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  مقدمة  -١  
الردود احملددة على األسئلة الـيت أثارهـا         جمموعة من    تقدمييسعى هذا التقرير إىل       -١

أعضاء جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف أثناء نظر فريقهم العامل ملا                
للتقارير الدورية الثـاين    ) CEDAW/C/ZAF/Q/4 (املوحدقبل الدورة يف تقرير جنوب أفريقيا       

 ٢٠٠٨-١٩٩٨رز يف تنفيـذ االتفاقيـة للفتـرة         والثالث والرابع إىل اللجنة عن التقدم احمل      
)CEDAW/C/ZAF/2-4 (ًللنظر فيه خالل الدورة الثامنة واألربعني للجنة املقرر عقدها          متهيدا 

  . يف جنيف٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧يف الفترة من 
 ٢٠٠٩ير  ينـا /ومع أن التقرير الدوري جلنوب أفريقيا الذي قدم يف كانون الثـاين             -٢

يسلط الضوء على بعض اإلجنازات اليت حتققت وكذلك التحديات الرئيسية اليت تواجه البلد،             
ويؤمل أن تعاجل الردود الواردة يف هـذا        . وجد عدد من الثغرات يف التقرير     أنه ي ال جدال يف    

  . هذه الثغرات بذلك أيضاًسدالتقرير املوجز املسائل اليت أثارهتا اللجنة، وأن ت
م به أن حكومة جنوب أفريقيا تطبق عدة تدابري تشريعية ملعاجلة التحديات             املسلّ ومن  -٣

ت الـيت تعتـرض     صعوبا بوجود عدد من ال    ومع ذلك فإننا نعترف أيضاً    . اليت يواجهها البلد  
ويشدد البلد بدرجة أكرب على تنفيذ ورصد هذه التدابري التشريعية،          . سبيل التنفيذ الكامل هلا   

وتستند هـذه  .  من النتائج احلرجة يف هذا الصدد١٢ يهتم بالنتائج حدد فيه وقد اعتمد هنجاً 
  .النتائج إىل األولويات الوطنية اخلمس للحكومة

 يف أن   ٢٠٠٨ويتمثل أحد املعامل الرئيسية يف البلد منذ تقدمي التقرير الدوري عـام               -٤
أعلن عن   و ،ة واملعوقني جنوب أفريقيا قد أنشأت منذ ذلك احلني وزارة لشؤون املرأة والطفول          

 هو ضمان توفري املوارد الكافية      إنشائهاوالقصد من   . وجيزةبعد ذلك بفترة    اإلدارة التابعة هلا    
للترتيبات املؤسسية وإناطة السلطة هبا على املستوى السياسي لقيادة والية متكني املرأة وحتقيق             

  .املساواة بني اجلنسني
 بالتركيز على الـتمكني     ل واملعوقني املنشأة حديثاً   ستقوم وزارة شؤون املرأة والطف    و -٥

 إدرار  قادرات علـى   يكّناالقتصادي للمرأة والنظر يف طرق خمتلفة لتشجيع النساء على أن           
لتعاونيات، واملشاريع احلرة اململوكة للمرأة، وما تقوم به من         ل يوىل االهتمام وسوف  . الدخل

  . التجارة الرمسية وغري الرمسية
ضـد النـساء    املرتكب   كأولوية عاجلة على التصدي للعنف       لوزارة أيضاً وتؤكد ا   -٦

  خطـرياً  واجه حتـدياً  يفالبلد  . العاموطنية على مدى    عمل  والفتيات وذلك من خالل خطة      
غري . يتمثل يف آفة العنف القائم على نوع اجلنس والعنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات             

باعتبارهـا مـن     مبعاجلة هذه املسألة      كامالً مة التزاماً  حكومة جنوب أفريقيا ال تزال ملتز      أن
  . وطنيةال اتولوياأل
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 باختـاذ   ،، من خالل وزارة شؤون املرأة والطفل واملعـوقني        وستقوم احلكومة أيضاً    -٧
 تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على      خيلص إليها  اليت   البالغةمبادرات ملعاجلة النتائج ذات األمهية      

  .٢٠١١يناير /أة وكذلك توصيات اللجنة يف كانون الثاينالتمييز ضد املر

الردود علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة                 -٢  
(CEDAW/C/ZAF/Q/4)   النظر يف التقريـر املوحـد اجلـامع         لدى

للتقــارير الدوريــة الثــاين والثالــث والرابــع جلنــوب أفريقيــا 
(CEDAW/C/ZAF/2-4)  

  عام  ١-٢  
مشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة وتقـدمي تقريـر إىل            مدى   و الستشارةا نطاق  ١- ١- ٢  

 )١- س(  الربملان

عت العمليات الوطنية للتشاور وتقدمي التقارير إىل أقصى حد ممكـن يف صـياغة              بِاتُّ  -٨
للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع بشأن التقدم الـذي أحرزتـه           اجلامع   املوحدالتقرير  

  . تنفيذ مواد االتفاقيةجنوب أفريقيا يف 
 ١٨قدت اجتماعات تشاورية مع اآللية الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية يومي           وُع  -٩
احلكومـة، وجلنـة    : وتضم اآللية أربعة عناصر هي    .  على التوايل  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨و

ـ            وتـضم  . ديناملساواة بني اجلنسني، واللجنة الربملانية يف الربملان الوطين ومنظمات اجملتمع امل
منظمات اجملتمع املدين املنظمات النسائية واملنظمات غري احلكوميـة الـيت تعـاجل قـضايا               

ومشلت هذه االجتماعات منظمات الرجال اليت تركز على        . تعزيز املساواة بني اجلنسني   /املرأة
 بلغ عدد املنظمات اليت     بذلكو. النهوض باملساواة بني اجلنسني من خالل العمل مع الرجال        

  . منظمة خالل هذه العملية٣٠-٢٠جرت استشارهتا 
ومن بني هذه األنشطة    . وخالل هذه العملية التشاورية، اضطُلع بالعديد من األنشطة         -١٠

حلقة عمل تتعلق بإعداد التقرير واملساعدة يف وضع إطار إلدراج املدخالت املقدمـة مـن               
 مـن   هع التقرير واعتماد مـشروع    يجتمومت  . هاإلدارات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين في     

.  من خرباء املساواة بني اجلنسني والناشطني يف البلد        ١٥ قرابة   تخالل جلسة استشارية ضم   
 عدد قليل من مسؤويل التنسيق اجلنـساين يف إدارات احلكومـة             إىل االجتماع أيضاً   يودع

ت والتوصيات يف مث أدرجت املدخال . على مستوى املقاطعات  الرئيسيني  واملنسقني اجلنسانيني   
لرصد الربملانية الوطنية املشتركة املعنية بتحسني نوعية       ا للجنة   أويلالتقرير وقدم مشروع تقرير     

  . ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ يف هاووضعاملرأة حياة 
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 وبالنظر إىل والية جلنة املساواة بني اجلنسني، عرضت عملية جتميع التقرير حتديـداً              -١١
 احلواروساعدت املناقشات اخلصبة اليت انبثقت من       . ٢٠٠٨رس  ما/على اللجنة يف شهر آذار    

وباإلضافة إىل ذلك، قدم مشروع     . إعدادهمع رئيس اللجنة وبعض أعضائها يف تعزيز عملية         
  . ٢٠٠٨أغسطس / لتعليقاهتا عليه يف آبالتقرير إىل جلنة املساواة بني اجلنسني التماساً

 عقد يف الربملان الـوطين يف       نسائي برملان   كما مت عرض مشروع التقرير النهائي يف        -١٢
وضم هذا الربملان النسائي نساء من مجيع       . ، حيث متت مناقشة التقرير    ٢٠٠٨أغسطس  /آب

 إىل العصبة النسائية للمؤمتر الوطين      وباإلضافة إىل ذلك، قدم مشروع التقرير أيضاً      . أحناء البلد 
يف الواقع إىل اللجنة التنفيذية الوطنية      وقدم عرض للنتائج    . ٢٠٠٨سبتمرب  /األفريقي يف أيلول  

ان بي حتديد املسائل اليت يشملها ال     إىل عن هذه العملية     نشأت املناقشات اليت    واجتهتللعصبة  
  . ٢٠٠٩أبريل / لالنتخابات اليت كان من املقرر عقدها يف نيساناالنتخايب للمرأة متهيداً

يات اإلدارة العليا يف العمليـات       على مستو  واروقدم مشروع التقرير للمناقشة واحل      -١٣
ملـديرين العـامني    اومشل ذلك عرض مشروع التقرير ومناقـشته يف اجتمـاع           . احلكومية

التوصيات عن  صدور  وعقب  . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٦الذي عقد يف    للمجموعة االجتماعية   
  من خالل مذكرة جمللس الوزراء إىل اجتمـاع        االجتماع املذكور، قدم مشروع التقرير رمسياً     

وضم هذا االجتمـاع    . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٧اللجنة االجتماعية للمجلس الذي عقد يف       
عقـب  و. ة االجتماعية الذين هلم عالقة أساسية باملواد املختلفة يف االتفاقيـة          موعوزراء اجمل 

املناقشات والتوصيات اليت انبثقت عن هذا االجتماع، أعيد تقدمي مشروع التقرير إىل مجيـع              
 مث قـدم يف      ومـن  ية للتأكد من صحة اإلحصاءات، واستكمال املعلومات      اإلدارات احلكوم 

.  جنوب أفريقيا للتحقق من صحة املعلومات اإلحصائية الرمسيـة         اتالنهاية إىل جهاز إحصاء   
 ١٧ىل جملس الوزراء واعتمد يف اجتماع اجمللـس يـوم           إلتقرير النهائي هذا    ا مشروع   ورفع
إىل الرئاسة ليوقع عليه فخامة رئيس مجهورية جنوب        مث أحيل التقرير    . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
، أمِعن النظر يف التقريـر مـن جانـب اإلدارة القانونيـة يف              يف هذه املرحلة أيضاً   و. أفريقيا
  . اجلمهورية رئاسة
، ٢٠٠٨نـوفمرب   /وأجريت مناقشة لنتائج التقرير يف الربملان الوطين يف تشرين الثاين           -١٤

بشأن القضاء على العنـف ضـد        يوماً   ١٦طاء اليت تستغرق    محلة النش وذلك خالل مناقشة    
 عـن الواليـة     ت دافع يت يف رئاسة اجلمهورية ال    ة السابق ة هذا النقاش الوزير   توترأّس. املرأة

  . املتعلقة بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني يف البلد
لثـاين والثالـث     للتقارير ا  املوحد التقرير النهائي    ة الرئاسة السابق  ة وزير توأصدر  -١٥

 تـشرين   ١٤نيـة يف    ط لآللية اجلنسانية الو   وطينوالرابع بعد إقراره واعتماده خالل اجتماع       
 فريق ة الوزيرتواستقبلت التعليقات واملناقشات املتعلقة بالتقرير وشكل. ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 الفريـق   وكان بني أعضاء هـذا    . عمل للنظر يف سد الثغرات اليت حتددها املنظمات النسائية        
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رئيسة جلنة املساواة بني اجلنسني وخرباء جنسانيون وخرباء قـانونيون وبعـض املنظمـات              
  .٢٠٠٩ديسمرب / حترير التقرير حبلول كانون األولمن فريق العمل انتهىو. النسائية

ووضع التقرير يف صيغته النهائية ومت نشره وتقدميـه إىل إدارة العالقـات الدوليـة                 -١٦
  .٢٠٠٩يناير /ي من أجل تقدميه إىل اللجنة يف كانون الثاينارجخلوالتعاون ا

  الوضع القانوين لالتفاقية ووضوحها   ٢-٢  

وضع االتفاقية يف النظام القانوين الوطين وأمثلة من القضايا املعروضـة علـى احملـاكم                 ١-٢-٢  
  )٢-س(باستخدام االتفاقية 

ة تقوم على قيم الدميقراطيـة      مجهورية جنوب أفريقيا هي دولة دميقراطية ذات سياد         -١٧
. والدستور هو القانون األمسى للجمهوريـة     . والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان األساسية    

وبالتايل فإن أي قانون أو إجراء يتعارض معه فهو باطل، وال بد من الوفاء بااللتزامات الـيت                 
  .يفرضها الدستور

على أن احملكمة أو احملكمـة      ) ١(٣٩د  وفيما يتعلق بتفسري ميثاق احلقوق، ينص البن        -١٨
  :اخلاصة أو املنتدى، لدى تفسريها ميثاق احلقوق

جيب أن تعزز القيم اليت تكمن وراء وجود جمتمع مفتوح ودميقراطي يقـوم           )أ(  
  على كرامة اإلنسان واملساواة واحلرية؛

   ؛ االعتبار للقانون الدويليلجيب أن تو  )ب(  
  .األجنبية بعني االعتبارجيوز أن تأخذ القوانني   )ج(  

  :وفيما يلي بعض القضايا اليت أكدت مكان القانون الدويل يف قوانني جنوب أفريقيا  -١٩
 يف إعادة التصديق على دسـتور       :بناء على طلب رئيسة اجلمعية الدستورية       ١-١-٢-٢

إىل مكـان القـانون     SA 744 (CC) (4)، أشارت املادة ١٩٩٦مجهورية جنوب أفريقيا لعام 
 املالحظة  ٣٥س ضد ماكوانياين وآخر مبوجب املادة       ويف قضية   . الدويل يف الدستور النهائي   

١٩٩٥ [٤٦ [CCT 3/94 (SA) استخدمت احملكمة القانون الدويل كأداة تفسريية فيما يتعلق 
  .بفهم أحكام ميثاق احلقوق

تفاقية يف  ومن األمثلة على قضايا احملكمة الدستورية اليت استخدمت فيها اال           ٢-١-٢-٢
  :تفسري ميثاق احلقوق ما يلي 

؛ SA 425 (CC)/2000(1) BCLR 86 (CC) (2) 2000قضية س ضـد بـالوي     )أ(  
  :وهذه قضية تتعلق بالعنف العائلي، وتكمن أمهية احلكم فيما يلي
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، يف حتديده القاطع لاللتزام الدستوري الذي يرتكز على تعامل الدولة بفعالية            أوالً •
   من خالل سن التشريعات املناسبة؛مع العنف العائلي

، اعترافه بأن العنف العائلي مثار للقلق من منظور املـساواة بـني اجلنـسني               ثانياً •
  من األمهية مبكان؛) باإلضافة إىل انتهاك حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه(

بوضوح كيف أن الضرورات الدستورية تعززها املعـايري        . ، أظهر ساكس ج   ثالثاً •
  .ددة يف القانون الدويل حلقوق اإلنساناحمل

هبي وآخرون ضد ماجستريت وخايليتشا وآخرين؛ شـييب ضـد          يف قضية     ) ب(  
سيثول وآخرين؛ جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا وآخر ضد رئيس مجهورية جنـوب              

ية يف  إىل االتفاق أشارت احملكمة أيضاًSA 563 (CC); 2005 (1) BCLR 1 (CC) (1) 2005 أفريقيا
  . تفسري احلقوق الواردة يف ميثاق احلقوق

  :ويشمل اإلصالح القانوين بالرجوع إىل االتفاقية ما يلي  ٣-١-٢-٢
الذي يشري إىل االتفاقية ) ١٩٩٨ لعام ١١٦القانون   (١٩٩٨قانون العنف العائلي،     •

  ؛يف الديباجة
 ٢٠٠٧ ،)لة هبـا  اجلرائم اجلنسية واألمور املتص   (يشري قانون تعديل القانون اجلنائي       •

  .  يف ديباجته إىل االتفاقيةأيضاً) ٢٠٠٧ لعام ٣٢القانون (
ينص دسـتور جنـوب     : تعارض القانون الدويل مع دستور جنوب أفريقيا        ٤-١-٢-٢

أفريقيا على أن تفسر قوانني جنوب أفريقيا، بقدر ما هو معقول، حبيث تكون متـسقة مـع         
، )مبا يف ذلك القـانون الـدويل      (ن أي قانون     على بطال  غري أنه ينص أيضاً   . القانون الدويل 

  . سلوك، ال يتفق معه أو

 مـن   ١ للمادة   النظر يف إصدار قانون خاص للمساواة بني اجلنسني وتعريف التمييز وفقاً            ٢-٢-٢  
  )٣-س(االتفاقية 

 من دستور مجهورية جنوب أفريقيا وإطارها التشريعي        هناك توافق عام على أن كالً       -٢٠
وتتمثل األهداف احلامسـة هلـذا      . ن على محاية حقوق املرأة والطفلة ويعززاهنا      التقدمي ينصا 

  : اإلطار التشريعي لضمان املساواة بني اجلنسني فيما يلي
  منع التمييز غري العادل وحظره، وتقدمي التعويض يف حاالت التمييز الغري العادلة؛ •
وجب معاهدات حقـوق    تيسري امتثال جنوب أفريقيا لاللتزامات الدولية املنشأة مب        •

 إىل االتفاقية، وإىل اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          اإلنسان، مع اإلشارة حتديداً   
  التمييز العنصري؛
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النص على القضاء على التمييز املنهجي احلايل املوروث عن التمييز الذي أسـبغت              •
  ؛عليه الشرعية سابقاً

تدابري للنهوض باألشـخاص    النص على تعزيز املساواة، وإعطاء األولوية العتماد         •
   ؛احملرومني بسبب التمييز اجملحف

النص على تدابري ترمي إىل ضمان القضاء على التمييز غـري العـادل، وخطـاب                •
  .الكراهية، والتحرش الذي يركز بوجه خاص على العرق ونوع اجلنس واإلعاقة

 للتعريف  وفقاً من أعمال التمييز     وعلى الرغم من أن الدستور ال حيدد بوضوح عمالً          -٢١
الوارد يف االتفاقية، فهو ينص يف الواقع على ضمان احلق يف املساواة، وعلى أسباب التمييـز                

ومع أن احلكومـة مل تـسن أي      . واحلماية من التمييز غري العادل على أساس األسباب املبينة        
، ويف قـانون     للتعريف الوارد يف االتفاقية، فإنه توجد يف الدستور        قوانني تعرف التمييز وفقاً   

، ١٩٩٥، وقانون العالقات العمالية لعام      ٢٠٠٠تعزيز املساواة ومنع التمييز غري العادل لعام        
، أحكام حلظر أسباب التمييز، مبـا يف ذلـك التمييـز      ١٩٩٨وقانون العدالة يف العمل لعام      

  . اجلنسي والقائم على نوع اجلنس
تفاقيـة، فقـد فـسرت احملكمـة      لالوعلى الرغم من أن تعريف التمييز ليس وفقاً      -٢٢

وحقق . الدستورية األحكام الدستورية بشأن املساواة على حنو يؤدي لتفعيل املساواة الفعلية          
 للمـساواة    جوهريـاً  الكثري من القرارات اهلامة املتعلقة باملساواة اليت أصدرهتا احملكمة تقدماً         

ضت قرارات احملكمة الرئيـسية يف      وقد هن . حبكم القانون واملساواة الفعلية بني املرأة والرجل      
هذا الصدد حبقوق املرأة وحرياهتا يف جماالت مثل القوانني العرفية وقوانني املرياث، والعنـف              

 عن التدابري اإلجيابيـة الراميـة إىل التعجيـل          ضد املرأة، وفيما يتعلق حبماية األمومة، فضالً      
 واخلدمات األساسية، والفـرص     بإمكانيات حصول املرأة على األراضي، والرعاية الصحية،      

وقد أبرز التقرير هذه احلاالت، مع التركيز بصفة خاصة على كيفية اختبارهـا             . االقتصادية
  . للتشريعات واألحكام الدستورية القائمة

 مع املساواة يف جنوب أفريقيا تعكس مساعي        والواقع أن القوانني اليت تتعامل حتديداً       -٢٣
ومن الصكوك الرئيسية . اقية وأحكامها احملددة يف القانون احمللي   مقصودة إلدماج أهداف االتف   

 ٤القانون رقم  (٢٠٠٠قانون تعزيز املساواة ومنع التمييز غري العادل،     : يف هذا الصدد ما يلي    
؛ )١٩٩٨ لعـام    ١٢٠القـانون    (١٩٩٨؛ وقانون االعتراف بالزواج العريف،      )٢٠٠٠لعام  

  .والقانون العريف للخالفة
 بأحكام االتفاقية والصكوك الدولية املرتبطة هبا يف قوانني التحول          سُترشد أيضاً وقد ا   -٢٤

ومن األمثلة يف هذا الصدد القوانني اليت تتناول        . األخرى اليت مت استحداثها منذ التقرير األخري      
لة ومن بني القوانني ذات الص    . تدابري إجيابية لتعزيز املساواة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني         
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وقانون ) ٢٠٠٠ لعام   ٥القانون   (٢٠٠٠قانون إطار سياسات املشتريات التفضيلية،      : ما يلي 
  ).٢٠٠٣ لعام ٥٣القانون  (٢٠٠٣التمكني االقتصادي الواسع النطاق للسود، 

وتبحث احلكومة يف طرح مشروع قانون خاص للمساواة بني اجلنسني يف املستقبل              -٢٥
وسوف تضمن احلكومة خالل    . عريف التمييز بني اجلنسني   القريب يتناول عندئذ بالتفصيل ت    

وقد جرت مناقشات يف هذا     .  من االتفاقية  ١هذه العملية أن يتوافق تعريف التمييز مع املادة         
الصدد بني وزارة شؤون املرأة والطفل واملعوقني، وجلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيـا،              

 هلذه الغاية وضعت اإلدارة مشروع ورقة خضراء        وحتقيقاً. ومكتب املستشار القانوين للدولة   
، حتـاول فيهـا أن حتـدد        "ورقة خضراء حنو مشروع قانون للمساواة بني اجلنسني       "بعنوان  

وستشكل هذه الورقـة    . اخلطوط العريضة للمسائل اليت قد يسترشد هبا يف مشروع القانون         
  .٢٠١١م  إلجراء مشاورات عامة ُيشرع فيها يف أوائل عااخلضراء أساساً

  )٤-س(التعريف بالربوتوكول االختياري لالتفاقية   ٣-٢-٢  
 لدعم النظام القضائي والنيابة العامـة واإلدارة    مرجعياً أصدرت جنوب أفريقيا كتاباً     -٢٦

. وأعضاء املهن القانونية باملعلومات الالزمة لتمكينهم من محاية حقـوق املـرأة وتعزيزهـا             
مجيـع  " املرجع يف حقوق اإلنسان الواجبة للمـرأة      : "ونويلخص هذا الكتاب املرجعي املعن    

صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت يتمثل هدفها يف تعزيز ومحاية حقوق املرأة والـيت هلـا                
  .عليها تأثري
وملعـايري  . ويقتضي الدستور من احملاكم تطوير القانون العام مبا يتماشى مع الدستور          -٢٧

ويـنص  . ألمهية يف التأثري على اجتاه تطوير القانون العـام        حقوق اإلنسان الدولية دور بالغ ا     
ويشري هذا إىل كل ). ٣٩البند ( على أن تويل احملاكم االعتبار للقوانني الدولية الدستور حتديداً

وإذا مل يكن من الواضح ما إذا كـان         . من قوانني املعاهدات الدولية والقوانني الدولية العرفية      
دئ القانون الدويل يف قوانني جنوب أفريقيا، فثمة سوابق دولية متكن قد مت إدماج مبدأ من مبا   

  .السلطة القضائية من االلتفاف على هذه عقبة
أو  -ويعزى القصور يف استخدام القانون الدويل حلقوق اإلنسان إىل غياب املعرفة               -٢٨
ويبقى . وث والتدريببشأنه وأمهيته يف القضاء احمللي وعدم كفاية املوارد املتاحة للبح       - تهاقلّ

حتد آخر هو عدم نشر هذه الصكوك وعدم تدريب املوظفني القضائيني ليكونوا قادرين على              
وقـد اسـتلزم هـذا    . االستعانة هبذه الصكوك يف سعيهم إلعمال حقوق اإلنسان وتعزيزها        

  . التحدي لذلك جتميع الكتاب املرجعي اخلاص حبقوق اإلنسان للمرأة يف حماولة لسد الفجوة
وال تقتصر أمهية االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على اجملـال التـشريعي               -٢٩

وتوفر احملكمة . إذ يتأثر الفقه القضائي للمحاكم بطريقة أو بأخرى بالتطورات الدولية       . وحده
 ومليثاق احلقـوق علـى وجـه        الدستورية القيادة فيما يتعلق بإعطاء معىن للدستور عموماً       

 رائدة إىل حد ما يف جتاوز تركة منوذج التفسري الوضعي للقـانون             وكانت أيضاً . اخلصوص
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 يف ضمان ترمجة حقوق اإلنـسان   هاماًكما أهنا تؤدي دوراً. داخل السلطة القضائية املوروثة 
 حيتذيه أعضاء الـسلطة     فتضع بذلك منوذجاً  . للمرأة إىل واقع ملموس وفوائد حقيقية للمرأة      

  .اكم األخرىالقضائية من مجيع احمل

التصديق على بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن القـضايا اجلنـسانية              ٤-٢-٢  
  )٥-س(واإلمنائية 

 ١٧وقع رؤساء دول وحكومات اجلماعة يف جوهانسربغ، جنـوب أفريقيـا، يف               -٣٠
عتمدت وا.  على بروتوكول اجلماعة بشأن القضايا اجلنسانية واإلمنائية       ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وبعد هذه العملية، أقر جملس     .  يف اجلماعة  جنوب أفريقيا هذا الربوتوكول بصفتها دولة عضواً      
 الوزراء بضرورة تصديق جنوب أفريقيا على الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن وتنفيذه تنفيذاً            

ين  عملية التصديق لدى الربملان الـوط      وقد بدأت حالياً  .  وإدماجه يف القوانني الوطنية    كامالً
وهكذا، مبجرد االنتهاء من تصديق الربملان الوطين، سوف يـتعني إدمـاج            . جلنوب أفريقيا 

وسوف يكون مشروع القانون املقترح للمساواة بـني        . الربوتوكول يف اإلطار القانوين للبلد    
 خارج األحكام اجلنسني املوضع الرئيسي الذي ستدرج فيه أحكام الربوتوكول اليت تقع حالياً         

وسيشمل هذا العالقة بـني الربوتوكـول وقـراري جملـس           . ة املعمول هبا يف البلد    القانوني
  .١٨٨٠ و١٣٢٥ األمن
بيد أن حكومة جنوب أفريقيا قد شرعت على الفور، لدى اعتماد الربوتوكـول يف                -٣١
هدف حتقيق التكافؤ بـني اجلنـسني        "ب، يف التعريف باحلكم املتعلق      ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 على إجراء انتخابـات     وبالنظر إىل أن البلد كان مقبالً     ". ٢٠١٥م   حبلول عا  ٥٠/٥٠ بنسبة

، فقد جرى إطالق احلملة اخلاصة بذلك الغرض على الـصعيد           ٢٠٠٩وطنية يف أوائل عام     
الوزيرة الـسابقة يف رئاسـة      (الوطين على حنو يتسم بالتعددية احلزبية، بالتعاون مع الرئاسة          

  .، يف إطار الربملان الوطين٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاين) اجلمهورية

  األحكام التمييزية/القوانني  ٣-٢  

التقدم احملرز يف إعداد قانون موحد لألسرة إلزالة الالمساواة يف حقوق املرياث وحقـوق       ١-٣-٢  
  )٦-س(األراضي وتعدد الزوجات 

  قوانني املرياث  )أ(    
ن احلكم العريف األفريقي    بإعالن عدم دستورية وبطال    )١(بعد قرار احملكمة الدستورية     -٣٢

بوراثة االبن األكرب الذي ال يسمح بوراثة تركة الشخص األسود إال ألكرب ذكر أو قريب يف                
__________ 

أفريقيـا   ول وآخرين؛ وجلنة جنـوب    ث وآخرون ضد قاضي الصلح خايليتشا وآخرين؛ وشييب ضد سي         هبي )١(
  .احلقوق اإلنسان وطرف آخر ضد رئيس مجهورية جنوب أفريقي
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من قانون إدارة السود الذي مييز      ) ٧(٢٣ عدم دستورية وبطالن البند      ساللته، وإعالهنا أيضاً  
توفني السود، شرعت   بشكل غري عادل ضد املرأة وغريها فيما يتعلق بإدارة وتوزيع تركات امل           

احملكمة، كتدبري مؤقت، يف فرض أحكام قانون اخلالفة بال وصية على التركات اليت كـان               
كما نصت على حكم خاص بالتركات      .  لقانون إدارة السود   التعامل معها من قبل يتم وفقاً     

  وفقـاً  املتعلقة بزجيات فيها تعدد للزوجات وقضت بأن التركات اليت كانت تـدار سـابقاً             
 ألحكـام   ألحكام قانون إدارة السود جيب أن تدار اآلن من قبل رئيس احملكمة العليا وفقـاً              

  .قانون إدارة التركات
  :ومن بني اآلثار املترتبة على هذا القرار  -٣٣

 واملـرأة املتزوجـة     حتقق انتصار كبري للحقوق االقتصادية للمرأة السوداء عموماً        •
  ؛ مبوجب القانون العريف على وجه اخلصوص

أصبح ميكن للمرأة السوداء أن تتمتع اآلن حبقوق يف املرياث مـساوية لنظرياهتـا               •
  البيض، وللرجال؛

تتمتع املرأة يف إطار تعدد الزوجات حبقوق مشروعة يف املرياث وتتساوى مجيـع               •
  الزوجات يف احلقوق؛

يتمتع مجيع األطفال من إناث وذكور بغض النظر عن ترتيبهم يف الوالدة، حبقـوق    •
  ساوية يف املرياث؛مت

يتمتع األطفال الذين يولدون يف إطار الزواج والذين يولـدون خارجـه حبقـوق        •
  متساوية يف املرياث؛

  أو الوريث العام؛ " إندالليفا"مل يعد القانون يعترف مبفهوم  •
ختضع اآلن مجيع تركات املتوفني، بغض النظر عن العرق، لسلطة رئيس احملكمـة              •

  .العليا
لقرار إىل إصالح القانون الذي ينظم خالفة ووراثة السود، والذي مييـز            وأدى هذا ا    -٣٤

ضد النساء واألطفال، ومتخض عن مشروع قانون إصالح القانون العريف للخالفة وتعـديل             
  .٢٠٠٨اللوائح املرتبطة به لعام 

  قوانني األسرة  )ب(    
سان وتعزيزهـا،  سعى إصالح القانون يف جنوب أفريقيا إىل تعميم محاية حقوق اإلن    -٣٥

كما أخذ يف االعتبار تنوع     .  حقوق النساء واألطفال وغريهم من الفئات احملرومة       وخصوصاً
احلياة البشرية يف جنوب أفريقيا، مبا يف ذلك التداخل بـني العامـل اجلنـساين واملـساوئ                 

 الـيت   االجتماعية واالقتصادية، والعرق، والثقافة، واحلياة الريفية، والسن، والعوامل األخرى        
  . تزيد من تفاقم احلرمان
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 على أن ميثاق احلقوق هو حجر الزاوية للدميقراطية يف جنوب           )٢()١(٧وينص البند     -٣٦
وهو يكرس حقوق مجيع الناس يف بالدنا ويؤكد القيم الدميقراطية املتمثلة يف كرامـة          . أفريقيا

الدستور هـو القـانون      على أن    ٢وكما سبق بيانه، ينص البند      . اإلنسان واملساواة واحلرية  
  . )٣(األمسى يف جنوب أفريقيا وأن أي قانون أو سلوك يتعارض معه باطل

 على االعتـراف    ١٢ومع ذلك، تكمن املفارقة يف أن الدستور نفسه ينص يف البند              -٣٧
 بتعدد الزوجات ألنه    وهذا ما يسمح تلقائياً   . بالقوانني العرفية واملؤسسات التابعة هلا ومحايتها     

مبا يف ذلك املـساواة بـني   (وينص الدستور على أن احلقوق املتعلقة باملساواة .  عرفية ممارسة
ويف تأكيده املساواة بني اجلنسني باعتبارها واحدة من الركائز         . غري قابلة لالنتقاص  ) اجلنسني

األساسية للدستور، ينص على أنه، يف حال وجود تناقض بني القانون العريف وميثاق احلقوق،             
  .  )٤(ألسبقية مليثاق احلقوقتكون ا
  :ويشمل إصالح القانون يف هذا الصدد ما يلي  -٣٨

مشروع قانون إصالح القانون العريف للخالفة وتعـديل اللـوائح املرتبطـة بـه               •
 مـع   ويهدف هذا القانون جلعل القانون العريف للخالفة متماشـياً        : ٢٠٠٨ لعام

وقد أعلنت احملكمة الدسـتورية  . لالدستور، وبالتايل القضاء على التمييز غري العاد      
ومشروع القانون الذي   . بالفعل أن التشريعات القائمة يف هذا الصدد غري دستورية        

 من بينها إلغاء قاعدة القانون العريف اخلاصة بوراثة االبـن األكـرب             يتضمن أموراً 
وسوف يسهم مشروع القانون يف حتقيق      . يهدف إىل تأكيد أمر احملكمة الدستورية     

اواة بني اجلنسني، بالسماح ملزيد من النساء واألطفال باملشاركة مباشـرة يف            املس
وقد متت املوافقة على مـشروع القـانون يف اجلمعيـة           . عائدات تركات املتوفني  

  .الوطنية، وحيظى باالهتمام من اللجنة املختارة املعنية بالشؤون األمنية والدستورية
كان اهلـدف مـن هـذه       :  ذات الصلة  الزواج اإلسالمي واملسائل  : ٥٩املشروع   •

الدراسة حتديد إىل أي مدى ميكن النص يف قوانني جنوب أفريقيا على االعتـراف              
بقواعد الشريعة اإلسالمية املتعلقة بالزواج واملمتلكات الزوجية، واخلالفة والوصاية         

__________ 

  .١٩٩٦ لعام ١٠٨دستور مجهورية جنوب أفريقيا رقم قانون  )٢(
: أكدت احملكمة الدستورية جمدداً سيادة مبدأ املساواة يف مواجهة قوانني الشعوب األصلية اليت متيز ضد املرأة                )٣(

 ;ZA CC 23 [2008] (CCT 50/08)ضد رئيس مجهورية جنوب أفريقيا وآخرين ) اسم املولد شانغ(غوميدي 

2009 (3) BCLR 243 (CC) (8 December 2008 هبي وآخرين ضد ماجستريت وخايليتشا وآخرين ؛ وقضية
CCT 9/03 وآخرين سيثولشييب ضد ؛ وقضية CCT 49/03 جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنـسان  وقضية ؛

 .CCT 50/03وآخر ضد رئيس مجهورية جنوب أفريقيا 
وقانون املساواة يعترف   . ني أسباب خمتلفة حلظر التمييز     من ميثاق احلقوق صراحة بالتداخل ب      ٩يعترف البند    )٤(

بانتشار وخطورة النظام األبوي والتمييز على أساس اجلنس وعلى أساس نوع اجلنس لدرجة أنه يفرد هلـذه            
وباإلضافة إىل حظر التمييز غري العادل، يتضمن القانون أحكاماً تشجع          . األشكال من التمييز معاجلة خاصة    

  .ني العام واخلاص على إجياد جمتمع خال من التمييز بني اجلنسنيكالً من القطاع
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وقدم تقريـر   . واجلوانب ذات الصلة من قانون األسرة وقانون األحوال الشخصية        
  .٢٠٠٣يوليه /مشروع القانون لوزير العدل والتطوير الدستوري يف متوزيتضمن 

ومن الوجهة التارخيية، وحىت صدور حكم حمكمة االسـتئناف العليـا التـارخيي               -٣٩
 كان الـزواج    أمود ضد الصندوق املتعدد األطراف حلوادث املركبات،       يف قضية    ١٩٩٩ عام

 مع  ومتعارضاً وباطالًل حماكم جنوب أفريقيا الغياً للشريعة اإلسالمية يعترب من قباملعقود وفقاً
 يف أي شكل من     السياسة العامة، ونتيجة لذلك كان هذا الزواج وآثاره غري معترف به قانوناً           

 يعترف بالزواج اإلسالمي بزوجة واحدة ألغـراض        أمودغري أن احلكم يف قضية      . األشكال
خرى، مثل تعدد الزوجات ووضع الزوجني،      اإلعالة فقط ومل يعاجل بعض القضايا املصريية األ       

  . والتزامات اإلعالة وعواقب الزواج اإلسالمي من حيث امللكية، واإلهناء، وما إىل ذلك
، خلصت دائرة احملكمة العليا يف مقاطعة رأس الرجاء الصاحل يف قرارهـا يف              ومؤخراً  -٤٠

الفة بال وصية وقـانون     ، إىل أن أجزاء من قانون اخل      وآخرين. و. دانيلز ضد كامبل ن   قضية  
" الـزوج "حقوق األزواج األرامل غري دستورية ألن هذين القانونني، يف تعريفهما لكل من             

 على حالة الزوج أو الزوجة املتزوجـة        ، ال ينصان حتديداً   "الشريك الباقي على قيد احلياة    "و
،  كـامالً  ترافاًومع ذلك، فال يوجد تشريع يعترف هبذه الزجيات اع        .  للشعائر اإلسالمية  وفقاً

ونتيجة لذلك، ال تزال التفاوتات والصعوبات اجلسيمة النامجة عن عدم االعتراف بـالزواج             
  .اإلسالمي سائدة

فالزجيات .  بني الزواج اإلسالمي والزواج املدين      واضحاً ومييز مشروع القانون متييزاً     -٤١
 على أن للمسلمني    اإلسالمية هي وحدها اليت تدخل ضمن نطاق مشروع القانون، مع النص          

كما . الذين تزوجوا عن طريق الزواج املدين، أن خيتاروا تطبيق أحكام مشروع القانون عليهم     
مع املراعاة الواجبـة  (يوجد حكم لتنظيم تبعات امللكية، والتغيريات يف أنظمة امللكية الزوجية  

ـ . وتنظيم الزواج القائم على تعـدد الزوجـات       ) للحقوق القائمة واملكتسبة   ُيعترف يف  وس
مشروع القانون بصحة مجيع الزجيات اإلسالمية القائمة، جلميع األغراض، عند بدء سـريان             

غري أن األطراف يف الزواج القائم، مينحون خيار عدم اخلـضوع ألحكـام    . التشريع املقترح 
وفيما يتعلق بالزواج الذي يتم يف املستقبل بعد بـدء     . مشروع القانون، إذا ما رغبوا يف ذلك      

لعمل بالتشريع املقترح، سيسمح لألطراف يف وقت إبرام عقد الزواج باختيار ما إذا كانت              ا
 من الزواج اإلسـالمي     ويشمل مشروع القانون كالً   . تطبق عليهم أحكام مشروع القانون    

 إىل جنب مع    بزوجة واحدة واملتعدد الزوجات اللذين، يف حال حدوثهما، قد يتواجدان جنباً          
  ). الزواج املسجل مبوجب قانون الزواجأي(الزواج املدين 

ويتناول مشروع القانون تسجيل الزواج اإلسالمي، وحل هذا الزواج من خـالل              -٤٢
، وحضانة األطفـال  ) للمقترحات، من قبل احملكمة   الذي جيب تأكيده، وفقاً   (النطق بالطالق   

  . وزيارة األطفال القّصر واإلعالة
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 يف إجياد اليقني القـانوين      بعيداً حه الربملان شوطاً  وسيقطع مشروع القانون الذي اقتر      -٤٣
فيما يتعلق بزجيات املسلمني، وتفعيل القيم اإلسالمية وتوفري محاية أفضل للنـساء يف هـذه               

  . للتعاليم اإلسالمية والدستوريةالزجيات وفقاً
 ال يعترف قانون جنوب أفريقيا بالزواج وفقـاً       : الزواج اهلندوسي : ٢٥املشروع   •

اهلندوسية، ولذا فإن مجيع اآلثار القانونية للزواج ال تنطبق على مثل هذه            للطقوس  
فال يلزم للزوجني يف إطار الزواج اهلندوسـي، علـى          . الزجيات يف جنوب أفريقيا   

وال ميكن للزوجني   . سبيل املثال، اللجوء إىل القضاء إذا أرادا احلصول على الطالق         
.  للطالق، مثل اإلعالة، بعد انتهاء هذه العالقة        املطالبة بأي من اآلثار القانونية     أيضاً

واهلدف من هذه الدراسة هو النظر يف االعتراف بالزواج اهلندوسي من أجل إتاحة             
االعتراف القانوين الكامل هبذه الزجيات واكتساهبا نفس وضعية الزجيات املربمـة           

  .ة اهلندوسيةوعندما تكتمل الدراسة سيتحقق التمكني للمرأ.  للطقوس املدنيةوفقاً
 سوشيترا سينغ ضد رامباساد، ومن بني السوابق القضائية األخرية يف هذا اجملال قضية            -٤٤

اليت مل حيكم فيها لصاحل امرأة هندوسية تقدمت بطعن دستوري يهدف إىل اعتراف القانون              
  .بزواجها اهلندوسي غري املسجل، حىت ميكنها احلصول على الطالق

 أمام احملكمة العليا يف ديربان،      غوفندر ضد ناراينسامي راغافايا،   سالوشيين  ويف قضية     -٤٥
 لصاحل الزوجة يف زواج هندوسي يف قضية للطعن يف قـانون اإلرث             أصدرت احملكمة حكماً  

وقد مت توسيع نطاق    . يف جنوب أفريقيا الذي ال يعترف بالزواج مبوجب الطقوس اهلندوسية         
وأدى .  لينطبق على الزواج اهلندوسي    ١٩٨٧ لعام   تعريف الزوج يف قانون اخلالفة بال وصية      

وهلـذا  . احلكم إىل جعل هذه الزجيات متمشية مع القرارات اليت اختذت يف حاالت أخـرى             
احلكم دور فعال يف تطوير القانون يف جنوب أفريقيا بالتخلي عن التمييز غري العـادل ضـد               

  .  للديانة اهلندوسيةاملرأة اهلندوسية املتزوجة وفقاً
تناولت هذه الدراسة اليت أجرهتا جلنة إصالح القانون يف         : روع قانون املعاشرة  مش •

جنوب أفريقيا مسألة عدم االعتراف القانوين باملعاشرة وتنظيمها، أي العالقـات           
وأسفرت الدراسة  . الشبيهة بالزواج بني أشخاص من نفس اجلنس أو من اجلنسني         

لذي يتمتع عن طريقه الزوجان من    ، ا ٢٠٠٦ لعام   ١٧عن سن قانون الزواج املدين      
نفس اجلنس، من خالل الدخول يف ارتباط مدين، بنفس الوضع الذي مينحه الزواج         

  .للزوجني املختلفني يف اجلنس
، ولكنـهما   وتتناول املرحلة الثانية من الدراسة احلاالت اليت يقيم فيها العشريان معاً            -٤٦
ا تنتهي تلك العالقة وُيترك أحد العـشريين،        وتصبح محاية املعاشرة حرجة عندم    . يتزوجان ال

  . كون املرأة، يف حالة من العوز مع عدم وجود سبيل تلقائي متاح لالنتصافتوعادة ما 
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وينص مشروع قانون املعاشرة املقترح، يف مجلة أمور، علـى تـسجيل املعاشـرة                -٤٧
وميكـن  . لتقدير القـضاء  وكذلك تنظيم اآلثار املترتبة على إهناء املعاشرة غري املسجلة وفقا           

للعشريين أن يلتمسا من احملكمة بعد إهناء املعاشرة غري املسجلة باملوت أو االنفصال إصـدار               
وجيب على احملكمة لدى البت     . أمر إعالة، وأمر خالفة بدون وصية، وأمر بتقسيم املمتلكات        

  .يف هذا الطلب أن تراعي مجيع ظروف العالقة املعنية
  للقانون يف جنوب أفريقيا، يظل الزواج قائماً  وفقاً:  اليهودي الطالق: ٧٦املشروع   •

والطالق هو فسخ الزواج بـأمر مـن        . حىت يتم حله عن طريق املوت أو الطالق       
وبعض الطوائف الدينية، وهي الكاثوليكية واإلسالم واليهودية على وجه         . احملكمة

لغـاء الـزواج    التحديد، هلا حماكم أو إجراءات ميكن عن طريقها االعتـراف بإ          
غري أن القانون يف جنـوب أفريقيـا ال         . فسخه أو منح هذا اإللغاء أو الفسخ       أو

يعترف هبذه احلاالت لبطالن الزواج، أو الطالق، وال يعتربها معادلـة للطـالق             
  .القانوين املدين

وحىت إذا كان فسخ الزواج من قبل حمكمة علمانيـة، فـإن القـانون اليهـودي                  -٤٨
ولـذلك  . ليدي يتطلب إجراء الطالق اليهودي لكي يتم مثل هذا الـزواج          األرثوذكسي التق 

جيب على النساء اليهوديات املتزوجات الالئي يسعني للحصول على الطالق أن حيصلن على             
وبدون احلـصول علـى     ". غيت" عن الطالق اليهودي، الذي يطلق عليه        طالق مدين فضالً  

انية مبوجب القانون اليهودي، ألهنا ال تزال تعتـرب         ، ال جيوز للمرأة اليهودية الزواج ث      "الغيت"
، وبالتـايل فـأي     "غيت"فوضع املرأة اليهودية هو أهنا متزوجة إىل أن حتصل على           . متزوجة

ويعترب أي طفل ناجم عن هذه العالقـة، يف         . عالقة هلا قبل احلصول عليه تعترب من قبيل الزنا        
أن يتزوج إال من اليهود اآلخرين الذين هـم   نظر القانون اليهودي، غري شرعي، وال جيوز له         

كذلك ال جيوز للمرأة أن تتزوج من الرجل الذي أقامت معـه            . يف مثل وضعه غري الشرعي    
واملشكلة هي أنه ال ميكـن المـرأة        ". غيت"عالقة الزنا املذكورة، حىت بعد احلصول على        

  ". يتالغ"يهودية احلصول على الطالق من زوجها ما مل يوافق على منحها 
ذلك أن  ". بيت الدين "وال تكمن سلطة منح الطالق يف احملكمة الكنسية اليهودية أو             -٤٩

 أوصت اللجنة بأن    ١٩٩٤ويف عام   . يعمل كوسيط وليست له صالحية قضائية     " بيت الدين "
 حـني   تكون للمحكمة سلطة أن ترفض منح أمر بالطالق أو أن تصدر أي أمر تراه عـادالً               

لتعاون يف إعفاء الزوج اآلخر من أية قيود زواج قائمة مبوجب قواعـد     يرفض أحد الزوجني ا   
 يوأوصت اللجنة بأن تعط   . الدين حني يكون يف مقدور الزوج املذكور أوال رفع هذه القيود          

ويف . سلطات تقديرية واسعة للمحاكم من أجل حتقيق اخلروج بنتائج عادلة قدر اإلمكـان            
 لـذلك   ، وفقاً )١٩٧٩ لعام   ٧٠القانون رقم    (١٩٧٩ مت تعديل قانون الطالق،      ١٩٩٦ عام

  .  ألف٥بإدراج البند 
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تطورت الوساطة يف جمال األسرة والطالق على مر : الوساطة العائلية: ٩٤املشروع  •
السنني بشكل جمزأ للغاية ألن اخلدمات كانت تقدم يف املاضي على أساس العـرق    

كم الطالق بالوساطة، ولكن    ويستعني حمامو األسرة وحما   . والثقافة ومستوى الدخل  
 األسرة لعدم االستخدام السليم إلجراءات الوساطة، يف حني         حماميالنقد يوجه إىل    

 غري رمسي مـن     أن الوساطة يف حماكم الطالق حمدودة وغري منتظمة وتشكل جزءاً         
 يف  ويشارك األخصائيون االجتماعيون يف املؤسسات باألقاليم أيضاً      . عملية التسوية 

ومع .  ما تؤدي اإلحاالت من جانب احملاكم إىل طلبات للتدخل         ، وكثرياً هذا اجملال 
 على الوساطة يف شؤون األسرة لن تعود املـرأة          تطور التشريعات اليت تنص حتديداً    

  .أسرية العالقات اليت تنطوي على اإلساءة بسبب ارتفاع تكاليف التقاضي
ا القانون الزواج العريف، يقر هذ: ١٩٩٨ لعام ١٢٠قانون االعتراف بالزواج العريف  •

وقد اسُتلهِم من احلقوق املتعلقة بالكرامة واملـساواة        . مبا يف ذلك تعدد الزوجات    
املتأصلة يف الدستور ومن النظام املعياري للقيم الذي ينشئه الدسـتور وتقتـضيه             
التزامات البلد مبوجب املعاهدات الدولية، اليت تتطلب من الدول األعضاء التخلص           

  . القوانني واملمارسات اليت متيز ضد املرأةمن مجيع

  اختاذ تدابري ملعاجلة القضايا املتعلقة بالطفل  )ج(    
العملية إيسوندلو هي برنامج مبتكر بدأتـه       ): عملية إعالة الطفل  (العملية إيسوندلو     -٥٠

 يوماً  ١٦ خالل محلة النشطاء اليت تستغرق       ٢٠٠٦وزارة العدل والتطوير الدستوري يف عام       
  :وهي تضم ثالثة مشاريع رئيسية هي. كافحة العنف املرتكب ضد املرأة والطفلمل

أجريت مراجعـة حلـسابات     ": برنامج العملية إيسوندلو للحملة املكثفة لإلعالة     " •
 املتعلقـة بأمـاكن    ٣١ملفات اإلعالة يف البلد كله فيما يتعلق خاصة مبسائل البند           

 واليت صدر فيها األمر بالدفع ومل يـدفع         إصدار أوامر االستدعاء وانتظار احملاكمة؛    
 السبب  -املدعى عليه، ولكن املدعي مل يتقدم بشكوى، وخبصوص االستفسارات          

وراء التأخري يف الرد النهائي عليها، ويف عدم التسريع يف معاجلتها، وامللفات اخلاملة             
  .بة هبا وتتبع الطلبات وتسهيل الدفع يف حالة وجود أموال ُدفعت ومل تتم املطال-

وضعت للقضاة مبادئ توجيهية    : املبادئ التوجيهية للقضاة يف تنفيذ قانون اإلعالة       •
  .فيما يتعلق باإلعالة من أجل ضمان االتساق والفعالية يف معاجلة قضايا اإلعالة

يـدفعون   برنامج يستهدف املوظفني احلكوميني الذين ال     ": العدالة تبدأ يف املرتل   " •
ويهدف هذا املشروع إىل إطالق شرارة البـدء يف        .  دفعها اإلعالة ويرمي إىل تعزيز   

احلملة املكثفة لإلعالة ولكن مع التركيز على املتعثرين يف الـدفع الـذين ميكـن               
وسيوضع إعالن يف الصحف اإلخباريـة يطلـب إىل أفـراد           . استهدافهم بسهولة 
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 اجلمهور الذين يستحقون إعالة الطفل من أي موظف عمومي أن يقدموا بالغات           
 .، يطلب التعاون من رؤساء املناطقوهنا أيضاً. إىل مناطقهم

  ١٩٩٨ لعام ٩٩تنظيم إعالة األطفال مبوجب قانون اإلعالة رقم   )د(    
وتبني األرقام التالية عدد االستفسارات اليت انتهي منها واألوامر اليت مت اإلعالن هبـا       -٥١

  :٢٠٠٦/٢٠٠٧للفترة 
  األعداد  املسألة

  ٥٦ ٤٥١  االستفسارات
  ٦٦ ٩٢٤  طلبات احلصول على أوامر جديدة

  ٥ ٦٨٠  أوامر العجز عن الدفع
  ١٤ ٩٥٢  ٣١ للبند اإلمتام وفقاً

  ١٣ ٥٥٤  عدد أوامر احلجز على املكافآت
  ١ ٣٥٠  عدد أوامر التنفيذ

 ٦٨٧ ٤٤٢  احلجز على الديون املستحقة للمدين

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨قضايا اإلعالة حسب البنود للفترة 

  االستفسارات  املنطقة

األوامر 
الصادرة 
  بالتراضي

األوامر 
اخلارجية 

املسجلة أو 
  املؤكدة

أوامر 
  االعتقال

الشكاوى 
الواردة فيما 
  املتعثرون  ٦يتعلق بالبند 

أوامر صـادرة   
  بسبب التعثر

 ٨٣٦  ١ ٠٠١  ١ ٦٥١  ٣ ٣٨٧  ١١١  ٧ ٠٥٩  ١٢ ٧٦٥  كيب الشرقية
 ٤٩٥  ٨٨٠  ٢ ٠٠٩  ٩٧٣  ٢٥  ٤ ٤٩٣  ٦ ٨٠٩  الوالية احلرة

 ١ ٢٥١  ١٥ ٦٦٨  ٨ ٩٨٩  ٢ ٠٥٢  ١٧٢  ١٤ ٦٨٤  ٢٥ ٠٨٨  غوتنغ
 ١ ٣٦٨  ٤ ٨٠٤  ٩ ٥٣٤  ٢ ٧٣٥  ٥٢٣  ١٣ ٧٦٣  ١٨ ٨٢٢ كوازولو ناتال

 ٧١٢  ٩٦١  ٢ ٣١٣  ٢ ٣٢٣  ١  ٨ ٧٣٧  ٧ ٦٨٤  ليمبوبو
 ٦٩٩  ٩٥٦  ١ ٩٨١  ١ ٤١٦  ١١٣  ٦ ٣٧٥  ٧ ٢٩٣  مبوماالنغا

 ٦٢٥  ٨ ٧٠٧  ١ ١٠١  ٧٤١  ٧  ٣ ٩١٩  ٣ ١٨٨ الشمالية الغربية
 ٨٥  ٨١١  ٥٤٠  ٣٨٨  ١٥  ١ ٨٥٩  ٣ ٢٢٥ ب الشماليةكي

 ٧٩٧  ١ ٩٩٦  ٦ ٧١٢  ٦ ٧٢٩  ٨٠  ١٣ ٧٢٠  ٢٦ ٧٠٤  كيب الغربية
 ٦ ٨٦٨  ٣٥ ٧٨٤  ٣٤ ٨٣١  ٢٠ ٧٤٤  ١ ٠٤٧  ٧٤ ٦٠٨  ١١١ ٥٧٩  اجملموع

  .استفسارات املناطق
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  ٢٠٠٨/٢٠٠٩قضايا اإلعالة حسب البنود يف 

  املنطقة

استفــسارات 
اإلعالة  طلبات

  اليت مت تلقيها
اإلعالة  طلبات

  اليت مت تلقيها
أوامر اإلعالـة   

  حسب التعثر

احلاالت الـيت مت    
التعامــل معهــا 

  ٣١حسب البند 

األوامر 
املتعلقة 

 أوامر التنفيذ  باملكافآت
على  احلجز
 الديون

 ٥٤٩ ٩٧٥ ٢٥٢ ٢ ٧٥٣ ١ ٩١٨ ٤٩٩ ١٦ ٥٤١ ٢٠  كيب الشرقية

 ٧٨ ٢٦٨ ٥٥١ ١ ٧٣٢ ٥٣٧ ٨٧٥ ١١ ٦١٠ ١١  الوالية احلرة

 ٢٥٢ ٥١٥ ٨٣٩ ٢ ٤٤٤ ٢ ٥٦٦ ٣٧٤ ١٧ ١٢١ ٢١  غوتنغ

 ٢٢٩ ١٣٥ ٩٨٢ ١ ٢٢٤ ١ ٧٨٠ ٣٩٦ ١١ ٦٨٤ ٣٠ كوازولو ناتال

 ٥٥ ١٢١ ٧٣٦ ١ ٠٧١ ١ ٣٣١ ٤٦٦ ٨ ٩٢٧ ٨  ليمبوبو

 ٦٠ ١٧٤ ٨٨٦ ٢  ٥٦٤ ١ ٥٧٦ ٢٠٥ ٩ ٠٥٥ ١٣  مبوماالنغا

 ١٤٨ ٢٢٢ ٩٦٠ ٢ ٣٩٩ ٦٨٥ ٥٤٠ ٨ ٥١١ ١٠ الشمالية الغربية

 ٣ ٣٣ ٥٠١ ٧٣٨ ١١٦ ٦٨٠ ٣ ١٩١ ٥ كيب الشمالية

 ٧٤ ١٤٨ ٠٣٩ ٣ ٦٠٠ ٤ ٨٠٦ ٨٥٥ ٢٢ ٧١٨ ٣٤  كيب الغربية

 ٤٤٨ ١ ٥٩١ ٢ ٧٤٦ ١٩ ٥٢٥ ١٤ ٣١٥ ٥ ٨٩٠ ١٠٩ ٣٥٨ ١٥٦  اجملموع

  ٢٠٠٩/٢٠١٠حاالت اإلعالة حسب البنود يف 

 املنطقة
الطلبات اجلديدة  

  اليت مت تلقيها
ــسارات  االستف

  اليت مت تلقيها
األوامر حسب  

  ٣١البند   تعثرال
أوامر احلجـز   
 على املكافآت 

حــاالت 
احلجز على  

  الديون
أوامر 
 التنفيذ

 ٧٥٧ ١٧٣ ١٣٧ ٣ ٦٣٥ ٢ ٣٥٦ ١ ١٠٣ ٣٦ ٨٣٥ ٢٢  كيب الشرقية

 ٤٤٠ ١٨٧ ٩٢٨ ١ ٩٥٣ ١٤١ ١ ٣٢٣ ١٧ ٧٣٨ ١٧  الوالية احلرة

 ٥٠١ ١٨٠ ٦١٧ ٥ ٤٨٢ ٣ ٨٣٢ ٤٥٠ ٤٥ ٢٤١ ٢٩  غوتنغ

 ٢٩٧ ٧١٢ ٩٣٩ ٣ ١٩٠ ٢ ٤٣٤ ١ ٧٣٧ ٦٧ ٣٩٦ ١٩  كوازولو ناتال

 ٢٤٩ ١٩١ ٦٢٨ ٣ ٦٧٢ ٢ ٧٥٠ ١٢٦ ٢٢ ٧٤١ ١٦  ليمبوبو

 ١٢٨ ١٢٤ ٤٥٨ ٣ ١٨٤ ٢ ٨٦٣ ١٠٤ ١٧ ٠١٣ ١٤  مبوماالنغا

٤ ٤٧٧ ٧٠٦ ١٨٩ ١ ٨٧٢ ١٨ ٧٤٧ ٤٨  الشمالية الغربية  ١٠٧ ٢١١ 

 ٥٥ ٦ ٦٧٥ ٩٧٩ ١٨٩ ٧٦٤ ٧ ٨٩١ ٤  كيب الشمالية

 ٢٠٣ ١٣٢ ٦١٦ ٣ ٠٦١ ٦ ٧٣٢ ٣٦٤ ٤٨ ١٨٤ ٢٧  كيب الغربية

 ٧٣٧ ٢ ٩١٦ ١ ٤٧٥ ٣٠ ٨٦٢ ٢١ ٤٨٦ ٨ ٨٤٣ ٢٨٠ ٧٨٦ ٢٠٠  اجملموع
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  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الفترة : القضايا اليت هلا عالقة باألطفال: التبين والرعاية البديلة    

  املقاطعة
 التعامل مع التبين وفقـاً   

  ١٨ألحكام البند 
األطفال الذين يتبني أهنـم     

  حيتاجون إىل رعاية
الذين ُيعهد هبـم إىل     األطفال  

 الرعاية البديلة 

 ٥٦٨ ٦ ٤٤١ ٤ ٧٢٤ كيب الشرقية

 ٩٦١ ١ ٤٣٧ ١ ١٧٩ الوالية احلرة

 ٧١٠ ٦ ٩٩١ ٥ ٨٨٦ غوتنغ

 ١٧٤ ٣ ٩١٩ ٢ ١٩٥ ليمبوبو

 ٥١٨ ١ ٥١٤ ١ ١٩٤ مبوماالنغا

 ٩٧٤ ١ ٨٥٩ ٨٦ الشمالية الغربية

 ٥٠٢ ٤١٣ ٩٣ كيب الشمالية

 ٢٧٤ ٢ ٢٥٠ ٢ ٤٣٤ كيب الغربية

 ٧٢٨ ١٠ ٩٥٢ ١٢ ٩٦٦ كوازولو ناتال

 ٤٠٩ ٣٥ ٧٧٦ ٣٢ ٧٥٧ ٣ اجملموع

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩إحصاءات : شؤون الطفل يف حماكم األطفال    
األطفال الذين ُعهد هبـم       املنطقة

 إىل الرعاية البديلة

 ٣٩٣ ١١ كيب الشرقية

 ٤٩٣ ٣  احلرة الوالية

 ٠٦٥ ٨ غوتنغ  

 ٤٧٥ ٢١ كوازولو ناتال  

 ١٢٥ ٦ ليمبوبو  

 ٠٨١ ٤ مبوماالنغا

 ٧٦٠ ٤  الشمالية الغربية

 ١٦٦ ١ كيب الشمالية  

 ٦٧٨ ٣ كيب الغربية  

 ٢٣٦ ٦٤ اجملموع  
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  :٢٠٠٩/٢٠١٠إحصاءات : شؤون الطفل يف حماكم األطفال: احملكمة االبتدائية    

  التبين  املنطقة 
حاالت التبين بني   

  البلدان 

األطفال الـذين   
ــة إىل  يف حاج

  ايةرع

األطفال املعهـود   
هبم إىل الرعايـة    

 البديلة

 ١٠٦ ٢١ ٧٨٥ ١٧ ٦٠ ٥٠٨ ١ كيب الشرقية

 ٤٣٥ ٤  ٠٢٢ ٤ ٢٧ ٣٠٤  احلرة الوالية

 ٣٩٩ ١٠ ٤٨٣ ٩ ١٦٧ ٣٦٦ ١ غوتنغ  

 ٢٥٨ ٣٢ ٨٩٧ ٣١ ٢٧٧ ٣٠٠ ١ كوازولو ناتال  

 ٧١٦ ٨  ٤٥٤ ٨ ١٥٠ ١٣٧ ليمبوبو  

 ٧٠٠ ٥  ٤٣٩ ٤ ٨ ١١٦ مبوماالنغا

 ٥١٤ ٦ ٢٦٢ ٥ ١٠٠ ٣٧٨ مالية الغربيةالش

 ٥٤١ ١ ١٧٠ ١ ٢ ١٠٣ كيب الشمالية  

 ٢٠٩ ٤ ١٠٧ ٦  ٥٤ ٦٤١ كيب الغربية  

 ٨٧٨ ٩٤ ٦١٩ ٨٨ ٨٤٥ ٨٥٣ ٥ اجملموع  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة   ٤-٢  

  )٧-س(ختصيص املوارد لآللية اجلنسانية الوطنية وجلنة املساواة بني اجلنسني   ١-٤-٢  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير بلغت املخصصات املالية للمكتب املعين بوضع املـرأة         -٥٢

وتلقت كل من اإلدارات احلكومية     .  ماليني راند سنوياً   ٣,٥ إىل   ٣يف رئاسة اجلمهورية من     
وتلقت جلنة املساواة بني اجلنـسني      . ومكاتب املقاطعات اعتماداهتا اخلاصة للوالية اجلنسانية     

 يف امليزانية من الربملان الوطين من خالل التصويت علـى ميزانيـة وزارة العـدل                خمصصاهتا
  .   مليون راند يف السنة تقريبا٣٥ً و٢٥وتلقت اللجنة ما يتراوح بني . والتطور الدستوري

، أعلن فخامة الرئيس جاكوب زوما جملس الوزراء اجلديد    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٠ويف    -٥٣
.  وأعلن عن إنشاء وزارة لشؤون املرأة والطفل واملعـوقني         ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة االنتخابية   

والقصد من ذلك هو التأكيد على ضرورة العدل وإتاحة سبل احلصول على فرص التنميـة               
واملقصود من إنشاء وزارة من هذا القبيل واإلدارة املالزمة هلا هو           . للفئات الضعيفة يف اجملتمع   

ية االنتخابية والتحديات التنموية اليت حتتاج إىل اهتمام        حتقيق تنسيق أفضل بني اهلياكل والوال     
وقوبل إنشاء هذه الوزارة بالترحيب باعتبارها      . فوري من احلكومة وخمتلف قطاعات اجملتمع     

أحد االنتصارات الكبرية للمرأة يف البلد يف سعيها من أجل التحرر، وعدم التمييـز، وعـدم         
  مليون راند تقريبـاً    ٣١وبلغت ميزانية الوزارة    . ميةالتمييز على أساس اجلنس، والتقدم والتن     

 لفرع متكني املرأة واملساواة      ماليني راند تقريباً   ٧، خصص منها    ٢٠١٠/٢٠١١للسنة املالية   
  .وال تزال خمصصات امليزانية غري كافية. بني اجلنسني ذاته
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 امليزانيـة   ، نقلت جلنة املساواة بني اجلنسني يف إطار التصويت على         ٢٠٠٩ويف عام     -٥٤
 مليون راند   ٥٢إلدارة شؤون املرأة والطفولة واملعوقني، وخصصت هلا ميزانية قدرها حوايل           

  . ٢٠١٠/٢٠١١عن السنة املالية 
وكان عدم كفاية املوارد البشرية أحد شواغل املكتب السابق املعين بوضـع املـرأة                -٥٥

لكـن هـذا   . دفع الربنامجبشكل خاص وال سيما من حيث توافر الرتب والسلطة املناسبة ل        
الوضع قد تغري اآلن بإنشاء الوزارة، حيث مت وضع هيكل تنظيمي كامل فيها، يتألف مـن                

ويرأس اإلدارة مدير عام كمسؤول ألغراض احملاسبة وسيتوىل نائب مدير عـام            . ثالثة فروع 
  .تسيري جدول األعمال اخلاص باملرأة

كني املرأة واملساواة بني اجلنـسني يف       ، يوجد اآلن وزير خمصص ملناصرة مت      وعموماً  -٥٦
  .البلد

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية   ٥-٢  

  )٨-س(عكس الصورة النمطية للمرأة كمقدمة للرعاية   ١-٥-٢  
فرقـة   (س ضد جوردان  فقضية  . يرجى مالحظة التصويب املتعلق بقضية جوردان       -٥٧

) ل اجلنس وآخـرون كأصـدقاء للمحكمـة       العمل املعنية بالتثقيف والدعوة للعاملني يف جما      
هي من القضايا اليت تناولـت   SA 642 (CC); 2002 (11) BCLR 1117 (CC) (6) ٢٠٠٢ لعام

  . يف جمال اجلنستصنيف البغاء بوصفه عمالً
القضية اليت تناولت اإلفراج عن السجينات اللوايت لديهن أطفال دون سن الرابعة             أما  -٥٨

 SA 1 (CC) (6) (4)١٩٩٧ لعام وب أفريقيا وآخر ضد هوغورئيس مجهورية جنفهي قضية 

BCLR 708 (CC).  
وواقع احلال يف جنوب أفريقيا هو أن معظم األطفال الـذين يكـون والـداهم يف                  -٥٩

ومل حتدث قط . السجن مشردون يفتقرون إىل الرعاية، وبعض األطفال يف السجن مع أمهاهتم    
ويعـزز هـذا يف    . ، فهذا حيدث مع النساء فقط     حالة يكون فيها األب يف السجن مع الطفل       

وميكن اعتبار قـرار  . جوهره االجتاه النمطي املتمثل يف قيام املرأة بدور املقدم الرئيسي للرعاية  
 يف سن الرابعة وما دوهنـا،       احملكمة باإلفراج عن نزيالت السجون على أساس أن هلن أطفاالً         

 على الرغم من أنـه يعـزز        -" متييز عادل "ل ورفضها طلب الرجال ألسباب مماثلة، ممارسة       
وتلك نتيجة غري مقصودة هلذا احلكم، ولكنها أهون الشّرين         . الصورة النمطية ألدوار اجلنسني   

عند التفكري يف إمكانية أن يعتّد الرجال املسجونون الرتكاهبم جرائم اجلنس والعنف القـائم              
 عنهم على أساس وجود طفـل       على نوع اجلنس واالغتصاب هبذه احلاالت كسند لإلفراج       

ولألسباب املذكورة مل يكن مثة دعوة قوية لعكس القرار من       .  سنوات ٤لديهم عمره أقل من     
  .ِقبل املنظمات النسائية يف هذا الصدد
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القضاء على املمارسات الضارة، والقوالب النمطية للجنسني مثـل الـزواج بـاإلكراه               ٢-٥-٢  
  )٩-س(سيما يف املناطق الريفية واختبار البكارة، وال " أوكوثواال"

حتدد القيم واملعتقدات يف جنوب أفريقيا ميثاق احلقوق الذي يتضمنه دستور جنوب              - ٦٠
، الذي يضمن على وجه التحديد أن حلقوق الطفل أمهية          ١٩٩٦ لعام   ١٠٨أفريقيا، القانون   

الجتماعيـة   على حقوق الطفـل ا     ٢٨وينص البند   . قصوى يف مجيع املسائل املتعلقة بالطفل     
واالقتصادية دون أي قيد، وعلى احلماية من اإلمهال وسوء املعاملة واالستغالل، ويتـضمن             

.  على احلق يف التعليم األساسـي      ٢٩وينص البند   .  أحكاما خاصة باألطفال رهن االحتجاز    
ومجيع احلقوق األخرى مكفولة هلم أيضا يف ميثاق احلقوق، مثل احلق يف املـساواة، وأمـن                

  .ص، والكرامة، وحرية الدين والفكراألشخا

  اختبار البكارة  ١-٥-٢  
 ٤القـانون رقـم    (٢٠٠٠وحيظر قانون تعزيز املساواة ومنع التمييز غري العـادل،         -٦١
ويـنص  . اختبار البكارة ) ٢٠٠٥ لسنة   ٣٨القانون   (٢٠٠٥وقانون الطفل،   ) ٢٠٠٠ لعام

  : على أن٢٠٠٥قانون الطفل لعام الوارد يف ) ١٢البند (احلكم املتعلق باختبار البكارة 
لكل طفل احلق يف عدم التعرض للممارسات االجتماعية والثقافية والدينية            )١(

  . اليت تلحق الضرر به أو برفاهه
  الطفلة   )٢(

اليت يقل عمرها عن احلد األدىن للسن اليت حددها القانون للزواج             )أ(  
   ؛الصحيح ال جيوز تزوجيها أو خطبتها

تجاوز عمرها احلد األدىن للسن املذكور ال جيوز تزوجيها أو          اليت ي   )ب(  
  . خطوبتها دون موافقتها

  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من األطفال أو ختاهنن حمظور  )٣(
  . حمظور١٦اختبار البكارة لألطفال حتت سن   )٤(
  : ال عاما ال جيوز إجراؤه إ١٦اختبار البكارة لألطفال الذين يتجاوز عمرهم   )٥(

 أعطت الطفلة موافقتها على إجراء االختبار على الوجه املبني؛إذا  •

 تقدمي املشورة املناسبة للطفلة؛بعد  •

  .وعلى الوجه املبني •
  .نتائج اختبار البكارة ال جيوز الكشف عنها دون موافقة الطفل  )٦(
  .جسم الطفلة اليت ختضع الختبار البكارة ال جيوز وضع عالمة عليه  )٧(
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  )أوكوثواال(لزواج باإلكراه ا  ٦-٥-٢  
، أُبِلغت الوزيرة السابقة يف رئاسة اجلمهورية باسـتمرار ممارسـة           ٢٠٠٨ويف عام     -٦٢

ومتثل النهج الذي اعتمد يف    . أوكوثواال واخلطف والزواج القسري واملبكر للفتيات الصغريات      
بالتدابري القانونيـة  استراتيجية شاملة للدعوة، وزيادة الوعي والتثقيف بشأن احلقوق والتوعية         

 للتحقيق من أجـل حتديـد    عنصراًوضمت االستراتيجية املستخدمة أيضاً . اليت ميكن اختاذها  
  .حجم املشكلة

وعقدت اجتماعات مع الزعماء التقليديني واإلدارات احلكومية احملليـة، والنـساء             -٦٣
وعقد أعضاء السلطة   . والرجال واألطفال يف األماكن املتأثرة بغية التحقق من حجم املشكلة         

التنفيذية ومن بينهم الوزراء املناصرون للمساواة بني اجلنسني والسالمة واألمن والعدل وهيئة            
مؤمترات " (إندابات) "احلكومة احمللية (االدعاء الوطنية والصحة والتعليم واخلدمات األساسية       

ومت التوقيـع   . ماكن اليت تأثرت  للتوعية مع اجملتمعات احمللية والقيادة التقليدية يف األ       ) عشائرية
على تعهد بني الوزيرة السابقة يف الرئاسة وامللك بوصفه الزعيم يف املكان املتضرر وكـذلك               

، حاول املسؤولون التنفيذيون إيصال "اإلندابات"وخالل هذه . مع القيادات التقليدية األخرى 
 املسائل والعوامل الطارئة    جمموعة وافية من اخلدمات لسكان املنطقة من أجل معاجلة عدد من          

  .اليت ميكن أن تساهم يف استمرار ممارسات أوكوثواال
الفتيـات الـصغريات    (الرتل للـضحايا    /وزار عدد من الوزراء أحد مآوى اإلقامة        -٦٤

املوجـودة يف املنطقـة   ) أو اللوايت أمكنهن الفرار من اخلطف والزواج القسري/املتزوجات و 
الضحايا لتحديد حجم املشكلة وبعض التحديات اليت تواجهها        واستجوب الوزراء   . املتضررة

شاكل الصحية فيمـا يتعلـق      هؤالء النساء الشابات والفتيات، ال سيما يف جمال التعليم، وامل         
  .بالعنف
. وأعدت كتيبات للتوعية حتدد القوانني اليت حتظر هذه املمارسة وتأثريها على البلد              -٦٥

  .ما يتعلق باخلدمات ومسؤوليات مقدمي اخلدمة معلومات فيويقدم الكتيب أيضاً
وقد طُلب إىل جلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيا أن تدرس التشريع الذي حيظر                -٦٦

أوكوثواال وتوصي باملشورة يف شأنه، يف حني تقوم شرطة جنوب أفريقيا يف شـراكة مـع                
ويتم تعريـف   . تبط باجلرمية الزعماء التقليديني بالتصدي للممارسات الثقافية الضارة اليت تر       

فعلى سبيل املثال، يوضح أن ممارسة تغـرمي الـذين          . هذه اجلرائم يف ضوء املمارسات احمللية     
وقـد  .  من اإلبالغ عنهم هي تشجيع على تكرار ارتكاب اجلرمية         يرتكبون االغتصاب بدالً  

ـ              . سألةاستخدمت شرطة جنوب أفريقيا اجلرائم املوجودة ذات الصلة يف التصدي هلـذه امل
وجيري يف هذا الصدد اكتشاف     . وتشمل هذه اجلرائم اخلطف واالختطاف واجلرائم اجلنسية      

  .مرتكبيها، وإجراء التحقيقات بشأهنم والقبض عليهم
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  : ويبني اجلدول أدناه اإلحصاءات اخلاصة بأوكوثواال    

  السنة
عدد احلاالت اليت مت    

  اإلبالغ عنها
عدد احلاالت الـيت    

  امت االنتهاء منه
عدد احلاالت اليت   
 ال تزال قيد النظر

  ١٩٧ ٤٠٩  ٦٠٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الفترة 

  ٣١٣  ١٨٠ ٤٩٣ ٢٠٠٩/٢٠١٠الفترة 

  ١٠٧ ٦٧ ١٧٤ ٢٠١٠/٢٠١١الفترة 

  ٦١٧  ٦٥٦ ١ ٢٧٣ اجملموع العام

  العنف ضد املرأة   ٦-٢  

توخى إجـراء   األساس املنطقي ألهداف خطة العمل الوطنية على مدى العام وهل من امل             ١-٦-٢  
  )١٠-س(أحباث بشأن ارتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات 

  خطة العمل الوطنية على مدى العام  ١-١-٦-٢
يتمثل األساس املنطقي لربنامج العمل على مدى العام يف وضع حد جلميع جوانـب                -٦٧

مـة هـذا    وكانت مه . العنف القائم على نوع اجلنس من خالل الوقاية واالستجابة والدعم         
الربنامج وضع خطة شاملة ومنسقة إلهناء العنف القائم على نوع اجلنس مع حتديد أهـداف               
ومؤشرات قابلة للقياس ميكن أن يساهم فيها سكان جنوب أفريقيا من مجيع مناحي احليـاة،        

  .ويف مجيع الدوائر احلكومية، وعلى مجيع أصعدة اجملتمع
ى مدى العام إلهناء العنف القائم على نوع        ومن بني أهداف خطة العمل الوطنية عل        -٦٨

  :اجلنس ما يلي
 ١٦محلة مستمرة للوقاية والتوعية وتوسيع نطاق محلة النشطاء اليت تـستغرق            شن   •

يوماً إىل محلة ملدة عام؛ يشارك فيها النساء والرجال يف مجيع أحناء البلد، وهلا تأثري               
 ؛ملموس على االجتاهات والسلوك

تشريعات ذات الصلة، وختصيص امليزانيات هلا، ومناقشتها بدقة      ضمان إقرار مجيع ال    •
 ؛وتنفيذها

  متـشياً  احلد من حاالت االغتصاب بنسبة تتراوح بني سبعة وعشرة يف املائة سنوياً            •
 ؛مع هدف دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا

ضمان توفري إحصاءات الشرطة اخلاصة باجلرمية لتفاصيل بشأن العنـف العـائلي،      •
 ؛خنفاض كبري يف العنف العائلي يف كل عاموحدوث ا

 ؛ يف املائة١٠زيادة معدالت اإلدانة بنسبة  •
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ضمان املعاجلة والرعاية الشاملتني جلميع الناجني من العنف القـائم علـى نـوع               •
اجلنس، مبا يف ذلك توفري الوقاية بعد التعرض لتقليل فرص اإلصابة بفريوس نقـص     

حملتملة باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتـصال        املناعة البشرية، وعالج اإلصابة ا    
 ؛اجلنسي واحلمل وكذلك تقدمي املشورة

تقدمي الدعم والتمكني للضحايا من خالل توفري األماكن اآلمنة، واإلسكان الثانوي            •
 ؛وفرص العمل وكذلك إعادة تأهيل اجملرمني

نها إنـشاء   ضمان التنسيق والتواصل بني املشاركني يف تنفيذ اخلطة وذلك بطرق م           •
 ؛آليات مؤسسية مناسبة

 ؛حتديد أهداف ومؤشرات يتم رصدها وتقييمها واإلبالغ عنها بانتظام •

: ضمان مناقشة اخلطة على نطاق واسع وتعديلها للتنفيذ على مجيـع املـستويات             •
  .الوطين واإلقليمي واحمللي

أعـاله مـع     لتحقيق األهداف املذكورة     ٢٠٠٧وقد طُبقت التدابري التالية منذ عام         -٦٩
حددت احلكومة هدفا للحد من     : اإلشارة خاصة إىل أنشطة دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا        

، مع التركيز بصفة     يف املائة سنوياً   ١٠-٧جرمية االحتكاك مثل القتل واالغتصاب بنسبة من        
رئيسية على منع اجلرمية االجتماعية، والتكامل يف عمليات إنفاذ القانون، واحلد من حـاالت   

 يف  ١٠ إىل   ٧وفيما يتعلق باحلد من حاالت االغتصاب بنسبة مـن          . كرار ارتكاب اجلرمية  ت
، تظهر اإلحصاءات التالية مـن       يف املائة سنوياً   ١٠ وزيادة معدالت اإلدانة بنسبة      املائة سنوياً 

 أن هذه األهداف قـد حتققـت        ٢٠٠٩/٢٠١٠ وعام   ٢٠٠٨/٢٠٠٩التقرير السنوي لعام    
  :٢٠٠٧قضت منذ بدء العمل خبطة العمل الوطنية على مدى العام، يف خالل السنوات اليت ان

  النسبة املئوية ملعدل اإلدانة  النسبة املئوية ملعدل االكتشاف  عدد احلاالت احملالة إىل احملكمة  عدد احلاالت املبلغ عنها تصنيف اجلرمية
        ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/٢٠٠٩   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٢٠٠٨/٢٠٠٩   

  ١٠ ٧٧٨  ١١ ٠١٩  ٥١ ١٨٢  ٥٢ ٠٢٧        اجلرائم اجلنسية
  ١٤,٥٦(  )٪١١,٥٣(  )٪٦٦,٦١  )٪٦٢,٣٧(  ٤٠ ٠٠١  ٤١ ٤٩٥  ٦٨ ٣٣٢  ٧٠ ٥١٤٪(  

وعلى الرغم من أن األرقام الواردة أعاله تشري إىل معدل إدانة أعلى مـن اهلـدف                  -٧٠
وقد ال يكـون اإلبـالغ      . خنفاض ال يصل إىل اهلدف    احملدد، تشري احلاالت املبلغ عنها إىل ا      

نه قد يوجد قدر غري معروف من اإلبالغ إ هبا لقياس التخفيضات، حيث وحده طريقة موثوقاً 
  . بقيم أقل من الواقع خالل الفترتني املذكورتني

واستمر إنشاء الغرف املالئمة للضحايا يف خمافر الشرطة، وهي األماكن اليت تؤخـذ               -٧١
قوال الضحايا على حنو يتسم بالسرية، لضمان محاية كرامة ضحايا اجلـرائم اجلنـسية              فيها أ 

 على التواصـل    وتشجع هذه الغرف الضحايا أيضاً    . والعنف العائلي واالعتداء على األطفال    
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 مـن الغـرف املالئمـة      ٨٦٤وتوجد لدى شرطة جنوب أفريقيا حىت اآلن        . بصراحة وبثقة 
وهذا ميثـل نـسبة     .  من مراكز الشرطة يف البلد      مركزاً ١ ١١٩للضحايا مقارنة بعدد قدره     

  .  يف املائة من مراكز الشرطة املزودة هبذه املرافق٧٧,٢١قدرها 
 ٢٠٠٥وكان من العالمات الفارقة اهلامة إصدار الربملان الوطين قـانون الطفـل،               -٧٢

) ٢٠٠٨ لعـام    ٧٥القـانون    (٢٠٠٨وقانون قضاء األطفال،    ) ٢٠٠٥ لعام   ٣٨القانون  (
  .البعيدي األثر وإحراز تقدم ملموس حنو وضع تشريعات ملكافحة االجتار باألشخاص

 على االنتقادات بشأن عدم فعاليـة       وفيما يتعلق بتوعية وكاالت إنفاذ القانون ورداً        -٧٣
، مت إعداد وتنفيذ الربنـامج   )١٩٩٨ لعام   ١١٦القانون   (١٩٩٨تنفيذ قانون العنف العائلي،     

  . بشأن العنف العائلي ودليل تدرييب متعدد القطاعاتاملتكامل للتعلم
وتواصل محالت التوعية العامة اكتساب الزخم وخاصة خالل محلة النشطاء الـيت              -٧٤

وتشارك مجيع اإلدارات يف تسليط الضوء على جهودها اليت حتققت على           .  يوماً ١٦تستغرق  
  .مدى العام

  اتالبحوث بشأن العنف ضد النساء والفتي  ٢-١-٦-٢
بإجراء دراسة، اضطلع هبا مركز دراسـة العنـف          ٢٠٠٧كلفت احلكومة يف عام       -٧٥

، وال سـيما    ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٩وقدم التقرير إىل الربملان الوطين يف       . واملصاحلة
بيعته انتشار العنف اجلنسي يف جنوب أفريقيا وط      : دولة االستبداد اجلنسي  " بعنوان   ٣العنصر  
  ".وأسبابه

يشري التقرير إىل أن ارتفاع مستويات العنف اجلنسي هي بعض اجلوانب الباعثـة             و  -٧٦
وينظر التقرير يف تعاريف    . على القلق بشكل خاص يف آفة العنف احلالية اليت تؤثر على البلد           

العنف اجلنسي، وانتشاره، وأسباب اجلرائم اجلنسية، ويشري إىل أن أربعة عوامل من احملتمـل              
الزيادات يف مـستوى    : على مستويات االغتصاب املسجلة تشمل ما يلي      أن تكون قد أثرت     

بني أوساط الشباب بسبب املـستويات      " الذكوري"االغتصاب املقترنة بظهور ثقافة العنف      
العالية من البطالة اهليكلية الراسخة والتهميش، والتحسينات اليت طـرأت علـى ممارسـات              

دمات والتركيز القوي على العنف املرتكب ضـد        الشرطة واجتاهاهتا، والتحول إىل توجه اخل     
  . املرأة واملرتبط مببادرات متكني الضحايا، وتغري الوعي بني النساء بشأن العنف اجلنسي

وقد وجد هذا التقرير الذي طال انتظاره عن طابع العنف يف اجلرميـة يف جنـوب                  -٧٧
ثقافة يرى فيها األشـخاص     أفريقيا أن تاريخ البلد يف ظل االستعمار والفصل العنصري خلق           

ويذكر التقرير ضمن العوامل اليت تغذي ثقافة العنف يف البلـد           .  طبيعياً اللجوء إىل القوة أمراً   
 الفقر، وضعف نظام العدالة اجلنائية، وتوافر األسلحة النارية، والتنشئة االجتماعية السيئة            أيضاً

بيعته، فهو خيلص إىل أنه بالنظر إىل       ورغم أن التقرير ال يقول إن البلد كله عنيف بط         . للشباب
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 وبالتايل نضفي  عادياًتاريخ جنوب أفريقيا، وإىل جتربتنا مع العنف، فقد بدأنا نرى العنف أمراً       
  . الشرعية على مقبوليته واستخدامه

ما إذا كان جيري اختاذ التدابري اإلدارية أو التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أوامر التقييـد                 ٢-٦-٢  
  )١١-س(حلماية الصادرة عن احملاكم ا أو
وضعت املبادئ التوجيهية للقضاة بشأن تنفيذ قانون العنف العائلي ملساعدة القضاة             -٧٨

وتوجيههم يف تنفيذ القانون على أي حنو يضمن االتساق القانوين والتوحيد القانوين ومحايـة             
  .ضحايا العنف العائلي

 وأمهيته حامسة بالنسبة للنهوض باملرأة والطفل،       ومليثاق احلقوق يف الدستور ما يربره       -٧٩
.  من احلقوق اليت يكفلها الدستور ميكن إعماهلا مباشرة من خالل احملاكم           ألنه يعين أن كثرياً   

ولتقييم ما إذا كانت احملاكم     . ولقد شهدنا هذا جيري تنفيذه بنجاح يف حاالت كثرية خمتلفة         
 ميثاق احلقوق ومحايتها، أجريت حبوث لتقيـيم        تقوم بتعزيز حقوق املرأة املنصوص عليها يف      

:  يف املواضيع التالية   ٢٠٠٤ عام   حىت ١٩٩٤قرارات احملكمة العليا الصادرة يف الفترة من عام         
العنف املرتكب ضد املرأة؛ وقانون األسرة؛ واخلالفة؛ واحلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية؛            

  .لقانون األخرىوتدابري اهلجرة والتدابري اإلجيابية؛ وجماالت ا
على توفري أوامر   ) ١٩٩٨ لعام   ١١٦القانون   (١٩٩٨وينص قانون العنف العائلي،       -٨٠

ويشمل االعتداء العائلي االعتداء اجلنسي يف إطار العالقة        . احلماية يف حاالت العنف العائلي    
 ٧/١٩٩٩وقد نفذت التعليمات الوطنية بشأن العنف العائلي لشرطة جنوب أفريقيا           . املرتلية

يف مجيع مراكز الشرطة يف البلد وهي تنص على أن تعمل قوة الشرطة على دعم إنفاذ أوامر                 
كما يتم تدريب أفراد قوة الشرطة لضمان التنفيذ الصحيح ملـسؤولياهتم يف هـذا              . احلماية
. وتقدم دورة تدريبية مدهتا مخسة أيام كجزء من تدريبهم األساسي وأثناء اخلدمـة            . الصدد

تيش على االمتثال لقانون العنف العائلي والتعليمات الوطنية ضمن املـسؤوليات           وأدرِج التف 
اإلشرافية إلدارة شرطة جنوب أفريقيا على صعيد املخفر، والتجمع واملقاطعة، وكذلك ضمن            

. برنامج الرصد والتقييم من قبل الُشعب الوطنية مبا يف ذلك أداء مهام الشرطة املرئية والتفتيش   
 إدارة املخفر باختاذ خطوات حنو تصحيح عدم امتثال األعضاء          ات الوطنية أيضاً  وتلزم التعليم 

  .إىل حد اختاذ إجراءات تأديبية ضد هؤالء األفراد حسب االقتضاء
وميكّن قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تعديل اجلرائم اجلنسية الشرطة من اعتقـال              -٨١

 إبقاء أي متـهم    وال ميكن دستورياً  . ازهماألشخاص املتهمني بارتكاب جرمية جنسية واحتج     
مث .  ساعة قبل أول مثول له يف احملكمة       ٤٨يف احلبس رهن االحتجاز التحفظي ملدة أطول من         

تأمر احملاكم النظام باملكان املناسب للتحفظ أو تقرر الكفالة حسبما تسمح كل حالة مـن               
  .حيث املوضوع
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  )١٢ -س( والفتيات السحاقيات اجلرائم اجلنسية املرتكبة ضد النساء  ٣-٦-٢  
 ٢٠٠٧لعـام   ) قانون تعديل اجلرائم اجلنسية واملسائل ذات الصلة      (والقانون اجلنائي     -٨٢

املشار إليه عادة بقانون اجلرائم اجلنسية يعّرف االغتصاب بطريقة ال متيز بني الـضحايا مـن        
يع الضحايا علـى    فهو يعاجل مج  . الذكور واإلناث أو الذين خيتلفون بسبب توجههم اجلنسي       

. هلذا السبب، ال تتوفر إحصاءات عن الضحايا املثليني من الـذكور أو اإلنـاث             . حد سواء 
 من املعلومات بشأن تفاصيل احلاالت املشار إليها من أجل تقدمي نتـائج    ويستلزم األمر مزيداً  

  .حتقيقات الشرطة يف هذه احلاالت
جلرائم اجلنسية من ِقبل الـشرطة الـسرية        ويتم التحقيق يف معظم القضايا املتعلقة با        -٨٣

  ).يف حال توافرها(املتخصصة حلماية الطفل من العنف والشرطة السرية للجرائم اجلنسية 
" االغتـصاب التـصحيحي   "وقد اضطُلع حبمالت توعية ملعاجلة مسألة ما يـسمى            -٨٤

مهـور  لألشخاص واإلضرار اجلنائي هبم بسبب توجههم اجلنسي وذلك لتعريف أفـراد اجل           
  . بالطابع السليب وغري املرغوب فيه هلذه اجلرائم

وباإلضافة إىل ذلك، يوجد لدى وزارة العدل وتطوير الدسـتور برنـامج يتنـاول             -٨٥
  .القضايا املرتبطة بالسحاقيات، واملثليني واملخنثني

  االجتار، واستغالل البغاء   ٧-٢  

  )١٣-س(االجتار باألشخاص وخباصة النساء والفتيات   ١-٧-٢  
وقد وضع تشريع شامل يف شكل مشروع قانون ملنع االجتار باألشخاص ومكافحته              -٨٦

ويشمل مشروع القانون مجيع أشـكال      .  على الربملان الوطين للنظر فيه     وهو معروض حالياً  
والقصد منه هو تنفيذ التوصيات التشريعية للجنة       . االجتار باألشخاص والعقوبات ذات الصلة    

 جنوب أفريقيا املتعلقة باالجتار يف األشخاص، ومعظمهم مـن النـساء            إصالح القوانني يف  
  .واألطفال

وبينما جتري صياغة تشريع شامل، أقر الربملان الوطين األحكام االنتقالية اليت جتـرم               -٨٧
 بتعـديل القـانون   ٢٠٠٧ لعام ٣٢االجتار يف البالغني واألطفال ألغراض جنسية يف القانون        

وسوف تلغى األحكام احملـددة الـواردة يف        ). نسية واملسائل ذات الصلة   اجلرائم اجل (اجلنائي  
 مبجرد - ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٦ الذي دخل حيز النفاذ يف - من التشريع   ٦اجلزء  

أن يصبح مشروع قانون منع االجتار باألشخاص ومكافحته قانونا، وجيعل مجيـع أشـكال              
  . االجتار باألشخاص جرمية جنائية

 أحكام انتقالية هتدف إىل منع ٢٠٠٥ لعام ٣٨ أدرجت كذلك يف قانون الطفل     كما  -٨٨
ومل يبدأ بعد نفـاذ هـذه األحكـام     . االجتار باألطفال جلميع األغراض والتصدي الفعال له      

  . القانونية
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  :وفيما يتعلق بتنفيذ قانون الطفل، لقد نفذ ما يلي  -٨٩
تنص على توجيهات متعلقـة   اليت ٢٠١٠ لعام   ٢وضعت التوجيهات الوطنية رقم      •

 بالسياسات لألعضاء بشأن تنفيذ التشريع؛

مت إعداد وتنفيذ التدريب لألفراد الفنيني الذين يقدمون اخلدمات وتدريب املدربني            •
 من أجل نقل التدريب ألفواج متتالية؛

 مع األعضاء مبا يف ذلك من خالل شبكة تلفزيون الـشرطة            جرى التواصل داخلياً   •
 راكز الشرطة وقسائم اإلخطار باملرتبات؛املوجودة يف م

أعدت شبكات لإلحالة إىل خدمات األخصائيني االجتماعيني ومراكز رعاية الطفل     •
  .والشباب

اجلرائم اجلنـسية واملـسائل ذات      (وفيما يتعلق بتنفيذ قانون تعديل القانون اجلنائي          -٩٠
  :ة الشرطة يف جنوب أفريقيا ما يلينفذت دائر) الصلة

 ؛٢٠٠٨ لعام ٣وجيهات الوطنية رقم وضعت الت •

ويشمل هـذا برنـامج     . وضعت وقامت بتنفيذ برناجمني تدريبيني لألعضاء الفنيني       •
مـع   تدريب املستجيبني اُألَول ويستهدف مجيع األعضاء الذين يتعاملون مباشـرة       

، وأفراد دوريات منع اجلرمية     )١٠١١١(ويشمل ذلك خدمات الطوارئ     . الضحايا
ويوجه ). خدمات اخلط األمامي يف مراكز الشرطة     (مة اجملتمع   وأعضاء مراكز خد  

الربنامج التدرييب الثاين إىل مجيع احملققني وال يقتصر علـى اسـتهداف احملققـني              
 ؛املتخصصني على وجه التحديد

أجرت اتصاالت مع اجلمهور بشأن اآلثار املترتبة على التـشريعات واخلـدمات             •
 إىل توعية اجلمهور بشأن ضـرورة       االت أيضاً وهتدف هذه االتص  . اجلديدة املتاحة 

 ؛منع العنف العائلي

 مع األفراد بطرق منها شبكة تلفزيون الشرطة املوجودة يف مراكز           تواصلت داخلياً  •
  .الشرطة وقسائم اإلخطار باملرتبات

  :وفيما يتعلق بتنفيذ قانون العنف العائلي مت االضطالع مبا يلي  -٩١
 اليت تزود األعـضاء بتوجيهـات      ١٩٩٩ لعام   ٧ وضعت التوجيهات الوطنية رقم    •

 خاصة بالسياسات بشأن تنفيذ التشريعات؛

 مت إعداد وتنفيذ التدريب لألفراد الفنيني الذين يقدمون اخلدمات للضحايا؛ •

أجريت اتصاالت مع اجلمهور بشأن اآلثار املترتبة على التـشريعات واخلـدمات             •
 لتوعية اجلمهور بضرورة منع العنف      اًوهتدف هذه االتصاالت أيض   . اجلديدة املتاحة 

 ؛العائلي
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أجريت اتصاالت داخلية مع األعضاء بطرق منها عن طريق شبكة تلفزيون الشرطة        •
  .املوجودة يف مراكز الشرطة وقسائم اإلخطار باملرتبات

  )١٤-س(مدى انتشار االجتار، واحلاجة إىل إجراء حبوث   ٢-٧-٢  

  )‘فريق العمل‘(قطاعات املعين باالجتار باألشخاص فريق العمل املشترك بني ال  ١-٢-٧-٢
ويف هذا السياق من التطور التشريعي، ومن االستفادة بالتشريعات القائمة للتعامـل              -٩٢

مع ظاهرة إجرامية جديدة، وضع فريق العمل استراتيجية مكافحة االجتـار باألشـخاص يف              
تمع احمللي، وهي مديرية داخل هيئة      جنوب أفريقيا، بقيادة وحدة اجلرائم اجلنسية وشؤون اجمل       

ويوفر فريق العمل الدعم التقين لتنفيذ الربنامج ويتألف من اجلهات الفاعلـة            . االدعاء الوطنية 
وزارة العدل والتطوير الدستوري، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل ودائرة الشرطة يف           : التالية

، ووزارة التنمية االجتماعيـة،     )لدخولوحدة اجلرمية املنظمة وشرطة موانئ ا     (جنوب أفريقيا   
واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات و اجلرميـة، ومولـو               

  . سونغولولو، وهي منظمة غري حكومية

  استراتيجية مكافحة االجتار باألشخاص يف انتظار سن التشريعات  ٢-٢-٧-٢
 اإلدارات احلكومية باالشتراك مـع      كان اهلدف من االستراتيجية اليت وضعتها       -٩٣

املنظمات الدولية وإحدى اجلهات املشاركة من اجملتمع املـدين، تتمثـل يف ضـمان              
وسوف ميكّن متويلها مـن     . التماسك بني مجيع القطاعات والتواؤم بني اجلهود الفردية       

 ٦ ٣٠٠ ٠٠٠,٠٠مببلغ يصل إىل ) املفوضية األوروبية(جانب مفوضية االحتاد األورويب 
يورو، من حتقيق أهداف الربنامج مثل جعل األشخاص أقل عرضة لالجتار هبم؛ وإنقاذ             
مزيد من الضحايا ومحايتهم بشكل أفضل؛ وحتقيق مزيد من النجاح يف تعقب اجلنـاة              
  .وإيقافهم، وإدانتهم، وإعادة تأهيلهم، وتعميم مكافحة االجتار يف عمل مجيع اإلدارات

 فريق العمل إىل    ذات الركائز الست  اليت وضعها أصالً       )٥(جيةوقد مت حتويل االستراتي     -٩٤
  . جماالت النتائج

  
__________ 

 مجـع   ٣-١ تصميم وتنفيذ محالت التوعية العامة و      ٢-١وضع دليل مرجعي،     ١-١:  اإلعالم -١الركيزة   )٥(
 التدريب لتوعية مقـدمي  ٢-٢ وضع دليل للتدريب، ١-٢:  بناء القدرات وتطويرها-٢البيانات؛ الركيزة   

 إدمـاج   ١-٣:  دعم الضحايا وإدماجهم   -٣ري على تطوير املناهج الدراسية؛ الركيزة        التأث ٣-٢اخلدمات و 
: اتـع الـسياس ـ التشريع ووض-٤ إعداد خمطط إجرائي؛ الركيزة  ٢-٣الضحايا يف نظام الدعم احلايل و     

 املسامهة يف وضع سياسة وطنية متكاملة ومبـادئ         ٢-٤ املساعدة والدعم لعملية إعداد التشريعات و      ١-٤
ضـمان  ٢-٥ وضع مؤشرات للمجـاالت ذات األولويـة و        ١-٥:  الرصد والتقييم  -٥جيهية؛ الركيزة   تو

اجلدول الزمين للمناقشات   ١-٦:  االتصال والتشاور  -٦تنفيذها بنجاح من قبل اجلهات الفاعلة، والركيزة        
ـ        ٢-٦الثنائية مع اجلهات املعنية لتوفري اآلراء والتوجيه و        ذ للمنتـدى    عقد اجتماعات ربـع سـنوية تنفي

 .االستشاري لتبادل أفضل املمارسات وتنسيق األنشطة
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  البحوث  ٣-٢-٧-٢
يتمثل أحد األنشطة الرئيسية يف إجراء حبوث بشأن االجتار بالبشر يف سياق جنوب               -٩٥

أفريقيا واجلنوب األفريقي، من أجل تنوير مجيع األنشطة األخرى املضطلع هبا يف إطار هـذا               
وقد بـدأت عمليـة     . ورست مناقصة البحوث على جملس حبوث العلوم البشرية       . نامجالرب

  . البحث، وسوف تشمل البلدان اجملاورة األخرى داخل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
واللجنة التوجيهية لربنامج تسرييلدزاين ملكافحة االجتار بالبشر هي فريق مشترك بني             -٩٦

االدعاء الوطنية لتنسيق تنفيذ برنامج يتناول البحث والوقاية وحتـسني          اإلدارات بقيادة هيئة    
وتشمل اللجنة ممثلني عن الشرطة وهيئـة       . استجابة احلكومة للمسائل املتعلقة باالجتار بالبشر     

كما يشمل الفريـق    . االدعاء الوطنية، ووزارات العدل والتنمية االجتماعية والتعليم والصحة       
ومن أهداف الربنـامج القيـام      . الوطنية، وهي هيئة إذاعة جنوب أفريقيا      هليئة اإلذاعة    ممثالً

  .بتدخالت وقائية، وحتسني استجابة نظام العدالة اجلنائية وتقدمي الدعم لضحايا االجتار

  التدريب وبناء القدرات  ٤-٢-٧-٢
الحتاد وأبرم اتفاق للمسامهة املباشرة لتنفيذ جمال النتائج بناء القدرات بني مفوضية ا             -٩٧

ويتعني علـى  .  يورو١ ٥٩٧ ٠٠٠,٠٠األورويب واملنظمة الدولية للهجرة مببلغ إمجايل قدره       
 ضمان تنفيذ الربنامج الفرعـي لبنـاء        - بالتشاور مع فريق العمل      -وحدة تنسيق الربنامج    

  .  اليت ختضع إلدارهتا املباشرةجالقدرات يف وئام مع جماالت النتائ
ي يتجاوز حدود جنوب أفريقيا، كوسيلة لتعزيز التعاون بني         وللربنامج تركيز خارج    -٩٨

خمتلف البلدان يف اجلزء اجلنويب من القارة األفريقية، مع التشديد بصفة خاصة علـى بلـدان                
  .املصدر
ولتسهيل إدماج االستراتيجية، بدأت وحدة تنسيق الربنـامج يف عمليـة للتـشاور            -٩٩

وقد عقدت جلسات إحاطة للجهـات      .  يف الربنامج  واالستعراض مع جمموعة العدالة اجلنائية    
الفاعلة على الصعيد الوطين وصعيد األقاليم يف جمموعة العدالة ومنع اجلرمية واألمن التابعـة              

، واللجنة الفرعية التابعة للجنة التنمية املعنية بنهائيات        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥للحكومة يوم   
 / آذار ٢٧ وجلنـة التنميـة يـوم        ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١٩ يوم   ٢٠١٠كأس العامل لعام    

 ٢٨ عن اهليكل الوطين املـشترك للعمليـات واالسـتخبارات يـوم             ، فضالً ٢٠٠٨ مارس
وستقدم تقارير مرحلية عن تنفيذ الربنامج إىل اهليكل الوطين املـشترك           . ٢٠٠٨مارس  /آذار

املقـرر  ومن  . للعمليات واالستخبارات إلدراجها يف تقارير وطنية دورية إىل جملس الوزراء         
إجراء مزيد من اإلحاطات ملنتدى املديرين العامني ومكاتب رؤساء الـوزراء يف املقاطعـات    

  . التسع خالل مرحلة التشغيل
وحدثت التفاعالت مع أصحاب املصلحة يف هيئة االدعاء الوطنية يف احملافل املختلفة،   -١٠٠

ـ            / أيـار  ١٤ة املنظمـة يف     مع تقدمي إحاطة بشأن الربنامج لتنظيم النقاط الرئيـسية للجرمي
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وقدم طلب خاص لتحديد أولويات التدريب على النقاط الرئيـسية للجرميـة            . ٢٠٠٨ مايو
  .املنظمة يف إطار برنامج بناء القدرات

املتخذة بشأن االجتار بالنساء والفتيات يف إطار خطة العمل على مـدى العـام               التدابري  ٣-٧-٢  
  )١٥-س(ومكافحة استغالل بغاء املرأة والفتاة 

مل يشتمل التقرير األصلي املقدم من دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا على عدم جترمي                -١٠١
وتواصل شرطة جنوب أفريقيا إنفاذ قوانني مكافحة البغـاء، علـى النحـو الـذي               . البغاء
  .واليتها تقتضيه

 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامـة، والتـدابري اخلاصـة املؤقتـة              ٨-٢  
  ) ٤ من املادة ١ الفقرة(

  )١٦-س(نظم احلصص   ١-٨-٢  
ال توجد يف جنوب أفريقيا أي حصص منصوص عليها يف الدسـتور، أو القـانون                 -١٠٢

 باختاذ تدابري خاصة مؤقتة مثل تـدابري العمـل          غري أن هناك أحكاماً   . ١٩٩٨االنتخايب لعام   
بيد أن القـانون االنتخـايب      . ياسيةاإلجيايب واألهداف اخلاصة لتمثيل املرأة يف األنشطة الس       

يقتضي من مجيع األحزاب املسجلة واملرشحني احترام حقوق املرأة وتشجيع املشاركة الكاملة      
وينص قـانون اهلياكـل البلديـة للحكـم         . للمرأة يف األنشطة السياسية على قدم املساواة      

ة والرجل يف قـوائم  على التمثيل املتساوي للمرأ) ١٩٩٨ لعام   ١١٧القانون   (١٩٩٨ احمللي،
  .األحزاب السياسية واللجان املشرفة

ومل يضع أي حزب سياسي آخر، خبالف حزب املؤمتر الوطين األفريقـي سياسـة                -١٠٣
ومع ذلك،  .  يف مجيع هياكله ويف التمثيل على املستوى السياسي        ٥٠/٥٠لتمثيل املرأة بنسبة    

ؤمتر الـشعيب انتخـاب النـساء       ، كفل حزب امل   ٢٠٠٩يف أعقاب االنتخابات الوطنية لعام      
  .  يف املائة ملواقع صنع القرار فيه٥٠ بنسبة

  )١٧-س(متثيل املرأة على مستوى اخلدمة السياسية والعامة يف املقاطعات   ٢-٨-٢  
، أظهر التمثيل النسائي يف حكومات األقاليم بعض        ٢٠٠٩يف أعقاب انتخابات عام       -١٠٤
ويف . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤دة يف متثيل املرأة بـني عـامي         وشهد إقليم الوالية احلرة زيا    . التقدم

وتشغل النساء بصفة عامـة     .  يف املائة  ٤٨ يف املائة إىل     ٢٦غاوتنغ، زادت حصة اإلناث من      
وقد ازداد عـدد رؤسـاء      .  يف املائة من املقاعد يف اجملالس التشريعية للمقاطعات        ٤٢ حالياً

 من أربع نساء من أصل      أيضاً) قاطعاتأي ما يعادل الرئيس على مستوى امل      (الوزراء اإلناث   
 يف أعقـاب  ، إىل مخس نساء مـن أصـل تـسعة حاليـاً    ٢٠٠٤تسعة بعد انتخابات عام     

  .٢٠٠٩عام  انتخابات
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متثيل املرأة والرجل يف اإلدارات الوطنية واملقاطعـات التـسع حـسب املـستوى يف                   
  ٢٠١٠مارس /آذار

  إناث  مستوى اإلدارة  املقاطعة
ــسبة  الن

 اجملموع الكلي  النسبة املئوية  ورذك  املئوية

 ٣ ٦٦,٦ ٢ ٣٣,٣ ١  مدير عام-٠٤ كيب الشرقية

 ٢٦ ٦١,٥ ١٦ ٣٨,٤ ١٠  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٩٥ ٦٦,٣ ٦٣ ٣٣,٦ ٣٢  كبري مديرين-٠٦ 

 ٤٤٢ ٦٥,٦ ٢٩٠ ٣٤,٣ ١٥٢  املدير-٠٧ 

 ٥٦٦ ٦٥,٥ ٣٧١ ٣٤,٤ ١٥٩  جمموع كيب الشرقية

 ٢٠ ٨٠ ١٦ ٢٠ ٤  مدير عام-٠٤ الوالية احلرة

 ١٦ ٦٨,٧ ١١ ٣١,٢ ٥  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٦١ ٦٣,٩ ٣٩ ٣٦,٠ ٢٢  كبري مديرين-٠٦ 

 ٢٠٣ ٦٩,٩ ١٤٢ ٣٠,٠ ٦١  املدير-٠٧ 

 ٣٠٠ ٦٩,٣ ٢٠٨ ٣٠,٦ ٩٢  جمموع الوالية احلرة

 ١٧ ٧٦,٤ ١٣ ٢٣,٥ ٤  مدير عام-٠٤ غوتنغ

 ٥١ ٦٤,٧ ٣٣ ٣٥,٢ ١٨  نائب مدير عام-٠٥ 

 ١٤٠ ٥٧,١ ٨٠ ٤٢,٨ ٦٠ رين كبري مدي-٠٦ 

 ٥٠٧ ٦٠,٧ ٣٠٨ ٣٩,٢ ١٩٩  املدير-٠٧ 

 ٧١٥ ٦٠,٦ ٤٣٤ ٣٩,٣ ٢٨١  جمموع غوتنغ

 ١٢ ٥٨,٣ ٧ ٤١,٦ ٥  مدير عام-٠٤ ناتال/كوازولو

 ٢٦ ٥٧,٦ ١٥ ٤٢,٣ ١١  نائب مدير عام-٠٥ 

 ١١٢ ٦٤,٢ ٧٢ ٣٥,٧ ٤٠  كبري مديرين-٠٦ 

 ٣٦٠ ٦٢,٧ ٢٢٦ ٣٧,٢ ١٣٤  املدير-٠٧ 

 ٥١٠ ٦٢,٧ ٣٢٠ ٣٧,٢ ١٩٠  ناتال/وع كوازولوجمم

 ٤ ٧٥ ٣ ٢٥ ١  مدير عام-٠٤ مقاطعة ليمبوبو

 ٣٠ ٦٠ ١٨ ٤٠ ١٢  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٧٣ ٧١,٢ ٥٢ ٢٨,٧ ٢١  كبري مديرين-٠٦ 

 ٣٠٦ ٦٥,٣ ٢٠٠ ٣٤,٦ ١٠٦  املدير-٠٧ 

 ٤١٣ ٦٦,١ ٢٧٣ ٣٣,٨ ١٤٠  جمموع مقاطعة ليمبوبو

 ٦ ٨٣,٤ ٥ ١٦,٦ ١ م مدير عا-٠٤ مبوماالنغا

 ١٤ ٥٧,١ ٨ ٤٢,٨ ٦  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٦٦,٦ ٤٢ ٢٨ ٣٣,٣ ١٤  كبري مديرين-٠٦ 

 ٦٢,١ ٢٣٠ ١٤٣ ٣٧,٨ ٨٧  املدير-٠٧ 

 ٦٣,٠ ٢٩٣ ١٨٥ ٣٦,٩ ١٠٨  جمموع مبوماالنغا

 ٦١ ٧٥,٤ ٤٦ ٢٤,٥ ١٥  مدير عام-٠٤ اإلدارات الوطنية

 ٢٤٧ ٦٥,١ ١٦١ ٣٤,٨ ٨٦  نائب مدير عام-٠٥  

 ١ ٠٥٥ ٦٦,١ ٦٩٨ ٣٣,٨ ٣٥٧  كبري مديرين-٠٦ 

 ٣ ٠١٠ ٦١,٨ ١ ٨٦٢ ٣٨,١ ١ ١٤٨  املدير-٠٧ 

 ٤ ١٠٠ ٤ صفر   القضاء-١٦ 
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  إناث  مستوى اإلدارة  املقاطعة
ــسبة  الن

 اجملموع الكلي  النسبة املئوية  ورذك  املئوية

 ١٢ ٧٥ ٩ ٢٥ ٣  االدعاء-١٨ 

 ٤ ٣٨٩ ٦٣,٣ ٢ ٧٨٠ ٣٦,٦ ١ ٦٠٩  جمموع اإلدارات الوطنية

 ٤ ٥٠ ٢ ٥٠ ٢  مدير عام-٠٤ الشمال الغريب

 ١٤ ١٠٠ صفر رصف ١٤  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٥٧ ٦٣,١ ٣٦ ٣٦,٨ ٢١  كبري مديرين-٠٦ 

 ٢٠٦ ٦٠,١ ١٢٤ ٣٩,٨ ٨٢  املدير-٠٧ 

 ٢٨١ ٦٢,٦ ١٧٦ ٣٧,٣ ١٠٥  جمموع الشمال الغريب

 ٨ ٧٥ ٦ ٢٥ ٢  نائب مدير عام-٠٥ كيب الشمالية

 ٣٩ ٦٤,١ ٢٥ ٣٥,٨ ١٤  كبري مديرين-٠٦ 

 ١٤٧ ٧٠,٠ ١٠٣ ٢٩,٩ ٤٤  املدير-٠٧ 

 ١٩٤ ٦٩,٠ ١٣٤ ٣٠,٩ ٦٠  شماليةجمموع كيب ال

 ٥ ٨٠ ٤ ٢٠ ١  مدير عام-٠٤ كيب الغربية

 ٢٢ ٦٣,٦ ١٤ ٣٦,٣ ٨  نائب مدير عام-٠٥ 

 ٦٠ ٧٣,٣ ٤٤ ٢٦,٦ ١٦  كبري مديرين-٠٦ 

 ٢٢٣ ٦٩,٩ ١٥٤ ٣٠,٩ ٦٩  املدير-٠٧ 

 ٦٩,٦  ٢١٦ ٣٠,٣ ٩٤  جمموع كيب الغربية
 ٦٣,٩  ٥ ٠٩٦ ٣٦,٠ ٢ ٨٧٤  اجملموع الكلي

  )١٨ - س(متديد احلصص لتشمل زيادة متثيل املرأة ومشاركتها   ٣-٨-٢  
 للنـساء يف    ٥٠/٥٠اعتمد جملس الوزراء يف جنوب أفريقيا هدف التكافؤ بنـسبة             -١٠٥

ولكن يلزم أن ميتـد     . مناصب صنع القرار على مجيع مستويات احلكومة ويف مجيع الكيانات         
ويوصـف  . ىل اجملتمع املدين بصفة عامة    هذا إىل قطاع الشركات والقطاع اخلاص وكذلك إ       

 بأنه الوسـيلة    ٢٠١١مشروع قانون املساواة بني اجلنسني املقترح الذي سيتم إعداده يف عام            
التشريعية اليت ميكن من خالهلا تطبيق هذا التدبري يف نطاق جهات عـدة، منـها الـسلطة                 

 من القاضـيات يف     ، عني الرئيس عدداً   ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول - أغسطس/ويف آب . القضائية
  . املقاعد مبختلف احملاكم
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  إحصاءات القضاة: جدول    
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 يف املائة، وهذا  ٧٤ يف املائة والقضاة الذكور      ٢٦واليوم، تبلغ نسبة القاضيات       -١٠٦

 مل تكن توجد سوى قاضية واحـدة    ١٩٩٢إجناز كبري إذا أخذ يف االعتبار أنه يف عام          
واحدة سوداء وواحـدة    (ما ُعينت قاضيتان    ، عند ١٩٩٣بيضاء، حىت عام    ) ١(فقط  
  . يف احملكمة الدستورية) بيضاء

  إحصاءات القضاة اجلزئيني: جدول    
 ٣٠/٠٩/١٠توزيع القضاة العاملني يف : العرق ونوع اجلنس

 اجملموع أنثى بيضاء ذكر أبيضأنثى ملونة ذكر ملون أنثى هندية ذكر هنديأنثى أفريقيةذكر أفريقي  رتبة الوظيفة
احملكمة  رئيس

 اإلقليمية
٧ ١ ٠ ١ ١ ٠ ١ ١ ٢ 

باحملكمة  قاضٍ
  اإلقليمية

٢٩٥ ٣٢ ١١٧ ٦ ١٠ ١٦ ٧ ٣٩ ٦٨ 

 ١٧ ١ ٢ ١ ٠ ٢ ١ ٤ ٦ كبري قضاة
 ١١٤ ١٩ ٢٥ ٢ ٣ ٣ ٢ ١٠ ٥٠ قاضٍ أقدم

 ١٢٩١ ١٩٤ ٣٥٠ ٤٣ ٦٣ ٦٨ ٥٠ ١٩٦ ٣٢٧ قاضٍ
 ١٧٢٤ ٢٤٧ ٤٩٤ ٥٣ ٧٧ ٨٩ ٦١ ٢٥٠ ٤٥٣ اجملموع الكلي

 ٪١٠٠ ٪١٤ ٪٢٩ ٪٣  ٪٤ ٪٥ ٪٤ ٪١٥ ٪٢٦ ئويةالنسب امل

  . يف املائة٣٧النسبة املئوية للقاضيات حوايل   -١٠٧
وفرع جنوب أفريقيا للرابطة الدولية للقاضيات هو مجعيـة تـضم يف عـضويتها                -١٠٨

ومن أهدافها تسهيل بناء قدرات املرأة من أجل أن يتم          . القاضيات وقاضيات احملاكم اجلزئية   
أما رابطة احملاميات يف جنوب أفريقيا فهي مجعية تتألف عـضويتها           . سلك القضاء تعيينها يف   

ومن أهدافها حتويل السلطة القضائية مبا يضمن تعيني النـساء يف           . من النساء يف مهنة احملاماة    
  .سلك القضاء

 ذكر أفريقي
 أنثى أفريقية
 ذكر ملون
 أنثى ملونة
 ذكر هندي
 أنثى هندية
 ذكر أبيض
 أنثى بيضاء

ضاة
 الق
عدد

 

 قضاة دائمون
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  التعليم   ٩-٢  

ـ             ١-٩-٢   وع اجلـنس   تسرب الفتيات احلوامل وإعادة قيدهن والقضاء على العنف القائم على ن
  املدارس يف

  مناخ السياسات العامة الرامية لتعزيز التكافؤ يف فرص احلصول على التعليم   ١-١-٩-٢
يف جنوب أفريقيا واحد من أكثر الدساتري تقدمية يف العامل، ومن ذلك اشتماله على                -١٠٩

ماية من  نوع اجلنس والعنف، واملساواة القانونية، واحل     /التحرر من التمييز على أساس اجلنس     
ويشكل االلتزام بتحقيق   . التمييز غري العادل على أساس نوع اجلنس واجلنس والتوجه اجلنسي         

.  يف دميقراطية جنـوب أفريقيـا       رئيسياً املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات حموراً      
تاحـة  فهو يوسع من الفـرص امل     . والتعليم من أهم الوسائل لتعزيز التنمية البشرية والوطنية       

 آثـار   وميكن أن تكون له أيضاً    . وخيارات احلياة لكل من الفتيان والفتيات والرجال والنساء       
  .إجيابية على تغيري االجتاهات االجتماعية حنو األفضل، لتعتنق املزيد من املساواة بني الناس

وتلتزم حكومة جنوب أفريقيا بتوفري التكافؤ يف فرص احلصول على التعليم اجليـد               -١١٠
ميع مواطين جنوب أفريقيا، هبدف القضاء على الفوارق بني اجلنسني يف التعليم على مجيع              جل

 على معاجلة أوجه التفاوت يف      ١٩٩٦وينص القانون الوطين لسياسة التعليم لعام       . املستويات
وقد أكدت فيما بعد سياسة     . توفري التعليم يف املاضي، مبا يف ذلك تعزيز املساواة بني اجلنسني          

وقـانون  .  على العدالة والتصحيح على مجيع مستويات النظام        قوياً ريعات التعليم تأكيداً  وتش
 للمتعلمني من بداية الـسنة  ، جيعل التعليم املدرسي إلزامياً    ١٩٩٦مدارس جنوب أفريقيا لعام     
 أو يـصلون إىل      عاماً ١٥ أعوام إىل هناية السنة اليت يبلغون فيها         ٧اليت يبلغون فيها من العمر      

وتشمل سنوات التعليم اإللزامي التسع سنوات التعليم االبتدائي        . لصف التاسع، أيهما أسبق   ا
وتشكل السنوات الثالث املتبقيـة مـن       . السبع وسنتني من سنوات التعليم الثانوي اخلمس      

، يلـزم   وبالرغم من أن التعليم اإلضايف ليس إلزامياً      .  من التعليم اإلضايف   التعليم الثانوي جزءاً  
  . يف املتناول ومتاحاًر جنوب أفريقيا الدولة جبعله تدرجيياًدستو
 علـى أن    ١٩٩٦وباإلضافة إىل ذلك، ينص قانون املدارس يف جنوب أفريقيا لعام             -١١١

ونظام التعليم الذي ال مييـز      .  من التحيز اجلنسي   نظام التعليم دميقراطي وغري عنصري وخالٍ     
ه من املمكن لألطفال من بنني وبنات احلـصول         بني اجلنسني يف جنوب أفريقيا جيعل بطبيعت      

.  عن املشاركة يف مواضيع أساسية مثل الرياضـيات والعلـوم          على التعليم األساسي، فضالً   
ويضاف إىل ذلك أن وزارة التعليم األساسي لديها جمموعة متنوعة من سياسـات احلمايـة               

تعليم لألطفال الـضعفاء،    االجتماعية والربامج املخصصة لتعزيز ومحاية فرص احلصول على ال        
 عـن   مع مراعاة القضايا اليت قد تعوق األطفال عن الذهاب إىل املدرسة، والتركيز، فـضالً             

  .اجليد األداء
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٦: معدل التسرب  ٢-١-٩-٢

  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦املعدل الوطين للتسرب حسب نوع اجلنس والصف الدراسي، للفترة من     
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 املعدل الوطين الذكور  اإلناثاملعدل الوطين  الذكور  اإلناثاملعدل الوطين  ورالذك اإلناث 
 ٨٫٢ ٨٫٨ ٧٫٥ ٩٫١ ٩٫٧ ٨٫٥ ٩٫٨ ١٠٫٦ ٨٫٩ ١الصف 
 ٢٫٧ ٢٫٩ ٢٫٤ ٢٫٨ ٣٫٠ ٢٫٦ ١٫٩ ٢٫٠ ١٫٨ ٢الصف 
 ١٫٣ ١٫٤ ١٫٢ ١٫٩ ٢٫١ ١٫٨ ١٫٦ ١٫٧ ١٫٤ ٣الصف 
 ٣٫١ ٤٫٠ ٢٫٢ ٢٫٧ ٣٫٥ ٢٫٠ ٢٫٣ ٣٫٢ ١٫٣ ٤الصف 
 ٢٫٥ ٣٫٣ ١٫٨ ٢٫٣ ٢٫٨ ١٫٧ ١٫٣ ٢٫٠ ٠٫٦ ٥الصف 
 ٢٫٩ ٣٫٦ ٢٫٣ ٢٫٩ ٣٫٣ ٢٫٥ ٢٫٢ ٣٫١ ١٫٣ ٦الصف 
 ٠٫٧ ١٫١ ٠٫٣ ٠٫٤- ٠٫١ ٠٫٨- ١٫٣- ٠٫٨- ١٫٨- ٧الصف 
 ٨٫٠ ٧٫٨ ٨٫٢ ٣٫٩ ٤٫٥ ٣٫٢ ٥٫٥ ٦٫٨ ٤٫٢ ٨الصف 
 ١٫٩ ٤٫٠ ٠٫٤- ٣٫٩- ١٫٨- ٦٫٠- ١٫١- ٠٫٥ ٢٫٦- ٩الصف 
 ١٦٫٠ ١٨٫٩ ١٣٫١ ١٣٫٢ ١٥٫٨ ١٠٫٨ ١١٫٨ ١٤٫٣ ٩٫٤ ١٠الصف 
 ٢٢٫٦ ٢٣٫٤ ٢١٫٩ ١٩٫٩ ١٩٫٨ ١٩٫٩ ١٦٫٥ ١٦٫٩ ١٦٫١ ١١الصف 

  .٢٠٠٨-٢٠٠٦وزارة التعليم األساسي، االستقصاء السنوي للمدارس؛  :املصدر

  أسباب عدم احلضور   ٣-١-٩-٢
، الـذي أجرتـه مؤسـسة    ٢٠٠٩-٢٠٠٢يشري االستقصاء العام لألسر املعيشية،        -١١٢

فريقيا إىل أربعة أسباب شائعة ُيعزى هلا السبب يف انقطاع األطفال الذين            إحصاءات جنوب أ  
وهذه األسباب األربعـة    .   سنة عن املؤسسة التعليمية    ١٨ سنوات و  ٧تتراوح أعمارهم بني    

  : الشائعة، كما هو مبني يف اجلدول أدناه، هي
  ؛) يف املائة٢٨(العجز عن سداد الرسوم   )أ(  
  ؛) يف املائة١٥(ه أو غري مشوق منالتعليم ال طائل   )ب(  
  ؛) يف املائة٦(احلمل   )ج(  
  .) يف املائة٦(العمل   )د(  
 النقطاع  يبقى السبب األكثر شيوعاً   " العجز عن سداد الرسوم   "وعلى الرغم من أن       -١١٣

 سنة عن املؤسسة التعليمية، يظهر االجتاه   ١٨ سنوات و  ٧األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      
ويبني اجلـدول  . مبرور الزمن أن عدد األطفال الذين يشريون إىل هذا السبب النقطاعهم يقل 

 من العمـر غـري       عاماً ١٨ سنوات حيت    ٧ يف املائة من األطفال من سن        ٣٩أدناه أن نسبة    
كسبب لعدم القيام بذلك يف     " العجز عن سداد الرسوم   "نتظمني يف مؤسسة للتعليم ذكروا      امل

 يف املائة هذا األمـر كـسبب مـن          ٢٨، ذكرت نسبة    ٢٠٠٩، بينما يف عام     ٢٠٠٢عام  
وميكن أن يكون السبب الرئيسي هلذا االخنفاض هو تنفيذ سياسة املدرسة املعفـاة             . األسباب

 يف ٤٠( من املدارس ٢ و١ أعلن إعفاء اخلُمسني اإلحصائيني  ومبوجبها٢٠٠٧من الرسوم يف 
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 أن  ويبني االجتاه مع مرور الوقت أيـضاً      .  من الرسوم  مجيعاً) املائة من أفقر املدارس يف البلد     
  عاماً ١٨ إىل   ٧الذي ذكره البالغون من العمر      " التعليم عدمي الفائدة أو غري مشوق     "السبب  

 يف  ١٣، من   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢للتعليم زادت نسبته بني عامي      كداعٍ لعدم االنتظام يف مؤسسة      
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١٥ إىل ٢٠٠٢املائة يف عام 

:  عاما يف مؤسـسات التعلـيم      ١٨ إىل   ٧أسباب عدم انتظام األطفال من األعمار           
٢٠٠٩- ٢٠٠٢   

  
العجـز عـن   
  سداد الرسوم

التعليم ال طائـل    
 احلمل       املرض      منه أو غري مشوق

ــاه  ــزام جت الت
رعايـة  (األسرة  

  .)األطفال، اخل

هي الـشخص   /هو
يف (الذي يعمـل    
  )املرتل أو الوظيفة

ــة / املدرسـ
املؤســــسة 
التعليمية بعيدة  

  جدا
ــوب يف  الرس

 االمتحانات

٢٫٢ ٣٫٤ ٥٫٠ ٥٫٢ ٥٫٢ ٨٫٢ ١٢٫٨ ٣٨٫٨ ٢٠٠٢ 

٤٫١ ٤٫٠ ٤٫٤ ٤٫٩ ٥٫١ ٨٫٣ ٩٫٤ ٣٩٫٥ ٢٠٠٣ 

٥٫٩ ٢٫٠ ٤٫٦ ٤٫٨ ٨٫٣ ١٢٫١ ١١٫٨ ٣٥٫١ ٢٠٠٤ 

٦٫٨ ١٫٨ ٦٫٢ ٧٫٧ ٦٫٢ ٩٫٢ ١٢٫٨ ٣٤٫٤ ٢٠٠٥ 

٥٫٨ ١٫٧ ٦٫٦ ٥٫٧ ٦٫٦ ٩٫٣ ١٤٫٢ ٣٥٫٢ ٢٠٠٦ 

٤٫٤ ١٫٨ ٧٫٥ ٧٫١ ٥٫٩ ١٠٫٠ ١٥٫١ ٣٢٫٢ ٢٠٠٧ 

٧٫٢ ٢٫٠ ٨٫٠ ٤٫٨ ٦٫٤ ١٢٫٣ ١٢٫٢ ٢٦٫٠ ٢٠٠٨ 

٤٫١ ٠٫٢ ٥٫٨ ٤٫٩ ٦٫١ ٥٫٤ ١٤٫٨ ٢٧٫٩ ٢٠٠٩ 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٢ام لألسر املعيشية، إحصاءات جنوب أفريقيا، واالستقصاء الع: املصدر

األعمـار  (األسباب اليت ساقها مقدمو الرعاية والشباب النقطاع األطفال عن املدرسـة              ٤-١-٩-٢
  ) عاما١٨ً إىل ٧ من

األسباب اليت ساقها مقدمو الرعاية النقطاع األطفال الـذين يف رعايتـهم            : ١٨اجلدول      
  املدرسة عن

                     نسبة األطفال املتأثرين                      ود أطفاهلم خارج املدرسة ج    ة لو                             األسباب اليت ساقها مقدمو الرعاي

 ليس لديه املال لسداد تكاليف احلصول على التعليم         :تكلفة التعليم / االفتقار إىل الدخل   -ف  أل
 كان يلزم أن يترك املدرسة للعمل/الضغوط املالية العامة يف املرتل/أو الرسوم

  يف املائة٣٧٫٥

ال يريـد   :  من ناحية االجتاهـات    :ياق االجتماعي االقتصادي   سلوك الطفل مرتبط بالس    -باء  
أراد أن يبقـى مـع      /االختالط برفاق الـسوء   /فقد االهتمام )/ يف املائة  ١٧(الذهاب إىل املدرسة    

/ تشاجر من املدرس ومـضى    /ال حيترم الوالدين  / الكحوليات واملخدرات  ىأراد أن يتعاط  /األوالد
 بعض األقارب أو األصدقاء     يزوركان الطفل   /ولذا تركها املدرسة ال تقدم مواضيع يريدها الطفل       

يكره الطفل أن يكون خارج املرتل للحصول على التعليم ومـن مث تـرك              /ومل يعد إىل املدرسة   
 املدرسة

  يف املائة٣٣٫٦
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                     نسبة األطفال املتأثرين                      ود أطفاهلم خارج املدرسة ج    ة لو                             األسباب اليت ساقها مقدمو الرعاي

  يف املائة٢٢٫٠ رعاية طفلها/احلمل - جيم

ختلـف  /يف الـتعلم  عاىن من صعوبات    / رسب يف صف دراسي ومل يعد      :التعلم/ أكادميي -دال  
  دائماً يف القيام بالواجبات املدرسية

   يف املائة١٤٫٤

االعتنـاء مبـريض يف     / وفاة يف األسرة   :الدخل املنخفض / السياق األسري مرتبط بالفقر    -هاء  
   األطفال ُيتركون بدون إشراف- عن املرتل الوالدان يعمالن بعيداً/األسرة

   يف املائة١٣٫١

   يف املائة١٢٫٩  مصاباً/كان الطفل مريضاً/معوق :اإلعاقة/صحة الطفل - واو

املدرسـة  /أكـرب مـن الـسن   : رفض تسجيله :  رفض الدخول  : عوامل داخل املدرسة   -زاي  
  طرد الطفل/تأخر يف التسجيل فرفض منحه مكاناً/ممتلئة

   يف املائة٨٫٤

علمـني يف   عجـز يف امل   : جتربة الطفل / حمبطات للبقاء يف املدرسة    : عوامل داخل املدرسة   - حاء
شـعرت وكأهنـا    /يتعرض للتحرش يف املدرسة   / من زمالء الفصل   يعّير لكونه أكرب سناً   /املدرسة

  أجربت على تكوين عالقة باملدرس/اعتدى عليها املدرس/تنتمي ال

   يف املائة٤٫٥

ال توجـد   / كانت املدرسة شديدة البعد عن املرتل      : االفتقار إىل املرافق املدرسية املالئمة     - طاء
  ال توجد مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة يف املنطقة/سة ثانوية يف املنطقةمدر

   يف املائة٣٫٤

 عـن املـرتل   كان الطفل يكره البقـاء بعيـداً   /تزوج الطفل : الطفل‘ اختيار‘ : غري ذلك  - ياء
  )طبيب أعشاب تقليدي(أراد أن يكون سانغوما /للحصول على التعليم

   يف املائة٣٫١

تعرض الطفـل   / ال يوجد طريق مأمون إىل املدرسة      :طر يف اجملتمع احمللي    التعرض للخ  - كاف
  لالعتداء

   يف املائة١٫٦

  .٢٠٠٩االستقصاءات االجتماعية، دراسة احلواجز اليت حتول دون التعليم، : املصدر
النقطـاعهم  )  عاما ١٨ إىل   ١٦األعمار من   (األسباب اليت ساقها الشباب     : ١٩اجلدول      

  عن املدرسة

                       لبقائهم خارج املدرسة     ً  عاماً  ١٨     إىل   ١٦                              اب اليت ساقها الشباب من األعمار     األسب
ــدمي  ــسبة مق                ن

        الردود
بسبب احلمل كنت   / ومل يوجد أحد لرعاية طفلي سواي       وضعت طفالً  :أرعى طفلي / حامل - ألف

طلب مىن والدي عـدم الـذهاب إىل     /متعبة معظم الوقت وغري قادرة على أداء الواجبات املدرسية        
ة، ولست يف حالة تسمح يل بكتابة االمتحانات النهائية ألين كنـت سأرسـب علـى أي                 املدرس
كانت أمي تعمـل    /محلت وكنت مريضة فتركت املدرسة متاما ومل أقم بالقيد يف السنة التالية           /حال
 عن املرتل وأخربتين بأال أسبب هلا احلرج بالذهاب إىل املدرسة وأنا حامـل، وسـأذهب إىل                 بعيداً

  /حىت املعلمون يشكون من الطالبات اللوايت حتضرن إىل املدرسة وهن حوامل/لعام القادماملدرسة ا

  املائة  يف٣٨,٨
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                       لبقائهم خارج املدرسة     ً  عاماً  ١٨     إىل   ١٦                              اب اليت ساقها الشباب من األعمار     األسب
ــدمي  ــسبة مق                ن

        الردود

 مل  :دواعي القلق املـايل   /احلصول على التكاليف  / مل تكن لدي القدرة على سداد الرسوم       - باء
علـى إعالـة    ليس عندي نقود، ال أقدر      / كما حبذاء املدرسة وبقية الزي     يكن يل أحد يعينين مالياً    

درسية وكنت أريد أن أذهب إىل اجلامعـة ألدرس العمـارة وأشـغال             مشاكل الرسوم امل  /نفسي
مل يكن لدى أمي املـال لـسداد        /أحاول أن أكسب بعض املال لطعام األسرة      / ...اخلشب، ولكن   

 املدرسي، وأمي تشرب اجلعة ومل هتتم مبـشاكلي وكـان املعلمـون     يالرسوم املدرسية وشراء الز   
مل أكـن أملـك حـذاء    /ونين بأبشع األلفاظ، وحاولت أن أحتدث إىل أخي ولكنه مل ينصت    يشتم

 األمر إىل عدم الذهاب للمدرسة، وبعد شهر حـصلت علـى           يبللمدرسة وطردوين منها، وانتهى     
مل يكن معي وجبـة غـداء وكـان اآلخـرون           /احلذاء ولكين كنت قد فقدت االهتمام باملدرسة      

كان علّي أن أعمل لعدم وجود أي شخص يعتين باألطفـال           /درسةيضحكون فقررت أن أترك امل    
  وقالت ال بد أن أتوقف عن الذهاب للمدرسة وأقوم برعاية األطفال

   يف املائة١٣,٤

 أردت  :التغيب املؤقت أدى إىل الغياب الـدائم      /قررت تركها / فقدت االهتمام باملدرسة   - جيم
مل أقم حـىت بـأداء      /مل يكن يل اهتمام باملدرسة    /لقادمالبقاء يف املرتل، وسأنتظم يف املدرسة العام ا       

 يف طريقي إىل املدرسة فقررت أال أذهـب          ومل أستطع البقاء يقظاً    كنت متأخراً /الواجبات املدرسية 
 بعض احلصص أو مل أذهب إىل املدرسـة علـى           فاتتين/إىل املدرسة وأن أقضي اليوم مع أصدقائي      

يكون لـك سـجل سـيء إذا        / بالذهاب إىل املدرسة   تماًميكنين أن أقول إين مل أكن مه      /اإلطالق
تأخرت، ومل يكن أصدقائي يذهبون إىل املدرسة، وهكذا وأنا يف طريقي للمدرسة قررت أن أقضي               

أردت أن أستمع إىل جديت وهي حتاول أن توجهين ولكن انتهى يب األمر             /...اليوم معهم ومن هناك     
مل أكن أنام يف املـرتل      / عن املدرسة واآلن أنا حامل     إىل ترك املدرسة وبقيت يف مكان ما، انقطعت       

ملدة من الزمن وكان يفزعين أن أعود إىل املرتل، فذهبت إىل بعض األصـدقاء، وأعـادتين أمـي،                  
وحاولت أن أحتدث إىل معلمة الفصل ولكنها رفضت أن تقبل عوديت، فذهبت إىل مدرسة مسائية،               

  هتم فقررت تركهاولكنهم كانوا بالغني هناك ومل أستطع جمارا

   يف املائة١١,٧

االخنـراط  /ألنه ال حيبها، وافتقدت املدرسة    " اترك املدرسة " قال يل صديقي     : ضغط الرفاق  - دال
  .تأثرت باألصدقاء وأصبحت شقياً/الكثري مع األوالد

   يف املائة٦,٧

   يف املائة١,٧   تعاطي املخدرات- هاء
   يف املائة١,٧  اءتعاطي الكحوليات مع األصدق/ التدخني- واو
   يف املائة١,٧   كنت أفكر يف البنات وأحترش هبن- زاي
   يف املائة١,٧   تورطت يف اجلرمية ونتيجة لذلك هربت من املرتل- حاء
  باحلرج ألين رسبت، وكنت متأكداً     ت شعر : رسبت، كنت أكرب مما ينبغي بالنسبة للفصل       - طاء

وبقدر مـا   / أن أحضر مع أطفال صغار للغاية       كان املفروض  . مرات ٣/ ١٠أين جنحت يف الصف     
 مـرات   ٣رسبت  / مما ينبغي وطلب مين الناظر أن أترك املدرسة        كنت أريد احلضور كنت أكرب سناً     

أصلح للذهاب للمدرسة فقـررت       لسين، قالوا إين ال     بالذهاب إىل مستوى آخر نظراً     وكنت شقياً 
رسـبت  /سين أكرب من أن أبقى يف الصف       يصيح يف وجهي ويقول يل إن        كان املدرس دائماً  /تركها

  .أبداً مرات ومل أكن على عالقة طيبة باملعلمني، هددوين وقيل يل إين لن أجنح ٣

   يف املائة٩,٩
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                       لبقائهم خارج املدرسة     ً  عاماً  ١٨     إىل   ١٦                              اب اليت ساقها الشباب من األعمار     األسب
ــدمي  ــسبة مق                ن

        الردود

كنت أتعـرض   /أصبت بالسل / للغاية، وحسبت أين سأموت     أصبحت مريضاً  : كنت مريضاً  - ياء
مـريض  /صدر، مـصاب بالـسل    مشاكل يف ال  /مريض ولن أحضر يف السنة القادمة     / لإلغماء كثرياً

أصبت بالنكاف يف وجهي، خشيت أن يضحك األطفـال أو يعتقـدوا أين             /وسأحضر العام القادم  
  مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية فتركت املدرسة

   يف املائة٨,٣

 يتصيد يل    كان هناك معلم ال حيبين وكان دائماً       :عالقة سيئة باملعلم  / كان املعلم يضطهدين   - كاف
 اضطهدتين معلمة الفصل اليت كانت تستدعي الشرطة إىل املدرسـة أحيانـاً      / ويهينين دائماً  األخطاء

 مل أحـزن ألن     . منها، وقررت الناظرة أين طفلة مسببة للمشاكل وفصلتين        وتدعي أين سرقت شيئاً   
شعرت بأن تركي املدرسة / دراسية أكثر مما جيب   وجودي مل يكن على ما يرام هناك ألين غبت أياماً         

 عن املدرسة   ، اكتفيت باالنقطاع متاماً    ألن إحدى معلماتنا كانت وقحة وتضربنا كثرياً       ن صواباً كا
  /كانت املعلمات وبعض األطفال يقولون يل أشياء غري طيبة/وكنت أقضي الوقت مع أصدقائي

   يف املائة٦,٧

ركيز على أي    فقدت والدّي ومل أستطع الت     :أسباب مرتبطة باألسرة  / حاالت القلق العاطفي   - الم
مل تكن عالقيت   / حقيقياً تويف والدي ومل أذهب إىل اجلنازة، وسبب يل ذلك اضطراباً         /شيء يف حيايت  

  طيبة بزوجة عمي فقررت أن أترك املدرسة وأقيم مع أمي

   يف املائة٣,٤

  معـامليت لفظيـاً    تسيء كانت أمي    :الوالدان يسيئان معامليت  / االفتقار إىل دعم الوالدين    - ميم
 لألزياء  طلبت من أيب نقوداً   / سنوات ١٠ وتقول إين جيب أن أعود إىل أيب الذي مل يرين ملدة             ياًوبدن

والرحالت والكتب والرسوم املدرسية وكان أيب ينهال علّي بالشتائم ويسأل ملاذا أطلب النقود وأنا              
  /ال أعمل، وهكذا عدت إىل البيت وإىل أمي يف رستنبريغ وتركت املدرسة

  ة يف املائ٣,٤

   حبلول الوقت الذي أصبحنا قادرين على تكاليفها ومل تعد تقبل أطفاالً املدرسة امتألت- نون
  

   يف املائة١,٧

، ألن املوضوع الذي أدرسه لن يساعد يف مـستقبلي         ألن أستمر يف الدراسة       ال أرى سبباً   - سني
  ويف العام القادم سأذهب إىل مدرسة أخرى ألدرس املواضيع اليت أريدها

   يف املائة١,٧

   يف املائة١,٧   بأشياء مل أفعلهااملعلمة خطأ  اهتمتين- عني
 املدرسي الصحيح، ودفع الرسوم املدرسية وعدم       ي الز كانت املعلمة تضربين لعدم ارتدائي     - فاء

  دفع مثن الورنيش أو البارافني
   يف املائة١,٧

   يف املائة١,٧   تعرضت لالغتصاب- صاد
 مث بدأت أعمل واعتدت علـى       .ةكنت مسحور سية لتركي املدرسة هي أين       األسباب الرئي  - قاف

  النقود وكان من الصعب أن أعود إىل املدرسة
   يف املائة١,٧

  .٢٠٠٩االستقصاءات االجتماعية، دراسة احلواجز اليت حتول دون التعليم، : املصدر
 ١٨ حىت ١٦ن  يكشف حتليل ملف الشبان الذين خارج املدارس يف الفئة العمرية م            -١١٤
  : أن اجملموعات التالية معرضة بشكل خاص لالنقطاع عن املدرسةعاماً
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أو باألحرى التاريخ االجتماعي والـسياسي      (تربز هنا أمهية العرق     : الشباب امللون  •
فالشبان امللونون يف هذا العمر هم إىل حد كبري أكثر عرضة           ). الذي حيدده العرق  

 .بيض أو السود أو اهلنودللبقاء خارج املدرسة من الشبان ال

يبدو أن احتمال انقطاع الكثريين من أطفال املزارع عن املدرسة أكرب من احتمال              •
انقطاع األطفال الذين يعيشون يف املستوطنات التقليدية، رمسية أو غـري رمسيـة،             

وتشري أدلة متفرقة إىل أن هذه مشكلة خاصة تؤثر على اجملتمعات الزراعيـة             . عنها
وتشري بيانات دراسة احلواجز اليت حتول دون التعلـيم         .  كيب الغربية  للملونني يف 

بالفعل إىل أن الشباب امللونني يف املزارع معرضون بشكل خاص لترك املدرسة يف             
 .هذه الفئة العمرية

رغم أن معدالت االلتحاق باملدارس حسب السن ومؤشر التكافؤ بني اجلنـسني             •
نسني، فإن األسباب اليت تدفع الشباب إىل       تظهر درجة معقولة من التكافؤ بني اجل      

ومحل املراهقات هو السبب األكثـر      . خارج املدرسة ختضع بالتأكيد لنوع اجلنس     
والشباب من الذكور   .  لترك الصغريات املدرسة قبل إهناء متطلبات التخرج       شيوعاً

أكثر عرضة لترك املدرسة بسبب عدم االهتمام أو الشعور بعـدم االكتـراث أو              
يف سياق جمموعة مـن العمليـات االجتماعيـة         (تراب يف تعليمهم املدرسي     باالغ

االستقـصاءات  ) (األخرى كمـا تـدل علـى ذلـك البحـوث التكوينيـة            
  ).٢٠٠٩ االجتماعية،

  التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس وغريه من اآلفات االجتماعية يف املدارس العامة  ٥-١-٩-٢
اسي يف اختاذ عدة مبادرات ملعاجلة العلل االجتماعية        وقد شرعت وزارة التعليم األس      -١١٥

ومن هذه العلـل    . اليت تؤثر على األطفال الذكور واإلناث فيما يتعلق حبصوهلم على التعليم          
  .محل الطالبات واالعتداء اجلنسي يف املدارس

مور واالعتداء اجلنسي على املتعلمني والعالقات اجلنسية بني املعلمني والطالب من األ       -١١٦
 لقانون املدارس يف جنوب أفريقيا، ويعاقب عليها اخلارجة عن القانون يف النظام املدرسي وفقاً

ومع ذلك، فاإلبالغ مستمر عن حاالت التحرش اجلنـسي  . بإقالة املعلم املعين إذا وجد مذنباً 
انني من وتشري الدالئل إىل أن الفتيات تع. والعنف اجلنسي يف املدارس العامة يف جنوب أفريقيا

. التحرش اجلنسي والعنف أكثر من األوالد، ولكن هذه التجارب ال تقتصر علـى الفتيـات         
وجتدر اإلشارة إىل أن التحرش اجلنسي واجلرمية املتعلقة باجلنس هي مشكلة اجتماعية كربى             

غري أن على املدارس مسؤولية خاصة يف محاية الـشباب مـن املـشاكل      . يف جنوب أفريقيا  
 فيما يتعلق بالتمييز والتحـرش والعنـف         مزدوجاً وجيب أن يؤدي التعليم دوراً    . االجتماعية

. ، جيب أن مينع وقوع مثل هذه األنشطة يف املؤسسات التعليميـة           فأوالً. اجلنساين أو اجلنسي  
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، جيب أن يعبئ التعليم وسيلة لتنمية املعارف واملهارات لدى الطالب والتوجيه احليايت هلم ثانياً
  .هنم ينبذون التمييز والعنف اجلنساين ويصبحون من الداعني ملكافحتهللتأكد من أ

وتلتزم الوزارة مبعاجلة قضايا العنف والتحرش يف املدارس بتهيئة بيئة آمنـة وراعيـة                -١١٧
، وضـعت   ٢٠٠١ويف عـام    . وبيئة مواتية للتعلم والتعليم، سواء يف داخل وخارج الصف        

 دليـل  - القائم على اجلنس يف مدارس جنوب أفريقيـا    العنف: لنفتح عيوننا ‘الوزارة الدليل   
ويهدف هذا الدليل املدرسي ملساعدة اآلباء واملعلمني واملتعلمني يف احلد          . ‘إرشادي للمعلمني 

وميثل الـدليل أداة للتنميـة املهنيـة        . من هذه احلاالت من التمييز والعنف أو القضاء عليها        
املدارس واهليئات اليت تدير املدارس علـى فهـم         ويستخدم لتدريب املعلمني، وهيئات إدارة      

أسس هذه األعمال، وإعداد االستراتيجيات والنهج اليت ميكن أن تساعد يف السيطرة علـى              
  .هذه السلوكيات غري املقبولة

 وضعت الوزارة مبادئ توجيهية ملنـع وإدارة العنـف والتحـرش         ٢٠٠٨ويف عام     -١١٨
والغرض من هذه املبادئ التوجيهية هـو       ). دئ التوجيهية املبا(اجلنسيني يف املدارس احلكومية     

مساعدة املدارس العامة يف احلفاظ على احلد األدىن من اإلجراءات املوحدة ملعاجلة ادعـاءات             
العنف والتحرش اجلنسيني، وحتديد تفاصيل الكيفية اليت ينبغي أن تعامل هبا املدارس العامـة              

ويقـصد  . هذه األفعال، أو من ُيزعم ارتكاهبم هلاضحايا العنف والتحرش اجلنسي، ومرتكيب   
 مساعدة ضحايا العنف والتحرش اجلنسي فيما يتعلق بإجراءات اإلبالغ والتمـاس            هبا أيضاً 
وُيستهدف باملبادئ التوجيهية هيئات إدارة وحكم املدارس ومسؤويل األحياء، لرفع          . التدخل

 وأصدرت الوزارة أيـضاً  . يف املدارس مستوى الوعي بأمهية وجود إطار إلدارة هذه املشاكل         
لمعلمني، بعنوان مواد جنسانية، ونشرت يف صحيفة املعلـم بـني           لسلسلة من مواد الدعم     

 على فهم وركزت املالحق الثالثة األخرية حتديداً. ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
ريب الداعم يف ثالث    وباإلضافة إىل ذلك، أجرت املديرية التد     . واستخدام املبادئ التوجيهية  

واضطلعت إدارات املقاطعات، وما زالت تضطلع مبزيد من        . ٢٠٠٩مقاطعات يف أوائل عام     
 املواد اجلنـسانية    وأثبتت أيضاً . التدريب على مستوى املقاطعات على استخدام هذه املوارد       

دارة العنـف   واملبادئ التوجيهية أهنا إطار مفيد للدعوة والتوعية، ولتعزيز أمهية وجود إطار إل           
 للمتعلمني لتزويـد الدارسـني      ، وضعت الوزارة كتيباً   ٢٠١٠ويف عام   . اجلنسي يف املدارس  

باملعرفة والفهم للتحرش اجلنسي والعنف اجلنسي، وآثارمها، وسبل محاية أنفسهم من اجلناة،            
وختطط اإلدارة لتوزيع هذه الكتب     . وأماكن اإلبالغ عن هذا األمر املؤسف يف حال حدوثه        

ى أوسع نطاق ممكن لتمكني املتعلمني من التعامل مع هذه القضية لكي يعملوا بنشاط على               عل
ووزارة التعليم األساسي، باإلضافة إىل ذلك، يف سبيلها      . مواجهة االعتداء اجلنسي يف املدارس    

إىل وضع مبادئ توجيهية لإلبالغ عن األشخاص غري املناسبني للعمـل مـع األطفـال يف                
يمية، من أجل محاية املتعلمني من خماطر التفاعل مع أشـخاص حيتمـل أن              املؤسسات التعل 
  .يكونوا خطرين
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التـدخل املبكـر    /وحيتوي برنامج املدارس اآلمنة على عنصرين، فله جانب للوقاية          -١١٩
ويهدف الربنامج إىل تشجيع األخـذ بنـهج متكامـل ومتعـدد            . وجانب إلنفاذ القوانني  

صحاب املصلحة للمشاركة يف شبكة واسعة من اخلـدمات         التخصصات إزاء املتعلم حيشد أ    
وعلى ضوء هذا الربنامج، من املستحـسن أن        . اليت حتمي األطفال وجتعل املدارس أكثر أماناً      

 وينبغي أن يكون الفريق قادراً    .  متعدد التخصصات لسالمة املدرسة    تنشئ كل مدرسة فريقاً   
ل على مساعدة الـشرطة يف حتليـل     على وضع خطة لضمان سالمة املدرسة، وميكنه احلصو       

وعلى أساس هذا التحليل، ميكن لفريق سالمة املدرسة حتديـد أولويـات      . منط اجلرمية /خطر
وفيما يتعلق جبوانب إنفاذ القانون، تقوم      . األنشطة اليت يتخذها ورصدها على أساس مستمر      

 طلب ومبوافقـة    الشرطة بالنظر يف الشكاوى من اجلرائم وقد جتري عمليات تفتيش بناء على           
  . من هيئة إدارة املدرسة

وتشمل أفرقة السالمة وهيئات إدارة املدارس يف تكوينها اآلباء واملـربني وممثلـي               -١٢٠
وتنشأ جلان املدرسة اآلمنة وتستخدم كمنصة لتنفيذ الربامج ومعاجلة القضايا املتعلقة . املتعلمني

املصلحة داخل املدرسـة كـاملتعلمني،   وتضم جلنة املدرسة اآلمنة أصحاب    . بسالمة املدرسة 
ومن اجلهـات الفاعلـة     . واآلباء، واملعلمني، وأعضاء هيئة إدارة املدرسة وأفراد أمن املدرسة        

اإلضافية دائرة الشرطة يف جنوب أفريقيا، وشرطة العاصمة وأعضاء اجملالس اإلشرافية احمللية،            
وحتدد أدوار ومسؤوليات كل مـن      واألخصائيون االجتماعيون ومنتديات الشرطة اجملتمعية،      

  . هذه اجلهات يف اللجنة مبا جيعل من املدارس بيئة مأمونة ومواتية للتعلم
 الشرطة والتعليم األساسي بعض الربوتوكوالت اليت تـبني طبيعـة          راوقد وضع وزي    -١٢١

وتدعم هذه الربوتوكوالت خطة عمل وطنية تعطي أولوية االهتمـام          . التعاون بني الوزارتني  
واختريت هذه املـدارس    .  مدرسة يف مجيع أحناء البلد     ٩ ٠٠٠ التعاون املشترك لعدد يبلغ      يف

ومـن  . على أساس أهنا أظهرت أكرب عدد من التحديات اليت هتدد سالمة اجملتمعات املدرسية       
 أن تستفيد وزارة التعليم األساسي من برنامج التوجيـه احليـايت يف أن تنقـل                املزمع أيضاً 
  .قيم واملهارات اليت تبين لديهم القدرة على التحمل وعلى مقاومة اجلرميةللمتعلمني ال

ويوجد لدى الشرطة برنامج تدرييب خاص للمسؤولني عن منع اجلـرائم املدرسـية               -١٢٢
  .مصمم لتمكينهم من التفاعل مع الشباب يف مبادرات ملنع اجلرمية

مل للمدارس اآلمنة على مسؤويل     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أخذ يف توزيع معا         -١٢٣
، ")أيها الضابط أوقف اجلرمية   "، و "تبىن شرطياً ("الشرطة الذين يعملون مع األوساط املدرسية       

وهذا املصنف عبارة عن دليل للمـوارد  .  عن املعلمني العاملني مع برامج املدرسة اآلمنة    فضالً
 املتعلمني والقيام بالتدخالت    للمساعدة يف حتديد مؤشرات التحديات االجتماعية اليت تواجه       

ومن األمثلة على ذلك معاجلة البلطجـة،       . اليت ُيعرف أهنا ناجعة يف التصدي هلذه التحديات       
كما أنه يـزود    . واستخدام األسلحة، واملشاركة يف العصابات واملخدرات والعنف اجلنسي       
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 التواصل وتـسوية    الشباب مبهارات التوجيه احليايت، الذي يشمل التعامل مع التوتر وحتسني         
  .الرتاعات بالوسائل اإلجيابية

لإلنذار املبكر كـأداة    " هاليسيكا"ويف اآلونة األخرية استعيض عن املصنف بنظام          -١٢٤
ويستهدف نظام هاليسيكا اجملتمع املدرسي بصفة عامـة ألنـه    . للتدخالت من قبل املدارس   

 أن يستجيبوا بفعاليـة للجرميـة       يوفر أدوات الستهداف اآلباء واملعلمني واملتعلمني من أجل       
  . والتهديدات األمنية

  معلومات إضافية  ٦-١-٩-٢

  معلومات عن اهلياكل األساسية للمدارس وخاصة يف املناطق الريفية  ١-٦-١-٩-٢
، من خالل مبادرة التعجيل     ٢٠١٤-٢٠١٠ينصّب تركيز اخلطة االستراتيجية للفترة        -١٢٥

 على مجيع املدارس اليت ال تليب معايري السالمة واملعـايري           بإجناز اهلياكل األساسية للمدارس،   
.  على املتعلمني واملعلمني   األساسية واملدارس اليت شيدت من مواد غري مالئمة وتشكل خطراً         

وستزود املدارس احملرومة من اخلدمات األساسية بامليـاه والكهربـاء والـصرف الـصحي              
ن مواد غري مالئمة وخاصـة الطـني، سـيتم          ويف حالة بناء املدرسة بالكامل م     . واألسوار

  ). تتوافر هبا مجيع املرافق(االستعاضة عن هذه املدرسة بأخرى صاحلة لألداء الوظيفي األمثل 
وقد مت وضع استراتيجية من أربعة أفرع للتنفيذ التدرجيي ملبادرة التعجيـل بإجنـاز                -١٢٦

اصل مع إدارات التعليم يف األقـاليم       اهلياكل األساسية للمدارس؛ يتعلق أول فرعني منها بالتو       
الستكشاف الكيفية اليت ميكنها أن تعيد هبا ترتيب األولويات املـستهدفة مـن خمصـصات          

  ؛األقاليم على حنو أكثر فعالية
معاجلة املدارس اليت حتتاج إىل االرتقاء مبستويات السالمة فيها إىل املستوى الوظيفي  '١'

  ؛ مدرسة٣ ٦٢٧، وعددها ٢٠١٤األساسي حبلول عام 
  ؛ ٢٠١٤استبدال كافة املدارس ذات اهلياكل الكاملة غري املناسبة حبلول عام  '٢'

  :ويهدف الفرعان الثالث والرابع من املبادرة إىل  
االستعاضة عن كافة املدارس املبنية بكاملها من الطني الواقعة يف مقاطعة الكيـب              '٣'

  ؛ مدرسة مبدارس أخرى٣٩٥الشرقية وعددها 
الغرف املتخصصة، وعلـى سـبيل املثـال        (املساحات األساسية   تزويد املدارس ب   '٤'

 .)اجمموعات اإلدارة واملختربات واملكتبات، وما إليه
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سـيتم  ( تفاصيل مبادرة التعجيل بإجناز اهلياكل األساسية للمـدارس          ١وترد يف اجلدول    
  ). ٢٠١١يناير /تأكيدها بصفة هنائية يف كانون الثاين

 اجملموع ٢٠١٣/٢٠١٤ ٢٠١٢/٢٠١٣ ٢٠١١/٢٠١٢ تركيز املبادرة

اهلياكـل غـري    (اهلياكل األساسية للمدارس    
الئقة، فيما عدا الطينية، واليت أعادت إدارات       

 )التعليم يف املقاطعات ترتيب أولوياهتا

  مدرسة٧٤   مدرسة١٥   مدرسة٣٧   مدرسة٢٢

  )الطني(هياكل غري الئقة 
 )منحة مشروطة(

  مدرسة٣٩٥   مدرسة٨١   مدرسة١٩٨   مدرسة١١٦

دون مـستويات األمـان     (هياكل أساسـية    
األساسية وأعادت اإلدارات التعليمية ترتيب     

 )أولوياهتا

  مدرسة٣٦٢٧  مدرسة٢٢٠٠  مدرسة١٢٤٥   مدرسة١٨٢

  املسافة اليت يقطعها املتعلمون مشياً إىل املدرسة، واختاذ تدابري للمساعدة يف جمال النقل ٢-٦-١-٩-٢
وبالنسبة لغالبية  . عظمى من املتعلمني إىل املدرسة سريا على األقدام       تذهب الغالبية ال    -١٢٧

تكون مدة الرحلة من الباب إىل الباب للوصول إىل وجهتهم          )  يف املائة  ٧٠(هؤالء املتعلمني   
 أطول من ساعة     يف املائة من املتعلمني وقتاً     ٧ومع ذلك تستغرق نسبة     .  دقيقة أو أقل   ٣٠هي  

 هلم من فر إدارات التعليم يف املقاطعات وسائل نقل للدارسني متكيناً       وتو. للوصول إىل املدرسة  
ووضعت ).  من املتعلمني يف املدارس مليونا١٢ًأكثر من (احلصول على التعليم املدرسي 

وزارة التعليم األساسي السياسة الوطنية للعدالة يف هتيئة بيئة مواتية من الوجهة املادية             
، ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١ ونشرهتا يف اجلريدة الرمسية يف       للتعليم والتعلم يف املدرسة،   

وتقرر هذه السياسة أن موقع املدرسة ينبغي أن يكفل         . ٣٣٢٨٣اجلريدة الرمسية العدد    
سهولة الوصول إىل الطرق، وخطوط الصرف الصحي واخلدمات األساسية األخـرى،       

وتعكف .  كيلومترات ١٠ب  من املدرسة وإليها     وبالتايل حددت املسافة املقطوعة سرياً    
وزارتا التعليم األساسي والنقل يف الوقت احلاضر على وضع السياسة الوطنيـة لنقـل              

  ).٢٠١١مارس /آذار(الدارسني يف صورهتا النهائية 

  العمالة   ١٠-٢  

  )٢٠ - س(األجر خالل إجازة األمومة   ١-١٠-٢  
ار قانون الشروط األساسية    ُينظر يف منح األجر الكامل يف أثناء إجازة األمومة يف إط            -١٢٨

للعمل، وإن كانت قد دارت مناقشات يف اجمللس االقتصادي واإلمنائي الوطين بشأن األجـر              
ويوفر صندوق التـأمني    . ومل تسفر تلك املناقشات عن شيء ملموس      . خالل إجازة األمومة  
  .  الستحقاق األمومة للمسامهني يف الصندوق‘ استكماالً‘ضد البطالة بالفعل 
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  التحقيق يف حالة خدم املنازل  ٢-١٠-٢  
 يف حالة قطاع خدم املنازل، أوصي       ٢٠٠١يف أعقاب التحقيق الذي أجري يف عام          -١٢٩

ومت تعريـف اخلـادم   . بتحديد أجور خمتلفة خلدم املنازل العاملني بدوام كامل وبدوام جزئي        
 أيـام يف    بدوام جزئي بأنه موظف يعمل لدى صاحب العمل نفسه ملدة ال تتجـاوز ثالثـة              

ومت تعريف اخلادم بدوام كامـل بوصـفه        .  ساعة يف األسبوع   ٢٧األسبوع أو ال تزيد على      
ونتيجة لذلك مت ربـط احلـد األدىن   . العامل الذي يعمل لساعات أطول من املذكورة أعاله   

  .  راند٦٥٠مببلغ ) باء( راند وللمنطقة ٨٠٠مببلغ ) ألف(لألجور الشهرية للمنطقة 
ز بني سعر احلد األدىن للساعة بني العاملني بدوام كامل وبدوام جزئـي،             ويف التميي   -١٣٠

  : اعتِمد النهج التايل، بأن يكون
 رانـد يف    ٤,١٠): املنطقة ألف (املعدل للعاملني بدوام كامل يف املناطق احلضرية         •

 ؛)ساعة يف األسبوع٤٥ ملدة  راند شهريا٨٠٠ً(الساعة 

 ؛ راند يف الساعة٤,٥١: طق احلضريةاملعدل للعاملني بدوام جزئي يف املنا •

ــد يف ٣,٣٣  ) :املنطقة باء(املعدل للعاملني بدوام كامل يف املناطق الريفية  •  رانـ
 ؛)ساعة يف األسبوع٤٥ ملدة  راند شهريا٦٥٠ً(الساعة 

 ؛ راند يف الساعة٣,٦٦: املعدل للعاملني بدوام جزئي يف املناطق الريفية •

خدم يف حتديد املناطق ألف وباء متوسط دخل        ومع ذلك ينبغي مالحظة أنه قد است       •
. ١٩٩٦األسرة املعيشية املسجل بالنسبة للمنطقة البلدية املعنية يف تعـداد عـام             

 :واستند ترسيم احلدود إىل النهج التايل

 البلديات اليت كان متوسط دخل األسرة املعيـشية فيهـا أكـرب             -املنطقة ألف    •
 ؛ سنويا٢٤ ٠٠٠ من

يات اليت كان متوسط دخل األسرة املعيـشية فيهـا يتـراوح             البلد -املنطقة باء    •
  . راند سنويا٢٤ً ٠٠٠ راند و١٢ ٠٠٠ بني

واألجـور يف   . شبه حـضرية  ) باء(حضرية، واملناطق   ) ألف(وبصفة عامة، املناطق      -١٣١
  . املنطقة ألف أعلى باملقارنة مع املنطقة باء

. ث سنوات وجيري استعراضها سـنوياً    ومت حتديد احلد األدىن هلذه املعدالت ملدة ثال         -١٣٢
  : على النحو التايلواحلد األدىن لألجور الشهرية خلدم املنازل حالياً

 رانـد يف    ٧,٧٢): املنطقة ألف (املعدل للعاملني بدوام كامل يف املناطق احلضرية         •
 ؛)ساعة يف األسبوع٤٥ مقابل العمل ملدة  راند شهريا١ً ٥٠٦,٣٥(الساعة 

 ؛ راند يف الساعة٩,١٢: وام جزئي يف املناطق احلضريةاملعدل للعاملني بد •
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 راند يف الساعة    ٦,٤٤ ):املنطقة باء (املعدل للعاملني بدوام كامل يف املناطق الريفية         •
 ؛) ساعة يف األسبوع٤٥ يف الشهر مقابل العمل ١ ٢٥٦,١٤(

  . راند يف الساعة٧,٦٠ :املعدل للعاملني بدوام جزئي يف املناطق الريفية  •
لغرض حتديد الزيادات يف األجور السنوية، يستخدم مؤشر أسعار املـستهلكني أو              -١٣٣

  .التضخم على النحو الذي تعلنه إحصاءات جنوب أفريقيا

  قرارات حتديد األجور   ٣-١٠-٢  
وال يستند حتديد احلد األدىن لألجور يف القطاعات إىل نـوع اجلـنس للمـوظفني              -١٣٤

 ٧٥ الشروط الرئيسية للعمالة يف جنـوب أفريقيـا، رقـم            فقانون. معّينالعاملني يف قطاع    
، ينص على معيار واضح يلزم االمتثال له عند وضع احلـد األدىن لألجـور يف                ١٩٩٧ لعام

ومن املسائل األخرى اليت يتعني النظر فيها قدرة أصحاب العمل علـى دفـع              . معّينقطاع  
تمل لألجور املقترحة على العمالة     األجور، وتكاليف املعيشة، وختفيف حدة الفقر، واألثر احمل       

وهذا يعين بالتايل أنه بصرف النظر عن جنس العـاملني يف      . احلالية أو على خلق فرص العمل     
  .، سوف يكون من حق مجيع املوظفني احلصول على نفس احلد األدىن لألجورمعّينقطاع 
ملسؤولية عن رصد   وكما ورد أعاله، تقع على عاتق اللجنة املعنية بظروف العمالة ا            -١٣٥

ويف القطاعات اليت توجد فيها مـستويات  . التقدم احملرز يف ضمان احلق يف املساواة يف األجر    
حمددة لألجور يف القطاع، تضمن اللجنة أنه مل يتم حتديد احلد األدىن لألجور على أسـاس                

  .نوع اجلنس بل على أساس املعيار املنصوص عليه يف القانون
 باإلضافة إىل ذلك، من الدول املوقعة على اتفاقية منظمة العمـل            وجنوب أفريقيا،   -١٣٦

. بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية          ) ١٠٠رقم  (الدولية  
العملية، ال تزال التفرقة يف األجور حتدث وكذلك         ومع أن هذا هو احلال، إال أنه يف املمارسة        

  .  مهنية معينة، ال سيما يف قطاع الشركاتاخنفاض متثيل املرأة يف قطاعات
 إىل ما يلـي     ٢٠١٠-٢٠٠٩: ويشري التقرير السنوي العاشر للجنة العدالة يف العمل         -١٣٧

  :فيما يتعلق بالترقية جلميع أرباب العمل
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  أجانب  إناث  ذكور

  اجملموع  إناث  ذكور  أبيض  هندي  ملون  أفريقي  أبيض  هندي  ملون  أفريقي  املستويات املهنية
  اإلدارة العليا  ١ ١٨٥  ٧  ٢٦  ١٤١  ٢٦  ٣٧  ٦٣  ٤٩٢  ٨٧  ٦٢  ٢٤٤

٢٠٫٦   
  يف املائة

٥٫٢   
  يف املائة

٧٫٣   
  يف املائة

٤١٫٥   
  يف املائة

٥٫٣   
  يف املائة

٣٫١   
  يف املائة

٢٫٢   
  يف املائة

١١٫٩   
  يف املائة

٢٫٢   
  يف املائة

٠٫٦  
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

  كبار املسؤولني ٠٢٨ ٢ ٢٨ ١٠٠ ١٣٦ ١ ٢٦١ ٢٠٣ ٦٦٤ ٥٠٨ ٢ ٤٩٢ ٣٩٤ ٢٤٢ ١
١٧٫٧   
  يف املائة

٥٫٦   
  يف املائة

٧٫٠   
  يف املائة

٣٥٫٧   
  يف املائة

٩٫٤  
  يف املائة

٢٫٩   
  يف املائة

٣٫٧   
  يف املائة

١٦٫٢   
  يف املائة

١٫٤   
  يف املائة

٠٫٤   
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

ـاً   ٣٢ ٤٣٧  ١١٣  ٢٩٢  ٤ ٩٣٢  ١ ٣١٩  ١ ٩٦٩  ٥ ٣٦٠  ٧ ٠٩٨  ١ ٧٩١  ٢ ٠٦٦  ٧ ٤٩٧ ــون مهنيـ ،املؤهل
واملتخصــصون مــن
ذوي اخلــربة، علــى
 صعيد اإلدارة املتوسطة

٢٣٫١   
  يف املائة

٦٫٤   
  يف املائة

٥٫٥   
  يف املائة

٢١٫٩   
  يف املائة

١٦٫٥   
  يف املائة

٦٫١   
  يف املائة

٤٫١   
  يف املائة

١٥٫٢   
  يف املائة

٠٫٩   
  يف املائة

٠٫٣   
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  ئةيف املا

العمال املهرة يف التقنية   ٩٥ ٣٧٦  ١٢٧  ٥٢٨  ٩ ٣٠٣  ٢ ٥٥٦  ٥ ٨٣٣ ٢٢ ٥٥٠  ١٠ ٣٥٢  ٢ ٩٥٨  ٧ ٠٤٧ ٣٤ ١٢٢
، ون أكادميياًـواملؤهل

دئون ـواملديرون املبت
،واملشرفون واملالحظون

  واملدراء

٣٥٫٨   
  يف املائة

٧٫٤    
  يف املائة

٣٫١   
  يف املائة

١٠٫٩   
  يف املائة

٢٣٫٦   
  يف املائة

٦٫١   
   املائةيف

٢٫٧   
  يف املائة

٩٫٨  
  يف املائة

٠٫٦   
  يف املائة

٠٫١  
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

أشباه املهرة واخلاضعون   ٨٦ ٨٢٥  ٦٦ ٢ ٢٢٨  ٣ ٨٥٠  ١ ١١٣  ٦ ٣٢٣ ٢٢ ٣٢٣  ٢ ٦٧٤  ١ ١٧٣  ٥ ٩٢٧ ٤١ ١٤٨
   ٤٧٫٤  للقرارات التقديرية

  يف املائة
٦٫٨   

  يف املائة
١٫٤   

  يف املائة
٣٫١   

  يف املائة
٢٥٫٧   
  يف املائة

٧٫٣   
  يف املائة

١٫٣   
  يف املائة

٤٫٤  
  يف املائة

٢٫٦   
  يف املائة

٠٫١   
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

 لتحديدغري املهرة وفقاً  ١٧ ٣١١  ٣٣  ٢٩٥  ٢٠٧  ٤٩  ١ ٦٦٠  ٤ ٥٠٤  ٣٦٢  ١٢٢  ١ ٥٢٢  ٨ ٥٥٧
   ٤٩٫٤  صنع القرار

  يف املائة
٨٫٨   

  يف املائة
٠٫٧   

  يف املائة
٢٫١   
  ئةيف املا

٢٦٫٠   
  يف املائة

٩٫٦   
  يف املائة

٠٫٣   
  يف املائة

١٫٢  
  يف املائة

١٫٧   
  يف املائة

٠٫٢  
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

  جمموع الدائمني ١٦٢ ٢٤٠ ٣٧٤ ٤٦٩ ٣ ٥٦٩ ١٩ ٣٢٤ ٥ ٠٢٥ ١٦ ٤٦٤ ٥٥ ٤٨٦ ٢٣ ٦٢٣ ٦ ٠١٨ ١٧ ٨١٠ ٩٢
٣٨٫٦   
  يف املائة

٧٫١   
  يف املائة

٢٫٨   
  يف املائة

٩٫٨  
  ئةيف املا

٢٣٫١   
  يف املائة

٦٫٧   
  يف املائة

٢٫٢   
  يف املائة

٨٫١  
  يف املائة

١٫٤   
  يف املائة

٠٫٢  
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

  املوظفون املؤقتون  ٦ ٢٠٦  ٢١  ٦١  ٢٧٥  ٤٩  ٤٢٥  ١ ٣٢٣  ٣٦١  ٧١  ٤٨٧  ٣ ١٣٣

٥٠٫٥   
  يف املائة

٧٫٨   
  يف املائة

١٫١   
  يف املائة

٥٫٨  
  يف املائة

٢١٫٣   
  يف املائة

٦٫٨   
  يف املائة

٠٫٨   
  يف املائة

٤٫٤   
  يف املائة

١٫٠   
  يف املائة

٠٫٣   
 يف املائة

١٠٠٫٠   
  يف املائة

 ٣٦٨ ٢٤٦ ٣٩٥ ٥٣٠ ٣ ٨٤٤ ١٩ ٣٧٣ ٥ ٤٥٠ ١٦ ٧٨٧ ٥٦ ٨٤٧ ٢٣ ٦٩٤ ٦ ٥٠٥ ١٧ ٩٤٣ ٩٥  اجملموع الكلي  
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ف حنـو    داخل العمل مع امليل الطفي     وتشري البيانات إىل أن التمييز ال يزال موجوداً         -١٣٨
حصول الرجال على الترقيات بدرجة أكرب من النساء بصفة عامة، والبيض بدرجة أكرب من              

وعلى الرغم من أن التشريع     .  داخل قطاع العمالة   وال تزال النساء البيض أقل حظاً     . األفارقة
يضمن عدم التمييز يف قطاع العمل، وأن املساواة يف األجر على العمل ذي القيمة املتـساوية                

 مثل كسب الرجل، فليست هذه األمور مترمجة على حنو          ن للمرأة بشكل متزايد كسباً    تضم
  .  إىل حتول فعلي يف القطاع االقتصاديكاف إىل زيادة يف املسامهات وصوالً

 استعراض قانون العدالة يف العمل وتعديله من أجل         وعالوة على ذلك، جيري حالياً      -١٣٩
وجيري استعراض اجملاالت الرئيـسية التاليـة يف        . يذهمعاجلة بعض أوجه القصور وتعزيز تنف     

  :القانون لتعديلها
يلزم إدراج بند جديـد يف القـانون        : األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة      •

للتعامل مع التمييز الصريح غري العادل من جانب صاحب العمـل فيمـا يتعلـق               
نفس العمل، أو بعمـل     بشروط وظروف العمل بالنسبة للموظفني الذين يقومون ب       

فالتفرقة ترقى إىل متييز غري عادل مـا مل يـستطع           . مماثل أو بعمل مساوٍ يف القيمة     
صاحب العمل أن يبني أن االختالفات يف األجور أو غريها من ظـروف العمـل               

  .تستند يف الواقع إىل معايري عادلة مثل اخلربة واملهارة واملسؤولية، وما إىل ذلك
لعمل الدولية انتقادات إىل عدم وجود حكم للتعامل صراحة مـع           وجهت منظمة ا    -١٤٠

وسيوفر إدراج بند   . التمييز يف األجور على أساس العرق واجلنس يف قانون العدالة يف العمل           
 للمطالبات باملساواة يف األجر لتفعيل احلماية الدستورية للمـساواة    واضحاً يف القانون أساساً  

  .ل الدولية األساسية امللزمة جلنوب أفريقياوحتقيق االمتثال ملعايري العم
بد من تبسيط إنفاذ أحكام قانون العدالة        ال: إنفاذ األحكام املتعلقة بالعمل اإلجيايب     •

يف العمل من أجل القضاء على غري الضروري من اخلطوات اإللزاميـة واملعـايري              
عزز هذا التبسيط   وسي. اإللزامية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف تقييم االمتثال         

. اإلنفاذ الفعال ومينع استخدام أسلوب االستعراضات كآلية لتأخري عملية اإلنفـاذ          
ولن مينع أرباب العمل الذين يشعرون بالغنب بسبب بعض القرارات من الطعن يف             

وجيوز للمدير العام أن يطلب إىل حمكمة العمل        . هذه القرارات يف الوقت املناسب    
  .لعمل الذي ال ميتثلفرض غرامة على صاحب ا

 ٢٠١٠ديسمرب  /أعلنت احلكومة أربعة مشاريع قوانني جديدة يف أوائل كانون األول           -١٤١
 للتعليق العام، وهي مشروع قانون خدمات التوظيف، ومشروع قانون تعديل قانون            التماساً

العدالة يف العمل، ومشروع قانون تعديل الشروط األساسية للعمل ومشروع قانون تعـديل             
وهي تشمل تدابري لضمان األمن الوظيفي، واملعاقبة على عمالة األطفال،          . العالقات العمالية 

 من العقود املتجـددة؛ وفـرض   وإلزام أصحاب األعمال بتوظيف املوظفني بشكل دائم بدالً     
املساواة يف األجر عن العمل املتساوي، وإنشاء وكالة للتوظيف يف الدولة تدرج فيها مجيـع               
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شاغرة يف القطاع اخلاص ومجيع املوظفني اجلدد؛ وإلزام مجيع وكاالت التوظيـف        الوظائف ال 
 والسماح بشطب تسجيلها من ِقبل وزير العمل؛ وتغـرمي الـشركات            - بأن تكون مسجلة  

 بل وسجن أرباب العمل     – يف املائة من عائداهتا السنوية على عدم االمتثال          ١٠ىل  إيصل   ما
  .اكهم بعض القواعدملدة ال تقل عن سنة مثنا النته

  الصحة  ١١-٢  

زيادة فرص حصول املرأة على اخلدمات الصحية املالئمة والفعالـة، وخاصـة بالنـسبة                ١-١١-٢  
  )٢٣ - س(للفتيات 
 للعمل على تقدمي اخلدمات، يقوم على تعزيز   ميثل هنج الرعاية الصحية األولية منهاجاً       -١٤٢

د من املبادرات لتحسني فرص احلصول على       وقد مت تنفيذ عد   . الصحة والوقاية من األمراض   
وكان من أوىل املبادرات إلغاء رسوم املستخدم لألطفال        . اخلدمات الصحية للنساء والفتيات   

 رسـوم   يف وقت الحق، أزيلـت أيـضاً      . دون سن السادسة والنساء احلوامل واملرضعات     
وكان من  . اجملان للجميع  ب وأتيحت الرعاية الصحية األولية أيضاً    . املستخدم بالنسبة للمعوقني  
  :بني التدابري األخرى ما يلي 

برنامج أمناط احلياة الصحية وهو يركز على تعزيز صحة الشباب من خالل توجيه              •
الرسائل ذات الصلة بتعاطي التبغ والكحوليات، وأمناط احلياة اجلنـسية الـصحية            

ية الشائعة والتثقيف والنظام الغذائي والتمرينات الرياضية من خالل الربامج التلفزيون      
والتمكني الصحي واإلذاعات احمللية واملناهج الدراسـية واللوحـات اإلعالنيـة           

 ؛وامللصقات

وجيري تعزيز مبادرة املدارس املعززة للصحة واخلدمات الصحية املدرسـية، مـع             •
التشديد على تعزيز الصحة الشخصية واجلنسية والوقاية من اإلصـابات املتعمـدة      

 ؛ مبا يف ذلك العنف، والعدوى، واحلمل وتعاطي املخدراتوغري املتعمدة،

توفري اخلدمات الصحية املالئمة  للشباب لزيادة فرص حـصول الـشباب علـى               •
 ؛اخلدمات الصحية

وضعت استراتيجية منع احلمل يف سن املراهقة لتحسني الصحة واحلقوق اجلنـسية             •
مل غري املرغوب فيـه،     للمراهقات من خالل املهارات احلياتية واحلد من نسبة احل        

يف ذلك التعرض لإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتـصال اجلنـسي              مبا
، ومتكني الفتيات والفتيان من القيـام       )ومنها فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز     (

 ؛باختيارات أفضل حلياهتم من خالل التعليم

 ٨٠ملوسع للتحصني حاليا نسبة     جتاوز الربنامج ا  . اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة    •
 ؛يف املائة من التغطية



CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1 

GE.11-40098 52 

وأحد عناصر هذا الربنامج هو برنامج التغذية للمدرسة        . الربنامج املتكامل للتغذية   •
االبتدائية، الذي يتضمن برامج التغذية املدرسية، ومـشاريع التغذيـة اجملتمعيـة،            

 ؛وحدائق اخلضراوات يف املدارس، ومشاريع إلدرار الدخل

محلة ("دت مبادرة املشورة والفحص املتعلقان بفريوس نقص املناعة البشرية          وأوج •
، والعالج مبضادات   "محلة منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل       "و" اعرف حالتك 

 ؛سلسلة متصلة من خدمات الرعاية والوقاية) فريوسات النسخ العكسي

عي الـسريري   إدارة التعامل مع االعتداءات اجلنسية من خـالل الطـب الـشر            •
، وزيادة فرص احلصول على الرعاية      )املمرضات واألطباء يف جمال الطب الشرعي     (

الدعم النفسي واالجتماعي، الوقاية بعد التعرض، وخـدمات اإلحالـة          (الصحية  
للناجني من االعتداءات اجلنـسية داخـل املرافـق         ) وجتميع أدلة الطب الشرعي   

 ؛الصحية

ة للوالدة كاستراتيجية لضمان جـودة الرعايـة        تستخدم الرعاية األساسية السابق    •
 ؛خالل فترة ما قبل الوالدة وبالتايل حتسني نتائج احلمل

وتشمل الربامج األخرى العالج الفوري املتالزمي من األمراض اليت تنتقـل عـن              •
مبا يف (طريق االتصال اجلنسي، وتقدمي الرعاية املرتلية والدعم للمصابني واملتضررين         

والتعبئة االجتماعية ومتكني اجملتمعـات احملليـة،       ) يت يرأسها أطفال  ذلك األسر ال  
 ؛ومكافحة السل والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية ملكافحة األمراض الناهزة

، وأنشئت جلنة وطنية معنية بـالتحقيق  وأصبح اإلبالغ عن الوفيات النفاسية إلزامياً    •
يق يف مجيع الوفيات النفاسية املبلغ       للتحق ١٩٩٧السري يف وفيات األمهات يف عام       

عنها داخل املرافق الصحية للوقوف على حجم الوفيات النفاسية، ومنط مسبباهتا،           
والعوامل اليت ميكن جتنبها، والفرص املهدرة، ولتحديد أي تدٍن للرعايـة الطبيـة             

 ؛املتعلقة هبذه الوفيات، وتقدمي توصيات بشأن احلد من وفيات األمهات

إىل أن نسبة   ) وهو تقرير للجنة   (٢٠٠٧-٢٠٠٥ر إنقاذ األمهات للفترة     يشري تقري  •
كبرية من الوفيات النفاسية تعزى لعدوى غري مرتبطة باحلمل وخاصة فريوس نقص            

 ؛اإليدز/املناعة البشرية

، )دواء واحد (فيما يتعلق بالعالج األحادي للوقاية من االنتقال العمودي للعدوى           •
يف ) دواءان( على أن يستحدث العالج الثنائي       ٢٠٠٤ام  بدأ العالج األحادي يف ع    

وبينما بدأت معدالت االنتقال تنخفض مع إدخال العالج الثنـائي،          . ٢٠٠٨عام  
 مت ٢٠١٠ويف عـام    . كان من الواضح أنه يلزم بذل جهود إضافية لتعزيز الربنامج         

لطفل بـل   تعزيز هذا الربنامج لكي ال يقتصر تركيزه على منع انتقال العدوى إىل ا            
 ؛ عن طريق توفري العالج لألم حتقيقا لرفاههاميتد أيضاً
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وباإلضافة إىل منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل، من املسلم بـه أن يكـون                 •
وبدأ . للمرأة احلق يف العالج من فريوس نقص املناعة البشرية للحفاظ على صحتها           

قري املضادة لفريوسات النسخ    اآلن يوصف للنساء احلوامل العالج مدى احلياة بالعقا       
 أو يقل عن ذلك ويظل العدد كـذلك  CD4 350العكسي عندما يبلغ عدد اخلاليا 

 ١ يف الواقع العملي منـذ  CD4 أو أقل من اخلاليا      ٣٥٠ويطبق العدد   . بعد الوالدة 
 لإلعالنات الرئاسية، على النساء اللـوايت حيـتجن إىل           وفقاً ٢٠١٠أبريل  /نيسان

 ؛ على صحتهناة مبضادات فريوسات النسخ العكسي حرصاًالعالج مدى احلي

وتشارك وزارة الصحة مشاركة نشطة يف اتباع هنج متعدد القطاعات إزاء مبادرة             •
وقد أنشئ هذا املركـز     . العنف اجلنسي من خالل منوذج توتوزيال ملراكز الرعاية       

تمعـات   مستشفى من املستشفيات العامة يف اجمل٢٧اجلامع على الصعيد الوطين يف    
وتـرتبط هـذه اخلدمـة    . احمللية اليت ترتفع فيها حاالت االغتصاب بشكل خاص    

املتخصصة مبحاكم اجلرائم اجلنسية ومراكز الشرطة ومكاتب اخلدمة االجتماعية يف          
واملركز مزود أيـضا هبيئـة      . إطار التدخل ملكافحة االغتصاب يف جنوب أفريقيا      

ني االجتماعيني وضباط التحقيـق والقـضاة   ن واألخصائيعني العامّيملتزمة من املدّ 
وتشمل األنشطة الرئيسية لوزارة الصحة إدارة      . والعاملني يف جمال الصحة والشرطة    

األدلة الطبية والقانونية، والدعم النفسي واالجتماعي والوقاية بعد التعرض بغرض          
 احلد من خطر التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية نتيجة لالغتصاب والعنـف،           

  .وبالتايل ملنع اإليذاء الثانوي للناجني من االعتداء اجلنسي

  ) ٢٤ - س" (الوصول إىل مجيع املناطق"الغايات واألهداف يف استراتيجية   ٢-١١-٢  
وهتدف استراتيجية الوصول جلميع املناطق إىل تعميم خدمات التحصني على مجيـع              -١٤٣

يقها بشكل صحيح، من شأهنا حتـسني       واالستراتيجية، يف جوهرها، ويف حال تطب     . األطفال
: وهي تقوم على املبادئ التالية    . نوعية خدمات الرعاية الصحية األولية وفرص احلصول عليها       

وتتمثـل  . ملكية احلي واملنطقة، واالستخدام الكفء للموارد احملدودة، وإشراك اجملتمع احمللي         
لداعم، وختطيط وإدارة املوارد،    إعادة إنشاء خدمات التوعية، وتعزيز اإلشراف ا      : عناصرها يف 

  .وزيادة مشاركة اجملتمع احمللي، وإدارة البيانات، واالستخدام الفعال للبيانات
وبدأت جنوب أفريقيا بتقدمي التدريب على الصعيد الوطين للمقاطعات واملناطق يف             -١٤٤

 يف املائة   ٥٠  ومت بلوغ اهلدف املتمثل يف تنفيذ االستراتيجية يف       . ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
، أفادت املقاطعات بـأن     ٢٠١٠وحبلول هناية عام    . ٢٠٠٧/٢٠٠٨من املناطق حبلول هناية     

ومع ذلك، بسبب القدرة احملدودة، مل يكن املكتب        . مجيع املناطق قد طبقت هنج االستراتيجية     
  . راتيجية على اختاذ تدابري للدعم والرصد وعلى تقييم التنفيذ الفعال هلذه االستالوطين قادراً
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 يف املائة من املناطق اليت حتققـت فيهـا          ٧٠ومل يتم بلوغ الغاية املتمثلة يف وجود          -١٤٥
 إذ توجد حالياً  .  يف املائة  ٩٠بنسبة  ) لألطفال دون السنة الواحدة   (التغطية الكاملة بالتحصني    

.  املائة  يف ٨٠ يف املائة من املناطق فيها تغطية كاملة بالتحصينات ألكثر من            ٦٠نسبة قدرها   
املكورات الرئوية املتقارنـة    ( لقاحني جديدين    ٢٠٠٩واستحدث برنامج التحصني منذ عام      

وأضاف ذلك ساللة أخرى إىل برنامج التحصني مما كان         ). واللقاح املضاد للفريوس العجلي   
وكلما استقرت احلالة وأدمج الربنـامج بالكامـل        . له تأثري على التغطية بالتحصني الكامل     

 اجلديدين، تأمل جنوب أفريقيا يف أن تستأنف مرة أخرى االجتاه إىل زيادة التغطيـة               اللقاحني
الكاملة بالتحصينات وتوفري املزيد من احلماية مبجموعة أوسع من اللقاحات وزيادة العـدد             

  . اإلمجايل لألطفال الذين يتمتعون باحلماية من األمراض اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات

" تقرير عن االستقصاء السري عن الوفيات النفاسـية  "فيذ التوصيات العشر الواردة يف      تن  ٣-١١-٢  
  ) ٢٥ - س(

مت ترتيب التوصيات العشر الواردة يف التقرير الرابع عن االستقصاء الـسري عـن                -١٤٦
وتـرتبط  . يف أربعة جماالت رئيـسية    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(الوفيات النفاسية يف جنوب أفريقيا      

 باالستراتيجيات الثماين اليت جاء بياهنا يف استراتيجية صـحة          ملذكورة أيضاً جماالت التركيز ا  
  :، وهي كما يلي٢٠١٤-٢٠٠٩األم والطفل وصحة املرأة للفترة 

حتسني املعارف واملهارات لدى مقدمي الرعاية الصحية يف جمال توفري الرعايـة يف              •
ية لوفيـات   حاالت الطوارئ وضمان الفحص املناسب ومعاجلة األسباب الرئيـس        

 ؛األمهات

 وسائل منع احلمل حتسني جودة خدمات الصحة اإلجنابية والتغطية هبا، وهي حتديداً     •
 ؛وخدمات إهناء احلمل

 ؛توفري قواعد إلدارة مالك املوظفني واملعدات والنقل وتوافر الدم لعمليات نقل الدم •

اجلدد والـصحة   إشراك اجملتمع احمللي ومتكينه فيما يتعلق بصحة األمهات واملواليد           •
  .اإلجنابية بشكل عام

وقد وضعت خطة للتنفيذ على الصعيد الوطين، وقدمت إىل الفريق الفين للمجلـس               -١٤٧
الوطين للصحة الذي يضم رؤساء الصحة يف مجيع املقاطعات التـسع، يف جنـوب أفريقيـا     

 إسـناد   وقد مت . إلدراج األهداف واألنشطة يف خطط املقاطعات لصحة األم والطفل واملرأة         
  .املسؤوليات، وسوف يتم رصدها وتقييمها على أساس مستمر

وُيسترشد يف األولويات الصحية الرئيسية احلالية باالتفاقـات الوطنيـة لتوصـيل              -١٤٨
  :ة، وتشمل النتائج الصحية التاليةاخلدمات يف قطاع الصح

 ؛ارتفاع متوسط العمر املتوقع •
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 ؛تناقص وفيات األمهات واألطفال •

وس نقص املناعة البشرية واإليدز والتقليل من عبء املرض الناجم عن           مكافحة فري  •
 ؛السل

  .تعزيز فعالية نظام الصحة •

 يف املائة من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وأسـرهم           ٨٠اهلدف املتمثل يف تلقي       ٤-١١-٢  
  )٢٦ - س (٢٠١١خدمات العالج والرعاية والدعم املالئمة حبلول عام 

يف تقرير اإلرشاد والفحص اخلاصني بفريوس نقص املناعة البشرية املقـدم إىل            وجاء    -١٤٩
 مـن تـشرين      يف املائة من متلقـي اخلدمـة اعتبـاراً         ٧٠اجمللس الوطين للصحة، أن نسبة      

 يف املائة من املـصابني      ٨٠واهلدف هو أن يتلقى العالج      . أكتوبر تصرف هلم األدوية   /األول
وقد اعتمد هنج تدرجيي للوصول إىل هـذا اهلـدف حبلـول            . بفريوس نقص املناعة البشرية   

وكان مـن الدراسـات االستقـصائية       .  وتوفري الدعم الالزم لذلك من امليزانية      ٢٠١٢ عام
األخرى بالفعل االستقصاء السنوي الرقايب قبل الوالدة لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             

ظهر نتائج االستقصاءين املذكورين    وت. واالستقصاء املتعلق بانتشار الزهري يف جنوب أفريقيا      
 يف معدل االنتشار يف خمتلف الفئات العمرية مبا يف ذلك انعـدام              اخنفاضا مطرداً  ٢٠٠٩لعام  

  . االنتشار يف اجلهود املتعلقة بالفترة السابقة للوالدة
فة حسب اجلنس، كشفت الدراسة االستقصائية الوطنية       وفيما يتعلق بالبيانات املصنَّ     -١٥٠
يف جنوب أفريقيا بشأن انتشار فريوس نقص املناعة        ) السكانية( حبوث العلوم اإلنسانية     جمللس

  :وعدد اإلصابات وسلوك املرض ونقله، عن النتائج التالية
 على حنو غري متناسب لإلناث بوجه عـام مقارنـة      ال يزال معدل االنتشار مرتفعاً     •

 ، اليت وجد أن واحـداً      عاماً ٢٩-٢٥بالذكور، ويصل إىل ذروته يف الفئة العمرية        
، مصاب بفريوس نقص املناعة البشرية يف     ) يف املائة  ٣٢,٧(من كل ثالثة أفراد فيها      

وقد ظلت هذه النسبة دون تغيري، وكانت يف نفس املستوى يف مجيع            . ٢٠٠٨عام  
 ؛الدراسات الثالث

معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني اإلناث أكثر من ضعف عدد الذكور              •
ويبلغ معدل انتشار فريوس    .  عاماً ٢٩-٢٥، و  عاماً ٢٤-٢٠يف الفئتني العمريتني    

، إذ وجـد     عاماً ٣٤-٣٠نقص املناعة البشرية بني الذكور أقصاه يف الفئة العمرية          
 ؛٢٠٠٨مصابون بالفريوس يف عام )  يف املائة٢٥,٨(أن ربع الذكور 

اهبة بالنـسبة    متـش  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢والدراسات االستقصائية لألعوام     •
للسكان الذين تزيد أعمارهم عن سنتني ووجدت مستويات انتـشار متماثلـة يف        

 يف املائـة يف     ١٠,٨، و ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١١,٤ - الدراسات الثالث مجيعاً  
وبالتايل فقد استقرت نسبة انتـشار     . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٠,٩ و ٢٠٠٥عام  
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ومع .  يف املائة  ١١ا على مستوى حوايل     الفريوس بني جمموع سكان جنوب أفريقي     
 حسب العمر   ذلك، فمستويات اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ختتلف كثرياً        

  .واجلنس كما أن التوزيع متفاوت للغاية بني املقاطعات التسع
ومن خالل دعم الشركاء املنفذين، تعمل وزارة الصحة الوطنية مع املنظمات غـري               -١٥١

لس الوطين ملكافحة اإليدز يف جنوب أفريقيا ومركز األعصاب على توسـيع            احلكومية واجمل 
وهناك جمموعات صـغرية    . نطاق خدمات منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل وتعزيزها         

لنماذج من أفضل املمارسات تستخدمها الوزارة ليتواىل اكتساب الدروس من خالل حتسني            
مجيع املقاطعات، مستعينة يف ذلـك باملنظمـات غـري    اجلودة وأنشطة التعبئة االجتماعية يف  

احلكومية واملنظمات املمولة مبوجب خطة رئيس الواليات املتحدة الطارئة للمساعدة يف جمال            
ىل إأبريـل   /وكفلت عملية لترشيد الشركاء تضطلع هبا الوزارة من نيـسان         . مكافحة اإليدز 

  .قاطعات توزيع دعمهم على مجيع امل أيضا٢٠١٠ًيونيه /حزيران
 للوالية الرئاسـية بـشأن يـوم       وعملت وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تنفيذاً        -١٥٢
 لضمان تنفيذ محلة اإلرشاد والفحص اخلاصني بفريوس نقص املناعة البـشرية            ٢٠٠٩ اإليدز

ومشلت جهود التسريع توسيع املرافق     . للنساء احلوامل وتوسيع نطاق العالج والرعاية والدعم      
ليت تقدم خدمات منع انتقال العدوى من األم إىل الطفل، وتدريب القابالت علـى              الصحية ا 

مبادرة املمرضات إلدارة العالج بالعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي، األمر الـذي            
  . للنساء احلواملجيعل احلصول على هذه العقاقري مدى احلياة ممكناً

ة الصحة العاملية لتمكني برنامج منـع انتقـال       وقد اعتمدت املبادئ التوجيهية ملنظم      -١٥٣
 يف املائة ملعدل انتقال الفريوس علـى النحـو          ٥الفريوس من األم إىل الطفل من بلوغ نسبة         
ويبلغ املعدل الوطين النتقـال     . ٢٠١١-٢٠٠٧املستهدف يف برنامج التضامن الوطين للفترة       

 يف املائـة،    ٥عات يقل فيها عـن       يف املائة ولكن هناك مقاط     ٧الفريوس من األم إىل الطفل      
 بشكل ملحوظ ملعدل اإلصابة     ناتال، يشهد فيها هبوطاً    - ومقاطعات أخرى، مثل كوازولو   

  . يف املائة٨ يف املائة إىل ٢٠من 
  :وتشمل اجلهود املبذولة ما يلي  -١٥٤

اخلاصة باإلرشاد والفحص املتعلقني بفريوس نقـص       " اعرف حالتك "محلة    -١
  ومكافحة السلاملناعة البشرية 

اخلطة املعجلة ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، والعالج بالعقـاقري              -٢
  املضادة لفريوسات النسخ العكسي، والوقاية والرعاية والدعم 

  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، واخلدمات املالئمة للشباب  -٣
  محلة أساليب احلياة الصحية   -٤
  اعيةمحلة التعبئة االجتم  -٥
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 ؛احلوارات اجملتمعية واألنشطة ذات الصلة   •

  .محلة العالج بالعقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي يف املدارس   •
اعـرف الوبـاء،    "محلة اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز يف جنوب أفريقيـا            -٦

ويشمل عمل اجمللس املتعدد التخصصات طائفـة واسـعة مـن           ". واعرف حالتك 
 املدين، مبا يف ذلك قطاعا النساء واألطفال، ويقدم املشورة بـشأن          الشركاء واجملتمع 

  .قضايا السياسة العامة
وتكاد الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل تكون متاحة للجميع يف املرافق                -١٥٥

األولية العامة يف جنوب أفريقيا، بعد أن حقق هذا البلد هدف برنـامج التـضامن الـوطين                 
ريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليدز واألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال            ملكافحة ف 

 يف مواقع القطاع العام خلدمات      ٢٠١١-٢٠٠٧ يف املائة للفترة     ٩٥اجلنسي، بالتغطية بنسبة    
غري أن اجملتمع املدين يشعر بالتهميش فيما يتعلـق بربنـامج           . ٢٠٠٨ما قبل الوالدة يف عام      

وقد استعرضـت   . لة التمويل والدعم املخصصني ملنظمات اجملتمع املدين      التضامن الوطين، لق  
 لتـشمل   املبادئ التوجيهية املنقحة ملنع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل واعتمدت مؤخراً           

وميثل تفاعل البـوليمرياز  ). زيدوفودين(إدخال نظام العالج الثنائي بالنيفريابني آزيدوثيميدين  
وتبلـغ  .  لتشخيص فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليـدز         كبرياً اً علمي السلسلي تقدماً 

 ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف املائة يف     ٩,٤نسبة األطفال الرضع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة املقدرة يف ١٥,٢مما يدل على تراجع اإلصابة من نسبة 

 حسب اجلنس، فإن زيـادة فـرص        وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات مصنفة        -١٥٦
احلصول على العقاقري املضادة لفريوسات النسخ العكسي هي عامل رئيسي يف ضمان الصحة             

وكانت هنـاك تفاوتـات واسـعة بـني         . على املدى الطويل وزيادة متوسط العمر املتوقع      
ـ             ضادة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية املتاح هلم احلصول على العقاقري امل

للفريوسات الرجعية يف جنوب أفريقيا يف املاضي، ولكن من الواضح أن الفوارق قد بـدأت               
 ٢٠٠٥ زيادة ملحوظة يف مجيع املقاطعات من عام         وطرأت أيضاً . ٢٠٠٩تنخفض منذ عام    

 على نسبة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية الذين حيـصلون           ٢٠٠٩إىل عام   
 يف املائـة    ١٣,٩وارتفعت هذه النسبة من     . دة لفريوسات النسخ العكسي   على العقاقري املضا  

  . يف جنوب أفريقيا بصفة عامة٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٤١,٦ إىل ٢٠٠٥عام 

البيانات املتعلقة بالنساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية ويتلقني املضادات   ٥-١١-٢  
  )٢٧ - س(عات لفريوسات النسخ العكسي يف املقاط

وترتبط التباينات اليت مت حتديدها بني املقاطعات يف جنوب أفريقيا يف النسبة املئويـة                -١٥٧
للنساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية وتتلقني العقاقري املضادة لفريوسـات            

، CD4ا  النسخ العكسي بالتحديات السابقة مثل احلصول على العالج على أساس عدد اخلالي           
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وسوء نتائج الفحوص املعملية مبا يف ذلك نفاد األدوية وطول قوائم االنتظـار للوصـول إىل     
  . الرعاية الصحية والعالج يف بعض املقاطعات واملناطق

وقد شهدت خطة فريوس نقص املناعة البشرية املعجلة واملعززة تدابري مثـل واليـة           -١٥٨
، واحلملة احلالية لإلرشاد والفحـص املـتعلقني        ٢٠٠٩الرئيس يف اليوم العاملي لإليدز لعام       

بفريوس نقص املناعة البشرية وحتسني مكافحة السل، واخلطة املعجلة ملنع انتقال الفريوس من             
األم إىل الطفل، وإدارة متالزمات أنواع العدوى باألمراض اليت تنتقل عن طريـق االتـصال             

االعتداءات اجلنسية وتعزيز فعالية النظم     اجلنسي، وتعزيز صحة األم والطفل، والسيطرة على        
الصحية من خالل بناء القدرات وحتسني اجلودة والتدريب على املهارات املناسبة ومشاركة             

وتوىل األولوية للنساء احلوامل ويتم عالجهن يف       . اجملتمع، والقضاء على التناقضات املذكورة    
د مقدمو الرعاية الـصحية     يدز ويزوِّ مسار سريع للعالج من فريوس نقص املناعة البشرية واإل        

  .بالتدريب على البدء يف تقدمي العالج مدى احلياة للنساء احلوامل

  )٢٨ - س)(ختان اإلناث(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   ٦-١١-٢  
ليس ختان اإلناث ممارسة شائعة بني شعوب جنوب أفريقيا ولكنه قد ميارس مـن                -١٥٩

أو قد يكون أجري بالفعل لبعض من هؤالء املهاجرات حىت قبل           جانب املهاجرين إىل البلد،     
  .أن يأتني لإلقامة يف جنوب أفريقيا

وال توجد إحصاءات رمسية يف جنوب أفريقيا بشأن الالئي أجريت هلن هذه العملية،               -١٦٠
 ماليـني  ١٠ يتراوح بـني  يف مجيع أشكاهلا، ولكننا نالحظ أن التقديرات تشري إىل أن عدداً       

ليون فتاة وامرأة يف مجيع أحناء العامل قد أجريت هلن األنواع الثالثة املوثقـة هلـذا                 م ١٤٠و
 ماليني فتاة وامرأة يتعرضن خلطر اخلضوع ألحد أنواع اخلتان كل عـام يف              ٣اإلجراء وأن   

أفريقيا، مما جيعل بالتايل من املمكن أن يكون يف جنوب أفريقيا بعض السكان مـن اللـوايت                 
  .نأجري هلن اخلتا

وال توجد يف جنوب أفريقيا سياسة بشأن ختان اإلناث ألنه ليس مشكلة صـحية                -١٦١
وهو مبوجـب   .  إىل املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان     عامة لكنها لن تسمح بإجرائه استناداً     

 للحقوق األساسية للفتاة واملـرأة يف الـصحة         القانون الدستوري جلنوب أفريقيا يعّد انتهاكاً     
ويزيد احتمال اإلصابة بعواقب    . ه مت توثيق ما يسببه من نتائج سلبية عند الوالدة         اإلجنابية ألن 

. للوالدة بدرجة كبرية يف حالة النساء اللوايت أجري هلن اخلتان عنه يف حالة اللوايت مل جير هلن                
 / حزيـران  ٣النـسيت    (-ويبدو أن املخاطر أكرب يف حالة ختان اإلنـاث املبـالغ فيـه              

  )١٨٤١-١٨٣٥: ٣٦٧؛ ٢٠٠٦ يونيه
ومل جتر حىت اآلن أي أحباث بناء على تكليف على الصعيد الوطين سواء لتوثيق مدى       -١٦٢

  . لألسباب املذكورة آنفاًتفشي ختان اإلناث أو لتقييم ما إذا كان هناك من ميارسونه نظراً
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  الفئات النسائية احملرومة، واملرأة الريفية، والفقر   ١٢-٢  

يم عن ملكية املرأة لألراضي، وعن املستفيدات من برامج اإلصالح الزراعي           بيانات األقال   ١-١٢-٢  
  )٢٩ - س(

  إعادة التوزيع : التناقضات يف ملكية األراضي يف املقاطعات  ٢-١-١٢-٢
تتباين التركيبة السكانية داخل املقاطعات، كما ختتلف أعداد النساء اللوايت يتقدمن             -١٦٣

وميكن أن ترجع التباينات إىل مدى تـوافر        . ة إىل مقاطعة  للوزارة بطلب األراضي من مقاطع    
 مالحظة أن األرض ميكن أن تنـدرج حتـت عـدة            وينبغي أيضاً . األراضي إلعادة توزيعها  

لـذلك مـن    .  احلكومة الوطنية وحكومات املقاطعات وكذلك البلديات      -واليات قضائية   
صاص املقاطعة أو البلدية احمللية،     املمكن يف مقاطعة معينة أن ختضع األراضي املتاحة إما الخت         

وعلى هذا النحو لن تكون الوزارة الوطنية للتنمية الريفية واإلصالح الزراعي يف وضع ميكّنها              
  .من توزيع هذه األراضي

  وثيقـاً  وترتبط فرص حصول املرأة على األراضي والعقبات اليت تعترضه ارتباطـاً            -١٦٤
التقليدية والصور النمطيـة يف اجملتمعـات احملليـة،      بشبكة من االجتاهات والقيم االجتماعية      

واملؤسسات التقليدية اليت ميكن أن تدعم هذه القيم وتطبقها، وميكن أن تكون الـسياسات              
 يف   مـسامهاً  والتشريعات اخلاصة باإلصالح الزراعي واستراتيجيات تنفيذه وممارساته عامالً       

يها ممارسة التقاليد والثقافة التقليدية لن      ففي احملافظات اليت تسود ف    . إحداث هذه التناقضات  
ومن املهم اإلشارة إىل أن هؤالء النـساء مل         . تتقدم النساء لتسجيل احتياجاهتن من األراضي     

. تتهيأن بعد لتناول مسألة األرض بشكل خمتلف عن الطريقة اليت تتم هبا األمور يف جمتمعاهتن              
االعتقاد بأن تكون األرض يف أيدي أفـراد        وأولئك النساء اللوايت ما زلن تتمسكن مبنظومة        

األسرة من الذكور، وأهنا ينبغي أن تكون كذلك بغض النظر عن السن واملكانة، قد جتـدن                
  . أنفسهن خارج نطاق املشاركة يف األراضي واملسائل املرتبطة هبا

أو العمليات اليت تنطوي عليها إعـادة توزيـع         /وقد يعاين البعض من طول النظم و        -١٦٥
  .ألراضي مما قد يقصي عنها بعض املستفيدين، وال سيما النساءا

  رّد األراضي: التناقضات يف ملكية األراضي يف املقاطعات  ٢-١-١٢-٢
فيما يتعلق برد األراضي، ميكن أن تعزى التناقضات إىل طابع الربنامج القائم علـى                -١٦٦
ففـي  .   الفعلية اليت انتزعت   ذلك أن استعادة احلقوق يف األرض تستند إىل احلقوق        . احلقوق

حقبة الفصل العنصري مل يكن من املمكن متلك حقوق ملكية األراضي، رمسية أو غري رمسية،               
إال للرجال، واستمر هذا التحيز حىت يف عملية رد هذه احلقوق إذ تبني بالبحث أنـه سـبق                  

  . انتزاعها من الرجال
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 األراضي اليت استحدثت من خالل     ورغم صحة ما سبق، فقد أتاح إنشاء آلية حيازة          -١٦٧
وتزيـد فرصـة    . قانون امللكية املشتركة فرصة لكسر السلسلة اليت يدميها هذا النظام األبوي          

التغيري اليت توجدها رابطة امللكية املشتركة يف املناطق اليت يغلب عليها الطابع الريفي عنها يف               
غري أن بطء التحـول االجتمـاعي       . املناطق احلضرية اليت يزيد فيها الطابع الفردي للتملك       

والتنشئة االجتماعية األبوية يف بعض املناطق الريفية يتسببان، على العكس من ذلك، يف تدين              
  .مشاركة املرأة يف املسائل املتعلقة باألراضي

 مـن اسـتعادة األراضـي يف        عالوة على ذلك، أدى تفضيل التعويض املايل بدالً         -١٦٨
 جيري فيها الرد إىل خفض احتمـاالت متلـك املـرأة لألراضـي          املستوطنات احلضرية اليت  

  .املستعادة

  ٢٠٠٣أثر تعديل القانون يف عام : التناقضات يف ملكية األراضي يف املقاطعات  ٢-١-١٢-٢
 للشخص   مباشراً يتمثل أحد املعايري الستحقاق االسترداد أن يكون الشخص سليالً          -١٦٩

اء يف الشكل األصلي، يعرف القانون املعدل السليل املباشـر           ملا ج  وخالفاً. املنتَزع منه أصالً  
. للشخص الذي انتزعت ملكيته بأنه يشمل زوجة هذا الشخص أو عشرية ارتباطه العـريف             

وأدى هذا التعديل إىل استفادة العديد من زوجات الرجال الذين انتزعت ملكيتهم وعشرياهتم             
ية من النساء اللوايت أصبح أو الفائدة للذّر/ وكما أتاح ذلك إمكانية الوصول. من برنامج الرد 

  . حيق هلن املشاركة على قدم املساواة يف حقوق أسالفهن املستعادة
عالوة على ذلك، بالنسبة للنساء املستفيدات من األراضي، كانت املسائل املتعلقـة              -١٧٠

ك االعتـزاز  وكذلك كان هنـا . بالتراث بالغة األمهية يف تفكريهن وكان يف ذلك متكني هلن 
 فرصة للوصـول إىل األراضـي       بالعودة إىل أرض آبائهن وأجدادهن، ورأين يف ذلك أيضاً        

  .  يستمد منه الرزق املستمر للثروة وأصالًوالسيطرة عليها ألنه يعترب مصدراً

قاعدة بيانات الربنامج املتكامـل للتنميـة الريفيـة املـستدامة واخلـدمات                ١٣-٢  
  اجملانية  األساسية

لقد بدأت وزارة احلكم املشترك العمل يف هذه العملية وفقا لألولويات العشر لإلطار     -١٧١
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . االستراتيجي املتوسط األجل؛ وهي أحد اإلجنازات يف هذا الصدد        

أنشأت احلكومة وزارة جديدة للرصد والتقييم تتبع الرئاسة، وأنيطت هبا مهمة واضحة هـي         
وتوجه هذه العملية من خالل هنـج اإلدارة        . ما يتعلق بإجناز اخلدمات   رصد أداء احلكومة في   

القائمة على النتائج إىل ضمان قدرة البلد على إحداث أثر إجيايب على حياة الناس لألفـضل،                
 ميكن على أساسها ٢٠١١الذي يستدعي توفري عدد كبري من البيانات التفصيلية يف عام  األمر

 هذا على آثار خاصة بالنسبة إلجناز اخلدمات األساسية ولربامج          وينطوي. قياس التقدم احملرز  
  .من قبيل التنمية الريفية املستدامة املتكاملة وبرامج اخلدمات األساسية اجملانية
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  الصندوق الوطين للمرأة  ١٤-٢  
يوجد لدى حكومة جنوب أفريقيا عن طريق مبادرات خمتلفة عدة صناديق وآليات              -١٧٢

غري أن هذه الصناديق جمزأة وتقع      . منها النساء يف أنشطة تنظيم املشاريع     متاحة لكي تستفيد    
أو القطاعات املالية وهي بالتايل متناثرة يف مجيـع اإلدارات          /داخل هياكل خمتلفة للحكومة و    

ويلزم جتميع خمتلف الصناديق لكي يتسىن للنساء أن يستفدن بسهولة مـن هـذه              . احلكومية
اللوايت تنتمني إىل االقتصاد غري الرمسـي والثـانوي، ولتحديـد    اخلدمات، وال سيما للنساء     

  . التحديات اليت تواجهها املرأة يف الوصول على متويل منها
 الصندوق الوطين للتمكني مبثابة صندوق شـامل ميكـن   وقد أنشأت احلكومة أيضاً    -١٧٣

  . للنساء االستعانة به لفرص التنمية
 هذه املسألة   شخاص ذوي اإلعاقة املنشأة حديثاً    وقد جعلت وزارة املرأة والطفل واأل       

أحد جماالهتا ذات األولوية، وأعدت حىت اآلن مشروع وثائق مفاهيمية عن صندوق للمـرأة              
 تنسيق قاعدة للبيانات من شأهنا      وتعتزم الوزارة أيضاً  . ٢٠١١ لطرحها للتشاور يف عام      متهيداً

 عن كيفيـة    يها خمتلف الصناديق القائمة، فضالً    أن تيّسر على املرأة حتديد املواقع اليت توجد ف        
  .الوصول إىل هذه الصناديق

  املسنات وذوات اإلعاقة النساء  ١٥-٢  
  :فيما يلي بعض الربامج واخلدمات املتاحة لكبار السن  -١٧٤

  : الربامج املشتركة بني األجيال  ١-١٥-٢  
ـ    يساعد هذا الربنامج يف تقاسم حكمة كبار السن فضالً          -١٧٥ ريفهم بقـضايا    عـن تع

  يتمثل يف تربية أحفادهم اليتامى مع القليل جداً        ذلك أن كبار السن يواجهون حتدياً     . الشباب
والشباب كذلك . وملتطلبات اجملتمع اليوم ) الشباب(من الفهم للقضايا اليت تؤثر على األطفال        

و لـديهم    عاشوا يف املاضي وليس لديهم شيء أ       ينظرون إىل كبار السن باعتبارهم أشخاصاً     
  . القليل الذي يسامهون به يف جمتمع اليوم

  : الربامج االقتصادية  ٢-١٥-٢  
وهي برامج للتنمية االقتصادية تكفل عدم استبعاد كبار السن من قـضايا التنميـة                -١٧٦

 قدرة كبار السن على العـيش يف        وتكفل هذه الربامج أيضاً   . االقتصادية يف جمتمعاهتم احمللية   
  . ممكنة وعلى مواجهة املطالب املاليةاجملتمع أطول مدة

  الربامج اجملتمعية  ٣-١٥-٢  
 كبـار الـسن     وهي برامج ترمي إىل النهوض بنوعية احلياة لكبار السن وخصوصاً           -١٧٧

  . ضعاف البنية
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  منع إساءة معاملة املسنني والتعامل معها  ٤-١٥-٢  
عنية تتعامل مـع سـوء    كما أن اجلهات امل   . إساءة معاملة كبار السن مسألة متفشية       -١٧٨

. وقد مت وضع وتنفيذ بروتوكول للتعامل مع إسـاءة املعاملـة          . معاملة املسنني بطرق خمتلفة   
 لكبـار الـسن     تعريفاً) ٢٠٠٦ لعام   ١٣القانون   (٢٠٠٦،  ١٣ويتضمن قانون املسنني رقم     

 مـع   الذين حيتاجون إىل الرعاية، ويعّرف إساءة معاملة كبار السن، وحيدد إجراءات التعامل           
العنف ضد كبار السن، كما حيدد إجراءات التعامل مع اجلناة ويـشدد علـى      /إساءة املعاملة 

  . ضرورة االحتفاظ بسجل ملرتكيب االعتداءات

  تعزيز حقوق املسنني  ٥-١٥-٢  
.  ما جيري انتهاك حقوق كبار السن لعدم نشر هذه احلقوق وعدم اإلملام هبـا              كثرياً  -١٧٩

أمـا خـدمات    . مج يهدف الستعادة االحترام والكرامة للمسنني     هي برنا " عملية الكرامة "و
رعاية الواهنني فهي خدمات تقدم لكبار السن الذين ال يستطيعون العـيش            /الرعاية السكنية 
  .بشكل مستقل

  متويل ورصد اخلدمات  ٦-١٥-٢  
يـسر  وت. لتمويل األطراف الثالثة وإدارهتا أمهية بالغة لتقدمي اخلدمات اجليدة النوعية           -١٨٠

ورصد هذه اخلدمات أمر    . املنظمات غري احلكومية عملية تقدمي اخلدمات للمسنني يف اجملتمع        
  .بالغ األمهية من أجل تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة

  املقاطعة
عدد املنـشآت   

  السكنية
ة املـسجلة   عدد األسرّ 

  يف املؤسسات

عدد مراكـز اخلدمـة أو الرعايـة        
اجملتمعية وخدمات الدعم للمـسنني     

لقادرين على احلركـة والنـشطني      ا
  واملتمتعني بصحة جيدة عموماً

 ٢١٧ ٢٧٦ ٣ ٥٤ كيب الشرقية

 ١٨٦ ٢٥٦ ٢ ٣٨ الدولة احلرة

  ١١٠ ١١٦٤١ ٩٩ غوتنغ
 ٢٤٢ ٩٩٨ ١ ٥٤ كوازولو ناتال

 ١٤٤ ٥٤٨ ٨ ليمبوبو

 ١٠٨ ١٥٨ ٢ ١٩ مبوماالنغا

 ٤٣ ٧٥٦ ١ ٢٧ الشمالية الغربية

 ٦٩ ٤٩٢ ١ ٢٧ كيب الشمالية

 ١٥٨ ٠٤٢ ١٠ ١٣٦ كيب الغربية

 ١ ٢٧٧ ١٦٧ ٣٥ ٤٦٥ اجملموع
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  الزواج واحلياة األسرية   ١٦-٢  

  أنظمة الزواج مبا فيها قانون االعتراف بالزجيات العرفية وقانون الزجيات املدنية  ١-١٦-٢  

  أسبوع االحتكام إىل القضاء : تدابري التوعية  ٢-١٦-٢  
 مبادرة من مبادرات خدمة اجملتمع تضطلع هبا وزارة         أسبوع االحتكام إىل القضاء هو      -١٨١

ويتم تنفيذ مبادرة خدمة اجملتمع     . العدل والتطوير الدستوري ورابطة حماميات جنوب أفريقيا      
مبا يـشمل   (هذه من خالل أنشطة التثقيف العام وتقدمي املشورة واملساعدة القانونية اجملانية            

لف املراكز اجملتمعية وأماكن العمل يف مجيع أحنـاء         إىل عامة اجلمهور يف خمت    ) صياغة الوصايا 
وينـصّب  .  تقدمي عروض يف اإلذاعة والتلفزيون ومراكز اجملتمع       وتشمل املبادرة أيضاً  . البلد

التركيز فيها على التواصل مع مجيع األهايل يف جنوب أفريقيا، وخباصة النـساء واألطفـال               
، تقوم وزارة العـدل     ٢٠٠٧ومنذ عام   . قانونيةومجيع الفئات احملرومة، وتلبية احتياجاهتم ال     

  .  باستضافة أسبوع االحتكام إىل القضاءوالتطوير الدستوري سنوياً
وتشكل هذه املبادرة من مبادرات خدمة اجملتمع فرصة ممتازة بالنسبة لنا يف الـوزارة          -١٨٢

ة لإلسـهام يف    وهي أيضا فرص  . لتعزيز سبل االحتكام إىل القضاء؛ وال سيما بالنسبة للفقراء        
  .)Letsema(إرساء ثقافة التطوع اليت التزمنا هبا كأّمة 

وتقوم اجلهات صاحبة املصلحة من رابطة حماميات جنوب أفريقيـا ووزارة العـدل       -١٨٣
املكتب الرئيسي، وحمامي األسرة، ومستشارو الدولة للشؤون القانونية،        (والتطوير الدستوري   

بإتاحة مكاتـب  ) ة االدعاء الوطنية، وجملس املعونة القانونية     واملكتب اإلقليمي واحملاكم، وهيئ   
وتعترب وزارتا الداخليـة  . لتقدمي املشورة يف جمال عملهم أو يف قاعة اجملتمع احمللي يف منطقتهم      

والتنمية االجتماعية شريكني رئيسيني يف هذا املشروع، ذلك أن احلصول علـى شـهادات              
مهية بالنسبة حلقوق اإلنسان وتوافر سبل العيش اليت تـشمل          امليالد ووثائق اهلوية أمر بالغ األ     

وتقدم املشورة للمجتمعات احمللية بشأن املشاكل القانونية الـيت تتـصل     . احلصول على املنح  
إعـداد  (باألسرة مع التركيز على الزواج، والزجيات العرفية، واملعاشرة؛ والطالق؛ والوصايا           

رث التركات وإدارهتا؛ والعنـف العـائلي؛ واجلـرائم         ؛ وتوا )الوصايا وطباعتها على الفور   
اجلنسية؛ وإساءة معاملة األطفال؛ وحضانة الطفل وإمكانية زيارتـه؛ وتقـدمي اخلـدمات             
للضحايا؛ والوصاية والرعاية والنفقة، وقانون االئتمان، وصناديق التقاعد، والعقود، وإمكانية          

وجلنة املصاحلة والوساطة والتحكيم، وحماكم     حمكمة املطالبات الصغرية،    (اللجوء إىل احملاكم    
  .، وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز)املساواة، وما إىل ذلك

  :وع االحتكام إىل القضاء فيما يليوتتمثل األهداف الرئيسية من أسب  -١٨٤
متكني املرأة وغريها من الفئات احملرومة يف اجملتمع، من خالل حمو األمية القانونيـة               •

 ؛املشورة القانونيةوتقدمي 
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 ؛املسامهة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان وحمو األمية القانونية •

املسامهة يف القضاء على العنف العائلي وغريه من أشكال العنف الـيت تـستهدف               •
 ؛النساء

مساعدة أفراد اجلمهور، مبن فيهم الربملانيون يف صياغة الوصايا واستكماهلا للقضاء            •
املعاناة اليت تنشأ يف حالة عدم وجود وصية تنظم أمـور           على املنازعات األسرية و   

 ؛الوراثة

 ؛تثقيف اجملتمع بشأن إمكانية احلصول على حقوقه وسبل الدفاع عنها •

 ؛تعريف اجلمهور برابطة حماميات جنوب أفريقيا وزيادة عدد أعضائها •

العمل التطوعي بني أعضاء رابطـة حماميـات جنـوب          /غرس ثقافة خدمة اجملتمع    •
  .اأفريقي

  التعريف بقانون الزواج العريف  ٣-١٦-٢  
من خـالل الـربامج   ) القانون(جرى تثقيف اجلمهور لتعريفه بقانون الزواج العريف         -١٨٥

 حلقة عمل ٢٣وعالوة على ذلك مت عقد   . احلوارية اإلذاعية، اليت ركزت على أفراد اجلمهور      
وكـان  . الزعماء التقليـديني ركزت على املوظفني احلكوميني املسؤولني عن تنفيذ القانون و        

وقد هيأت املنهجية املستخدمة يف     .  هو رصد تنفيذ هذا القانون وتقييمه      اهلدف من ذلك أيضاً   
 فرصة للتوعية بالقانون يف أوساط اجلمهـور والقـادة التقليـديني ومقـدمي     الدراسة أيضاً 

جملتمعات األكثر  وكان املنشود من هذه الوسيلة املستخدمة هو زيادة الوصول إىل ا          . اخلدمات
  . هبذا القانون، وال سيما اجملتمعات الريفيةتأثراً
  :قيف العام حتقيق النتائج التاليةواستهدف مشروع التث  -١٨٦

زيادة االستفادة من هذا القانون من قبل األشخاص املتزوجني يف إطـار القـانون               •
 العريف، وال سيما يف اجملتمعات الريفية، وخاصة النساء؛

ول واالمتثال لقانون اإلجراءات من قبل أشخاص الراغبني يف الدخول          سهولة الوص  •
 يف الزواج العريف؛

تسهيل إمكانية االستفادة من القانون وتسهيل االمتثال إلجراءاته من قبـل مـن              •
يعتزمون اإلقدام على تعدد الزوجات، وخباصة املنتمني إىل اجملتمعات الريفية، مـن            

 الالئحة التنفيذية؛خالل وضع عقد منوذجي إلحلاقه ب

االضطالع باإلصالحات التشريعية للتعامل مع اجملاالت اليت تنطوي على مشاكل،           •
 واليت مت حتديدها خالل الربامج احلوارية؛

 نشر النتائج املستخلصة من الربامج احلوارية اإلذاعية وحلقات العمل؛ •
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ا يتعلـق هبـذا     بناء قدرات خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة اليت هلا دور تؤديه فيم           •
القانون، مثل الزعماء التقليديني، ورئيس احملكمة العليا، وحمكمة األسرة، وحمكمة          

 الطالق، وموظفي الداخلية، وأعضاء املهن القانونية؛

 .توحيد الطريقة اليت يتم هبا تطبيق هذا القانون •

  ميثاق الضحايا   ٤-١٦-٢  
م املطبوعة وحمطات اإلذاعة لتثقيف     استخدمت اإلعالنات التلفزيونية ووسائل اإلعال      -١٨٧

وقد ترجم ميثاق الضحايا واملعايري . اجلمهور بشأن احلقوق املنصوص عليها يف ميثاق الضحايا
وأعدت ملصقات وكتيبات من أجل ضمان أقصى       . الدنيا إىل مجيع اللغات وإىل طريقة برايل      

  :وفيما يلي أهداف برنامج التثقيف العام. درجات التوعية العامة
 ؛تثقيف الضحايا بشأن حقوقهم ومسؤولياهتم •

 ؛تعزيز تثقيف مقدمي اخلدمات وتوعيتهم فيما يتعلق بواجباهتم وبالعملية القانونية •

التشجيع على تغيري املواقف فيما يتعلق مبعاملـة الـضحايا وفهمهـم ومعاجلـة               •
 ؛االختالالت القائمة بني اجلنسني

 ؛متكني الضحايا من اختاذ قرارات مستنرية •

  .ضمان املساواة يف إمكانية احلصول على اخلدمات •

  العدل على موجات األثري   ٥-١٦-٢  
العدل علـى   ‘ذاعي يسمى   إلدى وزارة العدل والتطوير الدستوري برنامج حواري          -١٨٨

ويأخذ الربنامج شكل مقابالت ومشاركات من املعنيني يف بـرامج للبـث             .‘موجات األثري 
 من أجل عرض مشاكلهم واحلصول      ني الفرصة لالتصال هاتفياً   اإلذاعي احلي، إلعطاء املستمع   

.  يف التوعية بأي قضية تتعلق باملصلحة الوطنيـة         رئيسياً وتؤدي اإلذاعة دوراً  . على املساعدة 
 يف مجيع أحناء البلد تـضم       فمحطات اإلذاعة لديها جمموعة من املستمعني أوسع وأعم نطاقاً        

  . يهم الفقراء واألميون احلياة، مبن في من مجيع مناحأشخاصاً

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة   ١٧-٢  
 حباجة اللجنة    من االتفاقية، وتقرّ   ٢٠ من املادة    ١تؤيد جنوب أفريقيا تعديل الفقرة        -١٨٩

  .إىل عقد جلسة عمل موسعة سنوياً
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  معلومات إضافية  ١٨-٢  

ـ         : ٨٥املشروع    ١-١٨-٢   ن جوانـب القـانون     تقارير جلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيـا ع
  : باإليدز املتعلق
أجرت جلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيا دراسة جلوانب القانون املتعلق باإليدز،   -١٩٠

. ٢٠٠٠ و ١٩٩٨ و ١٩٩٧وخرجت بتقارير كان آخرها التقارير الـصادرة يف األعـوام           
كن العمل والرعايـة   من بينها االحتياطات الواجب اختاذها يف أما       وتناول التقرير األول أموراً   

وبالنظر إىل أن النساء اللوايت تشكلن غالبية       . الصحية ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية      
مقدمي الرعاية الصحية الرمسية وغري الرمسية لألشخاص املصابني بفـريوس نقـص املناعـة              

اإلعالن الرمسـي   البشرية، فإن هذه التدابري تتناول بعض اآلثار اجلنسانية املنصوص عليها يف            
وعاجل التقرير الثاين منع التمييز املرتبط بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             . لالحتاد األفريقي 

واإليدز، وأوصى بإصدار تشريع ينظم حظر إجراء الفحص املتعلق بفريوس نقـص املناعـة              
، ٢٠٠٠وتناول التقرير الرابع الذي وضع يف صيغته النهائية يف عام           . البشرية يف مكان العمل   

على وجه التحديد الصلة بني العنف القائم على نوع اجلـنس وفـريوس نقـص املناعـة                 
اإليدز، وأوصى بإجراء الفحص اإللزامي املتعلق بفريوس نقص املناعـة لألشـخاص    /البشرية

واسُترِشد هبـذا البحـث يف      . املقبوض عليهم يف قضايا اجلرائم اجلنسية حتت ظروف معينة        
  .اجلنسية اجلديد الواردة أدناه فيما يتعلق بفحص مرتكيب االغتصابأحكام قانون اجلرائم 

  مشروع قانون احلماية من التحرش   ٢-١٨-٢  
ُيقصد من مشروع القانون هذا تنفيذ التوصيات التشريعية للجنة إصالح القانون يف              -١٩١

. يـان جنوب أفريقيا املتعلقة مبطاردة األشخاص، وتكون النساء ضحاياها يف كثري من األح           
  .وتعكف الوزارة على إعداد مشروع القانون

  املطاردة: ١٣٠املشروع   ٣-١٨-٢  
انتهت جلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيا من تقريرها عن املطاردة ونـشرته يف                -١٩٢

وتسعى التوصيات ملعاجلة املطاردة اليت حتدث خـارج نطـاق     . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 
ويتضمن التقريـر   .  وتأخذ بعني االعتبار تعرض املرأة للمطاردة      أحكام قانون العنف العائلي   

وينص مشروع القانون على . مقترحات تشريعية يف شكل مشروع قانون احلماية من التحرش
سبيل انتصاف مدين حمدد للمطاردة يرمي إىل وقف القائم باملطاردة أو الـنمط الـسلوكي               

وباستثناء األحكام اخلاصة بـالعنف     . ملرتكب التحرش قبل أن حيدث أذى جسدي للضحية       
، فإنه يعكس سبيل االنتصاف املدين املنصوص عليه يف قانون مكافحة العنـف             العائلي حتديداً 

، إىل جانـب    )على النحو احملدد يف مشروع القـانون      (العائلي، أي أمر احلماية من التحرش       
  .وجود مذكرة اعتقال مع وقف التنفيذ
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  ألحكامإصدار ا :٨٢املشروع   ٤-١٨-٢  
 لألحكام يدرج اعتبارات السياسة العامة عند التعامـل مـع           ودرست اللجنة إطاراً    -١٩٣

 عن اإلطار اجلديـد  بعض اجلرائم اخلطرية مثل االغتصاب واجلرائم املرتبطة به ونشرت تقريراً    
 عن خطة لتعويض ضحايا اجلرمية يف جنـوب          تقريراً وأعدت اللجنة أيضاً  . إلصدار األحكام 

 وتتناول بعض جوانب هذين التقريرين األوجه القانونيـة للعنـف القـائم علـى               .أفريقيا
  .اجلنس نوع

  بغاء البالغني : اجلرائم اجلنسية: ١٠٧املشروع   ٥-١٨-٢  
 بوضع ورقة مناقشة بشأن بغـاء       وتقوم جلنة إصالح القانون يف جنوب أفريقيا حالياً         -١٩٤
حلالية املتعلقة ببغاء البالغني هبدف املواءمة بني       وحتاول الدراسة استعراض التشريعات ا    . البالغني

ويسترشد مـشروع   . القانون وااللتزامات الدولية جلنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعنف اجلنساين        
وثيقة املناقشة بالتزامات جنوب أفريقيا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أحكام إعـالن               

 اجلنسني يف أفريقيا، والربوتوكول املتعلق حبقـوق        االحتاد األفريقي الرمسي بشأن املساواة بني     
املرأة، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال        
التمييز ضد املرأة، وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن القضايا اجلنـسانية            

 البغاء  اين لقانون جنوب أفريقيا احلايل، الذي جيرم متاماً       األثر اجلنس  وتقيم الدراسة . واإلمنائية
واألنشطة املرتبطة به، على امتثال جنوب أفريقيا اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبمايـة حقـوق              

  .النساء املستضعفات، يف مجلة اعتبارات أخرى

  ميثاق الضحايا   ٦-١٨-٢  
جنوب أفريقيا ضمن سياق النظـام      تعمل ُنهج مكافحة اجلرمية ومتكني الضحايا يف          -١٩٥

 مثة رغبة يف إجياد نظام للعدالة اجلنائيـة         )٦( مع ميثاق احلقوق   ومتشياً. الدستوري اجلديد للبلد  
يفي بأرفع معايري حقوق اإلنسان ومراعاة األصول القانونية، وذلك مبنع اإليذاء، مع ضـمان              

ولضمان أن . ن حقوق اإلنسانذلك أن حقوق الضحايا هي م. محاية األبرياء يف الوقت نفسه
  خلدمات نظام العدالة اجلنائية، وضعت حكومة جنوب أفريقيا ميثاقـاً          تكون الضحايا حموراً  

 لضحايا اجلرميـة،    للضحايا جيسد بعض احلقوق الواردة يف ميثاق احلقوق ويكسبها مضموناً         
 ُيسترشد هبـا يف     وعلى سبيل املثال، فيما يلي احلقوق املنصوص عليها يف ميثاق احلقوق اليت           

  :ميثاق الضحايا
 ؛احلق يف املساواة  : ٩البند  •

 ؛احلق يف الكرامة اإلنسانية  : ١٠البند  •

 ؛احلق يف احلياة  : ١١البند  •
__________ 

 .١٩٩٦ لعام ١٠٨فريقيا ، القانون رقم أ من دستور مجهورية جنوب ٢الفصل  )٦(
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 ؛احلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخصي  : ١٢البند  •

 ؛احلق يف اخلصوصية  :١٤البند  •

 ؛احلق يف قضاء إداري عادل  :٣٣البند  •

 ؛لجوء إىل احملاكماحلق يف ال  :٣٤البند  •

  .احلق يف حماكمة عادلة  ):٣(٣٥البند  •
 ١٠٨من دستور مجهورية جنوب أفريقيا، القـانون رقـم          ) د)(٣(٣٥وينص البند     -١٩٦
. ، على حق كل متهم يف أن جترى له حماكمة تبدأ وتنتهي دون تأخري غري معقول  ١٩٩٦ لعام

 أن تبدأ قضيته وختتتم دون تـأخري   ويف املقابل، لكل ضحية أو شاهد يف الدولة ذات احلق يف          
  . إلحلاق اإليذاء الثانوي به جتنباً لهمربر ال

 علـى   ١٩٧٧ لعام   ٥١ ألف من قانون اإلجراءات اجلنائية رقم        ٣٤٢وينص البند     -١٩٧
آليات يستخدمها رئيس احملكمة للتحقيق يف التأخري غري املعقول، واختاذ خطوات للقضاء على 

  .مزيد منههذا التأخري ومنع حدوث 
وميثاق الضحايا صك هام لتعزيز العدالة للجميع؛ وهو متوافق مـع روح قـانون                -١٩٨

 العدل األساسية   ملبادئ، وإعالن األمم املتحدة     ١٩٩٦ لعام   ١٠٨دستور جنوب أفريقيا رقم     
وأقر جملـس الـوزراء     . ١٩٨٥املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة لعام         

ومينح ميثاق الضحايا سـبعة حقـوق       .  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١ا يف   ميثاق الضحاي 
  :لضحية اجلرمية، هي

 ؛احلق يف أن يعامل معاملة عادلة ويف أن حتترم كرامته وخصوصيته •

 ؛احلق يف تقدمي املعلومات •

 ؛احلق يف تلقي املعلومات •

 ؛احلق يف احلماية •

 ؛احلق يف املساعدة •

 ؛احلق يف التعويض •

  .قوقاحلق يف رد احل •
وهذه احلقوق مهمة لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس؛ وهي تعطي للـضحايا               -١٩٩

ولضمان فهم ضحايا اجلرمية مليثاق الضحايا ومعرفتهم       . نفس احلقوق اليت للجناة املشتبه فيهم     
باخلدمات اليت ميكنهم توقعها عند وصوهلم إىل احملكمة وفهمهـم نظـام العدالـة اجلنائيـة          

  .، فقد وضعت معايري احلد األدىن للخدمات املقدمة لضحايا اجلرميةوإجراءاهتا
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  :ة لضحية اجلرمية إىل أربعة أجزاءوتنقسم معايري احلد األدىن للخدمات املقدم  -٢٠٠
  حقوقك كضحية للجرمية  :اجلزء األول
  العمليات واملسؤوليات اليت تضطلع هبا اجلهات الفاعلة ذات الصلة           :اجلزء الثاين
  رات داخل نظام العدالة اجلنائيةلإلدا    

  معايري احلد األدىن للخدمات املقدمة لضحايا اجلرمية  :اجلزء الثالث
  آليات الشكاوى  : اجلزء الرابع

  .قائمة بعناوين مفيدة

       


