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أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) حول أحداث العنف في محافظة بيان الرئيس جاكوب زوما 

  األجانبرعايا ضد الجهة المو كوازولوناتال 

  م٢٠١٥أبريل  ١٦
  

  برلمان معالي رئيس الصاحب 
  برلمان نائب رئيس المعالي صاحب 
  نائب الرئيسمعالي 

  األعضاء الكرام
  جنوب أفريقيامواطني زمالء ال
  

خــالل األســبوع الماضــي حــوادث مروعــة وغيــر مقبولــة مــن العنــف الموجــه ضــد الرعايــا دنا لقــد شــه
ـــال، محافظـــة جـــزاء مـــن األاألجانـــب فـــي بعـــض  اآلن إلـــى بعـــض أجـــزاء والتـــي انتشـــرت كوازولونات

  .ينايرشهر سويتو في منطقة حوادث مماثلة في كما وقعت . غينتمحافظة خاو 
  

يمكـن أن يبـرر الهجمـات علـى الرعايـا األجانـب ونهـب ال أنـه فاإلحباط أو الغضـب مهما كان حجم 
  .محالتهم

  

جنــوب ها الهجمــات تنتهــك كــل القــيم التــي تجســد. وأن هــذه نــدين العنــف بأشــد العبــارات الممكنــةإننــا 
  .أوبونتومبدا أفريقيا، خاصة احترام الحياة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية و 

  

كراهيـة المثليـين عصـب مثـل العنصـرية وكراهيـة األجانـب و افـة أشـكال التكقف بحزم ضد تدنا بالإن 
  على أساس النوع (ذكر/انثى). والتحيز الجنسيالجنسيين 
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  .أسر الذين فقدوا حياتهم ونتمنى للمصابين الشفاء العاجللكافة خالص تعازينا إننا نتقدم ب
  

لعناصـر اإلجراميـة السـماح ل ينبغـي الو الهدوء ووضع حد ألعمال العنف وضـبط الـنفس. بنناشد إننا 
  .المواطنين لزرع الفوضى والدمارمخاوف الستفادة من ا
  

  .وعبر الحوار تهم مواطني جنوب أفريقيا يجب أن تحل سلمياً أو مخاوف مشاكل أو قضايا أن أي 
  
المحليـــين األجانـــب والمـــواطنين الرعايـــا الشـــرطة للعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة لحمايـــة تـــم توجيـــه قـــد ل

  لصوص ومرتكبي أعمال العنف.واعتقال ال
  

نحــث المجتمعــات المحليــة لمســاعدة الشــرطة عــن طريــق تــوفير المعلومــات عــن الحــوادث التــي إننــا 
الممكــن إحالــة الجنــاة إلــى يصــبح مــن كوازولوناتــال بحيــث ومحافظــة  غمحافظــة خــاوتينوقعــت فــي 

  .العدالة
  

ة وغيرهــا مــن أصــحاب المصــلحة الــذين الــدينيين والمنظمــات غيــر الحكوميــقــادة لإننــا نتقــدم بالشــكر ل
  .يقدمون المساعدات اإلنسانية للنازحين

  
بعـــض القضـــايا التـــي أثيـــرت مـــن قبـــل ونتعـــاطف مـــع  نـــدركإننـــا ، بشـــدة الهجمـــاتهـــذه بينمـــا نـــدين 

  أثرين. مواطني جنوب أفريقيا المت
  

وا ٕاذا كــان. و بصــورة عامــة ال يكرهــون األجانــبجنــوب أفريقيــا مــواطني نكــرر وجهــة نظرنــا بــأن إننــا 
بنجـاح فـي م األجانـب الـذين تـم دمجهـرعايـا لـن يكـون لـدينا مثـل هـذا العـدد الكبيـر مـن الفأنـه ذلك، ك

  في البلدات والمدن والقرى. المجتمعات في جميع أنحاء بالدنا
  

  النظر إليها. يتم سوف اقتصادية أثيرت و هناك قضايا اجتماعية أن 
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الـــبالد، مســـجلين فـــي غيـــر اجرين مهـــشـــرعيين و ر مهـــاجرين غيـــوجـــود حـــول شـــكاوى هـــذه تضـــمن وت
الصــغيرة التــي تـــم االســتيالء عليهــا مــن قبـــل عمــال والزيــادة فــي عــدد مــن المحـــالت التجاريــة أو األ

  .ائمبارتكاب أو اقتراف الجر  ونيقوماألجانب رعايا البأن نطباعات األجانب واالرعايا ال
  

التضـليل مـن أنـه مختلـف الجـرائم، ففـي األجانـب رعايـا نود أن نؤكد أنه في حين تم اعتقال بعض ال
  .البالدبفي الجريمة متورطين األجانب رعايا جميع الاعتبار تسمية أو الخطاء و 
  

  .  بطريقة غير مشروعةيقيمون هم في البالد الرعايا األجانب الذين كافة  إضافة إلى ذلك، ليس
  

. كمـا في االقتصاد والتنميـة االجتماعيـةيساهمون نونية و بصفة قافي البالد يعيشون منهم عديد أن ال
فــي  موضــع ترحيــب للعــيشم علــى تطــوير االقتصــاد وهــنــادرة ســاعدتنا مهــارات مــنهم لعديــد جلــب ا
  بلدنا.

  
أو الحـروب فـي بلـدانهم  اتمـن الصـراععقـب هـروبهم الجئـين كجاء آخرون إلـى جنـوب أفريقيـا لقد 

 هـذا البلـد فـي مرحلـة مـامـن مـواطني جنـوب أفريقيـا العديـد التـي غـادر بهـا األصـلية، بـنفس الطريقـة 
  .القارةوخارج داخل في بلدان أخرى وعاشوا 

  
تلـك  ننسـى أبـداً . ولـن بقيـة القـارةفـي احترام من قبل إخواننا وأخواتنـا كرامة و كرم و لقد تمت معاملتنا ب
  .الضيافة والتضامن

  
فــي  اً نظمــة الوحــدة األفريقيــة حاســمممــن و  فريقــياألجنــوب الكــان الــدعم مــن دول المواجهــة فــي لقــد 

  .اليومبها تمتع التي نتحقيق الحرية والديمقراطية 
  

فــي هــا كعضــو والتزامات هامســؤولياتبتواصــل الحكومــة القيــام بــدورها والوفــاء وف فــي هــذا الصــدد، ســ
  .االتحاد األفريقي واألمم المتحدة

  



٤ 

 

بـدعم وذلـك والبروتوكوالت،  لقانون الدوليتماشيًا مع الالجئين وطالبي اللجوء الدعم يتم منح ف و س
  .من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

  
  .دعم وحماية الالجئين وطالبي اللجوءبمواطنينا نناشد إننا 

  
وزراء الشـرطة وأمـن الدولـة والشـؤون الداخليـة للعمـل مـع بنشـر  خالل عطلة نهاية األسبوعلقد قمت 
قـاموا بعمـل جيـد إال أن ع الـى طبيعتـه. لقـد لوقف العنف واعادة الوضناتال كوازولو محافظة حكومة 
  .  على المدى الطويلواستدامة ية أكثر شمول تطلب تدخالً تالمشكلة 

  
بشـكل مكثـف،  هـذه القضـيةفـي للعمـل بأكملـه األمـن و منـع الجريمـة والعدالـة قطاع بتكليف مت قلذا 

وزراء التنميـــــة االجتماعيـــــة والتجـــــارة والصـــــناعة وتنميـــــة األعمـــــال التجاريـــــة باالشـــــتراك مـــــع وذلـــــك 
  .الصغيرة

  
أحـداث سـويتو قضـية عقـب هـذه الفـي بدأت بالفعـل العمـل قد االقتصادية وزارات األمن والأن قطاع 
  .في يناير

  
المنظمــات التــي أثرة و ات المحليــة المتــللعمــل بشــكل أســرع وٕاشــراك المجتمعــهم هيتــوجاآلن بت قمــلقــد 

واألعمال التجارية والمنظمات غير الحكوميـة وغيرهـا مـن أصـحاب المصـلحة  تمثل الرعايا األجانب
  .كال الجانبينمن التي أثيرت المخاوف عالجة مل
  

حــوادث فــي المســتقبل مــن خــالل تحســين العالقــات وتعزيــز التعــايش فــادي الهــدف مــن ذلــك هــو تأن 
  .اآلخرين األجانبإضافة للرعايا  المواطنين واإلخوة واألخوات داخل القارة السلمي بين

  
وقـد فـي جنـوب أفريقيـا. المتـأثرة المتواجـدة التعاون والـدعم مـن البعثـات األجنبيـة أيضًا لتمس سوف ن
  .وزير الشؤون الداخلية مع رؤساء البعثات األفريقية االسبوع الماضيأجتمع 
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 ١٧، غـــداً تواصـــلها فـــي قـــدمًا هـــذه المناقشـــات أيضـــًا والتعـــاون وزيـــر العالقـــات الدوليـــة تأخـــذ ســـوف 
  .مع رؤساء البعثات األفريقية، أبريل

  
مـن أجـل تحسـين العالقـات  في دوائرهم االنتخابية لعمل معنا أيضاً اأعضاء البرلمان من نطلب إننا 

  والرعايا األجانب.مواطنينا وتعزيز التعايش السلمي بين 
  

  .أفضلبصورة دنا إلى بلالهجرة نظيم تو سيطرة تدابير لتحسين الالوضع اآلن كما يجري 
  

منــاخ التــي ســتقوم بــإدارة كالــة إدارة الحــدود و إنشــاء مــع  الحكومــة تحقــق تقــدماً فــأن فــي هــذا الصــدد، 
  الحدود وجميع منافذ الدخول.

  
مـع قضـايا الهجـرة بصـورة أفضـل التعامـل تحسين قـدرات وزارة الشـؤون الداخليـة لتمكينهـا مـن تم لقد 

  الحدودية.نقاط في ال خصوصاً 
  

 ثالثمائــة وخمسـين جنــدياً تحويـل الوطنيــة قامـت بالجنـوب إفريقيـة ات الــدفاع فـي هـذا الصــدد، فـإن قـو 
  هجرة في المراكز الحدودية.للعمل كضباط  الشؤون الداخلية وزارةإلى 

  
عسـكريين علـى طـول أفـراد قامـت بنشـر الوطنيـة الجنوب إفريقية ات الدفاع قو عالوة على ذلك، فإن 

غيــر بصـورة المعـابر اجتيــاز منـع و  يـةالجريمـة الحدود خـط الحـدود فـي ســبع محافظـات لمنـع أنشــطة
  الشرعية.

  
  ..جنوب أفريقيامواطني وطني ابناء 

  

  ممارسة الهدوء وضبط النفس.الجميع على نحث إننا 
  

االمتنـاع عـن تـأجيج نيـران تواصل االجتمـاعي أولئك الذين يستخدمون وسائل ال نحث أيضاً كما إننا 
  وسائط.تويتر وغيرها من الو  الفيسبوكعبر العنف 
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  والتعايش السلمي والعالقات الجيدة في البالد. مسؤولية تعزيز التماسك االجتماعي جميعاً  عليناإن 
  

نريـــد إننــا كمــا وجـــودهم. بنرحــب ٕاننــا علــى تطــوير منـــاخ عــالمي و قــد ســـاعدونا الرعايــا األجانــب إن 
القـارة وتبـادل الكثيـر مـن الفـرص التجاريـة كجـزء مـن دول أن نرى زيادة في أعداد السياح من  أيضاً 

  التنمية االقتصادية المستدامة في القارة.تعزيز 
  

لمواصلة تعزيز هويتنـا اإلفريقيـة فرصة اللنا توفر سوف مايو في القادمة شهر إفريقيا باحتفاالت أن 
  والعالقات الطيبة مع إخواننا وأخواتنا من القارة.

  
  مايو. ٢٥في الحتفال بيوم أفريقيا في كل محافظة لنتطلع إننا 

  
   .الجميعمن  الهدوءنطلب بكل تواضع إننا  المواطنين..األخوة 

 
مـــن أجـــل الحريـــة تلقينـــا نضـــالنا خـــالل و  .فـــي بلـــدنامعوقـــة للغايـــة الهجمـــات المعاديـــة لألجانـــب أن 

لـــم تطردنــا ولـــم تعاملنــا بصـــورة تلـــك الــدول شــعوب أن . المســاعدة مـــن العديــد مـــن البلــدان المختلفـــة
  سيئة. 

  
فــي جنــوب كــي يكونــوا  يملكــون التصــاريح الالزمــة لالألجانــب أن بعــض الرعايــا القــد تلقينــا شــكاوى 

  .أفريقيا
 

بعــض قــام بهــا  عــن األنشــطة اإلجراميــة التــي أيضــاً مواطنينــا فقــد اشــتكي الشــكوى، إضــافة إلــى هــذه 
  .العملاألعمال التجارية وفرص خذ أب أيضاً ، كما يتهمونهم الرعايا األجانب

 
ه ال موقفنـا بأنـنعيـد تأكيـد ولكننـا  .بالتأكيـدوف تعالجهـا إلى كل هـذه المظـالم وسـتستمع الحكومة أن 

ال نشـــجع هـــذا النـــوع مـــن إننـــا . هـــذا العنـــفلاضـــفاء الشـــرعية  هأي عـــذر علـــى اإلطـــالق يمكنـــيوجـــد 
  ه.أشكالبكافة السلوك 
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لضـمان الـبالد  حـدودافـة نتخذ الخطوات الضرورية لتحسين األمـن والوصـول فـي كسفأننا حكومة، ك
بعـض المسـؤولين قمنا أيضًا بنشر لقد . بالدنا بطريقة غير مشروعةإلى يأتي أي مواطن أجنبي إال 
على حـدودنا مـن أجـل مسـاعدة وزارة الشـؤون الداخليـة فـي دفاع الجنوب إفريقية الوطنية قوات المن 

  ضية.قحل هذه ال
  

  ..األعضاء الكرام
  

  .دعم لجميع الرعايا األجانب الذين تضرروا من هذا العنفلتوفير ال دعونا نعمل معاً 
  

تعزيـــز هـــذا إن مســـؤوليتنا هـــي . صـــداقةكـــون هنـــاك ســـالم و ييجـــب أن يقـــول بأنـــه ميثـــاق الحريـــة أن 
  .قدماً  اإلرث من التعايش السلمي والمضي به

  
  .وعالم أفضلمن أجل قارة إفريقية أفضل كما نؤكد مسؤوليتنا للمساهمة 

  
  .فيه ونيعيشجميع الذين أفضل ل مكاناً  لجعل بلدنا دعونا نعمل معاً 

  
  م.. اشكرك

 


