنف يهدد   )٦٨(  
  .‘أصبحت اآلن طريقة من طرق احلياة

  .٢٠٠٨مارس / آذار١٧، ١عائشة قاسم يف صحيفة كيب تاميز، صفحة   )٦٩(  
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احلصول على بيانات موثوقة ومنتظمة، ولكن الشواهد اليت ُتروى مـن مدرسـة فـريالي               
ــو    ــة يف منطقــة كــامربداون مبقاطعــة كوازول ــذ كــانوا   -الزراعي ــأن التالمي ــد ب ــال تفي  نات

دعـوى سـانغوكو عـن      وعنـد مسـاع     . مون دائماً على املـساعدة يف حـصاد احملاصـيل         ُيرغ
الفقــر تــرددت أيــضاً روايــات عــن إخــراج التالميــذ مــن املــدارس يف املقاطعــة الــشمالية   

ســـتيوارت ويلـــسون، مركـــز الدراســـات   -. “ احملاصـــيلجـــينالغربيـــة للمـــساعدة يف 
االقتبـاس مـن قـانون تعـديل قـوانني      . ٢٠٠٢ ويتواترسـتراند،  القانونية التطبيقية، جامعـة   

، ملحـق   “فـصل مدرسـي عـن حقـوق اإلنـسان         ”؛ ستيوارت ويلسون،    ١٩٨٨التعليم،  
        .القانون يف صحيفة لندن تاميز

   الزماالت واملنح الدراسية): د (١٠املادة   
حيظـــر الدســـتور وقـــوانني التعلـــيم وقـــانون املـــساواة التمييـــز يف الزمـــاالت واملـــنح    ٣١-١٠
غري أن إثبات ومواجهة التمييـز غـري املباشـر الـذي غالبـاً مـا يتخفـى وراءهـا شـروط                      . راسيةالد

  .اجلدارة، وخاصة يف منح البحوث لألكادمييني، يشكالن أحد التحديات
وملواجهــة ظــاهرة عــدم املــساواة املنهجيــة، اســتهلت حكومــة جنــوب أفريقيــا، يف      ٣٢-١٠

ــل مؤســ     ــات اجملتمــع املــدين مث ــيم  شــراكة مــع كيان ــى  (سة كــارنيغي ووزارة التعل ــة وعل الوطني
عــدداً مــن الــربامج الــيت تــشكل تــدابري خاصــة بالنــسبة للفتيــات والنــساء، ) مــستوى املقاطعــات

. خاصــة النــساء الــشابات، لإلســراع حبــصوهلن الفعلــي علــى فــرص الزمــاالت واملــنح الدراســية 
ى الــسعي للحــصول علــى ويهــدف الكــثري مــن هــذه التــدابري إىل تــشجيع الفتيــات والنــساء علــ 

واملاليـة  وظائف ناجحة يف جماالت املهارات النادرة كما يف جمال التعليم العلمـي والتكنولوجيـا               
وتدعم وزارة التعليم مشروع اإلعانة املاليـة الوطنيـة للدراسـات           . حيث ُتمثَّل املرأة متثيالً ناقصاً    

  .اهلندسةالعليا وتوفر التمويل لطالبات اجلامعة يف جمايلّ العلوم و
القـانون   (١٩٩٨وأنشأت وزارة األشغال العامـة، عمـالً بقـانون تنميـة املهـارات،                ٣٣-١٠
صندوقاً باإلضافة إىل مديرية لتعلـيم وتـدريب املهنيـات الـشابات مـن أجـل                ) ١٩٩٨ لسنة   ٩٧

  .حتسني كمية وجودة التعليم يف صناعة التشييد والعقارات
  
ستمر وحمو اُألميةبرامج التعليم امل): هـ (١٠املادة      
) ١٩٩٨ لـسنة    ٩٨القـانون رقـم      (١٩٩٨مواصلة التعليم والتـدريب،     يضع قانون     ٣٤-١٠

ــل          ــدريب يهــدف إىل ضــمان التمثي ــيم والت ــسق وطــين ملواصــلة التعل ــام من األســاس لوضــع نظ
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واحلصول املتساوي على التعليم املستمر يف مكان العمل لألشخاص الـذين كـانوا مهمـشني يف            
  .من بينهم النساء واملعاقون واحملروموناملاضي و

وكان اهلدف من تنفيـذ إطـار املـؤهالت جلنـوب أفريقيـا الـذي أنـشأه قـانون هيئـة                       ٣٥-١٠
 )٧٠(وإطـار تنميـة املهـارات     ) ١٩٩٥ لسنة   ٥٨القانون رقم    (١٩٩٥املؤهالت جلنوب أفريقيا،    

وقـد اسـتفادت املـرأة      . اءهو تعميم املنظور اجلنساين ورفع مستويات اجلودة بني الرجال والنـس          
على وجه خاص من التعلُّم يف جمـاالت املهـارات النـادرة والـذي أُتـيح عـن طريـق متويـل تنميـة                        

  .املهارات يف إطار هيئات التعليم بالقطاعات املختلفة
ــا يف        ٣٦-١٠ ــوب أفريقي ــارات يف جن ــة امله ــد لتنمي ــر جمــال جدي ــد ظه مــارس / آذار٢٠وق

وتغطـي  .  هيئـة مـن هيئـات التعلـيم والتـدريب القطـاعي            ٢٥ ، عندما أنشأ وزيـر العمـل      ٢٠٠٠
هذه اهليئات مجيع القطاعات االقتصادية يف جنوب أفريقيا، مبا يف ذلـك اخلـدمات، والـصرف،                
والزراعة، والطاقة، والصحة والرفاه االجتماعي، والتشييد، وجتارة اجلملة والتجزئة، والتعلـيم،           

ــسياحة،    ــوير، وال ــدريب والتط ــة الت ــضيافة، والرياضــة وممارس ــضاء    .  وال ــني األع ــن ب ويوجــد م
وأصحاب املصلحة يف هيئة التعليم والتدريب القطـاعي موظفـون، وطلبـة، ومقـدمو خـدمات،                

وطبقاً لقواعـد   . وأعضاء نقابات، وإدارات حكومية، وجمالس تفاوض من كل قطاع اقتصادي         
ــارات،    ــة امله ــارات،   ١٩٩٨عــن تنمي ــة امله ــانون ضــرائب تنمي ــى كــل   ،١٩٩٩، وق  جيــب عل

/  نيــسان١موظــف يف جنــوب أفريقيــا مــسجل يف دوائــر الــضرائب جبنــوب أفريقيــا ابتــداًء مــن  
ــل  ــسنوي    ٢٠٠١أبري ــه ال ــده ويتجــاوز راتب ــا بع ــة   ٢٥٠ ٠٠٠ وم ــدفع ضــريبة تنمي ــد أن ي  ران

  . يف املائة من املبلغ اإلمجايل للمكافأة اليت حيصل عليها املوظف١املهارات، وهي 
. حصيلة هذه الـضريبة لتمويـل بـرامج تنميـة املهـارات ملـوظفي الـشركة               وُتستخدم    ٣٧-١٠

وهلذا يلزم أن يكون لدى كل شركة خطة مهارات يف مكان العمل وتقدمي تقريـر سـنوي عـن                   
وهنـاك إطـار السـتراتيجية      . التدريب لإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز يف التـدريب وتنميـة املهـارات               

وقـد ُوضـعت أيـضاً بـرامج        . تثال للقوانني املذكورة أعاله   وطنية لتنمية املهارات تنص على االم     
ومل تكن هناك وقت استكمال هـذا التقريـر         . تدريب ضمن هذا اإلطار خلدم املنازل والعاطلني      

غـري أن احلـصول    . بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن تـدريب املـرأة بواسـطة هـذه اهليئـات               
  .ألولوياتعلى هذه املعلومات القيِّمة ال يزال ميثل أحد ا

ــا    ٣٨-١٠ ــة جنــوب أفريقي ــذ املتعــددة    ،وقــد وضــعت حكوم مــن خــالل اســتراتيجية التنفي
ــام         ــول ع ــصف حبل ــة إىل الن ــدل اُألمي ــدافاً لتخفــيض مع ــدريب أه ــيم والت ــة التعل اخلطــط ملراجع

__________ 
وقــانون ضــرائب تنميــة ، )١٩٩٨ لــسنة ٨٧القــانون رقــم  (١٩٩٨مبوجــب قــانون تنميــة املهــارات،  أُنــشئ   )٧٠(  

  .، واالستراتيجية الوطنية لتنمية املهارات)١٩٩٩ لسنة ٩القانون رقم  (١٩٩٩املهارات، 
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وينــصّب اهتمــام مراكــز التــدريب والتعلــيم األساســي للكبــار والــربامج الوطنيــة حملــو    . ٢٠٠٥
أفريقيــا علــى املنــاطق الريفيــة، وخاصــة علــى املــرأة الــيت تعــيش يف جمتمعــات   اُألميــة يف جنــوب 

  .وكانت هناك مشاريع تستهدف خدم املنازل. ريفية
ويشري التقرير إىل االستعراض الذي جيري كل عشر سـنوات لـربامج احلكومـة إىل                 ٣٩-١٠

 ٨٩ إىل   ١٩٩٦ام   يف املائـة يف عـ      ٨٣زيادة كبرية يف معدل حمـو اُألميـة يف جنـوب أفريقيـا مـن                
 بالنــسبة لعامــة اجلمهــور، بينمــا زاد معــدل حمــو اُألميــة بالنــسبة للفئــة    ٢٠٠١يف املائــة يف عــام 

وكـان معـدل حمـو اُألميـة للمـرأة          .  يف املائـة   ٩٦ يف املائـة إىل      ٨٣ عاماً من    ٢٤ إىل   ١٥العمرية  
عـدد النـساء    أن وهذا يـشري إىل . )٧١( يف املائة للرجل٩٠ مقابل ٢٠٠٢ يف املائة يف عام     ٨٥,٥

وجيـب مالحظـة أن     . امللمات بالقراءة والكتابة كـان أقـل مـن عـدد الرجـال يف جنـوب أفريقيـا                 
هذه األرقام مل تصل إىل حد تقدميها أما إذا كانت املرأة تستطيع القراءة والكتابـة بلغـة واحـدة                   

 )٧٢(رت البيانـات  وأشـا . فقط، أو ما إذا كانت تشري إىل أن املرأة تستطيع أن توقّع بامسها فقـط              
 عامـاً سـجلت أعلـى    ٢٤ إىل ١٥ إىل أن املرأة من الفئة العمريـة    ٢٠٠١املستقاة من تعداد عام     

وطبقـاً الستقـصاء عـن قـوة العمـل يف           . مستوى حملو اُألمية بني النساء امللمات بالقراءة والكتابة       
 يف املائـة    ٩٧,٧٨ عامـاً    ٢٤ إىل   ١٥، كان معدل حمو اُألمية للفئـة العمريـة          ٢٠٠٧مارس  /آذار

 ٢٠٠٧أما معدل حمو اُألميـة بـني عامـة اجلمهـور يف عـام               .  يف املائة للرجال   ٩٧,٢٨لإلناث و   
  . يف املائة لإلناث٨٧,٣٨ يف املائة للرجال و ٩٠,٩٧فكان 
ــة          ٤٠-١٠ ــة العمري ــن الفئ ــة م ــالقراءة والكتاب ــات ب ــساء امللم ــسبة الن ــت ن  ٤٤ إىل ٢٥وكان
، اسـتقرت   ٢٠٠٧ويف عـام    .  يف املائـة للرجـال     ٩٤، مقابل   ٢٠٠٢م   يف املائة يف عا    ٩٢ )٧٣(عاماً

. مـن نفـس الفئـة العمريـة        يف املائة للذكور     ٩٤,٣٥ يف املائة لإلناث و      ٩٣,٩٦هذه النسبة على    
 يف املائـة يف عـام       ٧٠,٤ عامـاً فـأكثر      ٤٥وكانت نسبة النساء امللمات بالقراءة والكتابة من سـن          

، اسـتقرت هـذه األرقـام عنـد نـسبة           ٢٠٠٧ويف عـام    . )٧٤(ذكور يف املائة لل   ٧٨,٢ مقابل   ٢٠٠٢
وتـشري البيانـات    .  يف املائة للـذكور مـن نفـس الفئـة العمريـة            ٧٨,٢٣ يف املائة لإلناث و      ٦٩,٤٢

 يف الفترة )٧٥(إىل أن مستويات حمو اُألمية للنساء من هذه الفئات العمرية ارتفعت بصورة منتظمة     
عجـز كـثري مـن النـساء عـن احلـصول علـى التعلـيم يف         وهـذا يـدل علـى    . ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٩من  

وفضالً عن هذا، فإن ممارسة إبقاء الطفلة يف البيت ألداء بعض األعمال املرتلية أدت إىل               . املاضي
__________ 

  .، إحصاءات جنوب أفريقيا٢٠٠٢استقصاء عن قوة العمل، : املصدر  )٧١(  
  .تقرير االستعراض كل عشر سنوات  )٧٢(  
  .املرجع نفسه  )٧٣(  
  .املرجع نفسه  )٧٤(  
  .املرجع نفسه  )٧٥(  
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، كــان عــدد اُألمــيني مــن بــني جممــوع )٧٦(٢٠٠٧ويف عــام . زيــادة اُألميــة بــني كــثري مــن اإلنــاث
 يف املائـة    ٢,٤) ناشـطون وغـري ناشـطني اقتـصادياً       ومـن بينـهم     (السكان الذين مشلهم االستقـصاء      

  ).أي أهنم مل حيصلوا على أي تعليم قط( يف املائة للنساء ٣,٥للرجال و 
  .ويقدم اإلطار أدناه دراسة حالة عن خمصصات وحتديات تنفيذ مثل هذه الربامج  ٤١-١٠

  دراسة حالة عن وزارة شؤون األراضي :١٧اإلطار     
 ١٩٩٨اضــي مــن الناحيــة العمليــة قــانون تنميــة املهــارات، تطبــق وزارة شــؤون األر    

القـانون   (١٩٩٩، وقـانون ضـرائب تنميـة املهـارات،     )١٩٩٨ لـسنة  ٩٧القانون رقـم    (
، واستراتيجية تنمية املوارد البشرية للقطاع العـام، واالسـتراتيجية          )١٩٩٩ لسنة   ٩رقم  

 لـسنة   ٥٥القـانون رقـم      (١٩٩٨الوطنية لتنمية املهـارات، وقـانون املـساواة يف العمـل،            
عن طريق اعترافها بُندرة النساء املؤهالت لشغل وظائف يف جماالت من قبيـل             ) ١٩٩٨

وتعترف الـوزارة أيـضاً بوجـود عـدد         . رسم اخلرائط وختطيط املدن والتخطيط اإلقليمي     
  .قليل من النساء يف املناصب القيادية يف املديرية الرئيسية بالوزارة

ملشكلة، حيصل اخلرجيون املعينون علـى خمصـصات تكفـل هلـم العمـل              واعترافاً هبذه ا      
 ٦١٦وقـد أُعطيـت هـذه املخصـصات لنحـو           . عند استكمال الدورات املطلوبة لنجـاح     

 امـرأة، يف حـني انـسحبت اُألخريـات          ١٤٤امرأة من مجيع األجنـاس ومل يـنجح سـوى           
املديريـة، مثـل عـدم    من الربنامج بسبب عدم االمتثال لشروط شـعبة املـوارد البـشرية يف      

 مرشـحة لبـدء التـدريب       ٤٧٣ويف برامج التدريب الداخلي، مت اعتماد       . تقدمي نتائجهن 
ــسحبت    ٢٧٨وأكــدت  ــا ان ــدريب بينم ــسبب  ١٩٣ مرشــحة اســتكمال الت  مرشــحة ب

 مــشاركاً يف التأهيــل ١٥وكــان هنــاك . احلــصول علــى فــرص عمــل يف وزارات أخــرى
. يواصـلون التـدريب بينمـا انـسحب اآلخـرون      ما زالـوا  ٥اهلندسي والتكنولوجي منهم  

  .حدي يف مجيع هذه الربامج يتمثل يف عمليات االنسحابوكان الت
وبالنسبة لربنامج املخصصات، سحبت شـعبة املـوارد البـشرية خمصـصات ملرشـحني                  

وحيتــاج برنــامج . مل يــستوفوا املعــايري أو بــسبب ارتفــاع معــدالت الرســوب والتــسرب  
مالئــم إىل جانـــب اســـتراتيجية للتعــيني واالســـتبقاء وإعطـــاء   املخصــصات إىل تـــسويق  

وقــد اُتخـذت بعـض التـدابري ملعاجلـة هـذه احلالــة      . األفـضلية للمـرأة، مـثالً عنـد اإلعـالن     
مواصــلة تزويــد الطلبــة مبخصــصات لــسنوات الدراســة الالحقــة لــدى اســتكمال  : منــها

رب رئيـسي لتنـسيق     السنوات األوىل، وتوفري فرصة عمل عند االسـتكمال، وتعـيني مـد           
  .)٧٧(هذا اجملال

__________ 
  .، إحصاءات جنوب أفريقيا٢٠٠٧استقصاء عن قوة العمل،   )٧٦(  
  .٢٠٠٨أبريل /مدخالت من شؤون األراضي للتقرير اخلاص باالتفاقية يف نيسان  )٧٧(  
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   خفض معدالت ترك الطالبات للدراسة): و (١٠املادة   
اُتخذت تدابري خلفض معدالت ترك الطالبات للدراسة، عمـالً بقـانون املـدارس يف             ٤٢-١٠

الـذي يـنص علـى عـدم التمييـز ضـد            ) ١٩٩٦ لـسنة    ٨٤القانون رقم    (١٩٩٦جنوب أفريقيا،   
وكان مـن بـني التـدابري اإلداريـة الـيت ُنفـذت أيـضاً بـرامج تربويـة                   . ملالطالبات على أساس احل   

واجلــدير باملالحظــة أن . تــساعد البنــات واألوالد ممــن تركــوا الدراســة علــى مواصــلة تعلــيمهم  
  .البنات يتركن املدرسة مبعدل أقل بكثري من معدل األوالد

    
ياضيةالتساوي يف فرص املشاركة يف األلعاب الر): ز (١٠املادة      
جيري دائماً استعراض سياسات األلعاب الرياضية ومتويلها لتحديـد أي شـكل مـن              ٤٣-١٠

ونتيجـة لـذلك، حـصلت أنـشطة األلعـاب الرياضـية       . أشكال التمييـز ضـد املـرأة والقـضاء عليـه      
والتربية البدنية اخلاصة بـاملرأة يف املـدارس علـى متويـل واهتمـام متزايـدين مـن جانـب احلكومـة                      

  . اخلاص خالل الفترة اليت يشملها االستعراضوالقطاع
    
احلصول على معلومات تربوية وإرشادات خاصة بتنظيم اُألسرة): ح (١٠املادة      
تقوم حكومة جنوب أفريقيا على حنو متزايد بإدراج التعليم اخلاص بتنظيم اُألسـرة              ٤٤-١٠

وتقـوم املـدارس    .  جلميـع الطالبـات    والصحة اإلجنابية يف التدريب على املهارات احلياتية بالنسبة       
بتزويد الطالبات مبعلومات، ومتكينهن من الوصول إىل خيـارات مـستنرية، ولكنـها ال تـزودهن                

واإلرشادات اخلاصة بتنظيم اُألسـرة متـوفرة باجملـان يف املراكـز الـصحية يف         . بوسائل منع احلمل  
النظـام الـوطين للرعايـة الـصحية        اجلامعيـة، كجـزء مـن       مجيع أحناء البلـد، مبـا يف ذلـك العيـادات            

ومــن بــني التحــديات الــيت تعمــل احلكومــة علــى مواجهتــها دائمــاً عــن طريــق التعلــيم    . األوليــة
تشجيع الشابات والشباب على االستفادة من اخلدمات املتاحة لتنظيم اُألسرة دون خوف مـن              

  .الوصم
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  العمل: ١١املادة     
  

فريقيـا فـرص غـري متـساوية للحـصول علـى             يف العامل وخاصـة يف أ      أةكان لدى املر  ”    
ولكـن املـرأة    . املوارد اليت حتتاجها لكي تصبح منتجـة ومـستقلة مـن الناحيـة االقتـصادية              

وحنــن نــرى هــذا يف  . كمــا نعلــم جمتهــدة للغايــة ونــشطة يف مواجهــة املــشاكل اخلطــرية  
 احلــاالت الــيت تواجــه فيهــا املــرأة حتــديات خطــرية حــىت يف الظــروف الــصعبة، كمــا يف   
االقتصاد غري النظامي حيث تعمل على جلب الزبائن، وتـشغل وظـائف نـصف الوقـت                

وقــد أصــبحت . يف الزراعــة ويف اخلدمــة املرتليــة، وتــصمم علــى كــسب الــرزق ُألســرهتا
املــرأة ركيــزة اُألســرة واجملتمــع بــشكل متزايــد يف املنــاطق الريفيــة واحلــضرية علــى حــد    

 بني هؤالء النساء يهـدد بإلغـاء مـا أحرزنـاه مـن              ومن الواضح أنه نظراً ألن الفقر     . سواء
، فإننـا يف حاجـة إىل   ١٩٩٤تقدم، حنن يف جنوب أفريقيا، منذ بدء الدميقراطيـة يف عـام      

لنتكـاتف مجيعـاً مـن أجـل متكـني      : تعزيز تدخالتنا لتمكني املرأة عمالً بشعار يـوم املـرأة         
  .“!املرأة

أفريقيا السابق، أمـام الربملـان   ابو مبيكي، رئيس مجهورية جنوب     ثخطاب للسيد       
        .٢٠٠٨أغسطس / آب١٩النسائي يف 

     القضاء على التمييز ضد املرأة يف العمل): أ (١١املادة   
تبني إحصاءات األمم املتحـدة أنـه علـى الـرغم مـن أن املـرأة تـشكل أكثـر مـن نـصف                           ١-١١

ولكـن مـا حتققـه املـرأة        . عـامل فإهنا تؤدي ثلثّي العمل الذي ُينجـز علـى نطـاق ال           ”سكان العامل،   
 يف ١ يف املائـة مـن الكـسب يف العـامل، كمـا أهنـا ال متلـك سـوى             ١٠من كسب ال يبلغ سوى      
وهـذه اإلحـصاءات تكـشف الكـثري عـن          . “)١٧: ١٩٩١برازيلـي،   (املائة من ممتلكات العـامل      
  .)٧٨(وليست جنوب أفريقيا استثناًء من هذا النمط. وضع املرأة يف سوق العمل

وقــد واصــلت جنــوب أفريقيــا تنفيــذ تــدابري التحــول يف ســوق العمــل الــيت هتــدف إىل     ٢-١١
وكـان التركيـز الرئيـسي ملثـل        . ١٩٩٨حتقيق املساواة يف احلصول على فـرص العمـل منـذ عـام              

هذه التدخالت ينصّب على تنفيذ اإلطار التشريعي اجلديد لتحويل العالقـات يف سـوق العمـل                
كينها من دخـول دهـاليز سـوق العمـل الـيت كانـت مغلقـة أمامهـا يف            بغية تأكيد وضع املرأة ومت    

 قـانون العالقـات   :وتشمل الصكوك الرئيسية اليت ُنفذت خالل الفترة قيد االسـتعراض       . السابق
، وقــانون الــشروط األساســية للعمالــة،    )١٩٩٥ لــسنة  ٦٦القــانون رقــم   (١٩٩٥العماليــة، 
__________ 

  .، بات هورن١٩٩٤املرأة وحتديات سوق العمل اليت تواجه سياسات توفري الوظائف،   )٧٨(  
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القـانون رقـم    (١٩٩٨ملـساواة يف العمـل،   ، وقـانون ا   )١٩٩٧ لـسنة    ٧٥القانون رقـم     (١٩٩٧
، وقـانون   ١٩٩٥ عن العمـل اإلجيـايب يف اخلدمـة العامـة،            الكتاب األبيض ، و )١٩٩٨ لسنة   ٥٥

ــة ــة العامـ ــامّي  ،)٧٩(اخلدمـ ــة يف عـ ــصيغته املعدلـ ــم  (٢٠٠١ و ١٩٩٦ بـ ــانون رقـ ــسنة ٣٠القـ  لـ
وقـد مت   . المة يف مكـان العمـل     ، والتشريع اخلاص بالضمان االجتماعي والصحة والـس       )٢٠٠٧

  .٧ و ٤ و ٢التطرق بصورة مستفيضة للتشريعات يف املواد السابقة، خاصة املواد 
وكان إصالح قوانني العمل يسترشد أيـضاً مببـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، خاصـة                     ٣-١١

 ذوات  تلك القـوانني املتعلقـة حبمايـة خادمـات املنـازل، والعـامالت بعـض الوقـت، والعـامالت                  
ويتـيح  . ١٩٩٨وتناقَش فيما يلـي التـدابري اخلاصـة الـيت ُنفـذت منـذ عـام                 . املسؤوليات اُألسرية 

جمللس املعونـة القانونيـة     ) ١٩٩٦ لسنة   ٢٠القانون رقم    (١٩٩٦قانون تعديل املعونة القانونية،     
  .توفري التمثيل القانوين على نفقة الدولة للمتهمني يف قضايا تستحق املعونة

قد استرشدت التدابري التـشريعية الـيت تتنـاول الفـوارق يف الـدخل بـني املـرأة والرجـل                 و  ٤-١١
  :وتشمل هذه التدابري. ، الذي حيظر التمييز)٢ (٩بالدستور، خاصة القسم 

  ؛)١٩٩٧ لسنة ٧٥القانون رقم  (١٩٩٧قانون الشروط األساسية للعمالة،   •  
  ؛)١٩٩٥ لسنة ٦٦ القانون رقم (١٩٩٥قانون العالقات العمالية،   •  
  ؛)١٩٩٨ لسنة ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨قانون املساواة يف العمل،   •  
الـيت  وتوسيع مظلة التأمني ضد البطالة لتشمل فئات العمال اليت اسُتبعدت يف الـسابق،        •  

  .تشمل خادمات املنازل
ــسني          ٥-١١ ــني اجلن ــدخول ب ــوارق يف ال ــصحيح الف ــيت ســعت لت ــدابري اخلاصــة ال ــشمل الت وت
  :يلي ما

، مت إعداد ونشر تقريـر عـن استقـصاء حـول خـدم              ٢٠٠١يوليه  /يف متوز : خدم املنازل   •  
وأصبح هذا التقرير األسـاس الـذي اسـتندت إليـه مناقـشة احلـد األدىن ألجـور                  . املنازل

ثلـة  اوأجرت اللجنة دراسات مم   . خدم املنازل يف إطار جمال االهتمام احلرج وهو الفقر        
  ع جتارة التجزئة؛عن القطاع الزراعي وقطا

تتحمل اللجنة االقتصادية وجلنة املساواة يف العمـل        : الفوارق يف الدخل عرب القطاعات      •  
املسؤولية املشتركة عن رصد األجور لضمان القضاء على التمييز املباشر وغـري املباشـر        

وقـد انتـهى   . على أساس واحد أو أكثر مبا يف ذلـك العـرق أو نـوع اجلـنس أو اإلعاقـة      
__________ 

  . على اخلدمة العامة فقط إالالعمل اإلجيايب يف اخلدمة العامةعن والكتاب األبيض القانون هذا ينطبق  ال  )٧٩(  
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ــ ــساواة بــني      تقري ــة إىل أن عــدم امل ــذاً هلــذه الوالي ــذي أُعــدَّ تنفي ــساواة يف العمــل ال ر امل
  .اجلنسني ال تزال قائمة

وقد سامهت القوانني اليت تنظم حتديد األجور بـصورة مفيـدة يف زيـادة عائـدات املـرأة                 ٦-١١
أعمـال  جتـري  ل ولكن الفجوة ال تـزال قائمـة وال تـزا       . يف املهن أو القطاعات النسائية التقليدية     

  .كثرية لسد هذه الفجوة
. شكل آخر من أشكال التحـرش     أي  وحيظر قانون جنوب أفريقيا التحرش اجلنسي أو          ٧-١١

ويــرد ذكــر التحــرش اجلنــسي واألشــكال األخــرى للتحــرش يف احلقــوق املتعلقــة بعــدم التمييــز   
. وقـانون املـساواة   ) ١٩٩٨ لـسنة    ٥٥القانون رقـم     (١٩٩٨مبوجب قانون املساواة يف العمل،      

 مدونة للممارسات اجليـدة بـشأن  حظر أيضاً اخلطب اليت حتض على الكراهية، وقد صدرت      وُت
. التحــرش اجلنــسي، لتوضــيح أشــكال ٢٠٠٥، وُعــدلت يف عــام  التحــرش اجلنــسيالتعامــل مــع

ويدخل التحرش اجلنسي واألشكال األخـرى للتحـرش ضـمن مـسؤولية وزارة العمـل، خاصـة                  
). اليت تدخل حتـت سـلطة وزارة العـدل        ( والوساطة والتحكيم، واحملكمة العمالية      جلنة املصاحلة 

مــن العنــف يف مكــان العمــل قــانون ) وآخــرين(ومــن بــني القــوانني الــيت صــدرت حلمايــة املــرأة 
، الــذي يعتــرب التحــرش مبوظفــة  )١٩٩٨ لــسنة ٥٥القــانون رقــم  (١٩٩٨املــساواة يف العمــل، 

ويقتــرن هبــذا القــانون مدونــة املمارســات اجليــدة بــشأن . ظــاملشــكالً مــن أشــكال التمييــز ال مــا
القـانون   (١٩٩٥التعامل مع التحرش اجلنسي واليت صدرت يف إطار قانون العالقات العمالية،            

ومـن بـني التـشريعات األخـرى الـيت تتنـاول التحـرش اجلنـسي قـانون                  ). ١٩٩٥ لـسنة    ٦٦رقم  
 يعتـرب التحـرش اجلنـسي صـراحة شـكالً       ، والـذي  ٢٠٠٠توظيف املعلمـني الـذي ُعـدل يف عـام           
 ١٩٩٦؛ وقــانون املــدارس جلنــوب أفريقيــا، )١٧القــسم (خطــرياً مــن أشــكال الــسلوك الــسيء 

الــذي يعتــرب التحــرش اجلنــسي مظهــراً مــن مظــاهر الــسلوك   ) ١٩٩٦ لــسنة ٨٤القــانون رقــم (
يف  )٨٠(وقد خصصت وزارة العـدل حمـاكم للمـساواة ختـتص بقـضايا التحـرش اجلنـسي               . السيء

  .إطار قانون املساواة
ومـــن املؤســـف أن التحـــرش اجلنـــسي ال يـــزال ميثـــل مـــشكلة يف مكـــان العمـــل، ويف    ٨-١١

كمـا أن مظـاهر التقـدم يف التكنولوجيـا فتحـت اجملـال              . املدارس، ويف األماكن العامة واخلاصـة     
لتقليديـة  أمام أشكال جديدة من املالحقة واملضايقات اجلنسية اليت تتحدى األشـكال احلاليـة وا             

نتـسابو ضـد    وتتمثل أمهية القضية التاليـة، وهـي قـضية          . ملواجهة العنف القائم على نوع اجلنس     
 ولـن يكـون يف      اتوظفـ امل بأهنا حتمِّـل أصـحاب العمـل املـسؤولية عـن التحـرش ب              األمن احلقيقي 

__________ 
  .هذه القضايا ال تشمل العالقة بني صاحب العمل واملوظف  )٨٠(  
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. مقدور أصحاب العمل بعـد اآلن أن يغمـضوا أعينـهم عـن التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل            
  . يف هذا التقرير٤ من املادة ٢٥-٤ب قراءة هذه القضية باالقتران مع الفقرة وجي
  

  قضية التحرش اجلنسي :١٨اإلطار     
؛ املركـز القـانوين   CC [2004] 1 BLLR 58 (LC)قـضية نتـسابو ضـد األمـن احلقيقـي        

    للمرأة
 ، أصــدرت احملكمــة العماليــة يف٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤يف يــوم اجلمعــة،     

كيب تاون ُحكماً مثرياً يتناول التحرش اجلنسي ومسؤولية صاحب العمـل عـن أعمـال               
فقـد رفـض القاضـي روايـة الـشركة          . التحرش اجلنسي اليت يرتكبها موظف ضد زميلتـه       

وبعـد أن   . ورأى أن الشهود الذين حضروا نيابة عن الشركة غري صادقني وال يوثق هبم            
هودها، كـان يـتعني عليهـا أن تتنـاول املــسائل     قبلـت احملكمـة روايـة الـسيدة نتـسابو وشـ      

وقبـل  . القانونية املعروضة أمامهـا وهـي مـسؤولية صـاحب العمـل عـن أعمـال التحـرش                 
صدور هـذا احلكـم، مل تكـن هنـاك أي معلومـات عـن حكـم صـدر يف جنـوب أفريقيـا                        
يتنــاول مــسؤولية صــاحب العمــل طبقــاً ألحكــام قــانون املــساواة يف العمــل بالنــسبة          

ومبوجب قوانيننا يف السابق، كان من املمكن اعتبـار         . اجلنسي يف مكان العمل   للتحرش  
ويف هـذه   . صاحب العمل مسؤوالً إذا تبيَّن أن املوظفة املعنية تـصرفت يف نطـاق العمـل              

 مـن قـانون املـساواة       ٦٠القضية، قيل إنه لن يكون من الصحيح إدراج نـص يف القـسم              
يت تنظم مسؤولية صاحب العمل عن األفعـال غـري   يف العمل عن مبادئ القانون العامة ال   

 ،وقيـل إنـه ينبغـي التعامـل مـع املـسألة علـى أهنـا مـسألة متييـز               . املشروعة ألحد املـوظفني   
ــز واختــاذ اخلطــوات         ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل وواجــب صــاحب العمــل هــو الق

أي وقبلـت احملكمـة هـذا الـر       . للتحقيق والتصرف على أساس ادعاءات التحرش اجلنسي      
 مــن قــانون املــساواة يف العمــل يلقــي علــى  ٦٠عنــدما تــبني للقاضــي إيــالي أن القــسم  

صــاحب العمــل شــكالً مــن أشــكال املــسؤولية الــضمنية عنــدما يتحــرش أحــد املــوظفني  
ورأت احملكمــة أنــه نظــراً ألن األمــن احلقيقــي قــد أُبلــغ بواقعــة   . بزميلــة لــه أثنــاء العمــل 

ــة الــسيدة نتــسابو،  التحــرش اجلنــسي ومل يتخــذ أي خطــوات   فــإن الــشركة تعــد  حلماي
وقـضت احملكمـة بتعـويض هلـا عـن طردهـا دون وجـه               . مسؤولة عما حلق هبا من أضرار     

كما حصلت على تعـويض نظـري       . حق وتعرضها للتمييز طبقا لقانون املساواة يف العمل       
ى وبـذلك حـصلت علـ   . املصروفات الطبية املتوقعة وما عانته من آالم وامتهان لكرامتها 

      . راند٨٢ ٠٠٠تعويض بلغ يف جمموعه 
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  احلق يف العمل): ١) (أ (١١املادة     
 خالل الفترة قيد االسـتعراض،      تضمنت التحسينات املتعلقة حبماية حق املرأة يف العمل         ٩-١١

 ٧٥القـانون رقـم      (١٩٩٧تنفيذ التغيريات اليت أُدخلت على قانون الشروط األساسية للعمـل،           
ذي تضمَّن احلق يف احلمل وحقوق الوالدية وتوسيع نطـاق احلقـوق األساسـية              ال) ١٩٩٧لسنة  

ومنـذ  .  مثل خادمات املنازل والعامالت لـبعض الوقـت        ستضعفةيف العمل لتشمل اجلماعات امل    
أصــبحت ) ١٩٩٨ لــسنة ٥٥القــانون رقــم  (١٩٩٨بــدء العمــل بقــانون املــساواة يف العمــل،   

 املمارسـة الظاملـة  ”ن ال تعانني من التمييز باإلضـافة إىل مفهـوم     النساء والعامالت اُألخريات اآل   
ــة  “ يف العمـــل ــرد،   ملـــساعدهتن علـــى مقاومـ ــة، وعمليـــات الطـ ــتبعادهن مـــن فـــرص العمالـ اسـ

  .واالنتهاكات األخرى يف مكان العمل حلقهن يف العمل
 ألن  ونظـراً . يف القانون أيضاً على التمييز على أسـاس احلمـل         وينطبق حظر التمييز      ١٠-١١

ميتـد إىل  ) الظـامل (بأنه يشمل الباحثني عن عمل، فـإن حظـر التمييـز    “ املوظف” رفالقانون يع 
 وبـذلك يـشمل أيـضاً التمييـز علـى أسـاس احلمـل يف مجيـع املراحـل، مبـا يف                 ،التمييز قبل العمـل   
وهذا جانب مهم ألن حمكمة النقض العماليـة مل تـتمكن مـؤخراً مـن تـوفري                 . ذلك طلب العمل  

  . عندما واجهت قضية التمييز على أساس احلمل السابق للعمل)٨١(ماية الضرورية احل
وعلى الرغم من التقدم احملرز فيمـا يتعلـق حبمايـة احلـق يف العمـل، ال تـزال البطالـة                       ١١-١١

بــشكل عــام، والبطالــة بــني النــساء الــسود بــشكل خــاص، متثــل حتــدياً كــبرياً بالنــسبة جلنــوب     
 املسألة باهتمام احلكومة باعتبارها من املـسائل ذات األولويـة وتـشكل      وحتظى هذه . )٨٢(أفريقيا

جزءاً من برنامج احلكومة للتخفيـف مـن وطـأة الفقـر، والـذي يـشمل برنـامج األشـغال العامـة                
  .وقد أدى تأثري العوملة، خاصة يف صناعة املالبس، إىل تعقيد املوقف بالنسبة للمرأة. املوسع

  ئية عن قوة العملالدراسة االستقصا    
 حملـة عامـة   ٢٠٠٧مـارس   / يف آذار  )٨٣(قدمت الدراسة االستقصائية عن قـوة العمـل         ١٢-١١

. ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠١مــارس /عــن التقــدم فيمــا يتعلــق بــاملرأة يف قــوة العمــل يف الفتــرة مــن آذار  
 وعلى الرغم من التحسن امللحوظ يف وضع املرأة، إال أن األمر ال يزال حيتـاج إىل عمـل الكـثري        

وبينمــا كــان هنــاك نقــص عــام يف عــدد احملــبطني مــن البــاحثني عــن عمــل مــن  . يف هــذا الــصدد

__________ 
  )٨١(  Woolworth Pty Ltd V Whitehead (2000) 21 ILJ 571 (LAC).  
  .التقرير الرابع للجنة املساواة يف العمل  )٨٢(  
مـارس  / صدرت يف آذار   - ٢٠٠٧مارس  / استقصائية عن قوة العمل، آذار     إحصاءات جنوب أفريقيا، دراسة     )٨٣(  

٢٠٠٨.  
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، إال أن العـــدد ال يـــزال ٢٠٠٧ يف املائـــة يف عـــام ١٣,٨ إىل ٢٠٠٥ يف املائـــة يف عـــام ١٨,٨
  .وهذا يتضح من اجلدول أدناه. أعلى بالنسبة لإلناث منه بالنسبة للذكور

  
  ٥اجلدول 

لمحبطني من الباحثني عن عمل حسب نوع اجلنس يف الفترة لبالنسبة جتاهات اال
٢٠٠٧-٢٠٠١  

كنسبة  مئويـة
ــسكان ــن الـ مـ

  العاملني
مـــارس /آذار

٢٠٠١  
مـــارس /آذار

٢٠٠٢  
مـــارس /آذار

٢٠٠٣  
مـــارس /آذار

٢٠٠٤  
مـــارس  /آذار

٢٠٠٥  
ــارس /آذار مـ

٢٠٠٦  
مـــارس /آذار

٢٠٠٧  

  %٩,٢  %٩,٦  %٩,٩  %١٠,٠  %٨,٥  %٨,٢  %٧,٥  ذكورال
  %١٣,٨  %١٤,٩  %١٥,٨  %١٥,٧  %١٣,٩  %١٣,١  %١١,٥  ناثاإل

  %١١,٦  %١٢,٣  %١٣,٠  %١٢,٩  %١١,٣  %١٠,٧  %٩,٦  اجملموع
    

، حتـسَّن املـستوى     ٢٠٠٧مـارس   /وطبقاً للدراسة االستقصائية عن قـوة العمـل، آذار          ١٣-١١
ني النـساء  ، مما يشري إىل أن االرتفاع يف مـستوى التعلـيم بـ   ٢٠٠٧التعليمي للمرأة أيضاً يف عام  

وال تزال البطالـة عاليـة بـني النـساء إذ     . مل يترجم بالضرورة إىل زيادة يف احلصول على وظائف     
 ستويات التعلـيم  مـ ويبـيِّن اجلـدول أدنـاه       .  يف املائـة للرجـال     ٢١,١ يف املائة بينمـا تبلـغ        ٣٠تبلغ  

  .٢٠٠٧مارس /بني الرجال والنساء حىت آذار
  

  ٦اجلدول 
  ٢٠٠٧ارس /سب نوع اجلنس حىت آذارمستويات التعليم ح

  ناثاإل  ذكورال  ى التعليم األعلىمستو

  %٣٣,٧  %١٨,١  ١٠بدالً من /١٢صف ال
  %١٧,٢  %١٠,٧  دبلوم

  %٨,٤  %٤,٢  الدرجة
    

وتقدم دراسة لوزارة العمل حملة عامة عن التغري يف وضع املرأة يف جنوب أفريقيـا يف                  ١٤-١١
فـال تـزال    . )٨٤(العمل، والبطالة، والعائدات مقارنة بالرجـل      فيما يتعلق ب   ٢٠٠٥-١٩٩٥الفترة  

. املــرأة تعــاين مــن التمييــز يف ســوق العمــل مــن حيــث اخنفــاض نوعيــة العمــل واخنفــاض األجــر  

__________ 
ــا،    )٨٤(   ــرأة يف ســـوق العمـــل يف جنـــوب أفريقيـ ــا ٢٠٠٥-١٩٩٥املـ ــة جنـــوب أفريقيـ . ، وزارة العمـــل، مجهوريـ

www.labour.gov.za.  
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فبينمـا أُحـرز تقـدم يف       . يف قـوة العمـل    من غريها   أكثر    املستضعفة تزال املرأة األفريقية الفئة    وال
وفيمــا يلــي بعــض النتــائج الــيت توصــلت إليهــا . هنــاك حتــديات كــبريةقــوة العمــل فإنــه ال تــزال 

  :الدراسة
 بـني عـامّي      ما كانت الزيادة يف أعداد النساء يف قوة العمل يف جنوب أفريقيا يف الفترة              •  

وكانــت املــرأة .  تعــزى إىل انــضمام املــرأة األفريقيــة إىل قــوة العمــل ٢٠٠٦ و ١٩٩٥
   قوة العمل خالل هذه الفترة؛ أعضاء جدد يف١٠ من بني كل ٦متثل 

حتسنت املستويات التعليمية للمرأة وكان النمـو األسـرع يف سـوق العمـل بـني أولئـك                    •  
   والتعليم العايل؛، والتعليم، والرياضيات،الاليت حصلن على التدريب العام

يـشري    عامـاً ممـا  ٦٥-٥٥ و ٥٤-٤٥: كانت أعلى نسبة للزيادة يف الفئتني األكرب سناً         •  
   ختتار البقاء أو تضطر إىل البقاء لفترة أكرب من ذي قبل؛ املرأة أنإىل

وكانـت  . ال تزال املـرأة ممثلـة بدرجـة أكـرب يف فئـة الـدخول األقـل والعمـل األقـل أمنـاً                        •  
ر ثـ الغالبية من العامالت غري املاهرات والعامالت بأجر مـنخفض، وكـان هـذا ميثـل أك               

   ظهرت يف تلك الفترة يف جتارة اجلملة والتجزئة؛من ُربع مجيع الوظائف اجلديدة اليت
على الرغم مما سبق، زادت معـدالت البطالـة بالنـسبة جلميـع فئـات النـساء مـع وجـود                   •  

  أعداد أكرب من النساء السود واملستجدات يف سوق العمل؛
املعـدل   يف املائـة مقابـل       ٥٣، بلغ معدل البطالة بني النـساء األفريقيـات          ٢٠٠٥يف عام     •  

   يف املائة؛٤٧ يف املائة ومعدل البطالة اإلمجايل بني النساء وهو ٣٩إلمجايل وهو ا
 يف املائــة مــن البــاحثني عــن وظــائف مــن الفئــة العمريــة ١٠-٧، عجــز ٢٠٠٥يف عــام   •  

   عاماً عن احلصول على وظيفة؛٣٤-١٥
كانــت مــستويات البطالــة بــني النــساء أعلــى منــها بــني الرجــال علــى مجيــع مــستويات    •  

  التعليم؛
  ال يزال التمييز سائداً على أساس نوع اجلنس والعمر والعرق؛  •  
 ٢٠٠٥  و٢٠٠١ يكانـت املــرأة مــن مجيــع الفئــات تكــسب أقــل مــن الرجــل يف عــام   •  

  ؛٢٠٠٥باستثناء امللونني يف عام 
اتب أعلـى مـن املـرأة الـسوداء الـيت           ، كانت املرأة البيضاء حتصل على ر      ٢٠٠٥يف عام     •  

ــى       حــصل ــة احلاصــلة عل ــرأة األفريقي ــيم، باســتثناء امل ــستوى مــن التعل ــى نفــس امل ت عل
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واملـشغالت وعـامالت    )  فقـط  ٢٠٠٥يف عـام    (درجات جامعيـة واملـديرات والفنيـات        
  .التجميع

وال تزال املرأة يف جنوب أفريقيا تكـسب أقـل مـن زميلـها الرجـل ولـديها معـدالت                 ١٥-١١
ــصة، ومعــ     ــة الناق ــة والعمال ــى للبطال ــل   أعل ــوة العم ــشاركة يف ق ــل للم ــذه  . دالت أق ــؤدي ه وت

ويف حماولــة ملواجهــة هــذه التحــديات يف ســوق . الظــروف إىل أبعــاد جنــسانية وعنــصرية للفقــر
العمل، اختذت حكومة جنوب أفريقيا تدابري خمتلفة ملعاجلة الطبيعـة اجلنـسانية للفقـر يف جنـوب                 

أة توفري شبكات للـضمان االجتمـاعي، مثـل         وتشمل املبادرات الرئيسية اليت أفادت املر     . أفريقيا
والنـساء املــسنات هــن  . املـنح االجتماعيــة، ومـنح رعايــة األطفـال، ومــنح الكفالــة، وغـري ذلــك    

وهنــاك تــدبري آخــر وهــو . غالبيــة املــستفيدات مــن املــنح االجتماعيــة، خاصــة مــنح الــشيخوخة 
رأة وأتـاح فرصـاً أمامهـا لـدخول      الذي حيـدد حصـصاً معينـة للمـ      املوسعبرنامج األشغال العامة    

وباإلضافة إىل ذلك، مشلـت التغـيريات الواضـحة حتـسني نوعيـة حيـاة الكـثري مـن                   . سوق العمل 
النساء متثلت يف مزايا من قبيل احلصول على املياه النظيفة، واملرافق الصحية، والرعاية الـصحية               

توليـد  ل فـرص    :خرىاألتدابري  البني  ومن  . األولية، والتعليم، واملشاركة املدنية، وزيادة الدخول     
ــدين          ــاعّي التع ــة يف قط ــرص عمال ــتح ف ــرأة، وف ــسبة للم ــصغرية بالن ــال ال ــة األعم ــدخل وتنمي ال

  .والتشييد
  بنفس فرص التوظيفاحلق يف التمتع ): ٢) (أ (١١املادة     

) ١٩٩٨ لــــسنة ٥٥القــــانون رقــــم  (١٩٩٨حيظــــر قــــانون املــــساواة يف العمــــل،   ١٦-١١
ــار    ال)٨٥()٦ القــسم( ويطالــب . تمييــز يف مجيــع ممارســات التوظيــف مبــا يف ذلــك عمليــة االختي

القــانون مجيــع أصــحاب العمــل بــضمان أن تعبِّــر هياكــل مؤســساهتم بــصورة متناســبة عــن           
وبالنـسبة  . دميوغرافية البلد وأن يلتزموا بذلك يف خطة مواردهم البشرية مـع حتديـد أُطـر زمنيـة                

.  يكفـل هلـم نفـس احلقـوق        )٨٦(انون، فـإن قـانون املـساواة      للموظفني الذين ال يشملهم هـذا القـ       
 باختــاذ تــدابري إجيابيــة لإلســراع باحلــصول الفعلــي علــى العمــل بالنــسبة نيويطالــب كــال القــانون

  .للنساء واجلماعات األخرى احملددة
ويقدم اإلطار أدناه أمثلة ألفضل املمارسات عـن الطريقـة الـيت تتعامـل هبـا اإلدارات                   ١٧-١١

يـــة مـــع االلتزامـــات الدســـتورية بزيـــادة فـــرص العمـــل بـــشكل عـــام وخاصـــة للنـــساء    احلكوم
  .املستضعفةواجلماعات األخرى 

__________ 
 ٥٥القـانون رقـم      (١٩٩٨قـانون املـساواة يف العمـل،          مـن  ١ يف القسم    “التوظيفممارسة  ” تعريف   قرأ مع ُي  )٨٥(  

  .“عملية التعينيو ومعايري اإلعالن واالختيار، والتعيينات، إجراءات التعيني،”، الذي يتضمن )١٩٩٨لسنة 
  ).حكم التطبيق (٥م يف القانون والقس  الواردع اجلدول م٦ ُيقرأ القسم  )٨٦(  
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  أفضل املمارسات لتوليد الوظائف :١٩اإلطار     
 اإلمنائي املـستقل    صندوق االستئماين اليعد ميثاق التشييد وميثاق امللكية و       ١-١٧-١١  

لتنميــة اجملتمعــات احملرومــة واســتهداف بــرامج   ١٩٩٩الــذي أنــشأته احلكومــة يف عــام  
وقـد أُنـشأ    . التخفيف من وطأة الفقر من بني التطورات اليت تنطـوي علـى مغـزى كـبري               

 مبوجـب قـانون أصـدره    - ألـف للكيـان العـام      ٣ اجلدول   -جملس تنمية صناعة التشييد     
 القـدرة علـى      لتعزيز إطار رقايب وإمنائي يبين     ٢٠٠٠ لسنة   ٣٨الربملان وهو القانون رقم     

وأنـشأ الربملـان    . إجناز التشييد من أجـل النمـو االجتمـاعي واالقتـصادي جلنـوب أفريقيـا              
ــة دســتورية    ــة كهيئ ــوفري ) ٢٠٠٠ لــسنة ٤٣القــانون رقــم (جملــس احلفــاظ علــى البيئ لت

القيادة واإلدارة اجليـدة للمهـن املختلفـة، بينمـا يعمـل كفريـق ذي اجتـاهني للمـدخالت                   
وقــد وافــق جملــس . يكلــة العمليــة وتطويرهــا، بــني املهــن واحلكومــة املنــسقة يف إعــادة ه

.  على سياسات إدارة األصول غري املنقولة على نطـاق احلكومـة           ٢٠٠٥الوزراء يف عام    
ويف إطار هذه البارامترات، تتوىل وزارة األشغال العامة قيـادة برنـامج متكامـل للقـضاء                

  .املوسعغال العامة على الفقر وتوفري الوظائف عن طريق برنامج األش
 إىل إجيــاد فــرص عمــل إضــافية  املوســعويهــدف برنــامج األشــغال العامــة    ٢-١٧-١١  

 يف  ٢ يف املائـة للـشباب و        ٣٠ يف املائـة للنـساء و        ٤٠ منـهم ملليون شخص على األقل،     
ــ ويبـــدو التقـــدم واضـــحاً يف . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤قني يف الفتـــرة بـــني عـــامّي ااملائـــة للمعـ

ف متكني املرأة وتطورها يف مهن غـري تقليديـة مثـل التـشييد وكـذلك يف صـناعة                استهدا
.  مــن النــساء٥٠ مقــاوالً منــهم ١٣٤وقــد ســجل برنــامج تطــوير التــشييد   . العقــارات

وليست هناك بيانات إحصائية هنائية عن شركات التشييد اململوكة للنـساء يف الربنـامج              
  .الناشئ لتطوير املقاوالت

ني أن هــذا يعــد إجنــازاً هامــاً إلجيــاد فــرص أمــام املــرأة خــالل فتــرة ويف حــ  ٣-١٧-١١  
قصرية من الزمن بعد بدء الدميقراطية، من الضروري أن تكـون هنـاك بيانـات إحـصائية            

ُتـستخدم   الأصحيحة ورصد وتقييم لضمان متتع املـرأة يف الواقـع مبنـافع هـذه الـربامج و                
اء املـشاورات بـشأن إعـداد التقريـر اخلـاص           ويعد هـذا حتـدياً ظهـر أثنـ        . كواجهة للرجل 

 ويف داخـل وزارة األشـغال العامـة توضـح صـورة املـساواة يف العمالـة أنـه يف                     .باالتفاقية
 يف املائـة يف  ٢٥، حققت الـوزارة متثـيالً للمـرأة األفريقيـة بنـسبة           ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة  

    .)٨٧( املائة للنساء يف٥٠مستويات اإلدارة العليا مقارنة بالرقم احلايل املستهدف وهو 

__________ 
  .٢٠٠٨أبريل /مدخالت من بيانات وزارة األشغال العامة للتقرير اخلاص باالتفاقية، نيسان  )٨٧(  
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ويبني املثال التايل كيف عاجلت وزارة شـؤون األراضـي العمالـة الناقـصة                ٤-١٧-١١  

وتوجـد لـدى الـوزارة جلنــة    . يف مجاعـات معينـة يف كافـة الفئـات واملـستويات الوظيفيـة      
وطنية للمساواة يف العمل تقوم برصد وتنفيذ خطـط املـساواة يف العمـل وتكفـل حتقيـق                  

.  ومت تعـــيني مـــدير مـــسؤول عـــن املـــساواة يف العمـــل لـــدفع هـــذه العمليـــة .األهـــداف
 حيــث ســجلت ٢٠٠٧يوليــه /واســتهلت الــوزارة تنفيــذ هــذه العمليــة اعتبــاراً مــن متــوز 

 يف املائــة يف عــام ٥٤ يف املائــة للمــرأة مقابــل ٥٦ متثــيالً بنــسبة ٢٠٠٧الــوزارة يف عــام 
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٤٧من  ، وعلى مستوى اإلدارة العليا، حدث اخنفاض        ٢٠٠٦

 يف املائة، وهذا يوضـح مـرة أخـرى أن املـرأة ممثلـة بدرجـة كـبرية يف مـستويات           ٣٨إىل  
  .)٨٨(اخلدمة الدنيا

وقد بذلت جنوب أفريقيا جهوداً كبرية لتوسـيع نطـاق مـشاركة املـرأة يف                ٥-١٧-١١  
 غـري التقليديـة     خمتلف قطاعات االقتصاد خالل فتـرة زمنيـة قـصرية، خاصـة يف اجملـاالت              

عن طريق خمصصات معينة مثل صـندوق الـتمكني القطـاعي للمـرأة يف صـناعة التعـدين                  
.  مليون راند، وصندوق صاحبات املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم      ٢والذي يتلقى   

ــسابقة للجــدوى         ــل للدراســات ال ــاعي التموي ــتمكني القط ــدم صــندوق ال ويف حــني يق
ــدم صــندوق صــاحبات    والدراســات اإلضــافية مــن أجــل املــ    ــدين، يق رأة يف قطــاع التع

وتتـراوح  . املشاريع قروضاً ودعماً لألعمـال التجاريـة لتنميـة املـشاريع اململوكـة للمـرأة              
 رانــد ومليــون رانــد، ويتــيح هــذا التمويــل اإلضــايف تقــدمي   ٥٠ ٠٠٠القــروض مــا بــني 

التمويـل  سهل صـندوق املـرأة أيـضاً احلـصول علـى          ويُـ . خدمات بعد الفـوز باملناقـصات     
  .الصغري لتنمية املشاريع احلرة وحتقيق االكتفاء الذايت االقتصادي

ــربط       ٦-١٧-١١   ــدى لل ــشاريع احلــرة منت ــصاحبات امل ــا ل ــوب أفريقي ــد شــبكة جن وتع
الشبكي بني األفراد واملنظمات امللتزمـة بتـشجيع وتطـوير صـاحبات املـشاريع احلـرة يف                 

وهـي تـساعد    .  يف جنـوب أفريقيـا     صغرى والـ  قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم    
صاحبات املشاريع احلرة يف التغلـب علـى احلـواجز، وتقـدم املعلومـات وتتـيح احلـصول                  

 وترصد تأثري صاحبات املشاريع احلـرة       ؛على املوارد والفرص يف جمال األعمال التجارية      
ة؛ على اقتصاد البلد وعلى النهوض االجتمـاعي واالقتـصادي لـصاحبات املـشاريع احلـر              

ــتمكني االقتــصادي للمــرأة؛ وتــساهم يف      وتــشجع املؤســسات العامــة واخلاصــة علــى ال
إنشاء بعثات جتارية مع بلدان أخرى مـن أجـل املـرأة؛ وتـساعد الـروابط مـع صـاحبات                 

وتـضم هـذه الـشبكة    . املشاريع احلرة كما يف السويد واململكة املتحدة على سبيل املثال    
  .لصغرية واملتوسطة احلجم على نطاق البلد عضوة من صاحبات املشاريع ا٢ ٠٠٠

__________ 
  .٢٠٠٨أبريل /مدخالت من بيانات وزارة شؤون األراضي للتقرير اخلاص باالتفاقية، نيسان  )٨٨(  
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أفضل املمارسات تتمثل يف مـشروع تـشييد طريـق          ومثة ممارسة أخرى من      ٧-١٧-١١  

. ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ١٨غرب فيكتوريا يف مقاطعة كيـب الـشمالية والـذي بـدأ يف              
غال برنــامج األشــ  خــاللنمــ مليــون رانــد ٦,٨وتبلــغ التكلفــة اإلمجاليــة هلــذا املــشروع 

وقد سامهت وزرة العمـل بـأموال عـن طريـق تـدريب العمـال علـى بنـاء                  . املوسعالعامة  
وقام املـشروع بتـدريب     .  وإقامة احلواجز  ، وحفر قنوات املياه   ،اجلسوروتدعيم  الطرق،  

 وقامــت ثــالث خرجيــات بإنــشاء أعمــاهلن   . رجــال٧ امــرأة و ١٦شخــصاً منــهم  ٢٣
العــاملون يف املــشروع يف الفــوز مبناقــصة ملــشروع تيلكــوم      وجنــح . التجاريــة اخلاصــة 

ن بنجاح التـدريب يف جمـال املقـاوالت ويف برنـامج            اواستكملت امرأت . إلصالح الطرق 
لقادة يف جمال تشييد الطرق، واستكملتا بعد ذلـك العقـود اخلاصـة بتـشييد طـريقني يف                  ل

دات تقـدير سـلمها نائـب    ومت تكرمي املـستفيدات مبـنحهن شـها       . نورفالسبوند و غاريس  
      .)٨٩(٢٠٠٧يف عام رئيس اجلمهورية أثناء برنامج شهر املرأة 

  ساواة يف شروط العملاحلق يف امل): ٣) (أ (١١املادة     
التمييـز يف  ) ١٩٩٨ لـسنة  ٥٥القانون رقم  (١٩٩٨حيظر قانون املساواة يف العمل،    ١٨-١١

زايا وشروط اخلدمة؛ واملوارد البشرية، وتنميـة       ، مبا يف ذلك الترقي وامل     توظيفمجيع ممارسات ال  
كمــا يطالــب القــانون أصــحاب العمــل باختــاذ . )٩٠(املهــارات، واألمــن الــوظيفي وإهنــاء اخلدمــة

ــز يف أي         ــى التميي ــضاء عل ــق الق ــشجيع تكــافؤ الفــرص يف مكــان العمــل عــن طري خطــوات لت
عمــل الــذين لــديهم ويــتعني أيــضاً علــى أصــحاب ال. )٩١(سياســات أو ممارســات خاصــة بالعمــل

 حيـصلون علـى عائـد مـايل يتجـاوز احلـد املـايل املنـصوص عليـه، اختـاذ                 و موظفـاً أ   ٥٠أكثر مـن    
ــالتمتع الفعلــي باملــساواة يف شــروط العمــل بالنــسبة    ) تــدابري خاصــة(إجــراء إجيــايب  لإلســراع ب

  .للمرأة، والسود، واألشخاص ذوي اإلعاقة
ديـد يف إطـار قـانون املـساواة يف العمـل،            وقد صدرت مدونات خمتلفة للـسلوك اجل        ١٩-١١

ملساعدة أصـحاب العمـل علـى فهـم التمييـز يف مجيـع       ) ١٩٩٨ لسنة  ٥٥القانون رقم    (١٩٩٨
ممارســات العمــل والقــضاء عليــه، مبــا يف ذلــك شــروط العمــل، ولتنفيــذ تــدابري خاصــة للتعجيــل 

__________ 
ــر اخلــاص با مــدخالت ل  )٨٩(   ــر   لتقري ــة مــن املكتــب اإلقليمــي لوضــع امل ــوزراء، كيــب   التفاقي ــيس ال أة، مكتــب رئ

  .الشمالية
  . أعاله٤١املشار إليه يف احلاشية “ توظيفالممارسة ”انظر تعريف   )٩٠(  
  . من القانون٥القسم   )٩١(  
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مدونة املمارسـة اجليـدة     ات  وتشمل املدون . باملساواة الفعلية للمرأة واجلماعات احملددة األخرى     
مدونــة املــوارد  (بــشأن إدمــاج املــساواة يف العمــل يف سياســات وممارســات املــوارد البــشرية        

؛ ومدونة املمارسة اجليـدة بـشأن اجلوانـب الرئيـسية للعمـل؛ ومدونـة املمارسـة اجليـدة                   )البشرية
احب املـدونات   وباستثناء مدونة املـوارد البـشرية، تـص       . بشأن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة    

وتتناول هذه الصكوك التمييز ضـد املـرأة وأشـكال          . مبادئ توجيهية للمساعدة التقنية   األخرى  
التمييز األخرى وتقـدم أمثلـة علـى أفـضل املمارسـات بـشأن التـدابري اخلاصـة احملتملـة للتعجيـل                      

ــة  ــانون املــساواة للعمــال املتعاقــ    . باملــساواة الفعلي ــة يف إطــار ق ــة مماثل ــوفر محاي دين والعمــال وتت
 اتوهنـاك أيـضاً قـوانني خاصـة بالقطاعـ         . اآلخرين الذين ال يشملهم قانون املـساواة يف العمـل         

  .وأحكام حتظر التمييز ضد املرأة يف العمل
ــانون اهل   ٢٠-١١ ــة للحكــ ياكــلويــنص ق ــيم البلدي ــسنة ٣٢القــانون رقــم   (٢٠٠٠،  احملل  ل

دة املــدة ال تتجــاوز فتــرة تنتــهي بعــد مــنح مــديري البلــديات عقــود عمــل حمــد”علــى ) ٢٠٠٠
وقــد أعربــت الوفــود النــسائية الــيت حــضرت مــؤمتر قمــة  . “عــامني مــن انتخــاب اجمللــس التــايل 

وهـي مخـس سـنوات     (احلكومات اإلقليمية واحملليـة عـن قلقهـا مـن طبيعـة املـدة احملـددة للعقـود                   
ــسمح    ). عــادة ــدة العقــد ال ت ــود إىل أن م ــوأشــارت هــذه الوف ــة بوقــت كــاف  غل الوظياشل ف

وتتعلـق الـدالالت اجلنـسانية لترتيبـات العقـد بظـاهرة احلـاجز              . الستخدام قدرته بصورة كاملـة    
فهــي تعــين أن املــرأة الــيت تــشغل هــذه املناصــب ال تتــاح هلــا فرصــة كافيــة للترقــي   . غــري املرئــي

وقــد تنطــوي أيــضاً علــى حتــديات بالنــسبة هلــا   . بــصورة تلقائيــة إىل مــستويات وظيفيــة أخــرى 
ــهاء مــدة العقــد     ــؤدي إىل ضــياع املهــارات   . لــضمان وظيفــة مــستقرة لنفــسها بعــد انت وهــذا ي

  .والدراية الفنية
 لــسنة ٣٢القـانون رقـم    (٢٠٠٠،  احمللـي مالبلديـة للحكــ اهلياكـل  ويتـضمن قـانون     ٢١-١١

 وحتظـر املدونـة علـى املـوظفني اإلتيـان بـسلوك يرقـى             . مدونة سلوك ملوظفي البلديات   ) ٢٠٠٠
ويقتــرح إطــار الــسياسات اجلنــسانية للحكــم احمللــي علــى البلــديات بــأن . إىل التحــرش اجلنــسي

 يومـاً  ١٦وتعتـزم أمانـة محلـة النـشطاء الـيت تـستغرق           . تضع سياسات خاصة بالتحرش اجلنـسي     
ــوزارة احلكومــات         ــسي ل ــسفر عــن وضــع سياســات للتحــرش اجلن ــدء حــوار مــن شــأنه أن ي ب

  .اإلقليمية واحمللية
  احلق يف املساواة يف األجر): ٤) (أ (١١ة املاد    

التمييـز  ) ١٩٩٨ لـسنة    ٥٥القـانون رقـم      (١٩٩٨حيظر قانون املساواة يف العمـل،         ٢٢-١١
ــق     ــا يتعل ــرأة وآخــرين فيم ــاألجر، ”ضــد امل ــاب . )٩٢(“ العمــل، وقواعــد وشــروط العمــل  ومزاي

__________ 
  .١يف القسم “ ممارسة التوظيف” من القانون مع تعريف ٦ُيقرأ القسم   )٩٢(  
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لــى التمييــز  مــن القــانون أيــضاً أصــحاب العمــل باختــاذ خطــوات للقــضاء ع ٥ويطالــب القــسم 
بيـان   من القانون أصـحاب العمـل بتقـدمي    ٢٦كذلك يطالب القسم . وتعزيز املساواة يف األجر 

وعنـد ظهـور فـوارق غـري       .  كجزء من تقاريرهم عن املـساواة يف العمـل         عن الفوارق يف الدخل   
 اختـاذ تـدابري لتـصحيح هـذه االخـتالالت،       )٩٣(متناسبة يف الـدخل، جيـب علـى أصـحاب العمـل           

  .نة شروط العمل برصد التقدم وتوفري املبادئ التوجيهيةوتقوم جل
  الضمان االجتماعياحلق يف : ٥) (أ (١١املادة     

ــة يف عــامّي      ٢٣-١١ ــة، بــصيغته املعدل ــأمني ضــد البطال ــانون الت ، ٢٠٠٣ و ٢٠٠١يتــوىل ق
) ١٩٩٣ لـسنة    ١٣٠القـانون رقـم      (١٩٩٣وقانون التعويض عن إصابات العمـل واألمـراض،         

وتـــشمل . تنظـــيم احلقـــوق اخلاصـــة بالـــضمان االجتمـــاعي املتعلـــق بالعمـــل) عدلـــةبـــصيغته امل(
التطــورات األخــرية الــيت تعتــرب حامســة للنــهوض بــاملرأة توســيع هــذه احلقــوق لتــشمل خادمــات  

غـري أنـه ال يـزال هنـاك عـدد مـن فئـات               . املنازل وفئـات أخـرى مـن العـامالت غـري املتفرغـات            
الستعراض مستمر مـن    هذا املوضوع   خيضع  و.  حساب املرأة  وهذا يأيت على  ،  العمال املستبعدة 
 علـى التنميـة   املوسـع ويتركز إنشاء الوظائف يف إطار برنامج األشـغال العامـة          . جانب احلكومة 

وتنـاقش املـنح االجتماعيـة يف       . اجملتمعية وربـط املـنح االجتماعيـة بإجيـاد ُسـُبل معيـشة مـستدامة              
  . من هذا التقرير١٣ إطار املادة

  احلق يف الوقاية الصحية والسالمة: ٦) (أ (١١املادة     
) ١٩٩٣ لـسنة    ٨٥القـانون رقـم      (١٩٩٣يتوىل قـانون الـصحة والـسالمة املهنيـة،            ٢٤-١١

وعند تنفيذ القانون، ُوجـه اهتمـام متزايـد إىل    . تنظيم الوقاية الصحية والسالمة يف مكان العمل     
. ُمهملة يف السابق واملقترنة مبهن نسائية مثل التمريض والعمل املكـتيب          خماطر العمل اليت كانت     

. ويتمثل التحـدي الرئيـسي يف هـذا اجملـال يف حتـسني الـوعي بـاحلقوق وتعزيـز الرصـد واإلنفـاذ                      
وقد ضاعفت احلكومة على وجـه التحديـد مـن عمليـات            . وتعاجل احلكومة هذه املسائل بالفعل    

زال التثقيـف  يـ  كثري من املصانع الـيت يكثـر فيهـا النـساء، وال           التفتيش على الصحة والسالمة يف    
  . يف جمايلّ الصحة والسالمةامستمر

 حقوق اُألمومة واملسؤولية اُألسرية): ب (١١املادة   
يسلط اجلدول أدناه الضوء على أهم التشريعات اليت حتظر التمييز ضد املـرأة علـى                 ٢٥-١١

وقد تعزز وضع املـرأة يف اخلدمـة العامـة عـن طريـق           . الزواجيةأساس احلمل، واُألمومة، واحلالة     
  .تشريعات إضافية خاصة بقطاعات معينة

__________ 
  .كثر أو أولئك الذين يتجاوزون احلد املايل املنصوص عليه موظفاً أو أ٥٠أصحاب العمل الذين لديهم   )٩٣(  
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  ٧اجلدول 
  التشريع اخلاص باُألمومة

  التدابري    لتشريعا

١٩٩٧قـــانون الـــشروط األساســـية للعمـــل، 
  )١٩٩٧ لسنة ٧٥القانون رقم (

ر متعاقبـة   إجـازة أُمومـة ملـدة أربعـة أشـه         ”ينص هذا القانون علـى        
وهــي تغطــي أربعــة أســابيع كحــد أدىن قبــل الــوالدة “ علــى األقــل

كمـا يعطـي القـانون احلـق      . وستة أسابيع كحـد أدىن بعـد الـوالدة        
يف إجازة اُألمومة للمرأة يف حالـة اإلجهـاض يف الفتـرة الثالثـة مـن                

كما يكفـل القـانون احلمايـة       . احلمل أو يف حالة والدة طفل ميت      
الوالدة وبعدها، خاصة إذا كانت تقـوم بعمـل      لصحة املوظفة قبل    

وعـالوة علـى ذلـك،    . يشكل خطورة على صحتها وصحة طفلها  
ينص القانون على إعطاء املرأة أثناء احلمل عمالً بديالً مالئمـاً إذا            

وينص القانون أيـضاً علـى إجـازة        . كانت موظفة ألداء عمل ليلي    
الطفـل، أو لكـال   ملدة ثالثة أيام مدفوعة األجر للرجـل عنـد والدة      

األبوين عندما ميرض الطفل كوسيلة لتـشجيع تقاسـم األبويـة بـني             
  .املرأة والرجل

القــانون (١٩٩٥قــانون العالقــات العماليــة،  
  )١٩٩٥ لسنة ٦٦رقم 

يقــضي هــذا القــانون بــأن فــصل أي موظفــة علــى أســاس احلمــل،    
ــرب     ــها يعت ــى عواحلمــل املتعمــد، أو ألي ســبب آخــر يتعلــق حبمل ل

وهـــذا يـــشمل رفـــض الـــسماح للموظفـــة . عمـــالً تعـــسفياًالفـــوًر 
باستئناف عملـها بعـد حـصوهلا علـى إجـازة اُألمومـة مبوجـب أي                

وباإلضــافة إىل هــذا . قــانون أو اتفــاق مجــاعي أو مبوجــب عقــدها 
القانون، تـوفر مدونـة املمارسـة اجليـدة بـشأن محايـة املوظفـة أثنـاء            

  .حلماية للمرأةاحلمل وبعد والدة الطفل درجة من ا
نص القانون على إجازة أُمومة مدفوعـة األجـر بالكامـل يف حـني              ي    بصيغته املعدلة١٩٩٤قانون اخلدمة العامة، 

أن مدفوعات مزايا اُألمومة للمـرأة يف القطـاع العـام ُتتـرك لتقـدير               
ــة براتــب جزئــي مــن صــندوق      صــاحب العمــل وللحــق يف املطالب

قـانون التـأمني    ملنـصوص عليـه يف      التأمني ضد البطالة علـى النحـو ا       
وهــذا يعــين أن املــرأة خــارج نطــاق  . ضــد البطالــة بــصيغته املعدلــة

اخلدمــة العامــة والــيت ُتــستبعد مــن نطــاق تــشريع البطالــة ال حتــصل 
وقـد انتبـهت احلكومـة      . على أي أجر علـى اإلطـالق أثنـاء احلمـل          

  .الثغرة وهي تشكل جزء من استعراض قانون العملإىل هذه 
    
    التشريع الوقائي): ج (١١املادة   

مل حتدث أية تطورات ذات مغزى منذ إلغاء التمييز الوقائي ضد املرأة يف فئات   ٢٦- ١١
وتنطبق أيضاً بعض األحكام الوقائية القانونية على احلمل ولكن . مهنية معينة مثل التعدين

ع الوقائي جزءاً من ويشكل االستعراض احلايل للتشري. دون املساس مبزايا األمن والعمل
  .االستعراض املنتظم لتشريعات العمل يف جنوب أفريقيا
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  املساواة يف فرص احلصول على الرعاية الصحية: ١٢املادة     
  
    احلصول على خدمات الرعاية الصحية): أ (١٢املادة   
 مفتتاً ويتـسم بعـدم الكفـاءة وعـدم          ١٩٩٤كان النظام الصحي يف جنوب أفريقيا عام          ١-١٢
وكـان هـذا يـشكل حتـدياً خطـرياً لإلصـالح       . ملساواة ويقوم علـى سياسـات الفـصل العنـصري       ا

الصحي يف جنوب أفريقيا نظراً ألن غالبية السود يف جنوب أفريقيا كانت لديهم فرص ضـئيلة                
وغري متـساوية للحـصول علـى الرعايـة الـصحية علـى النحـو املوضـح يف التقريـر األول جلنـوب               

ــا عــ ــة عــام   االتفانأفريقي ــة    . ١٩٩٨قي وقــد تأكــد هنــج حقــوق اإلنــسان جتــاه الــصحة والرعاي
 الــذي كفــل احلــصول علــى خــدمات الرعايــة ١٩٩٦الــصحية يف دســتور جنــوب أفريقيــا عــام 

الصحية، مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية، والرعاية الصحية اجملانيـة لـُألم والطفـل، ضـمن خـدمات       
  .أخرى
خاصــة بتعمــيم احلــصول علــى الرعايــة الــصحية  سياســة ١٩٩٤ يف عــام توقــد ُوضــع  ٢-١٢

وتـنص هـذه الـسياسة علـى        . األولية مهدت الطريـق أمـام بـرامج فعالـة لتقـدمي الرعايـة الـصحية               
وكـان مـن نتـائج      . الرعاية الصحية اجملانية للحوامل واملرضـعات ولألطفـال دون سـن الـسادسة            

يف الوصــول إىل املرافــق تنفيــذ تعمــيم احلــصول علــى الرعايــة الــصحية حــدوث زيــادة ملحوظــة 
  .الصحية ومستويات عالية من االستفادة خبدمات الرعاية الصحية األولية

ــة عــام         ٣-١٢ ــصحة العام ــسانية يف قطــاع ال ــسياسات اجلن ــة لل ــادئ توجيهي ــد ُوضــعت مب وق
 لــضمان وجــود إطــار فعــال لوضــع وتنفيــذ ورصــد القــوانني والــسياسات والــربامج         ٢٠٠٢

وفضالً عن هذا، تكفل هذه السياسات توجيـه        . اصة بصحة املرأة  واإلجراءات واملمارسات اخل  
الرعايــة واالهتمــام علــى قــدم املــساواة ويف مجيــع جمــاالت احليــاة لالحتياجــات الــصحية للنــساء 

ــة بالرجــال واألوالد   ــات مقارن ــاه       . والفتي ــساين جت ــج جن ــاذ هن ــسياسة اخت ــذه ال ــذ ه ــيح تنفي ويت
 هـذه الـسياسة مبثابـة دافـع للعديـد مـن املبـادرات               وكانـت . التخطيط الصحي والربجمة الـصحية    

) ٢٠٠٣ لـسنة    ٦١القـانون رقـم      (٢٠٠٣كذلك يؤكـد قـانون الـصحة الوطنيـة،          . )٩٤(املبتكرة
  .على مبادئ تعزيز صحة املرأة

ــا مكافحــة فــريوس نقــص       ٤-١٢ وقــد تــضمنت األولويــات الــصحية حلكومــة جنــوب أفريقي
، وتوفري املوارد البشرية الالزمة لتقـدمي       ريا، وتوفري الدواء  املناعة البشرية واإليدز، والُسل، واملال    

__________ 
ع البيانـات الـصحية مبـا فيهـا تلـك البيانـات عـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  يتمثل التحدي فيما يتعلق جبم      )٩٤(  

 ومل يـتم عمـل   ٢٠٠٣واإليدز يف أن آخر استقصاء للصحة الدميوغرافية يف جنوب أفريقيا قد أُجري يف عـام          
ومل تكن نتائج ما بني االستقصاءين قد أُتيحت عند اسـتكمال  . ٢٠٠٨راسة استقصائية إال يف عام     أحدث د 
  .هذا التقرير
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وعلــى املــستوى األعــم، يعــد توســيع فــرص احلــصول علــى التعلــيم وحتــسني   . الرعايــة الــصحية
ــاء،         ــى الكهرب ــصحية، وتعمــيم احلــصول عل ــق ال ــاه، واملراف ــه، وإصــالح األراضــي، واملي جودت

، ٢٠٠٧يوليـه   /ويف متـوز  . )٩٥(لتعزيـز الـصحة   وحتسني وسائل النقل العـام مـن املكونـات اهلامـة            
طلبت رئاسة اجلمهوريـة مـن مجيـع اإلدارات احلكوميـة تقـدمي جمموعـة مـن األولويـات الرفيعـة                     

وسـيتعني التعجيـل بتنفيـذ هـذه        . املستوى إلدراجها ضـمن أولويـات العمـل احلكـومي الفـوري           
ــرة   ــات خــالل الفت ــيت حــددهت  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧األولوي ــات ال ــشمل األولوي ــصحة وت ا وزارة ال
  :الوطنية اجملاالت العامة التالية

  تعزيز إدارة مرض الُسل؛  •  
ــرة        •   ــدز للفت ــشرية واإلي ــة لفــريوس نقــص املناعــة الب ــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطني وتنفي

   ؛٢٠١١-٢٠٠٧
والتوسع يف تنفيذ اخلطة الـشاملة لرعايـة وعـالج وإدارة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                •  

  واإليدز؛
  وتعزيز اجلهود التعاونية يف جمال مرض السل وفريوس نقص املناعة البشرية؛  •  
  وتعزيز تنفيذ استراتيجية أساسية للمكافحة الفعالة للمالريا يف جنوب أفريقيا؛  •  
  وتعزيز مبادرات مكافحة املالريا داخل البلد وعرب احلدود؛  •  
  وحتسني إدارة أمراض الطفولة؛  •  
  مرض احلصبة؛وحتقيق القضاء على   •  
  وضمان التأهب لظهور وانتشار شلل األطفال؛  •  
  وحتسني صحة وتغذية اُألمهات واألطفال والنساء؛  •  
  وحتسني مراقبة املغذيات الدقيقة؛  •  
وتسهيل تأهـب البلـد للوقايـة مـن األمـراض الـسارية والتـصدي هلـا عنـد تفـشيها أثنـاء                        •  

 عنــدما تستــضيفها ٢٠١٠عــام العــامل  كــأس م يف اإلحتــاد الــدويل لكــرة القــدمباريــات
  جنوب أفريقيا؛

 عـن  املوسـع واملسامهة يف التخفيف من وطأة الفقر من خـالل برنـامج األشـغال العامـة            •  
  طريق تعيني خرجيي املدارس والعاطلني للقيام جبمع البيانات؛

__________ 
  .٢٠٠٦، الستعراض األقرانبيان رئاسة اجلمهورية إىل اآللية األفريقية   )٩٥(  
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ز خــدمات الرعايــة واملــسامهة يف التخفيــف مــن وطــأة الفقــر عــن طريــق توســيع وتعزيــ   •  
الصحية األولية من خالل الشراكات اخلاصة بتنفيذ مـشروع الرعايـة الـصحية األوليـة                

  الذي ميوله االحتاد األورويب؛
 وطأة الفقـر عـن طريـق توسـيع وتعزيـز دور املنظمـات غـري                  من تخفيفالواملسامهة يف     •  

  .بشرية واإليدزنقص املناعة الاحلكومية واملنظمات اجملتمعية للقضاء على تأثري 
  حصول الطفلة على اخلدمات الصحية    

وهنــاك العديــد مــن الــربامج الــشاملة الــيت تــؤثر علــى . ُوجــه اهتمــام خــاص إىل الطفلــة  ٥-١٢
الطفلــة، بعــضها يــشمل بــرامج التحــصني، واإلدارة املتكاملــة ألمــراض الطفولــة، والوقايــة مــن   

ة مـن اُألم إىل الطفـل، وتعزيـز وتـشجيع           العدوى املرتبطـة بانتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشري            
بــرامج الرضــاعة الطبيعيــة، وحتــسني مرافــق امليــاه واملرافــق الــصحية، وتعزيــز برنــامج مكافحــة     

 ١ ٠٠٠ وفـاة مـن بـني كـل     ٤٥ونتيجة لذلك، اخنفض معدل وفيات الرضـيعات مـن         . املالريا
. ٢٠٠٣ عـام     مولـود حـّي يف     ١ ٠٠٠كـل   مـن بـني      وفـاة    ٤٣ إىل   ١٩٩٨مولود حّي يف عـام      

وأصبحت الرضاعة الطبيعية مقبولة علـى نطـاق واسـع حيـث حيـرص كـثري مـن اُألمهـات علـى               
وتـشري  . الرضاعة الطبيعية ألطفاهلن واالقتصار عليها يف األشهر الثالثـة األوىل مـن عمـر الطفـل         

ن  حيـصل أطفـاهلن علـى الرضـاعة الطبيعيـة ويقتـصر            اليتالدراسات إىل ارتفاع عدد اُألمهات الـ      
  .عليها حىت يف األماكن العامة

ويف جمــال مكافحــة األمــراض الــسارية، يــسجل قطــاع الــصحة عــدة إجنــازات يف هــذه    ٦-١٢
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائـة للفتـرة       ٨٢وقد حتسنت تغطية الربامج الوطنية للتحصني مـن         . الفترة
ن وهـــذا يكفـــل وقايـــة أطفـــال جنـــوب أفريقيـــا مـــ. ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائـــة للفتـــرة ٨٤إىل 

تغذيــة اُألم والطفــل ووال تــزال صــحة . )٩٦(نيصاألمــراض الــيت ميكــن تفاديهــا عــن طريــق التحــ 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٧واملرأة من األولويات األساسية لوزارة الصحة يف الفترة 

  املرأة ذات اإلعاقة    
وطنيـة   واملبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة باالسـتراتيجية ال         الكتـاب األبـيض   عممت احلكومة     ٧-١٢

ــة       ــة يف رئاســة اجلمهوري ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــق مكتــب حال ــة عــن طري ــة لإلعاق . املتكامل
ويــسمح تطبيــق هــذه الــسياسة باختــاذ هنــج متعــدد االجتاهــات حلمايــة حقــوق األشــخاص ذوي 

فاحتياجاهتم الصحية تعـد ملحـة بـشكل خـاص باإلضـافة إىل بـرامج               . اإلعاقة يف كافة اجملاالت   
  .ودعم معاجلة أوجه عدم املساواة والتقدم االقتصادي واالجتماعي والثقايفاملساعدة املوجهة 

__________ 
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧وزارة الصحة، اخلطة السنوية للصحة الوطنية،   )٩٦(  
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واإلعاقــة والعجــز إىل جانــب احلــواجز االجتماعيــة والبيئيــة تعرقــل املــشاركة الكاملــة      ٨-١٢
وهناك الكثري من العاهات اليت ميكن جتنبـها مثـل تلـك الناجتـة عـن العنـف،         . والفعالة يف اجملتمع  
إىل املعلومات الدقيقة عن الوقاية وإدارة اإلعاقة، وإخفـاق اخلـدمات الطبيـة،             والفقر، واالفتقار   

وأسـاليب احليــاة غــري الــصحية، والعوائــق البيئيــة مثــل األوبئــة، والكــوارث الطبيعيــة، والتلــوث،  
  .واإلصابات

وجتلى التمييز االجتماعي ومظاهر عدم املساواة يف أوضح صورها بالنسبة لألشـخاص              ٩-١٢
 يف هـذه اجلماعـة النـساء واألطفـال وذوي العاهـات،      املستضعفةوتشمل الفئات  . قةذوي اإلعا 

املــستوطنات الريفيــة والعــشوائية، واألشــخاص والنــساء واألطفــال الــسود والــريفيني، وســاكين 
ــا  ، واملـــسنات ذوات اإلعاقـــة، والـــشباب ذوي العاهـــات، واألشـــخاص ذوي املـــتخلفني عقليـ

اإلعاقة الذين ُشردوا بسبب العنف واحلـرب، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة نتيجـة مـرض فـريوس                  
نقص املناعة البشرية واإليدز، واألشخاص الذين أًُصيبوا بعاهات بسبب ظـروف العجـز نتيجـة          

اإليــدز مراحــل متقدمــة، واألشــخاص ذوي اإلعاقــات  ودخــول فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
ــاول . )٩٧(املتعــددة ــصحية ضــمن اإلطــار      وتتن ــة ال ــى الرعاي ــة فــرص حــصوهلم عل ــسام التالي األق
  .املتكامل

  
 خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية): ب (١٢املادة   
شاركت جنوب أفريقيا يف اجتمـاع وزراء الـصحة يف االحتـاد األفريقـي يف مـابوتو،                 ١٠-١٢

 عمــل إلطــار وكــان الغــرض مــن االجتمــاع وضــع خطــة. ٢٠٠٦ســبتمرب /موزامبيــق يف أيلــول
وبالنـسبة جلنـوب أفريقيـا،    . ٢٠١٠-٢٠٠٧،   اجلنسية واإلجنابية   واحلقوق  قارية للصحة  ةسياس

  : الصحة اجلنسية واإلجنابية على النحو التايلةكانت استراتيجيات تنفيذ سياس
ــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي والــصحة        •   ــامج وخــدمات األمــراض املنقول إدمــاج برن

إلجنابية مبا يف ذلك سرطان الرحم، ملضاعفة فعالية استخدام املـوارد وحتقيـق   اجلنسية وا 
  التآزر بني االستراتيجيتني؛

   جزءاً أساسياً من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ةاعتبار تنظيم اُألسر  •  
معاجلة الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوق املراهقني والشباب كجزء مـن االسـتراتيجية      •  

وقـد اسـتهلت احلكومـة      .  صحة الشباب هلا أولوية رئيسية يف جنوب أفريقيـا         نظراً ألن 
ملــشاركة مــع منظمــات غــري  باخــدمات مبــادرة العيــادة الوطنيــة للمــراهقني والــشباب  

  حكومية؛
__________ 

  .٢٠٠٨ضع األشخاص ذوي اإلعاقة، تقرير استعراض مخسة عشر عاماً، مكتب و  )٩٧(  
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  التصدي لإلجهاض غري املأمون؛  •  
تقــدمي خــدمات جيــدة وميــسرة لتعزيــز اُألمومــة الــسليمة، وبقــاء الطفــل، وصــحة اُألم    •  

  يثي الوالدة واألطفال؛وحد
تعاون أفريقيا وبلدان اجلنوب يف جمال التنمية الـسكانية واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف                  •  

  .أفريقيا
وتعد الصحة اجلنسية واإلجنابية وسـيلة لتحقيـق الـصحة ونوعيـة حيـاة أفـضل مبـا يف                     ١١-١٢

 العدوى ذات الـصلة   حاالت  وويعد إدماج الردود    . ذلك التنمية االقتصادية على املدى الطويل     
. من ناحية والصحة اجلنسية واإلجنابية من ناحية أخـرى جـزءاً مـن اسـتراتيجية جنـوب أفريقيـا                  

وتركــز بــرامج الــصحة اإلجنابيــة وتثقيــف النظــراء علــى فــرص احلــصول علــى أنــشطة مــن قبيــل  
. )٩٨( احلمـل، وخيـار إهنـاء احلمـل        املشورة اخلاصة بتنظيم اُألسرة، واحلـصول علـى وسـائل منـع           

. اإلجنابيـة ووقد كانت هناك زيادة ملحوظة يف حـصول املـرأة علـى خـدمات الرعايـة الـصحية                    
ــشكل ملحــوظ يف         ــذه اخلــدمات ب ــدمي ه ــوالدة، زاد تق ــل ال ــة قب ــق خبــدمات الرعاي ــا يتعل وفيم

  .السنوات العشر األخرية
 خفـض معـدالت املـرض والوفيـات         وقد أدت اخلدمات احملسنة للصحة اإلجنابيـة إىل         ١٢-١٢

ويتمثل أحد العناصر اهلامـة خلفـض الوفيـات النفاسـية ووفيـات حـديثي الـوالدة يف              . بني النساء 
فالرعايـة الطبيـة الـصحيحة      . نسبة األطفال الذين متت والدهتم مبساعدة أشخاص مـؤهلني طبيـاً          

صـابات الـيت ميكـن أن       والظروف الصحية أثناء الوضع ميكن أن تقلل من خطـر التعقيـدات واإل            
واألطفــال هــم األكثــر تعّرضــاً لألمــراض  . تــسبب الوفــاة أو األمــراض اخلطــرية لــُألم أو الطفــل 

وتـشري  . املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي واإلصابات املرتبطة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             
ه تنـازيل يف عـدد      البيانات إىل زيادة يف نسبة الوالدات الـيت تـتم داخـل مرافـق صـحية وإىل اجتـا                  

  .الوالدات املرتلية
وترتبط الوفيات النفاسية بعدم القدرة على احلصول على خـدمات اُألمومـة امليـسرة                ١٣-١٢

، حـصل   ٢٠٠٢وحـىت عـام     . لتلقي الرعايـة اجليـدة قبـل الـوالدة وإمتـام الـوالدة بـصورة سـليمة                
ووضـع  ى األقل أثنـاء احلمـل    يف املائة من النساء على الرعاية قبل الوالدة مرة واحدة عل           ٩٥,١
غـري أن هـذه األرقـام الوطنيـة ختفـي           .  يف املائة من النساء أوالدهن يف إحدى املؤسسات        ٨٣,٧

 يف املائــة مــن النــساء الفقــريات للغايــة يف  ٤٠وراءهــا مظــاهر لعــدم املــساواة، إذ أن أكثــر مــن  
ة بقلة اسـتخدام اخلـدمات      ويرتبط جانب من الصعوبات املتعلق    . املناطق الريفية يلدن يف املنازل    

__________ 
  ).١٩٩٦ لسنة ٩٢القانون رقم  (١٩٩٦قانون خيار إهناء احلمل،   )٩٨(  
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يف بعض املناطق بالفقر، وعدم القدرة على احلصول على هـذه اخلـدمات، ووسـائل النقـل غـري                   
، تتـاح الرعايـة     ٢٠٠٣وطبقاً الستقصاء أجراه املرفق الوطين للرعاية الصحية األوليـة،          . امليسرة

، كــان ٢٠٠٣ عــام وحــىت. قبــل الــوالدة ملــدة مخــسة أيــام أســبوعياً يف غالبيــة املرافــق الــصحية  
 يف املائـة بعـد      ٥وهـذا ميثـل زيـادة بنـسبة         . يف املائة من األطفال يولدون يف املرافق الصحية        ٨٣

. ١٩٩٨-١٩٩٢ يف املائــة مــن األطفــال يولــدون يف مرفــق صــحي خــالل الفتــرة ٧٨أن كــان 
ويف الفتـرة  . وتعد ساكنات احلضر أوفـر حظـاً للـوالدة يف مرافـق صـحية مـن سـاكنات الريـف                   

 زاد عدد النساء الاليت حصلن على خـدمات مـا قبـل الـوالدة مـن        ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٠ني عامّي   ب
وباملثــل، كانــت هنــاك زيــادة يف نــسبة املواليــد مبــساعدة أشــخاص .  يف املائــة٩٥,٥ إىل ٧٨,٨

  . يف املائة خالل السنوات اخلمس السابقة٩٢ إىل ٨٤مدربني طبياً من 
 ١٠٠ ٠٠٠كــل  بــني  مــن وفــاة١٥٠ والبــالغ واخنفــض معــدل الوفيــات النفاســية،   ١٤-١٢

 مولود حـّي    ١٠٠ ٠٠٠ من بني كل   وفاة   ١٤٣ إىل   ١٩٩٨-١٩٩٢مولود حّي خالل الفترة     
 يف املائـة مـن جممـوع عـدد     ٥ومتثل الوفيات النفاسية خالل هـذه الفتـرة قرابـة           . ٢٠٠٣يف عام   

 بلـداً مـن بلـدان       ٦٨ بـني    ٦١وحتتل جنـوب أفريقيـا املرتبـة        . الوفيات بني النساء يف سن احلمل     
تقريــر عــن بقــاء  : ٢٠١٥األولويــة العاليــة الــيت مشلــها البحــث اخلــاص بالعــد التنــازيل إىل عــام   

وكانت هذه البلـدان جمتمعـة   . )٩٩(٢٠٠٨اُألمهات وحديثي الوالدة واألطفال على قيد احلياة،   
لُرضَّـع الـيت حـدثت     يف املائـة مـن مجيـع الوفيـات النفاسـية ووفيـات حـديثي الـوالدة وا                ٩٧متثل  

)  مولـود حـيّ    ١٠٠ ٠٠٠ مـن بـني كـل     (وُيـصنَّف معـدل الوفيـات النفاسـية         . على نطاق العامل  
 إذ أن فرصة الوفاة للمـرأة أثنـاء احلمـل أو            ،على أنه معدل مرتفع   ) ٢٠٠٥يف عام    (٤٠٠وهو  

  .١١٠ إىل ١الوالدة على مدى احلياة تبلغ 
ن عـ  النفاسية كما جاء يف تقرير إنقـاذ اُألمهـات           وتشمل األسباب الرئيسية للوفيات     ١٥-١٢

األمــراض املرتبطــة بارتفــاع ضــغط الــدم ): ١٩٩٨(االستقــصاء الــسري عــن الوفيــات النفاســية 
، وحــاالت العــدوى مبــا يف ذلــك العــدوى املرتبطــة بفــريوس نقــص ) يف املائــة٢٠(أثنــاء احلمــل 

 يف  ١٢(، وفقـدان احلمـل املبكـر        )يف املائـة   ١٤(، ونزيف الوالدة    ) يف املائة  ١٨(املناعة البشرية   
وكـان  ).  يف املائـة ٩(، وتـسمم احلمـل   ) يف املائـة ١١(، واألمراض املزمنة لدى اُألمهـات     )املائة

استخدام االستقصاء السري عن الوفيـات النفاسـية أداة قيِّمـة للرصـد عـن طريـق إجـراء حتقيـق                     
اذ اإلجـراء التـصحيحي ملنـع أو ختفـيض       حمدد يف كل وفاة، وهذا ميكِّن القطاع الصحي من اختـ          

الكــثري مــن النجاحــات الــيت حتققــت يف ”وتعتــرف وزارة الــصحة بـأن  . حـدوث وفيــات مماثلــة 

__________ 
  .M & G، ٢٠٠٨أبريل /تقرير العد التنازيل من نيسان  )٩٩(  
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يات األطفال والوفيات النفاسية قد تقلصت بسبب تأثري وبـاء فـريوس نقـص املناعـة                ختفيض وف 
  .)١٠٠(“البشرية واإليدز

ة الرئيـسية يتمثـل يف تعزيـز صـحة اُألم      وحىت اآلن، ال يزال أحـد األولويـات الـصحي           ١٦-١٢
 يف  ٥٠ بـأن تنفـذ      ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويطالب الربنامج السنوي للصحة الوطنية،      . والطفل واملرأة 

املائة على األقل من املناطق الصحية اسـتراتيجيات الوصـول إىل كـل منطقـة، وأن يكـون لـدى                    
حـصني، وأن تنفـذ التوصـيات        يف املائـة مـن التغطيـة بالت        ٩٠ يف املائة من املنـاطق أكثـر مـن           ٧٠

العــشر لتقريــر االستقــصاء الــسري عــن الوفيــات النفاســية، وأن يعمــل البلــد علــى حتــسني إدارة 
  .)١٠١(أمراض الطفولة وحتسني مراقبة سوء التغذية بسبب نقص املغذيات الدقيقة

ت وتقول وزارة الصحة إنه يلزم حتقيق املزيد من التقدم فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيا                  ١٧-١٢
التقرير الثالث لالستقصاء السري عن الوفيات النفاسـية        : إنقاذ اُألمهات : العشر للتقرير املعنون  
من الضروري تعزيز تنفيـذ هـذه     ”وتقول كذلك إنه    . )١٠٢(٢٠٠٤-٢٠٠٢يف جنوب أفريقيا،    

التوصيات، كجزء من تعزيز تقدم جنوب أفريقيا حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصـة              
  :وهذه التوصيات على النحو التايل. )١٠٣(“ف املتعلقة بالصحةاألهدا
جيب أن تكـون هنـاك بروتوكـوالت إلدارة الظـروف اهلامـة املـسببة للوفيـات النفاسـية               •  

وجيــب تــدريب مجيــع القــابالت واألطبــاء علــى  . وأن ُتــستخدم علــى الوجــه الــصحيح
  استخدام هذه الربوتوكوالت؛

ى معلومــات عــن الفحــص باألشــعة للكــشف عــن  وينبغــي حــصول مجيــع احلوامــل علــ  •  
  األمراض السارية وغري السارية وإدارهتا على حنو فعال؛

وجيب وضع معايري لإلحالة وإجياد منافذ لإلحالة واستخدامها على حنو فعال يف مجيـع                •  
  املقاطعات؛

جيب إتاحة وسائل النقل يف حـاالت الطـوارئ بالنـسبة جلميـع النـساء احلوامـل وبعـد                   و  •  
  ؛)يف أي موقع(الوضع وألطفاهلن يف حالة وجود تعقيدات 

وجيب توفري املوظفني واملعدات لكـل مـستوى مـن مـستويات الرعايـة ولكـل مؤسـسة                    •  
  صحية معنية برعاية النساء احلوامل؛

__________ 
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧للصحة الوطنية، السنوية وزارة الصحة، اخلطة  )١٠٠(
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧للصحة الوطنية، السنوية ة، اخلطة وزارة الصح )١٠١(
  .نفس املصدر )١٠٢(
  .نفس املصدر )١٠٣(



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

148 10-28861 
 

جيب إتاحة كميات الدم الالزمـة لعمليـات نقـل الـدم يف كـل مؤسـسة حيـث توجـد                     و  •  
  ؛أقسام للوالدة القيصرية

جيــب تــشجيع اســتخدام وســائل منــع احلمــل عــن طريــق التثقيــف وتقــدمي اخلــدمات،  و  •  
  وجيب ختفيض عدد الوفيات بسبب اإلجهاض غري املأمون؛

 هــو املعيــار يف كــل مؤســسة "الــسونار"وجيــب أن يكــون االســتخدام الــصحيح جلهــاز   •  
  داة مالئمة؛ باستخدام أاجلودةوجيب تنفيذ برنامج لضمان . جتري عمليات الوالدة

وينبغــي حتــسني املهــارات يف جمــال التخــدير علــى مجيــع مــستويات الرعايــة، خاصــة يف    •  
  مستشفيات املستوى األول؛

ــساء واُألســر واجملتمعــات بــشكل عــام علــى حنــو فعــال يف      و  •   جيــب متكــني وإشــراك الن
ــوالدة         ــديثي ال ــيت هتــدف إىل حتــسني صــحة اُألم وح ــربامج ال ــشاريع وال ــشطة وامل األن

  .كذلك الصحة اإلجنابية بشكل عامو
  خيار إهناء احلمل    

لفتـرة مـا   يف ا يف املائـة   ٩١اخنفضت الوفيات املتعلقـة باإلجهـاض بـني النـساء بنـسبة               ١٨-١٢
 ٩٢القـانون رقـم    (١٩٩٦ بعد إصدار قانون خيـار إهنـاء احلمـل،    ٢٠٠١ و ١٩٩٤بني عامّي  

 لــسنة ٣٨القــانون رقــم  (٢٠٠٤ل، ويــساعد قــانون تعــديل خيــار إهنــاء احلمــ ). ١٩٩٦لــسنة 
علــى زيــادة فــرص احلــصول علــى خــدمات اإلهنــاء املــأمون للحمــل بالنــسبة للنــساء،    ) ٢٠٠٤

تنفيذاً للحق املكفول دستورياً بتوفري فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلـك               
ــة  ــصحية اإلجنابي ــة ال ــه أُجريــت  . الرعاي ــال إن ــة إلهنــ ٢١٦ ٧١٨ويق ــة مأمون اء احلمــل يف  عملي

وتقـول وزارة الـصحة إنـه منـذ صـدور األحكـام        . السنوات األربـع األوىل مـن صـدور القـانون         
 امـرأة مـن هـذه اخلـدمات خـالل فتـرة سـبع         ٣٤٤ ٤٧٧اخلاصة خبيار إهنـاء احلمـل، اسـتفادت         

  .)١٠٤()٢٠٠٤-١٩٩٧(سنوات 
 يف  ٦٣ ، تـرددت  ٢٠٠٣وطبقاً الستقصاء عـن مراقبـة الـسلوك يف جنـوب أفريقيـا،                ١٩-١٢

 يف املائـة  ١٦املائة من النساء على إحدى املستشفيات أو العيادات إلهنـاء احلمـل، بينمـا قامـت       
 ٢٧ويـساعد القـسم     . بزيارة ممارسني آخـرين خـارج النظـام الـصحي الرمسـي طلبـاً للمـساعدة               

 على خفض احلواجز البريوقراطية أمام خدمات الصحة اإلجنابية، وزيادة الكفـاءة اإلداريـة            ) ١(
. عن طريـق متكـني وزراء الـصحة يف املقاطعـات مـن املوافقـة علـى التـسهيالت ووضـع اللـوائح           

__________ 
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧وزارة الصحة، اخلطة السنوية للصحة الوطنية،  )١٠٤(
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 قانونيـة إذا مل يكـن مـستوفياً          غري وجيرِّم القانون أي شخص أو مرفق يقوم بإهناء احلمل بصورة         
  .للشروط املنصوص عليها

 يف تــوافر وهنــاك حتــديات تواجــه كفــاءة هــذا القــانون وتتمثــل يف التفــاوت الكــبري     ٢٠-١٢
اخلــدمات وجودهتــا بــني املقاطعــات وبــني املنــاطق الريفيــة واحلــضرية، وعــدم كفايــة املــوظفني    
والتدريب واملعدات الالزمة، واملواقف واملمارسات والتصرفات التمييزيـة بـني مقـدمي الرعايـة              

ة الــصحية، واحملظــورات االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة الــيت تــؤثر ســلباً علــى صــالحية وجــود   
  .الرعاية، واليت قد متنع املرضى من احلصول على خدمات إهناء احلمل

  برنامج التغذية املتكاملة    
ُوضــع برنــامج التغذيــة املتكاملــة بنــاء علــى توصــيات جلنــة التغذيــة الــيت عينــها وزيــر    ٢١-١٢

وتعد التغذية اجليدة حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان اليت يكفلـها دسـتور             . ١٩٩٤الصحة عام   
ويـتعني علـى وزارة الـصحة ضـمان احتـرام األمـن التغـذوي ومحايتـه وتـسهيله                . جنوب أفريقيـا  

ويــشمل األمــن التغــذوي األمــن الغــذائي، واألمــن الــصحي، . وتقدميــه لــسكان جنــوب أفريقيــا
ــدة       ــة اجلي ــة والتغذي ــة حيــث يــشري األمــن إىل االســتدامة واحلــصول علــى األغذي ــأمني الرعاي وت

تنطوي التغذية السليمة على أكثر من جمرد تـوافر األغذيـة أو اسـتهالك              وهلذا  . بصورة مستمرة 
وينفـذ برنـامج األغذيـة املتكاملـة كجـزء أساسـي مـن هنـج                . كميات معينة مـن املغـذيات يوميـاً       

ويعتـرف الربنـامج    . الرعاية الصحية واألغذيـة علـى خمتلـف مـستويات هياكـل اإلدارة الـصحية              
ــس   ــاوت الكــبري يف اجملتمــع، وي ــاً  بالتف ــر حرمان ــات األكث ــرامج   . تهدف الفئ ــامج ب ــشمل الربن وي

  .للتغذية املدرسية، ومشاريع للتغذية اجملتمعية، ومشاريع لتوليد الدخل
ويــؤثر علــى البلــد هــذا وتــشري الدراســات إىل أن نقــص املغــذيات الدقيقــة شــائع يف   ٢٢-١٢

ــر مــن غريهــا حيــث يتــسم الغــذاء باخنفــا   املستــضعفةاجلماعــات  ــة ويف جــودة   يفض أكث  الطاق
ويــستهلك طفــل واحــد بــني كــل طفلــني مــن الفئــة   . الربوتينــات ويف كثافــة املغــذيات الدقيقــة 

 سنوات أقل مـن نـصف املـستويات املوصـى هبـا لفيتـامني ألـف، وفيتـامني جـيم،                     ٩-١العمرية  
فيتـامني  (ات  ، والفوليـ  ٦، وفيتامني باء    )٣فيتامني باء   (، والنياسني   )٢فيتامني باء   (وريبوفالفني  

ولذلك أصـبح نقـص احلديـد واألمنييـا مـن املـشاكل         . ، والكالسيوم، واحلديد، والزنك   )١٢باء  
  .الشائعة بني األطفال يف اجملتمعات الريفية

ويطالب اإلطار االستراتيجي لقطـاع الـصحة برنـامج األغذيـة املتكاملـة مبنـع وإدارة            ٢٣-١٢
. ل الرئيسية اليت تـسهم يف الوفـاة واعـتالل الـصحة           ويعد سوء التغذية أحد العوام    . سوء التغذية 

ويعد هذا الربنامج أحد الربامج االستراتيجية الرئيسية يف جمال الـصحة خلفـض اعـتالل الـصحة                 
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ويف جنــوب أفريقيــا، يتمثــل ســوء التغذيــة يف نقــص التغذيــة واإلفــراط يف . ومعــدالت الوفيــات
  .التغذية على حد سواء

  )ش يف اجلزء اخلامسُيناقَ(العنف ضد املرأة     
ــة مــن اجلــرائم        ٢٤-١٢ ــاً ملــستويات عالي ــا يومي ــساء واألطفــال يف جنــوب أفريقي يتعــّرض الن

وينـاقش هـذا املوضـوع يف اجلـزء         . والعنف مما يؤثر علـى أسـلوب عملـهم وصـحتهم ورفـاههم            
وتعـد  . وجيب مراجعة هذا القسم مع اجلزء اخلـامس مـن هـذا التقريـر             . اخلامس من هذا التقرير   

زارة الصحة أحد الالعبني الرئيسيني لتقـدمي اخلـدمات مـع آخـرين ضـمن اسـتراتيجية العدالـة                   و
ومنع اجلرمية، وخاصة عندما يتعلق األمر بالتعاون مع ضحايا العنف املـرتيل واالعتـداء اجلنـسي                

ويتوفر التدريب على ممارسـات الرعايـة اخلاصـة باالعتـداء اجلنـسي ألطبـاء               . على الطفلة واملرأة  
ا البلــد، ويــشمل التــدريب علــى اســتخدام أطقــم اجلرميــة واســتكمال االســتمارات اخلاصــة   هــذ

ففي كل عام، تواصـل املقاطعـات تـدريب املمرضـات واألطبـاء      . )١٠٥(بفحص االعتداء اجلنسي 
على ممارسات الرعاية اخلاصة باالعتداء اجلنسي، وهو برنـامج تـدريب شـامل يهـدف إىل بنـاء                  

ويوجـد لــدى  . ية ومعاجلـة قــضايا االعتـداء اجلنــسي والعنـف املــرتيل   القـدرات يف املرافـق الــصح  
دوائر الشرطة يف جنوب أفريقيا أخصائيون اجتماعيون معينون يف بعض أقسام الـشرطة لتقـدمي               

  .املشورة لضحايا العنف املرتيل، وإن كان عددهم حمدوداً
حتـسني اخلـدمات    ، وضعت وزارة الصحة الوطنية من بني أولوياهتا         ٢٠٠١ويف عام     ٢٥-١٢

 لتوجيـه هـذه   ٢٠٠٣أكتوبر /اخلاصة باالعتداء اجلنسي، وأُجري حتليل موقف يف تشرين األول       
ــة ــون      . العملي ــر املعن ــن التقري ــأخوذ م ــذي امل ــدم امللخــص التنفي ــة اخلــدمات اخلاصــة   ”ويق حال

 يف اجلـزء  ، واملتـاح    )١٠٦(“موقف اخلدمات يف جنـوب أفريقيـا      باالعتداء اجلنسي من زوايا حتليل      
  .ياً للطريقة اليت تدير هبا جنوب أفريقيا هذه الربامجليلاخلامس، منظوراً حت

  .ويسلط اإلطار أدناه الضوء على بعض القضايا الواردة يف حتليل املوقف هذا  ٢٦-١٢
  

__________ 
  .J88ُتعرف يف جنوب أفريقيا باسم االستمارة  )١٠٥(
يقيـا، حالـة اخلـدمات اخلاصـة باالعتـداء          تقرير مبادرة العنف القائم على نوع اجلنس والصحة يف جنـوب أفر            )١٠٦(

  .اجلنسي يف جنوب أفريقيا
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حالة اخلدمات اخلاصة باالعتـداء اجلنـسي مـن         ”قضايا رئيسية أُشري إليها يف       :٢٠اإلطار     
  “دمات يف جنوب أفريقيازوايا حتليل موقف اخل

وكانـت  ... حتصل املرأة غالباً على رعاية طبية سيئة للغايـة بعـد االعتـداء اجلنـسي               ”    
وهـذه تـشمل حـاالت عـدم الكفايـة اهليكليـة            . هناك مشاكل تنظيمية كثرية مت حتديدها     

ولـدى  . مثل عـدم وجـود غرفـة خاصـة جبـدران وطبيـب حيـث ميكـن إجـراء الفحـوص                  
 وقد نتج هذا عن عـدم تـوافر         -عتداء اجلنسي قوائم انتظار طويلة      اخلدمات اخلاصة باال  

، وال ُتعطــى )إمــا ألهنــم مــشغولون للغايــة أو مت اســتدعاؤهم (مقــدمي الرعايــة الــصحية 
األولويـة لالعتـداء اجلنـسي، ويقـضي النظـام احلـايل بقيـام الـشرطة بإحـضار أطقـم مجـع            

هـذه األدلـة يف أول األمـر فـإن هـذا        األدلة على اهلجوم اجلنسي، وإذا مل حتضر الـضحية          
وهناك مـشاكل تتعلـق بـاألطقم تبـدأ         . يعين االنتظار حىت تقوم الشرطة بإحضار األطقم      

مــن عــدم اســتكماهلا أو عــدم توافرهــا ملقــدمي اخلدمــة الــصحية، وعــدم حــصول هــؤالء 
      “.على التدريب الكايف الستخدام األطقم

 أن تقـوم وزارة الـصحة الوطنيـة، بنـاء           ٢٠٠٧-٢٠٠٦وكان من املتوقـع يف الفتـرة          ٢٧-١٢
على مشاورات مع املقاطعات، بوضع سياسة وطنية ومبـادئ توجيهيـة ملعاجلـة ورعايـة ضـحايا               

وفيمـا يتعلـق   . الـوزارة بـذلك  اعترفـت   كمـا   ،ومن املؤسف أن هـذا مل يتحقـق       . االعتداء املرتيل 
يا العنــف القــائم علــى نــوع  بوضــع خطــط شــاملة لتقــدمي الــدعم النفــسي واالجتمــاعي لــضحا  

اجلــنس، أعلنــت مقاطعتــا مبوماالنغــا وكيــب الغربيــة عــن إحــراز تقــدم يف وضــع هــذه اخلطــط   
  .الشاملة

  احلصول على األدوية التقليدية    
القـانون رقـم     (٢٠٠٤الـصحيني التقليـديني،      قانون املمارسني    ٢٠٠٤صدر يف عام      ٢٨-١٢
ظيم املمارسات، ولكن املمارسـات الـصحيات،      وهناك حتديات بالنسبة لتن   ). ٢٠٠٤ لسنة   ٣٥

وهن الغالبية، استفدن بدرجـة أكـرب مـن هـذا القـانون الـذي ينفـذ بـالتواؤم مـع سياسـة خاصـة                         
وباملثــل، فــإن مــستخدمي األدويــة التقليديــة، وغالبيتــهم مــن  . باملمارســني الــصحيني التقليــديني

وقـد تـضمَّن دعـم وزارة       . رصـد النساء، سيستفيدون من هذه املبادرات عن طريق البحوث وال        
الــصحة لبحــوث األدويــة التقليديــة الطبيــة مبلــغ ســتة ماليــني رانــد كمنحــة عــن طريــق مركــز    
البحوث الطبية يف جنوب أفريقيا، إلجراء حبوث عن سالمة وكفاءة وجـودة األدويـة التقليديـة          

  .املستخدمة كمقويات للجهاز املناعي عند عالج احلاالت الصحية
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  املناعة البشرية واإليدزفريوس نقص     
تعــد جنــوب أفريقيــا مــن بــني املــوقّعني علــى عــدة إعالنــات واتفاقــات دوليــة بــشأن    ٢٩-١٢

وهذه تشمل إعـالن أبوجـا، واجلمعيـة العامـة االسـتثنائية            . فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز    
ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــة بف ــسب    /املعني ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــالن )اإلي ، وإع

وقد صدَّقت جنوب أفريقيا علـى عـدد        . ماسريو، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز      
من اإلعالنات اليت تؤيد تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية وحقوقهما، مثل اتفاقيـة القـضاء علـى                

، )١٩٩٤قـاهرة،   ال(مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واملـؤمتر الـدويل املعـين بالـسكان والتنميـة                 
  .)١٠٧(ومنهاج عمل بيجينغ

ــشرية          ٣٠-١٢ ــة البــ ــص املناعــ ــرض نقــ ــسبة ملــ ــسبياً بالنــ ــدود نــ ــتجابة حمــ ــت االســ وكانــ
وقـد زاد اإلنفـاق علـى الـربامج مـن           . واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي            واإليدز

ون رانـد   مليـ ٣٤٢ إىل  ليـصل ١٩٩٤ مليون رانـد يف عـام    ٣٠جانب الوزارات الوطنية حبوايل     
ــرة  يف ــات      . ٢٠٠٢-٢٠٠١الفت ــن املقاطع ــساوية م ــصبة مت ــن أن ــتثناء خمصــصات م ــذا باس . ه

 عن هـذا اإلنفـاق      خدمويست. )١٠٨(٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليار راند يف الفترة      ٣,٦اإلنفاق إىل    وزاد
ــة والعــالج     ــة والرعاي ــامج شــامل للوقاي ــل برن ــد يف متوي ــاق  ٢٠٠٦ويف عــام . املتزاي ــغ اإلنف ، بل

يل علــى فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز حــسب فئــات ومــصادر التمويــل   والــدو احمللــي
مــن حكومــة )  يف املائــة٦٩,٧( رانــد ٢ ٩٧٦ ٦٩٥ ٠٠٠ رانــد، منــها ٤ ٢٧٠ ٧١٦ ٤٤٧

 رانـد يف عـام   ٤ ٥٣٠ ١٧٥ ٢٢٠وبلـغ هـذا الـرقم    . جنوب أفريقيا والباقي من مصادر دوليـة     
  .من حكومة جنوب أفريقيا)  يف املائة٧٤( راند ٣ ٣٥٦ ٧٠٧ ٠٠٠، منها ٢٠٠٧

وزاد املبلغ اإلمجـايل مـن األمـوال الـيت أنفقهـا القطـاع العـام ملكافحـة فـريوس نقـص                        ٣١-١٢
 إىل ٢٠٠٦ مليــار رانــد يف عــام ٥ ٣١٧املناعــة البــشرية واإليــدز والتخفيــف مــن آثارمهــا مــن  

قـص املناعـة    وارتفعت ميزانية الربنـامج الفرعـي لفـريوس ن        . ٢٠٠٧ مليار راند يف عام      ٥ ٧٦٨
 مليـار رانــد مبعـدل ســنوي   ٣,٢ مليـون رانــد إىل  ٦٧٦البـشرية واإليــدز يف وزارة الـصحة مــن   

وزادت وزارة التعلـيم إنفاقهـا   .  يف املائة على مـدى فتـرة سـبع سـنوات          ٢٩,٥يبلغ يف املتوسط    
وزادت وزارة . ٢٠٠٧ مليــون رانــد يف عــام ١٦٧ إىل ٢٠٠٦ مليــون رانــد يف عــام ١٥٧مــن 

 مليـون رانـد إىل      ٣٣٩الجتماعية إنفاقها على فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز من          التنمية ا 
وينبغـــي مالحظـــة أن إنفـــاق وزارة التنميـــة االجتماعيـــة . ٢٠٠٧يف عـــام  مليـــون رانـــد ٤٥٢

ومتـّول هـذه الزيـادة يف    . يشمل طائفة املنح اليت تشكل جزءاً مـن نظـام الـضمان االجتمـاعي      ال
__________ 

  . سنوات١٠ بعد غني بيج )١٠٧(
  إىل اآللية األفريقية الستعراض األقران، بيان رئاسة اجلمهورية  )١٠٨(
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ــامج ا  ــشرية     اإلنفــاق الربن ــة والعــالج اخلــاص بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة والرعاي ــشامل للوقاي ل
  .واإليدز

الوطين لإليدز، وهـو مبثابـة هيئـة متعـددة القطاعـات            وأنشأت جنوب أفريقيا اجمللس       ٣٢-١٢
وقد أحال جملس وزراء جنـوب أفريقيـا، بوصـفه أعلـى سـلطة              . يرأسها نائب رئيس اجلمهورية   
ــوزارات تــضم   سياســية، هــذه املــسؤولية إىل  ــة مــشتركة بــني ال ويــضم .  وزراء رئيــسيني٨ جلن

اجمللس الوطين لإليدز ممـثلني مـن احلكومـة وكـذلك مـن املنظمـات غـري احلكوميـة ويـشارك يف                      
رئاسته نائب رئيس اجلمهورية وممثل عن املنظمـات غـري احلكوميـة، ويـضع الـسياسات ويقـدم                  

لربامج القطاعية نيابة عـن اللجنـة املـشتركة         التوجيهات والنصح ويدعم تنفيذ الربنامج ويرصد ا      
وتوضـح اخلطـة    . ويعّد وزير الصحة عضواً حبكم منصبه علـى مجيـع املـستويات           . بني الوزارات 

االســتراتيجية لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز واألمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال  
 هلذا البلـد إزاء حتـدي اإلصـابة          الرد املتعدد القطاعات   ٢٠١١-٢٠٠٧اجلنسي جبنوب أفريقيا،    

بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واآلثــار الواســعة النطــاق ملــرض اإليــدز، ويتــواءم عمــل اجمللــس   
ويطالب وزارات احلكومة بأن يكون هلـا منـّسق وفريـق    . الوطين لإليدز مع اخلطة االستراتيجية  

. مجيــع التــدخالتمــسؤول عــن التخطــيط ووضــع امليزانيــة والتنفيــذ، وكــذلك لرصــد وتقيــيم   
ولــدى وزارات احلكومــة جمتمعــات أو قطاعــات مــستهدفة تــشارك بــصورة جمديــة يف هــذه         

وتعتمــد الوقايــة علــى التوعيــة واســتثمار املــوارد يف اجملــاالت احلرجــة للتــأثري علــى   . التــدخالت
. األفراد من أجل تغـيري سـلوكهم فيمـا يتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة والعالقـات احلميمـة                    

 ماليني شخص يف جنوب أفريقيا مصابني بفريوس نقـص املناعـة            ٧ إىل   ٦نظراً لوجود ما بني     و
  .البشرية وأقلية منهم تعي حالتها، تظل الوقاية مبثابة حتد ضخم

ويعــّد مــرض نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز أحــد التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه     ٣٣-١٢
ن من بني األشخاص املصابني بفريوس نقـص املناعـة   ويقدَّر أ. جنوب أفريقيا يف الوقت احلاضر    

، يوجد أكثـر مـن   ٢٠٠٦ مليون نسمة على نطاق العامل يف عام  ٣٩,٥البشرية والبالغ عددهم    
ــصحراء الكــربى    ٦٣ ــوب ال ــا جن ــهم يف أفريقي ــة من ــام .  يف املائ ــأن حنــو   ٢٠٠٨ويف ع ــدِّر ب ، قُ

 ١٨,٨ جنـوب أفريقيـا، منـهم        مليون نسمة مصابون بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف            ٥,٣٥
 يف املائـة مـن عامـة    ١١وحنـو  )  عامـاً  ٤٩-١٥مـن الفئـة العمريـة       (يف املائة من السكان البالغني      

 يف املائــة مــن ٥٤وتعــّد إصــابة النــساء هبــذا الفــريوس غــري متناســبة، إذ ميــثلن قرابــة    . اجلمهــور
 عامـاً األكثـر تـضرراً حيـث         ٣٤-٣٠وتعّد املرأة مـن الفئـة العمريـة         . املصابني بالفريوس الفعال  

وبالنسبة للرجل، تـصل اإلصـابة ذروهتـا بـني َمـن هـم              .  يف املائة  ٣٠تصل معدالت اإلصابة إىل     
 يف املائــة بــني الرجــال الــذين تزيــد أعمــارهم عــن  ١٠أكــرب ســناً، حيــث تقــّدر اإلصــابة بنــسبة  
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قد استقرت عنـد    )  عاماً ٢٤-١٥(ويبدو أن اإلصابة بالفريوس بني النساء الشابات        . عاماً ٥٠
  . يف املائة تقريباً خالل السنوات الثالث املاضية٨نسبة 
ويتمثـــل التحـــدي يف حتديـــد األشـــخاص املـــصابني، وتقـــدمي جمموعـــة شـــاملة مـــن     ٣٤-١٢

اخلدمات خلفض اعتالل الصحة والوفيات، والتخفيف من األثر الواسع النطاق لفـريوس نقـص              
 حــدده اجمللــس الــوطين لإليـدز يف جنــوب أفريقيــا هــو  واهلــدف الـذي . املناعـة البــشرية واإليــدز 

 يف املائـة مـن األشـخاص    ٨٠توفري جمموعة مالئمة من خدمات العالج والرعاية والدعم لنحـو          
  .٢٠١١املصابني بالفريوس وعائالهتم حبلول عام 

وفيما يتعلق باملرأة على وجه اخلصوص، تشري اجتاهات البيانـات يف جنـوب أفريقيـا                 ٣٥-١٢
  :ا يليإىل م
اجتاه حنو استقرار اإلصابة بني النساء احلوامل الاليت حيصلن على خدمات الرعاية قبـل                •  

  ؛٢٠٠٤وقد لوحظ هذا منذ عام . الوالدة من قطاع الصحة العامة
الرسـم   (٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ١٣,٥ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ١٦اخنفاض من     •  

 عاماً واخنفاض يف اإلصابة أيـضاً       ٢٠تقل أعمارهن عن    بني النساء الاليت    ) البياين أدناه 
 إىل ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ٣٠,٦مـن   ( عاماً   ٢٤ و   ٢٠بني النساء من الفئة العمرية      

ــام  ٢٨ ــة يف ع ــاره       ). ٢٠٠٦ يف املائ ــال انتظ ــازيل ط ــاه تن ــة اجت ــذه بداي ــد تكــون ه وق
 جـــولتني مـــن وســـيلزم إجـــراء. إلصـــابة بـــني الـــشابات احلوامـــل يف جنـــوب أفريقيـــال

 للتأكـد مـن     ٢٠٠٦االستقصاءات على األقل باتباع نفس منهجية العينة املوسـعة عـام            
  استمرار االجتاه التنازيل لإلصابة بالفريوس بني النساء احلوامل؛

احنسار اإلصابة مبرض الُزهري بني النـساء احلوامـل يف الـسنوات اخلمـس املاضـية وهـو             •  
 ١٩٩٥رة األمــراض املنقولــة جنــسياً يف عــام    مــا يــشري إىل حتقيــق مكاســب مــن إدا    

  .وكذلك إدخال نظام الرعاية الصحية األولية
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  ٢الشكل 
-٢٠٠٠اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بني النساء احلوامل يف جنوب أفريقيا، 

٢٠٠٦  
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  ٥لشكل ا
وامل الاليت تلقني العالج املضاد للفريوسات اإلصابة بالفريوس الفعال بني النساء احل

   املرض من اُألم إىل الطفل انتقالخماطرالرجعية خلفض 
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ــة مليــون طفــل     ٣٦-١٢ ــة قراب ــاء علــى إحــصاءات مــا قبــل   . ويولــد يف كــل ســنة تقوميي وبن
) ليـون يف امل  ٣٠,٢ (٣٠٢ ٠٠٠الوالدة، بلغ عدد النساء احلوامل املصابات بـالفريوس الفعـال           

 يف املائة من النـساء احلوامـل        ٨٥ويتردد قرابة   . ٢٠٠٧ يف عام    ٢٩٠ ٠٠٠ و   ،٢٠٠٦يف عام   
وبلـغ العـدد اإلمجـايل للنـساء احلوامـل          . على خدمات ما قبـل الـوالدة يف مرافـق الـصحة العامـة             

رض مـن   املصابات بالفريوس الفعال والاليت مت حتديدهن وتـسجيلهن يف برنـامج منـع انتقـال املـ                
ــل  ــة٧٢,٧ (١٨٦ ٦٤٦اُألم إىل الطف ــام )  يف املائ ــغ ٢٠٠٦يف ع  يف ٥٦,٢ (١٤٤ ٥٠٦ وبل

ويعـزى االخنفـاض يف عـام       . ٢٠٠٧سـبتمرب   /ينـاير إىل أيلـول    /يف الفترة من كـانون الثـاين      ) املائة
ديـسمرب  / كـانون األول   -أكتـوبر   / إىل عدم وجود بيانات عدديـة للفتـرة تـشرين األول           ٢٠٠٧
وعمومـاً كانـت هنـاك زيـادة بنـسبة          . ٢٠٠٦خدام نفس القاسم املـشترك لعـام         مع است  ٢٠٠٧

ــة يف إطــار هــذا        ٦ ــساء الــاليت تلقــني العــالج املــضاد للفريوســات الرجعي ــة يف عــدد الن يف املائ
  .الربنامج

ــاجون العــالج        ٣٧-١٢ ــذين حيت ــدَّر لألشــخاص ال ــدد املق ــغ الع ــالغني يف  (وبل ــال والب األطف
 حـىت منتـصف    ٧٦٤ ٠٠٠يف جنـوب أفريقيـا      )  منظمـة الـصحة العامليـة       الـيت حـددهتا    ٤املرحلة  

ُسـجلوا يف برنـامج العـالج املـضاد للفريوسـات           )  يف املائة  ٤٦ (٣٥٣ ٩٤٥، منهم   ٢٠٠٦عام  
بـدأوا برنـامج العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة يف             )  يف املائـة   ٣٦ (٢٧٣ ٤٠٠الرجعية، و   

 شـخص حيتـاجون إىل العـالج، منـهم     ٨٨٩ ٠٠٠، كـان هنـاك    ٢٠٠٧ويف عـام    . ٢٠٠٦عام  
بدأوا العـالج يف إطـار   )  يف املائة ٤٢ (٣٧١ ٧٣١و   ،هملمت تسجي )  يف املائة  ٥٥ (٤٨٨ ٧٣٩

 يف املائـة مـن األشـخاص املـتلقني     ٥٥وكـان قرابـة   . برنامج العالج املضاد للفريوسات الرجعيـة    
 ١٥أكثـر مــن  (ر لألطفـال  وبلـغ العـدد املقــدَّ  .  يف املائـة مـن الــذكور  ٤٥للعـالج مـن النــساء و   

 ٢٠٠٧ يف عـــام ٦٥ ٠٠٠ و ٢٠٠٦ يف عـــام ٥٢ ٠٠٠الـــذين حيتـــاجون إىل العـــالج ) عامـــاً
  .٢٠٠٧ يف عام ٣٢ ٠٦٠و ،  ٢٠٠٦ تلقوا العالج يف عام ٢٣ ٣٦٩منهم 
وجيــري تنفيــذ االســتجابة الــشاملة لقطــاع الــصحة بالنــسبة لفــريوس نقــص املناعــة     ٣٨-١٢

وقـد ُسـجلت زيـادة كـبرية يف نـسبة مرافـق الـصحة               .  تتوسـع بـسرعة    البشرية واإليدز كما أهنـا    
 إىل  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائـة يف الفتـرة        ٨٠مـن   (العامة اليت تقدم املشورة واالختبارات اجملانية       

وتلك اليت تقدم خدمات منـع انتقـال املـرض مـن اُألم             ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائة يف الفترة      ٩٠
 يف املائــة يف ٩٠ إىل قرابــة ٢٠٠٥-٢٠٠٤ائــة يف الفتــرة  يف امل٦٠الــيت زادت مــن (إىل الطفــل 

ــرة  ــدة مــن مــستخدمي اخلــدمات الــصحية علــى     ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦الفت ووافقــت أعــداد متزاي
  .إجراء االختبارات مع أن املعدالت بالنسبة للربناجمني مل تصل إىل األرقام املستهدفة
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قدمة من فـريوس نقـص املناعـة        وارتفعت النسبة املئوية للمرضى املصابني مبرحلة مت        ٣٩-١٢
البــشرية واملــسجلني علــى أهنــم تلقــوا العــالج املــضاد للفريوســات الرجعيــة مــن القطــاعني العــام 

وكانــت النــسبة . ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٥٥ إىل ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٤٦واخلــاص مــن 
 يف املائـة يف عـام       ٤٢ و   ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٣٦املئوية الفعلية للمرضى الذين تلقوا العالج       

وارتفعـت النـسبة    . وجيري اسـتعراض ملنتـصف املـدة مـن أجـل حتليـل العوامـل املـسببة                . ٢٠٠٧
املئوية للنساء احلوامل املصابات بالفريوس الفعال واحلاصالت على العالج املـضاد للفريوسـات             

 إىل  ٢٠٠٦م   يف املائـة يف عـا      ٦٠الرجعية لتخفيض خطر انتقال املرض من اُألم إىل الطفـل مـن             
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٦٦
وتدل الزيادة يف املرضـى الـذين يتلقـون العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة علـى                     ٤٠-١٢

التوســع املــستمر يف اخلــدمات، واعتمــاد مراكــز جديــدة للخــدمات، وتقــدمي املــشورة وإجــراء    
كانـت هنـاك أيـضاً زيـادة        و. االختبارات، ووجود املوارد البشرية والبنية األساسية للمختـربات       

، واختبـارات احلمـل     CD4سريعة يف أعداد اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية، واختبارات          
وسيـستمر تعزيـز بـرامج فـريوس نقـص          . الفريوسي اليت أجرهتـا دائـرة خمتـربات الـصحة الوطنيـة           

جانـب التوســع يف  املناعـة البـشرية واإليـدز يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة اجلديـدة، إىل         
  .برامج الوقاية

  .٢٠١١-٢٠٠٧ويبيِّن اإلطار أدناه عناصر اخلطة االستراتيجية الوطنية للفترة   ٤١-١٢
  

  ٢٠١١- ٢٠٠٧العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية الوطنية  :٢١اإلطار     
  :تشمل األهداف األولية للخطة االستراتيجية الوطنية  ١-٤١-١٢  

جلديدة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية إىل         خفض معدل اإلصابات ا     -  
  ؛٢٠١١ يف املائة حبلول عام ٥٠

خفــض تــأثري فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز علــى األفــراد،    -  
والعــائالت، واجملتمعــات احملليــة، واجملتمــع عــن طريــق توســيع فــرص 

 يف املائـة مـن      ٨٠احلصول على العالج والرعاية والدعم املالئـم إىل         
  .٢٠١١خاص املصابني بالفريوس وعائالهتم حبلول عام مجيع األش

وتــنظم التــدخالت الالزمــة لبلــوغ أهــداف اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة      ٢-٤١-١٢  
  :)١٠٩(ضمن أربعة جماالت رئيسية ذات أولوية

  ؛الوقاية والعالج والرعاية والدعم  -  
__________ 

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧وزارة الصحة، اخلطة السنوية للصحة الوطنية،  )١٠٩(
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  والبحوث والرصد واإلشراف؛  -  
  وحقوق اإلنسان؛  -  
  .لعدالةوالوصول إىل ا  -  

  : هدفاً تنطبق منها األهداف الثالثة التالية على املرأة١٩وحددت اخلطة   ٣-٤١-١٢  
  :خفض انتقال اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية من اُألم إىل الطفل  )أ(  

التوسع يف اخلدمات القائمة ملنع انتقال اإلصـابة مـن اُألم إىل الطفـل              -  
اعـــات أخـــرى   حبيـــث تـــشمل خـــدمات أخـــرى ذات صـــلة ومج    

  مستهدفة؛
ــل وحتــسني         -   ــال اإلصــابة مــن اُألم إىل الطف ــة منــع انتق ــيع تغطي توس

 يف  ٥إىل أقـل مـن      نوعيته خلفض انتقال اإلصابة من اُألم إىل الطفـل          
  .املائة

وإزالــة احلــواجز القانونيــة والــسياسية والدينيــة والثقافيــة أمــام فعاليــة  ض ختفــي  )ب(  
  :علق بفريوس نقص املناعة البشريةالوقاية والعالج والدعم فيما يت

ــسان مــن جانــب املمارســات        -   ــهاكات حقــوق اإلن ــة خمــاطر انت تدني
  .الثقافية والدينية والتقليدية

التركيز علـى حقـوق اإلنـسان للمـرأة والفتـاة، مبـا يف ذلـك األشـخاص ذوي                     )ج(  
 مـن   اإلعاقة، وتعبئة اجملتمع لتعزيز املـساواة اجلنـسانية واملـساواة بـني اجلنـسني             

  :أجل التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس
خفض القيود القانونية أمـام وصـول النـساء واألطفـال إىل خـدمات                -  

  الضمان االجتماعي؛
ضـــمان تنفيـــذ القـــوانني والـــسياسات القائمـــة الـــيت حتمـــي النـــساء     -  

  واألطفال من العنف القائم على نوع اجلنس؛
  عالقات اعتسافية؛تلبية احتياجات املرأة اليت تواجه   -  
ضـــمان أال متّيـــز القـــوانني والــــسياسات والعـــادات ضـــد النــــساء        -  

وزارة الــــصحة، اخلطــــة الــــسنوية للــــصحة الوطنيــــة،  (واألطفــــال 
٢٠٠٨-٢٠٠٧(.      

وهناك اعتراف بأن الوصم والتمييز ال يزاالن مـن بـني التحـديات الـيت تواجـه إدارة                    ٤٢-١٢
ويــسعى هــذا اجملــال مــن جمــاالت األولويــة إىل توجيــه  . فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز 

وعلى الـرغم مـن التحـسينات       . الربامج للتخفيف من هذه التحديات حلقوق اإلنسان األساسية       



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

160 10-28861 
 

حتــّد منــهجي للمــوارد البــشرية خاصــة يف   ... ”وااللتزامــات، تعتــرف وزارة الــصحة بوجــود  
وقـد مت حتديـد عـدد مـن        . تزامـات قطاع الصحة، وهـذا يقلـل مـن املنـافع املتوقعـة مـن هـذه االل                

التحديات منها مظاهر عـدم املـساواة، وطريقـة تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة مـن جانـب                     
قطاعات يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والعمالة الناقصة، وعدم القدرة على اإلنفاق علـى              

ة مثــل فعاليــة ختــان  ظهــور مبــادرات جديــد-العــالج املــضاد للفريوســات الرجعيــة، والوقايــة  
الذكور، واليت تتطلب املزيد من االستقصاءات واألدلة التجريبية قبل وضع الـسياسات، وعـدم              

  .)١١٠(“توافر أعداد كافية من األفراد املؤهلني، وضعف نظم الرصد والتقييم القائمة
وقــد تبــيَّن مــن دراســة أُجريــت يف كيــب تــاون أن املعتقــدات التقليديــة عــن أســباب   ٤٣-١٢
ــة وإىل أعمــال      اإل ــدز، تــشري إىل وجــود قــوى خفي صــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإلي

وميكن التخفيف من وصم اإليدز عن طريق التوعية والتثقيـف ومهـا مطلوبـان بدرجـة                . السحر
. )١١١(كبرية علـى نطـاق البلـد حملاربـة األسـاطري وإزالـة احلـواجز أمـام التغلـب علـى هـذا الوبـاء                        

ملناعة البشرية واإليدز عدداً من التحديات بالنسبة ملكان العمـل، مبـا يف             ويشكل فريوس نقص ا   
ذلــك حقــوق املــوظفني املــصابني يف احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، وقــدراهتم علــى 

ولـدى احلكومـة مدونـة للممارسـات اجليـدة الـيت تتنـاول              . العمل، وتأثري ذلك على قوة العمـل      
  .هذا األمر يف مكان العمل

  مراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسياأل    
 مليـون حالـة مـن األمـراض الـيت           ١١يقدَّر أنه حتـدث يف جنـوب أفريقيـا كـل عـام                ٤٤-١٢

ومع أن هذا التقرير يفصل بني األمراض املنقولة عـن طريـق            . تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي    
أن   علـى  بائيـة والبيولوجيـة   االتصال اجلنسي وفريوس نقـص املناعـة البـشرية، إال أن الـدالئل الو             

األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي تعّد من العوامل الـشريكة لنقـل اإلصـابة بفـريوس                 
 تعين أن مكافحة األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي أصـبحت           ،نقص املناعة البشرية  

تيجيات الرئيـسية ملكافحـة فـريوس    فهي أحـد االسـترا  . حتتل أولوية عالية بالنسبة جلنوب أفريقيا     
  .نقص املناعة البشرية

__________ 
تــزام بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز، مجهوريــة وزارة الــصحة، تقريــر مرحلــي عــن إعــالن االل )١١٠(

، أُعــدَّ لــدورة ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول- ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين: جنــوب أفريقيــا، فتــرة اإلبــالغ
  .اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

)١١١( Traditional beliefs about the cause of AIDS and AIDS related stigma in South Africa; Kalichman & 

Simbayi; http://www.informaworld.com.  
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وقــد واصــلت احلكومــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة وإدارة األمــراض          ٤٥-١٢
مت هـذا بالتعـاون مـع       و. ١٩٩٧املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي واليت بدأ العمل هبا يف عـام             

هج الذي أوصت به منظمـة الـصحة العامليـة          طائفة عريضة من أصحاب املصلحة واستند إىل الن       
وقـد  . “إدارة املتالزمات ”جتاه األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي واملشار إليه باسم           

أدى هــذا إىل تعــديل املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة لعــالج األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال 
ــت       ــشجيع اس ــأمون، وت ــة اجلــنس امل ــك ثقاف ــا يف ذل ــسي مب ــذكري اجلن ــواقي ال ــالغ خدام ال ، وإب

ــشريك، والعــالج  ــذ  . ال ــد مت دعــم تنفي ــق   “ إدارة املتالزمــات”وق ــة عــن طري لألمــراض املنقول
أدى ذلك إىل خفـض اإلصـابة مبـرض الُزهـري بـني النـساء املتـرددات علـى            و. االتصال اجلنسي 

  .٢٠٠٣ة يف عام  يف املائ٢,٢ إىل ١٩٩٧ يف املائة يف عام ١١ات ما قبل الوالدة من يادع
  برامج الشراكات    

املــرأة يف شــراكة ضــد هنــاك عــدة مبــادرات وشــراكات متعــددة القطاعــات، مثــل    ٤٦-١٢
ويواصــل هــذا البلــد تقــدمي اســتثمارات ضــخمة يف   . اإليــدز، والرجــل يف شــراكة ضــد اإليــدز 

 الوقايـة    تركيزهـا علـى    "محلـة خومانـاين   "ولـت بـرامج مثـل       وقد ح . الربامج اإلعالمية والتثقيفية  
 مهـارات احليـاة املدرسـية       رامجبـ  إىل التركيز علـى خرجيـي املـدارس والبـالغني يف حـني ختاطـب              

ع تـس  للتواصل مـع اجملتمـع احمللـي ا        ا برناجم "محلة خوماناين "وتعّد  . وحب احلياة مجوع املراهقني   
لـسكان  نطاقه وتـأثريه عـن طريـق متطـوعني مـدربني تـدريباً جيـداً يتعـاملون وجهـاً لوجـه مـع ا                       

  .املقيمني
  مكافحة مرض الُسل    

-٢٠٠٦ الـذي أحـرز تقـدماً بطيئـاً خـالل الفتـرة              اجملال تعترف وزارة الصحة بأن     ٤٧-١٢
ــوة دفــع يف الفتــرة      ٢٠٠٧ ــذي جيــب أن يكتــسب ق ــو ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧، وال تنفيــذ خطــة  ه

بة مبــرض وتــسجل جنــوب أفريقيــا مــستويات عاليــة نــسبياً مــن اإلصــا  . مكافحــة مــرض الــُسل
وال يـزال هـذا املـرض هـو         . واملـصابون هبـذا املـرض مـن الرجـال أكـرب مـن عـدد النـساء                 . الُسل

وجيري تعزيز الـربامج لـضمان االلتـزام باألدويـة          . السبب الرئيسي للوفيات بني الرجال والنساء     
 ةر املباشـ   باملالحظة والعالج اخلاص مبرض الُسل خاصة بالنسبة للنساء عن طريق برامج العالج          

وهنـاك مبـادرة هامـة تتمثـل يف وحـدة حبـوث             . للنساء اليت تنطوي على مشاركة جمتمعية أقوى      
وهنـاك عـدة حتـديات تتعلـق باإلصـابة مبـرض الـُسل            .  مبراقبة اهلـواء   ةمعنيوتابعة للمجلس الطيب    

ويتعلق أحـد هـذه التحـديات بالـسلوك غـري احلـريص نـسبياً علـى الـصحة مـن جانـب                 . وباملرأة
ونظـراً للعـدوى املـشتركة بـني        . لقيام خبدمات مـن قبيـل اخلـدمات اخلاصـة مبـرض الـُسل             املرأة ل 

مرض الُسل ونقص املناعة البشرية، فإنه يلزم إجراء حتاليل قائمة على نوع اجلنس ملرض الـُسل                
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ومثـة حتـد آخـر يتعلـق بـالتطور البطـيء            . لتقدير مدى تـأثر املـرأة هبـذا املـرض علـى حنـو خمتلـف               
كمــا أن خطــط .  الــُسل علــى مــدى العــشرين عامــاً املاضــيةرضخلاصــة بــإدارة مــلالبتكــارات ا

وبــرامج العــالج احلاليــة الــيت تتطلــب البقــاء يف املستــشفيات لفتــرات طويلــة تفــرض علــى املــرأة 
  .مطالب ضخمة خاصة بالوقت

 يف املائة من حاالت مـرض الـُسل املـصابة بفـريوس نقـص املناعـة        ٥٠,٣ويقدَّر أن     ٤٨-١٢
وقـد  . ٢٠٠٧فعال تلقت العـالج مـن الـُسل وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف عـام                    الشرية  الب

زادت النسبة املئوية للمدارس الـيت قـدمت ثقافـة املهـارات احلياتيـة القائمـة علـى فـريوس نقـص             
 إىل حنـو    ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٩٦ مـن    املناعة البـشرية واإليـدز يف الـسنة األكادمييـة املاضـية           

وتكـشف نتـائج االستقـصاء الـوطين عـن فـريوس نقـص املناعـة         . ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام      ١٠٠
 يف املائـة يف  ١٥,٩البشرية بـني النـساء احلوامـل عـن اجتاهـات مـشجعة تتمثـل يف اخنفـاض مـن                   

 بني النساء الشابات الـاليت تقـل أعمـارهن عـن     ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٣,٥ إىل ٢٠٠٥عام  
 بـني   ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام        ٢٨ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٣٠,٦ عاماً، وكذلك مـن      ٢٠

وتــشري وزارة الــصحة إىل أن أحــد    .  عامــاً ٢٤ و ٢٠النــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني     
ــة          ــشديد املقاوم ــُسل ال ــرض ال ــادة حــاالت م ــل يف زي ــات يتمث ــه املقاطع ــيت تواج التحــديات ال

 منـها   ،رض الـُسل الـشديد املقاومـة لألدويـة         حالـة ملـ    ٦٨وتأكد أن هنـاك مـا جمموعـه         . لألدوية
  .)١١٢(األزمات من مناطق  كانتحالة ٥٤

  سرطان الثدي والرحم    
يعّد سرطان الثدي املـرض الرئيـسي بـني النـساء يف جنـوب أفريقيـا وحـول العـامل،                      ٤٩-١٢

 امـرأة يف جنـوب أفريقيـا أُصـيبت يف حياهتـا بـسرطان               ٢٧ امـرأة واحـدة بـني كـل          توجدحيث  
وقــد بلــغ معــدل الوفيــات حــسب متوســط األعمــار . لثــدي، طبقــاً للــسجل الــوطين للــسرطانا

 حـسبما جـاء يف تقريـر الوفيـات جمللـس البحـوث              ٢٠٠٠ يف عام    ١٠٠ ٠٠٠ من بني كل   ١٠
، ١٩٩٩ يف عـام     ١٠٠ ٠٠٠ من بني كل   ٣٣وكانت نسبة اإلصابة يف متوسط العمر       . الطبية
  . جنوب أفريقياسجل الوطين للُسل يفللطبقاً 
سرطان الثدي بيـان حالـة بالتـشاور مـع          املناهض ل ئتالف  اال، أعدَّ   ٢٠٠٥ويف عام     ٥٠-١٢

، ورابطـة الـسرطان يف جنـوب أفريقيـا، ومتطـوعي علـم              "رفـاق الثـدي   /مؤسسة صـحة الثـدي    "
البحــــث عــــن الــــشفاء، وكــــذلك علمــــاء األورام، منظمــــة ، وPinkLinkاألورام، ومؤســــسة 

ــة     حني، واواجلــر ــة خبدم ــصحة، للمطالب ــصحية، ووزارة ال ــة ال علمــاء األشــعة، وممارســي الرعاي

__________ 
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧وزارة الصحة، اخلطة السنوية للصحة الوطنية،  )١١٢(
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ميــسرة لــصحة الثــدي بالنــسبة للجميــع حيــث ال يوجــد متييــز بــني أي مــن املــصابات بــسرطان  
ــدي ــيت      . الث ــدي وال ــام صــحة الث ــني احلــواجز أم ــن ب ــا اوكــان م ــدم وجــود   ذكره ــتالف ع الئ

ا يف وضــع سياســة شــاملة، وعــدم وجــود إحــصاءات دقيقــة عــن ســرطان الثــدي لالسترشــاد هبــ
  .سجل سرطان قائم على السكان لتسجيل وتوفري إحصاءات دقيقة عن سرطان الثدي

ويعّد سرطان عنق الرحم ثاين أشكال السرطان شيوعاً بني نـساء جنـوب أفريقيـا،                 ٥١-١٢
 امــرأة يف جنــوب أفريقيــا معّرضــة لإلصــابة بــسرطان عنــق  ٤١وتوجــد امــرأة واحــدة بــني كــل 

 وذلك عن طريق أخذ مسحات مـن        وميكن الوقاية من سرطان عنق الرحم     . لرحم أثناء حياهتا  ا
عنق الرحم ميكن أن تكشف عن التـشوهات الـيت تـسبق هجـوم مـرض الـسرطان، والـيت ُيرمـز                      

وقــد أُدخلــت يف عــام . (CIN)، وكــان ُيرمــز إليهــا يف الــسابق بــاألحرف (SIL)إليــه بــاألحرف 
ــة ٢٠٠١ ــادئ التوجيهي ــذا       املب ــدأ ه ــرحم، وب ــق ال ــامج الكــشف عــن ســرطان عن ــة لربن  الوطني

واهلدف النهائي هو فحص مـا ال يقـل عـن           . الربنامج يف االنتشار حسب قدرة اخلدمة الصحية      
 يف املائة من النساء علـى مـستوى البلـد يف إطـار اجملموعـة املـستهدفة مـن النـساء مـن الفئـة                       ٧٠

، أصـبح  ٢٠٠٧وحـىت عـام   . ن بـدء الربنـامج   عامـاً فـأكثر خـالل عـشر سـنوات مـ           ٣٠العمرية  
 يف املائة مـن مرافـق الرعايـة الـصحية األوليـة مقـدم رعايـة واحـد علـى األقـل مـدرب                    ٣٠لدى  

 يف املائـة مـن النـساء للكـشف عـن سـرطان عنـق                ٢٠على إجراء املـسحات، ومت فحـص قرابـة          
لــسابق وهــو ، وهــو مــا ميثــل تقــدماً كــبرياً عــن الــسجل ا٢٠٠٧-٢٠٠٦الــرحم خــالل الفتــرة 

يف املائة منذ تنفيذ املبادئ التوجيهية لسياسات الكشف عن سرطان عنـق الـرحم يف عـام                  ٢,٦
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٦وزارة الصحة، التقرير السنوي  (٢٠٠١

  البحوث ونشر املعلومات عن املرأة    
تعّد املعلومات الصحية وخاصة املعلومات املصنفة حسب نوع اجلنس علـى جانـب               ٥٢-١٢

وكانـت  . ألمهية يف ختطيط وبرجمة صحة املرأة وما يـرتبط بـذلك مـن حتليـل جنـساين                كبري من ا  
ومل تكن معظـم    . نظم املعلومات الصحية بدائية للغاية يف منتصف التسعينات من القرن املاضي          

 ومل تكـن املعلومـات الوطنيـة عـن األمـراض معروفـة مثـل معـدالت                  ،املعلومات الـصحية كافيـة    
ت الوفيات النفاسية، وإذا توفرت، فإهنا ال تعّبر إال عن الوضـع الـصحي              وفيات الُرضَّع ومعدال  

وكانت املعلومات عن الوضع الـصحي للمـرأة جمـزأة          . للبيض وأحياناً جلماعات السكان اهلنود    
وقــد قامــت جنــوب أفريقيــا يف الــسنوات األخــرية بتعزيــز . ومل تكــن متاحــة يف أغلــب األحيــان

تنسيق املعايري بـني املقاطعـات مـن        حية وأنشأت هياكل لضمان     النظم الروتينية للمعلومات الص   
  .ومت تعزيز نظام التسجيل احليوي بدرجة كبرية. أجل حتقيق هذه األهداف
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 االستقــصاءات الدميوغرافيــة والــصحية الــيت تعــد مقياســاً   ١٩٩٣دخلــت يف عــام وأُُ  ٥٣-١٢
ــاً للوضــع الــصحي، والــيت تــصنف املعلومــات الــصحية بالنــسبة لل    ــة  دولي مــرأة والفئــات العمري

وباملثـل، جتـري جنـوب أفريقيـا اآلن استقـصاءات ودراسـات عديـدة عـن              . املختلفة مـن النـساء    
وال تـزال هنـاك     . الوضع الصحي لتقييم وحتليل الصحة بشكل عام وصحة املرأة بشكل خـاص           

ية حتديات يف توحيد نظم املعلومات باملستشفيات الـيت طُـورت يف الـسابق دون معـايري حاسـوب            
وُيعتقــد أن وضــع فهــرس رئيــسي وطــين للمرضــى ونظــام معلومــات خــاص للمرضــى   . وطنيــة

وعلى وجه التحديد، فإن املرأة اليت تتـردد علـى مرفـق صـحي مث           . سيكون مهماً ملتابعة املرضى   
يتعني عليها الذهاب إىل مرفق صحي آخر يف منطقة جغرافية أخـرى ستـستفيد مـن اسـتمرارية                  

  .حصراً على البطاقات اليت حيملها املريضالعالج دون االعتماد 
وقـــد أنـــشأت وزارة الـــصحة مديريـــة للبحـــوث لـــديها مـــسؤوليات إشـــرافية علـــى   ٥٤-١٢

وقُـدمت منحـة برملانيـة لـدعم        . البحوث الصحية مبا يف ذلك التنسيق مع جملس البحوث الطبيـة          
. جنـوب أفريقيـا  مركز البحوث الطبية الذي خيتص بتعزيز القدرة على إجراء حبوث صـحية يف      

. ويوجَّه قـدر كـبري مـن االهتمـام لـضمان بنـاء قـدرة مناسـبة بـني النـساء علـى إجـراء البحـوث                   
وتتوىل الباحثات رئاسـة العديـد مـن الـربامج الرئيـسية يف جملـس البحـوث الطبيـة مثـل الربنـامج                     

 وقـد  .اجلنساين، وبرنامج حتسني الصحة، وبرنامج املعلومـات الـصحية، وبرنـامج أعبـاء املـرض         
مشلت البحوث الصحية عدة جماالت منها حبوث لتعزيز إقامة نظم صحية، وفهـم العوامـل الـيت             
تعــوق مــشاركة املــرأة والرجــل يف الــربامج الــصحية أو العوامــل الــيت تــشجعهم علــى املــشاركة  

  .يف ذلك فهم الديناميات السلوكية يف جمال الصحة مبا
ماً يف البحوث الصحية، ويشجع علـى تعمـيم         ويعّد جملس البحوث الطبية شريكاً ها       ٥٥-١٢

ويوجد لدى اجمللس برنامج لصحة املرأة مكـرس إلجـراء حبـوث            . املنظور اجلنساين يف البحوث   
وهناك أيضاً العديد من املؤسسات األكادميية والبحثية مثـل جملـس          . عن املسائل الصحية للمرأة   

. ي حبوثاً صحية دقيقة يف جنوب أفريقيـا       حبوث العلوم اإلنسانية، وأمانة النظم الصحية اليت جتر       
وقد شاركت مديرية البحوث يف العديد مـن املبـادرات الـيت هتـدف إىل تـشجيع املـرأة كباحثـة                   

وتطالب املبادئ التوجيهية على سـبيل املثـال باسـتمرار    . ومحاية حقوق املرأة يف البحث العلمي   
إذا كــان املــريض ال يــزال ) تكلفــةوبــنفس ال(عــالج املرضــى بعــد انتــهاء االختبــار اإلكلينيكــي  

وتطالب املبادئ التوجيهية املعدلة للسلوك اإلكلينيكـي اجليـد بإشـراك املـرأة             . حباجة إىل العالج  
يف التجارب اإلكلينيكية لضمان مراعاة االعتبارات البيولوجيـة اخلاصـة بـاملرأة عنـد اسـتحداث                

جيهية احلماية للمرأة واجلنني مـن      كذلك توفر املبادئ التو   . ة جديدة ووضع خطط للعالج    ويأد
  .املخاطر الناجتة عن سوء املمارسة اإلكلينيكية
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  احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة     
  
   احلق يف االستحقاقات اُألسرية): أ (١٣املادة   
مل يطرأ أي تغيري على املساواة فيما يتعلـق باالسـتحقاقات اُألسـرية للمـرأة والرجـل يف             ١-١٣
وهـــذه تـــشمل اســـتحقاقات متـــساوية يف املزايـــا االجتماعيـــة مثـــل إعانـــات  . وب أفريقيـــاجنـــ

ــة   ــة، ومقــدمي الرعاي ــشيخوخة، واألشــخاص ذوي اإلعاق ــة   . ال ــدابري احلكومي ــد اهتمــت الت وق
خالل الفترة قيد االستعراض بالقضاء على عدم التكافؤ بني األجناس كما جـاء يف تقريـر النـد        

ر األول جلنوب أفريقيـا إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد         الذي ورد ذكره يف التقري    
  .املرأة
اوقـــد أشـــارت رئاســـة اجلمهوريـــة يف   ٢-١٣  األقـــران اآلليـــة األفريقيـــة الســـتعراض إىل بيانه

  :إىل ما يلي) ٢٠٠٦(
  

  ٢٠٠٦، األقرانمقتطفات من تقرير اآللية األفريقية الستعراض  :٢٢اإلطار     
تلتــزم احلكومــة بالقــضاء علــى الفقــر، بينمــا تــدرك أنــه يلــزم علــى املــدى     ١-٢-١٣  

نظراً حلالة الفقر بني الشعب، وضـع سياسـات هتـدف إىل التخفيـف مـن وطـأة        القصري،  
ويف هذا الصدد، استهلت احلكومة عدداً من الربامج االجتماعية وبرامج الـدخل           . الفقر

 إىل التخفيـــف مـــن وطـــأة الفقـــر بالنـــسبة لُألســـر واألطفـــال  االجتمـــاعي الـــيت هتـــدف
 االجتماعيـة يف    املـنح وهناك حاجة إىل تقيـيم مـدى مـسامهة          . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

وهـل جيـري متكــني الـشعب عـن طريـق تزويــده      . إجيـاد نـوع مـن االعتمـاد علــى الدولـة     
  أن مانية األساسـية واجلوهريـة، أ     بالوسائل املاليـة الـيت تعينـه علـى تلبيـة احتياجاتـه اإلنـس              

   تعمل على عدم متكينه ليظل معتمداً على الدولة؟هذه الوسائل
يقــوم نظــام الــضمان االجتمــاعي يف جنــوب أفريقيــا علــى أســاس جيــد    و  ٢-٢-١٣  

ويف نظامنـا  . وُينظر إليه بشكل عـام علـى أنـه واحـد مـن أجنـح الـربامج لتخفـيض الفقـر                    
ستخدم التأمني االجتماعي حلماية أولئك الذين يعملـون        اخلاص بالضمان االجتماعي، يُ   

ــذين     ــة أولئـــك الـ ــة إىل محايـ ــاز الرمســـي يف حـــني هتـــدف املـــساعدة االجتماعيـ يف اجلهـ
وتشمل مزايا الضمان االجتماعي تقدمي منح للمـساعدة        . حيميهم التأمني االجتماعي   ال

ُتمـدت للتـصدي للفقـر      وتشمل التدابري اليت اع   . االجتماعية وأموال الضمان االجتماعي   
  :املدقع واجلوع

 مـرة  ٣,٧حتويالت نقدية على شكل منح للمساعدة االجتماعية زاد إنفاقها مبعـدل          -  
 مليـار   ٥٥ مليـارات رانـد إىل       ١٠ مـن    - ٢٠٠٤ و   ١٩٩٤يف الفترة ما بني عـامّي       
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 إىل ١٩٩٤ مليــون يف عــام ٢,٦، وزاد عــدد املــستفيدين مــن ٢٠٠٥رانــد يف عــام 
 يف املائة من النـاتج احمللـي        ٣وهذا املخصص يتجاوز     (٢٠٠٥يف عام    مليون   ١٠,٥
  ؛)اإلمجايل

بعـد التوسـع يف منحـة دعـم الطفـل لألطفـال دون سـن الرابعـة عـشرة، وصـل عـدد              -  
 إىل أكثـر مـن سـبعة ماليـني     ١٩٩٧األطفال الذين حصلوا على هذه املنح منذ عـام    

 وهـو   ٢٠٠٤حلكومـة يف عـام      وهذا يتجاوز الرقم املستهدف الـذي وضـعته ا        (طفل  
  ؛) مليون طفل٢,٤تسجيل 

الـذي بلـغ    ) القيمـة النقديـة للحـصول علـى اخلـدمات األساسـية           (األجر االجتمـاعي      -  
  ؛٢٠٠٣ مليار راند يف عام ٨٨حنو 

خــالل األشــهر التــسع األوىل مــن الربنــامج، أُنفــق : املوســعبرنــامج األشــغال العامــة   -  
وهــذا .  فرصــة عمــل١٤٤ ٠٥٦ مــشروعاً إلنــشاء ١ ٨٩٠ مليــار رانــد علــى ٢,٤

ــو    ــستهدف وهـ ــرقم املـ ــاوز الـ ــن   ١٣٠ ٠٠٠يتجـ ــام األول مـ ــل يف العـ ــة عمـ  فرصـ
وهذا الربنامج يف سبيله لبلوغ رقمه املـستهدف وهـو مليـون فرصـة عمـل                . الربنامج

 فرصـة عمـل     ٢٢٣ ٤٠٠، مت إنـشاء     ٢٠٠٥سبتمرب  /وحىت أيلول . يف مخس سنوات  
امج على نطاق البلـد يف العـام األول مـن الربنـامج، لتبلـغ       مشروع للربن  ٣ ٤٠٠من  

وكان من بـني املـستفيدين مـن        .  مليون راند على األقل    ٨٢٣جور املدفوعة   مجلة األُ 
ــام األول   ــامج يف الع ــساء، و   ٣٨الربن ــن الن ــة م ــشباب،   ٤١ يف املائ ــن ال ــة م  يف املائ

  عاقة؛اإلشخاص ذوي األ يف املائة من ٠,٥ و
  .األولية للزراعة والربنامج الشامل للدعم الزراعياملستلزمات  إنشاء برنامج  -  
غـــري أنـــه كـــان يـــتعني أن تعمـــل هـــذه التـــدابري بـــاالقتران مـــع الـــتمكني     ٣-٢-١٣  

االقتصادي، والنمو االقتـصادي املـستدام، وتقاسـم النمـو، وإنعـاش اجملتمعـات الزراعيـة                
وتعــّد االســتراتيجية الفعالــة . فقــراءعــيش أعــداد كــبرية مــن ســكاننا ال تاملهمــشة حيــث 

 ومــن مث كــان تركيــز -لتوليــد العمالــة واحــدة مــن أهــم اســتراتيجيات مكافحــة الفقــر  
ــة       ــامج األشــغال العام ــة لتقاســم النمــو، وبرن ــادرات املعجل ــى املب ــة عل ، املوســعاحلكوم

      .وخمصصات اإلنفاق الضخمة على تطوير البنية األساسية
وتبـيَّن مـن دراسـة عـن     . نوب أفريقيا له أبعاد عنصرية وجنـسانية خطـرية    والفقر يف ج    ٣-١٣

 أن الفقـر قـد زاد يف الفتـرة    (van den Berg, Burger et al) ١٩٩٤اجتاهـات الفقـر منـذ عـام     
ميــع مــستويات بالنــسبة جل –، مث اخنفــض بــسرعة بعــد ذلــك ٢٠٠٠ و ١٩٩٣بــني عــامّي  مــا

ويف الفتــرة مــا بــني عــامّي .  رانــد يف الــسنة٤ ٠٠٠نــد إىل  را٢ ٠٠٠تتــراوح مــن الــيت الفقــر 
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 ١٥,٤ مليـون إىل     ١٨,٥، اخنفض عدد السكان الذين يعيشون يف فقـر مـن            ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠
ــون ــن      . ملي ــراء م ــدد غــري الفق ــع ع ــا، ارتف ــرة ذاهت ــون إىل ٦٢,٢وخــالل الفت ــون٣١ ملي .  ملي

 يف املائـة يف  ٣٠تفع بـأكثر مـن   ووجدت الدراسة أيضا أن دخل الفرد خلُمسّي أفقر السكان ار        
وارتفع عـدد أفـراد الطبقـة املتوسـطة الـيت تـشكل أكثـر               . ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠بني عامّي    الفترة ما 

-١٩٩٣ مليــون يف الفتــرة ١,٢يف املائــة مــن الــسكان مبعــدل ثالثــة أمثــال ليــصل إىل  ١٠مــن 
٢٠٠٤.  

  
، بقلــم “ حياتنــاكيــف ميكــن أن حنققــه يف: هنايــة الفقــر”مقتطــف مــن كتــاب  :٢٣اإلطار     

  جيفري ساكس
يف كتاب ُنـشر مـؤخراً بقلـم جيفـري سـاكس، املستـشار اخلـاص لألمـني                    ٤-١٣  

كيـف  : هنايـة الفقـر  ”العام لألمم املتحدة وواحد من أبرز االقتصاديني يف العـامل بعنـوان      
يشري الكاتب إىل دور املـرأة يف التنميـة املـستدامة يف احلـرب              “  حياتنا ميكن أن حنققه يف   

كيـف جنـا بعـض    ”:  الفقر والتخلف، ويطرح ساكس يف كتابه سؤاالً بـالغ األمهيـة      ضد
؟ وبعد إجـراء    “أكثر البلدان فقراً من براثن الفقر، بينما عجزت بلدان أخرى عن ذلك           

أهــم  ”مقارنــة بــني تلــك البلــدان الــيت جنحــت وتلــك الــيت مل تــنجح، انتــهى إىل أن          
وقــال ســاكس إن ). ٦٩صــفحة (“ ألغذيــةاملقومــات، فيمــا يبــدو، تتمثــل يف إنتاجيــة ا 

يــسمى مبــصيدة الفقــر هــي يف أغلبــها ظــاهرة ريفيــة لعــدد مــن صــغار املــزارعني           مــا
ــاج       ــدون وإنت ــريفيني وجــدوا أنفــسهم يف حلقــة مفرغــة بــني ســكان يتزاي والفالحــني ال

ويقول أيضاً إن هناك سبباً آخر الستمرار الفقر، خاصـة          ). ٧٠صفحة  (غذائي يتناقص   
وهلــذا مــن  . ق الريفيــة، وهــو أن املــرأة يف كــثري مــن البلــدان تواجــه التمييــز       يف املنــاط

الـضروري التــصدي هلــذا التمييـز وتــأمني الــتمكني االقتــصادي للمـرأة عــن طريــق إجيــاد    
      .فرص لألعمال

 مـن خـالل تـشريعاهتا، وسياسـاهتا، وإصـالحاهتا           ،وقد أعطت جنوب أفريقيا األولوية      ٥-١٣
 املـنح اهر عدم املساواة بني األعـراق وبـني اجلنـسني، مثـل احلـصول علـى              للتصدي ملظ  ،اإلدارية

إعانـة الـشيخوخة،    :  االجتماعيـة  املـنح وتـشمل   . االجتماعية وبرامج التخفيف مـن وطـأة الفقـر        
وإعانة اإلعاقة، وإعانة احملـاربني القـدماء، واملـنح، وإعانـة كفالـة الطفـل، وإعانـة دعـم الطفـل،                     

وقـد أدى الـدخل املتحـصل    . تقدمي الرعاية، واإلغاثـة االجتماعيـة يف حـاالت الكـوارث         وإعانة  
 شـديدي   أو إنفاق َمن هم أشد فقـراً، وبـذلك وضـع          /من املنح االجتماعية إىل حتسني دخول و      

 يف املائـة يف هـذا       ٢٠  يف املائـة و    ١٠الفقر قريباً مـن خـط الفقـر مثـل دخـل األكثـر فقـراً وهـو                   
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خــل األغنيــاء قــد ارتفــع مبعــدل أعلــى مــن دخــل الفقــراء، وبــذلك مل تــتقلص    غــري أن د. البلــد
  .الفجوة بني األغنياء والفقراء

، حدثت زيـادة طفيفـة يف عـدد املـستفيدين مـن املـنح االجتماعيـة،                 ١٩٩٤ومنذ عام     ٦-١٣
  :كما يتضح من اجلدول أدناه

  ٨اجلدول 
  املستفيدون من املنح االجتماعية

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦مارس /آذار  ٢٠٠٣  ٢٠٠١بريل أ/نيسان  ١/٧  ٢٨٥  ١٩٩٤

   مليون١٢+   مليون١١   مليون٥,١   مليون٣,٨   مليون٣   مليون٢,٦
    

ويدل اإلنفاق احلكومي علـى املـنح االجتماعيـة علـى مـستوى التـزام احلكومـة مبعاجلـة                     ٧-١٣
حلكـومي منـذ   الفئة األسـرع منـواً مـن اإلنفـاق ا    ”مسألة الفقر، حيث أن هذا اإلنفاق كان ميثل        

وزاد اإلنفاق علـى    .  مليار راند سنوياً   ٥٥، بلغ هذا اإلنفاق     ٢٠٠٥، وحىت عام    “٢٠٠١عام  
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليـار رانـد يف الفتـرة     ٤٢,٩حتويالت الدخل لُألسر املعيشية بشكل عام مـن         

  . يف املائة سنويا٢٠ً، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٢٠٠٥ مليار راند يف عام ٧٤,٢إىل 
ضح الرسم البياين أدناه االجتاهات بالنسبة للمستفيدات من املنح االجتماعية يف ويو  ٨- ١٣

  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠١الفترة من عام 
    

  شكل بياين يوضح النسبة املئوية للمستفيدات من منح الضمان االجتماعي يف السنة
  
  
  
  
  
  
  
  

ا
  .بيانات أولية ،وزارة التنمية االجتماعية: ملصدرا
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الرئيسي الذي يواجه صرف املنح االجتماعيـة يتعلـق باملـستفيدين الـومهيني،             والتحدي    ٩-١٣
وهــذا يرجــع أساســاً إىل الغــش الــذي يرتكبــه موظفــو اخلدمــة العامــة يف الــوزارة، وآخــرون يف  

فالفساد يقتطع مـن أولئـك الـذين هـم أشـد فقـراً وأكثـر احتياجـاً للتخفيـف مـن               . القطاع العام 
 قضية غـش يف املـنح االجتماعيـة         ٨٢٩وكانت هناك   .  حياهتم وضعهم املتخلف وحتسني نوعية   

وقـد اعترفـت احلكومـة      . ٢٠٠٦مايو  / شخصاً حىت أيار   ٤٥٣ت أمام احملاكم، أُدين فيها      عرض
أيضاً بأن بعض فقراء البلد املستحقني للمنح ال يزالون غـري مـسجلني أو حيـصلون علـى خدمـة                    

  .وهذا يتضح من القضية أدناه. سيئة
  

  ...أطفال الوادي: مقتطف من: ٢٤ار اإلط    
ووزا مويا برنامج للرعاية واملساندة اجملتمعيـة ُعـرض لـه فـيلم حتـت عنـوان                    ١-٩-١٣  

ــا بينمــا كــان يعمــل يف وادي      مهمــة خاصــة بالقنــاة الثالثــة هبيئــة اإلذاعــة جبنــوب أفريقي
  ...وهذه هي قصته. ناتال-أوفافا، بالقرب من إيكسوبو يف مقاطعة كوازولو

 مليون طفل يف جنـوب أفريقيـا يعيـشون يف فقـر شـديد               ١٢من املقدَّر أن هناك     ”      
وأصبحت منح مساندة األطفال على شكل تذكرة لوجبة غذائيـة، ولكـن احلـصول              
على منح مساندة األطفال ميكن أن يكون مشكلة ألن كثريين مـن مقـدمي الرعايـة                

مع احمللي عن جِدة لـديها      وحتدث عمال اجملت  . ليست لديهم بطاقات هوية إلكترونية    
أحد عشر طفالً يتيماً كانت حتاول احلصول على بطاقة هوية جديدة، واليت بـدوهنا              
ال تـــستطيع أن حتـــصل مـــن احلكومـــة علـــى أي شـــكل مـــن أشـــكال املـــساعدة         

وهذا جزء من الروتني اليومي لفريق برنـامج ووزا مويـا وهـم حيـاولون          . االجتماعية
وغالبـاً مـا يـتعني علـى الـسكان          . ات اهلويـة أو املـنح     مساعدة اُألسر على طلب بطاق    

الـــريفيني أن يقطعـــوا مـــسافات طويلـــة لكـــي يـــصلوا إىل مكاتـــب وزارة الـــشؤون   
الداخلية وغالبـاً ال يكـون لـديهم املـال للـذهاب بـسيارة أُجـرة أو إلحـضار الوثـائق                     

ويقــول املوقــع الــشبكي إن نــشطاء حقــوق الطفــل . والــصور الــيت قــد ُتطلــب منــهم
اولون اختــاذ إجــراء قــانوين حلمــل احلكومــة علــى قبــول أشــكال أخــرى لتحديــد   حيــ

  “.اهلوية
      )٢٢/٤/٢٠٠٨أُقتبس يف . http://www.DocumentsandSettings/Victim: املصدر(  
 يت الــ٢٠٠٦-٢٠٠٥وتــشري نتــائج استقــصاء اإليــرادات واملــصروفات يف الفتــرة        ١٠-١٣

  : إىل ما يلي٢٠٠٨ إحصاءات جنوب أفريقيا عام اأعلنته
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-٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٠زاد الدخل احلقيقي للفرد يف مجيـع فئـات الـدخل يف الفتـرة مـن                   •  
وميكـن أن يكـون هـذا أمـر طيـب           .  وإن كانت الزيادات بنسب غـري متـساوية        ٢٠٠٦

  بالنسبة لالقتصاد واجملتمع؛
رئيـسياً  تقوم املنح االجتماعية بدور هام يف ختفيض عدم التكافؤ ألهنـا تـشكل مـصدراً                  •  

  لدخل الفقراء؛
.  مليـار رانـد  ٩٢٩,٢بلغ الدخل اإلمجايل لُألسر املعيشية خالل عام االستقـصاء قرابـة         •  

   راند؛٧٤ ٥٨٩وقُدر متوسط الدخل السنوي ُألسرة معيشية جبنوب أفريقيا مببلغ 
  االسـتهالك خـالل عـام االستقـصاء        لـى يقدَّر إمجايل اإلنفاق السنوي لُألسر املعيـشية ع         •  

  . مليار راند٧٠٠بنحو 
وكــان اإلنفــاق اإلمجــايل لُألســر املعيــشية علــى االســتهالك لكــل أُســرة معيــشية يف       ١١-١٣

وكانــت املكونــات الرئيــسية إلنفــاق .  رانــد٥٦ ١٥٢جنــوب أفريقيــا يقــدر يف املتوســط مببلــغ 
، والنقـل،   اإلسكان، وامليـاه، والكهربـاء، والغـاز وأنـواع الوقـود األخـرى            : اُألسرة املعيشية هي  

ويقـدَّر أن اُألسـرة املعيـشية الواحـدة يف جنـوب أفريقيـا              . واألغذية، واملشروبات غري الكحولية   
ــة     ــصاء قراب ــام االستق ــاه،   ١٣ ٢٤٥أنفقــت يف املتوســط خــالل ع ــى اإلســكان، واملي ــد عل  ران

  .والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود األخرى
 يف املائـة    ١٩,٩علـى االسـتهالك إذ ميثـل        وكان النقل ثاين أكـرب مكـون يف اإلنفـاق             ١٢-١٣

وهــذا يعــين أن . مــن إمجــايل إنفــاق اُألســرة املعيــشية علــى االســتهالك خــالل عــام االستقــصاء   
. اُألسرة املعيشية يف جنوب أفريقيا تنفق علـى النقـل حنـو رانـد واحـد مـن كـل مخـسة رانـدات                        

نــد علــى النقــل خــالل عــام    را١١ ١٨٠وأنفقــت اُألســرة املعيــشية العاديــة يف املتوســط قرابــة   
  .االستقصاء

 يف املائة من اُألسر املعيشية نسبة أعلى من مصروفاهتا على الغـذاء             ٢٠وأنفقت أفقر     ١٣-١٣
.  يف املائـة فقـط  ١٠ يف املائة من اُألسر اليت خصصت        ٢٠مقارنة بأغىن   )  يف املائة  ٣٧(وامللبس  

أكثر مـن غريهـم، وهلـذا تعـّد سياسـاتنا      وهذا يوضح لنا بطبيعة احلال أن التضخم أضرَّ بالفقراء      
وكــان ألزمــة األغذيــة العامليــة .  املبــادرات اهلامــة املناصــرة للفقــراءلتــضخم مــنيت تــستهدف االــ

ــساء،          ــن الن ــهم م ــا، وغالبيت ــوب أفريقي ــسكان يف جن ــر ال ــسبة ألفق ــة دالالت خاصــة بالن احلالي
  .والنساء الريفيات، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة
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  ٢٠٠٨معامل عدم التكافؤ لعام : ٢٥اإلطار     
ــا عــام        ١٤-١٣   ــق مبعامــل عــدم التكــافؤ، تقــول إحــصاءات جنــوب أفريقي فيمــا يتعل

٢٠٠٨:  
ال يــزال عــدم التكــافؤ عاليــاً بــني فئــات الــسكان وفيمــا بــني أفــراد فئــات    ”        

مـن  (ل وقد بلغ معامـل عـدم التكـافؤ اسـتناداً إىل الـدخل املتـاح لالسـتعما               . السكان
ــة    عــدموكــان معامــل ... ٠,٧٢بالنــسبة للبلــد بأكملــه  ) العمــل واملــنح االجتماعي

 بـني اُألسـر املعيـشية األفريقيـة       ٠,٦٣التكافؤ داخـل اجملموعـات الفرديـة أعلـى عنـد            
. ٠,٥٩ و  ٠,٥٦السوداء، بينما كان يتراوح بالنسبة لفئات السكان األخـرى بـني            

ضرائب، سيـصبح معامـل عـدم التكـافؤ بالنـسبة           وإذا اسُتبعدت املنح االجتماعية والـ     
ــه   ــد بأكمل ــدالً مــن  ٠,٨٠للبل  عــدم التكــافؤ عــن   معامــل، أي أن خفــض٠,٧٢ ب

      “. نقاط مئوية٨طريق سياسات إعادة التوزيع خيفض معامل عدم التكافؤ مبقدار 
، ارتفــع ٢٠٠٦-٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٠يف الفتــرة مــن  ”ويالحــظ التقريــر أيــضاً أنــه      ١٥-١٣

 يف املائـة إىل     ٤٢,٩سر املعيشية األفريقية السوداء مـن اإلنفـاق علـى االسـتهالك مـن               نصيب األُ 
).  يف املائـــة٧٩,٤ يف املائـــة إىل ٧٨,٣ مـــن الـــسكان مـــن اوارتفـــع نـــصيبه ( يف املائـــة٤٤,٣

 يف املائـة يف  ٤٤,١واخنفض نصيب اُألسـر املعيـشية البيـضاء مـن اإلنفـاق علـى االسـتهالك مـن             
 مـن الـسكان مـن       اواخنفض نصيبه  (٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة يف الفترة      ٤٢,٩ إىل   ٢٠٠٠عام  

ــة إىل ١٠,١ ــة٩,٢ يف املائ ــادات يف    ).  يف املائ ــسوداء زي ــة ال ــشية األفريقي وحققــت اُألســر املعي
ــسلع واخلــدمات املتنوعــة       ــة مــن فئــات اإلنفــاق باســتثناء ال . “نــصيبها مــن اإلنفــاق يف كــل فئ

يف نـصيب اإلنفـاق     (اآلسـيويني   /سكان امللـونني واهلنـود     تغري طفيف يف نصيب فئات الـ       وحدث
  ).وكذلك نصيب السكان

ــأن        ١٦-١٣ ــر ب ــيم التقري ــدخل  ”واألمــر املــثري لقــدر كــبري مــن االهتمــام هــو تقي متوســط ال
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ بــني عــام  مــااحلقيقــي للفــرد زاد يف مجيــع فئــات الــدخل يف الفتــرة 

 ولكــن الزيــادات مل تكــن متــساوية، إذ أن  ).ات املــتغريةاســتناداً إىل الــدخل باســتثناء اإلجيــار (
، والزيــادات األقــل مــن ١٠ و ٣ و ٢ و ١الزيــادات األعلــى مــن املتوســط كانــت يف الفئــات  

 يف املائــة مــن الــسكان ١٠ إىل ١حيــث تــشري الفئــة  (٩ إىل ٤املتوســط كانــت يف الفئــات مــن 
ة مــن الــسكان الــذين لــديهم أعلــى   يف املائــ١٠ إىل ١٠الــذين لــديهم أقــل دخــل وتــشري الفئــة  

 يف املائـة مـن      ٣٠وهذا يعين أن الدخل احلقيقي للفرد زاد عن املتوسط بالنسبة ألفقر            . “)دخل
وكــان أعلــى معــدل للزيــادة يف نــسبة     .  يف املائــة مــن الــسكان  ١٠الــسكان وكــذلك أغــىن   

 املائـة مـن الـسكان     يف١٠ -يف املائة األعلى اليت تعد مسؤولة عن عـدم التكـافؤ الزائـد       ١٠ الـ
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 يف املائــة مــن دخــل اُألســر املعيــشية يف البلــد، بينمــا حيــصل أفقــر  ٥٠حيــصلون علــى أكثــر مــن 
 يف املائـة علـى   ٢٠ يف املائة من دخل اُألسر املعيشية، وحيصل أفقر     ٧يف املائة على أقل من       ٤٠

 واالقتـصادية  وعمومـاً، فـإن األوضـاع االجتماعيـة    .  يف املائـة مـن الـدخل القـومي         ١,٥أقل من   
  .للفئة األفقر يف بلدنا قد حتسنت

ومن بني املصادر املختلفة الـيت حتـصل منـها اُألسـر املعيـشية علـى دخلـها، يعـد أهـم                    ١٧-١٣
ويـشري التقريـر إىل أمهيـة املـنح      . مصدر وحيد وأكـرب مـصدر حـىت اآلن هـو الـدخل مـن العمـل                

 االجتماعيـة تعـّد مـصدراً      أن املـنح  وهـذا يعـين     . لُألسـر األقـل دخـالً     االجتماعية كمصدر دخل    
وأهم عامـل وحيـد يتـسبب يف عـدم التكـافؤ      . هاماً للتخفيف من وطأة الفقر يف جنوب أفريقيا  

االقتصاد يواصل تغريه، ويف الوقت نفـسه حيتـاج إىل      ف. هو التفاوت الكبري يف مستويات املهارة     
والنتيجـة هـي أن     . تعلمني واملهـرة  أعداد أقل من العمال غري املهرة وأعداد أكـرب مـن العمـال املـ              

ومــن . أولئــك الــذين لــديهم هــذه املهــارات حيــصلون علــى نــصيب متزايــد مــن الــدخل القــومي
الناحيــة األخــرى، فــإن كــثريين ممــن لــديهم تعلــيم أقــل ومــن غــري املهــرة ينتــهي هبــم احلــال إىل    

  .األعمال املومسية أو البطالة
ــاه الــضوء علــى اســتف    ١٨-١٣ تاء مــثري لالهتمــام وإن كــان حمــدوداً مــن   ويــسلط اإلطــار أدن

 مواطن عادي من جنوب أفريقيا عـن الطريقـة الـيت            ٣ ٥٠٠الناحية العددية وهو يبيِّن ما يقوله       
 إىل جــدول أعمــال الــشعب ويــشري . تعمــل هبــا احلكومــة وعــن القــضايا ذات األوليــة يف البلــد  

  .البطالة وإجياد الوظائف
  

  جدول أعمال الشعب: ٢٦اإلطار     
ــوان        ــرأي بعن ــةوجــد استقــصاء لل ــصورات،  : أداء احلكوم  / آذار٢٠التوقعــات والت

  :)١١٣(، أن أداء احلكومة كان على النحو التايل٢٠٠٥ مارس
ــى أن أداء احلكومـــة فيمـــا يتعلـــق         ١-١٨-١٣   ــق ســـكان جنـــوب أفريقيـــا علـ يوافـ

 ، طُلـب مـن   ٢٠٠٤وقبـل انتخابـات عـام       . إجياد الوظـائف ال يـزال غـري مـرض         /بالبطالة
مـا هـي القـضايا      ”: اجمليبني يف استفتاء عام للرأي أن يردوا بصورة تلقائية علـى الـسؤال            

وذكـروا قـضايا    “ أو املشاكل اليت تواجه هذا البلـد وينبغـي للحكومـة أن تتـصدى هلـا؟               
وهلـذا ميكـن    . كثرية خمتلفة بقدر ما يريدون، ومت جتميع اإلجابات وتـصنيفها بعـد ذلـك             

ويـرد أدنـاه    .  اليت ذكرها السكان مبثابـة جـدول أعمـال الـشعب           اعتبار القضايا الرئيسية  
  .وتشري العالمة املئوية إىل النسبة الكلية ملَن رأوا أن القضية مهمة. (ملخص للردود

__________ 
  .٢٠٠٥استقصاء ماركينور للرأي عام  )١١٣(
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واألمــر الــذي ينطــوي علــى مغــزى أن تــسعة مــن بــني كــل عــشرة       ١-١-١٨-١٣  
ومـع  .  إجياد وظـائف   سكان يف جنوب أفريقيا حتدثوا تلقائياً عن قضايا البطالة وضرورة         

أن مجيــع القــضايا األخــرى تــأيت يف هنايــة القائمــة، إال أن ثلثــّي الــسكان ذكــروا اجلرميــة  
وبعـد  . أيضاً، وحتدث أقل من النصف عن الفقر وفريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز            

اخلروج بصورة واضحة عن أهم القضايا يف هذا البلد ميكننا اآلن أن نركـز علـى تقيـيم                  
وكما حـدث يف املاضـي، طلبنـا مـن          . احلكومة بالنسبة هلذه القضايا وقضايا أخرى     أداء  

 قضية رئيـسية    ٢٣ تقييم أداء احلكومة بشأن      ٢٠٠٤سكان جنوب أفريقيا يف هناية عام       
 بــني هيئــة اإلذاعــة يف ٢٠٠٥مــن قــضايا الــسياسات يف استقــصاء مــشترك للــرأي عــام  

  .جنوب أفريقيا وماركينور
مـا هـو تقييمـك لألسـلوب الـذي تعـاجل بـه              ”: ؤال املطروح هـو   وكان الس   ٢-٨-١٣  

جيد جداً، أو جيد، أو غري جيد جـداً، أو غـري جيـد علـى              : هل هو ... احلكومة ما يلي  
وجرى تقييم كل جمال من جماالت السياسات بـصورة منفـصلة، واسـتطاع       “ ؟اإلطالق

طاعتهم أيضاً أن يقولـوا     وكان باست . هم اخلاصة عن أداء احلكومة    ءاجمليبون أن يبدوا آرا   
وإذا أخـذنا يف اعتبارنـا فقـط تلـك     . إهنم ال يعرفون أو أن يرفضوا اإلجابة على الـسؤال        

بـشأن قـضية معينـة،      “ جيـد ”أو  “ جيـد جـداً   ”النسب اليت تـشري إىل أن أداء احلكومـة          
  :فإنه ميكن تلخيص أداء احلكومة على النحو التايل

 ٢٣ قــضية مــن بــني  ١٢تمــام أن نــرى أن ومــن األمــور املــثرية لاله   ١-٢-١٨-١٣  
، مقارنة بالقضايا الثالث اليت حـصلت       + يف املائة  ٦٧قضية رئيسية حصلت على تقدير      
وهذا يدل على أن السكان يعتقدون بشكل عـام أن        . على نفس التقدير منذ عام مضى     

وكمــا حــدث يف املاضــي، كــان . أداء احلكومــة كــان أفــضل بالنــسبة للقــضايا الرئيــسية
يــيم إجيابيــاً جــداً بالنــسبة ملــدفوعات الرعايــة االجتماعيــة، واملــساواة بــني اجلنــسني،    التق

. وتقدمي اخلدمات األساسية، وقد حصلت هذه القضايا الـثالث علـى أعلـى التقـديرات              
وكانــت هنــاك آراء تقــول إن أداء احلكومــة كــان األفــضل بالنــسبة لتقــدمي مــدفوعات     

 يف املائة إن أداء احلكومـة       ٨١تحقوهنا، حيث قال    الرعاية االجتماعية ألولئك الذين يس    
  .يف مساعدة احملتاجني“ جيد”أو “ جيد جداً”
.  يف املائـة   ٧٨وهذا التقدير أعلى نسبياً من تقدير العـام املاضـي وهـو               ٢-٢-١٨-١٣  

وقد حصلت جهود احلكومة لتقدمي اخلدمات األساسية مثل امليـاه والكهربـاء علـى تأييـد                
ومــن ناحيــة أخــرى، .  يف املائــة٨٠صلت املــساواة بــني اجلنــسني علــى  يف املائــة، وحــ٧٧

 يف املائـة، مقارنـة   ٥٠كانت هناك ثالث قضايا رئيسية فقط حصلت على تقدير أقل من       
ومن املؤكد أن القضيتني الرئيسيتني اللتني ثار حوهلمـا قـدر   . بتسع قضايا يف العام املاضي    

  .فيض البطالة وإجياد الوظائفخت: كبري من اجلدل بشأن أداء احلكومة مها
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احلق يف احلصول على القروض املصرفية، والرهون العقارية، وغري ذلك  ):ب (١٣املادة     
  من أشكال االئتمان املايل

يف حــني تــشكل املــرأة غالبيــة أصــحاب األعمــال التجاريــة الــصغرية، إال أن الرجــل     ١٩-١٣
 وعــالوة علــى ذلــك، فــإن األعمــال التجاريــة .يفوقهــا مــن الناحيــة العدديــة يف القطــاع الرمســي

تـزال    ال أهنـا ال  إاململوكة للمرأة رغم أهنا أكثر عدداً مـن األعمـال التجاريـة اململوكـة للرجـل،                 
أضعف ألهنا عادة تكون أصغر حجماً وأقل تنظيماً وتعمـل يف قطاعـات أكثـر تعّرضـاً، خاصـة                   

ن املرأة متثل العمود الفقري لالقتـصاد       وتعترف احلكومة بأ  . يف التجارة، واملأكوالت، والسكن   
وترد إشارة إىل بعـض هـذه التـدابري        . الثاين وحتتاج إىل هنج متعدد اجلوانب ملعاجلة أوجه التباين        

  .يف اإلطار أدناه
    

  حصول املرأة على التمويل: ٢٧اإلطار     
ــة الكــبرية لتقــدمي       •   ترتيبــات التمويــل الــصغري حيــث جيــري تــشجيع املؤســسات املالي

  القروض لصاحبات املشاريع؛
 بـني  جع علـى الـشراكات املفيـدة   بيئة تشريعية تركز على صناعة اخلـدمات الـيت تـش            •  

  الالعبني االقتصاديني يف االقتصاد األول والثاين؛
تنمية املهارات والتدريب املوجه لصاحبات األعمال احملتمالت يف املنـاطق احلـضرية              •  

   حد سواء؛والريفية على
  إتاحة فرص اإلرشاد والقيادة للمرأة اليت تسعى ألن تصبح من صاحبات األعمال؛  •  
تشجيع القيادات النسائية الـشابة علـى حـضور دورات يف إدارة األعمـال باملـدارس                  •  

  العليا والتعليم اجلامعي؛
ــشاريع الناجحــات يف         •   ــى صــاحبات امل ــضوء عل ــسليط ال ــصاالت لت ــة ات ــام حبمل القي

  قتصاد األول والثاين على حد سواء؛اال
ضمان حصول صاحبات األعمال على ثروة املعلومات اليت جتمعت لـدى احلكومـة        •  

  فيما يتعلق بنقاط النمو يف اقتصاد جنوب أفريقيا يف املستقبل؛
ل إىل النجــاح مــع تــوفري شــبكة أمــان يف حالــة احتيــاجهن اعمــتوجيــه صــاحبات األ  •  

  حتقيق النجاح؛ملزيد من الوقت من أجل 
تشجيع القطاع اخلاص علـى توجيـه إنفاقـه واسـتثماراته االجتماعيـة حنـو صـاحبات                   •  

      .األعمال
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األول . وقد أدخلت احلكومـة تغـيريين رئيـسيني لتـسهيل احلـصول علـى االئتمانـات                 ٢٠-١٣
تمويـل  والثاين يشمل التـزام احلكومـة مببلـغ مليـار رانـد ل     . هو مؤسسة التمويل الرئيسية اجلديدة   
ويعـد تقاسـم    . وتعد املرأة من بني املستفيدين املـستهدفني      . قرض جديد خاص بالتنمية الزراعية    

كمـا أنـشأ مـصرف      . املنافع بني الرجل واملـرأة أحـد القـضايا الـيت ستناقـشها املؤسـسة اجلديـدة                
األراضي مؤخراً مرفقاً للتوسع يف القروض يقـدم ائتمانـات صـغرية وقـصرية األجـل ألفـراد مـن          

  .املستضعفةاجلماعات 
وقد ُنفذت تدابري تنظيمية وتشجيعية خمتلفـة لتـشجيع املؤسـسات املاليـة علـى تقـدمي          ٢١-١٣

وكـان مـن بــني هـذه التـدابري قــانون     . القـروض للمـرأة واجلماعــات احملرومـة األخـرى بطبيعتــها    
تـشجيع  الـذي يـسعى ل    ) ٢٠٠٠ لسنة   ٦٣القانون رقم    (٢٠٠٠قروض اإلسكان والرهونات،    

ــساعدة األشــخاص احملــروم      ــى تقــدمي القــروض مل ــة عل ــهم مــن أجــل  نياملؤســسات املالي  بطبيعت
وقــد وقَّعــت وزارة األشــغال العامــة اتفاقــاً مــع أحــد مــصارف جنــوب . احلــصول علــى مــسكن

  .أفريقيا لتسهيل حصول املرأة على االئتمانات ألغراض التشييد
ــام    و  ٢٢-١٣ ــذ ع ــة من ــدأت احلكوم ــك      بإد١٩٩٦ب ــا يف ذل ــسانية، مب ــارات اجلن ــاج االعتب م

ضرورة تأمني االستجابة الحتياجات املرأة املقيمة يف املناطق الريفية، يف بـرامج مؤسـسات مـن                
قبيــل هيئــة التنميــة املــستقلة، والــصندوق االقتــصادي الــوطين، وصــندوق الــشباب، ومــشروع    

الـدعم املمنـوح أو املقـدم عـن      يف املائـة مـن     ٨٧وعلى سبيل املثال، حصلت املرأة علـى        . خوال
وهنـاك  . طريق االئتمانات الصغرية يف إطار صندوق خوال، وهو مشروع تـابع ملـشروع خـوال              

 وصـندوق   ، مليون رائـد   ٨٥مثال آخر، وهو صندوق األسهم اخلاصة باملرأة والذي تبلغ قيمته           
 ٢٠٠٦ يف عـام   هذا الصندوق حصراً من أجل املرأة بعـد دراسـة       ئوقد أُنش . إيزيفاندي للمرأة 

فقـد أكـدت هـذه الدراسـة أن الفـرص      . “حصول املرأة على التمويـل يف جنـوب أفريقيـا   ”عن  
احملدودة أمام املرأة للحصول على التمويل يعوق إنشاء املـشاريع النـسائية وتنميتـها واسـتدامتها                

ــة     . ورحبيتــها ــز اجلنــساين القــائم يف املؤســسات املالي ــضاً إىل التحي لــصاحل وأشــارت الدراســة أي
 وهلذا يسعى الصندوق لتحسني فرص حصول املرأة على التمويل الرمسي يف غياب أيـة               .الرجل

  .مدخرات شخصية
ــصغرية واملتوســطة احلجــم        ٢٣-١٣ ــشاريع ال ــا سياســات امل ــوب أفريقي ــد استعرضــت جن  وق

وقـد أُقـيم هيكـل مؤسـسي        .  وإطارها القـانوين بغيـة إجيـاد بيئـة متكينيـة بدرجـة أكـرب               والصغرى
ــ ــة والــصغرية      جدي ــا فيمــا يتعلــق باملــشاريع احلــضرية والريفي ــة احتياجــات جنــوب أفريقي د لتلبي

وكانـت العناصـر الفاعلـة الرئيـسية يف       . ، وتلـك الـيت متلكهـا املـرأة         والـصغرى  واملتوسطة احلجم 
وكالــة نتــسيكا لتــشجيع املــشاريع، وصــندوق مــشروع خــوال، وضــمان خــوال    : هــذا اهليكــل
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طين لألعمال التجارية الـصغرية، واملكاتـب اإلقليميـة للمـشاريع الـصغرية             االئتماين، واجمللس الو  
وقد حـصلت املـرأة علـى متويـل كـبري مـن هـذه املؤسـسات، وإن كـان                . )١١٤(واملتوسطة احلجم 

  .أقل مما حصل عليه الرجل
ويتــاح التمويــل احلكــومي أيــضاً للمنظمــات غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك املنظمــات   ٢٤-١٣

وكالـة التنميـة الوطنيـة، ووزارة التنميـة         : احلكومية عن طريق وكاالت التنمية مثل     النسائية غري   
االجتماعية، وصندوق تعزيـز اجملتمـع املـدين التـابع لـوزارة العمـل، وجملـس اليانـصيب الـوطين،                     

  .ووكاالت التنمية يف املقاطعات واحلكومات احمللية، مثل وكالة غوتينغ للتنمية
التنظيمي للخدمات املالية لتسهيل مبادرات االدخار التقليدية مثـل         ومت حترير اإلطار      ٢٥-١٣

وقد استفادت املرأة أيضاً من تدابري السياسات اليت توفر هلا احلمايـة العامـة             . اجلمعيات النسائية 
مــن احتيــال املقرضــني الــذين يفرضــون أســعار فائــدة مــضاعفة ويــصادرون لــوازم ذات طبيعــة    

  . املصرفية وبطاقات اهلويةشخصية، مبا يف ذلك البطاقات
ــل           ٢٦-١٣ ــتمكني مجاعــات مث ــة ل ــضاً بإدخــال آلي ــايل أي ــة القطــاع امل ــد أقنعــت احلكوم وق

األشخاص العاملني حلساهبم والذين يتعـذر علـيهم حـىت اآلن فـتح حـسابات مـصرفية ملمارسـة                   
ح  تـسمح للعـاطلني والعـاملني حلـساهبم بفـت          وهناك مبـادرة مـصرفية ملـصرف مزانـسي        . أعماهلم

وكــان لــذلك تــأثري إجيــايب علــى حيــاة النــساء، وكــثري منــهن ممــن يعملــون  . حــسابات مــصرفية
  .حلساهبم

ويفيد عـدد مـن الدراسـات األخـرية عـن صـاحبات املـشاريع بتعـذر احلـصول علـى                       ٢٧-١٣
  :)١١٥(البيانات، ومع ذلك متكنت املرأة من البقاء

  ؛التنظيمي يف املائة بأن الدعم املايل أهم من الدعم ٧٠أفاد   •  
 يف املائــة ال يعرفــون شــيئاً عــن املنظمــات الــيت تــدعم األعمــال التجاريــة يف  ٤٢وكــان   •  

  ؛جنوب أفريقيا
  ؛ يف املائة ال يعرفون شيئاً عن املنظمات اليت تستهدف املرأة بشكل خاص٥٢وكان   •  

__________ 
ية وتعزيز األعمـال التجاريـة الـصغرية يف جنـوب           ، االستراتيجية الوطنية لتنم   ١٩٩٥مجهورية جنوب أفريقيا،     )١١٤(

  .أفريقيا
)١١٥( Cited by Minister in the Presidency, Women Entrepreneurship – The Backbone of the 2nd Economy, 

Presented to the Gwe Unit, National Consultation Policy Conference, 03-04 August 2006. The Forum-

Bryanston. Thursday, 03 August 2006.  
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ود، نـ  يف املائة مـن اهل ١١ يف املائة من صاحبات األعمال من األفريقيات، و    ٧١وكان    •  
  ؛ يف املائة من امللونني٨و 

  ؛ يف املائة من صاحبات املشاريع يف املناطق الريفية١٥وكان   •  
  ؛ يف املائة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات٣١وكان   •  
 يف املائة من النساء بأن العائدات الـيت تولـدت مـن مـشاريعهن بلغـت                 ٦٥,٥واعترف    •  

  ؛ند را١٠٠ ٠٠٠أكثر من 
  . سنوات٥ يف املائة من النساء ميارسن أعماهلن لفترة تقل عن ٦٩وكان   •  
ــام        ٢٨-١٣ ــصغرية واملتوســطة احلجــم ع ــسنوي للمــشاريع ال ــشري االســتعراض ال  ٢٠٠٣وي

 رجـل   ٥٧٠ ٠٠٠والذي أجرته وزارة التجارة والصناعة إىل أنه يوجد يف القطاع غري الرمسي             
ــاملني حلــساهب    ــن أصــحاب األعمــال والع ــا يوجــد  م ــن صــاحبات   ٦٦٤ ٠٠٠م، بينم ــرأة م  ام

ــامالت حلــساهبن   ــال والع ــه يوجــد يف القطــاع الرمســي     . األعم  رجــل مــن  ٣٧٨ ٠٠٠غــري أن
ــاملني حلــساهبم بينمــا يوجــد     ــرأة فقــط مــن صــاحبات   ١٢٨ ٠٠٠أصــحاب األعمــال والع  ام

يــة مملوكــة  يف املائــة مــن العمالــة الرمس٢٨وهــذا يعــين أن قرابــة . األعمــال والعــامالت حلــساهبن
وال يــزال الرجــل هــو الــذي  .  يف املائــة مــن العمالــة غــري الرمسيــة مملوكــة للنــساء  ٦٢للنــساء و 

  .يسيطر على االقتصاد الرمسي
وكان الغرض من إنشاء شبكة جنوب أفريقيا لصاحبات املشاريع هـو التغلـب علـى       ٢٩-١٣

ــد     ــها  العقبــات املــستمرة الــيت تواجههــا صــاحبات املــشاريع فيمــا يتعلــق بب ء مــشاريعهن وتنميت
وهذه الشبكة هي مبثابة منتدى للربط الـشبكي جيمـع أفـراداً ومنظمـات يلتزمـون                . واستمرارها

 عـضو   ٢ ٠٠٠وكان مـن بـني إجنازاهتـا حـىت اآلن تعـيني             . ر صاحبات املشاريع  يبتشجيع وتطو 
 جمـال   وتعتـرب التكنولوجيـا للمـرأة يف      . حمتمل ميلكن مشاريع صغرية ومتوسطة على نطـاق البلـد         

العمــل مبــادرة هتــدف إىل حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى العلــم والتكنولوجيــا للمــرأة يف جمــال  
  .العمل، وخاصة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم

  األنشطة التروحيية، واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافية): ج (١٣املادة     
الفعليـة للمـرأة فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف      مت اختاذ عدد من التـدابري لتـسهيل املـساواة         ٣٠-١٣

وقد أدى هذا إىل وجود متزايد للمرأة يف األلعـاب الرياضـية            . األلعاب الرياضية واحلياة الثقافية   
وقـد ُخـصص    . وحتسن كبري يف ِمَنح احلكومة ورعاية القطاع اخلاص لأللعاب الرياضـية للمـرأة            

الت من قبيل الكتابة، واملوسيقى، واألفـالم،       التمويل أيضا لدعم وتعجيل مشاركة املرأة يف جما       
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وتقوم وكالة التنوع اإلعالمي واملؤسـسة الوطنيـة لألفـالم واملطبوعـات بـدور          . والفنون اجلميلة 
  .رئيسي يف هذه التدابري

ــاك الكــثري مــن عــدم       ٣١-١٣ ــزال هن ــه ال ي ــدرك احلكومــة أن ــرأة   وت ــة بــني امل املــساواة الفعلي
  .لربامج اليت هتدف إىل حتسني الوضع الفعلي للمرأةوجيري وضع عدد من ا. والرجل

  
  تدابري خاصة للمرأة الريفية: ١٤املادة     

  :تشمل القوانني الوطنية اليت كان هلا تأثري على املرأة الريفية  ١-١٤
ــي    •   ــانون إصـــالح األراضـ ــستأجرين(قـ ــال املـ ــم  (١٩٩٦، )العمـ ــانون رقـ ــسنة ٣القـ  لـ

  ؛)١٩٩٦
ــد   •   ــانون تع ــادة وإصــالح األراضــي،    ق ــوانني إع ــم   (١٩٩٦يل ق ــانون رق ــسنة ٧٨الق  ل

  ؛)١٩٩٦
  ؛)٢٠٠٣ لسنة ٤٨القانون رقم  (٢٠٠٣قانون تعديل إلعادة حقوق األراضي،   •  
  ؛)٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  (٢٠٠٤، اجملتمعيةاألراضي حقوق قانون   •  
  ؛)١٩٩٧ لسنة ١٠٧القانون رقم  (١٩٩٧، اإلسكانقانون   •  
ــ  •   ــوق  انون ق ــادة حق ــم   (١٩٩٤األراضــي، إع ــانون رق ــسنة ٢٢الق ــصيغته )١٩٩٤ ل  ب

  ؛املعدلة
  ؛)١٩٩٧ لسنة ١٠٨القانون رقم  (١٩٩٧، خدمات املياهقانون   •  
  )١٩٩٨ لسنة ٢١القانون رقم  (١٩٩٨األراضي، تعديل مصرف قانون   •  
  .الربنامج املتكامل للتنمية الريفية املستدامة  •  
 جلنـوب أفريقيـا عـن إصـالح األراضـي بـصفة خاصـة علـى أنـه            الكتاب األبيض نص  يو  ٢-١٤

 علـى إلغـاء     الكتـاب األبـيض    كـذلك نـص   . يلزم إلغاء مجيع القيود اليت ال تزال متّيز ضد النـساء          
ع  احلكومــة بتنفيــذ تــدابري تــشجمجيــع القيــود التــشريعية أمــام اســتخدام املــرأة لألراضــي، وألــزم 

 أن الغرض من إصالح األراضـي هـو حتقيـق تكـافؤ     مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القرار، وأكد      
. ذلك علـى وجـوب إعطـاء األولويـة للمـرأة           الكتـاب كـ    ونص. الفرص لكل من املرأة والرجل    

اد  هتـدف إىل إجيـ     )١١٦( بسياسات جنسانية قطاعية إلصـالح األراضـي       الكتاب األبيض  وقد ُعزز 

__________ 
  . وزارة شؤون األراضيوضعته  )١١٦(
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بيئــة متكينيــة للمــرأة للحــصول علــى األراضــي، وامتالكهــا، واإلشــراف عليهــا، واســتخدامها،   
  .وإدارهتا وكذلك احلصول على االئتمانات الستخدام األراضي بصورة منتجة

الكتــاب ها وســعى تــشريع إصــالح األراضــي بعــد ذلــك إىل تفعيــل الرؤيــة الــيت حــدد     ٣-١٤
وقد مت تعزيز حقوق املرأة يف األراضي بإلغاء التمييز ضـد املـرأة        . اجلنسانية والسياسات   األبيض

ــة يف إطــار القــانون العــريف، وحقــوق اإلرث يف إطــار هــذا النظــام      ــة الزوجي يف الــزواج وامللكي
  .١٦ و ١٥ نيالقانوين انظر املادت

ة عـن طريـق    وخالل الفترة قيـد االسـتعراض، تطـور متكـني املـرأة الريفيـة بدرجـة كـبري                   ٤-١٤
 ١٩٩٦، )املــستأجرين الــزراعيني(تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف تنفيــذ قــانون إصــالح األراضــي  

ــم  ( ــانون رقـ ــسنة ٣القـ ــكان،  )١٩٩٦ لـ ــانون اإلسـ ــم   (١٩٩٧؛ وقـ ــانون رقـ ــسنة ١٠٧القـ  لـ
؛ وقـانون تعـديل   )١٩٩٧ لـسنة  ١٠٨القـانون رقـم    (١٩٩٧؛ وقانون خدمات املياه،    )١٩٩٧

ــصرف األراضــي،   ــم   (١٩٩٨م ــانون رق ــسنة ٢١الق ــة   )١٩٩٨ ل ــل للتنمي ــامج املتكام ؛ والربن
ملكيـة األراضـي واإلشـراف عليهـا، واحلقـوق          : وقـد تـضمنت املزايـا الفعليـة للمـرأة         . املستدامة

األخــرى يف األراضــي، وحقــوق التعــدين، واحلقــوق املتعلقــة مبــزارع الــصيد واملــوارد الطبيعيــة   
إنــشاء الوظــائف مبــا يف ذلــك مــشاريع توليــد   األخــرى، واحلــصول علــى املــسكن، ومبــادرات  

ملساعدة الذاتية، وحتسني فرص احلصول على االئتمانات، والفرص اجلديـدة لألعمـال            باالدخل  
  .التجارية

 يف املائـة مـن جممـوع عـدد          ١٣,٣وكانت اُألسر املعيشية اليت تعوهلـا امـرأة متثـل قرابـة               ٥-١٤
ح وإعادة توزيع األراضي واحليـازة خـالل الفتـرة          اُألسر املعيشية اليت استفادت من برامج إصال      

 اُألســر املعيــشية نميثــل زيــادة عــ وكــان هــذا . )١١٧(٢٠٠٧ديــسمرب / إىل كــانون األول١٩٩٤
 أُسـرة وكانـت اُألسـر املعيـشية       ١ ٠١٦البـالغ عـددها     و ١٩٩٤املسجلة يف بدايـة برنـامج عـام         

إىل أن قــانون إعــادة األراضــي أعــاد ويعــزى هــذا .  يف املائــة فقــط١,٢الــيت تعوهلــا امــرأة متثــل 
ومـالَّك هـذه    . ملكية األراضي ملالكيها السابقني الذين انُتزعت منهم بـسبب الفـصل العنـصري            

وتتركــز جهـود احلكومــة لتـصحيح هــذه االخــتالالت   . األراضـي هــم يف غالبيتـهم مــن الرجـال   
. يـق التنميـة املـستدامة   اإلنسانية على إصالح األراضي الذي يتيح فرصاً أفـضل أمـام املـرأة لتحق      

 يف املائـة حبلـول      ٣٠ووضعت جنوب أفريقيا أهدافاً لزيادة نسبة املرأة اليت متتلـك األراضـي إىل              
ويبيِّن اجلدول أدنـاه نـسبة األراضـي اململوكـة للمـرأة بعـد اإلصـالح الزراعـي يف                   . ٢٠١٥عام  

__________ 
تقرير إحصائي أعدتـه مديريـة الرصـد والتقيـيم التابعـة            : وزارة شؤون األراضي، إحصاءات إصالح األراضي      )١١٧(

  .للوزارة، بريتوريا، جنوب أفريقيا
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حيــث تالحــظ  علــى نطــاق املقاطعــات، ٢٠٠٧ديــسمرب / إىل كــانون األول١٩٩٤الفتــرة مــن 
  .فروق كبرية بني املقاطعات

    
  ٩اجلدول 

  ملكية املرأة لألراضي يف املقاطعات
  األراضي اململوكة للمرأةنسبة   املقاطعة

  %١١,٣٥  كيب الشرقية
  %٢٥,٨٧  الوالية احلرة

  %٩,٦٥  غوتينغ
  %٧,٦٣  ناتال –كوازولو 
  %٨,٥٦  ليمبوبو

  %١,٦٣  مبوماالنغا
  %٣٢,٣٥  كيب الشمالية

  %١٤,٣٢  مقاطعة الشمال الغريب
  %٤١,٢٥  كيب الغربية

  %١٣,٢٩  اجملموع
    

وقد عملت حكومة جنوب أفريقيا على إجياد بيئة متكينية لزيـادة فـرص حـصول املـرأة         ٦-١٤
ويف هــذا الــصدد، . علــى األراضــي واإلشــراف عليهــا عــن طريــق إجيــاد فــرص ائتمانيــة للمــرأة  

 يف املائــة ٤٠لكيــة األراضــي وهــو ملــى االئتمانــات ووضــعت احلكومــة هــدفاً حلــصول املــرأة ع
. ١٩٩٤وقد أتاح هذا فرصاً كثرية أمام املـرأة حليـازة األراضـي منـذ عـام                 . ٢٠١٥حبلول عام   

ويتضمن اجلدول أدنـاه أرقامـاً تبـيِّن االئتمانـات العامـة املقدمـة للمـرأة كمـستفيدة مـن برنـامج                      
  .٢٠٠٧ إىل ١٩٩٤إصالح األراضي يف الفترة من 
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  ١٠اجلدول 
   من برامج إصالح األراضياتاملستفيد

  ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٤: املستفيدات من برامج إصالح األراضي
  اليت استفادت منها املرأةالقروض حجم   النساءنسبة   عدد النساء  عدد األفراد  املقاطعة

   راند١٠٩ ٠٠٣ ٤٤٩,٠٠  %١١,٣٥  ٢ ٦٣٢  ٢٣ ١٨٥  كيب الشرقية
   راند٣ ٨٣٤ ٠٦٣,٠٠  %٢٥,٨٧  ١ ٨٥٨  ٧ ١٨٢  الوالية احلرة

   راند١٨ ٩٣٨ ٦٩٨,٠٠  %٩,٦٥  ٦٧٥  ٦ ٩٩٧  غوتينغ
   راند٨ ٩٢٢ ١١٥,٠٠  %٧,٦٣  ٢ ٣١١  ٣٠ ٢٨٢  ناتال -كوازولو 
   راند٢٢ ٢٦٢ ٥٨٧,٠٠  %٨,٥٦  ٥٤٧  ٦ ٣٩٢  ليمبوبو

   راند٠,٠٠  %١,٦٣  ١٨٤  ١١ ٢٩٤  مبوماالنغا
   راند٢٤ ٨٠١ ٧٥٥,٠٠  %٣٢,٣٥  ٧٧٧  ٢ ٤٠٢  كيب الشمالية

   راند٢١ ١٥٩ ٦٤٦,٠٠  %١٤,٣٢  ٤ ١٢٩  ٢٨ ٨٣٢ مقاطعة الشمال الغريب
   راند١ ٩٨٨ ٦٥٣,٠٠  %٤١,٢٥  ٣ ٥٠٠  ٨ ٤٨٤  كيب الغربية

   راند٢١٠ ٩١٠ ٩٦٦,٠٠  %١٣,٢٩  ١٦ ٦١٣  ١٢٥ ٠٥٠  اجملموع
    

تابعــة وتعــد الــربامج املتكاملــة للتنميــة الريفيــة املــستدامة واخلــدمات األساســية اجملانيــة ال  ٧-١٤
احلكم احمللي من بني التـدخالت الـيت تفيـد النـساء الريفيـات والفقـراء، مـع                  وقاطعات  امل ةلوزار

وحيقـق نطـاق وجمـال األنـشطة الـيت          .  من الرجال والنساء يـستفيدون مـن هـذه الـربامج           أن كال 
يانـات   وال توجد يف هذه املرحلة قاعدة ب       . وتؤثر على نوعية حياة املرأة     ، منافع جمتمعية  قوم هبا ت

. وطنية مصنفة حسب نوع اجلـنس تـبني كيـف يـستفيد الرجـال والنـساء مـن هـذين الربنـاجمني                  
ويؤمل أن يؤدي إطـار سياسـات احلكـم احمللـي إىل تـوفري بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس                       

ومع أن مجيع البلديات مكلفة بتقدمي خدمات أساسـية جمانيـة، فـإن كـثرياً مـن         . بصورة منتظمة 
لديها موارد كافية واملوجودة خارج املناطق الريفيـة حتـرز تقـدماً كـبرياً يف تقـدمي                 البلديات اليت   
  .هذه اخلدمات

وتعـد  . ٢٠٠٠وقد ُوضـعت االسـتراتيجية املتكاملـة للتنميـة الريفيـة املـستدامة يف عـام                   ٨-١٤
 يهـدف    الـذي  وزارة املقاطعات واحلكم احمللي املنسقة الوطنية للربنامج املتكامل للتنمية الريفيـة          

إىل تنظيم محلة مستمرة ضـد الفقـر والتخلـف، وجتميـع مـوارد كافـة مـستويات احلكـم الثالثـة                      
وتستهدف هـذه االسـتراتيجية، حـسب تـصورها، النـساء والـشباب واملعـوقني               . بطريقة منسقة 
ــاً علــى   . كمــستفيدين ــامج حالي ــشرقية،   ٢١ويركــز الربن ــسياً يف مقاطعــات كيــب ال  جمــاالً رئي

 ناتال، والوالية احلرة، وليمبوبو، وكيب الشمالية حيث يعترب الفقـر           -كوازولو  ومبوماالنغا، و 
  .من السمات املشتركة
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هـذا  و. ويساهم برنامج اخلدمات األساسية اجملانية أيضاً يف التخفيـف مـن وطـأة الفقـر                ٩-١٤
 الربنامج يطالب كل بلدية بأن تضع وتعتمد سياسة داخليـة توضـح املعـايري الـيت سُتـستخدم يف                  
حتديد َمن املستحق من السكان الداخليني والتأكد من أن الـسكان احمللـيني غـري القـادرين علـى          
حتمُّل نفقات اخلدمات األساسية ميكنهم احلصول على هذه اجملموعة من اخلدمات اليت يوفرهـا              

واملعـايري الـيت حتـدد      ). املياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والـتخلص مـن النفايـات         (الربنامج  
َمن املـستحق ال تـضع بـاملرأة بالـضرورة ضـمن الفئـة ذات األولويـة ولكنـها تـستفيد علـى قـدم                         

وتعمــل هـذه الــسياسة علـى ختفيــف العـبء املــايل خاصـة بالنــسبة لُألســر     . املـساواة مــع الرجـل  
غـري أن اُألسـر املعيـشية    . املعيشية ذات املوارد احملدودة وحتـسني نوعيـة حيـاة املـواطنني الـريفيني      

وتقـدم بعـض البلـديات تـسهيالت لألشـخاص ذوي           .  يعوهلا أطفال تعترب من الفئات احمللية      اليت
  .اإلعاقة
وتساعد التدابري واُألطر التالية بوزارة شـؤون األراضـي علـى حتقيـق جـدول أعمـال                   ١٠-١٤

 التــوطنيبرنــامج االســتعادة، وعمليــة تنفيــذ : احلكومــة بــشأن إعــادة التوزيــع العــادل لألراضــي 
، وبرنامج إصـالح األراضـي واإلصـالح        التوطنياخلاصة باألعمال التجارية، واستراتيجية تنفيذ      
ــة    ــة والريفي ــة الزراعي ــرأة يف التنمي ــي، وامل ــى     . الزراع ــائم عل ــامج ق ــو برن ــامج االســتعادة ه وبرن

أة اخلاصـة  املـشروع إىل ضـمان املعاملـة واحلمايـة العادلـة ملطالـب املـر          موظفـو   سعى  ياحلقوق، و 
وعنـد اسـتعادة األرض، تـصبح املـرأة جـزءاً أساسـياً        . باألراضي يف اُألسـرة وكـذلك يف اجملتمـع        

مــن عمليــة التخطــيط لــضمان اســتدامة التــوطني، واســتخدام األراضــي يف احلاضــر واملــستقبل،   
ويظهــر االلتــزام باملــساواة بــني اجلنــسني يف ختــصيص األراضــي يف . طــيط األعمــال التجاريــةوخت
يع السياسات، وتشري القوانني على وجه اخلـصوص إىل تلبيـة احتياجـات املـرأة كمـستفيدة،                 مج

  .)١١٨()٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  (٢٠٠٤مثالً عن طريق حقوق األراضي اجملتمعية، 
ــوزارة شــؤون األراضــي كيــف تــستطيع املــرأة       ١١-١٤ وتوضــح سياســة املــنح واخلــدمات ب

مـن هـذه الـسياسة     ) أ (١-٢وتنص الفقـرة    . قدمها الوزارة احلصول على األراضي واملنح اليت ت     
األشـخاص املعـدمون أو    وهـم  -املستحقني ”بوضوح على إعطاء األولوية للمرأة بوصفها من  

 الـذين يرغبـون يف      -األشخاص ذوو الفرص احملدودة للحصول على األراضي وخاصـة النـساء            
وتـساعد مـنح التـوطني والتنميـة        . “احلصول على األراضي وفـرص التـوطني يف املنـاطق الريفيـة           

وتـبني إحـصاءات الـوزارة أن       . على استعادة األراضي، والتخطـيط املـستدام، وتـأمني األراضـي          
.  أُسرة معيشية تعوهلا امرأة على األقـل اسـتعادت أراضـيها وملكيتـها هلـذه األراضـي                 ٩٤ ١٦٦

 -يف مقاطعـة كوازولـو   ) ندومو وتيميب(ويف احتفال أخري بتسليم األراضي للمجتمعات احمللية      
__________ 

  .املصدر نفسه )١١٨(
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 ٥٦٢ أُسرة معيشية تعوهلـا امـرأة مـن بـني املـستفيدين البـالغ عـددهم        ١٤٢ناتال، كانت هناك   
  .)١١٩(أٌسرة حصلت على حقوق التوطني

: وال يــزال هنــاك عــدد مــن التحــديات الــيت تواجــه املــرأة يف اجملتمعــات الريفيــة مثــل   ١٢-١٤
ريـة التعـبري للمـرأة يف املنـاطق النائيـة والريفيـة، وعـدم        املواقف والقوالب النمطية جتاه املرأة، وح 

الــسماح هلــا بإبــداء الــرأي أو املــشاركة يف القــرارات أثنــاء االجتماعــات أو حــىت املــشاركة يف  
ولـذلك  . االجتماعات، خاصة عندما يتعني على اجملتمع احمللي البت يف شـكل مالئـم للتعـويض          

ساء والرجـال بـصورة منفـصلة للحـصول علـى آراء      أي للنـ (ُتعقد االجتماعات ألطراف خمتلفة    
. ويبدو أن املرأة احلـضرية تعـرف حقوقهـا بـصورة أفـضل مـن املـرأة الريفيـة            ). كل من الطرفني  

ــا يف األراضــي          ــق حبقوقه ــا يتعل ــف فيم ــة والتثقي ــة حاجــة كــبرية إىل التوعي ــرأة الريفي ــدى امل ول
  .واحلصول على املوارد، كما يتضح من خالل هذا التقرير

وجيري االحتفال يف اجملتمعات الريفية باملناسبات اخلاصـة بالـدعم واملـساندة، مبـا يف                 ١٣-١٤
وقد أتاح املؤمتر العاملي الرابع للمرأة الريفيـة الـذي استـضافته            . ذلك اليوم العاملي للمرأة الريفية    

وقـد  . املتبـادل  للمرأة الريفية العادية منتدى لتقاسم اخلربات والتعلُّم ٢٠٠٦جنوب أفريقيا عام    
أفــادت املــرأة يف جنــوب أفريقيــا علــى وجــه اخلــصوص بأنــه علــى الــرغم مــن جهــود احلكومــة   
لتــشجيع متكــني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني مــن خــالل طائفــة مــن الــربامج، إال أهنــا ال تــزال 
تواجــه حتــديات ضــخمة مثــل الفقــر، وعــدم احلــصول علــى األراضــي واملــوارد، واالفتقــار إىل    

  .)١٢٠()يم، واُألمية، وعدم كفاية املعونة احلكوميةالتعل
وقــد قطعــت جنــوب أفريقيــا أشــواطاً كــبرية خــالل الــسنوات العــشر املاضــية لتــوفري   ١٤-١٤

اخلــدمات األساســية، غــري أن حيــاة املــرأة الريفيــة الــسوداء يف بعــض اجملتمعــات ال تــزال صــعبة   
 وهـو مـا يـستغرق    ،ار املياه واحلطـب حيث يتعني عليها القيام بأعمال يومية ضرورية مثل إحض  

وال تـزال ملكيـة املـرأة لألراضـي متثـل قـضية معقـدة ومـثرية للجـدل يف                    . وقتاً طويالً من يومهـا    
ــق          ــها عــن طري ــستمرة ملعاجلت ــود م ــاج إىل جه ــذه حتت ــا وه ــوب أفريقي ــة جبن ــات التقليدي اجملتمع

  .ة املرأة أمام القانونالتثقيف، ومحالت حقوق اإلنسان، والعرض على احملاكم لضمان مساوا
  
   التمكني االقتصادي): أ (١٤املادة   
وضعت جنـوب أفريقيـا سياسـات تزيـد مـن فـرص حـصول املـرأة علـى االئتمانـات                       ١٥-١٤

ولتلبية احتياجات الفقـراء مـن املـسكن واملـأوى، أُنـشأ صـندوق              . ني املرأة اقتصادياً  كلضمان مت 
__________ 

  .٢٠٠٨أبريل /خلاص باالتفاقية، نيسانمدخالت من وزارة شؤون األراضي للتقرير ا  )١١٩(
  .٢٠٠٨أبريل /مدخالت من وزارة شؤون األراضي للتقرير اخلاص باالتفاقية، نيسان )١٢٠(
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عــن طريــق الوســطاء لُألســر املعيــشية املنخفــضة    ليقــدم قروضــاً )١٢١(قــروض اإلســكان الريفــي 
واإلسـكان اإلضـايف عمليـة مدفوعـة بالـسكان تـسعى إىل             . الدخل ألغراض اإلسـكان اإلضـايف     

ــات لتحــسني        ــة مــن احلــصول علــى االئتمان ــاطق الريفي ــدخل يف املن متكــني اُألســر املنخفــضة ال
 حتقيـق احلـصول علـى مزايـا         وجيب على املستفيدين من الدعم املـسامهة يف       . مساكنهم أو بنائها  

، طُلــب مــن املــستفيدين مــن الــدعم تقــدمي ٢٠٠٢أبريــل /واعتبــاراً مــن نيــسان. دعــم اإلســكان
وقد مت إعفـاء املـستفيدين مـن الـدعم الريفـي إىل حـد كـبري                 .  راند ٢ ٤٧٩,٠٠ قدرها   ةمسامه

  .من تقدمي هذه املسامهة
 مجيـع أحنـاء البلـد       ن املشاريع يف  ومن خالل وزارة التنمية االجتماعية، يوجد عدد م         ١٦-١٤

وعلــى ســبيل املثــال، قــدمت مــشاريع األمــن . لتــسهيل الــتمكني االقتــصادي والتنميــة املــستدامة
،  امــرأة٨٩ اســتفادت مهــا جلمعيــة تطــوير املــرأة  رانــد٤٢٠ ٠٠٠الغــذائي يف كيــب الــشمالية 

خلبــز، وتلقــت  رانــد لثمــاين ســيدات قمــن ببنــاء متجــر لبيــع ا ٢٥٠ ٠٠٠ خمبــز احللــوى وتلقــى
ــة حــدائق اخلــضروات   ــد للمــشاركني يف إدارة حــدائقه ٤٢٠ ٠٠٠مجعي ــة اخلاصــة  ا ران  املرتلي
  .)١٢٢(ولبيع منتجاهتا للمجتمع احمللي

 وعناصـر أخـرى مـن برنـامج التخفيـف           املوسـع كذلك وجَّه برنامج األشغال العامة        ١٧-١٤
وقــد . مكني االقتـصادي للمـرأة الريفيـة   مـن وطـأة الفقـر جبنـوب أفريقيـا اهتمامــاً خاصـاً إىل الـت       

لتــشييد وألخريــات يف بااصــة اخلشاريع املــ صــاحبات  مــنأتــاح هــذا فرصــاً أمــام املــرأة لتــصبح 
وقـد  . وظائف األشغال العامة، مثل بناء الطرق، واليت كانت ُتخصص يف السابق للرجال فقط            

  .ذُكر هذا أيضاً يف إطار املادة اخلاصة بالعمالة
تعرضت حكومة جنـوب أفريقيـا معـايري التمويـل اإلمنـائي والـبىن التحتيـة الختـاذ             اسو  ١٨-١٤

تــدابري خاصــة بتحــسني فــرص احلــصول علــى االئتمانــات وأشــكال التمويــل األخــرى للنــساء    
وقد تضمَّن هـذا إدخـال تغـيريات علـى قـانون تعـديل مـصرف األراضـي،                  . الريفيات والسكان 

ومت تعزيـز التـدابري احلكوميـة جبهـود خمتلفـة مـن             . )١٢٣()١٩٩٨ لسنة   ٢١القانون رقم    (١٩٩٨
 الـذي   )١٢٤(ويعـد مـصرف تطـوير املـرأة       . جانب القطاع اخلـاص مـن أجـل متكـني املـرأة الريفيـة             

__________ 
تضع وزارة اإلسكان الوطنية هذه الربامج ملعاجلـة حـاالت عـدم التكـافؤ يف ملكيـة املـساكن بـسبب التمييـز                         )١٢١(

  .العرقي واجلنساين يف املاضي
  .٢٠٠٨ن مكتب وضع املرأة يف كيب الشمالية للتقرير اخلاص باالتفاقية، مدخالت م )١٢٢(
  ).١٩٩٨ لسنة ٢١القانون رقم  (١٩٩٨قانون تعديل مصرف األراضي،  )١٢٣(
  .وكالة مستقلة تقدم ائتمانات صغرى على غرار مصرف غرامني يف اهلند )١٢٤(



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 185 
 

يوّجــه خدماتــه االئتمانيــة الــصغرى إىل املــرأة الريفيــة بــشكل خــاص أحــد تــدخالت الــتمكني     
  .االقتصادي املستمر الذي ساعد على تطوير املرأة الريفية

واُتخذت أيضاً تـدابري إمنائيـة مثـل التعجيـل باحلـصول علـى مرافـق امليـاه، والـصرف                      ١٩-١٤
الصحي، والكهرباء، واهلاتف، والتعليم وكان هلا أيضاً أثر إجيايب يف حتـسني نوعيـة حيـاة املـرأة                  

  .ومتكينها االقتصادي، خاصة املرأة يف املناطق الريفية
  التنمية الريفية): ب (١٤املادة     
  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي): ١) (ب (١٤املادة     

ــا تــدابري تــشريعية وسياســية خمتلفــة لــضمان مــشاركة املــرأة       ٢٠-١٤ أدخلــت جنــوب أفريقي
. مــشاركة كاملــة علــى مجيــع املــستويات ويف مجيــع مراحــل وضــع وتنفيــذ التخطــيط اإلمنــائي    

القـانون   (٢٠٠٠ظم البلدية للحكم احمللـي،      وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أحكام قانون الن        
اليت تـنص علـى التمثيـل املتكـافئ للمـرأة، وتـستجيب لتطـوير املـرأة يف          ) ٢٠٠٠ لسنة   ٣٢رقم  

  .جماالت وضع وحتفيز ورصد اخلطط اإلمنائية املتكاملة
وتطالب التوجيهات احلكومية لسياسة األمن الغذائي أيضاً مبـشاركة املـرأة ومراعـاة               ٢١-١٤
وقـد سـعت التـدابري البيئيـة إىل احلفـاظ           . اجاهتا البيئية يف الدراسـات اخلاصـة بالتـأثري البيئـي          احتي

  .على نظم املعرفة احمللية للمرأة وضمان استفادهتا من أي اتصال يتعلق باملعرفة
  املرأة والبيئة    

ــن         ٢٢-١٤ ــاملرأة كواحــدة م ــة ب ــضايا البيئي ــنظم الق ــيت ت ــسياسات ال ــشريعات وال ــرف الت تعت
وقـد تـضمَّن الدسـتور      . صحاب املصلحة الرئيسيني واهلامني وبذلك تتناول قضايا متكني املـرأة         أ

ــاً ممــا أكــد أمهيــة االســتخدام املــستدام للمــوارد      حكمــاً خاصــاً بــاحلق يف التنميــة املــستدامة بيئي
  .الطبيعية يف سياق جنوب أفريقيا

ذ الــيت قدمتــها إىل جلنــة وتؤكــد حكومــة جنــوب أفريقيــا يف خطتــها اخلاصــة بالتنفيــ   ٢٣-١٤
التنمية املستدامة أن نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ينبغي أن حتقق الفائـدة للجميـع،        

وتؤكـــد نتيجـــة مـــؤمتر قمـــة . املستـــضعفةوخاصـــة النـــساء والـــشباب واألطفـــال واجلماعـــات 
 متكـني املـرأة واملـساواة        التزام حكومة جنوب أفريقيا بـضمان إدمـاج        ٢٠٠٢جوهانسربغ لعام   

، واألهــداف اإلمنائيــة ٢١بــني اجلنــسني يف مجيــع األنــشطة الــيت تــضمَّنها جــدول أعمــال القــرن 
  .لأللفية، وخطة جوهانسربغ للتنفيذ

) ١٩٩٨ لـسنة    ١٠٧القـانون رقـم      (١٩٩٨ويعترف قانون اإلدارة البيئيـة الوطنيـة،          ٢٤-١٤
ويؤكـد  . تعزيـز مـشاركتهم   ضـرورة   دارة البيئيـة و   بالدور الذي تقوم به النـساء والـشباب يف اإل         
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ــة     ــرأة يف اإلدارة البيئي ــا علــى دور امل ــوب أفريقي ــة جلن ــسياسات البيئي ــاب  . إطــار ال ويعطــي الكت
 واألبيض عن اإلدارة البيئية األولوية لدعم مشاركة آخرين، مـن بينـهم النـساء واألشـخاص ذو      

  .مج ومشاريع التثقيف البيئي وبناء القدراتاإلعاقة، يف تصميم وختطيط وتنفيذ برا
وحتقــق االســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي فائــدة غــري مباشــرة     ٢٥-١٤

. للمرأة عن طريق ضمان استخدام وتنمية املـوارد الطبيعيـة الغنيـة هلـذا البلـد علـى حنـو مـستدام                 
ع اليت هتدف إىل التخفيف من وطـأة الفقـر          وتعترب املرأة من بني املستفيدين من الربامج واملشاري       

وفضالً عن هذا، كان السـتراتيجية التحـول يف الـصناعة الـسمكية تـأثري        . والتمكني االقتصادي 
  .على متكني املرأة عن طريق دعم صاحبات املشاريع يف هذه الصناعة

تها، جيوتقـوم وزارة الـشؤون البيئيـة والـسياحة مـن خـالل الوكالـة املنفـذة السـتراتي           ٢٦-١٤
وهــي وكالــة احلــدائق الوطنيــة جلنــوب أفريقيــا، بتــشجيع مــشاركة املــرأة علــى وجــه خــاص يف  

  .إدارهتا التعاونية، واالستخدام املتكافئ للموارد الطبيعية وتقاسم املنافع
ويف برنـــامج التخفيـــف مـــن وطـــأة الفقـــر، تركـــز مـــشاريع وزارة الـــشؤون البيئيـــة    ٢٧-١٤

 وظيفــة ٣٤ ٦٣٢، مت إنــشاء ٢٠٠٤وحــىت عــام . ة اجملتمعيــةوالــسياحة علــى مــشاريع الــسياح
 يف املائــة لألشــخاص ٢ يف املائــة للــشباب، و ٢٢ يف املائــة منــها للنــساء، و ٤٥مؤقتــة، ذهــب 

 يف املائـة شـغلتها   ٤٥ وظيفـة دائمـة، منـها    ٢ ٣٢٤وعالوة على ذلك، مت إنشاء      . ذوي اإلعاقة 
ــساء  ــشباب ١٥و (الن ــة شــغلها ال ــدريب ، مــع ختــ ) يف املائ ــام للت ــدريب . صيص عــشرة أي ومت ت
وتعتـزم  .  شخصاً حىت اآلن علـى مهـارات حمـو اُألميـة، واملهـارات العدديـة واحلياتيـة           ٢٩ ٦٧٢

 يوم تدريب مـن خـالل       ٧٤٠ ٣٠٠ وظيفة وختصيص    ٦٧ ٣٠٠حكومة جنوب أفريقيا إنشاء     
 اإليكولوجيـة   ، باسـتخدام محايـة التنـوع البيولـوجي واالسـتدامة          ٢٠٠٧هذا الربنامج حىت عـام      

وسـيكون نـصف املـستفيدين مـن        . لتوفري الوظائف وتوليد الدخل للفقـراء والعمـال غـري املهـرة           
  . يف املائة من الشباب٣٠النساء، و 

ق إزالـة أنـواع     يويهدف برنامج العمل من أجل املياه إىل إجياد فرص وظيفية عن طر             ٢٨-١٤
ويقـوم املـشروع   . نـشطة اقتـصادية أخـرى   النباتات الدخيلة لتحسني األمن املائي ضـمن تعزيـز أ       

 يف املائـة مـن      ٥٤شخص سنوياً من اجملتمعات الفقرية والريفيـة، منـهم           ٢٤ ٠٠٠بتوظيف حنو   
ووضــعت حكومــة جنــوب أفريقيــا، مــن خــالل التعــاون  .  يف املائــة مــن الــشباب٢٦النــساء و 

املهــارات احلياتيــة املــشترك بــني الــوزارات، منوذجــاً إلدمــاج الــصحة اإلجنابيــة والتــدريب علــى  
وأســفر الربنــامج عــن صــناعة ثانويــة بإجيــاد   . واخلــدمات للمــشاركني يف املــشاريع وجمتمعــاهتم 

فــرص أمــام األفــراد لبــدء أعمــاهلم التجاريــة اخلاصــة مثــل صــنع األثــاث مــن النباتــات الدخيلــة،  
  .ومعظم املستفيدين هم من األشخاص العاطلني ومعظمهم من النساء
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 ١٠ القـانون رقـم   (٢٠٠٤ن اإلدارة البيئيـة الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي،          نواظم ق وين  ٢٩-١٤
 الـذي يـشمل املـوارد البيولوجيـة احملليـة، ويـنص بـشكل خـاص                حيائيإلا التنقيب   ٢٠٠٤لسنة  

 للمنــافع الناشــئة عــن التنقيــب  مــن جانــب أصــحاب املــصلحةعلــى التقاســم العــادل واملتكــافئ
 الــيت لــديها  خلــصوص مــصاحل اجملتمعــات األصــلية    وحيمــي القــانون علــى وجــه ا   . اإلحيــائي

 اتفاقـات   وهناك مثاالن حـديثان عـن     . استخدامات ومعارف تقليدية خاصة باملوارد البيولوجية     
 بـني مركـز   فقـد مت التوصـل إىل اتفـاق   .  مشلت معـارف واسـتخدامات أصـلية       اإلحيائيللتنقيب  

 قام املـداوون مبوجبـه جبمـع        ني مداوين تقليدي  ١٠الدراسات والبحوث واالبتكار وجمموعة من      
ندوق اسـتئماين  ن االستخدام التجـاري يف صـ  ع، وأودعت املنافع الناشئة املعارف لصاحل املركز  

  .يديره املداوون، ومعظمهم من النساء
  :وتشمل التحديات احلرجة  ٣٠-١٤

  ى النساء بشكل خاص؛الرصد املستمر لتأثري السياسات والربامج عل  •  
   خاصة للنساء؛يصفه والتدخالت املوجهة  •  
  وحصول املشاريع والربامج اململوكة للمرأة على الدعم املايل؛  •  
  وختصيص حقوق للنساء يف صيد األمساك؛  •  
وضمان أن تليب عمليـات ختطـيط إدارة النفايـات وجـودة اهلـواء االحتياجـات اخلاصـة                     •  

  للمرأة؛
) مثـــل الـــصناديق االســـتئمانية(املـــرأة يف إطـــار الترتيبـــات املؤســـسية وضـــمان متكـــني   •  

  .للحصول على منافع من األنشطة اخلاصة باستخدام وإدارة املوارد الطبيعية
  احلصول على تسهيالت الرعاية الصحية): ٢) (ب (١٤املادة     

يــة علــى أعطــت التــدابري احلكوميــة األولويــة ملــسألة تــأمني حــصول اجملتمعــات الريف    ٣١-١٤
ــد هبــدف القــضاء علــى      ــة وخــدمات التولي ــة الــصحية األولي ــات  الرعاي الوفيــات النفاســية ووفي

وقــد . ويــشمل هــذا تقــدمي حــوافز لألطبــاء لتــشجيعهم علــى العمــل يف املنــاطق الريفيــة. الُرضَّــع
نوقشت التدابري اخلاصة بتسهيالت الرعاية الصحية للمرأة الريفيـة مبزيـد مـن التفـصيل يف إطـار                  

  .١٢ادة امل
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي): ٣) (ب (١٤املادة     

ركزت التدابري احلكومية اخلاصة خبدمات الضمان االجتماعي اليت توفرها احلكومـة             ٣٢-١٤
، ٢٠٠٤ففـي عـام     . على إزالة الفوارق العنصرية يف أحجام املـنح وأنواعهـا         ) املنح االجتماعية (
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مـة محلـة رئيـسية هبـدف مـساعدة أولئـك الـذين ُحرمـوا مـن بطاقـات اهلويـة يف                       استهلت احلكو 
وتعتـرب بطاقـات اهلويـة مـن الوثـائق اهلامـة ألهنـا تؤكـد                . عهد الفصل العنصري للحصول عليهـا     

ــنح          ــل امل ــة مث ــى اخلــدمات االجتماعي ــن احلــصول عل ــن كــل شــخص م ــشخص ومتكِّ وضــع ال
ومعظم املتضررين هم من الـسكان الـريفيني الـسود          . االجتماعية، واإلسكان، والفرص اإلمنائية   

وكثري منهم نساء مسنات، وأُمهات وحيدات، ونساء يقدمن الرعاية ألطفـال أقـارهبن، ونـساء          
  .)١٢٥(ذوات إعاقة

  لتعليم والتدريبا): ٤) (ب (١٤املادة     
ــة ميــثالن حتــدياً كــبرياً     ٣٣-١٤ تقــصاء وطبقــاً الس. ال يــزال التعلــيم والتــدريب للمــرأة الريفي

 يف املائــة فقــط مــن النــساء الريفيــات التعلــيم الثــانوي مقابــل ١٥، اســتكمل )١٢٦(الــسوق احمللــي
وقــد نفــذت جنــوب أفريقيــا تــدابري خاصــة يف جمــايلّ التعلــيم  . يف املائــة للنــساء احلــضريات ٥٠

والتدريب لضمان عـدم تـرك املـرأة الريفيـة دون تعلـيم، مثـل تنميـة املهـارات، والتـدريب علـى                   
ادة، واملــنح الدراســية، وتــدابري هتــدف إىل التعجيــل مبــشاركة املــرأة يف جمــاالت الرياضــيات القيــ

وتشري سياسات التمكني االقتصادي الواسع النطـاق للـسود علـى وجـه             . والعلوم والتكنولوجيا 
ولـدى برنـامج    . التحديد إىل تدابري خاصـة لـتمكني الـسكان الـريفيني، مبـن فـيهم املـرأة الريفيـة                  

 أيــضاً توجيهــات خاصــة تتعلــق بفــرص التــدريب للمــرأة واجملتمعــات    املوســعالعامــة األشــغال 
  .الريفية

  مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي ومشاريع التوطني): ٥) (ب (١٤املادة     
 لـسنة   ٢٢القـانون رقـم      (١٩٩٤ميكن أن تكون لقانون استعادة حقوق األراضـي،           ٣٤-١٤

ضـرورة إعطـاء األولويـة      ”فهـو يـنص علـى       . مـن املنظـور اجلنـساين     آثار غري مقصودة    ) ١٩٩٤
ويهـدف إىل إعـادة األراضـي ألولئـك الـذين كانـت هلـم قبـل ذلـك                   “ للسكان األكثر احتياجـاً   

ــوق ــي، حقـ ــساء  و يف األراضـ ــن النـ ــسوا مـ ــم ليـ ــام    . معظمهـ ــانون يف عـ ــذا القـ ــدل هـ ــد ُعـ وقـ
١٢٧(٢٠٠٣(.  

__________ 
  .معلومات قدمتها وزارة الشؤون الداخلية )١٢٥(
)١٢٦( Markinor, 2007.  
  ).٢٠٠٣ لسنة ٤٨القانون رقم  (٢٠٠٣قانون تعديل استعادة حقوق األراضي،  )١٢٧(



CEDAW/C/ZAF/2-4  
 

10-28861 189 
 

  اجلزء الرابع
  لقانون يف الشؤون املدنيةاملساواة أمام ا: ١٥املادة     

  
   املساواة أمام القانون): أ (١٥املادة   
كان أهم تغيري أساسي يتعلق باملساواة أمام القـانون يف الـشؤون املدنيـة هـو االعتـراف            ١-١٥

ــريف      ــانون الع ــرأة املتزوجــة مبوجــب الق ــل للم ــانوين الكام ــة   . بالوضــع الق ــذا هناي ــد وضــع ه فق
ملتزوجة مبوجب القانون العريف للـسلطة الدائمـة للـزوج وفقـاً لقـانون              إلخضاع املرأة األفريقية ا   

  ).١٩٢٧ لسنة ٣٨القانون رقم  (١٩٢٧إدارة السود، 
والغـرض مـن    .  بشأن خالفة القانون العـريف     )١٢٨(وقد وافق الربملان على مشروع قانون       ٢-١٥

يـث أصـبح للنـساء      هذا القانون هو تفعيل املبـدأ الدسـتوري اخلـاص باملـساواة أمـام القـانون، ح                
وكـان  . والرجال واألوالد والبنات نفس حقوق املرياث يف ممتلكات األزواج أو اآلباء املتـوفني            

 أول تــدبري ملمــوس خــارج الدســتور حيظــر التمييــز ضــد  )١٢٩())ج (٨القــسم (قــانون املــساواة 
م اخلاصـة   ومنذ ذلك الوقت، ألغت احملكمة الدستورية األحكا      . املرأة فيما يتعلق حبقوق املرياث    

ــانون رقـــم  (١٩٢٧يف قـــانون إدارة الـــسود،  الـــيت متّيـــز ضـــد النـــساء  ) ١٩٢٧ لـــسنة ٣٨القـ
  .)١٣٠(والفتيات فيما يتعلق باملرياث وإدارة املمتلكات

وقد تضمنت التدابري احلكوميـة لتحقيـق املـساواة الفعليـة أمـام القـانون بالنـسبة للمـرأة                     ٣-١٥
ضمنت تقــدمي املعونــة القانونيـة يف الــشؤون املدنيــة  حتـسني فــرص الوصـول إىل العدالــة، والــيت تـ   

وكان الستعراض النظـام القـضائي املـدين،       . والتوسع يف املراكز القضائية لتشمل املناطق الريفية      
  .، تأثري إجيايب)١٣١(٢٠٠٣خاصة استجابة الستقصاء آراء املستهلك الذي أُجري يف عام 

ضـد فرييـرا، اعترفـت حمكمـة        . س، ويف حكم شـهري صـدر يف قـضية           ٢٠٠٤ويف عام     ٤-١٥
النقض العليا بالتعقيـدات الـسلبية للخيـارات أمـام املـرأة الـيت تتعـرض للـضرب وتناولـت مـدى                      

وبعــد االعتــراف مبــدى الفهــم  . احلاجــة لوجــود هــذا الــسياق يف عمليــة صــنع القــرار القــانوين   
قـدر اإلمكـان يف وضـع       نفـسها   ”القضاة بضرورة أن تـضع احملكمـة        أقر  اخلاطئ للعنف املرتيل،    

__________ 
  .مشروع قانون إصالح القانون العريف للخالفة واللوائح املتعلقة بالشؤون ذات الصلة )١٢٨(
  ).د(و ) ج(أُشري إليه أيضاً يف القسمني الفرعيني  )١٢٩(
)١٣٠( The Bhe case referred to in the above and the case of Moseneke and Others v Master of the High Court 

2000 (2) SA 18 (CC) with respect to the administration of estates.  
 كجزء من جتربة لتعميم املنظور اجلنـساين كـي          ني املستهلك  املستقاة من  راءلآلأجرت وزارة العدل استقصاء      )١٣١(

  .نة املراعية للمنظور اجلنساينتسترشد هبا امليز
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األدلــة الــيت ومبــساعدة  اإلعتــسافية اخلاصــة بالعالقــة للروايــةاملــرأة املعنيــة مــع التفاصــيل الكاملــة 
  .)١٣٢(“قدمها اخلرباء

ــا          ٥-١٥ ــها زوجه ــاة لقتل ــسجن مــدى احلي ــا بال ــيت ُحكــم عليه ــرا، ال ــسيدة فريي ــضية ال ويف ق
ظـروف النفـسية للمـرأة الـيت تتعـرض للـضرب       ، قبلـت حمكمـة الـنقض العليـا مفهـوم ال      سفاملعت

ــسجن ســـت        ــه بالـ ــاة واستعاضـــت عنـ ــدى احليـ ــسجن مـ ــا بالـ ــصادر عليهـ ــم الـ وألغـــت احلكـ
ــنوات ــع سـ ــذ  مـ ــف التنفيـ ــم      . وقـ ــذا احلكـ ــاً هبـ ــت علمـ ــد أحاطـ ــاكم قـ ــد أن احملـ ــن املؤكـ ومـ

وتشمل األمثلة عـن قـضايا مماثلـة قـضية     . إصدار أحكام عادلة ومالئمة كأساس يف  واستخدمته
Annemarie Engelbrecht  و Zelanga Mandulo . ٢٨انظر اإلطار.  

  
   األهلية القانونية): ب (١٥املادة   
يف سياق قـانون االعتـراف بـالزواج العـريف، يتمتـع الرجـال والنـساء املتزوجـون ُعرفيـاً                      ٦-١٥

  .بنفس الوضع القانوين ونفس احلقوق
  
   حرية التعاقد): ج (١٥املادة   
ة القانونيـة للمـرأة والرجـل حـق غـري قابـل للتـصرف وال جيـوز التنـازل عنـه مــن           األهليـ   ٧-١٥

وقبــل التــشريع الــدميقراطي القــائم علــى املــساواة، . خــالل أي عقــد، مبــا يف ذلــك عقــد الــزواج
  .كانت املرأة السوداء اليت بلغت سن الرشد تفقد أهليتها القانونية عند ارتباطها بزواج عريف

  ختيار حمل السكن واإلقامةية احلركة واحر): د (١٥املادة     
  

  االستمرار يف عالقة اعتسافية ليس جرمية: ٢٨اإلطار     
 قبل أن ُيسمح هلـا بالـدفاع عـن نفـسها تعـين              )من بيتها  (إن مطالبة املرأة باخلروج   ”    

يف جوهرها اعتبار املرأة مسؤولة عن املوقف اخلطـري الـذي ينـشأ، وبـذلك ُيلقـى بـاللوم              
وانتقـاد املـرأة السـتمرارها يف عالقـة         . وُيعفـى املعتـدي مـن كـل مـسؤولية         على الضحية   

اعتسافية ينطوي أيضاً على فهم خاطئ ملدى ضآلة االختيارات أمام املرأة الـيت تتعـرض               
فهــي ختتــار االســتمرار ألهنــا ســتواجه الفقــر بــل والفاقــة إذا غــادرت البيــت،   . للــضرب

 وألنه قيل هلا بأن تثابر وتصرب، وألهنا تأمـل يف           وألنه قيل هلا أال حترم أطفاهلا من األب،       
ــديل، وألن شــريكها يــصّر علــى    ا شــريكها، وألهنــنــصلح حــالأن ي  لــيس هلــا مــأوى ب

وهي حمقة يف ذلك، فقد تـبني       (، وألهنا تشعر بالفزع من شريكها       ها وإعادهتا البحث عن 
__________ 

ــصاحلة         )١٣٢( ــف واملــ ــة العنــ ــز دراســ ــتني، مركــ ــزا فيــ ــم ليــ ــة، بقلــ ــيس جرميــ ــسافية لــ ــة اعتــ ــتمرار يف عالقــ االســ
http://www.csvr.org.za.  
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 مقاطعـة غوتينـغ أن إهنـاء     قضية لرجال قتلوا شـريكاهتم يف ٩٤١من دراستنا اليت مشلت     
، وألن أُسرهتا طلبت منـها العـودة،       )العالقة كان السبب الثاين األكثر شيوعاً لقتل املرأة       

وألن ديانتها جتعل الطـالق مـستحيالً، وألن الـشرطة واحملـاكم ال تـستطيع محايتـها مـن                   
بــدون العنــف، وألن إمياهنــا قــد ضــعف لدرجــة أهنــا تعتقــد أهنــا غــري قــادرة علــى البقــاء   

  . وهكذا تتعدد التعقيدات-شريكها املعتدي 
      بقلم ليزا فيتني، مركز دراسة العنف واملصاحلة  

مل يطــرأ أي تغــيري علــى تــساوي املــرأة والرجــل يف احلقــوق فيمــا يتعلــق حبريــة احلركــة    ٨-١٥
 وكانت أهم التدابري احلكوميـة تتعلـق بتـسهيل اجلمـع بـني            . وحرية اختيار حمل السكن واإلقامة    

وقد تـضمَّن هـذا ختفيـف       . األزواج األجانب واألزواج من مواطين جنوب أفريقيا يف هذا البلد         
وقـد مهـدت    . البريوقراطية والقيود اإلدارية فيما يتعلق باحلصول على عمـل يف جنـوب أفريقيـا             

  . الطريق أمام هذه التدابري)١٣٣(احملكمة الدستورية
 إىل املساواة يف احلقوق بني الرجـل واملـرأة فيمـا            سامهت التدابري احلكومية اليت هتدف    و  ٩-١٥

يتعلق باحلصول على األراضي واملوارد وملكيتـها واإلشـراف عليهـا مثـل العقـارات، يف التمتـع                  
وقـد ُوجـه مزيـد مـن     . الفعلي للمرأة باملساواة يف حرية احلركـة واختيـار حمـل الـسكن واإلقامـة        

 ١٤يف مناقشة حول متكني املرأة الريفية يف إطـار املـادة   العالقة بني املوارد واحلرية     إىل  االهتمام  
  .من هذا التقرير

  
  املساواة يف الزواج ويف قانون اُألسرة: ١٦املادة     

  
القضاء على التمييز يف الزواج): أ (١٦املادة      
ــا ب   ١-١٦ ــوب أفريقي ــحتــتفظ جن ــا األول عــن    توليف ــيت أوضــحتها يف تقريره ــزواج ال ة نظــم ال
  .اقية واليت تشمل قوانني الزواج املدين والزواج العريف والزواج الدييناالتف

  احلق يف عقد الزواج): ١) (أ (١٦املادة     
وهـذا يـشمل    . لكل فرد، ذكراً كان أو أُنثى، احلق يف أن خيتار الزواج أو عدم الزواج               ٢-١٦

  .احلق يف اختيار الزوج

__________ 
)١٣٣( Dawood, Shalabi and Thomas v Minister of Home Affairs 2000 (3) SA 936 and Booysen and Others v 

Minister of Home Affairs and Another 2001 (4) (SA) 485.  
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الزواجيـة باإلضـافة إىل حظـر التمييـز علـى           وحيظر الدستور التمييـز علـى أسـاس احلالـة             ٣-١٦
وفــسرت احملــاكم هــذه الــضمانة  . أســاس واحــد أو أكثــر مبــا يف ذلــك اجلــنس، ونــوع اجلــنس   

الدسـتورية بأهنــا تــشمل احلــق يف اختيــار نظـام الــزواج اعترافــاً بــالتنوع الثقــايف واحلــق يف زواج   
  .شريكني من نفس اجلنس

  الرضا عن الزواج): ٢) (أ (١٦املادة     
وهذا ينطبـق   . يعد الرضا شرطاً أساسياً للزواج يف مجيع نظم الزواج يف جنوب أفريقيا             ٤-١٦

وعلـى املـستوى الفعلـي،     . ويعد الزواج القسري واالختطـاف جرميـة      . أيضاً على الزواج العريف   
كثرياً ما يصطدم التمتع هبذا احلق بالظروف االقتصادية والثقافية، ولكن يتم ختفيفها بُسبل مـن               

بيــل جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني، وجلنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اإلنــسان، وحمــاكم املــساواة،  ق
  .واحملاكم اجلنائية العادية املتاحة للفصل يف التعدي على احلقوق

  حقوق الزواج): ٣) (أ (١٦املادة     
ويعـد  . كما ذُِكَر من قبل، يتمتع الرجل واملرأة بـنفس احلقـوق الفعليـة يف الـزواج املـدين          ٥-١٦

مـن أهـم التوصـيات      ) ١٩٨٧ لـسنة    ٨١القـانون رقـم      (١٩٨٧تعديل قانون اخلالفة بـال وصـية،        
. اليت تقدمت هبا اللجنة القانونية يف جنوب أفريقيا فيمـا يتعلـق بإصـالح القـانون العـريف للخالفـة             

. د املـرأة  فقد أوصت اللجنة بإلغاء قاعدة اإلبـن األكـرب يف القـانون العـريف للخالفـة ألهنـا متيـز ضـ                     
وهي تقضي بأنه عند وفاة شخص ما، فإنه يتعني توزيع ممتلكاته وفقاً لوصـيته، أو يف حالـة عـدم             

 ١٩٨٧وجود وصية، وفقاً لقانون انعدام الوصـية املنـصوص عليـه يف قـانون اخلالفـة بـال وصـية،                     
  .وهذا ينطبق على مجيع املمتلكات اليت ال تشملها وصية). ١٩٨٧ لسنة ٨١القانون رقم (
  

  دراسة حالة عن إدارة العقارات: ٢٩اإلطار     
ــة ويف احلكــم الــذي أصــدرته      ١-٥-١٦   أعلنــت احملكمــة الدســتورية يف القــضية التالي

 ٤٩/٠٣، وهـي القـضية رقـم      بيهي وآخرين ضد القاضي خاليتشا وقضاة آخرين      بشأن  
سم عـدم دسـتورية القـ   ، ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشرين األول١٥اليت نظرت فيها احملكمة يوم      

والالئحـة رقـم    ) ١٩٢٧ لـسنة    ٣٨القـانون رقـم      (١٩٢٧ من قانون إدارة الـسود،       ٢٣
/  شـباط  ٦ بتـاريخ    ١٠٦٠١ بصيغتها املعدلة واملنشورة يف النشرة احلكوميـة رقـم           ٢٠٠

ويطلــب احلكــم مــن وزارة العــدل وضــع وتنفيــذ نظــام لإلشــراف علــى . ١٩٨٧فربايــر 
  .ورإدارة ممتلكات املتوىف مبا يناسب روح الدست

املساواة يف الزواج ويف قانون اُألسرة يف احملكمة الدستورية جلنـوب أفريقيـا، قـضية                 
، والـيت صـدر فيهـا       (CCT49/03)القضية رقـم     ،بيهي ضد القاضي خاليتشا وآخرين    

  )تلخيص من وسائل اإلعالم (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥حكم بتاريخ 
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ــضية      ٢-٥-١٦   ــب يف ق ــدم الطل ــد قُ ــي وق ــةبيه ــن نياب ــسيدة    ع ــتني القاصــرتني لل اإلبن
وقيل إن األحكـام املطعـون فيهـا وقاعـدة أكـرب األبنـاء              . نونتوفيكو بيهي وشريكها املتوىف   

الذكور يف القانون العريف ميَّزت بـشكل ظـامل ضـد الطفلـتني حبيـث منعتـهما مـن مـرياث                     
ييب مـن وراثـة   ، وألسباب مماثلة، ُمنعت السيدة ش     شييبويف قضية   . ممتلكات أبيهما املتوىف  

وقــد ُســمح للجنــة جنــوب أفريقيــا حلقــوق اإلنــسان واألمانــة   . ممتلكــات شــقيقها املتــوىف
ــام،        ــرأي الع ــارت اهتمــام ال ــيت أث ــة ال ــة للمــرأة حبــضور احملاكمــة يف القــضية الثالث القانوني
باعتبارها دعـوة مجاعيـة نيابـة عـن مجيـع النـساء واألطفـال احملـرومني مـن املـرياث بـسبب                       

  .ملطعون فيها وقاعدة أكرب األبناء الذكوراألحكام ا
وُسمح للجنة املساواة بـني اجلنـسني باحلـضور بوصـفها صـديقة للمحكمـة،                 ٣-٥-١٦  

) الـذي طُلـب للـشهادة يف كلتـا القـضيتني           (التطـور الدسـتوري   وقدمت مع وزير العدل و    
رت احملكمـة بـأن ممتلكـات    وفيما يتعلـق بـإدارة املمتلكـات، أمـ     . مذكرات شفوية وكتابية  

ــسود،       ــانون إدارة ال ــيت كانــت ســُتدار يف املــستقبل بواســطة القــضاة مبوجــب ق ــوىف ال املت
جيب أن ُتدار اآلن بواسطة رئيس احملكمة العليا        ) ١٩٢٧ لسنة   ٣٨القانون رقم    (١٩٢٧

غـري أن قـرار     ). ١٩٦٥ لـسنة    ٦٦القانون رقم    (١٩٦٥مبوجب قانون إدارة املمتلكات،     
ة فيما يتعلق بإدارة املمتلكات مل يطبـق بـأثر رجعـي، ولـذلك فـإن املمتلكـات الـيت                    احملكم

ــدار حاليــاً بواســطة القــضاة مبوجــب القــسم    ــدار  ٢٣ُت  مــن قــانون إدارة الــسود ســتظل ُت
ــاريخ صــدور هــذا احلكــم، ســُتدار املمتلكــات     . بواســطة أولئــك القــضاة  ــاراً مــن ت واعتب

  .طبقاً لقانون إدارة املمتلكاتاجلديدة بواسطة رئيس احملكمة العليا 
 ،بيهي وآخـرين ضـد القاضـي خاليتـشا وآخـرين          حكم احملكمة الدستورية يف قضية        

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١ بتاريخ ٤٩/٠٣القضية رقم 
  :ويتطلب النظام اجلديد إدخال التغيريات التالية  ٤-٥-١٦  
  مجيع ممتلكات املتوىف؛سيتوىل رئيس احملكمة العليا سلطات اإلشراف على   - ١    
القـانون رقـم     (١٩٦٥سُتدار مجيع املمتلكات طبقاً لقانون إدارة املمتلكات،          - ٢    

  ؛، بالصيغة املعدلة)١٩٦٥ لسنة ٦٦
ية، وصـ  ية طبقاً لقانون اخلالفة بـال     سُتدار مجيع املمتلكات غري اخلاضعة للوص       - ٣    

وقــد اســُتكمل . لــة، بالــصيغة املعد)١٩٨٧ لــسنة ٨١القــانون رقــم  (١٩٨٧
هذا القانون باحلكم الصادر يف قضية بيهي ليتضمن القضايا الـيت يكـون فيهـا               

      .املتوىف متزوجاً طبقاً للقانون العريف
 لـــسنة ١٢٠القـــانون رقـــم  (١٩٩٨وقــد حقـــق االعتـــراف بقـــانون الــزواج العـــريف،     ٦-١٦

وقبــل هــذا القــانون، . عــريفاملـساواة بــني املــرأة والرجــل املتــزوجني مبوجــب القــانون ال ) ١٩٩٨
ت قـوانني الفـصل     جتـاوز وقـد   . يكن ُيعترف بالزواج العـريف اعترافـاً كـامالً كـزواج صـحيح             مل



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

194 10-28861 
 

، وكـان وضـع هـذه الزجيـات يـأيت يف مرتبـة              “ارتباطـات ”ن هـذا الوضـع باعتبـاره        عالعنصري  
وباإلضـافة إىل وضـع     . ويف حالة الرتاع، كان ُيعتد هبذا الـزواج األخـري         . أدىن من الزواج املدين   

الزواج العريف على قدم املساواة مع الزواج املدين، ينص القانون بالتحديد على أن الطـرفني يف                
واجــب مــساندة كــل منــهما  : وتــشمل احلقــوق املعنيــة. الــزواج العــريف هلمــا حقــوق متــساوية 

خـالف  لآلخـر، وافتـراض املـشاركة يف امللكيـة مـا مل يـنص العقـد املـشروط قبـل الـزواج علـى            
  .ذلك، واحلقوق الزوجية العامة

  حكم بشأن الطالق وحيازة امللكية يف الزواج العريف األفريقي: ٣٠اإلطار     
  “حكم مثري يف طالق زولو”  
عندما تزوجت اليزابيث غوميدي من آمـوس غوميـدي يف حفـل تقليـدي أفريقـي                 ”    

وجـدت  ...  عامـاً ٤٠ولكـن بعـد   .  تفكريهـا عـن ، كان الطالق أبعد شيء  ١٩٦٨عام  
وواجهــت . فقــد رفــع زوجهــا دعــوى طــالق ضــدها   . الــسجينة نفــسها أمــام احملكمــة  

املالك الوحيد للعقـار    احتمال الطرد من بيتها الذي تقامساه طيلة أربعة عقود، ألنه كان            
املاضي، أصدرت حمكمة ديربان العليا حكمـاً       ولكن يف األسبوع    . حبكم زواجهما العريف  
فاملرأة املتزوجة قبل بدء    . تزوجات مبوجب القانون العريف األفريقي    شهرياً لصاحل النساء امل   

، ستتمتع اآلن بـنفس حقـوق املـرأة املتزوجـة           ٢٠٠٠قانون االعتراف بالزواج العريف عام      
وجلــأت غوميــدي إىل احملكمــة منــذ عــامني مبــساعدة مركــز املــوارد . بعــد صــدور القــانون

وكان اجلدال يدور . يز ضدها كامرأة وكأفريقية  القانونية يف ديربان، مدعية أن القانون مي      
حول التفرقة يف القانون احلايل بني املرأة الـيت تزوجـت مبوجـب القـانون العـريف األفريقـي                   

ــل عــام   ــيت تزوجــت بعــد عــام   ٢٠٠٠قب ــراف  . ٢٠٠٠، وتلــك ال ــانون االعت ويعطــي ق
اً ماليــة  املــرأة املتزوجــة مبوجــب القــانون العــريف حقوقــ ١٩٩٨بــالزواج العــريف لــسنة 

 غري أن الزواج العريف الذي ُعقـد قبـل عـام    .أكرب، ويكفل هذه احلقوق يف حالة الطالق   
 تنظمه جمموعة خمتلفة من التشريعات الـيت صـدرت يف عهـد االسـتعمار والفـصل                  ٢٠٠٠

وقالــت غوميــدي يف األوراق الــيت قدمتــها إىل احملكمــة إن زوجهــا منعهــا مــن . العنــصري
 وسـيلة تـدعمها ماليـاً       أو أي نه ليس لديها مكان آخـر تعـيش فيـه           العمل أثناء زواجها، وإ   

ورأت القاضــية ليونـا ثــريون أن جانــب القـانون العــريف املتعلــق   . إذا مـا طُــردت مـن بيتــها  
حبيازة امللكية ينطوي على متييز، وأعلنـت أنـه ال يتـسق مـع الدسـتور وقـررت أن التفرقـة                     

ــالزواج العــريف    ــانون االعتــراف ب ــواردة يف ق ــزواج قبــل عــام  ال  وبعــد عــام ٢٠٠٠بــني ال
وتستطيع اليزابيث غوميدي اآلن املطالبة حبقهـا يف ممتلكـات الزوجيـة            .  تعد باطلة  ٢٠٠٠

  .أمام حمكمة الطالق، يف انتظار تأكيد حكم احملكمة من جانب احملكمة الدستورية
  خدجية برادلو
  صحيفة التاميز

    ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨األربعاء، 
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 مــن قــانون ٧يــة حقــوق امللكيــة للزوجــة يف حالــة الــزواج العــريف، يــنص القــسم وحلما  ٧-١٦
 علـى أنـه إذا أراد الـزوج    )١٩٩٨ لسنة  ١٢٠القانون رقم    (١٩٩٨االعتراف بالزواج العريف،    

املتــزوج ُعرفيــا أن يتــزوج بــامرأة ثانيــة، فيجــب عليــه التقــدم بطلــب إىل احملكمــة العليــا لتقــسيم 
  .قد ينظم نظام امللكية اجلديدةاملمتلكات وتقدمي ع

  .ويؤكد اإلطار أدناه محاية حقوق املرأة يف حالة تعدد الزوجات  ٨-١٦
  

  تعدد الزوجات وحقوق املرأة، مبا يف ذلك حاالت االستبعاد: ٣١اإلطار     
يف أواخــر التــسعينات مــن القــرن املاضــي، قامــت ناشــطات وباحثــات يف جنــوب  ”    

ح القوانني العرفية فيما يتعلق بالزواج الذي يـستطيع فيـه           أفريقيا حبملة للتدخل يف إصال    
ويف أحد االجتماعات، الحظـت     ). تعدد الزوجات (الرجل االحتفاظ بأكثر من زوجة      

إحدى الباحثات جمموعة من النساء جيلسن يف صمت ويشاهدن مجـوع األعـضاء وهـم               
  .‘رجل واحد وامرأة واحدة’يرقصون ويغنون

فــأجنب بــأهنن متزوجــات مــن . لنــسوة عــن ســبب صــمتهنوســألت الباحثــة هــؤالء ا    
أزواج حيتفظون بأكثر من زوجـة وأن معيـشتهن ستـصبح مهـددة إذا مل يـتم االعتـراف                   

ويف هناية األمر، قامت احلملة من خالل تدخلـها يف عمليـة اإلصـالح              . بتعدد الزوجات 
 يـؤدي يف    حبيـث (بصياغة القـانون بطريقـة مـن شـأهنا أن جتعـل تعـدد الزوجـات مكلّفـاً                   

  “.، مع محاية حقوق املرأة يف امللكية الزوجية)هئالنهاية إىل اختفا
  ٢٠٠٤، .وسيفري ك. مقتبس من مري س

  موجز إعادة صياغة حقوق املواطنة يف العالقة بني اجلنسني والتنمية
      ٢٠٠٤، ١٤رقم 

 لـسنة   ١٢٠القانون رقم    (١٩٩٨رصد وتقييم تنفيذ قانون االعتراف بالزواج العريف،            
١٩٩٨(  

 إذاعيـة يف  ا عروضـ التطور الدسـتوري أجرى فريق متعدد اللغات نظمته وزارة العدل و   ٩-١٦
مجيع حمطات اإلذاعة األفريقية وكذلك سلسلة من حلقـات العمـل اإلقليميـة يف الفتـرة مـا بـني                    

 اإلذاعيــة وكــان الغــرض مــن العــروض. ٢٠٠٦يونيــه / وحزيــران٢٠٠٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين
توعية اجلمهور بقانون االعتراف بالزواج العريف ودالالت حكم احملكمة الدسـتورية يف قـضيّيت              

وكانـت العــروض اإلذاعيـة موجهــة إىل اجلمهـور، بينمــا    . بيهـي وشـييب، وتقيــيم تنفيـذ القــانون   
  .كانت حلقات العمل موجهة إىل القادة التقليديني ومقدمي اخلدمات

  :إىل حتقيق النتائج التاليةوسعى املشروع   ١٠-١٦
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زيادة استخدام القانون من جانب أشخاص متزوجني مبوجـب القـانون العـريف خاصـة                 •  
  يف اجملتمعات الريفية، واملرأة على وجه التحديد؛

وتــسهيل اللجــوء إىل القــانون وإىل إجــراءات االمتثــال مــن جانــب األشــخاص الــذين      •  
  يعتزمون عقد زواج عريف؛

جوء وإجـراءات االمتثـال للقـانون مـن جانـب األشـخاص الـذين يعتزمـون                 تسهيل الل و  •  
اجلمع بني أكثر مـن زوجـة، خاصـة أولئـك الـذين يعيـشون يف اجملتمعـات الريفيـة عـن                       

  يرفق بالقانون؛عقد شكلي طريق صياغة 
  وإصالح تشريعي يتصدى للمشاكل اليت ُحددت أثناء العروض اإلذاعية؛  •  
  ة من العروض اإلذاعية وحلقات العمل؛ونشر النتائج املستخلص  •  
وبنــاء قــدرة خمتلــف أصــحاب املــصلحة الــذين ميكنــهم القيــام بــدور يف القــانون، مثــل     •  

الزعمــاء التقليـــديني، ورئـــيس احملكمــة العليـــا، وحمكمـــة اُألســرة، وحمكمـــة الطـــالق،    
  وموظفي الشؤون الداخلية وأعضاء املهن القانونية؛

  .ذ هبا القانونوتوحيد الطريقة اليت ينف  •  
  الترمُّل    

  
 حكــم حملكمــة كيــب يــضع - املــرياث املــرأة املــسلمة حتــصل علــى حقــوق ”: ٣٢اإلطــار     

  “سابقة إذ يسمح لألرامل باملطالبة حبقهن يف املمتلكات
ــوب           ــسلمات يف جن ــساء امل ــصر يف أحــد احملــاكم أعــاد األمــل إىل آالف الن حتقــق ن

فقـد اسـُتجيبت دعـوات      . دما تـويف أزواجهـن    أفريقيا الاليت أصـبحن يف عـوز ويـأس عنـ          
فاطمة غايب حسن يوم اجلمعة عندما فازت حبكم يعد سابقة عند مطالبتـها حبقوقهـا يف                

فبعــد أن ســخرها زوجهــا للعمــل يف متجــره مــدة ... املــرياث أمــام حمكمــة كيــب العليــا
ما عاما من حياهتا الزوجية وأجنبـت لـه أربعـة أطفـال، أُصـيبت فاطمـة بـصدمة عنـد               ٣٦

].  عامـاً ١٩عمرهـا  [اكتشفت لدى عودهتا من مكة أن زوجها تزوج من امرأة أخرى     
 حـسن إثـر أزمـة       ابـراهيم ولكن مشاعرها اجملروحة حتولت إىل يأس عندما مات زوجها          

ــام   ــة يف عـ ــه     ٢٠٠١قلبيـ ــق يف ممتلكاتـ ــداً ودون أي حـ ــنتاً واحـ ــا سـ ــرك هلـ  دون أن يتـ
وصــياء علـى ممتلكاتــه وتــرفض مغــادرة  ومنــذ ذلــك الوقـت وهــي حتــارب األ . املتواضـعة 

  .شقتها الصغرية ذات الغرفتني يف كيب واليت تقامستها مع زوجها طيلة عقود
وال يعترف التشريع احلايل يف جنوب أفريقيا بتعـدد الزوجـات يف اإلسـالم كمـا                  

ولذا فإنـه عنـدما يتـوىف الرجـل         . هو احلال بالنسبة لتعدد الزوجات يف القانون العريف       
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م الذي جيمع بني أكثـر مـن زوجـة دون تـرك وصـية، ال تـستطيع زوجاتـه املطالبـة                   املسل
ولكـن بفـضل املعركـة القانونيـة        .  ولكنها تقسَّم فيما بني أوالده     -حبقوقهن يف ممتلكاته    

. اليت خاضتها فاطمة، سيتم تغيري التـشريع حلمايـة املـرأة املـسلمة يف مثـل هـذه الزجيـات           
واج األرامـــل وقـــانون اخلالفـــة بـــال وصـــية إىل احملكمـــة وقـــد أُحيـــل قـــانون إعالـــة األز

  .فان ريننالدستورية إلدخال التعديالت بعد احلكم الذي أصدره القاضي دينيس 
ذا احلكم هي أن املـرأة املـسلمة الـيت يف           هلإن الداللة العملية    : ويقول حمامي فاطمة  ”    

 الــيت جتمعــت أثنــاء احليــاة وضــع الــشاكية ال ُتحــرم بعــد اآلن مــن بيتــها أو مــن األمــوال
 مــن قبيــل تلــك الــيت عانــت منــها فاطمــة، مــن   وأضــاف أنــه لتفــادي مــآس . “الزوجيــة

.  والذي يطبـق أحكـام القـرآن       -الضروري تدوين القانون اإلسالمي يف جنوب أفريقيا        
ــا يـــستوعب   ذاويعـــد انتـــصار فاطمـــة   ــتور جنـــوب أفريقيـ  مغـــزى ألنـــه أظهـــر أن دسـ

ووافـق مـدير    ...املستـضعفة وخاصة اجلماعات املهمشة و   ... احتياجات خمتلف السكان  
احلكــم ســيفيد ”. املركــز القــانوين للمــرأة علــى أن انتــصار فاطمــة حقــق فتحــاً جديــدا  

  ...“جمموعة من النساء الاليت سيصبحن اآلن متمكنات اقتصادياً واجتماعياً
  بقلم بيني هويسمان
  صن داي تاميز

      ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠
وتفيد نتائج دراسة أخرية أجرهتا جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني بـأن حمنـة األرامـل يف                      ١١-١٦

 يلــزم معاجلتــها باعتبارهــا مــسألة ملحَّــة  ،البلــد، خاصــة فيمــا يتعلــق بــاملرياث وحقــوق امللكيــة  
ويــشري اإلطــار أدنــاه إىل بيــان . وجهــداً تعاونيــاً بــني مجيــع مــستويات احلكومــة واجملتمــع املــدين

ــة املــساواة بــني اجلنــسني يوضــح جهودهــا يف التــصدي هلــذه القــضية يف      إعالمــي  أصــدرته جلن
  .جنوب أفريقيا

  بيان إعالمي للجنة املساواة بني اجلنسني عن إجراءات وحقوق الترمُّل: ٣٣اإلطار     
ستستضيف جلنة املـساواة بـني اجلنـسني، مـن خـالل            . ..إجراءات وحقوق الترمُّل  ”    

، حلقــات ٢٠٠٨مــارس /فربايــر إىل آذار/ شــباط٢١ الفتــرة مــن مكاتبــها اإلقليميــة، يف
عمــل ألصــحاب املــصلحة يف حماولــة لزيــادة الــوعي بــني األرامــل مــن الرجــال والنــساء   
ــيت        ــة ال ــات الكراهي ــز والتحــرش وخطاب ــد حــاالت التميي ــهم مــن حتدي حبقــوقهم ومتكين

لـى غـرار مـشروع      وتسري حلقات العمل ع   . يواجهوهنا يف حياهتم اليومية واإلبالغ عنها     
ويهـدف هـذا البحـث،      . حبثي قامت به جلنة املساواة بني اجلنـسني ويركـز علـى الترمُّـل             

الترمُّل، اإلجراءات واحلقوق يف جنوب أفريقيا، إىل استطالع جتـارب الترمُّـل             : وعنوانه
وكـان املتوقـع أن تكـون نتـائج     . يف خمتلف الثقافـات واملنـاطق اجلغرافيـة جبنـوب أفريقيـا       



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

198 10-28861 
 

ة مبثابة توجيه للحاجة إىل تعديل اإلطـار الـسياسي التـشريعي ذي الـصلة وزيـادة           الدراس
وبعـد  . إمكانية وصول األرامل من الرجال والنـساء إىل العدالـة واخلـدمات االجتماعيـة             

استكمال الدراسة، أصبح من الواضح أن حمنـة األرامـل يف مجيـع أحنـاء البلـد حباجـة إىل                    
ة، وجهداً تعاونياً بني مجيع مـستويات احلكومـة واجملتمـع           أن تعاجل باعتبارها مسألة ملحَّ    

  :وسُتعقد احللقات الدراسية هبدف حتقيق األهداف التالية. املدين
  زيادة الوعي عن استغالل وهتميش األرامل يف جمتمعنا؛  •  
  زيادة الوعي عن احلقوق الدستورية والقانونية لألرامل وإطار احلماية؛  •  
جملتمـع املــدين وقطـاع األعمــال يف تقـدمي اخلــدمات الفعالــة ذات    إشـراك احلكومــة وا   •  

      “.الصلة لألرامل، ومبا حيفظ كرامة ورفاه الطفلة
ــصرف النظــر عــن شــكل          ١٢-١٦ ــة ب ــساندة املتبادل ــة واجــب امل ــوق الزوجي ــشمل احلق وت

  .وهذا يشمل حقاً إلزامياً باإلعالة واملساندة. الزواج
يا اخلاص بالزواج، مبـا يف ذلـك الـزواج العـريف، احلـق          ويتضمن قانون جنوب أفريق     ١٣-١٦

يف عدم التعرض ألي شكل مـن أشـكال العنـف، مبـا يف ذلـك االغتـصاب الزوجـي واألشـكال                      
) ١٩٩٨ لـسنة    ١١٦القانون رقـم     (١٩٩٨ويعد قانون العنف املرتيل،     . األخرى للعنف املرتيل  

ا يتعلـق بـالعنف داخـل اُألسـرة سـواء           الصك الرئيسي املتاح أمام املرأة للدفاع عن حقوقها فيمـ         
ويف حني أن هـذا القـانون قـد حقـق           . كان من الزوج أو من أحد أفراد اُألسرة أو أحد اجلريان          

 وتلجـأ إليـه بــصورة متزايـدة، إال أن أحـد عيوبــه يتمثـل يف عــدم      ،االرتيـاح للمـرأة دون جــدال  
ــة حلــا      ــل املؤدي ــصدي لألســباب أو العوام ــة للت ــدخالت اجتماعي ــرتيل وجــود ت . الت العنــف امل

ونتيجة لذلك، كثرياً مـا تتعـرض املـرأة العتـداء متكـرر أو حـىت للقتـل بعـد حـصوهلا علـى أمـر              
وكان من بني االستجابات الرمسية هلذا التحدي إعداد مبادئ توجيهيـة           . محاية مبوجب القانون  

ا يف ذلــك عــن العنــف املــرتيل جلميــع مقــدمي اخلــدمات علــى نطــاق عمليــة العدالــة اجلنائيــة، مبــ 
أو /وتـدرس احلكومـة خيـارات لتعزيـز التـدخالت االجتماعيـة للتـصدي لألسـباب و                . تدريبهم

ويوجَّـه  . العوامل املؤدية إىل العنف املرتيل على مستوى الفرد وعلى املـستوى اجملتمعـي األوسـع      
ا االهتمام أيضاً إىل توسيع فرص الوصـول إىل دور اإليـواء وخـدمات التأهيـل بالنـسبة للـضحاي                  

  .واملعتدين على حد سواء
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  حقوق اآلباء ومسؤولياهتم): ٤) (أ (١٦املادة     
 بغية تعزيز إنفاذ واجب اآلبـاء ملـساندة   )١٣٤(١٩٩٨مت تعديل قانون اإلعالة يف عام        ١٤-١٦

ونظراً ألن املرأة هـي مقدمـة الرعايـة ألطفاهلـا، فقـد سـعت التحـسينات الـيت أُدخلـت                . أطفاهلم
  . باإلعانة االقتصادية املطلوبة بإحلاحازويدهعلى هذا القانون إىل ت

  حرية اإلجناب): ٥) (أ (١٦املادة     
ــا االعتــراف حبقــوق املــرأة يف      ١٥-١٦ يواصــل الدســتور واإلطــار التــشريعي جلنــوب أفريقي

وهــذا يتــضمن احلــق يف اختيــار مــا إذا كانــت تنجــب أو . اإلجنــاب، مبــا يــشمل املــرأة املتزوجــة
  .ل، ومىت تنجبهمتنجب، وعدد األطفا ال

وقد ركزت التدابري اإلدارية على استمرار تقدمي الثقافـة اجلنـسية واملـشورة للنـساء                 ١٦-١٦
وقـد نـوقش هـذا مبزيـد        . والفتيات وكذلك لألوالد والرجال لتعزيز التمتع الفعلي هبذه احلقوق        

  .١٢من التفصيل يف إطار املادة 
  ذلكالوصاية وما شابه حقوق ): ٦) (أ (١٦املادة     

ــل         ١٧-١٦ ــة باألطفــال مث ــاحلقوق املتعلق ــق ب ــرأة فيمــا يتعل ــا ضــد امل ــوب أفريقي ــز جن ال متي
واالعتبار الرئيسي يف هذه األمور هو ضمان املـصلحة األوىل للطفـل   . الوصاية والقوامة والتبنِّي  

  .من الدستور) ٢ (٢٨املنصوص عليها يف القسم 
  ق يف اختيار اللقب واملهنةالشخصية مثل احلقوق احل): ٧) (أ (١٦املادة     

يعترف قانون الـزواج يف جنـوب أفريقيـا بالتـساوي يف احلقـوق الشخـصية للرجـل                 ١٨-١٦
. وهذا يشمل حق املرأة املتزوجة يف االحتفاظ بلقـب أُسـرهتا أو لقـب زواجهـا الـسابق                 . واملرأة

الت اإلداريـة   وقد ركـزت احلكومـة علـى التـدخ        . ويشمل أيضاً احلق يف اختيار املهنة أو العمل       
اليت هتدف إىل إحداث حتّول يف العالقة بني اجلنسني يف اجملتمع ومتكني املرأة لضمان متتع مجيـع                 

  .النساء باحلرية الفعلية يف اختيار املهنة أو العمل
  املساواة يف حقوق امللكية): ٨) (أ (١٦املادة     

ملــدين واقعــاً ملموســاً منــذ كانــت املــساواة القانونيــة يف حقــوق امللكيــة يف الــزواج ا  ١٩-١٦
ــالزواج العــريف،    . ســنوات ــراف ب ــانون االعت ــسنة ١٢٠القــانون رقــم   (١٩٩٨وقــد أعطــى ق  ل
حقوقاً متساوية يف امللكيـة أثنـاء الـزواج للنـساء والرجـال املتـزوجني مبوجـب القـانون              ) ١٩٩٨

__________ 
  ).١٩٩٨ لسنة ٩٩القانون رقم  (١٩٩٨قانون اإلعالة،  )١٣٤(
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يكـون هنـاك    حيـث  ،وعلى سبيل املثال، فإن حقوق امللكيـة لـألزواج املتـزوجني عرفيـاً       . العريف
  . تشبه حقوق املتزوجني على أساس التشارك يف امللكية،زوج واحد فقط وزوجة واحدة

  السن األدىن للزواج): ب (١٦املادة     
ــي        ٢٠-١٦ ــا ه ــوب أفريقي ــزواج يف جن ــى ال ــة عل ــسن األدىن للموافق ــألوالد  ١٨ال ــاً ل  عام

انون االعتــراف وقــد طُبــق هــذا علــى الــزواج العــريف عــن طريــق قــ  . والبنــات علــى حــد ســواء 
  ).١٩٩٨ لسنة ١٢٠القانون رقم  (١٩٩٨بالزواج العريف، 

    
  اجلزء اخلامس

  حملة عامة وسياق  - ١    
يف التقرير األول جلنوب أفريقيـا عـن االتفاقيـة، تنـاول هـذا البلـد العنـف ضـد                      ١-١-خامسا 

عتـداء علـى    وال يـزال هـذا اال  ،املرأة بوصفه أحـد الـشواغل اهلامـة واخلطـرية يف جنـوب أفريقيـا            
  .حقوق اإلنسان للمرأة ميثل حتدياً على الساحة الوطنية والدولية

ويف حــني ُبــذل جهــد للتــصدي لقــضية العنــف ضــد املــرأة يف اجلــزء اخلــامس،    ٢-١-خامسا 
أنه ال يزال يلزم أن يداوم القارئ على الرجوع يف هذه القضية إىل عدد من املواد األخـرى                   إال

  :إلشارة بوجه خاص إىلهذا مع ا. يف هذا التقرير
 بالنــسبة لإلطــار التــشريعي، وحمــاكم املــساواة، وآليــات احلــل البديلــة،  ٢ و ١ نياملــادت  •  

واإلنفــاذ، ومحــالت حقــوق اإلنــسان، كتلــك الــيت يــشارك فيهــا الزعمــاء التقليــديون     
  للتصدي للممارسات التقليدية والضارة؛

  ب النمطية؛ اليت تتناول أدوار اجلنسني والقوال٥واملادة   •  
   بالنسبة لالجتار؛٦واملادة   •  
  . عن التعليم والعنف القائم على نوع اجلنس١٠واملادة   •  

وفــضال عــن هــذا، ســيتم التــصدي يف هــذا القــسم لقــضايا تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث     
  .، والزواج باإلكراه، والسحر)العذرية(، واختبار البكارة )اخلتان(

: منــع العنــف ضــد املــرأة والقــضاء عليــه  جنــوب أفريقيــا بتنفيــذ وقــد التزمــت  ٣-١-خامسا 
. ١٩٩٨إضافة إلعالن اجلماعة االقتصادية للجنـوب األفريقـي املتعلـق بنـوع اجلـنس والتنميـة،                 

وقد ساهم هذا الـصك اإلقليمـي بدرجـة كـبرية يف تنفيـذ تـدابري هتـدف إىل بلـورة رد متكامـل                        
يـوفر صـك الرصـد الـذي يرافـق اإلضـافة، والـذي              و. على العنف ضد املرأة يف جنـوب أفريقيـا        
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وضـــعته جنـــوب أفريقيـــا يف بـــادئ األمـــر، بإشـــراف وزارة العـــدل، مث عدلتـــه أمانـــة اجلماعـــة 
. رد متكامـل عـن العنـف ضـد املـرأة          االقتصادية للجنوب األفريقي، إطاراً رائعـاً لتنفيـذ ورصـد           
ع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه           وطبقاً إلطار الرصد هذا، ينبغي للتدابري الـيت هتـدف إىل منـ            

  :ا يليملإعطاء األولوية 
  إطار قانوين وسياسي؛  •  
  تدابري اجتماعية واقتصادية وثقافية؛  •  
  خدمات التدابري اإلدارية؛  •  
  هنج متكامل؛  •  
  .خمصصات كافية يف امليزانية  •  

ــإعالن  وعمــالً باملتطلبــات الدســتورية بــشأن العنــف ضــد املــرأة، وا     ٤-١-خامسا  إلضــافة ب
اجلماعــة االقتــصادية للجنــوب األفريقــي، ومنــهاج عمــل بيجينــغ، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  
أشكال التمييز ضد املرأة، واملعايري والصكوك الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان، نفـذت             

 تعزيـز الـرد     وقـد سـعى هـذا الربنـامج أيـضاً إىل          . جنوب أفريقيا برناجماً شامالً إلصالح القوانني     
وكمــا هــو احلــال مــع عناصــر الــرد املتكامــل، . املتكامــل علــى العنــف ضــد املــرأة يف هــذا البلــد

وُوجَّـه أيـضاً اهتمـام      . أعطت تدابري إصالح القوانني األولوية للجـرائم اجلنـسية والعنـف املـرتيل            
. اد اإلباحيــةكــبري إىل جــرائم مــن قبيــل االجتــار بالنــساء واألطفــال، واســتغالل األطفــال يف املــو

الكفالة، وإصدار األحكام، ومتكـني الـضحايا،     : ومشلت اجملاالت اخلاصة اليت استهدفها القانون     
  .والردود املتكاملة

ــة العنــف ضــد املــرأة      ٥-١-خامسا  ــه علــى واســتمرت احلكومــة واحملــاكم أيــضاً يف معامل أن
تعراضــي القطــري لفريــق  وقــد أشــار التقريــر االس . انتــهاك حلقــوق اإلنــسان وانتــهاك لالتفاقيــة 

بـشكل خـاص إىل مـدى وخطـورة       ) لآلليـة األفريقيـة السـتعراض األقـران       (الشخصيات البارزة   
هناك أيضاً شواغل بشأن اسـتمرار العنـف        ”والحظ التقرير االستعراضي أن     . العنف ضد املرأة  

  .“راًء فورياًجضد املرأة، وهو ما يتطلب إ
   العنف ضد املرأةالرد املتكامل جلنوب أفريقيا على  - ٢    

ت لوضــع هنــج ئيعــد فريــق اإلدارة الــوزاري أحــد اهلياكــل الوزاريــة الــيت أُنــش    ١-٢-خامسا 
  :متكامل جتاه إدارة العنف ضد النساء واألطفال، ويهدف هذا الفريق إىل
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ــذ اســتراتيجيات        •   إجيــاد فريــق متعــدد التخصــصات ومنــسق يركــز علــى تــصميم وتنفي
طلعية ومـستدامة مـع الـشركاء ذوي الـصلة إلهنـاء العنـف              وبرامج متكاملة ومبتكرة وت   

  القائم على نوع اجلنس؛
  :وضع هنج متكامل ومتعدد القطاعات ضمن إطار للمنع والرد والدعم من أجل  •  

  منع العنف القائم على نوع اجلنس واحلد منه؛  •    
دعـم  حتسني جودة اخلدمات املوجهة للعنف القائم على نـوع اجلـنس مبـا يف ذلـك                   •    

  الضحايا؛
  الرد بكفاءة على حوادث العنف القائمة على نوع اجلنس؛  •    
  مراعاة أفضل مصاحل األطفال عند إعداد الربامج؛  •    
  ؛املستضعفةتلبية االحتياجات اخلاصة للجماعات   •    
  .إعداد برامج إلعادة تأهيل اجملرمني وإعادة إدماجهم  •    

ريقيا هنجاً إمنائياً متكامالً يسترشد بأفضل املمارسـات        وقد اعتمدت جنوب أف     ٢-٢-خامسا 
ويـضع هـذا النـهج املتكامـل سياسـات      . يف صكوك حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة   

ويعتــرب متكــني املــرأة . جنــسانية وطنيــة مركــزة وسياســات وإجــراءات وتــدابري قطاعيــة موجهــة 
القـات القـوة بـني املـرأة والرجـل واملؤسـسات       استراتيجية لتحّول اجملتمع، خاصـة التحـّول يف ع     

ويعتــرب الــتمكني أيــضاً اســتراتيجية للقــضاء علــى القمــع القــائم علــى نــوع اجلــنس،   . والقــوانني
ووصاية الرجل، والتمييز القائم على نوع اجلنس، والعنصرية، والتمييز ضد فئـة عمريـة معينـة،                

وُينظـر إىل الـتمكني أيـضاً علـى         . احلديثـة له  أشـكا  بأشكاله املتغلغلة تارخييـاً و     -والقمع اهليكلي   
أنه ميكِّن املرأة من مواجهة حاالت عدم املساواة وعدم التكافؤ املوروثـة مـن املاضـي ومظـاهره            

وفـضالً عـن هـذا، ُينظـر إىل الـتمكني علـى أنـه يتعلـق باملواطنـة                   . احلالية، والسيطرة على حياهتا   
  .افة جوانب احلياةاإلجيابية واملشاركة على قدم املساواة يف ك

والتزاماً بذلك، طبقت جنوب أفريقيا هنجاً متكامالً ومتعـدد القطاعـات علـى               ٣-٢-خامسا 
ــة،         ــة اجلنائي ــالغ، وإحــداث حتــّول يف نظــام العدال ــع، واإلب ــى املن ــذي يركــز عل ــستوى التنفي امل

وقـد سـاعد علـى ذلـك وجـود إطـار عـريض للـسياسات،                . وضرورة سرعة الفصل يف القـضايا     
ــيط       وإصــال ــضحايا، والتخط ــات املؤســسية، ومتكــني ال ــة، واآللي ــدابري اإلداري ــوانني، والت ح الق

املتكامل، والتثقيف والتدريب ملقـدمي اخلـدمات، وخدمـة املـستهلك، ودور اإليـواء، وتثقيـف                
ويـشمل النـهج املتكامـل جتـاه        . اجلمهور وتوعيته، واحللول البديلة للرتاعات ضمن أمور أخرى       

.  إعادة التـصميم البيئـي، والتخفيـف مـن وطـأة الفقـر، واسـتعادة األخالقيـات           العنف ضد املرأة  
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ويعترف هذا النموذج أيضاً باحلاجة إىل تعبئـة مجيـع العناصـر الفاعلـة يف كافـة جمـاالت اجملتمـع                     
وقـد  . للقيام بـدور يف منـع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه، مبـا يف ذلـك العنـف ضـد الطفلـة                          

ل على العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك االجتـار بالنـساء، يف بـادئ األمـر،                   أُدرج حتقيق رد متكام   
ــع اجلرميــة    ــة ملن ــة إىل وضــع   . ضــمن أهــداف االســتراتيجية الوطني ــع اجلرمي وأدى تطــور هنــج من

  .االستراتيجية القضائية ملنع اجلرمية
  االستراتيجية القضائية ملنع اجلرمية  ١- ٢    

ــع اجلرميــة يف عــام  ُوضــعت االســتراتيجية القــض   ٤-٢-خامسا  وتعــد حتــسيناً  . ١٩٩٩ائية ملن
وتلخـص الـصورة أدنـاه النـهج املتكامـل هلـذه االسـتراتيجية              . لالستراتيجية الوطنيـة ملنـع اجلرميـة      

  .جتاه العنف ضد املرأة
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  برامج النهوض االجتماعي واالقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برامج متكني ودعم الضحايا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العدالة اإلصالحية، عدالة األحداث: برامج اجملرمني

  مشاريع تتصدى لألولويات/برامج
  )املنع، والرد، والدعم(استراتيجية مكافحة االغتصاب 
  )املنع والرد(برنامج العنف املرتيل 

  )املنع والرد(الربنامج اخلاص بسوء معاملة الطفل وإمهاله 
ة املبادرات الوزارية لتحسني عمليات نظام العدالة اجلنائية بالنسبة لالغتصاب واجلرائم اجلنسي

مثل مراكز اخلدمة املتعددة املراحل، والتدريب املتخصص، وحماكم اجلرائم اجلنسية، (
  )ووحدات العنف اُألسري، ومحاية الطفل، واجلرائم اجلنسية

  برامج االتصال، والتثقيف، والتوعية
حراسة اجملتمعات احمللية، (الربامج احمللية واجملتمعية 
  )األحياء وحراسة
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ــيت هتــدف إىل التــصد     ٥-٢-خامسا  ــدابري ال ــز   وقــد ســعت الت ــرأة إىل تعزي ي للعنــف ضــد امل
وباإلضافة إىل هذا التقرير، تنـاول التقريـر     . اآلليات املؤسسية وتفعيل حقوق الضحايا والناجني     

ــغ بعــد     ــا عــن بيجين ــهاج عمــل    ١٠املرحلــي جلنــوب أفريقي ــذ إعــالن ومن  ســنوات بــصدد تنفي
املتكامل على العنـف    رد احلكومة فيما يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين والرد         ) ٢٠٠٥(بيجينغ،  

ضــد املــرأة مثــل االســتراتيجية القــضائية ملنــع اجلرميــة، واآلليــات املؤســسية مثــل احملــاكم اخلاصــة 
وقد ُوّجه اهتمام خاص إىل جانـب       . باجلرائم اجلنسية، ومبادرات التدريب، وخدمات املشورة     

ــيالً وباإلضــافة إىل ذلــك، يقــدم هــذا القــ  . مــن أفــضل املمارســات املتعــددة القطاعــات   سم حتل
  .للخدمات اخلاصة بضحايا االعتداء اجلنسي

وقد ُوضعت استراتيجية مكافحـة االغتـصاب بواسـطة فريـق اإلدارة الـوزاري             ٦-٢-خامسا 
، والــصحة، والتعلــيم، التطــور الدســتوريالــذي يــضم وزارات التنميــة االجتماعيــة، والعــدل و 

ية، واملواصالت، ودائرة الشرطة جبنـوب أفريقيـا، بقيـادة          اخلزانة الوطن واخلدمات اإلصالحية، و  
وُوضعت مبادئ توجيهية السـتراتيجية مكافحـة االغتـصاب مـن أجـل             . هيئات االدعاء الوطنية  

  .مقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا، وقطاع الصحة
للعنـف ضـد املـرأة يف احملـاكم         وإلدماج املساواة بني اجلنسني وإعطاء األولوية         ٧-٢-خامسا 

ــة عــام       ــة االدعــاء الوطني ــة، أُنــشئت وحــدة اجلــرائم اجلنــسية وشــؤون اجملتمــع احمللــي هبيئ اجلنائي
، لتركز يف املقام األول علـى اجلـرائم اجلنـسية، والعنـف املـرتيل، واالجتـار باألشـخاص،                   ١٩٩٩

ألخـرى الـيت تـشمل إيـذاء        وضمان إعالة األطفـال، والتعامـل مـع اجملـرمني الـشباب، والقـضايا ا              
ــساء واألطفــال  ــادة      . الن ــدرات، وزي ــاء الق ــسياسات، وبن ومهمــة هــذه الوحــدة هــي صــياغة ال

وهـذه  . التوعية، وتقدمي التدريب العلمي والـوظيفي للمـوظفني الـذين حيققـون يف هـذه اجلـرائم          
اً وهـي تـسهل أيـض     . الوحدة مسؤولة عن تنسيق إنشاء مراكز رعايـة ضـحايا االعتـداء اجلنـسي             

ــضايا        ــرتيل، وق ــسية، والعنــف امل ــدريب للمحققــني يف اجلــرائم اجلن إجــراء البحــوث وتقــدمي الت
، والتعامــل مــع اجملــرمني الــشباب، فــضالً عــن وضــع وتنفيــذ بــرامج للتوعيــة اجملتمعيــة     نفــاقاإل

  .وخطط ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف هذه العمليات واإلجراءات
  :الوحدة املتخصصة بأهنا حققت النجاحات التاليةوتفخر هذه   ٨-٢-خامسا 

  إنشاء مراكز لرعاية ضحايا االعتداء اجلنسي؛  •  
  حتسني املهارات وتنمية القدرات؛  •  
  زيادة عدد املدعني املتخصصني؛  •  
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إنــشاء مراكــز جامعــة للرعايــة املتعــددة التخصــصات تــسمى مراكــز ضــحايا االعتــداء     •  
  ؛)وترد التفاصيل أدناه(اجلنسي 

  إنشاء خدمات لدعم الضحايا؛  •  
  ستطالع اآلراء؛المحالت توعية عامة ألطفال املدارس والبالغني ومحالت   •  
القيام بدور حاسم يف حتريك خطة العمل الوطنية على مدى العـام إلهنـاء العنـف ضـد                    •  

  .املرأة
  .للجرائم اجلنسية حمكمة خاصة ٦٣ التطور الدستوريوقد أنشأت وزارة العدل و

  الطفلة  ٢- ٢    
  . من هذا التقرير١٠جيب مراجعة هذا القسم مع املادة   
ــة          ٩-٢-خامسا  ــت األولوي ــوع اجلــنس، أعطي ــى ن ــائم عل ــف الق ــة والعن ــق بالطفل ــا يتعل فيم

منـاهج دراسـية تراعـي االعتبـارات     وضـع  إلصالح القوانني، وإصـالح نظـام العدالـة اجلنائيـة، و          
وهنـاك وحـدات متخصـصة يف العنـف املـرتيل، وإيـذاء             . للمـدارس املأمونـة   اجلنسانية، وبرنـامج    

، )وكــان يطلــق عليهــا وحــدة محايــة الطفــل  (األطفــال، واالعتــداء اجلنــسي يف دوائــر الــشرطة   
وقـد ُبـذلت جهـود      . باإلضافة إىل حمـاكم خاصـة باُألسـرة تتـصدى للعنـف ضـد املـرأة والطفلـة                 

وسـطاء عـن الـضحايا لـإلدالء بـشهاداهتم خـارج            إلنشاء حمـاكم صـديقة لألطفـال، واسـتخدام          
احملكمة وليس يف وجـود املرتكـب املـدعى عليـه، واسـتخدام مرايـا االجتـاه الواحـد، واسـتخدام                   

زال املدافعون عن األطفال يـرون أنـه يلـزم عمـل الكـثري              يوال  . الدوائر التلفزيونية املغلقة للقُصَّر   
ويلـزم علـى وجـه      ). ٢-٢٤-٤- وخامسا   ١-٢٤-٤-انظر الفقرتني خامسا    (يف هذا الصدد    

ــل           ــال خاصــة بالنــسبة ألولئــك الــذين تق اخلــصوص زيــادة اخلــدمات اخلاصــة املالئمــة لألطف
 عاماً والذين يدلون بشهاداهتم يف احملكمة، وزيادة الدوائر التلفزيونيـة املغلقـة             ١٨أعمارهم عن   

م اجلنسية، والـذي يعـد منخفـضاً        يف مجيع احملاكم لألوالد، وزيادة معدل اإلدانة بالنسبة للجرائ        
  .للغاية يف الوقت احلاضر

وقد مت تدريب مـوظفي احلكومـة الـذين يتعـاملون مـع قـضايا العنـف القـائم                 ١٠-٢-خامسا 
. على نوع اجلنس لتحسني قدراهتم على التعامل مـع هـذه القـضايا، ومـساندهتا والتحقيـق فيهـا          

ى التحقيـق وإقامـة الـدعاوى يف قـضايا     وتشمل برامج التدريب تـدريباً متعـدد التخصـصات علـ       
اجلرائم اجلنسية، والعنـف املـرتيل، والعنـف اُألسـري، واجلـرائم اجلنـسية مـع األطفـال، واالجتـار              

ب املتكامل للمسؤولني عن القـضايا،      بالبشر، واإلنفاق، والتعامل مع اجملرمني الشباب، والتدري      
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ي الــصلة املعنــيني مبراكــز رعايــة وعــن مــساعدة الــضحايا، واملنــسقني، وأصــحاب املــصلحة ذو 
  .ضحايا االعتداء اجلنسي وحماكم اجلرائم اجلنسية

  العنف املرتيل  ٣- ٢    
 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١يوليــه إىل / متــوز١مت خــالل الفتــرة مــن   ١١-٢-خامسا 

ــا عــن    ــة عنــف مــرتيل ٤٣ ٣٣٠إبــالغ دوائــر الــشرطة يف جنــوب أفريقي ويف الفتــرة مــن .  حال
 حالــة مــن هــذه ٤٥ ٤٥٤، مت اإلبــالغ عــن ٢٠٠٧يونيــه /ينــاير إىل حزيــران/اينكــانون الثــ ١

ويف حـني أن هـذه األرقـام تبعـث علـى القلـق بالنـسبة السـتمرار العنـف القـائم علـى                        . احلاالت
ومع هـذا، ال يـزال   . نوع اجلنس يف هذا البلد، إال أهنا تعّبر أيضاً عن زيادة يف عمليات اإلبالغ 

  .إلبالغ وتكرار اإليذاء يف نظام العدالة اجلنائيةهناك قلق بشأن نقص ا
  

  قانون العنف املرتيل: ٣٤اإلطار     
) ١٩٩٨ لـسنة    ١١٦القـانون رقـم      (١٩٩٨مت توسيع أحكام قانون العنف املـرتيل،            

لتــشمل أي أشــخاص يقيمــون عالقــة أشــبه بــالزواج بــصرف النظــر عمــا إذا كــان    
مــا متتــد إىل األشــخاص الــذين الــشركاء مــن نفــس اجلــنس أو مــن جــنس مغــاير، ك 

ــصر    ،يتواعــدون ــة ألي مــدة وال تقت ــة أو املتوقع ــسية الفعلي ــة الرومان ــشمل العالق  وت
وينص القانون على تقدمي طلب نيابة عن املـدعي، مبوافقـة كتابيـة، أو ميكـن                . عليها

تقــدمي الطلــب نيابــة عــن شــخص آخــر علــى أســاس فقــدان الــوعي، عنــدما يكــون    
وجيــوز للقُــصَّر التقــدم هبــذا . روبات الكحوليــة أو غريهــاالــشخص حتــت تــأثري املــش

      .الطلب دون تصريح كتايب من أوصيائهم
ــسانية        ١٢-٢-خامسا  ــة اجلن ــة ســونكي للعدال ــت دراســة بواســطة منظم ــد أُجري وهــي (وق

باالشتراك مـع مكتـب     ) منظمة غري حكومية يف قطاع الرجال املناصرين للمساواة بني اجلنسني         
دور الرجـال واألوالد يف املـساواة بـني    ” بعنـوان    ٢٠٠٧ئاسة اجلمهورية يف عـام      وضع املرأة بر  

مهتمون بالقيام بـدور أكثـر إجيابيـة    أن بعض الرجال يبدو ”، وتبيِّن هذه الدراسة أنه   “اجلنسني
 آخـرين يتعرضـون للتهديـد بـسبب التحـّول      إلهناء العنف ضد املرأة بينما يبدو أن هنـاك رجـاال      

 تطوير تدخالت منع العنـف لتـستجيب ألفكـار هـذه اجلماعـات املختلفـة مـن                  ويلزم. اجلنساين
الرجــال، وتزويــد عــدد أكــرب مــن الرجــال املهــتمني باملــساواة بــني اجلنــسني مبــا يلــزم مــن دعــم   
ومهارات وموارد للعمل على أساس قناعاهتم بينما يواجهون اخلرافات واألفكار اخلاطئـة لـدى          

ويتطلـب العمـل مـع الرجـال واألوالد لتغـيري املعتقـدات             . غـيري بعض الرجال الـذين يقـاومون الت      
 مبـا يف ذلـك      -ر وعالقات اجلنسني استراتيجيات شـاملة متعـددة اجلوانـب           االراسخة بشأن أدو  

 وتقـوم احلكومـة بـدور     .“جاً تركز على العوامل اهليكلية مثل التعلـيم، واإلسـكان، والبطالـة           هُن
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مـن العمـل التعـاوين عـن طريـق برنـامج اإلليـة اجلنـسانية         قيادي يف تعزيـز ومـساندة هـذا النـوع           
  .الوطنية

  أمثلة عن جانب من أفضل املمارسات والنهج املتعددة القطاعات  ٤- ٢    
تــدرس احلكومــة خيــارات خمتلفــة لتعزيــز التــدخالت االجتماعيــة مــن أجــل     ١٣-٢-خامسا 

. وى اجملتمعـي األعـرض    أو العوامل املـؤثرة علـى املـستوى الفـردي واملـست           /التصدي لألسباب و  
ــل        وُي ــادة التأهي ــز إع ــواء ومراك ــرص الوصــول إىل دور اإلي ــضاً إىل توســيع ف ــام أي وجــه االهتم

وجيـري اختـاذ عـدد مـن املبـادرات مـن جانـب منظمـات                . للضحايا واملرتكبني علـى حـد سـواء       
طـر أكثـر    وتعترف هذه املبـادرات باحلاجـة إىل أُ       . اجملتمع املدين والدولة، بصورة فردية ومجاعية     

وتــشمل بعــض املبــادرات . ذات أهــداف ومــوارد ومؤشــرات للعمــل املتــسق والتــأثري ومشــوالً، 
  :اجلارية للتصدي ملشكلة العنف ضد النساء واألطفال مجلة أمور من بينها

  مشاركة الرجال واألوالد  ١- ٤- ٢    
، ٢٠٠٤ام يف اجللسة الثامنة واألربعني للجنة األمم املتحـدة لوضـع املـرأة عـ        ١٤-٢-خامسا 

التزمت جنوب أفريقيا وحكومـات مـشاركة أخـرى بتنفيـذ التوصـيات الـيت هتـدف إىل إشـراك                
عـــدم املـــساواة بـــني اجلنـــسني تقـــّوض  ف. الرجـــال واألوالد يف حتقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني 

الدميقراطيــة، وتعرقــل التنميــة، وهتــدد حيــاة املــرأة خاصــة يف اجملتمعــات التقليديــة والــيت ختــضع    
ة الرجل ولديها أفكار متشددة عن الرجولة وهو ما يزيـد مـن العنـف القـائم علـى نـوع                     لسيطر
وهلذا كان الغرض من الدراسة اليت بـدأهتا احلكومـة مبـشاركة منظمـة سـونكي للعدالـة                . اجلنس

هو توجيه عملـهم فيمـا يتعلـق بالقـضاء علـى العنـف              ) ١٢-٢-انظر الفقرة خامسا    (اجلنسانية  
ويقدم التقرير حملة عامة عـن اجلهـود الـيت بذلتـها احلكومـة ومنظمـات                . سالقائم على نوع اجلن   

قترح أيضاً التوصـيات مثـل ضـرورة تكثيـف          يبيِّن اإلجنازات وأوجه النقص، و    يو. اجملتمع املدين 
وقـد  . املـساواة بـني اجلنـسني     اجلهود إلهناء عنف الرجل ضد املرأة، وإشـراك الرجـال يف حتقيـق              

يـضاً مرتبطـة بعمـل واسـتراتيجية منظمـة سـونكي للعدالـة اجلنـسانية                أصبحت هذه التوصـيات أ    
  .وُيرفق التقرير الكامل هبذا التقرير. ذاهتا

ويــسلط اإلطــار أدنــاه الــضوء علــى عمــل إحــدى املنظمــات غــري احلكوميــة     ١٥-٢-خامسا 
  .كجزء من برنامج الرجال كشركاء يف جنوب أفريقيا
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مارسـات ملنظمـة سـونكي للعدالـة اجلنـسانية يف      دراسـة حالـة عـن أفـضل امل    : ٣٥اإلطـار      
  تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جنوب أفريقيا

  
عـــن طريـــق اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم لتـــسليط األضـــواء علـــى   ١-١٥-٢-خامسا   

القضايا اجلنسانية، يقوم مشروع الدعوة التابع للمنظمة غري احلكوميـة بتعزيـز مـشاركة              
  .ءلة احلكومةاملواطن ومشاركة الرجال ومسا

مل تستخدم املبادرات اليت تركز على العمـل مـع الرجـال            ”: املكّون القوي للدعوة      
استراتيجيات الدعوة بدرجة كبرية وبدالً من ذلك اعتمدت بصورة أكـرب علـى تثقيـف               

فتحويــل األفكــار العامــة علــى أن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس يــؤثر علينــا . اجملتمــع
يتطلــب مـن الرجـل أن يكـون أكثـر إجيابيــة     “ مـسألة نـسائية  ”بـاره  مجيعـاً وال ميكـن اعت  

وأقــوى تعــبرياً عــن معارضــته للعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس ويبــدأ اســتعداده الختــاذ   
موقف عام للضغط واالنضمام إىل املسريات، وعن طريق املشاركة يف وسائل اإلعـالم،            

  .“بة بالعدالةوعن طريق بذل جهود متضافرة على املستوى احمللي للمطال
إىل جانب وحدة العالقات اجلنسانية والتنمية التابعة جمللـس البحـوث يف          : املبادرات    

العلوم اإلنسانية، تعمل املنظمة غري احلكومية مع منظمات جمتمعيـة، ووسـائل اإلعـالم،               
واحلكومات احمللية يف أربع مناطق للقيام بـدور رائـد وإجـراء حبـوث عـن اسـتراتيجيات                  

تمع احمللي اخلاصة بتدريب أفـراد اجملتمـع علـى دعـم احلكومـة احملليـة واعتبارهـا                  تعبئة اجمل 
مسؤولة عن تقدمي خدمات فعالة فيما يتعلق بالعنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، وتـدعم         

واحــد يف تــسعة، والفريــق العامــل املعــين مبــشروع  مبــادرات الــدعوة احلاليــة مثــل محلــة  
املــشترك لرصــد اجملتمــع املــدين بــشأن تعمــيم العــالج قــانون اجلــرائم اجلنــسية، واملنتــدى 

املضاد للفريوسات الرجعية، وتعقـد سلـسلة مـن االجتماعـات االسـتراتيجية الـيت جتمـع                 
النــشطاء مــن حركــات اجتماعيــة أخــرى ومــن منظمــات الــدعوة الوطنيــة والدوليــة          

ركـة   مثـل محلـة إجـراء العـالج، وجنـوب أفريقيـا اخلاليـة مـن األسـلحة، وح                  -الناجحة  
السكان املعـدمني لوضـع وتقاسـم اسـتراتيجيات ومـواد الـدعوة، وإعـداد اسـتراتيجيات                 

. للدعوة ميكن أن يستخدمها الرجال والنساء بصورة فعالـة لـدعم احلكومـة ومـساءلتها              
 للـدعوة،   اوهذه ستشمل دلـيالً للتـدريب علـى الـدعوة، وطـاقم مـواد، وأدوات، وأُطـر                

والـــسياسات ووســـائل اإلعـــالم للرجـــال كـــشبكة وتقـــدمي التـــدريب املتعلـــق بالـــدعوة 
للــشركاء، مبــا يف ذلــك اســتخدام فــرق العمــل اجملتمعيــة، وتقــدمي التــدريب واملــساعدة    
التقنية ملنظمـات اجملتمـع املـدين الكـبرية، وخاصـة نقابـات العمـال، واملنظمـات الدينيـة،                   

ــة   ــات األهليـ ــايري ا   -واجلمعيـ ــيري املعـ ــضويتها يف تغـ ــا وعـ ــتخدام نفوذهـ ــسانية  باسـ جلنـ
واالجتماعية، واختـاذ إجـراء حاسـم إلهنـاء العنـف املـرتيل واجلنـسي، واحلـد مـن انتـشار                     
وتأثري فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وتطـوير الـشراكات القائمـة مـع املنظمـات          
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اإلعالميــة إلشــراك وســائل اإلعــالم يف الــدعوة عــن العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس،    
لبشرية، واإليدز، مبا يـؤدي إىل حتـسني الـردود احلكوميـة وتغـيري              وفريوس نقص املناعة ا   

  .املعايري االجتماعية داخل اجملتمع وعلى نطاق البلد
 تــسمى ٢٠٠٦وقامــت املنظمــة حبملــة علــى درجــة كــبرية مــن النجــاح يف عــام     

ومت أيـضاً التـرويج هلـذه املمارسـة اجليـدة يف الـدورة احلاديـة                . “رجل واحد يكفـي   ”
      .٢٠٠٧للجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة يف عام واخلمسني 

  خطة العمل الوطنية على مدى العام إلهناء العنف القائم على نوع اجلنس  ٢- ٤- ٢    
تقدم خطة العمل الوطنية علـى مـدى العـام إلهنـاء العنـف القـائم علـى نـوع                      ١٦-٢-خامسا 

ــاملة وهنجــاً خ      ــات ش ــر، بيان ــذا التقري ــة هب ــضية   اجلــنس واملرفق ــذه الق ــصدي هل ــي . اصــاً للت وه
وهنــاك . تــستجيب أيــضاً للنــهج املتعــدد اجلوانــب واملتعــدد القطاعــات الــذي تتطلبــه االتفاقيــة   

، املستـضعفة  تشمل جماالت املنـع، والـرد، والـدعم، واألطفـال، واجلماعـات              استراتيجية مفصلة 
  :خلطةوتشمل ا. والتنسيق، وهلا أهداف ومؤشرات ومسؤولية وميزانية

   يوماً؛١٦محالت دائمة للمنع والتوعية تتجاوز محلة النشطاء اليت تستغرق   •  
  إشراك النساء والرجال على نطاق البلد، وهلا تأثري ملموس على املواقف والسلوك؛  •  
ضـــمان إصـــدار مجيـــع التـــشريعات ذات الـــصلة، ورصـــد خمصـــصات هلـــا يف امليزانيـــة    •  

  وتطويرها وتنفيذها؛
 يف املائة سـنوياً متـشياً مـع هـدف احلكومـة،            ١٠ إىل   ٧ االغتصاب بنسبة    خفض قضايا   •  

 يف املائة سـنوياً، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التوسـع يف               ١٠وزيادة معدالت اإلدانة بنسبة     
  حماكم اجلرائم اجلنسية؛

ضــمان تــوفري إحــصاءات عــن اجلرميــة وتفاصــيل عــن العنــف املــرتيل وأن هنــاك خفــضاً    •  
  املرتيل كل عام؛ملموساً يف العنف 

ضمان املعاملة والرعاية الشاملة جلميـع النـاجني مـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس،              •  
يف ذلك توفري العـالج الالحـق للتعـّرض بغيـة ختفـيض احتمـاالت اإلصـابة بفـريوس                    مبا

نقص املناعة البشرية، والعالج جتنباً الحتماالت اإلصابة باألمراض املنقولـة عـن طريـق        
   اجلنسي، واحلمل، وكذلك املشورة؛االتصال

ضمان نشر اخلطة على نطاق واسع وتطويرهـا للتنفيـذ علـى مجيـع املـستويات الوطنيـة              •  
  واإلقليمية واحمللية؛
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تقدمي الدعم والتمكني للضحايا عن طريـق أمـاكن مأمونـة، ومـساكن ثانويـة، وفـرص                   •  
  للعمالة، وكذلك إعادة تأهيل اجملرمني؛

واالتــصال فيمــا بــني القــائمني بتنفيــذ اخلطــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  ضــمان التنــسيق   •  
  إنشاء آليات مؤسسية ودائمة؛

  .حتديد أهداف ومؤشرات يتم رصدها وتقييمها واإلبالغ عنها بصورة منتظمة  •  
ــة رئــيس اجلمهوريــة،       ١٧-٢خامسا  ــة الــيت اســتهلتها نائب وقــد ُوضــعت خطــة العمــل الوطني

، من قبيل االعتراف بأن العنـف القـائم علـى    ٢٠٠٧نغوكا، يف عام   -السيدة فومزيلي مالمبو    
  .نوع اجلنس ال ينحسر وأن املواقف التقليدية ال تزال قائمة

  مراكز رعاية ضحايا االعتداء اجلنسي وبرنامج متكني الضحايا  ٣- ٤- ٢    
 ســاعة ٢٤مراكــز رعايــة ضــحايا االعتــداء اجلنــسي هــي مراكــز تعمــل طــوال   ١٨-٢خامسا 
قف حيث يـستطيع الـضحايا احلـصول علـى مجيـع اخلـدمات مثـل الـشرطة، واملـشورة،                    دون تو 

 القـضاء علـى     وواهلـدف الرئيـسي هلـذه املراكـز هـ         . واألطباء، واإلعـداد للمحاكمـة، واملقاضـاة      
  .إمكانية تكرار اإليذاء، واختصار الدورة الزمنية للقضية، وزيادة اإلدانات

يا الـذي تتـواله وزارة التنميـة االجتماعيـة برناجمـاً            ويعد برنـامج متكـني الـضحا        ١٩-٢خامسا 
متكامالً يهدف إىل ضمان تطبيق نظام العدالة اجلنائية لنهج يركز على الضحية وتقـدمي خدمـة                

  .مالئمة جلميع ضحايا اجلرمية، وخاصة ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس
  :وينصّب التركيز الرئيسي على ما يلي

مـن أهـداف هـذا امليثـاق املوازنـة بـني حقـوق الـضحايا         : يا اجلرميـة ميثاق اخلدمة لضحا    •  
واملرأة كضحية هي املستفيدة مـن الـتغريات يف تقـدمي           . وحقوق اجملرمني املدعى عليهم   

  اخلدمات نتيجة للميثاق؛
  ؛٢ و ١إصالح القوانني حلماية حقوق الضحايا كما ذُكر يف املادتني   •  
آليــات دعــم خمتلفــة مثــل مرايــا االجتــاه الواحــد،  اســُتحدثت : خــدمات دعــم الــضحايا  •  

والدوائر التلفزيونية املغلقة حلماية األطفال، وخاصة الطفلة، وغرف انتظـار خاصـة يف             
ويــتم تــوفري دور لإليــواء، غــري أن الطلــب . احملــاكم قــدر اإلمكــان، وخــدمات مــشورة

م خــدمات وتقــد. يفــوق الواقــع ويلــزم ختــصيص املزيــد مــن املــوارد خلــدمات اإليــواء   
  .تدريب ودعم متخصصة ملقدمي اخلدمات كما يف نظام العدالة اجلنائية
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ــة        ٤- ٤- ٢     ــة اخلاصــة بالعدال ــربامج احلكومي ــادرات جمموعــة ال ــة علــى مب بعــض األمثل
  اجلرمية  ومنع

تناولت األقسام ذات الصلة يف هذا التقرير موضـوع التـشريعات والـسياسات            ٢٠-٢خامسا 
اد بيئـة مناهـضة للتمييـز وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف مكـان العمـل               والتدابري احلكومية إلجي  

ويتنــاول هــذا القــسم جمموعــة اخلــدمات املتكاملــة اخلاصــة بالعدالــة ومنــع   . ويف اخلدمــة العامــة
. اجلرمية وجهود احلكومة املستمرة يف خمتلف املنتديات، وطرق خمتلفة إلهناء العنـف ضـد املـرأة               

ض األمثلـة علـى النـهج العنقـودي وبعـض املـشاريع يف الـوزارات الـيت                  ويقدم اجلـدول أدنـاه بعـ      
واجلدول عبـارة عـن لقطـات مـن تقريـر مرحلـي حمـدَّث               . هتدف إىل التصدي للعنف ضد املرأة     

، ٢٠٠٧عن جمموعة اخلدمات، ومنع اجلرمية والسالمة العامة، وبرنامج العمـل احلكـومي لعـام               
  .وهو متاح على املوقع الشبكي للحكومة

    
  التقدم    اهلدف

اســُتكملت مراجعــة لتحديــد احتياجــات املقاطعــات      تنفيذ مبادرات موجهة ملنع اجلرمية ضد النساء واألطفال
ومت حتديـد   . اخلاصة بإنـشاء مرافـق مالئمـة للـضحايا        

 مركــز شــرطة لــسرعة اإلبــالغ عــن اجلرميــة مــع  ٣٧
  تقدير التكاليف

 منطقة١٦٩حتديد  محالت للتوعية املستمرة ملنع اجلرمية، و     
ذات أولوية ملراكز الشرطة، وإعطاء أولوية االهتمام لـدور

  اجملتمع يف إعادة تأهيل اجملرمني

ُنظمـــت علـــى نطـــاق البلـــد محـــالت توعيـــة دعمـــاً     
لضحايا االعتداء من النساء واألطفال تركـزت علـى    
التوعيــة باجلرميــة، واجلــرائم ضــد النــساء واألطفــال،   

ختفـيض املعـدالت العاليـة      وحقوق ضحايا اجلرميـة، و    
  لالعتداء، وإساءة استعمال املواد وغري ذلك

إحياء ميثاق الضحايا عن طريـق وضـع خطـة تنفيـذ وطنيـة
  متكاملة

  

جيري بناء دور إيـواء لـضحايا العنـف مـن النـساء يف                 تنفيذ برنامج خدمات دعم الضحايا
ــو   ــة كــوا زول ــا، وجيــري   -مقاطع ــال ومابوماالنغ  نات

 متويل اجملتمـع املـدين ملبـادرات متكـني          إحراز تقدم يف  
  الضحايا من حساب استرداد أموال اجلرمية

دعم احملاكم املخصصة للجرائم اجلنسية واجلـرائم التجاريـة
واالنتــهاء مــن وضــع إطــار إلنــشاء. ضــمن جــرائم أخــرى

  مثل هذه احملاكم حسب مقتضى احلال

مت وضع إطار لعمل حماكم اجلرائم التجارية، ويعمل          
  هذا اإلطار بشكل جيد
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  التقدم    اهلدف

ــات احملليــة ــع اجملتمع ــها م ــة بكامل ــصال للمجموع ــاد ات إجي
ــدين    ــزة اجملتمــع امل ــدين(وأجه ــال ورجــال ال رجــال األعم

، من أجل املشاركة يف منع اجلرميـة)والتشكيالت األخرى 
وأُقيمـت. وقيام اجملتمع بدور أكرب يف إعادة تأهيل اجملرمني       

 اجملتمـــع احمللـــي يف أربـــعشـــراكة للملكيـــة احلقيقيـــة ملبـــاين
مقاطعات، ومواءمة التطور يف مناطق مراكز الـشرطة ذات

 منطقـة مـع برنـامج التجديـد١٦٩األولوية والبالغ عددها    
ــة الريفيــة املــستدامة، ــل للتنمي ــامج املتكام احلــضري والربن

وتـشمل(وجتميع املشاريع والنهوض بالتوطني غري الرمسـي        
ائر التلفزيونيــة املغلقــة يفاملــشاريع تركيــب كــامريات للــدو

ــديات أخــرى   ــاطق احلــضرية يف بل ــدمي دراســات). املن وتق
بيانية اجتماعيـة حلكومـات املقاطعـات واحلكومـات احملليـة

  لوضع وتنفيذ مشاريع إمنائية مالئمة

ــدرات     ــاء القـ ــل لبنـ ــيم دورات عمـ ــع مت تنظـ  يف مجيـ
املقاطعات التسع، وقد استهلت يف أوائل العـام فيمـا          

باخلطـــة املتكاملـــة للتنميـــة الريفيـــة املـــستدامة يتعلـــق 
  .وخطة التجديد احلضري

    
 يومــاً حتــت شــعار ال للعنــف ضــد النــساء   ١٦محلــة النــشطاء الــيت تــستغرق    ٥- ٤- ٢    

  واألطفال
 محلــة النــشطاء الــيت تــستغرق  ١٩٩٩اســتهل الــرئيس ثــابو مبيكــي يف عــام     ٢١-٢-خامسا 

 مـسيمانغ، ويقودهـا اآلن نائـب        -تـشاباالال   . ي. رة م الـدكتو يوماً مع نائبة وزير العدل،       ١٦
ولدى هذه احلملة اآلن برنامج ملـدة عـام يف اجملتمعـات الريفيـة        . وزير املقاطعات واحلكم احمللي   

ويـشمل الربنـامج عروضـاً يف    . لزيادة الوعي والتدخالت بشأن العنف القائم على نـوع اجلـنس    
، مجعـت احلملـة أكثـر مـن         ٢٠٠٦ويف عام   . عاتالشوارع لساكين املزارع وأنشطة جلمع الترب     

 راند لصاحل املنظمات الـيت ال تـستهدف الـربح والـيت تقـدم خـدمات تتعلـق بـالعنف                    ٩٠ ٠٠٠
وكان إشراك الرجال يف هذه احلملة من العناصر اهلامـة، مثـل تـضامنهم عـن طريـق                  . ضد املرأة 

. ة إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة         ومـشاركتهم يف احلملـة الوطنيـ       ٢٠٠٧مسرية املليون رجل يف عام      
وقد قُدمت املـساعدة ملختلـف املنظمـات املنتـشرة يف مجيـع املقاطعـات التـسع عـن طريـق مجـع                       

ويف . التربعــات لبنــاء مراكــز جمتمعيــة ودور إيــواء للنــساء واألطفــال الــذين يتعرضــون لإليــذاء    
ــدره     ــغ ســنوي ق ــثالث املاضــية، مت التعهــد مببل ــسنوات ال ــد ملؤســ ٥٠٠ ٠٠٠ال سة حقــوق  ران

اإلنسان، باإلضافة إىل معدات للعيادات اجملتمعية وطابعات على طريقة بريل للطلبـة املكفـوفني              
وقد حققت هذه احلملة جناحاً يف الـسنوات العـشر املاضـية، فـزادت سـنوياً          . يف جامعة ليمبوبو  

 وعلـى الـرغم مـن كـل هـذا، ال يـزال البلـد              . من عدد األشخاص الذين تستطيع الوصول إليهم      
 يتمثل يف استمرار حجم العنف ضد النـساء واألطفـال، واألمـر الـذي يبعـث علـى                   يايواجه حتد 

  .القلق البالغ هو مدى هذا العنف الذي يتضح من عدة قضايا
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  ليست دائماً قصة جناح  ٥- ١    
بينمــا يوجــد العديــد مــن أفــضل املمارســات الــيت ميكــن جلنــوب أفريقيــا أن      ٢٢-٢-خامسا 

زال هنـاك بـرامج تعـاين مـن       تـ ملتكامل ملواجهة العنف ضد املرأة، إال أنـه ال          تفخر هبا يف هنجها ا    
فقـــد أعطـــت وزارة الـــصحة األولويـــة للخـــدمات اخلاصـــة  . التحـــديات املـــستمرة يف التنفيـــذ

حالـة   بعنـوان    ٢٠٠٣أكتوبر  /باالعتداء اجلنسي، ولكن حتليالً للموقف أُجري يف تشرين األول        
أن املـرأة   أشـار إىل     )١٣٥(يل موقف اخلدمات يف جنوب أفريقيا     خدمات االعتداء اجلنسي من حتل    

، مـع وجـود سـلبيات       غالباً ما تتلقى رعاية طبية ذات نوعية رديئة للغاية بعـد االعتـداء اجلنـسي              
 خاصــة جبــدران وبــاب ميكــن أن ُتجــرى فيهــا الفحوصــات،   هيكليــة مثــل عــدم وجــود غــرف 

ينيكيـة لتقـدمي اخلـدمات اخلاصـة باالعتـداء          واحلاجة إىل مبـادئ توجيهيـة موحـدة لـإلدارة اإلكل          
اجلنــسي، وقــوائم االنتظــار الطويلــة، ونقــص املعــدات، وعــدم حــصول مقــدمي اخلــدمات علــى 

ــني القطاعــات       ــاون ب ــة التع ــدات، وعــدم كفاي ــدريب الكــايف الســتخدام املع ــها  . الت ــذه كل وه
  .حتديات مستمرة

  الدعوة والرصد واإلنفاذ: قضايا شهرية  -  ٣    
هناك قضايا شهرية أفادت تنقيح اإلطار التشريعي والسياسي اخلـاص بـالتمييز              ١-٣-خامسا 

 توضح أن االغتصاب جبميع أشـكاله يـشكل عنفـاً ضـد             مازياومن املؤكد أن قضية     . ضد املرأة 
تـثري تـساؤالت هامـة سـيتعني علـى التـشريع واحملكمـة              “ غتصاب الـذكر  ا”املرأة كما أن قضية     

وبالنـسبة لقـضية االغتـصاب، أعلنـت احملكمـة الدسـتورية يف             . ملـستقبل الدستورية معاجلتـها يف ا    
كـان يف فتحـة الـشرج        سـواء    -إيالج الذكر يف امرأة بغري رضـاها        ” أن   ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠

غري أن احملكمة مل جتد أن اإليالج يف فتحة شـرج الرجـل بغـري               .  يشكل اغتصاباً  -أو يف الفرج    
مة أن توسيع تعريـف االغتـصاب ليـشمل اإليـالج يف فتحـة              وأشارت احملك . رضاه يعد اغتصاباً  

ومثـة  . “شرج الرجل بغري رضـاه جيـب أن ُيتـرك للفـرع التـشريعي للحكومـة ولـيس للمحـاكم                   
 الـيت تـضمنت طعنـاً قدمـه زوج معتـد يف             )١٣٦(ضـد بـالوي   . سقضية شهرية أخرى وهي قضية      

 لـسنة   ١١٦القـانون رقـم      (١٩٩٨الصالحية الدستورية ألحكام قانون العنف املـرتيل الـسابق،          
اجملتمـع الـذي يقـوم علـى عـدم التمييـز            ”: ، والذي أعلنـت فيـه احملكمـة الدسـتورية أن          )١٩٩٨

__________ 
حالة خدمات االعتـداء اجلنـسي يف       : تقرير مبادرة العنف القائم على نوع اجلنس والصحة يف جنوب أفريقيا           )١٣٥(

انية والصحة، وجملس الفحـوص الطبيـة،       مجاعة العالقات اجلنس  : وتشمل اجلماعات املشاركة  . جنوب أفريقيا 
ومشروع صحة املرأة، ومدرسة الصحة العامة، وجامعة ويتس، ومركز السياسات الصحية، وجامعـة كيـب               

  . قسم الطب الشرعي، وبرنامج حبوث اإليدز والتنمية الريفية-تاون 
)١٣٦( S v Baloyi 2000 (2) SA 425 CC.  
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اجلنــساين كمــا جــاء يف األحكــام األساســية للدســتور، واحلــق يف املــساواة وعــدم التمييــز الــذي 
  .“لعقاب، ال يستقيم عندما ُيفلت األزواج الذين يضربون زوجاهتم من ا٩يكفله القسم 

 أنـه صـدر قـرار    ١٥ويتضح من أحد األمثلة عن قضية ذُكرت يف إطـار املـادة       ٢-٣خامسا 
، حيث اعترفـت حمكمـة الـنقض العليـا بالتعقيـدات الـسلبية أمـام                ضد فرييرا . سشهري يف قضية    

خيارات املرأة اليت تتعرض للـضرب وأوضـحت كيـف أنـه يلـزم أدراج هـذا الـسياق يف عمليـة                      
  .انوينصنع القرار الق

ــا حلقــوق اإلنــسان       ٣-٣-خامسا  ــة جنــوب أفريقي ــة املــساواة بــني اجلنــسني وجلن وتتمتــع جلن
بسلطات طبيعية متكّنهما من القيام بدور هام للغاية يف إنفـاذ عـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس                     

وتــشمل ســلطاهتما . أو نــوع اجلــنس أو علــى أي أُســس أخــرى تتجــاوز نطــاق قــانون املــساواة
اذ املباشر للدستور كما يقومان بدور يف إنفاذ تشريعات قطاعية مثل قانون املـساواة              أيضاً اإلنف 

وتــشمل ســلطات اإلنفــاذ ذات الــصلة  ). ١٩٩٨ لــسنة ٥٥القــانون رقــم  (١٩٩٨يف العمــل، 
اخلــدمات غــري الرمسيــة حلــل الرتاعــات، ومــساعدة املتقاضــني يف احملكمــة، مبــا يف ذلــك حمكمــة    

وبينما يظهر دورمها يف بعض القضايا أدناه، فـإن األهـم هـو دور         . ريةاملساواة واحملكمة الدستو  
منظمات الدعوة ومنظمات اجملتمع املدين يف احلرب من أجل القضاء علـى العنـف القـائم علـى                  

وهـذا يتـضح مـن      . املستـضعفة نوع اجلنس والدفاع عن حقـوق النـساء واألطفـال واجلماعـات             
  :طر أدناهدراسات اجلدوى املبينة يف اُأل

  
دراسات حالة تبيِّن دور جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني وجلنـة جنـوب أفريقيـا                  : ٣٦اإلطار      

  حلقوق اإلنسان
هناك خطط عامة تتعلق باحلقوق الدستورية يف مواجهة املمارسـات           ١-٣-٣-خامسا   

 باسـم   الثقافية التمييزية، أدت إىل انتقاد علين للتمييز والعنف القائمني على نوع اجلـنس            
  .الثقافة، وأدت يف النهاية إىل تنقيح التشريع لتأمني محاية زائدة للضحايا واملرتكبني

وقُطعــت أشــواط كــبرية يف اجتــاه زيــادة الــوعي والفهــم فيمــا يتعلــق    ٣-٣-٣خامسا   
الجتار وأعمال اجلنس، واحلاجة إىل محايـة حمـسنة، مـثالً عـن            طريق ا باستغالل املرأة عن    

). مثـل منظمـة مولـو شـونغولولو ومنظمـة سـويت           (جملتمع املـدين    طريق عمل منظمات ا   
و “ املهـــاجرين غـــري الـــشرعيني”ولكـــن مـــن الناحيـــة العمليـــة، تـــؤدي األفكـــار عـــن  

حتديـد االجتـار بالنـساء واألطفـال والتـصدي          إىل عرقلـة    التثبيت بالوثـائق    ، و “الترحيل”
  .جلذور املشكلة

ــامالت  ٤-٣-٣-خامسا    ــق بالع ــه    وفيمــا يتعل ــيَّن مــن حبــث أجرت  يف جمــال اجلــنس، تب
منظمــة ســويت أن العــامالت يف جمــال اجلــنس يــشعرن بــالقلق مــن العنــف علــى أيــدي    
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الزبائن ورجال الـشرطة، والوصـم، وعـدم إتاحـة جمـال هلـن للقيـام بعمـل وقـائي يتعلـق                       
ويعتقــدن أن النــهج جتــاه العمــل يف جمــال اجلــنس علــى اعتبــار أنــه . بــصحتهن ورفــاههن

 قد عفا عليه الـزمن بعـد صـدور ميثـاق احلقـوق، وتطالـب منظمـة سـويت بعـدم                      جرمية
اعتباره جرمية واتبـاع أفـضل املمارسـات الـيت اعتمـدهتا نيوزيلنـدا والـيت تـوفر ضـمانات                    

      .للمشتغالت يف جمال اجلنس
وتنظر مجيـع قطاعـات اجملتمـع يف جنـوب أفريقيـا جبديـة إىل العنـف ضـد النـساء                       ٤-٣خامسا 
ويتـــضح هـــذا مـــن املـــذكرة الـــيت قـــدمها الفريـــق العامـــل الـــوطين املعـــين بـــاجلرائم . لواألطفـــا
 ٢٠٠٧اللوائح اخلاصة بقانون تعديل اجلرائم اجلنسية واألمـور املتـصلة هبـا،             بشأن   )١٣٧(اجلنسية

، إىل وزارة العـــدل والتطـــور ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٠، يف )٢٠٠٧ لـــسنة ٣٢القـــانون رقـــم (
كرة علـى ضـرورة تعزيـز القـانون وكـذلك اآلليـات املتـصلة بتنفيـذه                 وركـزت املـذ   . الدستوري

لوائح للخدمات اخلاصة بـضحايا اجلـرائم اجلنـسية؛ واحلـصول علـى العـالج               : على النحو التايل  
ــاري       ــار اإلجب ــوائح لالختب ــائي بعــد التعــّرض للفــريوس يف املرافــق الــصحية املخصــصة؛ ول الوق

رتكيب اجلـرائم اجلنـسية؛ ولـوائح عـن الـسجل الـوطين             لفريوس نقـص املناعـة البـشرية بالنـسبة ملـ          
ــسية   ــرتكيب اجلــرائم اجلن ــوائح مثــل تعريــف       . مل ــذكرة جمــاالت أخــرى تتطلــب ل وتــضمنت امل

الشخص املتخلف عقلياً واألحكام املتعلقة بـاجلرائم ضـد األشـخاص املـتخلفني عقليـاً، وإبـالغ          
ملتخلفـون عقليـاً؛ واحلاجـة إىل لـوائح         الشرطة عن اجلرائم اجلنـسية الـيت يتعـرض هلـا األطفـال وا             

توفر مبادئ توجيهية حملاكمة األطفال املتورطني يف أنـشطة جنـسية؛ وإشـراك منظمـات اجملتمـع        
  .املدين يف هذه العملية

  التحديات املستمرة للعنف ضد النساء واألطفال  -  ٤    
ان جنـوب   هناك مستويات عالية من العنف القائم علـى نـوع اجلـنس حتـرم سـك                 ١-٤خامسا 

. أفريقيا من تفعيل احلقوق الكاملة للمواطنة والتمتع هبا على النحو املنصوص عليه يف الدسـتور            
وعلى الرغم من اجلهود املتضافرة على املستويات السياسية والتـشريعية والربناجميـة، إىل جانـب              

ملمارسـات  العديد من محالت التوعية والتركيز املستمر مـن جانـب وسـائل اإلعـالم، يبـدو أن ا         
الضارة ضد النـساء والرجـال واألطفـال علـى أسـاس اجلـنس ونـوع اجلـنس مل تنحـسر بدرجـة                       

ويتمثل جـوهر املـشكلة يف عـدم تكـافؤ عالقـات القـوة بـني اجلنـسني، وخاصـة رهـاب                      . كبرية
املثليني، والتمييز على أساس جنـساين، واملعتقـدات واملمارسـات التمييزيـة األخـرى الـيت تظهـر                  

وتتمثل جذور القوالب النمطية ومظـاهر التحيـز علـى أسـاس            .  بطرق متباينة ومعقدة   يف اجملتمع 

__________ 
)١٣٧( http://www.tlac.org.za/content/view/24/.  
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 اجلنــسانية عــن الــذكورة واألنوثــة ومــا يــصاحب ذلــك مــن ســلوك   اتنــوع اجلــنس يف احلــوار
إال أن . ومعــايري ومواقــف تــؤدي يف هنايــة األمــر إىل التمييــز والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس 

ــل تطــوير  ــسأو تفعي ــي  ل تسل ــسلطة وعــدم التكــافؤ اهليكل ــايري   ال ــدات، واملع ــه نظــم املعتق  تغذي
  .الثقافية، وعمليات التنشئة االجتماعية

ــا أعلــى مــستويات العنــف اجلنــسي واملــرتيل يف العــامل     ٢-٤-خامسا  . ولــدى جنــوب أفريقي
  أدناه معدالت االغتصاب يف جنوب أفريقيا حسب املقاطعـات خـالل فتـرة             ١١ويبني اجلدول   
هنـاك امـرأة    ” أن   ٢٠٠٤ويتضح من حبث أجراه جملس البحوث الطبية يف عـام           . ست سنوات 

كمـا أشـارت دراسـة    . “ُتقتل كل ست سـاعات يف جنـوب أفريقيـا علـى يـد شـريكها احلمـيم             
املـرأة الـيت تعـيش مـع شـريك      ” امرأة يف جنـوب أفريقيـا إىل أن          ١ ٥٠٠أخرية مشلت أكثر من     

ــشرية   عنيــف أو مــتحكم تتعــرض خلطــر مت   ــد لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ولــدى . “زاي
جنوب أفريقيا أكرب عدد من األشخاص الذين حيملون فريوس نقص املناعـة البـشرية، ومـا بـني                  

 شـخص  ٥٠٠ ٠٠٠وهناك ما يقّدر بنحـو    .  مليون شخص مصابني هبذا املرض     ٦,٥ إىل   ٥,٥
علـى حيـاة املـرأة بـصورة غـري          ويـؤثر هـذا الوبـاء       . يف جنوب أفريقيا يصابون باملرض كـل عـام        

متناســبة مــن حيــث معــدالت اإلصــابة وعــبء الرعايــة الــذي تقدمــه ألولئــك املــصابني مبــرض    
  .)١٣٨(اإليدز

  ١١اجلدول 
  )١٣٩(الفروق بني املقاطعات واملناطق يف معدالت العنف اجلنسي

يف جنوب أفريقيا )  من السكان١٠٠ ٠٠٠ من بني كل(معدالت االغتصاب املبلّغ عنها 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢مارس /ابريل إىل آذار/يف الفترة من نيسان

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  املقاطعة

  ١٤٣  ١٥٦  ١٧٣  ١٨٧  ١٧٩  ١٧٨  كيب الشمالية
لــــــشمالامقاطعــــــة  

  ١٣١  ١٣١  ١٣٣  ١٣٢  ١٣٦  ١٣٨  الغريب
  ١٢١  ١٢٦  ١٣٥  ١٤٠  ١٣٧  ١٤٢  الوالية احلرة

  ١٢١  ١٢٨  ١٣٥  ١٢٧  ١٣٣  ١٤٢  غوتينغ
__________ 

تقريـر قطــري إىل الــدورة احلاديــة واخلمـسني للجنــة وضــع املــرأة التابعــة لألمـم املتحــدة عــن االلتزامــات الــيت     )١٣٨(
 لتنفيــذ التوصـيات الــيت هتــدف إىل إشــراك الرجــال واألوالد يف  ٢٠٠٧أُعلنـت يف الــدورة الثامنــة واألربعــني،  

  .حتقيق املساواة بني اجلنسني
ــات ال )١٣٩( ــز دراســ ــانون األول مركــ ــصاحلة، كــ ــسمرب /عنــــف واملــ ــن . ٢٠٠٨ديــ ــصاءات مــ  the SAPSإحــ

www.saps.gov.za.  
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  ١  ١  ١  ١  ١  ١  املقاطعة

  ١٢١  ١٣٢  ١٥٠  ١٣٣  ١٤٢  ١٥٠  الغربيةكيب 
  ١١٩  ١٢٤  ١٢٢  ١١٥  ١١١  ١١٨  مبوماالنغا

  ١١١  ١٢٧  ١٠٥  ١٠٨  ٩٣,٩  ١٠٥  كيب الشرقية
جنــــــوب مجهوريــــــة

  ١١١  ١١٧  ١١٨  ١١٤  ١١٥  ١٢١  أفريقيا
  ٩٩  ١٠١  ١٠٠  ٩٥  ٩٩  ٩٩   ناتال-كوازولو 
  ٨١  ٧٨  ٨٧  ٧٧  ٨٤  ٩١  ليمبوبو

    
ملبلغ عنها وأرقام السكان املتوقعة تعد مقياساً موثوقاً بـه،          وعلى اعتبار أن حوادث االغتصاب ا     

فإن هناك فروقاً كبرية يف معدالت االغتصاب بـني املقاطعـات املختلفـة حيـث أن املعـدالت يف                   
 يف املائـة علـى املعـدالت يف         ٧٥أعلـى بنـسبة     ) ١٠٠ ٠٠٠ من بني كل   ١٤٣(كيب الشمالية   

ــو  ــا   حــ) ١٠٠ ٠٠٠ مــن بــني كــل  ٨١(ليمبوب ــسكانية يف جنــوب أفريقي سب اإلحــصاءات ال
، يبـدو أن مخـس مقاطعـات شـهدت اخنفاضـاً        )١٤٠(وطبقاً هلذه األرقـام   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة  

كبرياً يف معدالت االغتصاب حيث أن املقاطعات اخلمس األوىل يف القائمة أدنـاه تعّبـر مجيعهـا                 
ــرة   ــا يف الفت ــة الــ . ٢٠٠٧-٢٠٠٦عــن أدىن أرقامه  بوصــفها الغــريبشمال والوضــع يف مقاطع

املقاطعة اليت لديها أعلى معدل لالغتصاب ميثـل تطـوراً يف فتـرة حديثـة نـسبياً، مـع بقـاء كيـب                       
 شـهدت   الغـريب ومـع أن مقاطعـة الـشمال        . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الغربية يف املركز الثـاين حـىت عـام          

فـاض يف   أيضاً اخنفاضاً يف معدل االغتصاب لـديها فـإن هـذا االخنفـاض مل يكـن يف حجـم االخن                   
وطبقـاً هلـذه األرقـام، شـهدت كيـب الـشمالية اخنفاضـاً بنـسبة                . كيب الشمالية وكيـب الغربيـة     

ويبلـغ االخنفـاض   . ٢٠٠٤-٢٠٠٣وصـلت إىل أعلـى نقطـة هلـا يف الفتـرة              يف املائة منذ أن      ٣١
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة يف فترة العامني منذ الفترة ٢٤املسجل يف كيب الغربية 

ــ  ٣-٤-خامسا  ــساين،       ويق ــف اجلن ــاء العن ــام إلهن ــدى الع ــى م ــوطين عل ــامج ال ــر الربن ول تقري
حتكـاك  ، حـددت احلكومـة أرقامـاً مـستهدفة لتخفـيض جـرائم اال      ٢٠٠٤يف عام   ” أنه   ٢٠٠٧

، مــع ٢٠٠٢ يف املائــة ســنوياً حــىت عــام  ١٠ و ٧القتــل واالغتــصاب بنــسبة تتــراوح بــني  مثــل 
اعيــة، والعمليــات املتكاملــة إلنفــاذ القــوانني،  التركيــز بدرجــة كــبرية علــى منــع اجلرميــة االجتم 

/ وطبقاً إلحصاءات شرطة جنوب أفريقيا الـيت أُعلنـت يف أيلـول        . وخفض االعتداءات املتكررة  
، ١٨ ٥٤٥ إىل ١٨ ٧٩٣ يف املائـة، أي مـن   ٢، اخنفضت جـرائم القتـل بنـسبة         ٢٠٠٦سبتمرب  

__________ 
  .ُحسبت األرقام على أساس األرقام املتوقعة للنمو السكاين )١٤٠(
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 ٥٥ ١١٤فـاض ضـئيل مـن     يف املائـة فقـط، وهـو اخن     ٠,٣واخنفضت جرائم االغتـصاب بنـسبة       
  .)١٤١(“٥٤ ٩٢٦إىل 

وقد أُجري عـدد مـن الدراسـات لتحديـد مواقـف الرجـل واملمارسـات املتعلقـة                    ٥-٤خامسا 
أكثـر  ” أن   ن رجـالً يف كيـب تـاون عـ         ٤٥٣فقد كشف استقصاء أخري مشـل       . بالعنف اجلنسي 

موها يف   أفـادوا بـأهنم إمـا قـد هـددوا باسـتخدام القـوة أو اسـتخد                 ٥من رجـل واحـد بـني كـل          
وأفاد استقصاء أجراه جملـس البحـوث الطبيـة يف عـام            . “حياهتم لغرض االتصال اجلنسي بامرأة    

ــأن  ٧٠ متطوعــاً مــن  ١ ٣٧٠ ومشــل ٢٠٠٦ ــة، ب ــهم اغتــصبوا امــرأة   ١٦,٣” قري ــة من  يف املائ
 يف املائـة    ٨,٤ليست شريكة هلم، و شاركوا يف شكل من أشـكال االغتـصاب اجلمـاعي؛ وأن                

. “ يف املائـة مل يفعلـوا أيـاً مـن ذلـك       ٧٩,١نـسياً مـع شـريكتهم احلميمـة؛ وإن          كانوا عنـيفني ج   
 رجـل  ١ ٠٠٠ مشلـت  ٢٠٠٦وجاء يف استقصاء أجرته منظمة سونكي للعدالة اجلنـسانية عـام    

يف منطقة جوهانسربغ الكربى، أن أعداداً متساوية من الرجال تقريبـاً أيـدوا وعاّرضـوا جهـود                 
ــني   ــساواة ب ــز امل ــة لتعزي ــال  احلكوم ــسني، إذ ق ــهم    ٤١,٤ اجلن ــذين مشل ــة مــن الرجــال ال  يف املائ

 يف ٣٨,٤االستقصاء إن احلكومة تفعل أكثـر مـن الـالزم إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة، بينمـا قـال                 
. املائة من الرجال الذين مشلهم االستقصاء إن احلكومة ال تعمل ما فيه الكفايـة يف هـذا الـصدد                  

ئة من مجيـع الرجـال الـذين مشلـهم االستقـصاء أنـه ينبغـي                 يف املا  ٥٠,١ويف الوقت نفسه، رأى     
  .)١٤٢(هلم عمل املزيد إلهناء العنف ضد املرأة

ويف دراسة أجرهتا وحدة البحوث اجلنسانية والـصحة والعدالـة جبامعـة كيـب           ٦-٤-خامسا 
تاون، ُوجه انتقـاد شـديد للقـضاة الـذين ال يفرضـون احلـد األدىن مـن األحكـام اإللزاميـة علـى                        

وتريـد اجلماعـات   . تصبني؛ والذين يستخدمون أعذاراً واهية لعدم فـرض األحكـام اإللزاميـة       املغ
النــسائية، مبــا فيهــا املركــز القــانوين النــسائي، أن ُيظهــر القــضاة مزيــداً مــن الرأفــة جتــاه ضــحايا   

ويطالب املركـز بوضـع إطـار لألحكـام     . االغتصاب وإصدار أحكام أكثر قسوة على املغتصبني    
ويبـدي املركـز قلقـه مـن أن ختفيـف           . امل املقبولة املخففـة للحكـم واملـشددة للحكـم         حيدد العو 

. األحكام مل يعد شيئاً جديداً، ويبعث بإشارات إىل املغتصبني بأنـه ميكـن أن يكـون هلـم العـذر                   
للقـضايا الـيت ُتغتـصب فيهـا        )  عامـاً  ٢٥(وينص القانون علـى الـسجن مـدى احليـاة كحـد أدىن              

وقـد أُدخـل التغـيري علـى قـانون          .  عامـاً  ١٦ أو إذا كـان عمرهـا أقـل مـن            الضحية أكثر من مرة   
ــائي يف   ــانون اجلن ــسمرب / كــانون األول٣١تعــديل الق ــز   ٢٠٠٧دي ــيت جتي ــضمن األســباب ال  ليت

__________ 
  .٢٠٠٧مارس / آذار٨الربنامج الوطين على مدى العام إلهناء العنف اجلنساين،  )١٤١(
سني للجنــة وضــع املــرأة التابعــة لألمـم املتحــدة عــن االلتزامــات الــيت  تقريـر قطــري إىل الــدورة احلاديــة واخلمـ   )١٤٢(

 لتنفيــذ التوصـيات الــيت هتــدف إىل إشــراك الرجــال واألوالد يف  ٢٠٠٧أُعلنـت يف الــدورة الثامنــة واألربعــني،  
  .حتقيق املساواة بني اجلنسني
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ــر    . للقاضــي أال يــستخدم أو يــصدر أحكامــاً خمففــة   ــأن يــصبح القــانون أكث ويطالــب املركــز ب
  .)١٤٣(تشدداً

  جلنس يف املدارسالعنف القائم على نوع ا  ١- ٤    
ويعـد العنـف    .  مـن هـذا التقريـر      ١٠ينبغي قراءة هذا القسم باالقتران مـع املـادة            ٧-٤خامسا 

القائم على نوع اجلنس مـشكلة يف جمتمـع جنـوب أفريقيـا ككـل، ومـن املؤسـف أن املـدارس،                      
 بوصفها صورة مصغرة من اجملتمع، ال ختتلف عن ذلك، وهو ما يعين إعطـاء األولويـة للتركيـز                 
ــسان يف األوســاط التعليميــة، وختفــيض معــدالت          علــى حقــوق الطفلــة، وتعزيــز حقــوق اإلن
التسرب من املدرسة، والعمل علـى احلـد مـن اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                      

  .بني الفتيات والنساء
 وأشـارت   )١٤٤(٢٠٠١منظمة رصد حقوق اإلنسان دراسة يف عـام         وقد أجرت     ٨-٤خامسا 

، اســُتخدمت فيهــا مثــاين مــدارس يف ثــالث ٢٠٠٧ة أصــدرها الربملــان النــسائي عــام إليهــا وثيقــ
وتشري الدراسة إىل أن العنف القائم علـى نـوع اجلـنس منتـشر يف مجيـع املـدارس يف          . مقاطعات

وتفيـد الدراسـة   . جنوب أفريقيـا، ولـيس فقـط يف املـدارس ذات املـوارد احملـدودة وغـري الكافيـة              
 الوصـاية وجودة يف املدارس هلا جذور يف عالقات القوة غري املتكافئة وقّيم         أيضاً بأن العادات امل   

  :وتضيف الدراسة النقاط التالية. وية للرجلباأل
تواجه الفتيات أشكاالً متعددة من العنف، بدءاً مـن االعتـداء اللفظـي، واألفعـال ذات                  •  

 هتديـدات وعنـف،    اإلحياءات اجلنسية مثل ملس املؤخرة، واإليذاء العاطفي علـى شـكل          
ــذكور       ــة ال ــسي، ومعظمــه مــن جانــب الطلب ــداء، والتحــرش اجلن واالغتــصاب، واالعت

  ولكنه حيدث أيضاً من جانب املعلمني وغريهم يف األوساط التعليمية؛
وتقاَبــل الــضحايا بالعــداء عنــد اإلبــالغ عــن مثــل هــذه احلــوادث، وقــد يــتعني علــيهن      •  

ــرك     ــت أو ت ــن الوق ــرة م ــادرة املدرســة لفت ــة مغ ــام    .  املدرســة كلي ــإن اجلــو الع ــذا ف وهل
  يساعد على اإلبالغ؛ ال

  تواجه الفتيات إهانات لفظية مستمرة معظمها من األقران؛و  •  
وأمهية اختاذ إجراءات حامسة أو احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية يف املـدارس تتـصدى      •  

والطلبـة واآلبـاء    للعنف القائم على نوع اجلنس، واحلاجة إىل توعية وتـدريب املعلمـني             
__________ 

)١٤٣( Judges Flout Guidelines and let rapists of lightly; Lauren Cohen, Sunday Times, March 9, 2008.  
يوليـه  / متـوز  ١٢دينيس براندي،   : املرأة والتعليم؛ العنف القائم على نوع اجلنس يف املدارس، وحدة البحوث           )١٤٤(

  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩-٢٧، الربملان النسائي، ٢٠٠٧
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يف جمال حقوق اإلنسان، وكيفيـة مواجهـة العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم علـى نـوع                    
  .اجلنس، إىل جانب تطبيق املبادئ التوجيهية

  
  املرأة والتعليم؛ العنف القائم على نوع اجلنس يف املدارس: توصيات من الدراسة: ٣٧اإلطار     

ــز املــساواة بــني اجلنــسني،  مــدارس مالئمــة للفتيــ : حتــسني وضــع الفتيــات   •   ات وتعزي
  وأنشطة مدرة للدخل لتحسني صورة املرأة؛

ــتعلمني     •   ــدارس وامل ــة للم ــادئ توجيهي ــة     : مب ــة املأمون ــة والبيئ ــدارس املالئم ــشمل امل ت
والردود على ادعاءات الطلبة أو املعلمني، والتحقيق السريع والفعال، واختاذ إجـراء            

صـول القانونيـة بالنـسبة للمرتكـب أو املـرتكبني،      تأدييب سريع مبا يف ذلك مراعاة األ    
  واإلحالة إىل نظام العدالة اجلنائية؛

  داء وتكرار اإليذاء؛تعآليات لإلبالغ لتسهيل عملية اإلبالغ واحلماية من اال  •  
الــسرية، وخــدمات محايــة ودعــم لــضحايا االعتــداء القــائم علــى  : محايــة الــشاكيات  •  

  س بديلة إذا تفاقمت عملية اإليذاء؛نوع اجلنس وضرورة إجياد مدار
ــيم       •   ــة وإدارات التعلـ ــيم الوطنيـ ــني وزارة التعلـ ــسياسات بـ ــذ الـ ــسيق وتنفيـ ــز تنـ تعزيـ

  باملقاطعات واملدارس، إىل جانب التنفيذ الصارم ورصد املسؤولني؛
 هنـج شـامل   -استراتيجية عامة للمدرسة ملعاجلـة أوجـه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني                  •  

، واملعلمـني، واملـتعلمني، واملـوظفني اإلداريـني، واجملتمـع جلعـل املـدارس               جتاه اإلدارة 
  .أكثر أماناً

  دينيس براندي: وحدة البحث
      ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩-٢٧ للربملان النسائي يف ٢٠٠٧يوليه / متوز١٢

وحيتـاج األمـر إىل بـذل جهــود قويـة متكاملـة ومنــسقة علـى كافـة املــستويات          ٩-٤-خامسا 
وقـد تـضمنت بعـض    .  بـشكل عـام، وخاصـة العنـف الـذي يظهـر يف املـدارس               للتصدي للعنـف  

ردود احلكومــة إدخــال حتــسينات علــى نظــام العدالــة اجلنائيــة، وإصــالح التــشريعات، وتنقــيح   
تراعي االعتبارات اجلنسانية، واختاذ تدابري للتـصدي للعنـف القـائم علـى             لكي  املناهج الدراسية   

وقــد مت توضــيح هــذه األمــور بــصورة أكثــر . للمــدارس املأمونــةبــرامج نــوع اجلــنس، وإدخــال 
  . من هذا التقرير١٠تفصيالً يف املادة 

  بعض املمارسات الثقافية الضارة  ٢- ٤    
 لتمثـ وهـي ت  . عّرض املمارسات الضارة صحة ورفاه الطفلة واملـرأة للخطـر         ُت  ١٠-٤-خامسا 

 تــؤثر بــصورة ســلبية علــى احلقــوق أو املمارســات الــيت/ مجيــع مظــاهر الــسلوك، واملواقــف ويف
األساســية للنــساء والفتيــات، مثــل احلــق يف احليــاة، والــصحة، والكرامــة، والتعلــيم، والــسالمة    
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 علـى وجـه اخلـصوص هـذه احلمايـة وحيظـر املمارسـات               ٢٠٠٠ويوفر قانون املساواة،    . البدنية
  .املذكورة أدناه

حلقـوق اإلنـسان، ومحـالت    وعلى الرغم مـن وجـود إطـار تـشريعي تقـدمي          ١١-٤-خامسا 
قوية من أجل حقوق اإلنسان، والتثقيف القائم على احلقوق ضد املمارسـات الثقافيـة والدينيـة                

 وحظــر هــذه املمارســات مبوجــب القــانون، ال يــزال هنــاك ســلوك وممارســات تظهــر   ،الــضارة
 ومـن الـصعب رصـد هـذه    . بأشكال خمتلفة وتنتهك حقوق الفتيات والنساء يف جنـوب أفريقيـا          

املمارسات اليت حتدث يف اجملال اخلاص نظراً ألن املرأة يف كثري من اجملتمعات ال تـزال خاضـعة                   
وتــصبح املــرأة دون قــصد ضــحية هلــذه  . ومستــسلمة للممارســات الثقافيــة والتقليديــة القمعيــة 

وقـد تكـون املـرأة      . أو قـد تتواطـأ يف ممارسـتها       /املمارسات، وتقبلها يف صمت وتـسامح، بـل و        
ري مدركة حلقوقها وتتمسك مبعتقـدات خاطئـة عـن قبـول التعـايش مـع الرجـل وجمتمعـه                  ذاهتا غ 

ومن الناحية النظرية، تغطي التشريعات مجيـع املمارسـات التاليـة ولكـن يلـزم               . الديين أو الثقايف  
ــرأة بدرجــة كــبرية         ــز حقــوق امل ــها تعزي ــا يف ســاحات احملــاكم ومعارضــتها حــىت ميكن اختباره

  .ومتزايدة
  )الُعذرية(ختبار البكارة ا  ١- ١- ١    

حيظر قانون املساواة اختبار البكارة ويعتربه شكالً مـن أشـكال التمييـز ضـد                 ١٢-٤-خامسا 
ومــع ذلــك فــإن هــذا االختبــار ال يــزال ميــاَرس يف جنــوب أفريقيــا، وخاصــة يف    . نــوع اجلــنس

ثقافيـة وأكثـر    ويف حـني أن اختبـار البكـارة قـد يكـون لـه مـربره مـن الناحيـة ال                    . املناطق الريفيـة  
قبــوالً مــن الناحيــة التارخييــة، إال أن هــذه املمارســات أصــبحت متثــل مــشكلة بالنــسبة للدســتور 
الدميقراطي اجلديد واُألطر التشريعية يف جنوب أفريقيا، مبا يف ذلك التزامهـا بالـصكوك الدوليـة      

  .واإلقليمية اليت تعزز حقوق املرأة وحقوق اإلنسان
 بشكل عـام أن اختبـار البكـارة قـد اكتـسب معـىن جديـداً مـع                   ومن املفهوم   ١٣-٤-خامسا 

كعالج إذا أقـام شـخص      ”وباء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وما حييط به من خرافات            
 -كوازولــو ويبــدو أن هــذا قــد يكــون أكثــر شــيوعاً يف مقاطعــة  . “عالقــة جنــسية مــع عــذراء

والطفلـة ولكنـها أثـرت أيـضاً علـى حيـاة             وهذه اخلرافات مل تنتـهك فقـط حقـوق املـرأة             .ناتال
هما ورفاههمـا بـشكل     يفهي حتـرم املـرأة والطفلـة مـن احلمايـة والـسيطرة علـى جـسد                . األطفال

ة يعام، حيث توصم بأهنا عاهرة، وغري جديرة بالزواج، أو مصابة بفريوس نقص املناعـة البـشر               
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قـدت جلنـة املـساواة بـني اجلنـسني         وقـد انت  . واإليدز، أو ملفوظة أيضاً من اجملتمع يف هناية األمـر         
  .)١٤٥(هذه املمارسة بصورة علنية باعتبارها انتهاكاً حلق الفتيات يف احلياة والصحة والكرامة

  )اخلتان(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ٢- ٢- ٤    
تشري التقارير بشكل عام إىل أن ختان اإلناث ليس من املمارسـات الـشائعة                ١٤-٤-خامسا 

ومن بـني اآلراء األكثـر      . يا، وإن كانت توجد أشكال خمتلفة من هذه املمارسة        يف جنوب أفريق  
ــل         ــب، مث ــواطنني األجان ــرأة ُيحتمــل أن ميارســه بعــض امل ــهاك حلقــوق امل شــيوعاً أن هــذا االنت

ــا، مثــل الــسكان الــصوماليني    وقــد تطرقــت تقــارير  . الالجــئني، واملهــاجرين إىل جنــوب أفريقي
. ان إىل الشكوك احمليطـة بنطـاق هـذه املمارسـة يف هـذا البلـد       أخرى عن التزامات حقوق اإلنس    

وكانت هناك أيـضاً مقترحـات بـأن تقـوم وزارة الـصحة والتنميـة االجتماعيـة بـدور قيـادي يف                      
إجراء الدراسات ذات الصلة لفهم هذه الظاهرة يف جنوب أفريقيا، وتقـدمي توصـيات ملموسـة              

  .عمل عن كيفية التصدي هلذا الواقعمع خطة 
  االختطاف والزواج باإلكراه  ٣- ٢- ٤    

ــواد       ١٥-٤-خامسا  ــع امل ــسم م ــذا الق ــة ه ــر  ١٦ و ١٥ و ٦جيــب مراجع ــذا التقري ــن ه .  م
ويساعد انتشار الفقر على زيادة تعّرض املرأة لإليذاء مثل الـزواج بـاإلكراه وتعـدد الزوجـات،                 

ثـر شـيوعاً مـن الناحيـة        تقد أن الزواج باإلكراه أصـبح أك      عوُي. أي أن تصبح املرأة زوجة الحقة     
التارخييـة وأكثـر شـيوعاً داخـل جمتمعـات معينـة، كمـا يف اجملتمـع اهلنـدي ويف بعـض اجملتمعـات            

  .األفريقية
  :وقد حيدث الزواج باإلكراه لعدة أسباب مثل  ١٦-٤-خامسا 

محاية مسعة اُألسرة إذا تبيَّن أن اإلبنة كانت هلـا عالقـة قبـل الـزواج، خاصـة إذا كانـت             •  
  ة جنسية يف طبيعتها؛عالق

  والزواج املناسب من نفس الطبقة أو القبيلة أو الديانة؛  •  
  ومحاية اُألسرة من العار والفضيحة يف حالة احلمل؛  •  
  واالرتقاء بوضع اُألسرة؛  •  
   من الفقر؛نقاذ لإلتدبريسرة كُأللوحتقيق االستقرار   •  

__________ 
املـرأة بالتنميـة يف اجلنـوب       أة يف جنـوب أفريقيـا، توعيـة         املـر : ٢٠٠٥ما بعد عدم املساواة،     مقتبس من تقرير     )١٤٥(

  .األفريقي
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اإلبنة ملَن حيتلون مناصـب الـسلطة سـواء كـانوا           وقيام أفراد اُألسرة من الذكور بعرض         •  
  .من زعماء القنابل أو من األعضاء املرموقني يف اجملتمع

ويف بعض املمارسات العرفية الفردية، قد ُترغم املرأة على الزواج مـن زوج               ١٧-٤-خامسا 
ــاة زوجهــا     ــزوج بعــد وف ــد ال  ختــاطر بفقــدان وضــعها يف اُألســرة،   حــىت الاألخــت أو مــن وال

ومل يـتم حبـث   . )١٤٦(أطفاهلا، وحقها يف املسكن واململكـات واملـرياث وُسـبل املعيـشة املعروفـة       و
ولكـن مـع ظهـور أشـكال جديـدة مـن            . أو توثيق هذه الظاهرة بشكل جيد يف جنـوب أفريقيـا          

االجتار واستغالل املرأة والطفلة، أصبحت هناك حاجة ملحة وعاجلة ملواصـلة االهتمـام برصـد               
أو رباط الزوجيـة يف اإلطـار األوسـع ويف الـسياق الـوطين              / الزواج باإلكراه و   وفهم العالقة بني  

  .والدويل
  السحر يف جنوب أفريقيا  ٤- ١- ١    

ــن جمتمــع         ١٨-٤-خامسا  ــة م ــاَرس يف قطاعــات معين ــة مي ــسحر بأشــكاله املختلف ــزال ال ال ي
لـى طائفـة مـن      وقد ميارسه الرجال والنساء الـذين يقومـون بـدور يف احملافظـة ع             . جنوب أفريقيا 

املعتقدات عن مملكـة الغيبيـات وقـدرة املـرء علـى املـداواة إمـا عـن طريـق األحجبـة والـصلوات                        
واملــرأة هــي يف . جــادو أو مــوثيوالطــرق األخــرى، أو إحلــاق األذى بــآخرين كمــا يف قــضية   

  .)١٤٧(الغالب األكثر احتماالً أن ُتتهم بالسحر وُتعذَّب أو ُتلفظ يف بعض اجملتمعات
ــادة املتعلقـــة بالـــصحة يف هـــذا التقريـــر، أُدخـــل قـــانون      ١٩-٤-خامسا  ــا ذُكـــر يف املـ وكمـ

وهنـاك حتـديات تواجـه تنظـيم املمارسـات يف           . ٢٠٠٤املمارسني الـصحيني التقليـديني يف عـام         
هذا الصدد، ولكن املمارِسات من النساء، وهن األغلبية، سيستفدن من هذا املـشروع بدرجـة               

خدمو األدويــة التقليديــة، وكــثري منــهم مــن النــساء، مــن هــذه    وباملثــل، سيــستفيد مــست . أكــرب
وقـد تـضمَّن دعـم وزارة الـصحة للممارسـة اخلاصـة             . املمارسات عن طريق البحـوث والرصـد      

باألدوية التقليدية األفريقية منحة قـدرها سـتة ماليـني رانـد قُـدمت عـن طريـق جملـس البحـوث                      
فـــاءة وجـــودة األدويـــة التقليديـــة الطبيــة ف جنـــوب أفريقيـــا إلجـــراء حبـــوث عــن ســـالمة وك  

  .املستخدمة كمقويات جلهاز املناعة من أجل معاجلة بعض احلاالت الصحية
  

__________ 
  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٨استنتاجات اآللية اجلنسانية الوطنية،  )١٤٦(
  .املصدر نفسه )١٤٧(
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  )١٤٨(أفكار لآللية اجلنسانية الوطنية عن املمارسات التقليدية الضارة: ٣٨اإلطار     
ــة ُعقـــد يف        ــة اجلنـــسانية الوطنيـ ــارس / آذار٢٨يف اجتمـــاع لآلليـ ، طـــرح ٢٠٠٨مـ

وسُتـستخدم هـذه األفكـار      . ألفكار عن املمارسات التقليدية الـضارة     املشاركون بعض ا  
ــرر إصــدارها عــن         ــن املق ــة م ــة حبثي ــصاصات ورق ــات أخــرى يف صــياغة اخت هــي وبيان

وقــد اســتهل هــذا البحــث  . املمارســات الثقافيــة والتقليديــة الــضارة يف جنــوب أفريقيــا  
  .مكتب وضع املرأة برئاسة اجلمهورية

:  املمارسـات التقليديـة الـضارة الـيت قـدمها املــشاركون     وتـشمل األفكـار عـن بعـض        
ــدان      ــاث، وفقـ ــلية لإلنـ ــضاء التناسـ ــشويه األعـ ــاإلكراه، وتـ ــزواج بـ ــال والـ زواج األطفـ
املمتلكات عند وفاة الزوج، واإلكراه على زواج أخ الـزوج أو والـد الـزوج بعـد وفـاة                   

ك األراضـي، وعـدم   الزوج، ومالبس احلداد، واختبار البكارة، واحلرمان من حـق امـتال       
السماح للمرأة بقيادة الكنيسة، ومنع املرأة من املشاركة يف أنشطة معينة أثنـاء احملـيض،               

علـى الزوجـة    وضرب الزوج لزوجته ضرباً خفيفـاً يف حالـة عـدم احلمـل، وإلقـاء اللـوم                  
دائماً عند وفاة زوجها، وعمل املرأة يف األرض واحلـرث إلعالـة أطفاهلـا، وعمـل املـرأة                  

ــرزقلكــسب ــن       يف حــني  ال ــرأة م ــة اُألســرة، واســتبعاد امل ــسهم الرجــل يف إعال ــا ي قلم
 اجتماعـات صـنع القـرار، وعـدم          يف االجتماعات التقليدية وال توضع يف االعتبار دائمـا       

قدرة زوجة زعيم القبيلة على التحدث مع أي شخص يف اجملتمع؛ ومالبس املـرأة أثنـاء                
  . حيددها الرجل  الئقةوهي مالبس غرياجلنائز 

التثقيـف  و الـدعوة : وتشمل بعض التدخالت املقترحـة مـن اآلليـة اجلنـسانية الوطنيـة                
ــديني واجلماعــات      ــشريعات، والتعــاون بــني الزعمــاء التقلي ــسياسات والت العــام حــول ال
الدينية لتغيري القواعد، وإجـراء حبـوث عـن هـذه املمارسـات بالقيـام بتـدخالت إجيابيـة،                   

      الرجل بدور هام للغاية يف هذا الصددوقيام 
ــا إىل حبــوث       ٢٠-٤-خامسا  ــضارة يف جنــوب أفريقي ــة ال ــاج جمــال املمارســات التقليدي وحيت

وممـا ال شـك     .  حقـوق اإلنـسان    يف جمـال  ومعلومات من أجل القيام بأعمال وتدخالت منـسقة         
 مـسؤولة عنـه وتتخـذ    فيه أن املرأة حباجة إىل أن تتمكن مـن الـتحكم يف جـسمها حبيـث تكـون         

وجيـب متكـني املـرأة عـن طريـق هنـج متكامـل حلقـوق اإلنـسان وتنميـة                    . قراراهتا بشأن جـسمها   
الثقايف واالجتماعي والتعليمـي واالقتـصادي، حـىت ميكـن أن تـصبح             تمكني  اليشمل  والقدرات  

ثقافــة املــرأة أكثــر قــوة ويقظــة حلمايــة نفــسها وجمتمعاهتــا مــن االعتــداءات الــيت ُترتكــب باســم ال
  .والدين والتقاليد

__________ 
  .، فندق بريغرس بارك٢٠٠٨مارس / آذار٢٨مشاورة بشأن تقرير االتفاقية مع اآللية اجلنسانية الوطنية،  )١٤٨(



CEDAW/C/ZAF/2-4
 

226 10-28861 
 

ــصال  و  ٢١-٤-خامسا  ــصعب استئـ ــن الـ ــاً  مـ ــة ثقافيـ ــات املتغلغلـ ــخة يف  املمارسـ ــا راسـ ألهنـ
وعالوة علـى ذلـك، فـإن هـذه         . االختالالت اخلاصة مبمارسة السلطة وتفوق الرجل على املرأة       

ة راسـخ رسـات مقبولـة و    املمارسات تـستمد قوهتـا مـن انتقاهلـا عـرب األجيـال حـىت أصـبحت مما                 
. وكثرياً ما تتعـرض املـرأة للتهديـد والتـهميش عنـدما تعتـرض علـى الوضـع القـائم                   . بشكل عام 

وينبغــي أن يكــون هنــاك مزيــد مــن الرصــد واإلنفــاذ لتــشريعات حقــوق اإلنــسان، ومزيــد مــن   
العمــل املتـــضافر الــذي ُيتخـــذ ضــد أولئـــك الـــذين يعتــدون علـــى حقــوق النـــساء واألطفـــال      

  .نتهكوهناوي
  دور وسائل اإلعالم ودراسات حالة عن العنف ضد املرأة  ٣- ٤    

اختذ هذا التقرير هنجاً مبتكراً يف تقدمي جمموعة متنوعـة مـن دراسـات احلالـة                  ٢٢-٤-خامسا 
لتــسليط الــضوء علــى الواقــع يف جنــوب أفريقيــا، لــيس فقــط يف صــلب التقريــر نفــسه، ولكــن    

هر العديــدة ألشــكال العنــف الــذي ُيرتكــب ضــد املــرأة   اســتخدام قــضايا واضــحة تــبني املظــا ب
والغرض هو حتديد أقسام املساواة يف الدسـتور ودالالهتـا خاصـة فيمـا يتعلـق بتحقيـق                  . والطفلة

وتوضـح هـذه األقـسام الـدور اهلـام الـذي تقـوم بـه         . جدول األعمال القائم علـى حقـوق املـرأة        
 قف واملنظورات والتأثري عليها، والقيام بـدور      وسائل اإلعالم على الساحة العامة للتعريف باملوا      

  .التغيري كبري يف إحداث
مقاالت صحفية تسلط الـضوء علـى دراسـات حالـة عـن             : ٣٩اإلطار    ٢٤- ٤- خامسا     

  قانون اجلرائم اجلنسية
بقلـم كانـديس بيلـي،      : “خيـذل الـضحايا   ”قانون اجلرائم اجلنسية      ١-٢٤-٤-خامسا   

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ صحيفة أرغوس،
ســتدعو اجلماعــات املناصــرة حلقــوق الطفــل إىل إجــراء تغــيري يف جوانــب معينــة مــن     

ــة أو عــن طريــق إدخــال       قــانون اجلــرائم اجلنــسية اجلديــد إمــا عــن طريــق ســوابق قانوني
ولكنها تـشري إىل أنـه لكـي يـتم التغـيري عـن طريـق التعـديالت، فإنـه سـيتعني                      . تعديالت
ــذي صــدر يف   . ادة سياســيةوجــود إر ــانون ال ــضمن الق ــسمرب / كــانون األول١٣ويت دي

ــه االغتــصاب ويتــضمن ســجال     ملــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية،  تغــيريات يف تعريــف مــا يعني
ولكن مجاعات حقوق الطفـل تقـول إن القـانون مل يفعـل الكـثري لزيـادة تـدابري احلمايـة                     

هيئــة املــوارد ”ظفــة الــدعوة يف وقالــت ســام ووترهــاوس، مو. املتاحــة يف نظــام احملــاكم
إن القانون اجلديد مل يفعل الكثري حلماية األطفـال دون سـن            “ املوجهة ملنع إيذاء الطفل   

أن حمـاكم كـثرية     ”وأضـافت   . الثامنة عشرة عندما كانت تـديل بـشهادهتا أمـام احملكمـة           
 هنــاك بالنــسبة لــصغار األطفــال، ولكــن ال تــزال ]الــدوائر التلفزيونيــة املغلقــة[تــستخدم 

ومعظمها ال يستخدمها إال بالنسبة لألطفـال دون سـن الثانيـة            ... حماكم ال تقوم بذلك   
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وقالــت . “يــد جعلــها إجباريــة لكــل شــخص دون ســن الثامنــة عــشرة روحنــن ن. عــشرة
 يف املائـة فقـط بالنـسبة للجـرائم          ٧ووترهاوس إن لدى جنوب أفريقيا معدل إدانة يبلـغ          

مل يفعــل شــيئاً مــن أجــل التــصدي ألســباب اخنفــاض إن القــانون ”: وأضــافت. اجلنــسية
  .“معدل اإلدانة

 بقلــم غــايب مــشروع قــانون اجلــرائم اجلنــسية الــذي يطبــق جزئيــاً    ٢-٢٤-٤-خامسا   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩خومالو، صحيفة أرغوس، 

بدأ العمل أخرياً هذا األسـبوع بأقـسام معينـة مـن قـانون اجلـرائم اجلنـسية الـذي طـال                
وتتعلق هـذه األقـسام أساسـاً بـاجلرائم اجلنـسية املتعلقـة باالعتـداء، واالسـتغالل،                 . ظارهانت

وقالت وزارة العدل والتطـور الدسـتوري   . واالجتار، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية   
يف بيــان هلــا إن تطبيــق قــانون تعــديل القــانون اجلنــائي اخلــاص بــاجلرائم اجلنــسية واُألمــور  

أن يــساعد علــى تكثيــف  ”، أو قــانون اجلــرائم اجلنــسية، مــن شــأنه  ٢٠٠٧ املتــصلة هبــا،
  .“نيستضعفجهود جنوب أفريقيا حملاربة اجلرمية ضد النساء واألطفال واملسنني وامل

ويستعرض القانون ويعدل بصورة شـاملة كافـة اجلوانـب القانونيـة وتنفيـذ القـوانني                    
فة اجلوانب القانونيـة املتعلقـة بـاجلرائم اجلنـسية          كما يتناول كا  . املتعلقة باجلرائم اجلنسية  

يف إطار نظام واحـد عـن طريـق إلغـاء جرميـة االغتـصاب يف القـانون العـام واالستعاضـة             
عنها جبرمية اغتصاب جديـدة وموسـعة تنطبـق علـى كافـة أشـكال االعتـداء اجلنـسي يف                    

تـك العـرض    ويلغـي القـانون جرميـة ه      . حالة عدم الرضا، بصرف النظر عن نوع اجلنس       
يف القانون العام ويـستعيض عنـها جبرميـة جديـدة وهـي االعتـداء اجلنـسي، والـيت تنطبـق                     
على مجيع أشكال االنتهاك اجلنسي يف غري حالة الرضـا، وإنـشاء جـرائم جديـدة تتعلـق                  

ويبحــث أيــضا إنــشاء جــرائم  . بأفعــال اضــطرارية معينــة خاصــة باالعتــداء أو االنتــهاك  
عـن طريـق جتـرمي اإلرغـام علـى مـشاهدة سـلوك جنـسي معـني                  سبة للبـالغني    نجديدة بال 

أحــد  البــشري، وعــرض الــصور اإلباحيــة لألطفــال أو إرغــام سموأجــزاء معينــة مــن اجلــ
ويلغي القانون أيـضاً جـرائم زنـا احملـارم، وممارسـة            . البالغني على تقدمي خدمات جنسية    

مثـل هـذا االنتـهاك ذا    اجلنس مع احليـوان، وهتـك العـرض يف القـانون العـام طاملـا كـان            
وينص علـى جـرائم جديـدة مقابلـة وأحكـام شـاملة تتعلـق بإنـشاء بعـض                   . طابع جنسي 

  .اجلرائم اجلنسية اجلديدة املوسعة أو املعدلة ضد أطفال وأشخاص متخلفني عقلياً
وهــذه تــشمل جــرائم تتعلــق باالســتغالل اجلنــسي أو الغوايــة، وعــرض مــواد إباحيــة      

هـذا علـى الـرغم مـن أن بعـض اجلـرائم شـبيهة               . احية لألطفـال  لألطفال وإنتاج صور إب   
ت فيمــا يتعلــق بالبــالغني، نظــراً ألن إنــشاء هــذه اجلــرائم يهــدف إىل ئبــاجلرائم الــيت أُنــش

. معاجلة تعّرض األطفال واألشخاص املتخلفني عقليـاً لالعتـداء أو االسـتغالل اجلنـسيني             
قدمة لـضحايا اجلـرائم اجلنـسية وإجـراء        من القانون أيضاً اخلدمات امل     ٥ويتناول الفصل   

  .اختبار إجباري خاص بفريوس نقص املناعة البشرية ملرتكيب اجلرائم اجلنسية
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ت يف جمـال    عـامال مقـاالت صـحفية تـسلط الـضوء علـى ال          : ٤٠اإلطار    ٢٦- ٤- خامسا     
  اجلنس واالجتار

اجلــنس يف القــدمي كــان لعنــة علــى العــامالت يف جمــال      قــانون ال  ١-٢٦-٤-خامسا   
  )١٤٩(جنوب أفريقيا

وتـستخدم العـامالت يف     . اليوم هو اليوم الـدويل حلقـوق العـامالت يف جمـال اجلـنس                 
جمال اجلـنس يف جنـوب أفريقيـا هـذا اليـوم لتـسليط الـضوء علـى مطالبتـهن بعـدم جتـرمي                        

ــة        ــسلطات البلدي ــشرطة وال ــب ال ــن جان ــهن العمــل دون حتــرش م ــاهلن حــىت ميكن . أعم
ويف جنــوب . ل اجلــنس موصــومات أساســاً بــسبب وضــعهن اجلنــائيوالعـامالت يف جمــا 

، ١٩٥٧أفريقيا، ُتجـرَّم العاملـة يف جمـال اجلـنس مبوجـب قـانون اجلـرائم اجلنـسية لـسنة                     
. الالأخالقـي والذي كان ُيعرف قبل ذلك يف نظام الفصل العنـصر باسـم قـانون العمـل                 

نون، كمـا أن فرقـة العمـل        وتستعرض جلنة إصالح القوانني يف جنوب أفريقيـا هـذا القـا           
حتث اللجنـة علـى اإلسـراع    ) سويت(املعنية بتثقيف ومناصرة العامالت يف جمال اجلنس    

وقد اسـتكملت فرقـة العمـل    . هبذه العملية وتدعو إىل عدم جترمي العاملة يف جمال اجلنس        
ــه           ــف تواج ــاول كي ــاون تن ــب ت ــوعي يف كي ــشروع حبــث ن ــرة األخــرية م ــذه يف الفت ه

  .ال اجلنس الوصم والتمييز والعنفالعامالت يف جم
وتتعــرض العــامالت يف جمــال اجلــنس للنبــذ الــشديد مــن جانــب اجملتمــع بـــسبب              

ويربر اجملتمـع هـذا الـرفض       .  عن حدود املعايري االجتماعية    اسلوكهن الذي يعترب خارج   
مــن ناحيــة بــالقول بــأن العــامالت يف جمــال اجلــنس يــنقلن األمــراض املنقولــة عــن طريــق 

وُينظـر إىل العـامالت يف   . ل اجلنـسي، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            االتصا
. ولكـن هـذه فكـرة زائفـة    . جمال اجلنس علـى أهنـن يـشكلن خطـراً علـى الـصحة العامـة              

ــدة مــن         ــى درجــة متزاي ــامل أصــبحن عل ــع أحنــاء الع ــامالت يف جمــال اجلــنس يف مجي فالع
ويف . اجلـــنس املـــأمون لزبائنـــهن التنظـــيم، وحتملـــن لـــسنوات طويلـــة مـــسؤولية تـــوفري  

نيوزيلندا، مت التصدي للشواغل الصحية بصورة حامسة عن طريق قانون جديد ال جيـرِّم              
ويعـد هـذا القـانون      . ٢٠٠٣العاملة يف جمال اجلـنس، وهـو قـانون إصـالح البغـاء لـسنة                

إمنــا فالقــانون ال جيــرِّم البغــاء ببــساطة، و. منوذجــاً جيــداً ميكــن أن تبحثــه جنــوب أفريقيــا
ــاراً  حلمايـــة قـــانون اإلنـــسان للعـــامالت يف جمـــال اجلـــنس ومحايتـــهن مـــن   ”شـــرَّع إطـ

. “تعزيز الرفاهية والصحة والسالمة املهنية للعـامالت يف جمـال اجلـنس           ”و  “ االستغالل
ــة        ــوفري كاف ــة ت ــى أصــحاب العمــل يف الوكــاالت الداخلي ــانون، جيــب عل ومبوجــب الق

يف   حتتاج إليها العامالت يف جمال اجلـنس، مبـا         جتهيزات الصحة والسالمة الضرورية اليت    
__________ 

 .http://www.businessday: ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٢٦يـة، الـسبت،   بقلم جني أرنوت، صحيفة بيـزينس اليوم  )١٤٩(

co.za/articles/topstories.aspx?ID=BD4A163352.  
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وال يوجـد مثـل هـذا االلتـزام القـانوين علـى أصـحاب العمـل يف                 . ذلك الواقي الـذكري   
ــا  ــذكري     . جنــوب أفريقي ــواقي ال ــوفري ال فالعــامالت يف جمــال اجلــنس مــسؤوالت عــن ت

حـوال  ويف الوقت نفسه، ال تستطيع العامالت يف جمـال اجلـنس يف أغلـب األ              . بأنفسهن
ات بـسبب وضـعهن اجلنـائي      داحلصول على أعداد كبرية من الـواقي الـذكري مـن العيـا            

تـاح  يوهكـذا بينمـا     ”. وخوفهن من التعرض للتمييز من جانـب األخـصائيني الـصحيني          
 لـيس  ه بسهولة عادة يف جنوب أفريقيا من جانب وزارة الصحة، إال أنـ             الذكري الواقي
 أكثـر مـن غريهـن بـسبب       بالضرورة للعامالت يف جمال اجلنس الاليت حيـتجن إليـه          امتاح

  .“جترمي العمل يف جمال اجلنس
واستمرار جترمي العمل يف جمال اجلـنس يف جنـوب أفريقيـا يـسبب وصـماً للعـامالت                      

 ييف جمال اجلـنس لـيس فقـط مـن حيـث عجـزهن عـن طلـب كميـات كـبرية مـن الـواق                         
ت، ولكنـه يتـرك هلـن أيـضاً بـشكل عـام قـدراً ضـئيالً مـن الـسيطرة                      من العيـادا   الذكري

فـال يوجـد يف مكـان       . على حياهتن، وبالتـايل قـدراً ضـئيالً مـن الـسيطرة علـى صـحتهن               
ــستطيع         ــأمون، وال ت ــائن ملمارســة اجلــنس امل ــى الزب ــانوين عل ــزام ق العمــل اجملــرم أي الت

ومثـة مـشكلة    .  إىل االغتـصاب   العامالت يف جمال اجلنس اللجوء إىل الشرطة إذا تعرضن        
فالـشرطة أو   . للعامالت يف جمال اجلنس يف جنوب أفريقيا وهي تعرضهن للعنف         أخرى  

ــل          ــف مث ــر العن ــن خط ــامالت يف جمــال اجلــنس م ــة للع ــوفران احلماي ــة ال ي ــام العدال نظ
وقـد أعلنـت منظمـة الـصحة العامليـة أن ممارسـة اجلـنس بـاإلكراه                 . العامالت األخريـات  

  .“الصدمة البدنية”طر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بسبب يزيد من خما
  اجلزء السادس

أتاحت حكومة جنوب أفريقيـا علـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية، بعـد تقـدمي                     ١-سادسا 
تقريرها األويل إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، فرصـاً متزايـدة لتعمـيم املنظـور                     

داف املساواة بني اجلنسني بشكل عام، واألهداف املتعلقة باالتفاقية بشكل خـاص،  اجلنساين وأه 
وكان لديها الوقت الختبار جوانب     . يف عمليات وضع الربامج الوطنية وضمن أولويات التحّول       

القوة والضعف يف سياساهتا القائمة على نوع اجلنس وتنفيذها مـن خـالل التزامـات خاصـة مثـل                  
ــغ، وكــذلك مــن خــالل    ٢٠٠٥ات يف عــام اســتعراض العــشر ســنو  ــهاج عمــل بيجين ــذ من  لتنفي

  .٢٠٠٧عمليات وطنية وقارية أكرب مثل اآللية األفريقية الستعراض األقران يف عام 
وهناك توافق حقيقي يف اآلراء على أن دستور جنـوب أفريقيـا وكـذلك اإلطـار                  ٢-سادسا 

  .الطفلةالتشريعي التقدمي يكفالن محاية وتعزيز حقوق املرأة و
وتود جنوب أفريقيـا أن ختلـص إىل أن عمليـة إعـداد التقـارير اخلاصـة باالتفاقيـة                     ٣-سادسا 

. قد أتاحت للحكومة إجـراء حتليـل دقيـق حلالـة املـرأة يف هـذا البلـد فيمـا يتعلـق مبـواد االتفاقيـة            
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تزاماهتــا كمــا أتاحــت هلــذا البلــد منــهاجاً لإلبــالغ عــن إجنازاهتــا وأفــضل ممارســاهتا وحتــدياهتا وال
وبـدافع مـن روح االتفاقيـة ودسـتور جنـوب أفريقيـا،             . املـرأة بوضـع   والتدابري الالزمة للنـهوض     

  .لنهوض املستمر باملرأة والتحقيق الكامل لالتفاقيةلتكرس جنوب أفريقيا نفسها 
يلـزم إعطاؤهـا    الـيت   وتشمل القضايا الرئيسية الشاملة اليت حددها هـذا التقريـر و            ٤-سادسا 
  :األولوية

حتسني األوضاع االجتماعية واالقتـصادية للمـرأة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالفقر، والبطالـة                   •  
  وتنظيمها يف االقتصاد الثاين وغري الرمسي؛

ختفيض العنف ضد املرأة، مع التـصدي للمواقـف واملمارسـات الـيت تعمـل علـى إدامـة                 •  
  هذا الشر؛

تهاكات الدستور وحقـوق اإلنـسان ضـد املـرأة والطفلـة عـن              اليقظة والعمل ملواجهة ان     •  
للحكومــة، واجملتمــع املــدين، والقطــاع اخلــاص،   (طريــق حتالفــات متعــددة القطاعــات  

، واحلمـالت املـستمرة ذات األهـداف        )واجلهات املاحنة، وأصحاب املـصلحة اآلخـرين      
  الواضحة، وتقييم األثر، وختصيص املوارد الدائمة؛

 اجملـــالني العـــام واخلـــاص حملاربـــة التحامـــل، والتحيـــز، واملمارســـات إزالـــة حـــواجز يف  •  
  .التمييزية

يـد علـى دعـم جهـود طائفـة         اونظراً ألن احلكومة أصـبحت حريـصة بـشكل متز           ٥-سادسا 
ــة، إال أهنــا        ــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات الديني واســعة مــن املنظمــات غــري احلكومي

يـاة املـرأة علـى      تـسبب اإلحبـاط حل     والتحديات اليت ال تزال      أصبحت أيضاً أكثر وعياً بالثغرات    
  .املستوى الشعيب

  الشواغل    
متويل املساواة بني اجلنـسني ومتكـني   ” بعنوان   ٢٠٠٨يف حوارها السنوي لعام       ٦-سادسا 
 ،، سعت منظمة احلوار مع املـرأة يف جنـوب أفريقيـا، وهـي منظمـة ال تـستهدف الـربح                    “املرأة

ات أخــرى مثــل احلركــة النــسائية التقدميــة لتمثيــل صــوت املــرأة يف جنــوب   مــع منظمــوتعمــل 
ــف          ــدعم مواق ــة ل ــا الدول ــيت توفره ــوال ال ــة األم ــوطين إىل قل ــام ال ــا، إىل اســترعاء االهتم أفريقي
السياسات اإلجيابية املوضوعية واُألطـر التـشريعية الـيت ُوضـعت علـى مـدى األربعـة عـشر عامـاً            

  .واة بني اجلنسني ومتكني املرأةاملاضية من أجل تعزيز املسا
ــة       ٧-سادسا  ــة احلاليــ ــسانية الوطنيــ ــة اجلنــ ــرات الــــيت لوحظــــت يف اآلليــ ــتجابة للثغــ واســ

واالستراتيجيات الوطنية من أجـل متكـني املـرأة، اقترحـت منظمـة احلـوار مـع املـرأة يف جنـوب                      
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ــن أجــل          ــرأة، وم ــع امل ــضامن م ــن أجــل صــندوق الت ــا م ــا تنظــيم محــالت شــاركت فيه  أفريقي
استراتيجية وطنية منسقة ومتكاملة للقضاء على الفقر، اسـتناداً إىل التقـسيم الطبقـي والتجزئـة،                
ومن أجل النهوض باآللية اجلنسانية الوطنيـة لتـصبح وزارة ممولـة للمـرأة، ومـن أجـل التخطـيط           

 وكــذلك مــن أجــل إنــشاء حركــة ،هيئــة تتــوىل اإلشــراف علــى التنفيــذ والقيــاس/إلنــشاء وزارة
  .معززة، تدعمها منظمات نسائية جيدة التنسيقنسائية 
وقد أدركـت احلكومـة أن املواقـف الـسياسية الوطنيـة املمولـة متـويالً هـزيالً مـن                      ٨-سادسا 

أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة ليـست حـاالت معزولـة وغريبـة علـى جنـوب                       
لعامل، بعد أن أدركت املرأة بصورة بطيئـة        علنة للمرأة يف مجيع أحناء ا     املتجربة  الأفريقيا، ولكنها   

تركـت مـشاريع    قـد   أن قرارات معينة اختذهتا املرأة كحركة نسائية عامليـة لتعمـيم إدمـاج املـرأة                
اخلــاص تــصميم الو. تطــوير املــرأة يف أيــدي احلكومــة ويف نطــاق احلركــة النــسائية دون مــوارد  

 إلغـاء املـوارد الـيت كانـت متاحـة عـن             بإدماج املـرأة يف مجيـع الـوزارات املـسؤولة ليـست معنـاه             
  .طريق وزارات املرأة يف السابق وجهاهتا املاحنة الدولية

وكما جاء يف البيان التأسيسي ملنظمـة احلـوار مـع املـرأة يف جنـوب أفريقيـا عـام                      ٩-سادسا 
أعـــرب املـــشاركون عـــن امتنـــاهنم وتقـــديرهم للمكاســـب الـــيت قدمتـــها احلكومـــة   ”: ٢٠٠٣

غـري أننـا    . يق التحـرر املؤسـسي والـسياسي واالجتمـاعي واالقتـصادي للمـرأة            قتحبالدميقراطية  
نالحظ مع القلق أنه على الرغم من كل هذه املكاسب، ال تـزال املـرأة يف جنـوب أفريقيـا                    

  .“حمرومة وال حتقق االستفادة القصوى من اإلجنازات املذكورة أعاله
ــشمل   ١٠-سادسا  ــيت مت   وت ــسية ال ــدهاالتحــديات الرئي ــستويات   : حتدي ــرض، وامل ــر، وامل الفق

املــستمرة للعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، واملــشاركة االقتــصادية اهلامــشية، وانعــدام األمــن    
ومـن املهـم أن جتـد       . الوظيفي والعمل املؤقت، واحلـصول علـى التمويـل، ضـمن قـضايا أخـرى              

. لكاملـة للمـرأة يف دميقراطيتنـا      املرأة طريقة إلزالة مظاهر الفقر اليت ال تزال حتد مـن املـشاركة ا             
وقيـل إن   .  بإنشاء صـندوق وطـين للنـهوض بـاملرأة         ٢٠٠٣وحتقيقاً لذلك، طالبت املرأة يف عام       

هذا ضروري نظراً ألن املرأة تواجه أسـوأ أشـكال الفقـر اُألسـري وعـاجزة عـن احلـصول علـى                
  .أموال التنمية الوطنية

 ارتباطـاً وثيقـاً باإلطـار االقتـصادي الكلـي           غري أن اسـتمرار تأنيـث الفقـر يـرتبط           ١١-سادسا 
 يف املائـة مـن سـكان        ٥٠احلايل، الذي ال يهتم بالتجـارب احليـة للمـرأة الـيت تـشكل أكثـر مـن                   

العامل، واليت تتحمل فضالً عن هذا عبء أعمال الرعاية غري املـأجورة الـيت تقـوم هبـا مـن أجـل                      
ا مراراً، مبشاركتها يف املنتدى النـسائي       وقد طالبت جنوب أفريقي   . الصغار، واملرضى، واملسنني  

جملموعة بلدان اهلند وجنوب أفريقيا والربازيل، كجزء من هذه الشراكة الثالثيـة لتعزيـز اإلدارة               
الرشيدة والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، بتدخل مفيـد وجيـد التوجيـه يف اإلطـار االقتـصادي                  
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ويف هـذا الـصدد، مـن الـضروري         . ة بـال أجـر    الكلي العاملي الذي سيضع يف اعتباره عمـل املـرأ         
رصــد اجتــاه إســناد األعمــال املؤقتــة للمــرأة بــشكل متزايــد، علــى الــرغم مــن احلمايــة التــشريعية 

  .١١املذكورة يف إطار املادة 
  التوصيات    

باإلضافة إىل املطالبة بإطار اقتـصادي عـاملي رحـيم يعتـرف            ح متاماً أنه    ضامن الو   ١٢-سادسا 
غري املـأجور، حتتـاج جنـوب أفريقيـا إىل تنفيـذ اسـتراتيجيات ناجحـة للقـضاء علـى                    بعمل املرأة   

وقـد أظهـرت    . الفقر من أجل اإلسراع باملشاركة الكاملة للمـرأة يف دميقراطيـة جنـوب أفريقيـا              
  :األمثلة على أفضل املمارسات أنه ميكن ختفيض الفقر بشكل أفضل عندما

  طنية للقضاء على الفقر؛حتتل املرأة بؤرة االستراتيجيات الو  •  
تعميم قضايا املرأة يف الوزارات املـسؤولة واسـتهدافها أيـضاً عـن طريـق وزارات ممولـة                    •  

  للمرأة؛
  وجود صناديق تضامن وطنية للقضاء على الفقر تصل إىل أفقر اُألسر؛  •  
  حصول املرأة على القروض الصغرى؛  •  
أة للحكومــة وكــذلك للمنظمــات تقــدمي مرافــق البحــوث معلومــات ختطيطيــة عــن املــر  •  

  النسائية؛
  وجود مرافق تدريب للنهوض باملرأة الفقرية؛  •  
  .إمكانية الوصول إىل مرافق النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة اليت ترعاها احلكومة  •  

ومن الواضـح أيـضاً أن املـرأة حباجـة إىل اإلدمـاج وإىل التمويـل املوجـه لـتمكني                      ١٣-سادسا 
 مليـون امـرأة يف جنـوب أفريقيـا          ٢٥على ضوء الطبيعة غري املتجانسة ألكثـر مـن          املرأة، خاصة   

ختتلــف اختالفــاً كــبرياً مــن حيــث العــرق، واللغــة، والديانــة، والظــروف، والتطلعــات، واملوقــع  
ــة،       ــدات الثقافي ــة، واملعتق ــة الذاتي ــيم، والكرام ــستويات التعل ــارخيي، وم ــان الت ــرايف، واحلرم اجلغ

  .ى الفرص واملوارد واإلشراف عليها، واحلصول علموالقي
/  آب١٤وقــد اســتهلت حكومــة جنــوب أفريقيــا محلــة وطنيــة حملاربــة الفقــر يف    ١٤-سادسا 

 واليت ستكون مبثابة تكرمي لصوت املرأة يف جنوب أفريقيا والـيت طالبـت بـأن                ٢٠٠٨أغسطس  
وحنـن  .  الـيت أُتيحـت هلـا   نزيل العقبات اليت متنعها من املشاركة الكاملة يف اجملـاالت الدميقراطيـة           

نتجاوب كذلك مع اقتراح املرأة يف اجملتمع املدين بأن البلد حباجـة إىل تنـسيق جهـود احلكومـة                   
  :وقطاع األعمال والعمال واجملتمع املدين من أجل

  استطالع مناذج خاصة بامليزنة من أجل متكني املرأة؛  •  
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 سـتؤدي إىل مـساواة حقيقيـة بـني           الـيت  االسـتراتيجيات الوطنيـة لـتمكني املـرأة       تعزيز    •  
  للمرأة يف دميقراطيتنا؛اجلنسني ومشاركة أكرب 

حتديد مصادر متويل لتعزيز احلركة النسائية يف جنوب أفريقيا اليت تعد احملرك للنـهوض                 •  
  باملرأة؛

اقتراح آليات متويل لبناء مؤسسات من أجـل متكـني املـرأة مثـل مرفـق النـهوض بـاملرأة                      •  
  للمرأة استجابة لالحتياجات احملددة على املستوى الشعيب؛ومركز تدريب 

علـى غـرار صـناديق      (حتديد مصادر متويل للمشاريع االجتماعيـة واالقتـصادية الـشعبية             •  
  ).إشراك املرأة يف التنمية

وهناك اقتراح أخري تقـدم بـه اجملتمـع املـدين وهـو وضـع إطـار إلكتـروين للرصـد                       ١٥-سادسا 
بط الــشبكي واألعمــال الفعالــة لــدعم األهــداف الــيت حــددهتا املــرأة يف   والتقيــيم مــن أجــل الــر 

وضـمان أن تعـيش املـرأة يف كرامـة، مـع فـرص كافيـة                ) ها يف التنميـة   ؤوشـركا (جنوب أفريقيـا    
  .للحصول على الصحة، والتعليم، والتغذية، والعمالة، والدخل، واملوارد األخرى

احملليــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة،    ومثــل هــذا النظــام مــن شــأنه ربــط اجملتمعــات         •  
واحلكومة، وقطاع األعمـال، واملتطـوعني مـن ذوي اخلـربة واملهـارات، وتنـسيق كافـة                 
اجلهود اإلمنائية على املستوى الشعيب، مبا يؤدي إىل بنـاء أفـراد وجمتمعـات حمليـة تتميـز                  

اون يف  ومثـل هـذا النظـام مـن شـأنه أن يـسمح بالتعـ              . باالستدامة والـصالبة واالنتعـاش    
املرأة، ويشجع على التعاون فيما بـني املنظمـات بـشأن جـدول أعمـال              األمور اليت هتم    

  إمنائي مشترك لكل بلدية على حدة؛
ــيم مــن شــأهن       •   ــة للرصــد والتقي  أن اأداة مــشتركة بــني اجملتمــع املــدين واحلكومــات احمللي

 املعلنة عـن متكـني املـرأة،        اهتولوياسمح جلنوب أفريقيا مبتابعة النتائج اإلمنائية املتعلقة بأ       ت
ومتابعــة تنفيــذ الربوتوكــوالت العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة مــن أجــل متكــني املــرأة          

  ومشاركتها الكاملة يف اجملتمع؛
مــن املتوقــع وضــع مثــل هــذا النظــام اخلــاص بالرصــد والتقيــيم مــع الــشركاء يف التنميــة    •  

 رابطــة احلكــم احمللــي يف جنــوب  ، ويف شــراكة مــعاتستوى البلــديمــاملقتــرحني علــى 
ــر        ــضمان أن تعّب ــا، ل ــرية ذاهت ــات الفق ــسائية واجملتمع ــات الن ــساعدة اجملتمع ــا، ومب أفريقي

  .بصورة صادقة عن احتياجات اجملتمع اليت هتدف إىل منفعتها
  


