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 النهج المنهجي: عملية إعداد التقرير -أوالً  

. ويسررررة   الشررررامد لةدورة الرا  ةبتقديم تقريرها القطري لالسررررت راد الدوري    أفريقياتتشرررررو   و   -1
التقرير الضرررررررروم اةم الم الم النامة واونلاحاي والتحدياي التي وا نتنا في السررررررررتلا ة لةتو ررررررررياي ال ال   

وفي    2017تو رررية والصرررادرة أث ام ال تر في تقرير اسرررت راد الدورة الثالثة في اا  وت   ذ  243ملموانا 
و   د ذلك وثيقة مرك ة تب ن ما ورد  تو ررررية  ثم  م  187  أفريقيات   ذ تةك التو ررررياي. وبد ببةو   و  

إلم بياناي أو م ةوماي تم التحقق م نا واسررررتنمدي من ًا  اةم التو ررررياي من ردود مةموسررررة  نم و اسررررت اد
مختةف اوداراي الحكومية ومن الت ةيقاي الواردة من خالل امةية تشررررراورية مشرررررتركة ب ن الم سرررررسررررراي م   

 سررررسرررراي الو  ية لحقو  اونسرررران وم تماي الملتم  المدني.  م سررررسرررراي الدولة التي تدام الديمقرا ية/الم
وبادي  رررررياتة التقرير والتشررررراور وحارة ال دل وتطوير ال تا  الدسرررررتوري إذ أن امةية إنشرررررام ه  ة ت سررررر ق 

 دائمة لةت   ذ واوبالغ  أي اآللية الو  ية لةت   ذ واوبالغ والمتا  ة ل تزال تلري اةم بد  وسا .

 التطورات منذ االستعراض السابق -ثانياً  

يشررررررركد   1996ل ا     أفريقياديمقرا ية دسرررررررتورية. ول تزال دسرررررررتور  منورية   و     أفريقيا  و    -2
اةم دخول  ًا  اام  25مرور   2022. ويصررادو اا   أفريقيااو ار المعياري الشررامد لتحويد ملتم    و  

اي التي .دثو م ذ السررررررررررت راد األخ ر من .   الدسررررررررررتور . ز ال  اذ. وترد الم ةوماي المت ةقة  التطور 
التداب ر التشرررررررررريعية والسرررررررررياسررررررررراتية واودارية الرامية إلم تحسررررررررر ن التمت   حقو  اونسررررررررران في الردود اةم  

. ويشر ر هذا المرفق  المرفق ألفتو رية والواردة في  دول مرفق بو ر     243التو رياي ال ال  ملموانا 
ًا  والتو رررررياي التي لم ت  ذ. كما يقد  ردود ًا   وتةك التي ن ذي  زئي   كامالً   إلم التو رررررياي التي نن ذي ت   ذا

 أو م ةوماي ان ت   ذ التو ياي المشار إل نا.

 تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول/التأييد -ثالثاً  

لق ود الحد من الكةماي  تركز الم ةوماي الواردة أدناه اةم السرررررررررررررتلا ة لةتو رررررررررررررياي التي  ًا  نتر  -3
لال الع اةم الردود اةم التو ررياي    المرفق ألفدتنا الحكومة أو ببةتنا في اسررت رااررنا األخ ر. انتر  أت

 المشار إل نا.

 الحقوق المدنية والسياسية -رابعاً  

 116-139و 115-139التوصيتان   

  اأفريقي تتاح المسررررررررررراادة القانونية في  مي  القضرررررررررررايا الل ائية والمدنية لكد من يقطن في   و   -4
( من بانون  1)23م   ة ورد بياننا في الدسرتور واألنتمة المحددة الصرادرة  مو ا المادة  ًا  ويسرتوفي رررو 

. وبد وام  القانون الحالي لةمسرررراادة القانونية في 2014ل ا     39ربم    أفريقياالمسرررراادة القانونية في   و   
()ح( من الدستور اةم أن  لةط د  1)28أ.كا  المساادة القانونية م  الدستور. وت ص المادة    أفريقيا  و   

الحق في الست انة  ممارس بانوني ت     الدولة اةم .سابنا ل ائدة الط د  في الدااوى المدنية التي تمس  
 الط د  إذا كان اد  ت   ن الممارس القانوني تترتا اةي  ظةم كب ر.

() ( من الرردسررررررررررررررتور اةم أن لكررد رررررررررررررررخص محتلز   مررا في ذلررك كررد 2)35ادة وت ص المرر -5
لةشررررررررررررخص المحتلز واةم ن قة الدولة   ًا  بانونيًا  محكو  اةي   الحق في أن ت  ن الدولة ممارسرررررررررررر سررررررررررررل ن
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من رررررررررررررهن اد  ت      أن تترتا اةي  ظةم كب ر  كما تنبة   بنذا الحق اةم و   السررررررررررررراة. انتر   كان إذا
  2020و 2017تورد ت را رررررررررررررر رد اردد األرررررررررررررررخرا  الرذتن تةقوا المسرررررررررررررررااردة ب ن ارامي الرذي   1الجادول  

 (.قائمة الجداول في المرفق باء انظر)

وتم ت زيز توف ر المسررررررررررررررراارردة القررانونيررة للمي  ال رراس ) مررا في ذلررك الراررايررا األ ررانررا( وال  رراي   -6
ري في اللريدة الرسررررررررمية  الضررررررررعي ة المحددة  مقتضررررررررم أنتمة المسرررررررراادة القانونية. واندلو األنتمة وننشرررررررر

. وحادي الت دتالي من م ات ر اخت ار وسرررررائد المسررررراادة القانونية   2019وأ ررررر حو نافذة في مذار/مارس  
وهي الحد األدنم لةدخد في أهةية الحصرررول اةم خدماي المسررراادة القانونية  مما سررريمكن ملمواة أوسررر   

تقديم المسرررراادة القانونية في بضررررايا ال  قة    اً من ال اس من الحصررررول اةم الخدماي القانونية. ويمكن أيضرررر
وال  ف ال ائةي والتحرش. ويمكن كذلك تقديم المسرراادة القانونية لطالبي الةلوم وفي بضررايا ات االية لهاي   
كمررا يمكن تقررديمنررا لف  ررال في او راماي المرردنيررة المت ةقررة  ررالط ررد. ودخررد دل ررد المسررررررررررررررراارردة القررانونيررة  

  رررررررندي  2018/2019. وفي السرررررر ة المالية  2018تشرررررررين الثاني/نوفمبر   29. ز ال  اذ في   2018 ل ا 
  في المائة  8,9في من وا.د ب سرررر ة ًا في الم زانية والز ًا  تخفيضرررر  فريقياأه  ة المسرررراادة القانونية في   و   

خفيض  مة ون رانرررد. وخ  رررو وحارة ال ررردل وتطوير ال ترررا  الررردسررررررررررررررتوري من أثر ذلرررك الت  164. ررر  بة   
 من أموالنا الخا ة. أفريقيامة ون راند لن  ة المساادة القانونية في   و   30بتخصيص 

  "الدراسررررة السررررتقصررررائية لةحوكمة والسررررالمة ال امة وال دالة "ويشرررر ر تقرير خ  األسرررراس الم  ون   -7
المائة من  في  18  إلم أن .والي  المرفق جيم  المرفق بو ر    أفريقياوالذي أادت  ه  ة إ.صراماي   و   

في المائة من ال اس راارون    89  وأن أفريقياال اس اسرت انوا  محا  من ه  ة المسراادة القانونية في   و   
 .أفريقياان الخدمة التي يقدمنا محامي ه  ة المساادة القانونية في   و  

م  دسرررررررررتور   و   ًا  تمام  2019ل ا    3سررررررررران ربم   -  ويتماررررررررررم بانون القيادة التقة دية والخوي -8
والتزاماي الصرررركود الدولية لحقو  اونسرررران. ويلري ت زيز الم ادر الدسررررتورية من بب د تةك الواردة    أفريقيا

لالاتراو الرسرمي  قادة  ًا  تطبيقيًا  في ررراة الحقو  ويتم تكريسرنا في كد أ.كا  القانون. ويوفر القانون نصر
. ويت اول القانون  أفريقيال  مث د في تاريخ   و   خوي سررررررررررران وملتم اتنم ووياكةنم  وهو أمر لم يسررررررررررربق 

من الدسرتور. وي زح   212و  211مسرائد القيادة والم سرسراي التقة دية اةم ال حو المشرار إلي  في المادت ن  
القررانون الحوكمررة الررديمقرا يررة واليم ملتم  م  تا وديمقرا يب وي نض  ررالمسررررررررررررررراواة ب ن الل سرررررررررررررر ن داخرد  

واليادة خوي سانب وي زح الحرية والكرامة اونسانية وتحق ق المساواة واد  التح ز م سساي القيادة التقة دية  
الل سرررانيب ويسررر م إلم ت زيز التقال د والثقافةب وي زح ب ام األمة والوئا  والسرررال  ب ن ال اس ويكرس م ادر  

 الحوكمة الت اونية في ت ااةنم م   مي  ملالي الحكومة وأ نزة الدولة.

 113-139و 112-139التوصيتان   

  واررررررر و إدارة خدماي السرررررررلون اسرررررررتراتيلية لةحد من الكتتا  وتمو الموافقة اة نا في مذار/ -9
من ًا سررررررررررل    15  911أدى إلم اوفراج ان ًا     م ا الرئيس إا ام خا رررررررررر2019. وفي اا   2021مارس  

. وبنرررذه  2019/2020ذوي الخطورة المترررردنيررررة في او ررررررررررررررال.يرررراي الملتمعيررررة خالل السرررررررررررررر ررررة المرررراليررررة 
  2019/2020. وبة  ادد السرررررررررل ام المسرررررررررلة ن في اا   في المائة  28تقة د الكتتا  ب سررررررررر ة   تم ال مةية

. وبشرررركد اا   خالل ال ترة  120  567  مسررررا.ة السرررررير الم تمدة ال ال ة   مقابد إ مالي  154 449ملموا   ما
السرررررت راد  انخ ض الكتتا  في مرافق إدارة خدماي السرررررلون  وان كان من المنم اوررررررارة إلم أن   ب د 

واوا ام الخا  من مقتضرررررررررياي اوفراج المشررررررررررو   سررررررررربا   2019ت   ذ اوا ام الخا  من الحكم ل ا   
  2الجدول    ليسرررا الحد ال نائي لالكتتا   ولك نما أديا إلم ن س التخفيو. وي رد  2020 ل ا   19-كوف د

 .2021مذار/مارس  31ادد نزلم المراكز او ال.ية في 
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مةتزمة بدام وت زيز بوااد ن ةسرون ماندتال اةم الصر  دتن المحةي والدولي.    أفريقياوتتد   و    -10
الضرررررررررررمان الدسرررررررررررتوري لحق    1998المت ةق  السرررررررررررلون ل ا    111ربم    واالوة اةم ذلك  يلسرررررررررررد القانون 

األررررررررررررخا  المحروم ن من .ريتنم في الم امةة الر.يمة  التي تشرررررررررررمد الحق في اد  الت رد لةت ذتا.  
إنشررررام ملية لكشررررف أامال الت ذتا في السررررلون والم اال ة اة نا. والم تشررررية القضررررائية    وي ص القانون اةم

 لةم سساي او ال.ية ه  ة ربابية مستقةة . وية تس م إلم امان .قو  السل ام.

وتوا رررد إدارة خدماي السرررلون تدريا المسررر ول ن اةم .تر الت ذتا م  الترك ز  شررركد خا    -11
لموظ ي  ًا . ويشررررررررررررررمرد البرنرام  تردري ر2013ل را    13ترا األرررررررررررررررخرا  ربم اةم برانون م   ومكرافحرة ت رذ

او رررال.ياي اةم م   الت ذتا ا د الت امد م  الملرم ن المحتلزين في المراكز او رررال.ية. وتم توف ر 
التدريا في هذا الصرررردد للمي  ر سررررام المراكز او ررررال.ية ور سررررام او ررررال.ياي الملتمعية. وأدرج هذا  

 في برنام  الت ةم لةخدماي او ال.ية الذي تقدم  اودارة.ًا التدريا أيض

 129- 139و   128- 139و   127- 139و   126- 139و   125- 139و   124- 139التوصيات    

سررن البرلمان بانون م   ومكافحة التلار  األرررخا   وهو  ررك تشررري ي رررامد لم   ومكافحة   -12
ئية لةل اة. ودخد بانون م   ومكافحة ت ذتا  التلار  األرررخا   لمي  أررركال  ومتاهره والمال.قة القضررا

أناةن ان إ ار السررررررياسرررررة    2019  وفي نيسرررررران/أبريد  2015م /أتسررررررطس   9األرررررررخا  . ز ال  اذ في 
   رررالت ررراون م  المكترررا الم  ي  أفريقيررراالو  يرررة لم   التلرررار  ررراألرررررررررررررررخرررا  ومكرررافحتررر . وأاة رررو   و   

مي من أ د م   التلار  األرررخا  وتنريا المنا رين   المخدراي واللريمة  في إ ار م ادرة ال مد ال ال
  2019نيسان/أبريد   25والتصدي لنما ان إ ار السياسة الو  ية لم   التلار  األرخا  ومكافحت  في 

 من خالل مشاركاي أل حا  المصةحة المت ددتن.

وت سررق وحارة ال دل وتطوير ال تا  الدسررتوري اللنود المت ددة التخصررصرراي التي تبذلنا الحكومة   -13
 ال  د وياكد اةم الصر  دتن    أفريقيالم   التلار  األررخا  ومكافحت . وفي هذا الصردد  أنشرهي   و   

  تتهلف من الو  ي واوبةيمي. وأنشرررررررر و لل ة و  ية مشررررررررتركة ب ن القطاااي م  ية  التلار  األرررررررررخا
مختةف الوحاراي كما تتهلف من م تماي الملتم  المدني. وتشررمد الوحاراي  في  مةة أمور  وحاراي ال دل  
وتطوير ال تا  الدسرررررررررررتوري  والصرررررررررررحة  والشررررررررررر ون الداخةية  وال الباي الدولية والت اون  وال مد  والت مية  

داام الو  ية. وتتولم الةل ة اوررررررررررررراو اةم    وه  ة الأفريقياال تماعية  والمرأة  ودائرة ررررررررررررر ة   و   
أفربة امد إبةيمية م  ية  التلار  ًا  تطب ق القانون وادارت  اةم مسرررررررتوى الحكومة الو  ية. وأنشررررررر و أيضررررررر

 األررررخا   كما أنشررر و أفربة السرررتلا ة السرررري ة الو  ية واوبةيمية الم  ية  المسرررائد التشررر  ةية المت ةقة  
ف نا و.الي التلار  األررررررخا  الم ةقة وبتقديم الدام لةمل ي اة نم. وبدام    شررررركاوى الحالي المشرررررت  

من واررررررررررر  دل د اا   شرررررررررررهن   أفريقيامن مكتا األمم المتحدة الم  ي  المخدراي واللريمة  تمك و   و   
 التلار  األرخا  لةممارس ن في ملال ال دالة الل ائية.

التدريبي المت ةق  الم اه  الدراسرررررية الخا رررررة  قطاااي  ودامو الم تمة الدولية لةنلرة البرنام    -14
محددة لإلداراي الحكومية من أ د بدم تدريا موظ  نا. وكان الندو من هذه الدوراي اررررررررررررمان أن يكون  
المسرر ولون الحكوم ون الم تمدون الذتن اكتسرربوا م ةوماي ومناراي من تدريا المدرب ن بادرين اةم إ رام  

شررررر م  أبراننم. وهذا ما من رررررهن  أن ت دي إلم إارررر ام الطا   الم سررررسرررري اةم  تدريا اةم التلار  ال 
 م ن  م   ومكافحة التلار  األرخا  في خط  تدريا اوداراي.

وبدأي الحكومة   الشرررراكة م  وكالة الت مية الدولية التا  ة لةولياي المتحدة  دراسرررة  حثية  شرررهن  -15
  أفريقيا. وفي إ ار اسررتراتيلية الوباية  توا ررد   و   أفريقيا بي ة ونطا  التلار  األرررخا  في   و   
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 ما في ذلك وسرررائ     الارررطالع  م ادراي لةتوعية  شرررهن التلار  األررررخا   اسرررتخدا  م صررراي مختة ة 
اواال  ال تماعية والم صرررررررررراي اوذاعية لةملتم اي المحةية. ووارررررررررر و الحكومة   الت اون م  الم تمة  

لمسررراادة المل ي اة نم. واو رام التشررر  ةي المو.د المتكامد    متكامالً ًا  مو.دًا  الدولية لةنلرة  إ رام تشررر  ةي
 ثيقة متكامةة ألفربة ال مد واوداراي الحكومية األخرى. شهن مساادة الضحايا  الذي ااتمدت  الحكومة  و 

وتم ت ميم او رام التشرررررررررررررر  ةي المو.رد المرذكور اةم المسرررررررررررررر ول ن الحكوم  ن والملتم  المردني.   -16
وال رد من برنام  ال حوث هذا هو توسرري  ال طا  وا.داث تهث ر من خالل الترك ز اةم الدراسرراي القوية  

اسررررراي والدراسررررراي ذاي األهمية ال تماعية والتي تندو إلم الكشرررررف ان  بي ة والتلريبية الم حم والسررررري
. ومن المتوخم أن ت دي الدراسرررررررراي القائمة اةم األدلة إلم  أفريقياو.لم التلار  األرررررررررخا  في   و   

إيلاد خ  أسرراس وتسررةي  الضرروم اةم الخصررائص الم قدة لالتلار  ال شررر واسررتنداو الدواف  الكام ة ورام  
  الل. وت طم األولوية لةلم  والتحة د الم نل  ن لةبياناي الكمية وال وعية المت ةقة  التلار  ال شر.الست

  13- 139و   12- 139و   11- 139و   10- 139و   9- 139و   8- 139و   7- 139التوصااااااااياات    
 114- 139و   38- 139و   18- 139و   17- 139و   16- 139و   15- 139و   14- 139و 

    في .زيران/  (1)لختياري لت االية م اهضرررررررررررة الت ذتااةم البروتوكول ا  أفريقياو ررررررررررردبو   و   -17
وأدر و ات االية م اهضررررة الت ذتا في إ ار بانون م   ومكافحة ت ذتا األرررررخا  وأنشررررهي    2019توني  

وبرري الحكومة ااتماد ملية وبائية و  ية مت ددة الم سررسرراي تتوخم أن تضررطة     .(2)مل تنا الوبائية الو  ية
بدور ت سررررررريقي م  ه  اي ربابية أخرى من بب د الم تشرررررررية القضرررررررائية    أفريقيال و   لل ة .قو  اونسررررررران ل

. ويرد التقرير السرر وي األول ليلية الوبائية  (3)لةم سررسرراي او ررال.ية والمدترية المسررتقةة لتحقيقاي الشررر ة
. ويب ن التقرير التقد  المحرح في ت   ذ البروتوكول الختياري لت االية المرفق دالالو  ية م ذ إنشررررررررائنا في 

م ذ التصدتق اةي . كما يسة  الضوم اةم التحدياي الحالية والمحتمةة    أفريقيام اهضة الت ذتا في   و   
.اي لت زيز ولية اآللية الوبائية الو  ية بوسررررائد م نا إ رررردار تشررررري اي لت تيم سررررةطاي  ويقد  كذلك مقتر 

 اآللية الوبائية الو  ية ووظائ نا.

  2014في اا     أفريقيا  أ دري دائرة رر ة   و   2013 قانون م اهضة الت ذتا ل ا     وامالً  -18
زامراتنم  مو را القرانون الرذي يلر  الت رذتا  ت ةيمراي و  يرة لتوف ر تو ير  وااررررررررررررررا ألفرادهرا  يمرا تت ةق  رالت

لنذه الت ةيماي  فإن األمر الصرررررررررررررادر ان رئيس   ًا  وت ره من اللرائم المرت طة بت ذتا األررررررررررررررخا . ووفق
أي سرررررررررةطة أخرى  بت ذتا ررررررررررخص محتلز  أمر ت ر بانوني ول يلوح  اات . ويلا اةم اضرررررررررو   أو

ترا رررررررررررررررخص محتلز أن تتخرذ  مي  الخطواي  الرذي  رررررررررررررردر إلير  أمر بت رذ  أفريقيرارررررررررررررررر رة   و    دائرة
لواررررررررررررر  .د ل  وابالغ المكتا الم  ي في المدترية المسرررررررررررررتقةة لتحقيقاي الشرررررررررررررر ة  األمر اةم   الم قولة

رررررركوى  شرررررهن الت ذتا م ارررررررة إلم المدترية المسرررررتقةة  ًا  يسرررررت  د الشرررررخص المحتلز من أن يقد  أيضررررر أل
 لتحقيقاي الشر ة.

لمسرررررررتقةة لتحقيقاي الشرررررررر ة في التحق ق في  مي  .وادث سررررررروم سرررررررةود  وتتمثد ولية المدترية ا -19
بياناي إ.صررائية ان   3الجدول   وخدماي الشررر ة الحضرررية. ويتضررمن  أفريقياأاضررام دائرة رررر ة   و   

 .2020إلم  2014الحالي التي سلةتنا المدترية المستقةة لتحقيقاي الشر ة لةس واي المالية من 

برنام  مسررررتمر لحقو  اونسرررران في ملال ت ةم الشررررر ة مخصررررص ألاضررررام دائرة  ًا  وه اد أيضرررر -20
ويت راول .تر الت رذترا في  مةرة أمور أخرى. ويركز    1998يلري ت   رذه م رذ ارا     أفريقيرارررررررررررررررر رة   و   

التدريا الذي ت  ذه رررررررع ة دائرة الشررررررر ة واألمن اةم ت مية الموارد ال شرررررررية التي تشررررررمد اللوانا التالية   
الت ةم األسررررراسررررري لتطوير الشرررررر ة  إدارة ا.تلاح األررررررخا  المحتلزينب وادارة امةياي ال.تلاح   برنام 



A/HRC/WG.6/41/ZAF/1 

GE.22-13120 6 

لدى الشرررررررر ةب ومحااررررررررة محطة برنام  .قو  اونسررررررران في ملال ت ةم أامال الشرررررررر ة  مرافق ا.تلاح 
مواررة الراررايررا األ ررانررا ت ر الشرررررررررررررررا  نب والتوعيررة  ررالحقو ب وم ررات ر ال.تلرراحب وا.تلرراح األ  ررالب مل

الم ادر المت ةقة  حماية  مي  األرررررررررخا  الذتن تت راررررررررون ألي ررررررررركد من أررررررررركال ال.تلاحب والقوااد  
ال موذ ية الدنيا لم امةة السررل ام وتر. د وا.تلاح األ انا ت ر الشرررا  ن. وي طي الدل د التدريبي ت طية 

 و.ماية .قو  احايا اللريمة. كا ية أهمية رراة الحقو  والقوان ن والسياساي التي ت زح .قو  اونسان

ان الحتر التا  لةت ذتا   ما في ذلك .ق اررررا   الشررررر ة في رفض  ًا  ويشررررمد التدريا دروسرررر -21
  النصرياع ألمر بت ذتا أي ررخص. كما يشرمد .قو  الملرم ن  وت   ذ الاتقالي واسرتخدا  القوة امتثالً 

رة في إ ار ا.ترا  لحقو  اونسرررران  ومثار .قو   لحقو  اونسرررران  وم   الت ذتا  وا رام الت تيل والمصرررراد
اونسررران اةم ا.تلاح المشرررت    ي   وادارة الحشرررود في إ ار ا.ترا  .قو  اونسررران و.قو  ال مد لضررر ا   
الشرررررر ة. وهذه   ض الموااررررري  الرئيسرررررية التي تمو ت ط تنا خالل التدريا اةم ال ن  القائم اةم .قو   

ا ية. وهذا ما تدل اةم أن ه اد خطواي كب رة نحو ت زيز ثقافة .قو   اونسررررررررران وأامال الشرررررررررر ة الديمقر 
 .أفريقيااونسان في دائرة رر ة   و  

اةم سرررياسرررة اسرررتخدا  القوة والم ادر التو  نية لدائرة    2018ووافق وحير الشرررر ة كذلك في اا    -22
لا أن تسرررترررررد    إدارة    التي تسررر م إلم تكريس نن  متوافق م  .قو  اونسررران  يأفريقياررررر ة   و   

 الشر ة واستراتيل تنا وامةياتنا  في الوفام  الولية الدستورية.

وتمثةو إ.دى تو رررياي لل ة التحق ق في .وادث ماريكانا في إنشرررام فريق خبرام دولي "لم اللة   -23
ريكانا  اةم أتدي الشرر ة في ماًا ررخصر  34التي أسر ري ان مقتد   أفريقياالمشراكد في دائرة ررر ة   و   

   وان "تقرير فريق  ًا لضرررمان اد  .دوث انتناكاي من هذا ال وع مرة أخرى". وأنشررري ال ريق  وأ ررردر تقرير 
. كما تم وارررر  الةمسرررراي  2021مذار/مارس    29الخبرام ان الشررررر ة وادارة الحشررررود" ونشررررر لةلمنور في 

 األخ رة اةم خطة ت   ذ داامة لةت   ذ.

ب شررررررررها اةم نطا  واسررررررر  مدوناي    (4)بضرررررررية خوسرررررررامة ال ةيا في وامتثةو الحكومة لحكم المحك -24
وبواي    أفريقيابوااد السررررةود واو راماي التشرررر  ةية التي ت تم سررررةود أاضررررام بواي الدفاع الو  ي لل و   

واداراي الشررررررررررررررر رة البةرديرة في إن راذ أنتمرة الحلر الصررررررررررررررحي  مو را إاالن    أفريقيرادائرة رررررررررررررررر رة   و   
 الكوارث. .الة

 131-139التوصية   

وبد اتخذي الحكومة خطواي .اسررررمة لوارررر  .د لسرررريطرة الدولة وحيادة بدرة الدولة اةم التحق ق   -25
دولة. وتشرررررررمد هذه  في .الي ال سررررررراد ومقااررررررراة مرتكبي  وارررررررمان إاادة الموارد ال امة المسرررررررروبة إلم ال

 ما تةي  التداب ر 

ا ن الرئيس لل ة تحق ق لةتحق ق  :  لجنة التحقيق في ادعاءات االسااتيالء علا الدولة (أ) 
ًا  في مزاام السررررررررررررررت الم اةم الرردولررة وال سرررررررررررررررراد وال ل في القطرراع ال ررا   مررا في ذلررك أ نزة الرردولررة وفقرر

لةتحق ق في المسرررررررررائد ذاي المصرررررررررةحة ال امة والو  ية  ()و( من الدسرررررررررتور. وتم ت   ن الةل ة  2)84 لةمادة
 المت ةقة  مزاام الست الم اةم الدولة وال ساد وال ل.

 11م  قانون إدارة اإلدارة العامة رقم    15و  8إصااادار الن اااوب التطبيقية للمادتي    () 
ارة ال رامرة التي  من برانون إدارة اود 8المرادة   2019نيسرررررررررررررران/أبريرد  1دخةرو . ز ال  راذ في  :2014لعاام  

 إدارة تضرررررررررررار     8تحتر اةم الموظ  ن في اودارة ال امة القيا   هامال تلارية م  الدولة. وتت ةق المادة  
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المصرررالا ب ن الموظ  ن في الخدمة ال امة والبةدياي والمسرررتشرررارين الخا ررر ن لةسرررةطاي الت   ذية )الر سررام  
 السياس ون لةم سساي الحكومية(.

أنشرررررررره الرئيس مدترية التحق ق    :التحقيق في الجيش الشاااااعبي الوطنيإنشااااااء مديرية  )ج( 
 مكتررا المرردتر الو  ي لن  ررة الداررام ال ررا    ررإاالن  رررررررررررررررادر في اللريرردة الرسررررررررررررررميررة الحكوميررة تحررو  

  كهداة لمكافحة ال سرررررررررررررراد. وتركز مدترية 2019نيسرررررررررررررران/أبريد  4الم رخ    Proc. 20 GG 42383 رمز 
القانون ال ا  ومقااراة مرتكب نا   ما في ذلك ال ل والتزوير وتداول ال قود    التحق ق اةم التحق ق في  رائم

المزورة والسربة وأي  ريمة ت طوي اةم خيانة األمانة  واللرائم القانونية المت ةقة  خيانة األمانة أو ال ساد   
ب د المثال  وأي أنشرررررررطة ت ر مشررررررررواة تت ةق  ال سررررررراد الخط ر أو ال ارح أو الم قد   ما في ذلك اةم سررررررر

الحصررر  اللرائم أو األنشررطة او رامية أو ت ر القانونية التي تحددها للان التحق ق في السررت الم اةم   ل
. وي قسررم امد مدترية التحق ق إلم  أفريقياالدولة  وم سررسررة السررتثماراي ال امة ودائرة الضرررائا في   و   

اد في الكياناي الممةوكة لةدولة  وال سررررراد الر ي   ( ملالي ترك ز  ال سررررراد في بطاع األمن  وال سررررر3ثالثة )
 المستوى في القطاا ن ال ا  والخا .

خنولرو لةرئيس   مقتضررررررررررررررم ة:  لمحكماة الاااصاااااااااة التاابعاة لوحادة التحقيق الاااصاااااااااا )د( 
المت ةق بو.داي    1996ل ا     74( من التشرري  التهسريسري لو.دة التحق ق الخا رة  والقانون ربم 1)2 المادة

التحق ق الخا رررة والمحاكم الخا رررة  سرررةطة إنشرررام محكمة خا رررة. وتتمثد ولية المحكمة في ال صرررد في 
ي في المحكمة  المسائد المدنية ال ار ة ان التحقيقاي التي تلرينا و.دة التحق ق الخا ة. وس  دي التقاا

الخا ررررررة إلم حيادة نتائ  التقاارررررري. وهذا ي  ي أن الدااوى المدنية التي تم رف نا سرررررر تم النتنام م نا في 
وبو أبر  وسر تم اسرترداد الخسرائر/األاررار التي تكبدتنا الدولة  شركد أكثر ف الية. وسرتكون و.دة التحق ق  

أو تبدتدها دون اليمة ورهن األ ررول في الولياي  الخا ررة بادرة اةم موا نة محاولي نقد مةكية األ ررول  
 القضائية األ  بية.

س اةم بانون تمويد األ.زا   وب  الرئي  :2018قانون تمويل األحزاب السااياسااية لعام   )هر( 
لت زيز الشررر ا ية في تمويد األ.زا  السرررياسرررية. وال رد من هذا القانون هو   2018ل ا     6السرررياسرررية ربم  

د ال ا  والخا  لف.زا  السررررياسررررية. وي  ر القانون مشررررند تمويد األ.زا  السررررياسررررية  توف ر وت تيم التموي
وي زح الشر ا ية من خالل ت تيم الكشرف ان التبرااي التي تتلاوح ال ت ة المقررة. وكإ رام إارافي لت زيز  

  2وماي ربم  الشرررر ا ية في تمويد األ.زا  السررررياسررررية  تم ت دتد القانون الت دتةي لت زيز الو ررررول إلم الم ة
  لتوف ر م ةوماي .ول التمويد الخا  لف.زا  السررررررررررررياسررررررررررررية والمررررررررررررررح ن 2019في اا     2000ل ا   

 المستقة ن ل تم تسل ةنا و. تنا واتا.تنا ا د الطةا.

وب  الرئيس إاالناي ونشررررررررررررام و.دة أخالالياي اودارة    :2019إلعالنات الرئاسااااااااية   ا )و( 
التهدتبية والمحكمة الخا ررررررة لة صررررررد في المسررررررائد المدنية ال اررررررر ة ان   ال امة وال زاهة والمسرررررراادة التق ية

التحقيقاي التي تلرينا و.دة التحق ق الخا رررررررررررة والت ل د  البو في األمور ال ارررررررررررر ة ان هذه التحقيقاي.  
اةم أن تقرد  و.ردة أخالاليراي اودارة   2014ل را    11من برانون إدارة اودارة ال رامرة ربم  15وت ص المرادة  

مة وال زاهة والمسررراادة التق ية التهدتبية المسررراادة التق ية وتدام الم سرررسررراي في  مي  ملالي الحكومة  ال ا
  يما تت ةق  إدارة األخالالياي وال زاهة والمسائد التهدتبية المت ةقة  سوم السةود في اودارة ال امة.

ادل القانون الت دتةي المت ةق    :لقانون التعديلي المتعلق بمركز االسااااتاتارات الماليةا )ح( 
لتوسري  أهداو مركز   2001بانون السرتخ اراي المالية ل ا     2017ل ا     1 مركز السرتخ اراي المالية ربم  

السررررررررتخ اراي المالية وال ص اةم ت ادل إاررررررررافي لةم ةوماي واليا  المركز  المسرررررررراادة في ت   ذ اللزاماي  
ي التي ااتمدها ملةس األمن التا   لفمم المتحدةب وتوسرررررررررررررري  نطا  منا   لةقراراًا المالية وادارة التداب ر وفق

المركز من أ د توف ر ت ادل إارافي لةم ةوماي وتوف ر التو ي  لةم سرسراي الخاار ة لةمسراملة  يما تت ةق  
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بتلم د الممتةكايب وتوسررررري  بائمة الوكالي التي سررررر تيا لنا المركز الم ةوماي التي يلم ناب وي ص اةم  
 د من تداب ر ال  اية الوا  ة.مزي

لةحد من ال سررراد في القطاع ال ا   ا ن وحير الخدمة    :اإلف اااع ع  الم ااالم المالية )ح( 
 ال امة واودارة ف اي أخرى من الموظ  ن دون أاضام دائرة اودارة ال ةيا  لإلفصاح ان مصالحنم المالية.

لتوف ر نن   2020واالوة اةم ذلك  ااتمدي السرررررررررررتراتيلية الو  ية لمكافحة ال سررررررررررراد في اا    -26
تت     أفريقيا. وتب ن هذه السرررتراتيلية أن   و  أفريقيالةملتم   هسرررره في م   ال سررراد ومكافحت  في   و   

من ت ر الدول    نن  ررررررراكة في مكافحة ال سررررراد  يشرررررمد مختةف كياناي الدولة كما يشرررررمد اللناي ال ااةة
والملتم  المدني بندو اررررمان الحوكمة الرررررر دة اةم  مي  مسررررتوياي الحكم. وتسرررر م السررررتراتيلية إلم  

ويتم تشررررلي  المبة  ن ان ال سرررراد  ًا   إنشررررام ملتم  تتم  ي  تمك ن اللمنور وتوا ت   شررررهن ما يشرررركد فسرررراد
 لك.اةم التقد  لإلبالغ ان ال ساد وتمتي نم  الحماية ا د القيا  بذ

 186-139و 118-139التوصيتان   

لةحق في ًا تشررررررررررررررريعيرر م  ولً   2000ل ررا     2ي طي برانون ت زيز الو ررررررررررررررول إلم الم ةومراي ربم  -27
من الدسرررتور. ويق  اةم ااتق كد من الن  اي الخا رررة وال امة   32لةمادة  ًا  الحصرررول اةم الم ةوماي وفق

م رفضرررنا اةم و   التحدتد  مقتضرررم بانون ت زيز وا ا إتا.ة الو رررول إلم السرررلالي المطةوبة  ما لم تت
الو ررول إلم الم ةوماي. وهذا ي  ي أن  يمكن الو ررول إلم أي سررلد تحت ل    الدولة أو القطاع الخا   

القانون الت دتةي لت زيز الو ررول إلم الم ةوماي  ًا  ب ام اةم  ةا لممارسررة و.ماية أي .قو . وه اد أيضرر
  8من القررانون الت رردتةي المت ةق  رراألمور القضررررررررررررررررائيررة ربم    28لمررادة . وبررد ارردلررو ا2019ل ررا     31ربم  
 أ.كا  القانون الت دتةي لت زيز الو ول إلم الم ةوماي المت ةقة بتدريا الموظ  ن القضائ  ن.  2017 ل ا 

من بانون .ماية  39وه اد ه  ة لت تيم الم ةوماي وهي ه  ة مسررررررررررتقةة أنشرررررررررر و  مو ا المادة   -28
الم ةوماي الشرررررررخصرررررررية التي ل تخضررررررر  إل لةقانون والدسرررررررتور وتكون مسررررررر ولة أما  اللمعية الو  ية في 

ضرم بانون  تداب ر سرياسراتية وتشرريعية لحماية الم ةوماي الشرخصرية  مقت  أفريقياالبرلمان. كما ن ذي   و  
. وأاةن الرئيس أن تاريخ بدم ن اذ بانون .ماية الم ةوماي  2013ل ا    4.ماية الم ةوماي الشرررخصرررية ربم  

. وخولو لن  ة ت تيم الم ةوماي  في  مةة أمور   ررررررال.ية ر ررررررد  2020تموح/تولي    1الشررررررخصررررررية هو  
خصررررررررية. ويندو القانون إلم  وان اذ امتثال الن  اي ال امة والخا ررررررررة أل.كا  بانون .ماية الم ةوماي الشرررررررر

ت زيز .ماية الم ةوماي الشرررررررررررررخصرررررررررررررية التي ت اللنا الن  اي ال امة والخا رررررررررررررة وذلك  همور م نا إدخال  
م   ة لةم اللة القانونية لةم ةوماي الشرررررررخصرررررررية من أ د واررررررر  .د أدنم من الشررررررررو  لم اللة   رررررررررو 

 الم ةوماي. هذه

  11هو   113والمرادة   112والمرادة    5ن ال صررررررررررررررد  القسررررررررررررررم ألف م 1وكان تاريخ بدم ن راذ المرادة   -29
  110) استث ام المادت ن    2020تموح/تولي     1. وكان تاريخ بدم ن اذ المواد األخرى هو  2014نيسان/أبريد  

  5((. واالوة اةم ذلرررك  تمرررو الموافقرررة اةم القرررانون الت ررردتةي  شررررررررررررررررهن اوبراراي المحميرررة ربم  4)114و
. وي ص  2000  لت ردترد برانون اوبرار المحمي ل را   2017وح/تولير   تم 31ووب ر  الرئيس في  2017 ل را 

القانون اةم الحصررررانة من المسرررر ولية المدنية والل ائية ال اررررر ة ان الكشررررف ان الم ةوماي التي تب ن أو  
ب  م قولً   التي من ررررررررهننا أن تب ن أن  ريمة   ائية بد ارتكبو أو يلري ارتكابنا أو يحتمد ارتكابنا ا.تمالً 

 ي حائ ة وي ص اةم مسائد مت ةقة بنا.اكما يحدث القانون  ريمة الكشف ان م ةوم

( الم دلة من  1)8  لت   ذ المادة  2018وأ در وحير ال دل األنتمة المت ةقة  اوبراراي المحمية    -30
مكن القيا   إلم حيرادة برائمرة الكيرانراي التي ي 8برانون اوبرار المحمي. وأدى الت ردترد الرذي أدخرد اةم المرادة  
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لحقو  اونسرررررررررران  ولل ة المسرررررررررراواة ب ن   أفريقيا إبرار محمي  شررررررررررهننا. وتشررررررررررمد هذه الن  اي لل ة   و  
الل سرررررررررررررر ن  ولل ة ت زيز و.ماية .قو  اللماااي الثقا ية والدت ية والة وية  ولل ة الخدمة ال امة  وو.دة  

 ية.أخالالياي اودارة ال امة ونزاهتنا والمساادة التق ية التهدتب

 الحقوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية -خامساً  

 143- 139و   142- 139و   141- 139و   136- 139و   135- 139و   134- 139التوصااايات    
  149-139و  148-139و  147-139و  146-139و  145-139و  144-139و
 150-139و

ةتصرردي لةتحدياي  مت دد اللوانا لًا  ااتمدي الحكومة  في إ ار ت   ذ خطة الت مية الو  ية  ننل -31
السرررررياسرررررة الضرررررريبية التصررررراادية   ًا  الثالثية المتمثةة في ال قر واد  المسررررراواة وال طالة. ويشرررررمد ذلك اموم

 والمساادة ال تماعية  كما يشمد برام  ال مالة الم اررة وت ر الم اررة.

   2020/ 2019إلم الس ة المالية    2018/ 2017وتتنر وثائق الم زانية أن  في الس واي المالية الثالث   - 32
من ال ررات  المحةي او مررالي( في  في المررائررة 4من اون ررا  ال ررا  المو.ررد ) في المررائررة  11أكثر من    أاطم 

مة ون    18المتوسررررررر   األولوية لةت مية ال تماعية التي ت مد اةم مكافحة ال قر واد  المسررررررراواة. واسرررررررت اد  
اي الحماية ال تماعية  التي تتهلف إلم .د كب ر من من ن ق  2019/2020رررررررررررررخص في السرررررررررررر ة المالية  

برنام  كب ر لةم ا ال تماعية ي مد اةم مكافحة ال قر المدب . وباواررررررررررررررافة إلم ذلك  يخصررررررررررررررص  في 
من ال ات  المحةي    في المائة  5من ملموع اون ا  ال ا  )أكثر من   في المائة 15المتوسررررررررر   ما تزيد اةم  
دية خالل ن س ال ترة لت زيز ال مو البتصرادي الشرامد  شركد أسررع ومسرتدا  من او مالي( لةت مية البتصرا

أ د التصرردي لة طالة وال قر واد  المسرراواة. ورررمةو ن قاي الت مية البتصررادية دام التصرر ي  والصررادراي   
 والزرااة والت مية الريفية  وخةق فر  ال مد  والب ية التحتية البتصادية  والبتكار.

و الحكومة   دة تدخالي م اررررررة وت ر م اررررررة لةتخفيو من .دة ال طالة. وتشررررمد التداب ر  وبام -33
  10,3الم اررررة برام  التوظيو ال امة من بب د برنام  األررر ال ال امة الموسرر   الذي تم من خالل  إنشررام  

وظائف  الذي  . وبد دام  رر دو  ال2004مالت ن فر ررة امد تراكمية )مت اوتة المدة( م ذ إنشررائ  في اا   
وظي ررة دائمررة وفر رررررررررررررررة ترردريررا داخةي     275  000  تم اواالن ا رر  في إ ررار م ررادرة لةخزي ررة الو  يررة 

. وباواررافة  2011 ا.  ان امد ورائد أامال م ذ إنشررائ  في اا     260  000 دام تدريا أكثر من كما
  إلم  2020في اا     إلم ذلك  تندو الم ادرة الرئاسرررررررررررية لتشررررررررررر  د الشررررررررررر ا   التي أاة و ا نا الرئاسرررررررررررة

   2021مالت ن وظي ة اةم مدى السرررررررررررررر واي القة ةة المقبةة. وبحةول نناية كانون الثاني/ت اتر    3,7 إ.داث
وظي ة ذاي مدد مت اوتة من خالل الم ادرة الرئاسرررررررررررررية لتشررررررررررررر  د الشررررررررررررر ا     430  000 دام أكثر من تم

وظي ة إارررررررررا ية ت تتر الموافقة. ويت ةق برنام  رئيسررررررررري لة مالة ت ر الم ارررررررررررة  الحافز    180  000 وثمة
ي ود تكاليو تشر  د الشر ا   شركد رئيسري   ًا  ارريبيًا الضرريبي من أ د التشر  د  وهو .افز يقد  خصرم

 مالت ن اامد. 4 اآلن أكثر منويست  د م   

إلم توف ر مدفوااي    2020ل ا    16ويندو القانون الت دتةي المت ةق  المساادة ال تماعية ربم   -34
  13إاررررررررررررررا يرة لةمسرررررررررررررراادة ال تمراعيرة. وي ردل القرانون المرذكور أااله بانون المسرررررررررررررراادة ال تمراعيرة ربم  

ة مرت طة  الم ا ال تماعيةب كما ت ص اةم    إذ ت ص في  مةة أمور اةم مدفوااي إارررررررا ي2004 ل ا 
دف  السررررتحقاباي لفسرررررة المعيشررررية التي ترأسررررنا   دب وتوف ر اوتاثة ال تماعية في الضررررائقة ا د وبوع  
كارثةب وال ام امةية إاادة ال تر الداخةيةب وال ص اةم إنشرررررام محكمة مسرررررتقةة لة تر في الط ون المقدمة  
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ب وال ص اةم إنشررام ه  ة الت تيل ك  صررر .كومي.  أفريقيا تمااي لل و   اررد براراي وكالة الضررمان ال
اةم الم ا ال تماعية التي تستندو األ  ال ال قرام وك ار السن  ًا  بة ون راند س وي  180وي  ق البةد .والي  

  تم ت   ذ .زمة إتاثة ا تماعية خا رررررررررررة  2020/2021وذوي اواابة. وباواررررررررررررافة إلم ذلك  خالل فترة 
بة ون راند لمسررررررررررراادة األسرررررررررررر ذاي الدخد الم خ ض خالل اللائحة.    55تقدر  حوالي    19-حة كوف د لائ

وبردل مقردمي الرارايرة ألول رك الرذتن تتةقون  ًا  ارامر 60و 18ورررررررررررررررمةرو م حرة  ردتردة لمن تتراوح أامرارهم ب ن 
نر  تم تمردترد  م حرة إارالرة األ  رال  وم تمنم من ال سرررررررررررررررام. ول ن كران هرذا او رام إ رام إتراثرة م برو  فرإ

  وادخال   ض الت دتالي لتحسرررررررررر ن اللوانا الل سررررررررررانية لةم حة.  2022الم حة اللدتدة .تم مذار/مارس  
وتشررررررررارد الحكومة في .وار مسررررررررتمر  شررررررررهن إمكانية تقديم المزيد من المسرررررررراادة ال تماعية الدائمة لنذه  

 الم حة من الش ا .من أول ك الذتن .صةوا اةم في المائة  60الشريحة. وكان ما تزيد اةم 

 232-139و  225-139و 139-139التوصيات   

وال مرال ذوي األ ور الم خ ضرررررررررررررررة مثرد امرال المزارع وال مرال  ًا  لحمرايرة ال مرال األكثر ارررررررررررررر  ر -35
  لتوف ر 2018ل را    9الم زل  ن ومرا إلم ذلرك  سرررررررررررررر رو الحكومرة القرانون الو  ي لةحرد األدنم لف ور ربم 

الحرررد األدنم الو  ي لف ور وانشرررررررررررررررررام الةل رررة الو  يرررة لةحرررد األدنم لف ور بنررردو ال نود  رررالت ميرررة 
  تماعية.البتصادية وال دالة ال

في اللنود الراميررة إلم القضرررررررررررررررام اةم امررد األ  ررال.   هررائالً ًا تقرردمرر أفريقيرراوبررد أ.رحي   و    -36
الحق في الحماية من ال مد الست اللي  ًا  اام  18وي ص الدستور اةم أن لف  ال الذتن تقد أامارهم ان  

ال تمااي أو البدني أو  أو الخطر أو ت ر الم اسررررررررا لسرررررررر نم أو الذي يضررررررررر بت ةيمنم أو يضررررررررر ب موهم  
ال قةي أو الرو.ي أو الم  وي. وتوافقو مرام الشررررركام ال تماا  ن اةم ارررررورة التصرررردي ل مد األ  ال   
المداو   التصرررردتق اةم الت االياي الدولية الرئيسررررية المت ةقة   مد األ  ال مثد ات االية الحد األدنم لسررررن  

وأدى التصررردتق اةم هذه الت االياي إلم واررر     .(6)د األ  الوكذلك ات االية أسررروأ أرررركال ام  (5)السرررتخدا 
 بوان ن وسياساي تندو إلم القضام اةم امد األ  ال.

 157-139و  156-139و 155-139التوصيات   

من الدسررتور اةم أن لكد رررخص الحق في الحصررول اةم ما يك ي من ال ذام    27ت ص المادة   -37
  والقانون الو  ي  1997ل ا     108بب د بانون خدماي المياه ربم  والمام. وتن مد هذا الحق تشررررررررري اي من  

. وي ص القرانون األخ ر اةم أن الحكومرة الو  يرة هي "الو رررررررررررررري ال را " اةم  1998ل را    36لةميراه ربم 
الموارد المائية في البةد لضرررررررررررررمان ".ماية المياه واسرررررررررررررتخدامنا وتطويرها و. تنا وادارتنا ومراببتنا  طريقة  

 صرر ة  لصررالا  مي  األرررخا ". وي ص بانون خدماي المياه اةم أن لكد رررخص الحق في مسررتدامة وم
الحصول اةم إمداداي المياه األساسية وخدماي الصرو الصحي  ويلا اةم كد م سسة لخدماي المياه  
اتخرراذ خطواي وامررال هرذه الحقو   ويلررا اةم كرد بةررديرة أن تخط  في خطتنررا لتطوير خردمراي الميراه  

 ه الحقو .وامال هذ

سرررياسرررة تسرررمم الحصرررول الملاني اةم المياه األسررراسرررية .   يحق لكد موا ن    أفريقياولل و    -38
  ض ال تر ان بدرت  اةم دف  ثم نا. وتحدد هذه السررررررياسررررررة  ًا  الحصررررررول اةم بدر م  ن من المياه ملان

وه اد باادة بياناي لةر رررررد والتق يم ت رو  اسرررررم  ًا.  لتر لكد أسررررررة ررررررنري 6  000مبة  السرررررتحقا   مقدار  
"نتا  م ارو خدماي المياه" الذي تتت   النت اع والتقد  المحرح  يما تت ةق  المياه والصرررررررررررو الصررررررررررحي   

 .2020إلم  2017ت ةق ب تا  م ارو خدماي المياه لة ترة من الم 4الجدول انتر 
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  179- 139و   177- 139و   176- 139و   175- 139و   159- 139و   133- 139التوصااايات    
 188-139و  187-139و  184-139و  183-139و  182-139و  180-139و 

أي مردرسررررررررررررررة ارامرة  قبول المت ةم ن    1996ل را    84ربم   أفريقيراتةز  برانون المردارس في   و   -39
 وتةبية ا.تيا اتنم الت ةيمية دون التم  ز ادهم  صورة ت ر اادلة وبهي ركد من األركال.

  المت ةق  5الجدول  . انتر  أفريقياوبد تحسرر و فر  الحصررول اةم الت ةيم األسرراسرري في   و    -40
 .2021 اللتحا   المدارس في اا  

لرال لإلن را  في م زانيرة الحكومرة. وبرد أن قرو وحارة الت ةيم األسرررررررررررررراسررررررررررررري اةم  ول تزال الت ةيم أكبر م  -41
   2018/ 2017رانررد. وخالل السررررررررررررررر ررة المرراليررة    081 054 233مررا مقررداره    2016/ 2017اررا    مرردار 

راند    293 151 262ما ملموا    2019/ 2018السرررر ة المالية    راند. وبة و م زانية   755 091 248 أن قو 
الذي    المرفق هاءراند. انتر   821 682 277  ما ملموا    2020/ 2019او مالية لةسرررررررررر ة المالية   والم زانية 

يحتوي اةم بياناي إ.صررررائية ان أدام الشررررنادة الو  ية ال ةيا مصرررر  ة .سررررا ال ر  والل س والمقا  اي  
 .2020إلم اا   2017الذي يش ر إلم م دل ال لاح الو  ي من اا   6والجدول 

 177-139و 103-139التوصيتان   

توا رررد الحكومة اتخاذ خطواي كب رة من أ د ارررمان الو رررول إلم الت ةيم والتدريا   د مر.ةة  -42
. ويورد  2030مة ون رررررخص  حةول اا     1,6الت ةيم المدرسرررري. وهدو خطة الت مية الو  ية هو تسررررل د  

م والتدريا   د مر.ةة الت ةيم المدرسرررررررررررري .سررررررررررررا ادد الموظ  ن المسررررررررررررلة ن ابر نتا  الت ةي  المرفق واو
ملالي الدراسرة وال ر  والل س  اوارافة إلم ادد الخريل ن .سرا ملالي الدراسرة وال ر  والل س ب ن 

لد ما تزيد اةم  2020و  2017اامي   مة ون في القطاع ال ا  في . ن ررررررررركد التسررررررررل د في   1,8. وسررررررررن
 (.417 735) في المائة 18,5القطاع الخا  

وبد أ.رح تقد  من .   تطوير الب  اي التحتية .   احداد الترك ز اةم إنشرام م سرسراي لةت ةيم   -43
والتدريا في مر.ةة ما   د الت ةيم المدرسررررررري في الم ا ق الريفية والرتقام بنا اةم بد  المسررررررراواة  ومراااة  

لحصررررررررول اةم الت ةيم والتدريا   د  م ادر ت ميم الت ةيم والتدريا الةذتن يسررررررررمحان لةتالم ذ ذوي اواابة  ا
إلم او.صراماي المت ةقة ب تا  الت ةيم والتدريا في مر.ةة ما   د الت ةيم  ًا  مر.ةة الت ةيم المدرسري. واسرت اد

م سررررسرررراي من م سررررسرررراي الت ةيم   508(  كان ه اد  2020)الم شررررورة في مذار/مارس    2018  :المدرسرررري
م سررسررة من   85. وكانو  أفريقياي )الخا ررة وال امة( في   و  والتدريا   د مر.ةة ما   د الت ةيم المدرسرر

كةية لةت ةيم والتدريا التق ي    50م سررسررة من م سررسرراي الت ةيم ال الي ال امة  و  26هذه الم سررسرراي اامة )
مة ون  الا و ال ة بنذه الم سرررسررراي  وكانو    2,2كةياي ه دسرررة اةيا(. وبد التحق أكثر من    9و  والمن ي

 مة ون  الا(. 1,2أاةم نس ة م نم مسلةة في بطاع الت ةيم ال الي )أكثر من 

ول تزال ال تا  الو  ي لةم ونة المالية لةطال  أداة تمك  ية لضررررمان .صررررول الطال  الم حدرين   -44
 ةيم المدرسررررررررري. وحاد تمويد ال تا  الو  ي  من خةفياي محرومة اةم فر  الت ةيم والتدريا   د مر.ةة الت

بالت ن رانرد في   5,9سرررررررررررررر واي  من  6لةم ونرة المراليرة  رهكثر من خمسررررررررررررررة أارررررررررررررر راو في مردة ل تتلراوح  
 .2020بة ون راند في اا   34,7إلم  2014 اا 
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  163- 139و   162- 139و   161- 139و   160- 139و   159- 139و   133- 139التوصااايات    
  169-139و  168-139و  167-139و  166-139و  165-139و  164-139و
 174- 139&    173- 139و   172- 139و   171- 139و   170-139و

لةت ة ق ال ا   وخضرررر  لزياراي    2018تم نشررررر مشررررروع بانون التهم ن الصررررحي الو  ي في اا    -45
ب  2020تشررررررررررراورية اامة برلمانية إلم المقا  اي بامو بنا لل ة الحافتة التا  ة لةلمعية الو  ية في اا   

. وتوا ررد الحكومة   2021وانقدي  ةسرراي اسررتماع افترااررية لإلسررناماي الشرر وية الموارروعية خالل اا   
من خالل التهم ن الصررررررررحي الو  ي   نودها الرامية إلم تحسرررررررر ن نتا  الرااية الصررررررررحية وتوف ر إمكانية  

 الحصول اةم الرااية الصحية  وهو .ق أساسي مكرس في الدستور.

ن التهم ن الصررحي الو  ي اةم الالمركزية في تيسرر ر وت سرر ق تقديم خدماي  وي ص مشررروع بانو  -46
الرااية الصرررررحية األولية اةم مسرررررتوى المقا  اي من خالل إنشرررررام مكاتا ودارة الصرررررحة في المقا  اي  
وانشام و.داي مت ابدة لةرااية الصحية األولية تت ابد م نا الص دو  م اررة لضمان توف ر خدماي الرااية  

ية األولية   ما في ذلك الوباية والت زيز  والرااية ال ال ية واوسرررررررررررر ا ية التهه ةية والرااية الم زلية  الصررررررررررررح
والرااية الملتمعية. وسرتكون هذه الو.داي مسر ولة ان السركان في م ا قنا ال رعية الم   ة. ويلا اة نا  

ال ا  والخا  في مرافق الرااية  تحدتد مقدمي الرااية الصررررحية المصررررد  اة نم والم تمدتن من القطاا ن  
األولية لتقديم الخدماي الصررررررحية لسرررررركاننا. واختتمو امةية أخرى لةتشرررررراور  شررررررهن مشررررررروع بانون التهم ن  
الصررررررررررررررحي الو  ي ب ن ممثةي الحكومرررة وبطررراع األامرررال والملتم  المحةي في الملةس الو  ي لةت ميرررة 

ًا و. وي د إ رررررررالح التهم ن الصرررررررحي الو  ي  زم.   تم تسرررررررل د موابف األ را  (7)البتصرررررررادية وال مالة
في التداب ر التشررررررررررررررريعية الم قولة وت رها من التداب ر التي تتخذها الدولة في .دود الموارد المتا.ة ًا  محوري

 لتحق ق اوامال التدريلي لةحق في الحصول اةم خدماي الرااية الصحية.

 شرهن ف روس نقص الم ااة ال شررية ودام    يقياأفر وبد و نو الخطة السرتراتيلية الو  ية لل و    -47
 نود تصدي البةد ألوب ة ف روس نقص الم ااة ال شرية واألمراد الم قولة  ًا السد واألمراد الم قولة   سي

هي نتاج ت اون ب ن أ ررررررررحا     2022-2017ودام السررررررررد. والخطة السررررررررتراتيلية الو  ية لة ترة  ًا   سرررررررري
مة والملتم  المردني والملتم راي المحةيرة والقطراع الخرا  لةحرد من المصررررررررررررررةحرة المت رددتن من بب رد الحكو 

في ًا الاتالل والو ياي ال ا مة ان ف روس نقص الم ااة ال شررررررررية ودام السرررررررد واألمراد الم قولة   سررررررري
 .أفريقيا  و  

  وتسررررررت د الخطة السررررررتراتيلية الو  ية إلم ال دتد من البرام  والتدخالي الم  ذة لةتصرررررردي ل ام -48
ف روس نقص الم ااة ال شررررررررررية والتي أسررررررررر ري ان نتائ  إيلابية. وتشرررررررررمد السرررررررررتراتيلية القطاعية لوحارة  

الخا رررررة   (She conquers) الصررررررحة  شررررررهن ف روس نقص الم ااة ال شرررررررية  والحمةة الو  ية "القاهراي"
 الل س  واو ار     ال تياي والشرررررا اي  والخطة الو  ية لمكافحة ف روس نقص الم ااة ال شررررررية لةمشرررررت ة ن

الو  ي ل  روس نقص الم راارة ال شررررررررررررررريرة الخرا   رالمثة  ن ومزدو ي الم رد الل سرررررررررررررري وم راتري النويرة  
.  أفريقيا الل سررانية و.امةي  رر اي الل سرر ن  وا ار واسررتراتيلية خدماي اواابة وااادة التهه د في   و   

المية أخرى. وترت   الخطة السررررتراتيلية م  أ ر إبةيمية واًا  وتتمارررررم الخطة السررررتراتيلية الو  ية أيضرررر
  التي تتضرررمن القضرررام اةم  3-3من أهداو الت مية المسرررتدامة  ال اية   3 الندو  ًا  م اررررر ًا  الو  ية ارت ا 

 .2030وبامي اوتدح والسد  حةول اا  

   2022- 2017من الخطة السررررررتراتيلية الو  ية ل ترة    1وي درج الختان الطبي لةذكور في إ ار الندو   - 49
الوباية والحد من او ررررررررا اي اللدتدة    روس نقص الم ااة ال شرررررررررية والسررررررررد واألمراد الم قولة    لتسرررررررري  

وهو تدخد بوي لة اية وأكثر ف الية من .   التكة ة )م تمة الصحة ال المية/برنام  األمم المتحدة  ًا.   سي
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 روس نقص الم ااة ال شرررررية( لةوباية من ف روس نقص الم ااة ال شرررررية يحمي الذكور  المشررررترد الم  ي   
من او رررررررا ة    روس نقص الم ااة ال شررررررررية  وال .ياتنم. وبد با  برنام  الختان    في المائة  60ب سررررررر ة  

اليرة  من خالل تحردترد أهرداو  مو.رة وركز اةم تقرديم خردمراي ارًا الطبي لةرذكور بتوسررررررررررررري  نطرا  ت   رذه تردريلير
مة ون    2,5تاية   اللودة  ه.لا  كب رة )م ادرة الرئيس الطارئة لإلتاثة من اوتدح وال قود المسرررررررت رارررررررة( لتحق ق 

  مةيةا   1  821  128  ن . وبد أ رى البرنام  .تم اآل 2022- 2017المتوخاة في الخطة السرررررررررررررتراتيلية الو  ية  
  أ رى 2021( إلم 2010) البررردايررة  في المرررائررة من ال رررايررة. ت ر أنرر   من  73ختررران  ممرررا يمثرررد تحق ق  

مالت ن امةية ختان. ولضررررررررررررررمان .لم األثر وفوريت   .ول البرنام  ترك زه إلم    4,5البرنام  ما تزيد اةم  
.سررر ما تدام  دراسررراي ال مذ ة. وتب ن أ.دث دراسرررة لة مذ ة أن البرنام   ًا  اام  34-15الشرررريحة ال مرية  

ًا  إ ررررا ة  دتدة    روس نقص الم ااة ال شرررررية  وسرررريكون م  د   80  000بد أسررررنم في تل ا ما تزيد اةم 
في م   المزيد من او ررررررررررررا اي اللدتدة    روس نقص الم ااة ال شرررررررررررررية في المسررررررررررررتقبد من خالل تهث ره 
المضررااف التراكمي. وتتنر أ حاث أخرى أن الختان الطبي لةذكور ف ال لة اية في م   كد من األمراد  

ة وذاي اوفراحاي الت اسرةية. وبما أن البرنام  تركز اةم الذكور ويختن ملو الذكور  التقر.يًا الم قولة   سري
اةم الصر  د الو  ي  فقد تم تحدتد البرنام  كبوا ة لصرحة الر د  ونتيلة لذلك فنو في  ور النتقال إلم  

م واررررر   اةًا  برنام  لصرررررحة الر د. وبد واررررر  البرنام  اسرررررتراتيلية متكامةة لصرررررحة الر د وي كف .الي
األهداو األخرى لةخطة السررتراتيلية ًا  م ادر تو  نية لصررحة الر د. ونتيلة لذلك  سرريحقق البرنام  أيضرر

الو  ية من خالل الترك ز اةم  ررحة الر د الشررامةة. وبد  ور البرنام  أدواي وا ا ررر وظيفية مسرراادة  
مقدمي الخدماي لةم ات ر    تندو إلم تحسررر ن تقديم الخدماي اةم  مي  المسرررتوياي وارررمان امتثال  مي 

 الو  ية لضمان  ودة الختان الطبي لةذكور.

وات قو وحارة الصررررحة وادارة الت ةيم األسرررراسرررري اةم وارررر  دروس مكتوبة لمسرررراادة المرب ن اةم   -50
من ًا  مكتوبًا  تدريس  وانا الصرررررررحة والحقو  الل سرررررررية واونلابية في المدارس. ويلري تقديم ثمان ن درسررررررر

لت ةيم المت ةم ن في  مةة أمور أخرى كيفية م   انتشررررررررار األمراد الم قولة    12صررررررررف  إلم ال  4الصررررررررف  
 مرا في ذلرك ف روس نقص الم راارة ال شررررررررررررررريرة/اوتردح  وم   أامرال الاتردام الل سرررررررررررررري وال  ف  ًا   سررررررررررررررير

والتتصرا  واوبالغ ا نا  والحد من السرةوكياي الل سرية المح وفة  المخا ر  وم   الحمد ت ر المخط   
 و.مد المراهقاي. ل 

و.دة تدريبية في   14واالوة اةم ذلك  أناةن ان انطال  تدريا رامد ابر اونترنو مكون من  -51
ويتيا و رررول مختةف ال امة ن في ملال الرااية الصرررحية اةم نطا  أوسررر . وال ن    2021.زيران/توني   

لابية هو تحسرررررررررر ن تكامد الخدماي  المت   في الم ناج التدريبي لةحقو  المت ةقة  الصررررررررررحة الل سررررررررررية واون
في ملال الرااية الصرحية    اامالً   2 333وحيادة اوال ال اة نا في نقطة الخدمة ال نائية. وتم الو رول إلم  

. وتمو مرا  ة الموب   2021من القطاا ن ال ا  والخا  من خالل م صررررة التدريا هذه م ذ مذار/مارس  
 ي  الشر ا  اةم م ةوماي  رادبة .ول  رحتنم  هو موب  رر كي يحصرد   B-Wise   (B-Wiseالشر كي  

وت  راي اللسررررررررررررررم والل س وال الباي ووسررررررررررررررائد م   الحمد وف روس نقص الم ااة ال شرررررررررررررررية وت رها من 
 األمراد الم قولة   سيا(.

لت ادل الم ةوماي ال ةمية والداليقة  شرررررررررررهن   B-Wiseوتم إ.داث م صرررررررررررة إاالمية مثد م صرررررررررررة   -52
التي تسرررررررررتندو ال تيان وال تياي اةم .د سررررررررروام  وال ا.ث ن ان العياداي   الصرررررررررحة الل سرررررررررية واونلابية 

واللةسرررررررررراي الت ااةية لةرد اةم أسرررررررررر ةة محددة وملية إبدام انط اااي  شررررررررررهن الخدماي المقدمة في المرافق  
من نا.ية أخرى بتثقيو الحوامد  شررررهن    MomConnectلت زيز الخدمة المراعية لةشرررر ا . وتقو  م صررررة  

ًا.  والوباية من المضررررررررررراا اي التي تمتد إلم فترة ما   د الولدة .تم تبة  الط د من ال مر اام   إدارة الحمد
و.دث انخ اد تدريلي ومسرررررررررتدا  في الو ياي ال  اسرررررررررية في  مي  المقا  اي  وسرررررررررلةو الةل ة الو  ية  
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  100ة تقد ان لةتحقيقاي السررية في الو ياي ال  اسرية ألول مرة اةم او ال  نسر ة و ياي ن اسرية م سرسري
 .2019مولود .ي في اا   100 000وفاة في كد 

وتحسرررررر و إمكانية الو ررررررول إلم خدمة "اختيار إننام الحمد" كما تتضررررررا من حيادة ادد ال سرررررام   -53
  2016/2017امةيرة تم إ را هرا في  105  358"اختيرار إننرام الحمرد" من   الةواتي .صررررررررررررررةن اةم خردمراي

. وبرررد أدى إدخرررال مرافق او نررراد الطبي التي يمكن أن تقرررد   2019/2020امةيرررة في  446 124 إلم
الخدمة خارج امةية الت   ن إلم تحسرررررررر ن الو ررررررررول إلم خدمة "اختيار إننام الحمد". وتمو الموافقة اةم  

وتم اواالن ان انطال  و.دة التدريا    2019المبدأ التو  ني  شررررررررهن ت   ذ "اختيار إننام الحمد" في اا   
. وتتوا ررررررررررررد الشررررررررررررراكة م  الم تماي ت ر الحكومية في إرررررررررررررراد  2021و في .زيران/توني   ابر اونترن

 الملتم اي المحةية  يما تت ةق  الخدماي والتوا د  شهننا.

 154-139التوصية   

من الدسررررتور اةم أن لكد رررررخص الحق في الحصررررول اةم سرررركن لئق. وفي    25ت ص المادة   -54
ن  بانون اوسررركان ربم  سررريا  الحكم الدسرررتوري المب ن أااله كتدب ر تشرررري ي لضرررمان    1997ل ا    107  سرررن

إامال الحق في السركن وامتياحاي ال قرام في ملال تطوير اوسركان. ويلا أن تتخذ الدولة تداب ر تشرريعية 
  اةم  ت ص  كمام قولة وت رها من التداب ر في .دود الموارد المتا.ة لتحق ق اوامال التدريلي لنذا الحق.  

  األ.كا   إلم  وباواررررررررررررررافة.  المحكمة من  أمر   دون  ب ت    هد   أو ب ت   من  رررررررررررررررخص  أي   رد يلوح  ل  أن 
ثمة تدخالي محددة في ملال السررررياسررررة ال امة ببرام  ت ن  سررررياسرررراي خا ررررة تمكن من تطب ق    القانونية 

سرررررررياسرررررررة اوسررررررركان الو  ية اةم ال حو المحدد في بانون اوسررررررركان. وتشرررررررمد التدخالي المالية والتدريلية  
 هة ن دون  والريفية وال تماعية واويلارية. وتوا رررررد الحكومة تقديم اسرررررتحقاباي اوسررررركان لةمسرررررت  دتن الم

  وفري الدولة أكثر من خمسرررة مالت ن فر رررة 2020تم  ز ارررد أي  ماااي ارالية. وبحةول مذار/مارس  
إلم .د كب ر  فإن ال لز في المسرراكن يسررتمر في ًا سررك ية لةمسررت  دتن الم هة ن. ول ن كان هذا الربم مرت  

 ال مو م  تزاتد السكان وانخ اد تشك ةة األسر المعيشية.

 158-139و 103-139ن التوصيتا  

تدام ملةس الوحرام برنام  او رالح الزرااي وبد أنشره لل ة مشرتركة ب ن الوحاراي برئاسرة نائا   -55
   2021.تم اا    2017الرئيس لة تر في  مي  المسررررائد التي لنا  ررررةة  او ررررالح الزرااي. ومن اا   

هكتار من خالل برام  إاادة توحي    299  000.احي وحارة الزرااة وا رررررررررررالح األرااررررررررررري والت مية الريفية  
.   تم  ًا   فرد  972هكتار لما ملموا     243  000األرااري وا رالح الحياحة. وتم تخصريص ما ملموا   

ًا   ررررا   279هكتار لما ملموا     61  000امرأة  وخصرررص   320هكتار لما ملموا     64  000تخصررريص 
لفرررررخا  ذوي اواابة. وي صررررا ترك ز هذا البرنام  اةم م اللة مخة اي نتا   ًا  هكتار   489وخصررررص 

ال صرررد ال  صرررري والتةم السرررت ماري السرررابق الذي  رد السررركان األ رررة  ن من أرااررر نم و.صرررر األتةبية  
في المائة فق  من األراارررري  وبالتالي .ر  السرررركان األ ررررة  ن من الو ررررول إلم األرد    13األفريقية في 

ا. واةم الرتم من أن الترك ز ت صرررا اةم م اللة اد  المسررراواة في األرااررري ب ن البيض والسررود  ومةك تن
لة سرررام والشررر ا  واألررررخا  ذوي اواابة في إ ار  ًا    فإن البرنام  ي طي األولوية أيضرررأفريقيافي   و   

 برنام  يسمم الستراتيلية الست االية لحياحة األرااي.

وا رالح األرااري والت مية الريفية الحياحة اويلارية كاسرتراتيلية في إ ار    وتسرتخد  وحارة الزرااة -56
برنام  يسررمم السررتراتيلية السررت االية لحياحة األراارري يصررف أتن يمكن الحصررول اةم األراارري  وكيو  
يمكن تخصرررريصررررنا وادارتنا. ويضررررمن اقد اويلار  قام الدولة كو رررري اةم األرد وبالتالي تل ا فقدان  
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ويتيا اقد اويلار لةمسرررررررته ر الحق في رررررررررام األرد خا رررررررة  ًا.  دما يصررررررر ا المسرررررررته ر مدت األرد ا 
 ال سرررررررر ة ألول ك الذتن تدترون مشرررررررراري  حراعية نا حة. ويك د المركز الت سرررررررر ق والت اون في ت   ذ برنام   

إاادة توحي   او رررالح الزرااي ويوفر اوررررراو السرررياسررري ويشررررو اةم ت   ذ التداب ر الرامية إلم الت ل د  
 األرااي في الم ا ق الحضرية والريفية وي مد كحافز لإلسراع  استر اع األرااي وااادة توحي نا.

 إ رالح األرااري والزرااة  وبد أاد هذا ال ريق  ال  د  ًا  م  يًا  اسرتشراريًا  فريقًا  ورركد الرئيس أيضر -57
 .المرفق زايقرير بو    التقرير  وتقو  الحكومة بت   ذ تو ياي ال ريق. وبد أنرفق الت

 حقوق أشااب محددي  أو فئات محددة -سادساً  

 236-139و 235-139التوصيتان   

  تتم تسررل د األ  ال في   و   1992ل ا     51 يما تت ةق  قانون تسررل د الموال د والو ياي ربم   -58
)في الخطو  األمراميرة  ًا  م ردانيرًا مكت ر  412من الولدة. ولردى وحارة الرداخةيرة  ًا  تومر 30في تضررررررررررررررون    أفريقيرا

)الم ا ق الحضرية والريفية( .   يمكن تسل د الموال د دون أي تكة ة  ويتم إ دار رناداي الم الد اةم  
ًا   رررحي ًا  مرفق  391ال ور. ولضرررمان التسرررل د ال  ال للمي  الموال د  بامو وحارة الداخةية برب  ما ملموا   

ةوماي والتصالي وتا.ة التسل د ال وري لولدة األ  ال ا د ولدتنم  ( ب تا  تك ولو يا الم وخا اً ًا  )اام
 في هذه المرافق.

ولتحسرررررر ن فر  تسررررررل د الموال د في الم ا ق الحضرررررررية والريفية اةم .د سرررررروام  .ددي وحارة   -59
  لتكون متصرررررررررررةة  هنتمة تك ولو يا الم ةوماي  ما في ذلك امةياي التحققًا  رررررررررررحيًا  مرفق  1  445الداخةية  

  100. كمرا لوحارة الرداخةيرة  2023/2024ابر اونترنرو. ومن المر ا أن يكتمرد ذلرك في السرررررررررررررر رة المراليرة  
اةم  ًا  مكتا مت قد تسررررررررتخد  في المحافتاي التي ل يكون ف نا لةوحارة .ضررررررررور كاو. وت كف الوحارة .الي

ر تم  زي لتحدتد  وارررر  سررررياسررررة رسررررمية ودارة النوية لالسررررترررررراد بنا في امةية وارررر  بانون مسررررتقبةي ت 
 مسهلة تسل د الموال د لف  ال الذتن تولدون .امة ن لص اي الل س ن.ًا النوية  سي ال  أيض

 222-139و 221-139التوصيتان   

اةم واررر  سرررياسرررة حواج  دتدة لمواممة ممارسررراي الزواج في   و   ًا  ت كف وحارة الداخةية .الي -60
  ض ال تر ان ًا   اام  18تقترح أن يكون الحد األدنم لسررررررررن الزواج  . وبد ننشررررررررري وربة خضرررررررررام  أفريقيا

 الممارساي الدت ية أو ال ر ية.

وسررتمكن سررياسررة الزواج  ملرد وارر   رري تنا ال نائية من وارر  بانون الزواج اللدتد وسررتحتر   -61
ت ر و   أفريقياموا  ي   و   ًا  وسررررريمكن القانون أيضرررررًا.  اام  18 ررررررا.ة حواج أي ررررررخص يقد امره ان 

الموا   ن من مختةف الم ول الل سرررررررررررررريرة والق رااراي الردت يرة والثقرا يرة من اقرد حيلراي برانونيرة دون تم  ز. 
 إا ام الطا   الرسمي اةم الزيلاي التي تشمد راايا أ انا وتسل ةنا.ًا وستت اول سياسة الزواج أيض

 228-139و  227-139و  230-139و 198-139التوصيات   

توا ررررررد الحكومة ت   ذ تداب ر لةقضررررررام اةم الممارسرررررراي الثقا ية الضررررررارة بو   خا   ال سررررررام   -62
واخت رررار ال رررذريرررة  و قوس األرمةرررة      وال تيررراي من بب رررد أوكوثوال )اختطررراو ال تيررراي ألتراد الزواج(

تكون    وتزوي  األرمةرة  رهخ حو نرا )األوكونل  را(  وك س/كي الثردي  وت ر ذلرك من الممرارسررررررررررررررراي التي برد
 تم  زية واارة.
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وكنة و إدارة الش ون التقة دية  مس ولية وا  إ ار تشري ي  شهن ممارسة التةق ن ال رفي  يشمد  -63
الذكور واوناث اةم السرررروام. واةم الرتم من أن التةق ن ممارسررررة ار ية مقدسررررة ومحترمة تسررررتخد  كطقس  

أسررررريم اسرررررت مالنا في السررررر واي األخ رة. وفي    من  قوس المرور إلم مر.ةة البةوغ  إل أن هذه الممارسرررررة
   ض الحالي  أدى ذلك إلم وفاة الخاا  ن لةتةق ن كما أدى إلم إ ا اي خط رة )ارر  سدي(.

مشرررررررررررروع بانون التةق ن ال رفي.  ًا    ااتمدي اللمعية الو  ية رسرررررررررررمي2021مذار/مارس   16وفي   -64
 ي  خطوة هامة نحو إاررررررر ام الطا   الرسرررررررمي اةم  وين د مشرررررررروع القانون الم رود اةم البرلمان لة تر  

في المسررررتقبد وأن    المتةق  ن.ياة اةم أن يحسررررن    التقة دية. واألمد م قودالتةق ن  وم ات ر م سررررسررررة  ااداي  
فإن  سررررررررررريحتر ًا   يل د هذه الممارسرررررررررررة التقة دية أكثر ف الية. وبملرد أن يصررررررررررردره الرئيس ليصررررررررررر ا بانون

 ممارساي التةق ن ال رفي التي ت تنك كرامة ال تياي ورفاه ال تيان.

الصررةة(  من القانون الت دتةي لةقانون الل ائي )اللرائم الل سررية والمسررائد ذاي    17وتحتر المادة   -65
السرررت الل الل سررري لف  ال من بلبد والدتنم واآلخرين. ويرتكا الوالدان أو األبار  أو ت رهم    2007ل ا   

ممن تتوا  ون في الممارسررررررررة ت ر المقبولة المتمثةة في اختطاو   ةة ألتراد الزواج )أوكوثوال(  ريمة 
تنمة ًا  ه لم اآل ام واألبار  أيضرررر  السررررت الل الل سرررري لف  ال  أو يسرررراادون ويحراررررون اة نا. ويوا  

من هررذا القررانون. ويمكن اآلن أن توا رر  الل رراة واآل ررام وأفراد   71التلررار  رراألرررررررررررررررخررا    مو ررا المررادة  
الملتم  المحةي الذتن يسرررررررراادون أو تدامون أو يشرررررررراركون في  قوس الزواج القسررررررررري المال.قة الل ائية  

 مكاننم التذرع   اداي اتيقة. مو ا بانون التلار  األرخا   ولم ي د  إ

و يمرا تت ةق  رهوكوثوال  ه راد ال ردترد من البرام  والتردخالي. كمرا رررررررررررررررل رو برام  التوعيرة التي   -66
نتمتنا الحكومة ال تياي وال سرررررررررررررام اةم إبالغ وكالي إن اذ القانون  لمي  .الي أوكوثوال .تم تسرررررررررررررود  

  "ممارسة 132وربة م ابشة ربم    أفريقياان ن في   و  ال دالة. واالوة اةم ذلك  نشري لل ة إ الح القو 
(  التي .ددي التو ررية األولية و ررالح القانون  يما تت ةق  ممارسررة أوكوثوال".  138أوكوثوال )المشررروع  

وتم توحي نا اةم أوسر  نطا  ممكن بندو تحدتد إ ار    2014أتةول/سربتمبر    1ونشرري وربة الم ابشرة في 
لت تيم ممارسررررة أوكوثوال. ونشررررري الةل ة   د ذلك وربة الم ابشررررة الم قحة  التي  سررررياسرررري وتشررررري ي بدتد  

ان المشررراوراي ال امة ومشرررروع بانون .تر الزواج القسرررري وحواج األ  ال. ونشرررري وربة    تتضرررمن فصرررالً 
  اً . وركز التحق ق الذي أ رت  الةل ة أسررراسرر2015أكتوبر/تشررررين األول    30في  138الم ابشرررة الم قحة ربم  

اةم تشرروي  ممارسررة أوكوثوال. وأو ررو التو ررية الرئيسررية  سررن تشررري   دتد يسررمم "مشررروع بانون .تر 
 الزواج القسري وت تيم المسائد ذاي الصةة". ول تزال المسهلة ب د ال تر.

ن أوكوثوال  أ  (8)س ارد   زيدورأى .كم ها   رادر ان محكمة ويسرترن ك ا ال ةيا في بضرية  -67
  أدانو  2014في تنم التتصررررررررررا  والتلار  ال شررررررررررر والاتدام. وفي ررررررررررر ا /فبراتر   ين تد   ًا  االيس دف

محكمة وي برغ اوبةيمية السرررررررر د   زيد   د أن ثبتو مسرررررررر ول ت  ان ارتكا   ريمة أوكوثوال في ثالث تنم  
ن. وباواررافة  خةف القضرر اًا  اام  22 التتصررا  والتلار  ال شررر والاتدام  و.كمو اةي   السررلن لمدة  

()أ( من 2)50لةمادة  ًا  إلم ذلك  أمري المحكمة  إدراج اسررررم  في السررررلد الو  ي لةملرم ن الل سرررر  ن وفق
  2007ل ررا     32القررانون الت رردتةي لةقررانون الل ررائي )اللرائم الل سرررررررررررررريررة والمسرررررررررررررررائررد ذاي الصررررررررررررررةررة( ربم  

  مذار/  23ك ا ال ةيا  ولكن في  اللرائم الل سرررررررية(. واسرررررررتهنف اودانة والحكم في محكمة ويسرررررررترن  )بانون 
  رفضرررو ه  ة المحكمة ال ةيا  كامد ه  تنا اسرررت  اف  وأكدي برار محكمة المواررروع. ويشررر ر 2015مارس  

برار إاطام األولوية لحقو  اونسرران ت ر القابةة لةتصرررو اةم .سررا  الحرياي الثقا ية القمعية إلم إدراد  
 وتدام روح ال صر الذي نعيل  ي . منم م اده أن الثقافة يلا أن تتطور لت كس

  ان .ق  مي  أررررركال اوتالج الل سرررري القسررررري.   2007ل ا     32ويلر  بانون اللرائم الل سررررية ربم   -68
ويشررررررررررررررمرد اوتالج ال ردوي  مثرد إتالج او رررررررررررررر   الرذي يحردث أث رام اخت رار ال رذريرة. وبرد  ر  برانون الط د  
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لخت ار ال ذرية وتشرررررروي  األاضررررررام الت اسررررررةية  ًا  اام 18إخضرررررراع األ  ال دون سررررررن  2005ل ا     38 ربم
من برانون   12لإلنراث. ويمرارس اخت رار ال رذريرة اةم نطرا  واسرررررررررررررر  في   ض أنحرام البةرد وت تمر  المرادة  

الط رد. وخالل ال مةيرة البرلمرانيرة  ا ردمرا نوبشررررررررررررررو و رررررررررررررري رو الت ردتالي التي أدخةرو اةم برانون الط د  
رية م ابشرررررررررررة وا ية وننتر في مختةف اآلرام وورباي ال حوث  الحالي  نوبشرررررررررررو مسرررررررررررهلة .تر اخت ار ال ذ

ب ن بطاااي  ًا  وسرررط  والمسرررت داي. وت د المادة الحالية  صررري ت  الراه ة ثمرة م ابشررراي بوية والم .د ما .الً 
 م   ة من الملتم .

  218- 139و   216- 139و   215- 139و   209- 139و   208- 139و   201- 139التوصااايات    
 229-139و  227-139و 

وار و وحارة الت مية ال تماعية برام  لب ام القدراي تت اول رررو  السرتلا ة الو  ية ال موذ ية   -69
وننام ال  ف اررررررررد األ  الب   (INSPIRE)المسررررررررماة "نحن نحمي"  كما تت اول اسررررررررتراتيلياي إنسرررررررر اتر 

الط د وهتك ارد األ  ال  وتدريا موظ ي الخطو  األمامية ابر اونترنو وب ام بدراتنم  شرررررررررررررهن .ماية 
 ابر اونترنو.ًا واست اللنم   سي

في راررايررة األ  ررال و.مرراتتنم نن  بررائم اةم الحقو   ويركز   أفريقيرراوال ن  الررذي تت  رر    و    -70
اةم الط د  ويتسررررم  طا   االمي  ويرااي الات اراي الل سررررانية  ويتصررررف  الشررررمول والشرررر ا ية  وتسررررت د 

كز اةم ال تائ . وتشررند الخطة السررتراتيلية الو  ية التي تتصرردى لة  ف الل سرراني  البرام  إلم األدلة وتر 
لم   ال  ف الل سرررراني   -م  الخطة السررررتراتيلية الو  ية  ًا  وبتد اوناث في البةد اةم هذا ال ن . وتماررررري

رة من خالل  وبتد اوناث وت   ذ برام  لةحد من ارر ف األ  ال أما  إسررامة م امةتنم  تق  اةم ااتق اودا
مدترية .ماية الط د مسرر ولية اررمان .ماية األ  ال الم رارر ن لخطر اسررت الل األ  ال واررحاياه  الذي  
يشرمد م اويم التلار  األ  ال  وامد األ  ال  والسرت الل الل سري التلاري لف  ال  واسرت الل األ  ال  

من بب د وار  م ادر تو  نية لم   اسرت الل   في المواد او ا.ية/اللرائم السر برانية. واتخذي تداب ر مختة ة
األ  ال والتصررردي ل   إارررافة إلم ب ام بدراي أ رررحا  المصرررةحة الرئيسررر  ن لتقديم خدماي ف الة ومو.دة  

بروتوكول مشررررترد ب ن القطاااي لم   وادارة .الي  ًا  لف  ال الذتن تت راررررون لالسررررت الل. وونارررر  أيضرررر
اهمالنم واسرررت اللنم وذلك لضرررمان تحسررر ن اسرررتراتيلياي الوباية م   ال  ف ارررد األ  ال واسرررامة م امةتنم و 

ت زيز إدارة الحالي  يما ب ن أ رحا  المصرةحة الرئيسر  ن في بطاع .ماية الط دب وتحسر ن الت رو اةم  
 .الي إسامة م امةة األ  ال وتق يمنا واوبالغ ا نا وا.التنا  ما في ذلك النتناكاي ابر اونترنو.

و.دة اللرائم الل سرررررررررررية والشررررررررررر ون الملتمعية التا  ة لن  ة الداام الو  ية في ادة    ورررررررررررراركو -71
مشراري  لةتوعية ال امة ومشراري  الملتم اي المحةية  شرهن ال  ف الل سراني  والتلار  ال شرر  والتشرري اي  

 سررررام  لم اهضررررة ال  ف اررررد ال  365م  "خطة ال مد الو  ية  ًا  ذاي الصررررةة اةم الصرررر  د الو  ي  تماررررري
من .مالي التوعية ال امة م  أ رررررررررررررحا  المصرررررررررررررةحة الم    ن   ًا  واأل  ال". واسرررررررررررررتةز  هذا التدخد مزيل

إ رام مقابالي/م ابشراي إذاعية  م  الترك ز في  مةة أمور اةم الموااري  التالية   وهر ًا  اسرتةز  أيضر بد
ال في المواد او ا.ية  واوبالغ  ال  ف الل سرراني  وتهث ر المخدراي والكحول في المدارس  واسررت الل األ  

ان المسررررررررائد المت ةقة  ال  ف الل سرررررررراني  و.الي المثة  ن والمثةياي ومزدو ي الم د الل سرررررررري وم اتري  
النوية الل سرررررانية و.امةي  ررررر اي الل سررررر ن  وال  ف/الاتدام الل سررررري في المدارس وم سرررررسررررراي الت ةيم  

ف الل سرررراني الال.قة لةصرررردمة  وممارسرررراي أوكوثوال   ال الي  وأهمية فحو  الطا الشررررراي  ونتائ  ال  
 لالست الل الل سي.ًا وو ود التحرش الل سي وما ت طوي اةي  والتلار  ال شر خصيص



A/HRC/WG.6/41/ZAF/1 

GE.22-13120 18 

 198-139و  192-139و  191-139و 190-139التوصيات   

والتي كانو ت طوي اةم تم  ز ارررد    1994كد القوان ن التي كانو سرررارية ببد اا   ًا أل  و تقري  -72
أ.كاَ  بانون إدارة ررر ون السررود   1998ل ا     120المرأة. فمثاًل أل م بانون الاتراو  الزيلاي ال ر ية ربم  

د  اات ارها  التي فرارررررو اةم المرأة األفريقية واررررر ًا بانونيًا ت امد  مقتضررررراه إلم األب 1927ل ا     38ربم  
با رررة. ويرسرري القانون أسررس المسرراواة رسررميًا ب ن المرأة والر د في الزيلاي ال ر ية ويسرراوي ب ن الزو  ن  
 رفي الزواج ال رفي من . رر  المركز القررانوني واألهةيررة القررانونيررة ويم ا الزو ررة .ق ابت ررام األ ررررررررررررررول  

مقررًا لنرا في القرانوني ال رفي من والتصرررررررررررررررو ف نرا و.ق الت رابرد والتقراارررررررررررررري  إاررررررررررررررافرة إلم مرا برد يكون 
 و ال.ياي. .قو  

  اتسرررررابًا م  التزامنا بتحق ق المسررررراواة ب ن الل سررررر ن  إ ارًا لةسرررررياسررررراي  أفريقياوواررررر و   و   -73
تنتدى ب وره في تطوير واررر   ًا  الو  ية المت ةقة بتمك ن المرأة وتحق ق المسررراواة ب ن الل سررر ن  كانو نبراسررر

بةد وال نود   . وأرسررررو الحكومة أيضررررًا إ ارًا لةسررررياسرررراي المت ةقة  الل سرررر ن اةم  ال سررررام وال تياي في ال
 ررر  د الحكم المحةي  وواررر و كذلك  ارررمن ما واررر ت  من سرررياسررراي واسرررتراتيلياي بطاعية يسرررترررررد 

في ت ميم مراااة الات اراي الخا رة  الل سر ن في  مي  أامال الحكومة  او ار السرتراتيلي الو  ي   بنا
  ن البتصادي لةمرأة.لةتمك

ولو.ل إ.راح تقد  كب ر في مشرررررررراركة المرأة في مختةف القطاااي من بب د السررررررررياسررررررررة والخدمة   -74
من أاضررررررررررام البرلمان في اللمعية    في المائة  46  أ رررررررررر ا  2019ال امة والقضررررررررررام. وب د انتخا اي اا   

. و مي  ر سررررررررررررررام الن  اي  من أاضررررررررررررررام ملةس الوحرام من اوناث  في المائة  50الو  ية من ال سررررررررررررررام و
  2004نبذة مقارنة لةمرأة في الحياة السررياسررية من اا    7الجدول  التشررريعية الو  ية واوبةيمية نسررام. ويقد   

 .2019إلم اا  

في المائة من القضراة الدائم ن    38,8و يما تت ةق   دد ال سرام في السرةطة القضرائية  كان .والي   -75
 . بااياً  250ار  ونوع   س القضاة الدائم ن ال ال  اددهم   8الجدول   . ويب ن2019من اوناث في اا   

و يما تت ةق   د  المسراواة كما هو الحال  ال سر ة لل س ر  األسررة  تب ن تقرير  رادر ان ه  ة  -76
مقاتيس اد  المسررررررراواة المختة ة القائمة اةم إن ا  ال رد .سررررررا    2019في اا     أفريقياإ.صررررررراماي   و  
 .9الجدول ( وكما هو مب ن في 2015و 2011و 2009و 2006  س ر  األسرة )

  204- 139و   203- 139و   202- 139و   201- 139و   199- 139و   197- 139التوصااايات    
  213-139و  211-139و  210-139و  209-139و  208-139و  205-139و 
 219-139و  218-139و  217-139و  216-139و  215-139و  214-139و

أ رردر الرئيس سرر ريد رامافوسررا إاالن القمة الرئاسررية لمكافحة ال  ف الل سرراني وبتد اوناث في  -77
لم   ال  ف الل سرررررررررررررراني وبتد   . و.دد اواالن إ راماي م   ة يلا اةم البةد اتخاذها2019مذار/مارس  

ان الخطة السرتراتيلية الو  ية لم   ال  ف الل سراني  ًا    أاةن الرئيس أيضر2020اوناث. وفي أيار/ماتو  
 ( التي تندو إلم تو ي  البةد في ت   ذ إاالن القمة الرئاسية.2030-2020وبتد اوناث )
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  101-139و  100-139و  99-139و  98-139و  97-139و  89-139التوصااااااااايات    
 102-139و

كرران النرردو من إنشرررررررررررررررام فربررة امررد و  يررة م  يررة  حقو  المثة  ن والمثةيرراي ومزدو ي الم ررد   -78
التصررردي لةتم  ز المتوا رررد    2011الل سررري وم اتري النوية الل سرررانية و.امةي  ررر اي الل سررر ن في اا   

 وال  ف المرتكا في .ق ال اس  سبا م ولنم الل سية  وهويتنم وت ب رهم الل سان  ن وخصائصنم الل سية. 

وت د فربة ال مد الو  ية التي تشررررترد في رئاسررررتنا وحارة ال دل وتطوير ال تا  الدسررررتوري وممثد   -79
اي ب ن الحكومررة  م  ن لةملتم  المرردني خ ر مثررال اةم ال لرراح ال رراهر الررذي كةةررو  رر  إ.رردى الشررررررررررررررراكرر

 هننا    2016والملتم  المدني  ولقد ون ر و في تقرير م وارية األمم المتحدة السرامية لحقو  اونسران ل ا   
نموذج ألفضررررررد الممارسرررررراي ولدراسررررررة إفرادية دولية لحالة ت اون ب ن الحكومة والملتم  المدني. وتوا رررررد  

المتوا ررد وال  ف المرتكا في .ق ال اس  سرربا فربة ال مد الو  ية  نودها الرامية إلم التصرردي لةتم  ز  
 م ولنم الل سية  وهويتنم وت ب رهم الل سان  ن وخصائصنم الل سية.

وتشرررررمد   ض اونلاحاي إ ررررردار م شرررررور "ال مد م  الملتم اي المت واة  فنم الم د الل سررررري   -80
والنوية والت ب ر الل سررررررران  ن  دل د لمقدمي الخدماي" )الدل د( الذي  ورت  فربة ال مد الو  ية وتم تلري   

الررردوراي الترررردريبيررررة مرررر2020مقررررا  رررراي و نرلح اةم المسررررررررررررررتوى الو  ي في ارررا     6في   دربون  . ويلري 
متخصررررصررررون من القطاع الم  ي  المثةياي والمثة  ن ومزدو ي الم د الل سرررري وم اتري النوية الل سررررانية  
وأ.رار النوية الل سررررانية و.امةي  رررر اي الل سرررر ن وأفراد ال  اي الل سررررانية األخرى ا  الشررررراكة م  وحارة  

يبية  شررررررررهن الدل د. وبد نقحو ي. ويلري في هذا الصرررررررردد ت تيم دوراي تدر ر ال دل وتطوير ال تا  الدسررررررررتو 
 اسررررم "اسررررتراتيلية التدخد الو  ية لقطاع المثةياي والمثة  ن  ًا اسررررتراتيلية التدخد الو  ية التي أ ةقو سررررا ق

ومزدو ي الم د الل سررررري وم اتري النوية الل سرررررانية و.امةي  ررررر اي الل سررررر ن" لتشرررررمد مسرررررائد المسررررراواة  
نن  تركز اةم .قو  اونسرررررران واةم ال ا  ن    -د الو  ية  وسرررررريشررررررار إل نا اآلن  اسررررررم "اسررررررتراتيلية التدخ

والضررررحايا في مكافحة التم  ز و رائم الكراوية وال  ف الل سرررراني وبتد اوناث المرتكا اررررد ال اس  سرررربا  
 م ولنم الل سية  والنوية الل سانية والت ب ر الل ساني  والخصائص الل سية.

ام فريق و  ي لالسرررررررتلا ة السرررررررري ة يلتم   انتتا   ومن اونلاحاي التي تحققو .تم اآلن إنشررررررر -81
لم ابشررررررة التقد  المحرح في بضررررررايا  رائم الكراوية الم ةقة  وانشررررررام أفربة امد إبةيمية   قيادة مكاتا وحارة  

 ال دل وتطوير ال تا  الدستوري في المقا  اي  التي ت  ذ أنشطة استراتيلية التدخد الو  ية.

"برنام  تحو الشلرة"       بدأي وحارة ال دل وتطوير ال تا  الدستوري بررررررررر2019بر  وفي تشرين الثاني/نوفم  -82
الر ال إلم أن تتحمةوا مسر ولية إننام الم ات ر األبوية التي تولد ال  ف    أفريقيااسرتلا ة لداوة رئيس   و   

الل سرر ن  والت افي  الل سرراني. وييسررر البرنام  الحواراي  شررهن بضررايا ال تا  األبوي المت ةقة  المسرراواة ب ن 
ال ا  ي  وااادة التهه د األسررررري  وتربية الذكور  والنضرررر ا  المالي  ونم  الحياة الصررررحي  وكيو يمكن 
لةر رال مكرافحرة ال  ف الل سرررررررررررررري وبترد اونراث. وت  رذ وحارة ال ردل وتطوير ال ترا  الردسررررررررررررررتوري البرنرام    

الداام الو  ية وادارة خدماي السررررررررررررررلون ووحارة الداخةية   الشررررررررررررررراكة م  ه  ة ًا   توم 365إ ار .مةة  في
الت ميررة ال تمرراعيررة ولل ررة المسررررررررررررررراواة ب ن الل سرررررررررررررر ن. واالوة اةم ذلررك  وافق وحير ال رردل  في  ووحارة

  اةم األنتمرة المت ةقرة  محراكم اللرائم الل سرررررررررررررريرة التي تحردد بائمرة  خردماي الدام  2020ررررررررررررررر را /فبراتر  
  ن من اللرائم الل سية.المتخصصة لةضحايا وال ا 

(  مي  المل ب ن  في المائة  68وتشررررررر ر دراسرررررررة أ رتنا م سرررررررسرررررررة .قو  اونسررررررران إلم أن ثةثي ) -83
أ.رار في اختيار م ولنم الل سرررية والت ب ر ا نا    أفريقياتوافقون أو توافقون  شررردة اةم أن ال اس في   و  
( من المل ب ن ل توافقون أو ل توافقون  مرائرةفي ال 74دون خوو أو .كم اليمرة. ومرا يقرار  ثالثرة أربراع )
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 شررررررررررررررردة اةم أن كوننم مثة  ن أو مثةيراي تت رارد م  اليم ملتم نم. وكرانرو هرذه ال تيلرة متسررررررررررررررقرة لردى  
(  في المائة   77( والبيض )في المائة  73( واألفاربة السرود )في المائة  72المل ب ن من الن ود / اآلسر وي ن )

(. وخةصرو دراسة  في المائة  74( واوناث )في المائة  73ارافة إلم الذكور )(  اوفي المائة  77والمةون ن )
  أنتلتنا  أفريقيا اسرررررررررتقصرررررررررائية لةموابف تلاه المثةية الل سرررررررررية واد  التوافق الل سررررررررراني في   و   

  أفريقيامن موا  ي   و     في المائة  55أ حاث ال ةو  اونسررانية إلم أن   وملةس   The Otherم سرررسرررة  
فق  لنم  رررررردتق أو فرد    في المائة  27  ولكن  م سرررررريقبةون أن يكون أ.د أفراد األسرررررررة مثةياً أررررررراروا إلم أنن

م نم أن المثة  ن يلا أن تتمت وا ب  س .قو  اونسران    في المائة 51ال ائةة ي رفون أن  مثةي. وي تقد   من
أن   الرتم من  بنرررررا اآلخرون  اةم  المرررررائرررررة  72التي تتمت   المثةي    في  ال شررررررررررررررررررا  الل سرررررررررررررري  أن  ترون 

 .(9)أخالاليا" "خا ي

 96-139و  95-139و  94-139و  93-139و  92-139و 91-139التوصيات   

لةزيارة التي با  بنا خب ر األمم المتحدة المسرررررتقد الم  ي بتمت  األررررررخا  المصررررراب ن  ًا  اسرررررت داد -84
   2019أتةول/سبتمبر    26إلم    2019ةول/سبتمبر  أت   16في ال ترة من    أفريقيا  المنق  حقو  اونسان إلم   و   

(. ويقد  التقرير م ةوماي م صرررةة تت ةق  إامال .قو  اونسررران الوا  ة  لمرفق حاء)اًا  الحكومة تقرير   أادي 
وم تماي الملتم     9لفررررررخا  المصررررراب ن  المنق والتداب ر التي اتخذتنا الحكومة وم سرررررسررررراي ال صرررررد  

ًا  المدني لحماية األرخا  المصاب ن  المنق من ال  ف والختطاو والتم  ز والو م. وتقد  الحكومة أيض 
من أ ررد توف ر خرردمرراي الحمررايررة ال تمرراعيررة واليررادة اللنود    أفريقيرراالرردام إلم  معيررة المنق في   و   

د واللماااي والملتم اي المحةية الضرررررعي ة  الحكومية الرامية إلم إبامة ررررررراكاي يصررررر ا من خاللنا األفرا
م ةوماي  ًا  من المشرارك ن القادرين والم تمدتن اةم أن سرنم في الت مية الخا رة بنم. ويتضرمن التقرير أيضر

م صررررررةة تت ةق  المسرررررراواة واد  التم  ز  والحق في الرااية الصررررررحية والت ةيم  ومسررررررتوى المعيشررررررة الالئق   
 المصاب ن  المنق.والحماية ال تماعية لفرخا  

  61-139و  60-139و  57-139و  53-139و  52-139و  43-139التوصاااااااااياااات    
  73-139و  71-139و  68-139و  67-139و  66-139و  64-139و  63-139و
  80-139و  79-139و  78-139و  77-139و  76-139و  75-139و  74-139و
  87-139و  86-139و  85-139و  84-139و  83-139و  82-139و  81-139و
 88-139و

أي ليس    "لةلمي "لدر  اورررررررارة أن رررررررراة الحقو  ت ص اةم أن الحقو  مك ولة في م تمنا  ي -85
ول تسررري اةم الموا   ن  ًا   فحسررا بد ولةراايا األ انا المقيم ن داخد .دودها أيضرر  أفريقياألب ام   و  

م والضررررررررررررررمران  و.ردهم إل أرب  مواد. ويتمت  الرارايرا األ رانرا ب  س الحقو  في الرارايرة الصررررررررررررررحيرة والت ةي
إل   الموا  ون. والحقو  التي ل تنخول  كرررررالترررررالي  الحقو     "لةموا   ن"ال تمرررررااي التي تتمت  بنرررررا  هي 

وال قام ف نا واوبامة في   أفريقيا  والحق في دخول   و  20المادة   -  والل سرررررية 19المادة   -السرررررياسرررررية  
لحق في اختيار الحرفة أو المن ة    وا21المادة   -أي مكان ف نا والحق في الحصررررررررررررول اةم  واح سرررررررررررر ر  

 . 22المادة  -الوظي ة  أو

لةممارسرررررررررة الم تادة  ل يحتلز  البو الةلوم في مرفق ل  دتال إل   د أن تثبو أن  ة اتنم  ًا  ووفق -86
لةحصرررررررول اةم مركز الال ي ل تقو  اةم أسررررررراس  شررررررركد واارررررررا وأننم ت تترون التر. د. وكمبدأ اا    

 شركد ت سر ي  البي الةلوم والال   ن  إل في .الي ارتكا   ريمة   ائية تبرر   اأفريقيتحتلز   و   ل
في  مي  األوبرراي لةقررانون     أفريقيرراهررذا ال.تلرراح. وتخضرررررررررررررر  امةيرراي الاتقررال وال.تلرراح في   و   
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من الردسررررررررررررررتور. وفي الحرالي التي تتم ف نرا الق ض اةم  رالبي الةلوم والال   ن   35سرررررررررررررريمرا المرادة   ول
 إبالغ وحارة الداخةية  الاتقالي لةمسررررراادة في تحدتد ما إذا    أفريقيانا رين  تقو  دائرة ررررررر ة   و   والم

كان الشرخص الم تقد/األررخا  الم تقةون يقيمون  شركد بانوني في البةد .تم تتهتم تحدتد وار نم وا د  
 البتضام يمكن إ ال  سرا.نم أو تلن ز مة اتنم لةتر. د.

بزياراي ربا ة م تتمة لمسررررراادة المر.ة ن في تةبية ًا  الدولية لةصرررررة ا األ.مر أيضررررر  وتقو  الةل ة -87
ال.تيا اي األسررررررراسرررررررية من بب د التصرررررررال النات ي  هفراد أسررررررررهم في  مي  أنحام ال الم  والقيا    مةياي  

لعيررررادة ل  رررردتال الرررردوليررررة مال.ترررراتنررررا إلم    ت تيل  المر.ة ن. وتقررررد  الةل ررررة  تلري خاللنررررا مقررررابالي م  
الرداخةيرة. وبرد تب ن من تق يم أ رتر  إدارة خردمراي السررررررررررررررلون أن مرفق ل  ردتال يمتثرد لقواارد ن ةسررررررررررررررون   ةار وح 

ر ررررررررررد  ترت ا دائم لة   أفريقياماندتال لم ات ر ال.تلاح. ولدى وحارة الداخةية ولل ة .قو  اونسرررررررررران لل و   
  تةقو  2019 يما تت ةق بة  دتال  يشرمد امةياي ت تيل م ا  ة وتقديم تقارير ررنرية. و.تم م تصرف اا   

 ةا للوم    20  000 ةا للوم كد ثالثة أرررررررنر  وبم دل   5  000وحارة الداخةية في المتوسرررررر  ما يقار   
م    ت ر أن   ض  أيا  لالنتنام    5في المتوسرررررر . ويسررررررت ر  ال صررررررد في الطة اي ما يصررررررد إلم   اً سرررررر وي

   2019  .تم م تصررررررررررررف اا   أفريقيامن الوبو  سرررررررررررربا ت ق دها. وكان في   و  ًا  الطة اي تتطةا مزيد
 .الة من .الي  البي الةلوم ال  ة  ن. 184 976وما ملموا  ًا ف ةيًا ل   82 823ملموا   ما

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -سابعاً  

 37-139و 36-139التوصيتان   

 .أفريقياموارد م زانية لل ة .قو  اونسان لل و   10الجدول ترد في  -88

 186-139التوصية   

تسررت د بياناي سررياسررة الم اه  الدراسررية والتق يم الحالية إلم اليم الدسررتور وم ادر .قو  اونسرران.   -89
لدسررررررررررتورية من خالل التاريخ  وت  ذ الحكومة التثقيو في ملال .قو  اونسرررررررررران في المدارس لت زيز القيم ا

الشررررررررر وي  والمحكمة الصرررررررررورية لةمدارس الو  ية  وبرام  التراث والموا  ة وب ام األمة. ولدى وحارة الت ةيم  
األسررررراسررررري برنام  منيكد لةتثقيو في ملال .قو  اونسررررران يقد  من خالل برنام  التو ي   شرررررهن رررررر ون  

والتق يم. ولت زيز ت   ذ موااري  تو ي   شرهن رر ون الحياة   الحياة في إ ار بياناي سرياسرة الم اه  الدراسرية  
  في خمس من المقا  ايتم ت   ذ خط  الدروس المكتوبة اةم مرا.د لةقيا   التثقيو الل سررررررررري الشرررررررررامد  

.   اوللو امةيا مسررررائد .قو  اونسرررران من أ د تقديمنا داخد ال صررررد  م  ال تر في  ائ ة    سرررر  الت
دي  واسرررر ة من الحقو . وباوارررراف كتا مدرسررررية م تو.ة المصرررردر لةتو ي   شررررهن ررررر ون   9ة إلم ذلك  أنال

لحقو  اونسران وب ام األمة. وفي برنام  الم اه  الدراسرية المشرتركة  تتم  ًا  مخصرصرًا الحياة وتضرم و بسرم
ة   تقديم برنام  المحاكم الصررورية لةمدارس الو  ية لت زيز الم رفة  شررهن القيم الدسررتورية والحقو  الدسررتوري 

وذلك  اسرتخدا  بياناي المشراكد الوهمية المسرتو.اة من أ.داث الحياة الحقيقية. و يما تت ةق بتطوير بدراي  
الم ةم ن  ت  ذ برنام  لحةقاي امد الحوار والمشررررررراركة من أ د دام الم ةم ن في ت سررررررر ق وتيسررررررر ر  نود  

 م مستوى المدارس.المحكمة الصورية لةمدارس الو  ية والتثقيو في ملال .قو  اونسان اة

والتو ي   شرهن رر ون الحياة مادة إلزامية تقد  للمي  المت ةم ن. ومن المواروااي السرتة التي تم   -90
. وي طي المحتوى المت ةق  الديمقرا ية و.قو   الديمقرا ية و.قو  اونسررررررررررررررانالترك ز اة نا في هذه المادة  

الت وع والتم  ز و.قو  اونسررررررررررران والنتناكايب  اونسررررررررررران الوارد في الم اه  الدراسرررررررررررية بضرررررررررررايا من بب د  
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والصرررررررركود والت االياي الو  ية والدوليةب والتقال د األخالالية و/أو القوان ن الدت ية ونتم م تقداي الشرررررررر و   
األ ررررةية في الدياناي الرئيسرررريةب والتح زاي والممارسرررراي ت ر ال ادلة في الريااررررةب والمشرررراركة الديمقرا ية  

ا يةب ودور الريااررررررررررررة في ب ام األمةب ومسرررررررررررراهماي األديان وال تم ال قائدية المت واة في والنياكد الديمقر 
في ب ام ملتم  مت اتمب والموا  ة المسرررررررر ولةب ودور وسررررررررائد اواال  في ملتم  ديمقرا يب    أفريقيا  و   

 واأل  اس.   ر الثقافاي واألتدتولو ياي والم تقداي وو ناي ال تر ال المية  شهن ب ام التر ي  وال شا  البدني اب 

  55-139و  54-139و  53-139و  52-139و  47-139و  43-139التوصاااااااااياااات    
 78-139و  58-139و  57-139و  56-139و

وافق الملةس الوحاري اةم خطة ال مد الو  ية لمكافحة ال  صرررررررررررررية والتم  ز ال  صررررررررررررري وكره   -91
. ولخطة  2019ررررررررر ا /فبراتر   27في    (10)األ انا وما تتصررررررررد بذلك من ت صررررررررا )خطة ال مد الو  ية(

2023/2024 - 2019/2020خطة ت   ذية خمسية إررادية لة ترة ًا ال مد الو  ية أيض
(11). 

  2016/2017القضررررررررررايا المسررررررررررلةة في محكمة المسرررررررررراواة خالل ال ترة من  11الجدول  وترد في  -92
 القضايا التي بتو ف نا في محكمة المساواة خالل ال ترة ن سنا. 12الجدول . ويب ن 2019/2020 إلم

  13- 139و   12- 139و   11- 139و   10- 139و   9- 139و   8- 139و   7- 139التوصااااايات    
 18-139و  17-139و  15-139و  14-139و 

  20اةم البروتوكول الختيررراري لت رررااليرررة م ررراهضررررررررررررررررة الت رررذترررا في    أفريقيرررا رررررررررررررررردبرررو   و    -93
وت مرررررد2019.زيران/تونيررررر    الصرررررررررررررركود األخرى    ف الً   أفريقيرررررا  و     .  التصررررررررررررررررررردتق اةم  أ رررررد  من 

 .(12)أدناه المذكورة

 33-139التوصية   

امةيرراي ونشرررررررررررررررام اآلليررة الو  يررة لةت   ررذ واوبالغ والمتررا  ررة في ًا  كمررا ذكر أااله  تلري .رراليرر -94
 .أفريقيا   و 

 31-139و 30-139التوصيتان   

نررررو الحكومررررة داوة دائمررررة إلم مليرررراي األمم المتحرررردة  2002في تشرررررررررررررررين األول/أكتوبر   -95   و  
ال دتد من المكة  ن بولياي في إ ار    أفريقياالموااررررريعية الخا رررررة. وم ذ ذلك الح ن  اسرررررتضرررررافو   و   

  ولالمرفق األ . انتر او راماي الخرا رررررررررررررررة من مختةف ه  راي م راهرداي األمم المتحردة والتحراد األفريقي
 لال الع اةم القائمة.

 المساعدة التقنية -ثامناً  

تحتاج الحكومة إلم المسررراادة والدام التق   ن من الملتم  الدولي في الوبو الذي تشررررع  ي  في  -96
إنشرررام مل تنا الو  ية لةت   ذ واوبالغ والمتا  ة وتدريا وب ام بدراي مراكز الت سررر ق لمراببي .قو  اونسررران  

 كد الوحاراي.وكنتا  التقارير في 
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 الااتمة -تاسعاً  

هك د التزامنا  الوفام  اللتزاماي الت اهدية  حسرررررررن نية   ما في ذلك ال تر  لدية تكرر الحكومة ت -97
و.سررررن نية في التق يماي المت ةقة بت   ذنا لةصرررركود اوبةيمية والقارية والدولية لحقو  اونسرررران التي تلرينا  

 ه  اي إررا ية م   ة اةم ال حو الوا ا.

 Notes 
 

 1 Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 

 2 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

 3 South African Human Rights Commission 

 4 Khosa and Others v Minister of Defence and Military Defence and Military Veterans and Others 

(21512/2020) ZAGPPHC 147. 

 5 ILO Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (No. 138). 

 6 Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms 

of Child Labour. 

 7 National Economic Development and Labour Council. 

 8 Jezile v S and Others [2015] ZAWCHC 31; 2015 (2) SACR 452 (WCC). 

 9 “Progressive Prudes - A survey of attitudes towards homosexuality & gender non-conformity in 

South Africa”, 2016. 

  https://theotherfoundation.org/wp-content/uploads/2016/09/ProgPrudes_Report_d5.pdf. 

 10 https://www.justice.gov.za/nap/index.html . 
 11 https://www.justice.gov.za/nap/docs/NAP-20190313-ImplementationPlan.pdf. 

 12 a) The International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid; 

(b) The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; 

Violence and Harassment Convention, 2019 (no. 190); 

(c) Convention on Occupational Health Services (no. 161), 1985; 

(d) Labour Inspection (agriculture) Convention, 1969 (no. 129); 

(e) Employment Services Convention, 1948 (no. 88); Private Employment Agencies Convention, 

1997 (no. 181); 

(f) Migration for Employment Convention, 1949 (no. 97);  

(g) Migrant Workers (supplementary provisions) Convention, 1975 (no. 143) and  

(h) Seafarers’ Identity Documents Convention (revised), 2003 (no. 185). 
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