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مقدمة
 -1ال تزال ناميبيا تنعم ،منذ  25سـنة لتـت ،ضو ـمي داقرامـت مسـتقر اتسـم ضـنتراب انتخاضـات
حــرة ونزيهــة وشــةافة ل ــعت لتمراتبــة اســتيةابد لتمعــايج الدوليــة .وتــد تــرت االنتخاضــات الربملانيــة
والرئاس ــية األل ــجة ي تر ـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  .2014وي ــنق الق ــانون االنتخ ــا لع ــا  2014عت ـ ـ
ل وع العمتية االنتخاضية لترتاضة الق ائية وعت إمكانية الطعن ي نتائج االنتخاضات أما احملاكم.
 -2وينقســم البتــد تيرافي ـاد إىل  14منطقــة .وهنــاث ثمثــة مســتويات مــن امكــم هــتم امكومــة
املركزيــة الــأ تت ـ لئ مــن رئــيس المهوريــة و تــس الــولرابة والــالس احملتتيميــة والســتطات احملتيــة الــأ
تت لئ من  18ضتدية ،و 17تساد لتمدن و 18تسا لتقرى.
 -٣وتدار شؤون امكم من تبل السـتطة التنةيذيـة لالـرئيس و تـس الـولراب الـأ عتـار أع ـا ها
مــن الربملــان .والســتطة التنةيذيــة مســؤولة عــن احملدارة اليوميــة لرــؤون الدولــة لدمــة لتمصــتحة العامــة.
وتــنق املــادة 27ل 2مــن الدســتور ناميبيــا عتـ أن اــارل الـرئيس الســتطة التنةيذيــة ،ويرــيل منصـ
رئــيس الدولــة ورئــيس امكومــة .ويعــد فخامــة ال ـرئيس الــدكتور هــاتت تين ــو  ،الــذي تــوىل رئاســة
مجهوري ــة ناميبي ــا ي  21آذار/م ــارل  ،2015ثالـ ـ رئ ــيس من ــذ اس ــتقمل ناميبي ــا ي ع ــا .1990
وأنر معايل الرئيس تساد رئاسـياد يتـ لئ مـن الرئيسـا السـاضقا ور سـاب الـولراب السـاضقا ف ـمد عـن
أشخاص آلرين ممن يراهم الرئيس أهمد لتقدمي املرورة له ضر ن املسائل الأ هتم األمة.
 -4ومتتــن ناميبيــا ن ام ـاد ضرملاني ـاد يت ـ لئ مــن تســا عــا المعيــة الومنيــة الــأ متــارل الســتطات
التر ـ ـريعية وفق ـ ـاد لتدسـ ــتور ،والتـ ــس الـ ــومين ،الـ ــذي يعـ ــد ،وفق ـ ـاد لتمـ ــادة 6٣ل 1و74ل 1لأ مـ ــن
الدستور تساد الستعراض مراريمي القوانا.

أوال -المنهجية وإعداد التقرير
 -5تولــت الت نــة املر ـ كة ضــا الــولارات املعنيــة وقــون احملنســان والقــانون احملنســاين ميــمي هــذا
التقري ـ ــر اس ـ ــتناداد إىل املعتوم ـ ــات ال ـ ــأ وردت م ـ ــن تت ـ ــئ ال ـ ــولارات التنةيذي ـ ــة ،وس ـ ــائر املؤسس ـ ــات
امكومي ــةل . 1وأمتع ــت اله ــات الرئيس ــية ل ــاحبة املص ــتحة ،ت ــا ي ذل ــن املن م ــات ــج امكومي ــة
ومن مــات التمــمي املــدين ،عت ـ مرــروع التقريــر لكــت تــديل ضتعتيقاهتــا وتقــد مســاعاهتا تبــل أن يقــره
تس الولراب.
 -6ويتّبــمي هــذا التقريــر املبــادا التوتيهيــة العامــة الــأ اعتمــدها تــس حقــون احملنســان لت ولــة
الثانيــة تــا يرــمل ولــئ املنه يــة ،والتطــورات ،وال ســيما عتـ مســتوى احملمــار املعيــاري واملؤسســت،
وامالـ ــة عت ـ ـ أرض الواتـ ــمي ،ومتاضعـ ــة نتـ ــائج االسـ ــتعراض السـ ــاض  ،وحتديـ ــد احملجنـ ــالات والتحـ ــديات،
واألولويات.
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ثانيا -اإليار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
 -7مجي ــمي امق ــون وامري ــات األساس ــية مكرس ــة ي الدس ــتور ضول ــةه الق ــانون األ ـ ـ ي البت ــد.
وتتَّب ــمي ناميبي ــا ي ــج األحادي ــة ،وت ــنق امل ــادة  144م ــن الدس ــتور عت ـ ـ أن مجي ــمي الص ــكوث الدولي ــة
املتعتق ــة وق ــون احملنس ــان ال ــأ ل ــدتت عتيه ــا ناميبي ــا تر ــكل ت ــزبا م ــن الق ــانون الن ــامي  .وإنة ــاذا
لألحكــا ذات الصــتة ي الدســتور والصــكوث الدوليــة األلــرى ،أنر ـ ت ناميبيــا املؤسســات وا ــذت
التداضج احملدارية التالية لتعزيز ومحاية حقون احملنسان.

السلطة القضائية 
 -8متثل الستطة الق ائية أحـد أتهـزة الدولـة الثمثـة إىل تانـل السـتطتا التنةيذيـة والترـريعية.
و ــمي العمتــة ضــا هــذه األتهــزة ملبــدأي ســيادة القــانون وفصــل الســتطات .ويرــكل هــذان املبــدآن
ت ــزباد ال يت ـ ـزأ م ــن ن ــا امك ــم ي ناميبي ــا ألن ــه ي ــمن اس ــتقمل ك ــل ته ــال م ــن أته ــزة الدول ــة
ويسمح ي الوتت نةسه ضو مي واضط وموالين رتاضية مر كة ضا األتهزة.
 -9واســتقمل الق ــاب مكةــول توتــل الدســتور النــامي الــذي يعــد أ ـ تــانون ي البتــدل. 2
وم ــا انةك ــت ممارس ــة الس ــتطة الق ــائية الس ــتقمليتها ت ــؤدي دورا هام ــا ي االرتق ــاب وق ــون احملنس ــان
وتعزيزها ي ناميبيا.
 -10وتوالــل امكومــة ي إمــار تهودهــا لتعزيــز فــرص االحتكــا إىل الق ــاب ،إنرــاب ــاكم أد
درتــة ي املنــام الــأ ال توتــد فيهــا ــاكم دائمــة .وضاحمل ــافة إىل ذلــن ،أنرـ مقــر ثــان لتمحكمــة
العتيــا ي الــزب الرــمايل مــن البتــد ،حي ـ يقطــن ح ـوايل  50ي املائــة مــن الســكان ،وهــري تعزيــزه
ملعالة الق ايا املدنية والنائية.

مكتب أميم المظالم
 -11ي ــطتمي أم ــا امل ــاج ضوالي ــة مزدوت ــة ض ــاملع التقتي ــدي ضاعتب ــاره ح ــامت حق ــون احملنس ــان.
وي  9ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2014أمتـ ـ فخامـ ـة رئ ــيس مجهوري ــة ناميبي ــا لط ــة العم ــل الومني ــة
مق ــون احملنس ــان لتة ـ ـ ة  2019-2015م ــن أت ــل حتس ــا واح ـ ـ ا وإعم ــال حق ــون احملنسـ ــان ي
ناميبيــا ومترــياد مــمي الةقــرة  71مــن الــزب الثــاين مــن إعــمن وضرنــامج عمــل فيينــا لعــا  ،199٣ضر ـ ن
لــيا ة لطــة عمــل ومنيــة مقــون احملنســان .وتــد يســر مكتــل أمــا امل ــاج عمتيــة إعــداد ولــيا ة
اخلطــة الومنيــة مقــون احملنســان ضطريقــة ترــاركية وتامعــة .وي إمــار هــذه العمتيــة اســتكمتت دراســة
مرتعي ــة ضر ـ ن حق ــون احملنس ــان ي ناميبي ــا ي تر ـرين األول/أكت ــوضر  .201٣وتر ــمل اخلط ــة س ــبعة
االت موا يعية هـت امصـول عتـ اخلـدمات الصـحية ،وإمكانيـة االحتكـا إىل الق ـاب ،وامصـول
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عت ـ ـ التعتـ ــيم ،وام ـ ـ ي امصـ ــول عت ـ ـ امليـ ــاه ولـ ــدمات الصـ ــر الصـ ــحت ،وام ـ ـ ي الس ـ ــكن،
وامصول عت األرض وام ي عد التعرض لتتمييز.
 -12ومكتل أما امل ـاج ي ناميبيـا هـو الوحيـد ي أفريقيـا الـذي اعتمـد ي الة"ـة جألـئج توتـل
مبادا ضاريس موال السنوات التسمي املا ية ي عامت  2006و.2011
 -1٣وا ــطتمي أمــا امل ــاج كــذلن تســؤولية التثقيــئ ي ــال حقــون احملنســان ك ــزب ال يت ـزأ
من محاية حقـون احملنسـان وو ـمي مرـاريمي شـ هـري تنةيـذها يـد تثقيـئ المهـور ضرـ ن مسـائل
ـ ــددة .فةـ ــت الة تـ ــا  201٣-2012و ،2014-201٣شـ ــرع أمـ ــا امل ـ ــاج ي تنةيـ ــذ مرـ ــروع
لتثقيئ أمةال املدارل ضر ن حقون احملنسان ،ومو وعهم جمدرسأ وحقوتت ومسؤوليايتج.
 -14وعــزلت تــدرات أمــا امل ــاج عــن مري ـ ليــادة مــمث املــويةا لتتبيــة مجتــة احتياتــات منهــا
إنر ــاب مكت ــل ــامت األمة ــال .وستس ــاعد ه ــذه الر ــعبة أم ــا امل ــاج ي أداب واليت ــه الدس ــتورية ي
ــال حقــون احملنســان مــمي ال كيــز ضوتــه لــاص عت ـ حقــون األمةــال وعت ـ محايــة حقــون احملنســان
ضوته عا .

العدل 

وزارة
 -15أنرـ ت امكومــة ،ســعيا منهــا لتتبــمي الوفــاب ضالتزاماهتــا ي ــال تعزيــز ومحايــة حقــون احملنســان
توتــل الصــكوث الدوليــة ،الت نــة املرـ كة ضــا الــولارات املعنيــة وقــون احملنســان والقــانون احملنســاين.
وتتمثــل أهــدا هــذه الت نــة ي تقــدمي املرــورة واملســاعدة لتحكومــة ي ــال تطبي ـ ونرــر املعــار
املتعتقــة ضالقــانون الــدويل مقــون احملنســان والقــانون الــدويل احملنســاين ،وتقــدمي تولــيات ضر ـ ن إدلــال
تعــديمت عت ـ القــانون امــايل لو ـمي التزامــات الدولــة الطــر مو ــمي التنةيــذ .وتتــوىل ولارة العــدل
مسؤولية تنسي أعمال الت نة ،وتقو مقا أمانتها.
 -16وأنر ــ"ت مديري ــة املس ــاعدة القانوني ــة ي ولارة الع ــدل حملدارة ن ــا املس ــاعدة القانوني ــة عمـ ـمد
ضق ــانون املس ــاعدة القانوني ــة لع ــا  .1990وه ــذه احملدارة متزم ــة ضتق ــدمي املس ــاعدة القانوني ــة الاني ــة ي
الق ــايا املدني ــة والنائي ــة عتـ ـ ح ــد سـ ـواب .ويُسـ ـتقـنقد ي م ــنح املس ــاعدة القانوني ــة إىل مع ــايج تر ــمل
مســتوى الــدلل وحيثيــات الق ــية عت ـ النحــو احملــدد ي الت ـوائح الــأ اعتمــدها وليــر العــدل .واكــن
لترخق أن يقد متبا لتحصول عتـ املسـاعدة القانونيـة إذا ج يكـن ضاسـتطاعته حتمـل أتعـا ـا
ل ــاص .واك ــن أن يس ــتةيد مق ــد الطت ــل م ــن ل ــدمات ــا منت ــد ي إم ــار تق ــدمي املس ــاعدة
القانونية أو يوعز إىل ا لاص ضتمثيته.
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وة الشرية الناميبية
 -17تبتغ مراكز الررمة واملراكز الةرعية التاضعـة اـا ي البتـد  1٣2مركـزاد .وتـد ضنيـت لـمل السـنة
املالي ــة  ،201٣/2012مثاني ــة مراك ــز ش ــرمة إ ــافية ت ــم رف ــا لتوتي ــئ املتهم ــا ول ــمل الس ــنة
املالي ــة  ،2014/201٣ض ــين  22مرك ــز ش ــرمة ي ــم ــر توتي ــئ .وتتوال ــل ته ــود امكوم ــة ي
ســبيل حتســا ــر التوتي ـئ تراكــز الرــرمة مــن أتــل حتســا يــرو االحت ــال فيهــا عت ـ نطــان
البتد ،وضناب مزيد من مراكز الررمة.
 -18ولـ ــمل عـ ــا  ،201٣أنر ـ ـ ت الرـ ــرمة الناميبيـ ــة إدارة تع ـ ـ وقـ ــون احملنسـ ــان يعمـ ــل يـ ــا
مويةــون تــانونيون لتقــدمي املرــورة لترــرمة الناميبيــة وتــدريبها ي ــال حقــون احملنســان .وتتــوىل ه ـذه
احملدارة أي ـاد التنس ــي م ــمي ش ــعبة التحقيق ــات الدالتي ــة لتتحقي ـ ي االدع ــابات املتعتق ــة ضانتهاك ــات
حقون احملنسان الأ يرتكبها أفراد الررمة.

نظا العدالة الجنائية واحترا الحريات المدنية
 -19تنق املادة  12مـن دسـتور ناميبيـا عتـ امـ ي احملاكمـة العادلـة .ويقـمي عتـ الدولـة عـلب
إثبات تر الرخق املتهم تا ال يدع اال لترن ي الق ايا النائية.
 -20واثــل تــانون احملت ـرابات النائيــة ،وهــو القــانون رتــم  51لعــا  1977ضصــييته املعدلــة ،أهــم
الترـ ـريعات ال ــأ ت ــن م احملتـ ـرابات النائي ــة ي ن ــا العدال ــة النائي ــة ت ــا ي ذل ــن تن ــيم التةت ــي
واملصــادرة والتوتيــئ وتوتيــه االهتــا والكةالــة واحملت ـرار وشــهادة الرــهود وتــانون احملثبــات وإت ـرابات
إلــدار األحكــا ف ـمد عــن الطعــون .ووفق ـاد ألحكــا املــادة  7٣مــن تــانون احملت ـرابات النائيــة ـ
لتمــتهم املوتــو امصــول عت ـ مســاعدة ممثتــه القــانوين منــذ م ــة توتيةــه ح ـ انتهــاب الق ــية .ومــن
ح املتهم أي اد أن يتتز الصمت لمل احملترابات النائية.
 -21ولألشــخاص املتهمــا ام ـ  ،توتــل الدســتور النــامي  ،ي التمــال احملنصــا مــن احملكمــة
املختصة ي حال انتهكت حقوتهم عتـ أيـدي أفـراد الرـرمة أو مـويةت الدولـةة لت ـية إيـامبو ـد
ولير السممة واألمن ل. ٣
 -22وال ت ـزال ناميبيــا تواتــه حتــديات تتعت ـ ضطــول أمــد احملاكمــات النــاتم عــن عوامــل مــن تبيــل
نق ــق الق ــدرات وع ــد االنس ـ ـ ا ض ــا ته ــات التحقي ـ ـ والنياض ــة العام ــة .واث ــل ارتة ــاع التك ــاليئ
القانونية من العوائـ الرـائعة األلـرى الـأ تعيـ فـرص البيـة النـال ي االحتكـا إىل الق ـاب ضسـبل
عــد تــدرهتم عت ـ حتمــل أتعــا ــا لــاص .وت ــل لــدمات املســاعدة القانونيــة املقدمــة ــج كافيــة ي
كثـج مـن األحيـان ضســبل تيـود امليزانيـة .وين ــا عامـل مـول املسـافات إىل العوائـ األلـرى الـأ تعـ ض
إمكانيــة االحتكــا إىل الق ــاب ضالنســبة لتعديــد مــن األشــخاص .وتــد ال يكــون ضاســتطاعة الرــخق الــذي
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تنتهــن حقوتــه ي املنــام الريةيــة حتمــل تكــاليئ وســائل النقــل أو الولــول إليهــا مــن أتــل رفــمي دعــوى
ت ائية ي أتر مدينة أو حتمل تكاليئ إتامته ي تتن املدينة لمل ف ة التقا ت.

ثالثا -التشريعات التي أ رها البرلمان منذ االستعراض السابق
 -2٣تــرد فيمــا يتــت التر ـريعات الــأ ُســنت والتــداضج التمكينيــة األلــرى الــأ اســتحدثت امتثــاالد
لملتزام ـ ــات توت ـ ــل الص ـ ــكوث الدولي ـ ــة مق ـ ــون احملنس ـ ــان من ـ ــذ آل ـ ــر تقري ـ ــر تُـ ــد ي إم ـ ــار عمتي ـ ــة
االستعراض الدوري الرامل.
 -24تانون إدارة التوييئ ،وهو القـانون رتـم  8لعـا  .2011ويـنق عتـ إنرـاب احملدارة الومنيـة
لتتوييئ من أتل إلزا ضعـ ألـحا العمـل واملؤسسـات ضتقـدمي تقـارير وضالتزامـات ألـرى ،وكةالـة
منح ال اليق وو مي ال واضط لوكاالت التوييئ اخلالة.
 -25تــانون دائــرة السـ ون ،وهــو القــانون رتــم  9لعــا  ،2012الــذي أليـ كتيــا تــانون السـ ون
رت ــم  17لع ــا  ،1998وح ـ َّـل ت ــه .وي ــنق الق ـانون الدي ــد عت ـ إنر ــاب دائ ــرة الس ـ ون ي ناميبي ــا
وعت املسائل ذات الصتة يا.
 -26القواعــد اخلالــة ضاحملكمــة العتيــا لناميبيــا ،توتــل املــادة  9مــن تــانون احملكمــة العتيــا ،وهــو
الق ــانون رت ــم  16لع ــا  ،1990ال ــذي دل ــل حي ــز النة ــاذ ي  16نيس ــان/أضريل  .2014وتوت ــل
القواع ــد الدي ــدة أليي ــت مجي ــمي القواع ــد الس ــاضقة اخلال ــة ضاحملكم ــة العتي ــا .وتب ــا امل ــادة  108م ــن
القواعــد الديــدة احملتـرابات والرــروة الســاضقة لتنةيــذ ح ــز املمتتكــات ــج املنقولــة وإحالــة امكــم.
وتد ُسنَّت القواعد الديدة م ر ح ز املمتتكـات ـج املنقولـة أو ضيعهـا دون تقـدمي أدلـة لتمحكمـة
تةيــد ضـ ن املــدين احمل ــول عتيــه أو ــجه مــن األشــخاص لــيس لديــه مــا يكةــت مــن املمتتكــات املنقولــة
لتنةيــذ أم ــر ام ــز .وت ــنق القاعــدة أي ـاد عت ـ ممارس ــة الرتاضــة الق ــائية عت ـ ضي ــمي املمتتكــات ــج
املنقولة ،وهو ما ج يكن دث ي املا ت.
 -27الت ـوائح النايمــة لألمــر املتعت ـ ض ـ تور العمــال املن ـزليا توتــل املــادة  11مــن تــانون العمــل
لعــا  .2007وتــد دلتــت هــذه الت ـوائح حيــز النةــاذ ي  16كــانون األول/ديســمرب  .2014وحتــدد
التوائح الرروة املتعتقة ضامد األد لألتور وشروة تكميتية دنيا لتوييئ العمال املنزليا.

رابعا -وسائط اإلعال وحرية الصحافة
 -28إن حرية احملعم والتعبـج مكةولـة توتـل املـادة  21مـن الدسـتور النـامي  .وتسـتم امكومـة
ض عي ــة حري ــة احملع ــم والص ــحافة ي تعزي ــز امق ــون املدني ــة والسياس ــية و جه ــا م ــن حق ــون احملنس ــان
وكرــئ انتهاك ــات ه ــذه امق ــون ي البت ــد .وي ه ــذا الصــدد ،أي ــدت امكوم ــة إنر ــاب مكت ــل أم ــا
م ــاج احملعــم ي عــا  ،2009وهــو يرــكل تــزباد مــن ن ــا التن ــيم الــذايت اس شــاداد ضتوتيهــات
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إعــمن االحتــاد األفريقــت لتمبــادا املتعتقــة وريــة التعبــجل . 4وامكومــة متتزمــة أي ـاد ضســن تر ـريعات
تتعت ضامصول عت املعتومات.
 -29وت ــد ك ــان تقي ــيم من م ــة ضي ــت امري ــة ومن م ــة جمراس ــتون ض ــم ح ــدودج لتبي" ــة احملعممي ــة ي
ناميبيــا إهاضيــا عتـ مــدى العــاما املا ــيا .واحتتــت ناميبيــا ،وســل املؤشــر العــاملت مريــة الصــحافة
ملن مــة جمراســتون ضــم حــدودج لعــا  ،2015املرتبــة الســاضعة عرــرة ضــا  180ضتــداد ي العــاج اســتناداد
إىل مع ــايج تر ــمل تعددي ــة واس ــتقملية وس ــائط احملع ــم واح ـ ـ ا س ــممة وحري ــة الص ــحةيا والبي" ــة
الترريعية واملؤسسية الأ تعمل فيها.

باألرض 

خامسا -االنتفاع
 -٣0توالـ ــل امكومـ ــة ضرنا هـ ــا املتعت ـ ـ ضنلـ ــمط األرا ـ ــت وإعـ ــادة التـ ــوما ،عـ ــن مري ـ ـ مـ ــنح
األرا ــت لتة"ــات احملرومــة تارعيــا .ويســتهد هــذا الربنــامج ــس ف"ــات مــن الســكان هــمم مجاعــة
السـانة واملقـاتتون السـاضقونة واملرــردون واملعـولون واألشـخاص الــذين ال اتكـون أر ـاة واألشــخاص
ذوو احملعاتــةة والســكان مــن أضنــاب املنــام التمعيــة املكت ــة .وفيمــا يتعت ـ ضسياســة إعــادة التــوما،
تعط األف تية لتمرأة ي متبات إعادة التوما املقدمة إىل ولارة احمللمط الزراعت.
 -٣1وم ــن ته ــة أل ــرى ،ير ــار إىل حق ــون امل ـ ـرأة ضر ــكل ــدد ي السياس ــة الومني ـ ـة لألرا ــت
اس ــتنادا إىل امل ــادة 95لأ م ــن الدس ــتور .وحت ـ ـ املـ ـرأة ي إم ــار ه ــذه السياس ــة ض ــنةس مرك ــز الرت ــل
فيمــا يتعتـ يميــمي أشــكال حقــون األرض ،سـواب كـ فراد أو أع ــاب ي الصــنادي االســت"مانية لألســر
املالكة لألرا ت.
 -٣2ويت ــول ضرن ــامج حي ــالة وتولي ــمي األرا ــت امك ــومت حي ــالة  5ممي ــا هكت ــار م ــن األرا ــت
وتــول عــا  .2020وتــد حــالت امكومــة أكثــر مــن  2.8متيــون هكتــار مــن األرا ــت مــن لــمل
تطبي سياسة جالبيـمي الر ـائت ضـا البـائمي واملرـ يج لـمل الةـ ة  .2014-1990وعتـ الـر م مـن
الهــود الــأ ضــذلت ي املا ــت حملعــادة توليــمي األرا ــت ،ال ت ـزال كةــة متكيــة األرا ــت متيــل ملصــتحة
ع ــدد ل ــيج م ــن امل ـزارعا ــالبيتهم م ــن الب ــي  .وت ــد اتس ــمت ــاوالت امكوم ــة لتولي ــمي األرا ــت
موال السـنوات ال ـ  25املا ـية ضـالبطب ،وج تسـةر عـن تسـتيم األرا ـت لتعديـد مـن األسـر الـأ حتتـا
إليه ــا ضق ــدر ية ــت ض ــاليرض ن ـ ـراد لتحدي ــد امل ـ ـزارعا امل ــمث أس ــعارا مرتةع ــة ت ــدا لألرا ــت الزراعي ــة
املعرو ة عت امكومة.
 -٣٣وي ه ــذا الص ــدد ،أنر ـ ت امكوم ــة الت ن ــة املعني ــة ضالتة ــاوض عتـ ـ أس ــعار امل ـزارع توت ــل
الق ـ ــانون املع ـ ــدل لتق ـ ــانون الزراعتلالت ـ ــاري املتعت ـ ـ ـ ضنل ـ ــمط األرا ـ ــت ،وه ـ ــو الق ـ ــانون رت ـ ــم 1
لعــا  .2014ومتــنح هــذه الت نــة مــمث األرا ــت فرلــة التةــاوض مــمي امكومــة عت ـ أســعار ش ـراب
األرا ــت الزراعي ــة .ويرـ ـ مي ه ــذا احملم ــار الق ــانوين م ــمث املـ ـزارع عتـ ـ تس ــييل ت ــزب م ــن أرا ــيهم
الزراعية لتسون.
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سادسا -االستراتيجيات الحكومية لمعالجة الفقر والتخلف في البلد
 -٣4ســعياد ملعالــة ت ــية الةقــر ي ناميبيــا ،و ــعت امكومــة ض ـرامج ش ـ ترــمل ،ي مجتــة أمــور،
إنرــاب ولارة الق ــاب عتـ الةقــر والرفــاه االتتمــاعت ،الــأ ت ــطتمي ضواليــة تنســي مجيــمي الـربامج الراميــة
إىل امد من الةقر ي البتد .وتتماش هذه الـربامج مـمي ر يـة عـا  20٣0املرسـومة لتبتـد .ويـذكر مـن
ض ــا ه ــذه الـ ـربامج م ــا يت ــتم املر ــروع األل ــر ،وتنمي ــة مجاع ــة الس ــان ،وتولي ــمي األرا ــت ،وضرن ــامج
احملســكان الرــامل وتــوفج امليــاه ولــدمات الصــر الصــحت ،وتــوفج ميــاه الرــر امل مونــة ،ومســاعدة
املؤسسات الصيجة واملتوسطة ام م ضاملعدات.
 -٣5وتســاهم ولارة املســاواة ضــا النســا ورعايــة الطةــل ي حتقي ـ االلدهــار ضتمكــا امل ـرأة م ــن
اكتسـا املعــار واملهــارات مــن لــمل ضـرامج متكــا املـرأة ،وتقــدمي مــنح لــيجة لتمرــاريمي ،وتــدريل
ل ــاحبات املر ــاريمي الت اري ــة الص ــيجة وتعزي ــز ت ــدراهتن .وع ــموة عتـ ـ ذل ــن ،أت ــرت ه ــذه ال ــولارة،
ضاالشـ ـ اث م ــمي لن ــة التخط ــيط الومني ــة ،دراس ــة ع ــن فق ــر األمة ــال كر ــةت التـ ـ ثج احمله ــا لتم ــنح
االتتماعية الأ تقد لتمسنا ومنح ح انة األمةال عت مستويات الةقر.

تعزيز حقوق الشعوب األصلية
 -٣6م ــا انةك ــت ناميبي ــا تع ــزل املر ــاريمي وال ــربامج الرامي ــة إىل ــمان محاي ــة تمع ــات الر ــعو
األل ـ ـ ـ ــتية وحقوته ـ ـ ـ ــا .وي ه ـ ـ ـ ــذا الص ـ ـ ـ ــدد ،اشـ ـ ـ ـ ـ ت امكوم ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـزارع ل ـ ـ ـ ــمل الس ـ ـ ـ ــنتا
املــاليتا  2012/2011و 201٣/2012مــن أتــل إعــادة تــوما مجاعــة ااــاي أو ســان ضــالقر
مــن منتــزه إيتوشــا الــومين ،الــذي يعتــرب أي ـاد أرض أتــدادهم .وضاحمل ــافة إىل ذلــن ،شــيدت امكومــة
أي ـاد مراف ـ لــحية ي مجيــمي أبــاب البتــد ،ي املنــام الــأ تقطنهــا البيــة مــن الرــعو األلــتية كمــا
ه ــو ام ــال ي تس ــومكوي ،ومزرع ــة أوتك ــومس ،وسـ ـجينكو وتسينتس ــاضيس وأوميي ــا وأوه ــاهوا م ــن
أتل تقدمي لدمات لحية تةت ضاليرض لتتن التمعات احملتية.
 -٣7وتــد عــا مــؤلراد نائــل وليــر يعـ ضرــؤون التمعــات احملتيــة املهمرــة ي مكتــل الـرئيس وهــو
مكتئ ضالن ر ي نة شعل السان و جه من التمعات احملتية املهمرة ي البتد.

حق الشعوب األصلية في التعليم
 -٣8ي عــا  ،2007أمت ـ مكتــل رئــيس الــولراب ر ي ـاد محتــة جالعــودة إىل املدرســة والبقــاب فيهــاج
يـد ترـ يمي التمميــذ مــن أضنـاب التمعــات احملتيــة املهمرــة عتـ االلتحــان ضاملــدارل واالســتمرار ي
الدراسة .وعموة عت ذلن ،عمل مكتل رئيس الولراب أي ـاد عتـ إعـداد كتيـل عـن عمـل األمةـال
ي أوساة مجاعات السان وو مي إمار لتسياسة العامة املتعتقة ضالتمعات احملتية املهمرة.
 -٣9وضاحمل افة إىل ذلن ،و عت السياسات التالية لتعزيز إدما األمةال املهمرا ي التعتيمم
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• ليارات السياسة العامة من أتل تعتيم األمةال املهمراة
• السياسة القطاعية ضر ن التعتيم الاممية
• سياسة تطاع التعتيم املتعتقة ضاألمةال األيتا وال عةابة
• سياسـ ــة تطـ ــاع التعتـ ــيم املتعتقـ ــة تنـ ــمي حـ ــاالت اممـ ــل ضـ ــا الطالبـ ــات والتعامـ ــل مـ ــمي هـ ــذه
اماالتة
• الربنامج الومين لألمةال.
 -40وترمل التداضج األلرى املطبقة حملضقاب أمةال التمعات الرعو األلتية ي املدارل ما يتتم
امل ــدارل املتنقت ــةم اس ــتحدثت ولارة التعت ــيم امل ــدارل املتنقت ــة ل ــمان ضق ــاب أمة ــال
لأ
تمعات الرحل ي املدارل واستكمال التعتيم االضتدائت احمللزامتة
ضرنــامج التيذيــة املدرســيةم اســتحدثت ولارة التعتــيم ضرنــامج التيذيــة املدرســية .وضنــاب
ل
عت متل تقدمه املدرسة ،صـل األمةـال عتـ وتبـة واحـدة ي اليـو عتـ األتـل لتحسـا التيذيـة
وليــادة ال كيــز .وتــد أيهــرت الدراســات أن هــذا الربنــامج كــان لــه أثــر إهــا عت ـ معــدل االلتحــان
ضاملدارل ومعدالت الن اطة
تــوفج التعتــيم االضتــدائت لت ميــميم ي عــا  ،201٣أليــت امكومــة املســاعة املاليــة
ل
احمللزامية الأ يقدمها اآلضاب لصـندون تطـوير املـدارل ضالنسـبة لميـمي تمميـذ املرحتـة االضتدائيـة  ،األمـر
الذي لاد من فرص امصول عت التعتيم االضتدائتة
املســاعدة املاليــةم تقــد امكومــة لتمــدارل الــأ يرتادهــا تمميــذ مــن مجاعــة الســان
لد
ضدالت النقل والنةقات التوتيستية األلرى لتيسج فرلهم ي امصول عت التعتيم.

سابعا -التحسينات واإلنجازات في مجال البنية التحتية
الصحي 

المأمونة وخدمات الصرف

الحصول على مياه الشرب
 -41حتســنت فــرص الولــول إىل مصــادر ميــاه الرــر لتبتــغ  98.4ي املائــة ي املنــام ام ـرية
و 87.4ي املائ ـ ــة ي املن ـ ــام الريةي ـ ــة عتـ ـ ـ التـ ـ ـوايل من ـ ــذ االس ـ ــتعراض األل ـ ــج .وأيه ـ ــرت الدراس ـ ــة
االستقصـائية الومنيـة لريـرادات ونةقـات األسـر املعيرـية لتةـ ة  2010/2009أن  72ي املائـة مــن
األســر املعيرــية ي البتــد تســكن عت ـ ضعــد أتــل مــن كيتــوم واحــد مــن مصــدر ميــاه الرــر اخلــاص
ي ــا .إال أن  24ي املائ ــة م ــن األس ــر املعير ــية ت ــطر إىل تط ــمي مس ــافة تـ ـ اوط ض ــا  1و 2كيت ــوم
لتل ميـاه الرـر  ،وي ـطر  1ي املائـة تقريبـاد مـن هـذه األسـر لقطـمي مسـافة تزيـد عـن  5كيتـوم ات
لتولــول إىل مصــدر امليــاه اخلــاص يــال . 5وتــد ذُكــرت ناميبيــا ي تقريــر ضرنــامج الرلــد املر ـ ث ضــا
من مــة الصــحة العامليــة واليونيس ــيئ حــول التقــد احملــرل ي ــال الصــر الصــحت وميــاه الر ــر م
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حتدي سنة  ،2012من البتـدان الـأ حققـت اليايـة املتعتقـة ضامصـول عتـ ميـاه الرـر امل مونـة
من األهدا احملمنائية لأللةية.
 -42وحتس ــنت ك ــذلن إمكاني ــة الول ــول إىل مرافـ ـ الص ــر الص ــحت لتبت ــغ  56.1ي املائ ــة ي
املنام ام ـرية و 16.9ي املائـة ي املنـام الريةيـة ،ومـمي ذلـن ال يـزال  4٣.9ي املائـة مـن سـكان
املنام ام رية و 8٣.1ي املائة ي املنام الريةية يةتقرون إىل مراف الصر الصحت.
 -4٣وي متول/يوليـ ــه  201٣تـ ــررت امكومـ ــة تزويـ ــد األسـ ــر املعيرـ ــية الةقـ ــجة ي املنـ ــام الريةيـ ــة
ضاملياه الصامة لمستهمث البرـري انـاد وذلـن ي إمـار سياسـة تـوفج امليـاه ومرافـ الصـر الصـحت
لعا .2008
 -44ومتت ـ ـ ــن امكوم ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ اتي ية ومني ـ ـ ــة لتص ـ ـ ــر الص ـ ـ ــحت لتةـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــا  2010إىل
ســنة ي املنــام الريةيــة .ضيــد أن
عــا  ،2015التزمــت ي إمارهــا ضبنــاب مراف ـ لــحية أو م ـراحي
الدراســة االستقصــائية الومنيــة لري ـرادات ونةقــات األســر املعيرــية ت هــر أن  49ي املائــة مــن األســر
املعيرــية ي البتــد ال متتــن مـراحي  .وهنــاث تهــود تبــذل لبنــاب مـراحي تافــة ي املنــام الريةيــة ي
مجيمي أباب البتد .وضدأ ضرنامج ضناب املراحي لمل السنة املالية .2011/2010

الوصول إلى المدارس
 -45يبت ــغ احملنة ــان امك ــومت عتـ ـ التعت ــيم م ــن ل ــمل ولارة التعت ــيم حـ ـوايل  8.4ي املائ ــة م ــن
النــاتج احملتــت احملمجــايل مــن امليزانيــة الومنيــة الســنوية .ولــمل الة ـ ة  ،2015/2014حصــتت ولارة
التعت ــيم عتـ ـ ميزاني ــة ت ــدرها  1٣.1ضتي ــون دوالر ن ــامي  .لحـ ـوايل  1 021 040 59٣دوالر م ــن
دوالرات الواليات املتحدة وهت من أعت امليزانيات ي أفريقيا.
 -46وت ه ــر الدراس ــة االستقص ــائية لتةـ ـ ة  2010/2009أن حـ ـوايل  49ي املائ ــة م ــن األس ــر
املعيرــية ي ناميبيــا تســكن عت ـ ضعــد أتــل مــن كيتــوم ين مــن أتــر مدرســة اضتدائيــة فيمــا يعــي 25
ي املائ ــة م ــن ه ــذه األس ــر عتـ ـ ضع ــد مس ــافة ال تت ــاول كيت ــوم ين إىل ثمث ــة كيت ــوم ات .وال يـ ـزال
ح ـوايل  8ي املائــة مــن األســر املعيرــية ي البتــد تعــي عت ـ ضعــد أكثــر مــن  20كيتــوم اد مــن أتــر
مدرســة اضتدائيــة .وعتتــئ الو ــمي ي املنــام ام ـرية ،حي ـ يعــي  71ي املائــة مــن األســر عت ـ
مسافة ال تت اول كيتوم واحد عن أتر مدرسـة اضتدائيـة مقارنـة ض ـ  ٣1ي املائـة مـن األسـر املعيرـية
ي املنام الريةية.
 -47ونةـ ــذت امكومـ ــة مـ ــن لـ ــمل ولارة التعتـ ــيم وضالتعـ ــاون مـ ــمي تهـ ــات معنيـ ــة ألـ ــرى رئيسـ ــية
مر ــروع منت ــدى املرضي ــات األفريقي ــات ي البت ــد ال ــذي يه ــد إىل إدم ــا أمة ــال الة" ــات ال ــعيةة،
تــن فــيهم أمةــال مجاعــة الســان ،ي ن ــا التعتــيم األساســت ،مــمي ال كيــز ضوتــه لــاص عت ـ تعتــيم
الةتيات.
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 -48وي عـ ــا  ،2012حتقق ـ ــت املسـ ــاواة ض ـ ــا النسـ ــا إىل ح ـ ــد كبـ ــج ي امل ـ ــرحتتا االضتدائي ـ ــة
والثانويــة ،ضتس ـ يل نســل متســاوية مــن النســا ي املــدارل االضتدائيــة ،وتس ـ يل نســل أعت ـ مــن
الةتيات مقارنة ضالةتيان ي املدارل الثانوية.
 -49وهت ـ ــد لط ـ ــة العم ـ ــل الومني ـ ــة املعنون ـ ــة جالتعت ـ ــيم لت مي ـ ــميج لتةـ ـ ـ ة  ،2015-2001إىل
ــمان حصــول مجيــمي األمةــال ،ال ســيما الةتيــات وأمةــال الة"ــات املهمرــة ،عتـ التعتــيم االضتــدائت
الــاين واحمللزامــت وتــول عــا  .2015وي إمــار هــذه السياســة ،تســع امكومــة تاهــدة إىل حتســا
و ــمان فــرص امصــول عت ـ التعتــيم مــن لــمل ضنــاب مــدارل عت ـ مســافة ال تت ــاول  5كيتــوم ات
سجاد عت األتدا .
 -50وحتســنت فــرص امصــول عت ـ التعتــيم كث ـجا ضاعتمــاد وتنةيــذ عــدة سياســات ضينهــا سياســة
تط ــاع التعت ــيم املتعتق ــة ضاألمة ــال األيت ــا وال ــعةاب ل ، 2008وسياس ــة تط ــاع التعت ــيم ملن ــمي ح ــاالت
امم ــل ض ــا الطالب ــات والتعام ــل م ــمي ه ــذه ام ــاالت ل 2009والسياس ــة القطاعي ــة املتعتق ــة ضت ــوفج
التعتيم الاممي ل ، 201٣وتطبي التعتيم االضتدائت الاين املتاط لت ميمي ل. 201٣

الوصول إلى المرافق الصحية
 -51إن إمكانيـ ـ ــة الولـ ـ ــول إىل املراف ـ ـ ـ الصـ ـ ــحية متاحـ ـ ــة لمي ـ ـ ــمي امل ـ ـ ـوامنا ي ناميبيـ ـ ــا .ومن ـ ـ ــذ
ع ــا  ،2011ضن ــت امكوم ــة  90مستول ــةاد تدي ــداد لترعاي ــة الص ــحية األولي ــة ،و 45مركـ ـزاد ل ــحياد
وأرضعــة مسترــةيات تديــدة .وضاحمل ــافة إىل ذلــن ،تــرى ديــد مــا موعــه  11مرك ـزاد لــحياد و2٣
مستر ـ ــة و ٣8مستول ـ ــةاد ي ك ـ ــل أب ـ ــاب البت ـ ــد .وت ك ـ ــز نس ـ ــبة  75ي املائ ـ ــة م ـ ــن املستول ـ ــةات
ال ــأ ضني ــت ح ــديثاد ي املن ــام الريةي ــة .وتر ــج الدراس ــة االستقص ــائية لتةـ ـ ة  2010/2009إىل أن
حوايل  49ي املائـة مـن األسـر املعيرـية ي ناميبيـا تسـكن عتـ ضعـد مسـافة ال تت ـاول كيتـوم ين مـن
أتــر مرف ـ لــحت فيمــا تعــي  ٣6ي املائــة مــن هــذه األســر عت ـ ضعــد مســافة ال تت ــاول ســة
كيت ــوم ات منه ــا .ــج أن ح ـ ـوايل  7ي املائ ــة م ــن األس ــر ت ــطر إىل تط ــمي مس ــافة تزي ــد ع ــن 40
كيتوم ا لتولول إىل مرف لحت ،ال سيما ي املنام الريةية.
 -52وال ت ـ ـزال امكومـ ــة تعم ــل مـ ــن لـ ــمل ولارة الص ــحة واخلـ ــدمات االتتماعي ــة عت ـ ـ ـ ــمان
حص ـ ــول س ـ ــكان البت ـ ــد عت ـ ـ اخل ـ ــدمات الص ـ ــحية .وي إم ـ ــار مر ـ ــروع الص ـ ــحة النس ـ ــية واحملجناضي ـ ــة
واحملدم ـ ـ ــا  ،ض ـ ـ ــذلت ته ـ ـ ــود كب ـ ـ ــجة لتقوي ـ ـ ــة االرتبام ـ ـ ــات الثنائي ـ ـ ــة اال ـ ـ ــاه ض ـ ـ ــا الص ـ ـ ــحة النس ـ ـ ــية
واحملجناضيـ ــة/فجول نقـ ــق املناعـ ــة البر ـ ـرية وإدراتهـ ــا وإدماتهـ ــا عت ـ ـ لـ ــعيدي السياسـ ــات وتقـ ــدمي
اخلــدمات .وتقــو ولارة الصــحة واخلــدمات االتتماعيــة ،ضــدعم مــن شــركائها ،ضت ريــل لــدمات -
دمــج الصــحة النســية واحملجناضيــة/فجول نقــق املناعــة البر ـرية مــن لــمل منــاذ لتقــدمي اخلــدمات ي
مواتمي ريبية تارة ضاتباع يج الرعاية الصحية األولية.
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 -5٣وضاحمل ـافة إىل املرافـ الصـحية ي املنـام  ،تقـد امكومــة مـن لـمل الـولارة لـدمات توعيــة
منت مة لتم تمعات احملتية الأ تةتقر إىل املراف الصحية.
 -54وي إمــار لطــة التنميــة الومنيــة الراضعــة ل ، 2017-201٣اعتــربت امكومــة امصــول عتـ
لــدمات لــحية تيــدة مــن األولويــات الرئيســية لرفــمي مســتوى معيرــة الســكان ي املنــام ام ـرية
والريةية.
 -55وترل ــد امكوم ــة التق ــد احمل ــرل ضر ـ ـ ن الوفي ــات النةاس ــية م ــن ل ــمل إت ـ ـراب استقص ــابات
لــحية دايرافيــة دوريــا .وأتــري آلــر استقصــاب مــن هــذا النــوع ي عــا  201٣ولــدر تقريــر عنــه ي
ع ـ ــا  .2014ولاد معـ ـ ــدل الوفيـ ـ ــات النةاس ـ ــية مـ ـ ــن  225وفـ ـ ــاة لك ـ ــل مائـ ـ ــة ألـ ـ ــئ والدة حيـ ـ ــة ي
ع ــا  1992إىل  449وف ــاة لك ــل مائ ــة أل ــئ والدة حي ــة ي  .2007/2006وير ــج تع ــداد األس ــر
املعيرــية الناميبيــة لعــا  2011إىل أن معــدل الوفيــات النةاســية ضتــغ  604وفيــات لك ـل مائــة ألــئ
والدة حي ــة .ومن ــذ ذل ــن ام ــا ،أول ــت امكوم ــة األولوي ــة لتوفي ــات النةاس ــية ضول ــةها مسـ ـ لة متح ــة
ضوســائل منهــا تــوفج مزيـد مــن لــدمات الرعايــة الصــحية النةاســية ،وتوليــمي املــويةا املــدرضا عتـ بــو
أكثـر إنصـافا ضـا املنـام ام ـرية والريةيـة .واثـل فـجول نقـق املناعـة البرـرية واحمليـدل أحـد العوامــل
الرئيسية الأ تساهم ي ارتةاع معدل الوفيات النةاسية ي البتد.
 -56وفيم ــا يت ــت املب ــادرات والسياس ــات الرئيس ــية ال ــأ ا ــذت لتح ــد م ــن الوفي ــات النةاس ــية ي
ناميبيام
• لريطــة مري ـ لتتع يــل اة ـ
ممارسة مهنأ التمري والقبالةة

الوفيــات النةاســية ووفيــات املواليــد وإعــادة الن ــر ي نطــان

• تعزيــز ضنــاب القــدرات لت ســيس كتيــة الطــل الناميبيــة ومراكــز تــدريل إتتيميــة ألــرى ي ــال
التمري ة
• محتــة توعيــة إعمميــة ضر ـ ن الق ــايا الصــحية .وتبتــغ نســبة الوتايــة مــن انتقــال العــدوى مــن
األ إىل الطةل حالياد  95ي املائة.
 -57وامكوم ــة متتزم ــة ضتيطي ــة  70ي املائ ــة م ــن تك ــاليئ إتـ ـرابات التص ــدي الومني ــة لة ــجول
نقـ ـ ــق املناعـ ـ ــة البر ـ ـ ـرية/احمليدل وتـ ـ ــول عـ ـ ــا  17/2016ضعـ ـ ــد أن ارتةعـ ـ ــت مـ ـ ــن  50ي املائـ ـ ــة ي
الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  2011/2010إىل  55ي املائ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  201٣/2012مث إىل  64ي املائ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي
الةـ ة  .2014/201٣وسـعياد لزيـادة فـرص امصـول عتـ العـم مـن فـجول نقـق املناعـة البرـرية،
اعتمــدت امكومــة ي وتــت ســاض أي ـاد مبــادا من مــة الصــحة العامليــة التوتيهيــة لعــا  201٣لبــدب
العــم ت ــاد الةجوســات العكوســة عنــدما يبتــغ حســا لميــا ســت دي  500 4لتيــة ،ومعالــة
مجيـمي النســاب اموامــل املصــاضات ضةــجول نقــق املناعـة البرـريةة ومعالــة مجيــمي مر ـ الســل امــامتا

12/25

GE.15-18768

A/HRC/WG.6/24/NAM/1

لةــجول نقــق املناعــة البر ـرية ومجيــمي األمةــال امــامتا لتةــجول ممــن تقــل أعمــارهم عــن  15ســنة
واأللوا الذين يكون أحدعا مصاضاد ضالةجول.
 -58وتعد ناميبيا أول ضتـد قـ ااـد العـاملت املتمثـل ي تقتـيق نسـبة انتقـال الةـجول إىل أتـل
مـ ــن  5ي املائـ ــة ،إذ ا ة ـ ــت هـ ــذه النسـ ــبة مـ ــن  20ي املائـ ــة ي عـ ــا  200٣إىل  4ي املائـ ــة ي
عــا  201٣وضتيــت نســبة اموامــل املصــاضات ضــالةجول الت ـوايت حصــتن عت ـ لــدمات منــمي انتقــال
املرض من األ إىل الطةل  95ي املائة.
 -59وت ــوفر امكوم ــة م ــادات الةجوس ــات العكوس ــة انـ ـاد ي املرافـ ـ الص ــحية العام ــة وترـ ـ مي
املصاضا عت متل هـذا العـم  .وتبتـغ نسـبة امصـول عتـ هـذا العـم حاليـا  90ي املائـة .ويعـد
لة ـ معــدل وفيــات املمريــا مــن  7 000وفــاة ي عــا  1990إىل  10ي عــا  201٣إجنــالاد إذ
أن انترــار املمريــا كــان أي ـاد مــن العوامــل املســاعة ي ارتةــاع معــدل الوفيــات النةاســية ضــا األمهــات
اموامل.
 -60ونـُقح ــت املب ــادا التوتيهي ــة السياس ــاتية املتعتق ــة ضالص ــحة احملجناضي ــة حملذك ــاب وع ــت األلوا
ملساعدهتم عت ا اذ ترارات مستنجة ضر ن الصحة احملجناضية والوالدات.
 -61وت ــد و ــعت مب ــادا توتيهيـ ــة الس ــتكمال اس ــتعراض الوفيـ ــات النةاس ــية ووفي ــات املواليـ ــد
املخا ـية ووفيـات حـديثت الــوالدة وشـكتت لـان لتتـدتي ي الوفيــات النةاسـية عتـ الصـعيد الــومين
وعت لعيد املنام والدوائر من أتل استعراض وتعزيز نوعية اخلدمات املقدمة لتنساب اموامل.
 -62وس ـ ل ترات ــمي ي ح ــاالت احملل ــاضة الدي ــدة ض ــالةجول ض ــا اموام ــل التـ ـوايت يـ ـ ددن عتـ ـ
عي ـ ــادات م ـ ــا تب ـ ــل ال ـ ــوالدة .ول ـ ــمل الة ـ ـ ة  ،2012/2011ضتي ـ ــت نس ـ ــبة النس ـ ــاب الت ـ ـوايت أثبت ـ ــت
االلتبــارات إلــاضتهن ضةــجول نق ــق املناعــة البر ـرية  18.2ي املائ ــة مــن النســاب مقاض ــل  18.8ي
املائ ــة ي الةـ ـ ة  .2010/2009وت ــدرت نس ــبة انتر ــار ف ــجول نق ــق املناع ــة البر ـرية واحملي ــدل ض ــا
الباليا من سن  15عاما فما فون  18و 12ي املائة ي عا .201٣
 -6٣وال يـزال البتــد يواتـه حتــديات تتعتـ ضــنقق العـامتا ي القطــاع الصـحت مــن ذوي املهــارات
واخلــربة .وي هــذا الصــدد ،توالــتت امكومــة مــمي البتــدان الــاورة النتــدا وتوييــئ عــامتا مــؤهتا
لتتخةيئ من حدة الو مي.

ثامنا -العنف الجنساني
 -64ير ــكل العن ــئ النس ــاين مص ــدر تتـ ـ ض ــالغ ي ناميبي ــا .إذ تر ــج سـ ـ مت الر ــرمة إىل أن
نصــئ الناتيــات يعــانا مــن التعــرض لتعنــئ عت ـ أيــدي أشـخاص ت ـرضطهم يــم لــتة تراضــة أو عت ـ
أيدي عررائهن.
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 -65وناميبي ــا متتزم ــة ضالق ــاب عتـ ـ العن ــئ النس ــاين يمي ــمي أش ــكاله مثتم ــا تس ــدته السياس ــة
الومنيــة لترــؤون النســانية ل ، 2020-2010الــأ تــوفر إمــاراد لت هــود الراميــة إىل حتقي ـ املســاواة
ضــا النســا .ويتثمــل ااــد الرئيســت مــن هــذه السياســة ي تــوفج التوتيــه العــا ملختتــئ الهــات
لــاحبة املصــتحة حملدمــا من ــور تنســاين ي عمتيــات و ــمي ضرا هــا وذلــن ي إمــار الهــود الومنيــة
ملعالــة العنــئ النس ــاين .وو ــعت لط ــة عمــل ومنيــة ضر ـ ن العنــئ النس ــاين ل2016-2012
مــن أت ــل تــوفج آلي ــة تس شــد ي ــا تتــئ اله ــات لــاحبة املص ــتحة ي حتســا الوتاي ــة مــن ي ــاهرة
العنــئ النســاين والتصــدي اــا .وضاحمل ــافة إىل ذلــن ،هنــاث تر ـريعات هامــة ــر العنــئ النســاين،
تر ــملم ت ــانون مكافح ــة اال تص ــا  ،وه ــو الق ــانون رت ــم  8لع ــا  ،2000وت ــانون مكافح ــة العن ــئ
املنزيل ،وهو القانون رتم  4لعا .200٣
 -66وأمتق ــت امكوم ــة م ــن ل ــمل ولارة املس ــاواة ض ــا النس ــا ورعاي ــة الطة ــل ع ــدة مح ــمت
لتتوعيــة العامــة ضوســائط إعــم متعــددة مثــل محتــة جاكرــةه لتوتةــهج ،وو ــمي رســم ضيــاين لن ــا احملحالــة
الومين لتوفج امماية ضالتعاون ممي عدة ولارات رئيسية ومن مات التممي املدين.
 -67وأنرـ ــ"ت ي مجيـ ــمي املنـ ــام األرضـ ــمي عرـ ــرة  15وحـ ــدة مـ ــن وحـ ــدات محايـ ــة امل ـ ـرأة والطةـ ــل
املتخصصــة الــأ تيــجت تســميتها لتصــبح وحــدات التحقي ـ ي حــاالت العنــئ النســاين ،مــن أتــل
محاية الناتيات من العنئ النساين وتقدمي اخلدمات ان.
 -68وأنر ـ ت امكومــة آليــة تنســي لتنةيــذ السياســة الومنيــة لترــؤون النســانية تت ـ لئ مــن ســت
موعــات تــا ي ذلــن الموعــة املعنيــة ضــالعنئ النســاين وحقــون احملنســان .وتتــول الموعــة املعنيــة
ضالعنئ النساين وحقون احملنسان ،إسـداب املرـورة لتحكومـة ومجيـمي الهـات لـاحبة املصـتحة ضرـ ن
االس ـ اتي يات الة ــت الست"صــال آفــة العنــئ النســاين ي التمــمي .وتت ـ لئ الموعــة املــذكورة مــن
مهنيــا يعمتــون ي مؤسســات حكوميــة مثــل وكــاالت إنةــاذ القــانون ف ـمد عــن ممثتــا ملن مــات ــج
حكومية ومن مات التممي املدين ومن مات دينية وشركاب ي التنمية.
 -69وي إم ـ ــار اله ـ ــود املبذول ـ ــة ي ع ـ ــا  ،2014حمله ـ ــاد حت ـ ــول لتعن ـ ــئ النس ـ ــاين ،عق ـ ــدت
امكومة ،من لـمل مكتـل رئـيس الـولراب ،املـؤمتر الـومين الثـاين ضرـ ن العنـئ النسـاين .ووفـر املـؤمتر
منرباد لتحوار ضا القيـادات الومنيـة واحملتتيميـة ،والهـات املسـؤولة وألـحا امقـون ضرـ ن األسـبا
الذرية لتعنئ النسـاين والعوامـل الـأ تسـاهم فيـه .ولتـت التولـيات إعـداد مبـادا توتيهيـة ضرـ ن
تــوفج لــدمات متكامتــة ل ــحايا العنــئ النســاين وتعزيــز مرــاركة الــذكور ومعالــة ت ــايا الرــبا .
وعممــت التولــيات الصــادرة عــن امل ـؤمتر عت ـ مجيــمي الهــات لــاحبة املصــتحة عت ـ نطــان واســمي.
ويتوىل مكتل رئيس الولراب مهمة رلد تنةيذ هذه التوليات.
 -70وهناث ضرامج حكوميـة ألـرى هـري تنةيـذها ملكافحـة العنـئ النسـاين مـن تبيـل ضرنـامج ـو
األمي ــة القانوني ــة ال ــذي يس ــتهد مق ــدمت اخل ــدمات الرئيس ــيا لمعتم ــو امله ــارات امياتي ــة ،والق ــادة
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التقتيــديون والكنســيون ،وأفـراد الرــرمة ،وتـوات الــدفاع وأفـراد التمــمي احملتــت ة واممــمت احملعمميــة،
ف مد عن االحتةال ومتة ج 16يوماد من النراة ملناه ة العنئ النساينج.

رعاية وحماية الطفولة
 -71أنر"ت فرتـة عمـل دائمـة معنيـة ضاألمةـال ي عـا  ،2004وهـت تتـ لئ مـن ممثتـا ملختتـئ
الـولارات التنةيذيــة واملن مـات ــج امكوميـة ،وشـركاب التنميــة الرئيسـيا .و تمــمي فرتــة العمـل مــرة كــل
ثمثــة أشــهر ،وتتــوىل أي ـاد مســؤولية تنةيــذ التزامــات ناميبيــا توتــل الصــكوث الدوليــة واحملتتيميــة الــأ
لدتت عتيها.
 -72وضاحمل ـافة إىل ذلــن ،اشـ ت امكومــة عقـارات حملنرــاب ممتـ وضيــوت آمنـة ي مجيــمي أبــاب
البتد حمليواب الناتيات من العنئ النساين حي تقد ان املرورة أي اد.
 -7٣وتــد نةــذت ناميبيــا ضن ــاط مبــادا األمــم املتحــدة التوتيهيــة ضر ـ ن الرعايــة البديتــة لألمةــال
وه ــت تر ـ مي عت ـ إي ــداع األمة ــال مم ــن تيتمـ ـوا أو مم ــن ه ــم ي حات ــة إىل الرعاي ــة ل ــدى أت ــاريم إذا
ما ثبت أن ذلن عد مصتحة الطةل الة ت  ،أو مان إيداعهم ي ضي"ات آمنة إذا تعذر ذلن.

تاسعا -تنفيررذ التوصرريات الترري حظيررل بررالقبول والتأييررد خررالل الجولررة األولررى مررم
االستعراض الدوري الشامل
 -74تبتــت ناميبيــا  104تولــيات مــن ألــل  128تولــية لــمل الولــة األوىل مــن االســتعراض
الــدوري الرــامل اخلــاص يــا .ويســر ناميبيــا أن تبتــغ عــن تنةيــذ أكثــر مــن  40تولــية ضالكامــل مــمي
حتــول ياي ــة تر ـرين الث ــاين/نوفمرب  .201٣وت ــدمت ناميبي ــا تقري ـراد ع ــن منتص ــئ امل ــدة ضر ـ ن تنةي ــذ
هذه التوليات .وفيما يتت مزيد من تداضج التنةيذ.

التوص رريتان ر ررم  22و :23سياس ررة المس رراواة وع ررد التميي ررزت ومكافح ررة التميير رز
العنصري
 -75تكةــل املــادة  10مــن الدســتور املســاواة وعــد التعــرض لتتمييــز ،وحت ــر التمييــز عتـ أســال
ال ـ ــنس أو الع ـ ــرن أو الت ـ ــون أو االنتم ـ ــاب احملث ـ ــين أو ال ـ ــدين أو العقي ـ ــدة أو الو ـ ــمي االتتم ـ ــاعت أو
االتتصــادي .وضاحمل ــافة إىل األحكــا الدســتورية ،ســنت امكومــة ترـريعات ملعالــة التمييــز العنصــري
وتعزي ــز املسـ ــاواة ،م ــن تبيـ ــل ت ــانون مكافحـ ــة التمييـ ــز العنص ــري لعـ ــا  ،1991ويع ــد تـ ــانون العمـ ــل
احملهــا لالتوييــئ رتــم  29لعــا  ،1998مق نــا ضقــانون العمــل رتــم  ،2007مــن الترـريعات الــأ
حت ر التمييز العنصري يميمي أشكاله ي ناميبيا.
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التوصية ر م  :61التثقيف الجنسيت ومنع حاالت الحمل المبكر
 -76إن ناميبيـ ــا متتزمـ ــة ضالتصـ ــدي لرلـ ــاضة ضةـ ــجول نقـ ــق املناعـ ــة البر ـ ـرية/احمليدل ي أوسـ ــاة
الربا  ،وتد و ـعت إمـاراد سياسـاتياد وضـرامج تثقيةيـة شـ  .ويرـمل ذلـن املبـادا التوتيهيـة الومنيـة
املتعتقـ ــة ضـ ــاملراهقا املصـ ــاضا ضةـ ــجول نقـ ــق املناعـ ــة البر ـ ـرية ،وسياسـ ــة منـ ــمي حـ ــاالت اممـ ــل ضـ ــا
الطالب ـ ــات والتعام ـ ــل م ـ ــمي ه ـ ــذه ام ـ ــاالت ،وسياس ـ ــة تط ـ ــاع التعت ـ ــيم ضرـ ـ ـ ن ف ـ ــجول نق ـ ــق املناع ـ ــة
البر ـرية/احمليدل ،واملبــادا التوتيهيــة املتعتقــة ضتقــدمي لــدمات لــحية ممئمــة لتم ـراهقا ،والسياس ــة
الومنية املتعتقة ضالصحة املدرسية .وتـد سـاعت هـذه السياسـات والـربامج ي امـد مـن معـدل انترـار
فــجول نقــق املناعــة البر ـرية .فةــت عــا  ،2014ضقــت معــدل انترــار الةــجول ضــا النســاب اموامــل
الت ـوايت ي ـ ددن عت ـ مراف ـ الرعايــة الســاضقة لت ــوالدة ثاضت ـاد عنــد نســبة  16.9ي املائــة ،مــمي تس ـ يل
ترات ــمي ي ه ــذا املع ــدل ض ــا النس ــاب الت ـوايت ت ـ اوط أعم ــارهن ض ــا  15و 24م ــن  14.2ي املائ ــة ي
عا  ،2006و 8.9ي املائة ي عا  2012إىل  8.٣ي املائة ي عا .2014
 -77وس ـ تت تيطيــة لــدمات املرــورة والةحــق اخلالــة ضةــجول نقــق املناعــة البر ـرية ليــادة
متحويــة ي الســنوات الســت املا ــية ،مــن  55ي املائــة مــن النســاب و ٣4ي املائــة مــن الرتــال ضــا
عم ــر  15و 49ي االستقص ــاب الص ــحت ال ــدايراي لتةـ ـ ة  2007-2006إىل  81ي املائ ــة و6٣
ي املائة ،عت التوايل ،ي عا .201٣
 -78واك ــن لألمة ــال م ــن س ــن  18عامـ ـاد فم ــا ف ــون إعط ــاب موافق ــة مس ــتنجة كامت ــة عتـ ـ تتق ــت
العم والرعايـة الصـحية أمـا ضالنسـبة لألمةـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن  18سـنة ،فيرـ ة امصـول
عت موافقة أحد الوالدين أو الولت القانوين.
 -79ومن حـ مجيـمي املـراهقا معرفـة مـا إذا كـانوا مصـاضا ضةـجول نقـق املناعـة البرـرية وإمـمع
اليــج عتـ ذلــن تحـ إرادهتــم .و صــل املراهقــون املصــاضون ضةــجول نقــق املناعــة البرـرية واحمليــدل
عت ـ لــدمات الرعايــة الرــامتة والعــم والــدعم .وســن إعطــاب املوافقــة ،ي إمــار السياســة الومنيــة
املتعتقـ ــة ضةـ ــجول نقـ ــق املناعـ ــة البر ـ ـرية/احمليدل ل ، 2007هـ ــو  16عام ـ ـاد .وير ـ ـ ة موافقـ ــة أحـ ــد
الوالــدين أو الولــت القــانوين ضالنســبة لألمةــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن  16عام ـاد حملت ـراب االلتبــار
إال إذا ارتُ"ت أن الطةل القالر يتمتمي ضالن ج.
 -80وأدر تــدريل املســاعدين الصــحيا عت ـ تقــدمي اخلــدمات الصــحية املمئمــة لتم ـراهقا ي
مقررات تدريل العامتا الصحيا أثنـاب اخلدمـة ي املركـز النـامي لتتـدريل الصـحت ومراكـز التـدريل
الصـ ــحت احملتتيميـ ــة وي تـ ــدريل مـ ــا تبـ ــل اخلدمـ ــة ي تامعـ ــة ناميبيـ ــا .ومـ ــن اليسـ ــج امصـ ــول عت ـ ـ
املعتومــات الصــحية ،تــا ي ذلــن املعتومــات املتعتقــة ضالصــحة النســية واحملجناضيــة ي مراكــز الصــحة
العامة ،وهت ليست حكراد عت املر .
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التوصية ر م  :63مخططات التمويل واالئتمانات البالغة الصغر
 -81أعــدت لنــة التخطــيط الــومين اخلطــة احملمنائيــة الومنيــة الراضعــة لتة ـ ة ل2017/2016 - 201٣/2012
الأ تت من ثمثة أهدا شـامتة أال وهـتم حتقيـ مسـتويات عاليـة ومسـتدامة مـن النمـو االتتصـادي
وتوليــد فــرص العمــل وليــادة املســاواة ي الــدلل .وضالتــايل ،فــنن مجيــمي االس ـ اتي يات واملبــادرات الــأ
تندر ي إمار هذه اخلطة موتهة بو حتقي هذه األهدا الثمثة.
 -82وتنط ــوي إح ــدى االسـ ـ اتي يات الرئيس ــية احمل ــددة ي اخلط ــة احملمنائي ــة الومني ــة الراضع ــة ،ال ــأ
ترــج عت ـ بــو مباشــر إىل الــزب الثــاين مــن التولــية ،عت ـ تنةيــذ اس ـ اتي ية القطــاع املــايل النــامي ،
الـ ــأ هتـ ــد إىل ليـ ــادة فـ ــرص املؤسسـ ــات الصـ ــيجة واملتوسـ ــطة ام ـ ــم ي امصـ ــول عت ـ ـ التمويـ ــل،
واالنتقال من العمالة ج املن مة إىل العمالة املن َّمة وفقاد لتولية من مة العمل الدولية.
 -8٣وتــد و ــعت امكوم ــة ال ـربامج التالي ــة ملخطط ــات االئتم ــان مــن ل ــمل تت ــئ املؤسس ــات
لت يي التةاوت ي الدللم
• أنرـ ت امكومــة الناميبيــة ضنـن املؤسســات الصــيجة واملتوسـطة ام ــم ي عــا  ،2012ضعــد
ح ــل ل ــندون ــمان الق ــروض لتمؤسس ــات الص ــيجة واملتوس ــطة ال ــذي حت ــول إىل مؤسس ــة
مصرفية اريـة متكامتـة .وتتمثـل مهمـة ضنـن املؤسسـات الصـيجة واملتوسـطة ام ـم ي تـوفج
منت ـ ـ ــات ولـ ـ ــدمات مصـ ـ ــرفية ممتـ ـ ــالة وتيـ ـ ــدة التصـ ـ ــميم وموتهـ ـ ــة لتمؤسسـ ـ ــات الصـ ـ ــيجة
واملتوســطة والباليــة الصــير ومؤسســات القطــاع ــج الن ــامت لتمكينهــا مــن االنطــمن والنمــو
والتنافس وااللدهار ي ضي"ة عامليةة
• تق ــد ولارة الر ــبا والريا ــة والثقاف ــة واخل ــدمات الومني ــة منح ـ ـاد لتر ــبا الع ــامتا ع ــن
العمل خلت فرص عمل ي تمعاهتم احملتيةة
• تقــد ولارة املســاواة ضــا النســا ورعايــة الطةــل أي ـاد منحــا لتمؤسســات الصــيجة ي إمــار
مبادراهتا لتتنمية التمعيةة
•

يقد ضنن التنمية النامي ترو اد ضرروة مرنة ملن مت املراريمي احملتمتا ي البتدة

• يقد البنن الزراعت النامي ترو ا ضرروة ميسرة ومنحاد لصيار املزارعاة
• يقـ ــد ل ـ ــندون ال ـ ــمان االتتم ـ ــاعت احملمن ـ ــائت منح ـ ـاد وترو ـ ـاد و ـ ــج ذل ـ ــن م ـ ــن أش ـ ــكال
املســاعدة املاليــة ،تــا ي ذلــن تــوفج التــدريل لألشــخاص احملــروما اتتماعيـاد واتتصــادياد مــن
العامتا عن العملة
• متتـ ــن ولارة الت ـ ــارة والصـ ــناعة ض ـ ـرامج ومراف ـ ـ ش ـ ـ لتقـ ــدمي املسـ ــاعدة لقطـ ــاع املؤسسـ ــات
الص ـ ــيجة واملتوس ـ ــطة ام ـ ــم لت س ـ ــيس مر ـ ــاريعها وتنميته ـ ــا .ويه ـ ــد ل ـ ــندون املس ـ ــاعدة
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ضاملعــدات ،عتـ ســبيل املثــال ،إىل مســاعدة املؤسســات الصــيجة واملتوســطة ام ــم ي اتتنــاب
معدات التصنيمي الملمة لزيادة تدراهتا احملنتاتية.

التوصررية ر ررم  :70صرريا ة اترراب أبرريش يتماإررى مررع إعررالن األمررم المتحرردة بشررأن
حقروق الشعوب األصلية
 -84تــوىل مكتــل أمــا امل ــاج لــيا ة كتــا أضــي ومــين ضر ـ ن حقــون الرــعو األلــتية ي
ناميبيا عرض عت الهات الرئيسية لاحبة املصتحة لتقد مساعاهتا.

التوصررية ر ررم  :7ضررمان اتسرراق التش رريعات الوينيررة مررع االلتزامررات الناإ ر ة عررم
اتفا يرة حقوق األإخاص ذوي اإلعا ة وبروتواولها االختياري
 -85ل ــدتت ناميبي ــا عتـ ـ اتةاتي ــة حق ــون األش ــخاص ذوي احملعات ــة وضروتوكوا ــا االلتي ــاري ي
كـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  .2007وأنر ـ ـ ت امكومـ ــة وحـ ــدة استرـ ــارية لرـ ــؤون احملعاتـ ــة ي مكتـ ــل
الـرئيس مكتةـة ضـ داب دور هي"ـة التنسـي ضرـ ن املسـائل املتعتقـة ضاألشـخاص ذوي احملعاتـة .واعتمـدت
ناميبيــا منوذتــا يقــو عتـ حقــون احملنســان ي تعمــيم مراعــاة احملعاتـة واحملدمــا االتتمــاعت والتمكــا
االتتصادي ضولةه النموذ األف ل.
 -86وتــد اع فــت امكومــة ضالتزامهــا تقت ــيات املــادة  27مــن اتةاتيــة حقــون األشــخاص ذوي
احملعاتة .وتويل امكومـة أولويـة لتـوفج فـرص عمـل لألشـخاص ذوي احملعاتـة مـن لـمل ت ـما مجيـمي
إعمناهتــا عــن الويــائئ إشــارة تقــول جير ـ مي األشــخاص ذوو احملعاتــة عت ـ التقــد لتوييةــةج .ور ــم
أن القـ ــانون املتعت ـ ـ ضننرـ ــاب التـ ــس الـ ــومين لرـ ــؤون احملعاتـ ــة ُسـ ـ َّـن تبـ ــل ضـ ــدب نةـ ــاذ اتةاتيـ ــة حقـ ــون
األشــخاص ذوي احملعاتــة ،فــنن ال حاتــة إىل موابمتــه مــمي االتةاتيــة ،ألن أحكــا هــذه االتةاتيــة تعتــرب
تزبا من القانون النامي توتل املادة  144من الدستور.

التوصية ر م  :2جريمة التعذيب
 -87ه ــري حالي ـاد و ــمي مر ــروع ت ــانون ه ــر التع ــذيل ضول ــةه ترا ــة ــددة .وتت ــمن أحك ــا
مرــروع القــانون تعريــئ التعــذيل املنصــوص عتيــه ي املــادة  1مــن االتةاتيــة .وي هــذه األثنــاب ،يــنق
الدســتور ي املــادة 8ل 2ل عت ـ ح ــر التعــذيل وســوب املعامتــة وعت ـ عــد ت ـوال تبــول أي أدلــة
صل عتيها عن مري التعذيل أو املعامتة القاسية المإنسانية أما ااي"ات الق ائية.
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التوصية ر م  :3التشريعات المتعلقة باالتجار بالبشر
 -88ســنت ناميبيــا تــانون منــمي الراــة املن مــة ،وهــو القــانون رتــم  29لعــا  ،2004الــذي هــر
اال ار ضالبرر ،وممي ذلن شرعت امكومة ي ليا ة ترريعات شامتة ضر ن اال ار ضالبرر.
 -89و ــر اس ــتخدا أو ش ـراب األمة ــال أل ـراض البي ــاب توت ــل الق ــانون رت ــم  7لع ــا 2000
املعـ ــدل لقـ ــانون مكافحـ ــة املمارسـ ــات املنافيـ ــة ل ـ ـ دا  .وعـ ــموة عت ـ ـ ذلـ ــن ،ـ ــر تـ ــانون العمـ ــل
النــامي  ،وهــو القــانون رتــم  11لعــا  2007ضصــييته املعدلــة ،ا ـراة األمةــال دون ســن  14عام ـاد
ي العمل امل تور.

التوص ررية ر رررم  :6تعزي ررز تلير ررات حماي ررة األيفرررال انوني ررا واجتماعير ررا م ررم العنرررف
الجنسرري وتعزيررز ترردابير مكافحررة التمييررز والعنررف ضررد األيفررالت وال سرريما العنررف
الجنسي
 -90تسـ ــتم امكومـ ــة ض ـ ـ ن العنـ ــئ ـ ــد األمةـ ــال يرـ ــكل مصـ ــدر تت ـ ـ شـ ــديد ي البتـ ــد .وهـ ــو
ي ــدر ي إمـ ــار العنـ ــئ النسـ ــاين ،وبيـ ــل إىل املعتومـ ــات ال ـ ـواردة ي الةق ـ ـرات السـ ــاضقة ضر ـ ـ ن هـ ــذا
أتر الربملـان تـانون رعايـة ومحايـة الطةـل ي عـا  2015ويت ـمن هـذا
املو وع .وضاحمل افة إىل ذلنَّ ،
ةعــل
الترـريمي أحكامـاد ضرـ ن مكافحــة مجيــمي أنـواع االعتــداب عتـ األمةــال .ــج أن هــذا القــانون ج يُ َّ
ضعـ ــد .وو ـ ــمي مرـ ــروع تـ ــانون عدالـ ــة األمةـ ــال ي لـ ــييته النهائيـ ــة أي ـ ـاد ،وسـ ــيقد إىل الربملـ ــان ي
املستقبل القريل.

التوصرريتان ر ررم  45و :50تحسرريم الظررروف المعيشررية والبنيررة التحتيررة فرري مرااررز
االحتجاز؛ وتحسيم المرافق في السجون المحلية
 -91عمتت حكومة ناميبيا ،مـن لـمل إدارة اخلـدمات احمللـمحية الناميبيـة ،عتـ توسـيمي وتييـج
عـدة مرافـ إلـمحية ي مجيــمي أبـاب البتــد لتحســا إدارة شـؤون الــرما ورعـايتهم .وإىل تانــل ضنــاب
املرافـ ـ ـ احملل ـ ــمحية ،أس ـ ــندت حملدارة اخل ـ ــدمات احملل ـ ــمحية الناميبي ـ ــة والي ـ ــة تدي ـ ــدة لبن ـ ــاب مراك ـ ــز
االعتقــال املؤتــت لتخةيــئ ال ــيط النــاتم عــن االكت ــاإل ولــذلن ،طــط احملدارة لبنــاب ســبعة مراكــز
لمعتق ــال املؤت ــت ي مجي ــمي أب ــاب البت ــد ض ــدبا تدين ــة أون ــدانيوا حيـ ـ سير ــرع ي ضنائه ــا ي ترـ ـرين
الث ــاين/نوفمرب  .2015وس ــتُب مراف ـ أل ــرى لمعتق ــال املؤت ــت حامل ــا تت ــوفر األرض واألم ـوال .وت ــد
عمتت إدارة اخلدمات احمللمحية الناميبية عت تطوير و ديد املراف احمللمحية التالية ي البتدم
• مركز ويندهوث احمللمحت ل ديد وتطوير ة
• مركز إليزاضي نيبيمبا لتطوير ة
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• مركز سواكوتوند احمللمحت ل ديد ة
• مركز هاردا احمللمحت ل ديد ة
• مركز ويندهوث احمللمحت اخلاص ضالنساب لانتهت أشيال ضنائه ة
• مركز إيةاريستول شيكونيو احمللمحت لمت تطويره ضالكامل .

التوصررية ر ررم  :76مواصررلة انتهرراس السياسررات المالئمررةت مررم بيررل برنرراما العمررل
للقضرراع علررى عمررل األيفررال فرري ناميبيررا 2012-2008ت وال سرريما فيمررا يتعلررق
باتفا ية منظمة العمرل الدوليرة ر رم  182بشرأن حظرر أسروأ أإركال عمرل األيفرال
واإلجراعات الفورية للقضاع عليهات مم أجل التصدي لظاهرة عمل األيفال
 -92لــمل الةـ ة تيــد االســتعراض ،اســتمرت ولارة العمــل ولتـ فــرص العمــل ي تنةيــذ عمتيــات
التةت ــي الس ــنوية ي امل ـزارع ي البت ــد ،م ــن أت ــل حتدي ــد ح ــاالت عم ــل األمة ــال وكر ــةها ي البت ــد.
وتســتهد عمتيــات التةتــي املنــام املعروفــة يــذه املرــكتة ،مثــل املنــام امدوديــة وضع ـ منــام
التمعات احملتية.
 -9٣وأعدت املـواد ال وهيـة ضرـ ن عمـل األمةـال وولعـت ي املعـارض الت اريـة السـنوية ي مجيـمي
أباب البتد ي إمار محتة التوعية لتق اب عت أسوأ أشكال عمل األمةال ي البتد.
 -94وو ــعت امكوم ــة ضرن ــامج العم ــل لتق ــاب عتـ ـ عم ــل األمة ــال تس ــاعدة من م ــة العم ــل
الدولي ــة .وضاحمل ــافة إىل ذل ــن ،أع ــدت امكوم ــة أي ـاد تائم ــة ض ـ نواع العم ــل اخلط ــرة عت ـ األمة ــال،
وتائمة ضاألعمال السهتة .وأُعدَّت هاتـان القائمتـان تسـاعدة من مـة العمـل الدوليـة  -ضرنـامج العمـل
لتق ــاب عت ـ عمــل األمةــال مــن لــمل املرحتــة الثانيــة مــن مرــروع بــو الق ــاب عت ـ أس ـوأ أشــكال
عمل األمةال ل TECL IIالذي أُجنز ي عا 2011ل. 6

التوصية ر م  :102اآلليات الوينية المستقلة لتفتيش أماام سلب الحرية
 -95ت ــنق املـ ـواد م ــن  122إىل  125م ــن ت ــانون احملل ــمحيات لع ــا  2012عتـ ـ ا ــطمع
الق ــاة ورتــال الــدين ضزيــارات لميــمي املرافـ احمللــمحية ي البتــد .وت ــم ف"ــة الق ــاة الزائـرين ت ــاة
لــتح وت ــاة وضرملـانيا .ويــزور أمــا امل ــاج هــذه املرافـ لتتقــت الرــكاوى ومعالتهــا ،ويةــت املرافـ
ويقد التوليات إىل امكومة ضعد ذلن.

التوصيتان ر م  47و :48القضايا التي تأخر البل فيها والمحاامات السريعة
 -96اعتم ــد الن ــا الق ــائت الن ــامي ع ــددا م ــن الت ــداضج الرامي ــة إىل ام ــد م ــن تـ ـراكم الق ــايا
النائية ي احملاكم ،وهت عت النحو التايلم
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 -97عُــدل ت ــانون احملت ـرابات النائي ــة ،وه ــو الق ــانون رت ــم  51لع ــا  ،1977ض ــندرا امل ــادة 57
لألـئ ملــنح املــدعا العــاما لــمحية إلــدار رامـات احملتـرار ضالــذنل عنــدما توتــد أســبا معقولــة
تــدعو املــدعت العــا لمعتقــاد ض ـ ن احملكمــة الزئيــة ،إذا أدانــت املــتهم ضارتكــا تــر مــا ،لــن تصــدر
حكم ـاد ضالس ـ ن أو ضــدفمي رامــة تت ــاول  6 000دوالر نــامي  .وي الســاض  ،ج يكــن ذلــن ممكن ـاد
إال عن ـ ــدما يعتق ـ ــد امل ـ ــدعت الع ـ ــا أن احملكم ـ ــة املص ـ ــدرة لتحك ـ ــم ت ـ ــد ال حتك ـ ــم ضـ ـ ـ كثر م ـ ــن رام ـ ــة
تــدرها  ٣00دوالر نــامي أو السـ ن ملــدة ثمثــة أشــهر .ومــمي إدلــال هــذا التعــديل ،ضــات ضاحملمكــان
الةصــل ي عــدد مــن الق ــايا دون اشـ اة مثــول األشــخاص أمــا احملكمــة ،مــا ــد ضالتــايل مــن تـ لر
البت ي الق ايا.
 -98وأنرـ ـ ت امكوم ــة ،ع ــن مريـ ـ ولارة الع ــدل ،كمت ــا صص ــتا ملعال ــة ح ــاالت تـ ـ لر
ولصصــت إحــداعا لتبــت ي
البــت ي الق ــايا ي مقامعــة وينــدهوث عت ـ مســتوى احملــاكم الزئيــةة ُ
ت ــايا الةســاد ضينمــا ُلصصــت األلــرى لتبــت ي األفعــال الرميــة/الرائم األلــرى ،وسيوســمي نطــان
هذه احملاكم لترمل أباب ألـرى مـن ناميبيـا ي الوتـت املناسـل .وتن ـر لنـة الصـتح ،وهـت فـرع شـبه
مســتقل تــاضمي لــولارة العــدل ،ي إمكانيــة فــتح ــاكم يــو الســبت لكــت تعــا حــاالت تـ لر البــت ي
الق ايا عت وته التحديد.
 -99وشــرعت الــولارة ي تنةيــذ مرــروع لتــدريل الق ــاة مــن أتــل ليــادة عــدد الق ــاة واملــدعا
العــاما ي البتــد .وي الة ـ ة مــن عــا  2008إىل عــا  2012در مــا موعــه  52مــن الطــا ا
لتعمل ي الق اب واالدعاب العا .
 -100وأضرم ــت امكوم ــة أي ـ ـاد اتةات ــات ثنائي ــة م ــمي ضت ــدين ــاورين ،ع ــا لمب ــاضوي ولامبي ــا ،تتعتـ ـ
ضتوييئ ت اة ومدعا عاما ضالتعاتد لتمساعدة ي امد من حاالت ت لر البت ي الق ايا.

التوصية ر م  :16جمرع بيانرات مصرنفة تتريي تقيريم فعاليرة السياسرات والمبرادرات
الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاع عليه
 -101أنر ــ"ت الوكال ــة الناميبي ــة لرحص ــاب ي ــد متك ــا امكوم ــة م ــن مج ــمي البيان ــات وتقييمه ــا.
وترمل املها الرئيسية اذه الوكالة مجـمي املعتومـات الر يـة و جهـا مـن احملحصـابات وتوفجهـا وحتتيتهـا
ونرـرها ي البتــد .وضاحمل ـافة إىل مجــمي وتقيـيم ضيانــات ـددة عــن العنـئ النســاين و ـجه مــن الـرائم،
ا ذت امكومة التداضج التاليةم
هاع -تطبيق النظا اإللكتروني في جهاز الشرية
 -102و ــعت ولارة الس ــممة واألم ــن ن ــا الر ــرمة احمللك وني ــة .وه ــو ن ــا يق ــو عتـ ـ مي ــمي
املعتومـات ذات الصــتة ضــالعنئ وفقـاد لقـوانا البتــد املتعتقـة ضــالرائم وحتتيتهــا و زينهـا ونرــرها .وُ مــمي
املعتومات ض ستو منه ـت ،يرـمل ي مجتـة أمـور ،املتيـجات املسـتقتة واملتيـجات التاضعـة الـأ تسـاعد
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ي التتبُّــمي والتحقي ـ ورتــا املمحقــة الق ــائية .وترــمل تتــن املتي ـجات عت ـ ســبيل املثــال ال امصــر،
العمر ونوع النس واخلتةيـة الدراسـية ،والعمـل ،واألمـاكن ،وتركيبـة األسـرة ،لكـل مـن ال ـحية واملـتهم
والرهود .وتعـد هـذه املتيـجات هامـة لو ـمي وتنةيـذ املبـادرة الومنيـة لتق ـاب عتـ العنـئ النسـاين تـا
ي ذلن اال ار ضالبرر عت بو فعال.
اشوفات إهرية للحاالت (تعد يدويا استنادا إلى تقارير الشرية)
 -10٣أنرـ ت ولارة السـممة واألمـن  14مقــر تيـادة إتتيميـة لترـرمة اــا مراكـز تاضعـة ومراكـز فرعيــة
تر ــمل وح ــدات الر ــرمة املعني ــة ض ــالتحقي ي حـ ــاالت العن ــئ النس ــاين ال ــأ تت ــوىل معال ــة هـ ــذه
ام ــاالت .وتتتقـ ـ مقـ ـرات القي ــادة احملتتيمي ــة إحص ــابات ع ــن الـ ـرائم املبت ــغ عنه ــا ُ َّم ــمي ي كر ــئ
شهري يرسل إىل مقر الررمة الومنية مة ها ي الس مت وحتتيتها ونررها.
جمع البيانات مم خالل األبحاث والدراسات االستقصائية
 -104ــري ولارة املســاواة ضــا النســا ورعايــة الطةــل مــن لــمل مديريــة املســاواة ضــا النســا
والبحـ ـ  ،وضالتع ــاون م ــمي الوكال ــة الناميبي ــة لرحص ــاب ،وث ـ ـاد مكتبي ـ ـاد ومي ــدانياد ع ــن العن ــئ النس ــاين
واال ار ضالبرر .وهرى هذا البح عت ف ات ت اوط ضا سنة وثمث سنوات.

التوصيتان ر م  32و :34العادات والتقاليد وحقوق المرأة
 -105توت ــل امل ــادة  66م ــن الدس ــتور الن ــامي  ،يتس ــاوى الق ــانون الع ــري والق ــانون الع ــا وينبي ــت
تعزيز كل منهما شريطة عد تعار ـه مـمي أحكـا الدسـتور أو مـمي أي تـانون ترـريعت .ولـذلنُ ،حت ـر
أي ــة ممارس ــة عرفي ــة تعت ــرب ــج دس ــتورية ويُعات ــل عتيه ــا ي احمل ــاكم العادي ــة .وي ــنق ت ــانون مكافح ــة
املمارســات املنافيــة ل ـ دا عت ـ عقوضــات تةــرض عت ـ مــن يرتكــل أي ســتوث تنســت يُرـ قـرث فيــه
القصر دون سن السادسة عررة من العمر.
 -106ويت من تانون رعاية الطةل ومحايته أحكامـا ـد املمارسـات العرفيـة ال ـارة الـأ تـؤثر عتـ
حقــون امل ـرأة تــا ي ذلــن لوا األمةــال ،والنرــاة النســت املبكــر واحملجنــا  .فهــو ــدد  18عام ـاد
حدا أد لسن الزوا العري ،تا يتماشـ مـمي امـد األد لسـن الـزوا املـدين وهـو  18عامـا لتةتيـان
والةتيات عت حد سواب.

التوصيتان  37و :38استخدا لغات أخرى يرر اإلنكليزيرة لضرمان الوصرول إلرى
الخدمات العامة
 -107تــدعو السياســة الومنيــة الناميبيــة ي ــال التيــات إىل تعزيــز مجيــمي التيــات احملتيــة ي ناميبيــا.
ولتوسـيمي نطـان هــذه السياسـة ،توالــل امكومـة ،ضالتعــاون مـمي الهــات املعنيـة ،ترمجــة الوثـائ اخلالــة
يميمي اخلدمات امكومية األساسية إىل التيات احملتية من أتل حتسا تقدمي هذه اخلدمات.
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 -108وتوت ــل السياس ــة اخلال ــة ضالتي ــات احملتي ــة ،ض ــات م ــن احمللزام ــت ت ــدريس مجي ــمي األمة ــال ي
امل ــدارل االضتدائي ــة ضته ــاهتم احملتي ــة ،م ــمي ال كي ــز ضر ــكل ل ــاص عتـ ـ الة" ــات املهمر ــة ك م ــاعأ
الســان واألوفاهيمبــا .وي ــوب ذلــن ،يتعــا عت ـ مجيــمي الســتطات التعتيميــة الومنيــة واحملتتيميــة أن
ت من تنةيذ السياسة اخلالة ضالتيات احملتية .وهري حاليا و مي مواد تعتيمية تختتئ التيات.
 -109و ـ لتمــدع عتيــه أو املــتهم أن يــتكتم ضالتيــة الــأ عتارهــا ي تتســات احملــاكم ويســتةيد
من لدمات م تم فوري.
 -110وتب ـ القن ـوات احملذاعي ــة والتتةزيوني ــة التاضع ــة اي" ــة احملذاع ــة الناميبي ــة الر ي ــة ض ـرامج تتةزيوني ــة
وإذاعية يومية ضثماين ليات تية.
 -111وتص ــدر ع ــدة ل ــحئ يومي ــة وأس ــبوعية ،كتي ــا أو تزئي ــا ،ضتي ــات ش ــعو أل ــتية .ف ري ــدة
العهــد الديــد ل New Eraامكوميــة ،عت ـ ســبيل املثــال ،تت ــمن أت ـزاب ضتيــات الرــعو األل ـتية
املع يا ي البتد .وتريدة كوندانا املمتوكة لتدولة تصدر كتياد ضتية أوشيوامبو.

التوصررية ر ررم  :52تعزيررز وحرردات الشرررية المعنيررة بررالمرأة والطفررل وترروفير المرروارد
البشرية واللوجستية الالزمة لها
 -112تيجت مؤلرا تسمية وحدات محايـة املـرأة والطةـل املتخصصـة ،وعـددها  15وحـدة ي مجيـمي
أتاليم البتد األرضعة عرر إىل جوحـدات التحقيـ ي حـاالت العنـئ النسـاينج حرلـاد عتـ أن تكـون
التســمية شــامتة لت ميــمي و ايــدة تنســانياد ،ولتر ـ يمي مجيــمي األشــخاص تــن فــيهم الرتــال والةتيــان
عت ـ التم ــال املعتوم ــات واخل ــدمات .وت ــرى م ــؤلرا حتس ــا وتوس ــيمي ت ــدرات ه ــذه الوح ــدات ضت ــوفج
ما يتزمها من موارد ضررية وإدارية.

التوصية ر م  :60تعقيم النساع المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
 -11٣ال تتبــمي امكومــة سياســة تعقــيم النســاب املصــاضات ضةــجول نقــق املناعــة البر ـرية/احمليدل ي
ناميبيـا .إذ ـ لتنسـاب املصــاضات ضةـجول نقـق املناعـة البرـرية/احمليدل احملجنـا وتقـد اـن امكومــة
ما يتز من تسهيمت ملنمي انتقال الةجول من األ إىل مةتها.
 -114وي نيســان/أضريل  ،2010ألــدرت ولارة الصــحة واخلــدمات االتتماعيــة املــذكرة امكوميــة
رتــم  .7٣وتتنــاول املــادة  7مــن املــذكرة اســتحقاتات املر ـ ومســؤوليات الدولــة ــاههم .ولــدرت
املــادة 7لأ ول واملــادة 7ل 1ل لعاش ـراد إىل لثــاين عرــر لتؤكــد موتــئ الــولارة ضر ـ ن املوافقــة
املستنجة.
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التوصرريتان  55و :73تسررجيل زيجررات القررانون العرفرري وحررق الم ررأة والطفررل فرري
التملك في إيار الزواس العرفي
 -115يــنق تــانون مركــز الطةــل ،وهــو القــانون رتــم  6لعــا  ،2006عت ـ معامتــة مجيــمي األمةــال
معامتــة متســاوية فيمــا يتعت ـ و ـ الطةــل ي أن يــرث والديــه .وعــموة عت ـ ذلــن ،تولــتت احملكمــة
العتيــا الناميبيــة إىل حــل مسـ لة مـجاث الطةــل الــذي يولــد لــار نطــان الزوتيــة ي ت ــية لوتــا ف ـرانس
د إجنت ضاشكت وآلرونل. 7

التوصريات  91و 92و :111التو يررع والتصررديق علرى االتفا يررات والبروتوارروالت
التي لم تصبي ناميبيا يرفا فيها بعد
 -116توالــل امكومــة إت ـراب دراســة وافيــة لتصــكوث الدوليــة ل ــمان موابمــة الق ـوانا الومنيــة مــمي
الرروة الواردة فيهـا تبـل التوتيـمي و/أو التصـدي عتيهـا و/أو االن ـما إليهـا .ويُتبـمي هـذا الـنهج لـدى
الن ر ي مجيمي الصكوث الدولية الأ ج تصدن عتيها ناميبيا ضعد.

التوصريتان  64و :66إمكانيررة وصرول المررأة إلرى مرافررق صرحية مالئمررة وحصررولها
على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
 -117ت ــوفر مجي ــمي املراف ـ الص ــحية ي البت ــد ل ــدمات كافي ــة ي ــال الص ــحة النس ــية واحملجناضي ــة،
تتماش ـ مــمي مســتوى املرف ـ الصــحت .وي إمــار سياســة الصــحة احملجناضيــة الــأ تتبعهــا ولارة الصــحة
واخلدمات االتتماعية ،تُ َّ
قد ي مع م املراف الصحية مجتة من الربامج واخلدمات منها ما يتتم
• لدمات منمي انتقال فجول نقق املناعة البررية من األ إىل الطةلة
• لدمات الرعاية تبل الوالدة وضعدهاة
• إتراب الةحق السريمي لةجول نقق املناعة البرريةة
• تن يم األسرةة
• الوتاية من األمراض املنقولة تنسياد ومعالتها.

عاإرا -الخالصة
 -118تُرـ ـ مي من م ــات التم ــمي امل ــدين واملن م ــات ــج امكومي ــة ي البت ــد عتـ ـ املر ــاركة وتق ــر
امكومــة ضال ــدور ااــا ال ــذي تؤديــه ه ــذه املن مــات ي التنمي ــة االتتماعيــة  -االتتص ــادية .والتم ــمي
املـدين ي ناميبيـا لـيج لكنـه فعـال إذ يركـز أساسـاد عتـ تهـود امـد مـن الةقـر لتعزيـز احملدارة الرشــيدة
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 وتتوالــل امكومــة مــمي هــذه املن مــات مــن لــمل الت نــة الربملانيــة املعنيــة.واح ـ ا حقــون احملنســان
. ي إمار تهودها لتدعوة إىل ليادة الةرص واملوارد املتاحة لتةقراب،ضامساضات العامة
 يــزور رئــيس، وحتســا ال ــرو املعيرــية لتةق ـراب، وملعالــة األســبا الذريــة لت ــوع والةقــر-119
المهوريـة والــولراب ضانت ــا مجيـمي أتــاليم البتــد لعقــد اتتماعـات عامــة مــن أتـل النهــوض ضالنــال عتـ
مس ــتوى القاع ــدة الر ــعبية وإشـ ـراكهم ي البحـ ـ ع ــن امت ــول وي عمتي ــة ل ــنمي القـ ـرار ك ــت ال ي ــروا
.أنةسهم أشخالاد يائسا يعيرون عت املساعدات امكومية
Notes
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A standing technical committee consists of various line Ministries, charged with the responsibility of
drafting State reports on international instruments. Namibia Non-Governmental Organization Forum
(NANGOF) is represented on the committee.
Article 78(2) of the Namibian Constitution.
(I 3121/2010) [2013], the plaintiff’s action was based on unlawful arrest and detention by defendant, the
Ministry of Safety and Security. The plaintiff was brought before a magistrate court four days after
arrest and was detained in violation of Article 11(3) of the Namibian Constitution. The Court awarded
damages to the plaintiff.
in particular Principle 9.3 which state that effective self-regulation is the best system for promoting high
standards in the media.
The National Household Income and Expenditure survey ( NHIES) is conducted every five years in the
country by the National Statistics Agency.
Towards the Elimination of the worst forms of Child Labour.
Heard on 28 June 2007 and delivered on 11 July 2007 by the High Court of Namibia ( Case

No. (P) I 1548/2005).
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