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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥وضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املف      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ناميبيا    

إىل عمليـة   جهـات معنيـة     ة  سـت  املقدمة من    )١(للمعلومات هذا التقرير هو موجز     
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . نسانحقوق اإل 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . ان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلمك    

 اجلهات املعنيـة  عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي               
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . يع املعلومات الواردة  اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مج     
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أن ناميبيا صدقت على اتفاقية مناهضة التعـذيب        ) أمني املظامل (ذكر ديوان املظامل      -١

بعـد   تصدق   ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ولكنها مل            وغري
أن توقع وتصدق علـى  ال يزال يلزمها  وذكر أيضا أن ناميبيا     . )٢(على بروتوكوهلا االختياري  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق 
 من االتفاقيـة الدوليـة   ٨ من املادة   ٦ وتعديل الفقرة    ؛يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    مج

لعهد الـدويل   امللحق با للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والربوتوكول االختياري         
  .)٣(القتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق ا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
مني املظامل أن ناميبيا، يف ضوء التزاماهتا املتعلقة باتفاقية مناهـضة التعـذيب،             ذكر أ   -٢

حتتاج إىل أن تتخذ تدابري تشريعية وغري تشريعية لتجرمي التعذيب وإلنـشاء آليـة وقائيـة                
  .)٤(وطنية

وفيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق الطفل، رحَّب أمني املظامل مبشروع قانون رعايـة               -٣
            الـصادر يف    القـدمي يته الذي سيحل مبجرد اعتماده حمل قانون شؤون الطفـل           الطفل ومحا 

وذكر أن مشروع هذا القانون جيسد مجيع االلتزامات الدولية القائمة بوسـائل            . ١٩٦٠عام  
      ودعا أمني املظامل ناميبيا إىل أن تتحرك بسرعة من أجـل سـن       . منها جترمي االجتار باألطفال   

  .)٥(نهذا القانو
وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة              -٤

 ومترابطة، وتأسف بالتايل لكون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         للتجزئة ومتشابكة 
وذكـرت  .  مع فئات احلقوق األخرى    توضع على قدم املساواة   ال  واحلقوق املدنية والسياسية    

 من الدستور، بينمـا أُدرِج معظـم        ٣ أن احلقوق املدنية والسياسية مكرسة يف الفصل         أيضا
 منه وال جيوز بالتايل ١١األحكام املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفصل 

 وأوصت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان     . )٦(االحتجاج هبا مباشرةً يف احملاكم الوطنية     
ناميبيا بأن تعدل دستورها ملساواة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك احلقوق           

  .)٧(املدنية والسياسية باحلقوق األخرى
وأعربت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان عن قلقها لكون املعاهدات الـيت              -٥

للمحاكم إنفاذ أحكامها، وذلـك     انضمت إليها ناميبيا، باستثناء اتفاقيات جنيف، ال ميكن         
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وأوصت اجلمعية ناميبيا بأن ُتدِمج بشكل منـهجي  . )٨(يف القوانني احملليةرمسياً  إدماجها  لعدم  
  .)٩(يف قوانينها احمللية، على سبيل األولوية، مجيع معاهدات حقوق اإلنسان اليت تنضم إليها

 علـى اتفاقيـة      أن ناميبيا وقعت وصدقت    "كسر جدار الصمت  "والحظت منظمة     -٦
  .)١٠( لتنفيذها بشكل حمدد وتاممناهضة التعذيب وحثتها على أن تعتمد قانوناً

وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن ناميبيا، رغم توصـيات جلنـة               -٧
 للتعريف مناهضة التعذيب، مل تدمج التعريف احملدد جلرمية التعذيب يف قانوهنا للعقوبات، وفقاً  

 وأوصت اجلمعية ناميبيا بأن تسن قانونـاً    . )١١( من اتفاقية مناهضة التعذيب    ١د يف املادة    الوار
 التفاقية مناهضة التعذيب وبأن ُتدمج ذلك التعريف يف نظامهـا           يعرِّف جرمية التعذيب وفقاً   

  .)١٢(األساسي واإلجرائي للقانون اجلنائي

  اناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنس  -جيم   
 )١٣(إنشاء ديـوان املظـامل    علماً ب  اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان       أحاطت  -٨

وأوصت ناميبيا بأن تعزز قدراته املؤسسية ويف جمال العمليات على حد سواء بتزويـده مبـا                
  .)١٤(يكفي من املوارد البشرية واملالية ليكون جاهزا ألداء واليته بفعالية وكفاءة

  ة العامةلسياساتدابري   -دال   
أشار ديوان املظامل إىل أنه شرع يف إعداد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان لتحديد                -٩

بـالتخطيط الـوطين    األهداف يف جمال حقوق اإلنسان بشكل معقول ولربط هذه احلقوق           
 واخلطوة التالية يف عملية اإلعداد هي الدراسة املرجعية الـيت           .وجدول أعمال التنمية الوطنية   

وذكر أنه ينبغي تشجيع احلكومة على أن متتلك زمام هذه العملية وأن            . كبريةلب موارد   تتط
  .)١٥(تتيح املوارد الالزمة للنجاح يف إعداد وتنفيذ اخلطة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
ذكر ديوان املظامل أن ناميبيا، وإن قدمت تقارير إىل هيئات املعاهدات، مل تف جبميع            -١٠

       والحظ، على سبيل املثال، أهنا مل تقدم سوى التقـارير األوليـة            . التزاماهتا يف جمال اإلبالغ   
تفاقية فيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وا           
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ويف حالة العهـد الـدويل      . حقوق الطفل وأنه حصل تأخر كبري يف تقدمي التقارير الالحقة         
          التقريـر األويل  بعـد   ، مل تقـدم     اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيـضاً      

  .)١٦(٢٠٠٧ و٢٠٠٢وال التقريرين الالحقني اللذين حل أجل تقدميهما يف عامي 

  نيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنساتنف  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان إىل أن التمييز ضد املرأة ال يـزال                -١١
وأعربت عن أسفها لعدم اعتراف ناميبيا حباالت الزواج العـريف وحلرمـان النـساء              . شائعاً

وملكية األراضي وملا تتعرض له املرأة من التمييز الواسع االنتشار          واألطفال من حقي اإلرث     
  .)١٧(التهميشمن يف اجملتمع و

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 من حمتجـزي املنظمـة       شخصاً ١٥٣منظمة كسر جدار الصمت إىل أن        شارتأ  -١٢

 ٤٣٥مسيا نتيجة لقرار األمم املتحـدة       أُفرِج عنهم ر  ) سوابو(الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية     
 إىل ناميبيا   ١٩٨٩يوليه  / متوز ٤وأعادهتم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف         

  / آب ٨يف بلد ثالـث وعـادوا إىل ناميبيـا يف           " زنازين سوابو " آخر من     حمتجزاً ١٦وفر  
 أُدرجوا  وادرمن الك  ٢٠٠٠وقدرت منظمة كسر جدار الصمت أن       . )١٨(١٩٨٩أغسطس  

وأكدت أن أَُسر هؤالء املفقودين     .  أي معلومات عن أماكن وجودهم     معرفةكمفقودين دون   
كما أن األشخاص الـستة عـشر       . حقها يف معرفة مصريهم وأماكن وجودهم     من  ُحرِمت  

املعاملة الالإنسانية واملهينة اليت تعرضوا     من  املشار إليهم أعاله ُحرِموا من سبيل انتصاف فعال         
وذكرت منظمـة كـسر     . )١٩(بلد ثالث فضالً عن االدعاءات الكاذبة بتجسسهم لصاحل       ا  هل

  .)٢٠(جدار الصمت أن التمادي يف احلرمان من حق معرفة مصريهم جرمية
 احملتجزين يف مراكز الشرطة ووصـفها       أوضاعوأعرب أمني املظامل عن قلقه بشأن         -١٣

ودعا أمني املظامل ناميبيـا إىل  . الزنزاناتبأهنا فظيعة حيث يسود االكتظاظ الشديد يف معظم       
  .)٢١(أن حتسِّن ظروف االحتجاز وتعتمد تدابري ملكافحة االكتظاظ يف مرافق االحتجاز

وذكرت الشبكة الناميبية لصحة املرأة أن عدة شابات حامالت لفريوس نقص املناعة              -١٤
 يف مستشفيات عامة يف      بأهنن ُعقِّمن  ٢٠٠٨البشرية أفدن خالل حلقة عمل ُعِقدت يف عام         

وأشارت الشبكة إىل   . وهؤالء النساء حوامل أو كُنَّ كذلك     . ناميبيا دون موافقتهن عن ِعلم    
   امـرأة مـن    ٤٠أن تقصياً للحقائق أجري بعد ذلك يف ثالث مناطق من ناميبيا كشف أن              

 حاملة لفريوس نقص املناعة البشرية أجريت معهن مقابالت أشـرن إىل أهنـن              ٢٣٠أصل  
وذكر كثري ممن أجريت معهن مقـابالت أهنـن وقعـن           . رضن للتعقيم قسراً أو باإلكراه    تع

بضغط من األطباء ومل يكن لديهن خيار سوى قبـول      ذلك  استمارات املوافقة ولكنهن فعلن     
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وطُِلب من بعض النساء توقيع االستمارات قبل اخلضوع لعملية قيـصرية أو ُبَعيـد       . اإلجراء
 للرعاية يف مرحلة ما بعد اإلجهاض فقيل     بعضهن إىل املستشفى التماساً    وجلأ. الوالدة الطبيعية 

وُضلِّل بعـضهن بإخبـارهن أن العـالج        . هلن إن عليهن املوافقة على التعقيم لتلقّي العالج       
وذكر عدد قليل مـن     . لن جيدي إذا مل خيضعن للتعقيم     النسخ العكسي   مبضادات فريوسات   

عندما إالَّ   استمارة املوافقة ومل يكتشفن أهنن خضعن للتعقيم         النساء أهنن مل ُيطلَب منهن توقيع     
وأشارت الشبكة الناميبية لصحة املرأة إىل أن النساء الالئـي          . التمسن خدمات تنظيم األسرة   

     خائفات من زيارة العيادات طلباً لعالجات أخرى،        ذلك خضعن للتعقيم القسري صرن بعد    
 وباإلكراه  وذكرت أن التعقيم قسراً   .  النسخ العكسي  مبا يف ذلك العالج مبضادات فريوسات     

ينتهك الضمانة الدستورية للمساواة يف تلقّي العالج حلامالت فريوس نقص املناعة البـشرية             
ودعت الشبكة ناميبيا إىل أن تتخذ . )٢٢(والصكوك الدولية واإلقليمية اليت انضمت إليها ناميبيا

مالت فريوس نقص املناعة البشرية دون موافقتهن       إجراءات تصحيحية ملنع مواصلة تعقيم حا     
  .)٢٣(عن علم

مـنح   ينص علـى     ٢٠٠٣وذكر أمني املظامل أن قانون مكافحة العنف املرتيل لعام            -١٥
غـري أن إمكانيـة     . احلماية القانونية للمرأة والطفل من العنف املرتيل وينشئ آليات لتوفريها         

         ألحكـام القـانون،   فوفقـاً . نساء واألطفال الوصول إىل هذه اآلليات ليست متاحة لكل ال       
ومثة عدد من البلدات يف ناميبيا ليس فيهـا         . إصدار أوامر احلماية  التحقيق   لقضاة   إالَّال جيوز   

 كيلومتر وال توجـد أي      ١٠٠قضاة مقيمون ويبعد أقرب قاضٍ يف بعض احلاالت أكثر من           
ون على تقدمي طلبات أوامـر احلمايـة        كما ينص القان  . وسيلة نقل عام لتيسري الوصول إليه     

ودعا أمني املظـامل    . خارج ساعات أو أيام عمل احملاكم، ولكن ال توجد أي آلية للنظر فيها            
ناميبيا إىل أن تنصِّب قضاة يف مجيع البلدات أو توفر تدابري بديلة لتمكني مجيع ضحايا العنف                

وأوصـت اجلمعيـة الوطنيـة      . )٢٤(نوناملرتيل من االستفادة من احلماية اليت يوفرها هذا القا        
الناميبية حلقوق اإلنسان ناميبيا بأن تضع حداً، على سبيل األولوية، للعنف الواسع االنتـشار              

  .)٢٥(ضد املرأة
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين              -١٦

 أنـه حيـق   ١٩٦٠ لعام ٣٣ون شؤون الطفل رقم فقد أكد قان. مشروع يف البيت يف ناميبيا  
وجتري مناقشات ملشروع قانون لرعاية الطفل ومحايته يرمـي         . لآلباء معاقبة وتأديب أبنائهم   

  .)٢٦(إىل حظر مجيع أشكال العقاب البدين يف تنشئة األطفال

  القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة   -٣  
جلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان عن قلقها لكـون ناميبيـا مل جتـرِ      أعربت ا   -١٧

           حتقيقات فورية وحيادية يف ما حصل وحيصل من أفعـال التعـذيب أو املعاملـة القاسـية                 
وذكرت أن ناميبيـا مل تالحـق       . أو الالإنسانية أو املهينة ومل تالحق املسؤولني عنها قضائياً        
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وات األمن املتهمني مبمارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أو     أفراد ق  قضائياً
  .)٢٧(الالإنسانية أو املهينة يف حق انفصاليي كابريفي

والحظت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن ناميبيا مل تعـاجل انتـهاكات               -١٨
 رفـضت باسـتمرار دعـوات       حقوق اإلنسان اجلسيمة املرتكَبة قبل االستقالل وبعده وأهنا       

وأوصـت  . )٢٨(اجلمعية املتكررة إىل إنشاء جلنة للحقيقة واملصاحلة لتعاجل هذه االنتـهاكات          
اجلمعية ناميبيا بأن تنشئ، دون مزيد من التأخري، جلنة وطنية مستقلة للحقيقة واملصاحلة لتعاجل    

  .)٢٩(االنتهاكات املاضية اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان
كرت منظمة كسر جدار الصمت أن حركة سوابو ارتكبت يف الفترة املمتدة من             وذ  -١٩
 أن هتماً ملفقة بالتجـسس      وذكرت أيضاً .  فظائع يف بلدان ثالثة    ١٩٨٩ إىل عام    ١٩٦٠عام  

يف حركة سوابو للتحرير خالل فترة الكفاح من أجل         لكوادر بريئة   لصاحل بلد ثالث ُوجِّهت     
. رُّض اآلالف منهم للتعذيب واحلبس من طرف سوابو يف املنفى         حترير ناميبيا، ما أدى إىل تع     

وذكرت منظمة كسر جدار الصمت كذلك أن تلك الفظائع قد خلفت حالة ال هناية هلا من                
التوجس والتمزق والريبة والكراهية فيما بني الناميبيني، وأعربت عن ختوفها من أن يـؤدي              

  .)٣٠(ابات مدنية واضطرعرقيالتوتر املتواصل إىل اندالع صراع 
ودعت منظمة كسر جدار الصمت ناميبيا إىل أن حتقق يف مصري ومكان وجود من                -٢٠

 حملنـة اختفوا وهم يف رعاية حركة سوابو يف املنفى؛ وأن تتحمل املسؤولية وتوجِـد حـالً                
 للحوار الوطين بشأن إقرار احلقيقـة       احملتجزين السابقني لدى حركة سوابو؛ وأن تنشئ حمفالً       

  .)٣١(ص االنتهاكات املاضية حلقوق اإلنسانخبصو
تعترضها على مستوى النظام مشاكل التـأخر يف         وذكر أمني املظامل أن إقامة العدل       -٢١

 سنوات قبل طرحها للمحاكمة وال تصدر       ٤احملاكم حيث تستغرق القضايا اجلنائية أكثر من        
كثر من سـنة    ألت غري احملدودة،    وتفاِقم التأجيال . األحكام لسنوات يف احملكمة العالية والعليا     

ويتـأثر  .  التأخري ةمشكلاألدىن درجة من    يف بعض األحيان، للمحاكمات اجلنائية يف احملاكم        
احلق يف استئناف احلكم أو مراجعته على حنو خطري بالتأخر يف إعداد حماضـر احملاكمـات                

 ودعا أمني املظامل    .مراجعة احلكم /وتأخر املوظفني املفرط يف إعداد سجالت وقائع استئناف       
ـ          ناميبيا إىل أن تضع سياسة إلقامة العدل تع        خري يف  أاجل ما يطبع النظـام مـن مـشاكل الت

وأضافت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن احلق يف حماكمـة عادلـة             . )٣٢(احملاكم
 من احملتجزين املعدمني الذين ينتظـرون احملاكمـة         اًكثريأن  وسريعة ال يزال يقوض التمتع به       

يبقى رهن االحتجاز لدى الشرطة بسبب نقص املساعدة القضائية من جانب مديرية املساعدة 
وأوصت اجلمعية ناميبيا بأن تعتمد تدابري لتقليص الكم الضخم         . القضائية املفتقرة إىل التمويل   

احلبس االحتياطي املطول بـشكل     منها  أمور  يف  املتراكم من القضايا يف احملاكم الذي يتسبب        
  .)٣٣(غري قانوين، وهو ما ينتهك حق املتهمني يف أن حياكَموا ضمن أجل زمين معقول
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  الزواج واحلياة األسريةاخلصوصية واحلق يف   -٤  
أشارت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان إىل أن ناميبيا ال تعترف حبـاالت               -٢٢

  .)٣٤(الزواج العريف
 ةل اجلنسي ووحث كل من فرع عموم أفريقيا للرابطة الدولية للمثليني ومزدوجي املي            -٢٣

 الدولية والرابطـة الدوليـة      ARC صفات اجلنسني وهيئة     وحامليومغايري اهلوية اجلنسانية    
الورقة (صفات اجلنسني   وحاملي   ومغايري اهلوية اجلنسانية     يةل اجلنس وللمثليني ومزدوجي املي  

بشكل مشترك ناميبيا على أن تلغي مجيع القوانني التأديبية والتمييزية الـيت جتـرِّم              ) كةاملشتر
العالقة اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلنس، امتثاالً اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق             

-وذكرت تلك اهليئات أن ناميبيا ورثت لدى اسـتقالهلا القـانون الرومـاين            . )٣٥(اإلنسان
ولندي الذي جيرِّم االتصال اجلنسي بني رجلني وينتـهك حقـوق ذوي امليـل اجلنـسي              اهل

  .)٣٦(املختلف

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 ان أن النساء، وإن كُنَّ يشكلن أكثـر        كرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنس     ذ  -٢٤
 يف املائة من سكان ناميبيا، ال يزلن يعانني من نقص التمثيل أو عدمه يف عملية صنع                 ٥٠ من

وأوصت ناميبيا بأن تكفل حقوق املواطنني يف أن يطَّلعـوا، دون متييـز، علـى               . )٣٧(القرار
 يشكلوا األحزاب السياسية أو     الشؤون العامة ويشاركوا يف إدارهتا، ويشمل ذلك احلق يف أن         

ينضموا إىل تلك اليت خيتاروهنا منها ويف أن يعربوا عن نقدهم ألداء أو عدم أداء الـوزارات                 
  .)٣٨(والوكاالت احلكومية وغريها من اهليئات املعنية بالشؤون العامة

وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن أعضاء رفيعـي املـستوى يف               -٢٥
من ميارسـون حريتـهم يف الـرأي        هي و  بانتظام   يهامجوهناب سوابو ومسؤويل الدولة     حز

وأوصت اجلمعية ناميبيا بأن جتري حتقيقات فورية وشاملة وشـفافة يف مجيـع             . )٣٩(والتعبري
انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما االعتداءات على املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               

نة ومواتية ميكن فيها للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           والصحفيني، وذلك إلجياد بيئة آم    
والعاملني يف وسائط اإلعالم االضطالع بأنشطتهم دون أي عوائق غري قانونية، مبا يف ذلـك               
استخدام الدعاية العدائية وغريها من األفعال يف مواجهة املنظمات املستقلة حلقوق اإلنـسان             

  .)٤٠(يف البلد

  مل عادلة ومواتية عشروط العمل ويف احلق يف  -٦  
        ففـي  . أشار أمني املظامل إىل أن ناميبيا تعاين من معضلة كبرية فيما يتعلق بالبطالـة               -٢٦
. )٤١( يف املائة  ٥٠ بنحو   ٢٠١٠ يف املائة وقُدِّر يف عام       ٣٦.٧، بلغ معدل البطالة     ٢٠٠٤عام  

 من فـرص العمـل       يف جنوب البلد أنشئت خللق اآلالف      كبريةوالحظ دعم ناميبيا ملشاريع     
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املومسية وغري املومسية، ويتعلق األمر بإنشاء مزرعة للتمر والعنب يف منطقة سد نويت وإقامـة               
  Desert Star Studios and(منتجع حيمل اسم استديوهات جنوم الصحراء والصور املتحركـة  

Motion Picture Resort (رب  للعمل يف الغضخمةكما أتيحت فرصة . ج هنر أورانعلى ضفيت
مواصلة ودعا أمني املظامل احلكومة إىل . بإنشاء قرية كبرية للمتقاعدين وعدة مناجم لليورانيوم    

  .)٤٢(ة ملسألة إجياد فرص العمل املنتجمنح األولوي
وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن النقابات غري املنتسبة حلـزب              -٢٧

ش وأن النقابات املستقلة تشكل األهداف الرئيـسية        سوابو احلاكم ال تزال تعاين من التهمي      
  .)٤٣(السلطاتمن جانب حلملة عدائية 

   الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف  -٧  
يف الدخل حيث   عدم مساواة   أشار أمني املظامل خبصوص مسألة الفقر إىل أنه يوجد            -٢٨
.  يف املائـة منـهم     ١٠أفقـر   كسبه  ضعف ما ي   ١٢٨ يف املائة من السكان      ١٠أغىنكسب  ي

وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن ناميبيا تصنف ضمن أسوأ بلدان العامل يف   
وذكر أمني املظامل كذلك أن من بني أسباب الفقر نقص فرص       . )٤٤(توزيع الدخل بني سكاهنا   

ياسـات ناميبيـا    وس، وسجل ناميبيا الضعيف يف إجياد فرص من هذا القبيـل  ،العمل الالئق 
املوجهة حنو اقتصاد السوق اليت تعتمد على القطاع اخلاص واالستثمارات األجنبية الـيت مل              

  .)٤٥(النتائج املنشودة حتقق 
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ أُِجنز يف عامي     والحظت الشبكة الناميبية لصحة املرأة أن مشروعاً        -٢٩

 مل يكـنَّ  تنظيم األسرة إذا    أظهر أن الشابات يشعرن أهنن ال يستطعن احلصول على خدمات           
ورغم سياسة احلكومة القاضية بإتاحـة      . متزوجات بسبب املواقف املتحيزة ملقدمي اخلدمات     

وأوصت الشبكة ناميبيا بأن    . ، فإهنا ليست متاحة يف كل العيادات      نع احلمل العاجلة مل وسائل  ال
ـ              ال اجلـنس   حترص على أن تتاح للشباب وآلبائهم فرصة احلصول على تعليم شامل يف جم

وسائل المنع احلمل العصرية و   وسائل  واإلجناب وأن تتاح جلميع النساء إمكانية االستفادة من         
  .)٤٦(، بصرف النظر عن السن واحلالة العائليةنع احلملالعاجلة مل

اإلجهـاض   ض إىل أن  وأشارت الشبكة الناميبية لصحة املرأة فيما يتعلق باإلجهـا          -٣٠
حالة وجود خطر على حياة املرأة أو على صحتها البدنية أو           يف   -مشروع يف ظروف معينة     

ولكـن إمكانيـة     - )٤٧( االغتصاب وزىن احملـارم    التحاالعقلية، ويف حالة تشوه اجلنني و     
، أعدت احلكومة مـشروع  ٢٠٠٩ويف عام . اخلضوع لعمليات إجهاض مأمونة شبه منعدمة  

لصحة املرأة وغريها مـن منظمـات       سياسة للصحة اإلجنابية وقدمت إليها الشبكة الناميبية        
اجملتمع املدين توصيات بشأن ما يعتري تلك السياسة من ثغرات، ومنها ضـرورة اعتمـاد               

بعد اإلجهاض، وفقما أوصت به منظمة الصحة العامليـة،         الشفط التفريغي للرعاية    أساليب  
. ك السياسة الصيغة النهائية لتل  بعد  احلكومة  ومل تضع   . )٤٨(وضرورة توفري خدمات اإلجهاض   
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وذكرت الشبكة الناميبية لصحة املرأة أن عدم تنفيذ ناميبيا لقانون اإلجهاض وعدم توفريهـا              
كما ذكرت الـشبكة أن عـدم       . )٤٩(انتهاك حلقوق املرأة  هو  للرعاية فيما يتعلق باإلجهاض     

وجود خدمات يف املتناول لتنظيم األسرة واإلجهاض القـانوين أدى إىل وقـوع حـاالت               
وأوصت بأن تعـاجل  . )٥٠(ية وغري مأمونة وتزايد ظاهرة التخلي عن املواليد اجلدد   إجهاض سر 

السياسة اجلديدة للصحة اإلجنابية مسألة الرعاية املتعلقة باإلجهاض، سواء فيما يتعلق بإدخال            
واألدوية اخلاصة بالرعاية يف مرحلة ما بعد اإلجهـاض وباإلجهـاض           الشفط التفريغي   تقنية  

 يتعلق بكفالة حصول املرأة بسهولة على خدمات اإلجهاض القانوين وفقمـا            القانوين أو ما  
  .)٥١(يسمح به القانون

  احلق يف التعليم  -٨  
ذكر أمني املظامل أنه، وإن حصل ارتفاع مطرد يف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي،               -٣١

ارس االبتدائية يف مرحلة     مقلق يتمثل يف عدم احلفاظ على عدد امللتحقني باملد         اجتاهال يزال مثة    
غري . وذكر أيضا أن الدستور النامييب يكفل التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي         . التعليم الثانوي 

والزي األدوات املكتبية   أن اآلباء ملزمون باملسامهة يف صندوق تنمية املدارس وبدفع تكاليف           
وميكن لآلباء الذين ال يستطيعون (املدرسي والكتب املدرسية والنقل وأداء رسوم االمتحانات       
ودعا أمني املظامل ناميبيا إىل     . )٥٢()أداء رسوم صندوق تنمية املدارس أن يطلبوا إعفاءهم منها        

أن تلغي رسوم صندوق تنمية املدارس فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي وتعتمد تدابري تـشريعية              
 يف املدارس لـتقلِّص بالتـايل معـدل          األطفال على البقاء   حلملوإدارية وغريها من التدابري     

ن الدراسة؛ وأن تعتمد خطوات من أجل حتقيق هدف جمانية التعليم الثانوي والعايل     م التسرب
؛ وأن تشجع ثقافة احترام حقوق اإلنسان منذ سن مبكرة بإدخال تعلـيم حقـوق               ياًتدرجي

مـن انقطعـوا عـن      اإلنسان يف املدارس؛ وأن توسع نطاق برنامج التعليم املهين ليستوعب           
         تطلبها سـوق العمـل   تالدراسة ومن مل يوفر هلم تعليمهم االبتدائي أو الثانوي املهارات اليت           

  .)٥٣(يف املدن

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أشارت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان إىل أنه، وإن كان الدستور يـنص               -٣٢

صليني ينبغي متكينها من املشاركة بنشاط يف اختاذ القرارات         على أن كل مجاعات السكان األ     
اليت متس أراضيها وثقافاهتا وتقاليدها ومواردها الطبيعية، ال تزال تلك اجلماعات، وخباصـة             

. وعلى نطـاق واسـع    منهجي  ، تتعرض لإلقصاء واالستغالل بشكل      )بومشانال(شعب سان   
يتمثل يف ناميبيا ة بالنسبة جلماعات األقليات   وذكرت أيضا أن أحد املشاكل الرئيسية املطروح      

وأوصت ناميبيا بأن تنهي، على سبيل األولويـة، كـل          . )٥٤(يف نيل االعتراف السياسي هبا    
أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء اليت تستهدف بشكل منهجي مجاعات السكان األصليني           
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 احلصر شعوب سـان ونامـا       واألقليات يف البلد، ومنها بصفة خاصة وعلى سبيل املثال ال         
  .)٥٥(وباستري

   اللجوءوملتمسواملهاجرون والالجئون   -١٠  
 وملتمـسي أشارت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان إىل أن حقوق الالجئني           -٣٣

ودعت ناميبيا إىل أن تضع إجراءات مناسبة       . اللجوء ليست مدرجة يف شرعة ناميبيا للحقوق      
 من اتفاقية الالجئني لتمكينهم من طلب اإلقامة يف احلاالت اليت توجد            ٣بغية االمتثال للمادة    

العتقاد بأهنم قد يتعرضون لإلعدام بإجراءات موجزة أو للتعذيب         تدعو إىل ا   قوية   أسبابفيها  
         أو للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو االختفاء القـسري إذا طُـردوا أو أعيـدوا                

  .)٥٦(إىل بلد آخرأو ُسلموا 

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   -ثالثاً   

  .ال ينطبق

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  التوصيات احملددة للمتابعة    
خـذت لنـشر    قـد اتُ   املظامل أنه ليس على علم بأي خطوات تكـون           ديوانذكر    -٣٤

ية والتوصيات الصادرة عن خمتلف هيئات املعاهدات اليت قدمت إليها ناميبيا           املالحظات اخلتام 
  .)٥٧(تقارير وال بأي إجراء اتُّخذ لتنفيذ هذه التوصيات

وذكرت اجلمعية الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسان أن ناميبيا مل تنفِّذ توصيات جلنـة               -٣٥
حاالت االختفـاء   ادعاءات   يف   مناهضة التعذيب وأنه ينبغي التحقيق بشكل فوري وحيادي       

 ١٢يف املنفى وفقما تنص عليه املادة       احلاكم آنذاك   القسري ألعضاء سابقني يف حزب سوابو       
  .)٥٨(من اتفاقية مناهضة التعذيب

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  .ال ينطبق
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