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ناميبيا
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتنتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود َّ
المقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________

*

مل حُتَّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.
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َّ
املقدم ب ببة م ب ببن ال ب ببدول األعض ب ببا ب ب ل
 -1ترح ب ببم حمجوم ب ببة مجبوري ب ببة ااميبي ب ببا بالتول ب ببيا
االسببتاراا الببدورش ال ببامل املتا ب جمبوريببة ااميبيببا يف الببدورة الراباببة والا برين ل لري ب الاامببل
التابع جمل س حقوق اإلاسان.
ويسببر حمجومببة مجبوريببة ااميبيببا اإلب ب أ بببون الدولببة تببدعم  191تولببية وُتببي ع مببا
-2
ّ
ب  28تولية من ألل  219تولية.

اوالا -محاكمة كابريفي
-3

()1

أححي ع ما بالتولية .وال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة لألسباب التالية:

يببند دسببتور مجبوريببة ااميبيببا يف املببادة  )2(25منببع ع ببى تقببدو التاببوي إىل
(أ)
األشببصاا املتضببررين الببذين ااتح قب قمج ب حقببوقبم وحريبباوم األساسببية .وتببند املببادة  )2(25مببن
دسببتور ااميبيببا ع بى أاببع :نمببن ح ب األشببصاا املتضببررين الببذين يببدعون ااتبببا أو وديببد ح ب
أساسببأ أو حريببة أساسببية يمجل بمببا هببذا الدسببتور ال خمببو إىل مجمببة ذتكببة قكببد إعمببال ل ب
احلب أو ت ب احلريببة أو اايتبمببام والببول هلببم االتكببال بومااببة املظببامل لتنويببدهم ببا تبباجون مببن
املسبباعدة أو امل ببورة القااوايببة .وتتمتببع أمااببة املظببامل يف هببذا الكببدد بس ب اة تقديريببة يمببا يتا ب
بتقدو ت املساعدة القااواية أو غريها من أشمجال املساعدة اليت تراها مناسبةن؛
(ب) إض ببا ة إىل األحمج ببار الدس ببتورية ا الك ب ب ةم ت ببند امل ببادة  300م ببن ق ببااون
اإلجرا ا اجلنائيةم رقم 51م لاار  1977ع بى تبو ري اجلقب يف املنالعبا اجلنائيبة .وعب وة ع بى
لب م نمجببن أيضببا تقببدو املسبباعدة القااوايببة إىل االبيبببا حي مببا ااتبب و ب الدولببة ح ب ل ب
اللببردم وال يقتكببر األمببر ع ببى ال ببةون اجلنائيببة .والببول أيضببا لألشببصاا املتضببررين إقامببة دعبباو
مداية ع ى الدولة يما يتا بااتبا ا حقوق اإلاسان؛
(ج) جتدر اإلشارة إىل أن عددا من الدعاو املداية املر وعة ع ى احلمجومبة يف إابار
ا مة يااة ابريلأ حسويَّ ارج احملمجمة .ور ض احملا م دعاو أ ر م بينما قحبقق با
الدعاو وال ينال البا اآل ر ماروضا ع ى احملا م.

ثانيا -األطفال
الف -سن المسؤولية الجنائية
-4

()2

ُتظى بدعم الدولة.

__________

()1
()2

2

.Recommendation 137.176

.Recommendations 137.124 and 137.167
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باء -تسجيل الوالدات
-5

()3

ُتظى بدعم الدولة.

ييم -قانون ر اية األطفال وحمايتهم
-6

دال-

ُتظى بدعم الدولة.

مل األطفال
-7

()5

ُتظى بدعم الدولة.

هاء -تعريف ال فل
-8

()4

()6

أححي ع ما هبا.

 -9يببند دسببتور ااميبيببا ع ببى أن األالببال هببم األشببصاا دون سببن السادسببة ع ببرة (16
سببنة) .ورغببم أن ااميبيببا دولببة اببرة يف اتلاقيببة حقببوق الالببلم يخمببم تاببديل الدسببتور النببامي
لتغيري تاريف الالل حبيث يحااب التاريف الوارد يف اتلاقية حقوق الالل ( ل إاسان مل يتخماول
ال امنة ع برةم مبا مل يب بن سبن الرشبد قببل لب وجبم القبااون املنابب ع يبع) .وسبتحخمرش الدولبة
موضوع االستاراا م اورا وانية هبذا اخلكوا.

واو -اإل اقة

()7

ُ -10تظى بدعم الدولة.

زاي -العنف باألطفال والعقاب البدني

()8

ُ -11تظى بدعم الدولة.

__________

()3
()4
()5
()6
()7
()8

GE.16-09818

.Recommendations 137.120, 137.121, 137.122 and 137.123
.Recommendations 137.53, 137.54 and 137.55
.Recommendations 137.160 and 137.161
.Recommendation 137.52
.Recommendation 137.209

.Recommendations 137.125, 137.126, 137.127, 137.128, 137.129, 137.130, 137.131 and 137.132
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ثالثا -تسجيل الحالة المدنية

()9

ُ -12تظى بدعم الدولة.

رابعا -التعليم

()10

ُ -13تظى بدعم الدولة.

خامس ا -األسرة

()11

ُ -14تظى بدعم الدولة.
 -15تند املبادة  )3(14مبن دسبتور ااميبيبا ع بى أن ناألسبرة هبأ الوحبدة اجلماعيبة الابيايبة
واألساس ببية يف اجملتم ببع ومب ببن حقب ببا التمت ببع حبمايب ببة اجملتم ببع والدول ببةن .وتقكب ببد الدول ببة موضب ببوع
االستاراا بذل أن هذه األحمجار حمنلَّذة.

سادسا -حرية التعبير وحرية اإل الم

()12

ُ -16تظى بدعم الدولة.
ُ -17تتببل ااميبيببا ع ببى الكببايد الابباملأ مرتبببة عاليببة يف .ببال حريببة اإلع ب ر .وتببو ااميبيببا يف
املرتبببة  17م ببن أل ببل  180ب ببدا يف الا ببامل واملرتب ببة  1يف أ ريقي ببا يف ترتيببم املةش ببر الا بباملأ حلري ببة
الكببحا ة يف عببار  .2016و مببأ دسببتور ااميبيببا حريببة التابببري .وتمجلببل املببادة  21مببن دسببتور
ااميبي ببا احلب ب يف حري ببة اخلا بباب والتاب ببريم ال ببذش يتض ببمن حري ببة الك ببحا ة وغريه ببا م ببن وس ببائ
اإلع ر .وتتمتع وسائ اإلع ر الناميبية بالتنظيم الذا عن اري ممجتم أماابة مظبامل اإلعب ر.
وينلببرد حمنتببد ر سببا التحريببر النببامي بك ب حية تايببع أمببع املظببامل املا ب ببباإلع ر وعنلببع مببن
منكبع.

__________

()9
()10

.Recommendation 137.87
Recommendations 137.198, 137.199, 137.200, 137.201, 137.202, 137.203, 137.204, 137.205,

.137.206, 137.207 and 137.208

(.Recommendations 137.177 and 137.178 )11
(.Recommendation 137.179 )12
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سابعا -الر اية الصحية

()13

ُ -18تظى بدعم الدولة.
شب ببرع ولارة الك ب ببحة واخل ب ببدما االجتماعيب ببة يف تنلي ب ببذ ريا ب ببة اريقب ب ببا يف
(أ)
عار  .2014وتو ر رياة الاري إاارا اسرتاتيخميا اويل األجبل ل حو مبة وتنميبة املبوارد الب برية
والنبببوا ببباملرا الكببحية وإا ببا ببدما ومةسسببا متصككببة .وسببيخمرش تلاي ببع بواسبباة
اب الامببل السببنوية واخلاب اإلوائيببة الوانيببة وإاببار اإلالبباق اويببل األجببل واملسبباعدة اإلوائيببة
وال را ا بع القااعع الاار واخلاا؛
(ب) ي ب ّمجل االرتقببا بالبنيببة األساسببية وإا ببا ها أحببد األولويببا املببحبيَّنة يف رياببة
الاري  .وتتبو ى ريابة الاريب أن يب بن عبدد املست بليا مبن اللثبة ألبف ث ثبة مست بليا يف
عار 2030م حيث سيح يَّد املست ليان اإلضا يان من اللثة ألف يف ل من أوشبا ا وروابدو.
ببذل تكبببو ولارة الكببحة واخلببدما االجتماعيببة إىل أن يمجببون هنببا أرباببة مست ببليا مببن
املسب ب ببتو األول مب ب ببن اللثب ب ببة بب ب ببا ( ب ب بباتوتورام وأواااب ب ببدجو وشم ورواب ب ببدوم وس ب ب بوا و واد) وسب ب ببتة
مست ب ببليا مب ببن املسب ببتو ال ب بباو مب ببن اللثب ببة بب ببا (أوجتيوارواغب ببوم و اتيمب ببام ومولي ب ببوم وإاغب ببي م
و يتماا ببوبم وأوت بباوم وأوب ببوو) .وتت ببو ى ال ببولارة بن ببا  5مست ببليا إق يمي ببة جدي ببدة حب ببول
عبار 2023م و 60مر بنا لببحيا جديبدا و 350عيببادةم وأن يمجببون هنبا  5 000مر ببن لببحأ
.تماأ حب ول عار .2023

ثامنا -فيروس نقص المنا ة البشريةواإليدز

()14

ُ -19تظى بدعم الدولة.

تاسعا -التثقيف والتو ية في مجال حقوق اإلنسان

()15

ُ -20تظى بدعم الدولة.

اشرا -مؤسسات حقوق اإلنسان

()16

ُ -21تظى بدعم الدولة.
__________

()13
()14
()15
()16

GE.16-09818

.Recommendations 137.190, 137.194, 137.195, 137.196 and 137.197
.Recommendations 137.191, 137.192 and 137.193
.Recommendations 137.93, 137.94, 137.95 and 137.96
.Recommendations 137.78, 137.79 and 137.80
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حادي

شر -االتجار بالبشر

()17

ُ -22تظى بدعم الدولة.

ثاني شر -المحكمة الجنائية الدولية
47-137

()18

ُتظى بدعم الدولة.
لدَّق ااميبيا باللال ع ى النظار األساسأ املذ ور.

48-137

أححي ع ما هبا.
ال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة.

49-137

أححي ع ما هبا.
ال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة.

50-137

أححي ع ما هبا.
ال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة.

75-137

أححي ع ما هبا.
ال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة.

 -23جترش م اورا مع االُتاد األ ريقأ ب ون اري املبحضأ قح حدما يف هذا اجملال.

ثالث شر -النظام القضائي

()18

ُ -24تظى بدعم الدولة.
 -25ت ببدير احلمجوم ببة حالي ببا  34مجم ببة لب ب ا يف من بباا اائي ببة م ببن الب ببد .ورغ ببم أن ااميبي ببا
ال تستصدر مكا ا احملمجمة املتنق ةم إن احملا م الدورية ختدر الغبرا اتبع البذش ختدمبع احملبا م
املتنق ة.
 -26ويتضببمن قببااون ممجا حببة الانببف املنببن م رقببم 4م لاببار  2003تاريلببا ملك ب ل انببف
املنبن يتضبمن االعتبدا اجلسبدش واجلنسبأ واالقتكبادش وال لظبأ والاباالأ والنلسبأ والتصويبف
والتح ببرد ود ببول أش ببصاا م ببن وش امل ببدعأ هت مجات ببع دون موا قت ببع .وي ببند ق ببااون ممجا ح ببة
__________

(.Recommendations 137.64, 137.76, 137.77, 137.162 and 137.163 )17
(.Recommendations 137.164, 137.165, 137.173, 137.174 and 137.175 )18
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الانف املنبن ع بى إلبدار أوامبر اايبة وإابذارا مبن ال براة يف حباال الانبف املنبن  .وإضبا ة
إىل ل م يند القااون ع ى أحمجار جنائية.

رابع شر -اإلاالح العقاري

()19

ُ -27تظى بدعم الدولة.
خامس

شر -المسا دة القانونية

()20

ُ -28تظى بدعم الدولة.
 -29وضببا احلمجومببة ذا ب مسبباعدة قااوايببة يببند ع ببى تببو ري التم يببل القببااوو ل ببصد
املا ببول ال ببذش ال يس بباع د ببع تمج ل ببة ببدما ببار بباا .وي ببند ق ببااون املس بباعدة القااواي ببةم
رق ببم 29م لا ببار  1990ع ببى م ببنا املس بباعدة القااواي ببة يف ال ببةون املداي ببة واجلنائي ببة لألش ببصاا
الذين ال تمجليبم مواردهم لتايع ار يساعدهم ون بم.
سادس

شر -المثليات والمثليون وم دويو الميأل الجنسأي وميأايرو الهويأة الجنسأانية
()21
وحاملو افات الجنسين
 -30أحي ع ما هبا .وال ُتظى هذه التولية بدعم الدولة.
رغ ب ببم أن ه ب ببذه التول ب ببية ال ُتظ ب ببى ب ب ببدعم ااميبي ب ببام ب ببإن احلمجوم ب ببة الناميبي ب ببة
(أ)
ال تضابد أ راد ثة امل يبا وامل يبع ومندوجبأ امليبل اجلنسبأ ومغبايرش اهلويبة اجلنسبااية وحبام أ
للا اجلنسع يف ااميبيا؛
(ب)
ع ى التا :

تند املادة  10من دستور ااميبيا ع ى املساواة وعدر التارا ل تمييبن .وتبند

''1

مجيع األشصاا متساوون أمار القااون؛

''2

ال ال ببول التميي ببن ض ببد األش ببصاا ع ببى أس ببا اجل ببنس أو الا ببرق أو ال ببون أو
األلل اإلث أو الدين أو املاتقد أو الوضع االجتماعأ أو االقتكادش.

__________

(.Recommendations 137.88, 137.89, 137.90 and 137.91 )19
(.Recommendation 137.169 )20
(.Recommendations 137.69, 137.70, 137.71, 137.72 and 137.73 )21

GE.16-09818

7

A/HRC/32/4/Add.1

(ج) ال توجببد س بواب ُتببرد أو بييببن أب غ ب هبببا أمااببة املظببامل أو ال ببراة الناميبيببة.
وال ي ري واقع ال ام النامي وتارخيع القبااوو إىل أن ت بريع لواج امل يبع مببم أو مليبد بالنسببة
إىل اظامنا القااوو وال قايف؛
(د) ال تات ب احلمجومببة مسببولة لواج امل يببع م ببمج ة .ومببع ل ب ال تنببوش احلمجومببة
إلغا أش قوااع ا يبا القوااع الار ية اليت جترر املتوراع يف ال واط.

سابع شر -المجمو ات المهمشة

()22

ُ -31تظى بدعم الدولة

ثامن شر -الصحة العقلية

()23

ُ -32تظى بدعم الدولة.
يوجد حاليا مست لى واحد لألمراا الاق ية يف ااميبيا .وقد بدأ باللال تقييم
(أ)
الوضع الراهن يما يتا ست ليا الكبحة الاق يبة يف امبل أ با الب بد .وتتوقبع ولارة الكبحة
واخلدما االجتماعية أن تمجون هنا مست ليا متصككة يف الكحة الاق ية و ام ة الت غيل
يف ل من ويندهو وأوشا ا وروادو حب ول عار  .2018وتنمع احلمجومة أيضا بنبا مست بلى
آ ر ل كحة الاق ية يف يتماا وب حب ول عار 2023؛
(ب) نمجن قرا ة املادة ()2( 8ب) ( )24من الدسبتورش النبامي م البيت ُتمبأ احلب يف
المجرامة الب ريةم باالقرتان مع املادة  10من الدستور النامي م البيت ُتمبأ احلب يف املسباواة وعبدر
التمييببنم باعتبببار أن التمييببن ينتب ب أيضببا المجرامببة الب برية( .)25ومجيببع الضببمااا القااوايببة الببيت
ُتمأ حقوق األشصاا يف مةسسا الكحة الاق ية واردة يف قااون الكحة الاق يةم رقبم 18م
لاار 1973م بكيغتع املادلةم و ذل يف قااون اإلجرا ا اجلنائيةم رقم 51م لاار .1977

__________

(.Recommendations 137.212, 137.213, 137.214, 137.215, 137.216, 137.217, 137.218 and 137.219 )22
(.Recommendation 137.51 )23
Article 8 of the Constitution of Namibia states that: (1) The dignity of all persons shall be
()24
inviolable. (2) (a) In any judicial proceedings or in other proceedings before any organ of the
)State, and during the enforcement of a penalty, respect for human dignity shall be guaranteed. (b

.No persons shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment
(.Naldi, ibid at p. 44 )25
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تاسع شر -القوانين الوطنية

()26

ُ -33تظى بدعم الدولة.
 -34تببند املببادة  15مببن دسببتور ااميبيببا ع ببى نحب األالببال منببذ الببوالدة يف احلكببول ع ببى
اس ببمم وحقب ببم يف احلك ببول ع ببى جنس ببيةم ورهن ببا بالت ب برياا املاتم ببدة راع بباة مك ببا الال ببل
اللض ب ىم حقبببمم قببدر اإلممجببانم يف مار ببة والببديبم والتمتببع برعببايتبمن .وتة ببد الدولببة موضببوع
االسببتاراا بببذل أن األالببال املولببودين يف إق ببيم ااميبيببا مببن والببدين .ب بولع نمجببنبم احلكببول
ع ى اجلنسية الناميبية.

شرين -خ ة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان

()27

ُ -35تظى بدعم الدولة.

حادي ا و شرين -خ ة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني

()28

ُ -36تظى بدعم الدولة.

ثاني ا و شرين -المشاركة في انع القرار

()29

ُ -37تظى بدعم الدولة.

ثالثا و شرين -الفقر

()30

ُ -38تظى بدعم الدولة.

رابعا و شرين -ظروف السجون

()31

ُ -39تظى بدعم الدولة.
__________

(.Recommendations 137.56 and 137.74 )26
(.Recommendation 137.82 )27
(.Recommendations 137.83 and 137.84 )28
(.Recommendations 137.180 and 137.181 )29
(.Recommendations 137.182, 137.185, 137.186, 137.187, 137.188 and 137.189 )30
(.Recommendations 137.153, 137.154, 137.155, 137.156, 137.166 and 137.168 )31
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خامسا و شرين -توقيع الصكوك الدولية او التصديق ليها او االنضمام إليها
الف -االتفاقية الدولية لحماية حقوق يميع العمال المهايرين وافراد اسرهم

()32

 -40أحي ع ما هبا .وال ُتظى هذه التوليا بدعم الدولة.

باء -البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

()33

ُ -41تظى بدعم الدولة.

ييم -البروتوك أأول االختي أأاري الملح أأق بالعه أأد ال أأدولي الت أأاة ب أأالحقوق االقتص أأادية
()34
وااليتما ية والثقافية
ُ -42تظى بدعم الدولة.

دال -البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ال فل

()35

ُ -43تظى بدعم الدولة.

هاء -اتفاقية اليونسكو بشنن التميي في مجال التعليم

()36

ُ -44تظى بدعم الدولة.

واو -االتفاقية الدولية لحماية يميع األشتاة من االختفاء القسري

()37

ُ -45تظى بدعم الدولة.

زاي -اتفاقية العمال المن ليين

()38

ُ -46تظى بدعم الدولة.
__________

(.Recommendations 137.3–137.12 and 137.40 )32
(.Recommendations 137.16–137.30, 137.65 and 137.86 )33
(.Recommendations 137.14, 137.41, 137.42 and 137.43 )34
(.Recommendations 137.15 and 137.44 )35
(.Recommendation 137.31 )36
(.Recommendations 137.32–137.39 )37
(.Recommendation 137.46 )38
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حاء -االتفاقية التااة بانعدام الجنسية

()39

ُ -47تظى بدعم الدولة.

طاء -ما تبقى من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

()40

ُ -48تظى بدعم الدولة.

سادسا و شرين -اإليراءات التااة

()41

 -49أحي ع ما هبا .وال ُتظى هذه التوليا بدعم الدولة.

سابع ا و شرين -هيئات المعاهدات

()42

ُ -50تظى بدعم الدولة.

ثامن ا و شرين -الماء ومرافق الصرف الصحي

()43

ُ -51تظى بدعم الدولة.

تاسعا و شرين -حقوق النساء والبنات
الف -المساواة بين الجنسين

()44

ُ -52تظى بدعم الدولة.

__________

(.Recommendation 137.45 )39
(.Recommendations 137.1, 137.2 and 137.13 )40
(.Recommendations 137.101, 137.102, 137.103, 137.104, 137.105, 137.106 and 137.107 )41
(.Recommendations 137.98, 137.99, and 137.100 )42
(.Recommendations 137.92, 137.183 and 137.184 )43
Recommendations 137.57, 137.58, 137.59, 137.60, 137.61, 137.62, 137.63, 137.66, 137.67,
()44
.137.68, 137.81 and 137.108–137.118
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باء -العنف الجنساني

()45

ُ -53تظى بدعم الدولة.

ثالثين -الشباب

()46

ُ -54تظى بدعم الدولة.

حاديا وثالثين -السجون

()47

ُ -55تظى بدعم الدولة.

ثاني ا وثالثين -األشتاة ذوو اإل اقة

()48

ُ -56تظى بدعم الدولة.

ثالث ا وثالثين -خ أأة العم أأل الوطني أأة لتنفي أأذ مب أأادا األم أأم المتح أأدة التوييهي أأة بش أأنن
()49
األ مال التجارية وحقوق اإلنسان
ُ -57تظى بدعم الدولة.

رابع ا وثالثين -تنفيأأذ سياسأأات تتصأأدم للواأأم والتمييأ اللأأذين يسأأتهدفان األشأأتاة
()50
المصابين بفيروس نقص المنا ة البشريةواإليدز
ُ -58تظى بدعم الدولة.

__________

()45
()46
()47
()48
()49
()50

12

.Recommendations 137.133–137.152 and 137.170–137.172
.Recommendation 137.97
.Recommendations137.157, 137.158 and 137.159
.Recommendations 137.210 and 137.211
.Recommendation 137.85
.Recommendation 137.119
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