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ناميبيا
هـ ــتا التجتريـ ــر وماـ ــا لةميفةومـ ــاي ال ـ ـوااتة ا ججتـ ــااير ها ـ ــاي امليفاهـ ــداي ا ـ ـرا اي
اخلاص ــمبا يف ــا ا اللـ ـ املتعل ــاي التيفةاجت ــاي الـ ـوااتة م ــا الد ل ــمب امليفنا ــمبا ا ججت ــااير م ــو
األمــم املتحــدة ال ــام إلجتــو ،ا ن ــانا ا وــئ الل ـ مــا ـامسي األمــم املتحــدة الر اــمب الاي
الصــةمبو التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ا ججتاــدا عاإلــد األاصــو ليفــدت التةمــايو لت ــت ةــو
ــاي
النص ـوص التامة ـمب ير ــو اليفــوتة ثا الو ـامسي املر يفاــمبو ر يتأــما التجتريــر يــمب اا
نل ــر اارتاع ــاي م ــا امل وم ــامب ال ــامامب إلجت ــو ،ا ن ــان ي ــت م ــا ي ــرت من ــا ا التجت ــااير
البااناي اليفةنامب الصاتاة ا امل ومامبو هـو يتبـا املبـاتل التو ا اـمب اليفامـمب الـد ا تمـدها ةـ
عجتــو ،ا ن ــان ا مجتــرا 119/17و اــد الكــري ةــو جــو من ي ـ ا عواج ـ ايــمب الــن
مرا ــا امليفةومــاي ال ـوااتة ا التجتريــرو يا اــد ا ث ــدات التجتريــر ت ايــمب ارتــتيفرا الت ــوااي
الد عد د ا جة ال رتةو
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أوال -المعلومات األساسية واإلطار
ألف -نطاق االلتزامات الدولية

()1

 -1المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

( )2

اإلالمب نا اجلولمب ال اعجتمب
التصديي ارنأمال ارج ااا ــمب الد لا ــمب لةجتأ ــا ة ــو ا ــا
جتال التمااا اليفنصري ()1982
اخلتفمب
اليف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــد اخلـ ـ ـ ـ ــاص عـ ـ ـ ـ ــاإلجتو،
اراتصـ ـ ـ ــاتيمب ار تما اـ ـ ـ ــمب الثجتافاـ ـ ـ ــمب
()1994
اليف ــد ال ــد اخل ــاص ع ــاإلجتو ،املدنا ــمب
ال ااتامب ()1994
الرب جوكـ ــول اررتاـ ــااي الثـ ــاين املةحـ ــي
عاليف د الد اخلـاص عـاإلجتو ،املدناـمب
ال ااتامب () 1994
اج اااـ ــمب الجتأـ ــا ةـ ــو اـ ــا جـ ــتال
التمااا مد املر ة ()1992
اج ااا ــمب مناهأ ــمب التيف ــتي و ــئ م ــا
مر ب امليفامةمب اليفجتوعـمب الجتاتـامب
التثن انامب امل انمب ()1994
اج ااامب عجتو ،ال ق ()1990
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،
ال ـ ـ ــق عاـ ـ ــلن اج ـ ـ ـرتا األ ـ ـ ــال ا
املناز اي امل ةحمب () 2002
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،
ال ــق عاــلن عاــا األ ــال اتــت تل
األ ــال ا الب ــا ا امل ـوات ا عاعاــمب
() 2002
اج ااا ـ ـ ـ ـ ــمب عجت ـ ـ ـ ـ ــو ،األج ـ ـ ـ ـ ــخاص ال ي
ا اامب ()2007
التح ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي  /الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،
ا تناي
ال ـ ـ ــق عاـ ـ ــلن اج ـ ـ ـرتا األ ـ ـ ــال ا
املناز ـ ـ ــاي امل ـ ـ ــةحمب (ث ـ ـ ــتن عاـ ـ ــلن
املــاتة )2(3ا تــا التيناــد  18تــنمبا
) 2002
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ا را اي املتختة عيفد ارتتيفرا  مل ييصدّ ،ةا ا/مل جيجتبق

الرب جوك ـ ـ ـ ـ ـ ــول اررتا ـ ـ ـ ـ ـ ــااي رج ااا ـ ـ ـ ـ ـ ــمب
مناهأمب التيفتي
ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو ،اــا
اليفمال امل ا ريا فرات ترهم
ارج ااا ـ ـ ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ـ ـ ــمب إلماي ـ ـ ـ ـ ــمب ا ـ ـ ـ ـ ــا
األجخاص ما اررت ا الجت ري
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اإلالمب نا اجلولمب ال اعجتمب
ث ـ ـ ـرا اي الاـ ـ ــتو الرب جوك ـ ــول اررتا ـ ــااي األ ل املةح ـ ــي
التحجتاي ا را اي عاليف د الد اخلـاص عـاإلجتو ،املدناـمب
()3
ال ااتامب ()1994
اليفا ةمب 
الرب جوكول اررتاااي رج اااـمب الجتأـا
ةو اا جـتال التمااـا مـد املـر ةا
املاتة )2000( 8
اج اااــمب مناهأــمب التيفــتي ا املــاتة 20
()1994
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،
األجـ ـ ــخاص ال ي ا ااـ ـ ــمبا املـ ـ ــاتة 6
()2007

ا را اي املتختة عيفد ارتتيفرا  مل ييصدّ ،ةا ا/مل جيجتبق

ارج ااا ـمب الد لا ــمب لةجتأ ــا ة ــو ا ــا
جتال التمااا اليفنصريا املاتة14
الرب جوكــول اررتاــااي املةحــي عاليف ــد
الـ ــد اخلـ ــاص عـ ــاإلجتو ،اراتصـ ــاتيمب
ار تما امب الثجتافامب
اليف ــد الــد اخلــاص عــاإلجتو ،املدناــمب
ال ااتامبا املاتة41
اج ااا ـ ــمب مناهأ ـ ــمب التيف ـ ــتي ا املاتج ـ ــان
)1994( 22 21
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،
ال ق املتيفةي عإ را ججتدمي البتواي
ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو ،اــا
اليفمال امل ا ريا فرات ترهم
ارج ااا ـ ـ ـ ـ ــمب الد لا ـ ـ ـ ـ ــمب إلماي ـ ـ ـ ـ ــمب ا ـ ـ ـ ـ ــا
األجخاص ما اررت ا الجت ري

 -1ا ال 2015ا جـييفد الةينـمب امليفناـمب عالجتأـا ةـو التمااـا مـد املـر ة ناماباـا ةـو النلـر
ا التص ــديي ة ــو ارج ااا ــمب الد لا ــمب إلماي ــمب ا ــا األج ــخاص م ــا اررت ــا الجت ــريا ارج ااا ــمب
الد لاـمب إلمايــمب عجتـو ،اــا اليفمـال امل ــا ريا فـرات تــرهما اج اااـمب منلمــمب اليفمـق الد لاــمب املتيفةجتــمب
عاليفمال املنالانيا ( 2011اام )4()189و
ا ـ ــال 2012ا ص ـ ــد جلن ـ ــمب عجت ـ ــو ،ال ـ ــق ع ـ ــلن جصـ ـ ـ ّد ،نامابا ـ ــا ة ـ ــو الرب جوك ـ ــول
-2
اررتاــااي رج اااــمب عجتــو ،ال ــق املتيفةــي عــإ را ججتــدمي البتوــايا الرب جوكــول اررتاــااي املةحــي
عاليف ــد الــد اخلــاص عــاإلجتو ،اراتصــاتيمب ار تما اــمب الثجتافاــمبا الرب جوكــول اررتاــااي رج اااــمب
مناهأ ــمب التيف ــتي ا ارج ااا ــمب الد لا ــمب إلماي ــمب ا ــا األج ــخاص م ــا اررت ــا الجت ــريا ارج ااا ــمب
الد لاــمب إلمايــمب عجتــو ،اــا اليفمــال امل ــا ريا ف ـرات تــرهم()5و صــد يأــا عــلن جص ـ ّد ،ناماباــا
ةــو اج اااــمب رهــاي عاــلن فايــمب األ ــال التيفــا ن ا ــال التبـ ةــو الصــيفاد الــد ()6ا اج اااــمب
منلممب اليفمق الد لامب املتيفةجتمب عاليفمال املنالانيا ( 2011اام )7()189و
ا ـ ــال 2012ا عثّـ ــد املجتـ ــراة اخلاصـ ــمب امليفناـ ــمب يف ـ ــللمب ال جتـ ــر املـ ــداا عجتـ ــو ،ا ن ـ ــان
-3
عتومــمب ناماباــا ةــو التصــديي ةــو الرب جوكــول اررتاــااي املةحــي عاليف ــد الــد اخلــاص عــاإلجتو،
اراتصــاتيمب ار تما اــمب الثجتافاــمبا ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو ،اــا اليفمــال امل ــا ريا ف ـرات
ترهما الرب جوكول اررتاااي رج ااامب عجتو ،ال ق املتيفةي عإ را ججتدمي البتواي()8و
جــييفد منلمــمب األمــم املتحــدة لةرتعاــمب اليفةــم الثجتافــمب (الاون ــتو) ناماباــا ةــو التصــديي
-4
()9
ةو اج ااامب الاون تو املتيفةجتمب يفتافحمب التمااا ا ال التيفةام و

GE.15-20584

3/20

A/HRC/WG.6/24/NAM/2

الك ــري امل ومـ ـامب ال ــامامب لا ــا ن الت ــني ن ا ــاا الجت ــانوين لةين ــامب ال ــتي جنلّم ـ ـ
-5
امل ــاتة  4م ــا تت ــتوا واي ــمب نامابا ــا (الدت ــتوا) ا ــانون ــال  1990لاي ــاتة جنل ــام اكت ــاب
فجتــدان اجلن ــامب الناماباــمبا ر يــتكران ج ــا ا ــا مــن اجلن ــامب لأل ــال ــو الن ـ الــتيا يييفث ــر
ةــا م ا ناماباــاو صــد عــلن جنلــر ناماباــا ا ارنأــمال ثا اج اااــمب ــال  1954املتيفةجتــمب عومــا
األجخاص دمي اجلن ـامبا اج اااـمب ـال  1961عاـلن ر ـح عـاري انيفـدال اجلن ـامبا عـلن جيفاـد
النلر ا التارييفاي املااا ثلا ا ت ()10و
 -2صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
اإلالمب نا اجلولمب ال اعجتمب
التصديي ارنأمال اج ااا ــمب من ــا رمي ــمب ا ع ــاتة اجلما ا ــمب امليفااب ــمب
ةا ا
اخلتفمب
نل ـ ـ ــال ا م ـ ـ ــا األتات ـ ـ ـ لةمحتم ـ ـ ــمب اجلنامسا ـ ـ ــمب
الد لامب
()11
عر جوكول عالئمو
ارج ااا ـ ــاي املتيفةجت ـ ــمب ع ـ ــالت ني األج ـ ــخاص
دمي اجلن ـامب (عاتـتثنا اج اااـمب ـال 1954
عا ـ ــلن م ـ ــا األج ـ ــخاص ـ ــدمي اجلن ـ ــامبا
اج ااا ــمب ــال  1961عا ــلن ر ــح ع ــاري
()12
انيفدال اجلن امب)
اج ااا ــاي نا ــخ املاار ــمب  12ب /و ـ ـ
 1949عر جوكوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافاان األ ل
()13
الثاين
()15
ارج ااااي األتاتامب ملنلممب اليفمق الد لامب

ا را اي املتختة عيفد ارتتيفرا  مل ييصدّ ،ةا ا

اج اااـ ـ ـ ــمب الاون ـ ـ ـ ــتو املتيفةجتـ ـ ـ ــمب
يفتافحـ ـ ـ ــمب التمااـ ـ ـ ــا ا ـ ـ ـ ــال

التيفةام

اج اااـ ـ ــمب ـ ـ ــال  1961عاـ ـ ــلن
ر ـ ـ ـ ـ ـ ــح عـ ـ ـ ـ ـ ــاري انيفـ ـ ـ ـ ـ ــدال
اجلن امب
الرب جوك ـ ــول ا م ـ ــاا الثال ـ ـ ـ
رج ااا ـ ـ ـ ـ ــاي نا ـ ـ ـ ـ ــخ ليف ـ ـ ـ ـ ــال
()14
1949
اج اااتــا منلمــمب اليفمــق الد لاــمب
()16
اام 189 169

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
رعــد الةين ــمب امليفناــمب عالجتأ ــا ة ــو التمااــا م ــد املــر ة ــا الجتة ــي مــا ن امل ــاتة  10م ــا
-6
الدتــتوا جــن ةــو اامسمــمب م ةجتــمب مــا تــباب التمااــا احمللــواة ر جاــمق التمااــا ةــو تــا اإلالــمب
ار تما ا ــمب ا ص ــاعمب ع ــئ نجتـ ـ املنا ــمب الباـ ـريمبو ص ــد ع ــلن جيفتم ــد نامابا ــا جيفري ــا اانونا ــا
جامت لةتمااا متااا ما اج ااامب الجتأا ةو اا جتال التمااا مد املر ة()17و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا اةجت ــا ألن الدتــتوا ييفـ ّـر ال ــق علن ـ ي جــخ ت ن
-7
ت ــا ال اتت ــمب ا ــرةو ص ــد ع ــلن جيفـ ـ ّدل نامابا ــا الدت ــتوا ا ــا التاـ ـرييفاي الجتامسم ــمب م ــا ــق
موا ممب التيفريخ اليفال لة ق لامتثق رج ااامب عجتو ،ال ق()18و
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رعلد جلنمب عجتو ،ال ق وت نلـم اانوناـمب متيفـدتة ا ناماباـاا رعـد ـا اةجت ـا مـا
-8
ن الجتــانون اليفــرا املمااتــاي اليفرفاــمب ر جتماجــو مـا اج اااــمب عجتــو ،ال ــقا ر تــاما جةـ املتيفةجتــمب
ع ــا الــا ا ال ــت ،امل ـئاأو صــد الةينــمب عــلن جتــون األتــبجتامب لألعتــال الدتــتوايمب الجت ـوانني
التارييفامب ةو الجتانون اليفرا ا عاري وت جأااب()19و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا اةجت ــا مــا ن اــانون امل ــا اة عــني األجــخاص املتــا نيا
-9
الــتي عــدت تــا الثامنــمب اــرة تــنا تناــا لةــا ا ا ر ين بــي ةــو الــا ا اليفــراو صــد عــلن ج بّــي
ناماباــا الــن ال ـواات ا اــانون امل ــا اة عــني األجــخاص املتــا ني املتيفةــي عال ــا الــدناا لةــا ا ةــو
الا ا اليفرا()20و
صــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب يف ــللمب ال جتــر املــداا عــلن جــن ّجت ناماباــا اــانون ج ــياق املــاتت
-10
الــا ا الوفــاة ليفــال  1963لاتماجــو مــا التاامااــا ا ــال عجتــو ،ا ن ــانا عــلن جرا ــا اــانون
امل ــا اة عــني األجــخاص املتــا ني ليفــال  1996ل ــا اــا األعتــال التمااايــمبا يفــا فا ــا جة ـ الــد
جا ر ا اإلجتو ،الد جندا ا ث اا الا ا مةتامب األاام املئاأ()21و
 -11رعلد الةينمب امليفناـمب عالجتأـا ةـو التمااـا مـد املـر ة عجتةـي ـدل النلـر عيفـد ا ـدت مـا
ماـاايا الجتـوانني الــد جـا ر ا التمتـا ملجتــو ،املـر ةا مـا اباــق جةـ املتيفةجتـمب عــالا ا ار ـرتا عــالا ا
اليفـ ــرا الجت ـ ـواتة املةتاـ ــمب الا اـ ــمب ال ـ ــت ،امل ـ ـئاأ عـ ــت صـ ــامبا ـ ــدل ـ ــوت ث ـ ــاا زم ـ ـ ـ ــدت
ال ر مب()22و
ر تماتهاو ت د ناماباا ثا ا تمات مااايا الجتوانني امليفةجتمب ةو
 -12عثّــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق نامابا ــا ة ــو ا ت ـرا ا ا تم ــات ما ــر ا ــانون ا اي ــمب فاي ــمب
ال ق مار اانون نلال دالمب األ ال()23و
ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو ،ا ن ــان ثا ناماباــا ن ججت ـ ّدل ميفةومــاي عاــلن مــا ثالا كانــد
-13
جيفتال ثل ـا اـانون نمنـا الةـواطنا ث ـاتة ثتاا علـر التمااـا ا اليفمـق ةـو تـا املاـق اجلن ـ ا
ثتاا فايمب األجخاص التيا ييفااون ا تااي مثةامب ا اانون متافحمب اليفنخ املنا ()24و

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامةجيم 
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
املات مب الو نامب إلجتو ،ا ن ان
متت

مني امللامل

()25


()26

املركا نا اجلولمب ال اعجتمب

املركا نا اجلولمب اإلالامب

لخ ()2006

لخ () 2011



 -14رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا اةجت ــا ثزا اةــمب املــومل ني امل ـواات ا متت ـ مــني امللــاملو
عثّــد ناماباــا ةــو جا يــد املتت ـ عــاملواات التزمــمب لأــمان مة ـ عاتــتجتتل ك ــا ةو ت ــد ناماباــا
ثا ثناا جيفبمب إلجتو ،ال ق ا املتت ()27و
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 -15رعلــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق عجتةــي ن زااة امل ـا اة عــني اجلن ــني ا ايــمب ال ــق ج تجتــر ثا
الجتــدا التــاا مــا املــومل ني امل ـوااتو عثّــد ناماباــا ةــو جيفايــا الــد ا التن ــاجت الــتي جأ ـ ةا ع ـ
الـ ــوزااة لتـ ــتمتا مـ ــا جن ـ ــاي ا ـ ـرا اي املتخـ ــتة ا ـ ــال عجتـ ــو ،ال ـ ــق ةـ ــو جـ ــو فيفـ ــال عـ ــني
الجت ا اي املختة مب اصد الربنامج الو لأل ال ( )2016-2012ع يفالامب()28و
اعبــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة عا تمــات ال ااتــمب اجلن ــانامب الو ناــمب
ّ -16
()29
( )2020-2010ا تمات ر مب اليفمق الو نامب لةم ا اة عني اجلن ني ( )2020-2010و

ثانيا -التعاون مع آليات حقوق اإلنسان

المعاهدات
ألف -التعاون مع هيئات
 -1حالة اإلبالغ
ها مب امليفاهدة
جلنـ ـ ـ ـ ــمب الجتأـ ـ ـ ـ ــا ةـ ـ ـ ـ ــو
التمااا اليفنصري
الةين ــمب امليفنا ــمب ع ــاإلجتو،
اراتصاتيمب ار تما امب
الثجتافامب
الةين ـ ــمب امليفنا ـ ــمب ملجت ـ ــو،
ا ن ان
الةين ــمب امليفنا ــمب عالجتأ ــا
ةو التمااا مد املر ة
جلنمب مناهأمب التيفتي
جلنمب عجتو ،ال ق

املتعلــاي اخلتاماــمب ال ـوااتة رر ججترير ايدل منت ر ــر متعل ــاي
عالمب ا عتغ

رتامامب
ارتتيفرا ال اعي
ا ارتتيفرا ال 
اعي
ب /و

2014

-

-

2014

-

مل يينلــر عيفــد ا التجتــااير مــا الثالـ
ثا اخلام ار
يينلر ا التجترير األ ل ا ال 2016

متوز/يولا 2004

2014

-

يينلر ا التجترير الثاين ا ال 2016

كانون الثاين/يناير 2007

2013

ياا/مايو 1997
كانون الثاين/يناير 1994

2015
2009

متوز/يولا  2015حيني مو د ججتـدمي التجتريـر ال ـات ا ـال
2019
مل يينلر عيفد ا التجترير الثاين
جاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريا األ ل /حيــني مو ــد ججتــدمي التجتــااير مــا الراعــا ثا
كتوعر  2012ال ــات ا ــال 2017ا ج ــلرر ججت ــدمي
التجتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األ ل يفو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الرب جوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
اررتاــااي رج اااــمب عجتــو ،ال ــق عاــلن
اجـ ـرتا األ ــال ا املناز ــاي امل ــةحمبا
التجتري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األ ل يفو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الرب جوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
اررتاــااي عاــلن عاــا األ ــال اتــت تل
األ ـال ا الب ـا ا املـوات ا عاعاـمب منــت
ال 2004
ج ـ ـ ــلرر ججت ـ ـ ــدمي التجتري ـ ـ ــر األ ل من ـ ـ ــت ـ ـ ــال
2010

الةين ـ ـ ــمب امليفنا ـ ـ ــمب ملجت ـ ـ ــو- ،
األجخاص ال ي ا اامب
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 -2الردود على طلبات المتابعة المحددة لهيئات المعاهدات

املتعلاي اخلتامامب
ها مب امليفاهدة

املو ـد املجترا املومو

جلنمب الجتأا ةو التمااا اليفنصري

2009

الةينمب امليفنامب ملجتو ،ا ن ان

2005

الجت ـوانني اليفرفاــمبا ر ــاب التراهاــمبا اوتصــاب -
()30
الن ا ما ا مب ال ان
()31
الا ا اليفراا ورمي التيفتي

باء -التعاون مع اإلجراءات الخاصة

()32

ت وة تامسممب
الاياااي الد ي ر 
يد
الاياااي املوافي ةا ا ما عا املبد
الاياااي الد ية ث راؤها
الرت ت ةو اتامسق ارت ا ايا الندا اي اليفا ةمب

جاايخ التجتدمي


الراهنمب 

اإلالمب نا اجلولمب ال اعجتمب

اإلالمب

ر

ر
املاا الصر الصح 
الايفوب األصةامب
ال جتر املداا

ال ريي اليفامق امليف عالاركاي رب الو نامب
املاا الصر الصح 
املدافيفون ا عجتو ،ا ن ان
ي ِّ د اتالتان ثا اإلتوممب نا ال رتة ااد ارتتيفرا ا مل جرت ةو ي من ماو

جيم -التعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -17ا ّدمد ناماباا م امهمب مالامب ثا امل ومامب ال امامب عجتو ،ا ن ان ا ال )33(2012و

ثالثا -تنفي ووال االلتزام ووات الدولي ووة المتعلق ووة بحق وووق اإلنس ووان م ووع مراع وواة الق ووانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -18رعــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة ــا الجتةــي ثزا اتــتمراا املمااتــاي
الأ ــااة الجتوال ـ ـ النم ا ــمب التمااايـ ــمب املواا ــخ األعويـ ــمب امل ــتحتممب عاـ ــلن ت اا م ــا لااي املـ ــر ة
()34
الر ق ا األترة اجملتما و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا عــالز الجتةــي ثزا اتــتمراا انتاــاا ااتــاي جيفةــام اجلــن
-19
ال ــا ا املبت ــرا ثزا ــدل اي ــاال نامابا ــا ي ر ـواي لتو ا ــي ه ــت املماات ــاي الأ ــااة اإل ــد من ــا
عاتق من ي ا يفا ا الل ا ريي فر جتوعاي()35و
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 -20رعلــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة ن ناماباــا مل يوــر عيفــد تااتــمب ــا
عيم املمااتاي التجتةاديـمب الأـااة انتاـااهاا ـا جـل ئ ج باـي اـانون ال ـة اي التجتةاديـمب (ااـم 25
ليف ـ ــال  )2000ا ـ ــانون احمل ـ ــاكم األهةا ـ ــمب ليف ـ ــال 2003ا م ـ ــا ـ ــق م ـ ــمان الجتأ ـ ــا ة ـ ــو اليف ـ ــاتاي
املمااتاي املااليمب لةمر ة()36و
رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا اةجت ــا ثزا الجتـ ـوانني املماات ــاي اليفرفا ــمب ال ــد متا ــا م ــد
-21
()37
الن ــا ال تاــايا يفــا فا ــا املتيفةجتــمب عــالا ا امل ـئاأ و صــد الةينــمب عــلن جتــاف ناماباــا التمااــا
ال ــتي جوا ـ ـ الن ــا ال تا ــاي ا ث ــاا الجت ــانون اليف ــراا ع ــلن جرا ــا ا ــا الجتـ ـوانني املدنا ــمب الاي
الصــةمب هبــد الجتأــا ةــو التمااــا مــد الن ــا ال تاــايا ر تــاما ا عتــال اــانون امل ــا اة عــني
األج ــخاص املت ــا ني ()1996ا يف ــا فا ــا جةـ ـ ال ــد ج ــا ر ا اإلجت ــو ،ال ــد جن ــدا ا ث ــاا ال ــا ا
مةتامب األاام املئاأ()38و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي ثزا التمااــا الواتــا ارنتاــاا مــد ــال ا ــاي
-22
ال ــتان األص ــةانيا ياص ــمب األ فاهامب ــا ال ــانا التماا ــا م ــد األ ــال ال ي ا اا ــمب األ ــال
التيا ييفااون ا ال جتر ال الاواا األ ال الت ني امل ا ريا()39و
رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي م ــا ن ةثـ ـ األ ــال ت ن ت ــا اخلام ــمب فجتـ ـ
-23
حيمة ــون ج ـ ـ اتة م ــاتتا ن ج ــياق املوالاـ ــد م ــنخ ح ا املن ــا ي الري ا ــمبا ر ت ــاما ا من جتـ ــد
كاعري كافـان وا عـني األ ـال الـتيا ييفااـون ا ال جتـرو عثّـد ناماباـا ةـو ن جصـدا جـ اتاي
ماتت انامب جلماا األ ال ت ن متااا()40و

باء -حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
 -24ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو ،ا ن ــان ميفةومــاي ــا تــو ماــر اــانون متافحــمب رميــمب
التيفتي عالمب ا تمات و ةبد يأا ثا ناماباـا التيفةاـي ةـو التجتـااير الـد جـا م عـد أ اتـتخدال
م ــرط لةجتــوة مةاــاي اتــق وــئ اانوناــمب جيف ـ امب ةــو يــد الاــر مبا ةــو التجتــااير الــد جاــئ ثا
ن ف ـرات الاــر مب حيتيــا ن املاــت تي عــاجلن عانتلــال يترهــو ا ةــو ااتــمب اجلــن ابــق ثرــت
تباة ا()41و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي ثزا التخة ـ ــا املوالاــد اجلــدت ( نالــتخة مــا
-25
مرتمها ا ال الـ ااج ـا ـدت عـاري فـق املراهجتـاي اوتصـاب األ ـال
الرمان) ت األ الا ّ
مــيفخ الوصــول ثا ا ايــمب الصــحمب اجلن ــامب ا تاعاــمبو ال ّكــري ناماباــا عوا ـ مــمان عــي اــا
األ ــال ا اإلاــاة البجتــا النمــا ــا ريــي التصــدي لألتــباب اجلتايــمب إلمــق املراهجتــايا ت ــم
املراهجتاي اإلوامق جوفئ ردماي الصحمب اجلن امب ا تاعامب املناتبمب هلا()42و
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رع ــد الةين ــمب امليفنا ــمب عالجتأ ــا ة ــو التماا ــا م ــد امل ــر ة ــا الجتة ــي ثزا ارنتا ــاا الوات ــا
-26
لةيفنــخ مــد الن ــا ال تاــايا مــا اباــق اروتصــاب الجتتــق ةــو يــد اليفاــئو صــد عــلن جأــما
نامابا ــا التحجتا ــي ا ا ــا ع ــاري اليفن ــخ م ــد الن ــا ال تا ــاي مجتام ــاة اجلن ــاة ميف ــاابت م ة ــو
()43
جيفيـق ناماباـا ا مـا اا ـدة الباانـاي الو ناـمب املجترتعـمب ـا
النحو املنات
و صـد يأـا عـلن ّ
اليفنخ الجتامسم ةو نو اجلن ()44و
 -27جــيفري جلنــمب عجتــو ،ال ــق عــاجلا ثزا انتاــاا ار تــدا ةــو الن ــا األ ــال اليفنــخ
مــدهم ةــو ن ــا ،اتــاا يفــا ا الل ـ اروتصــاب ار تــدا اجلن ـ ا املــداا ا املنــالا ثزا
ااج ا ن بمب انتاـاا اوتصـاب األ ـال مـا انـ فـرات األتـرة مجتـدم الر ايـمب املداتـني الا مـا
احملةاــنيا ثزا ارنتاــاا الواتــا الن ــا ،لت ــويمب الجتأــايا رــاا ن ــا ،الجتأــا ا يفــا يــاتي ثا ثفــتي
اجلناة مـا اليفجتـابو عثّـد ناماباـا ةـو ثن ـاال التاـريا املتيفةـي عار تـدا ارتـت تل اجلن ـ ثعالـمب
اجلنــاة ثا الجتأــا ا مــا اتـرتاجايامب ناــمب لتةباــمب اعتاا ــاي األ ــال مــحايا ارتــت تل اجلن ـ
اليفنــخ اجلن ـ ()45و عثّــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة جلنــمب عجتــو ،ال ــق
عتوممب ناماباا ةو جيفديق اانون متافحمب اروتصاب ت ن جلرئ()46و
 -28الك ــر املجت ــرا اخل ــاص امليفـ ـ ملجت ــو ،الا ــيفوب األص ــةامب ن ججت ــااير جث ــئ ارنا ــا عة تـ ـ ــا
جيفـ ّـر فتاــاي ال ــان لايــتا اجلن ـ ةــو يــد املداتــني()47و الكــر ن ـ ينب ـ لناماباــا التحجتاــي ا
ي ماا م ملد أ ثيتا ن ل تااي الايفوب األصةامب ا املداا ()48و
رع ـ ــد جلن ـ ــمب عجت ـ ــو ،ال ـ ــق ـ ــا الجتة ـ ــي ثزا انتا ـ ــاا اات ـ ــاي جيفة ـ ــام اجل ـ ــن ال ـ ــا ا
-29
()49
املبتــر و ت ــد الةينــمب ناماباــا ثا ثنـاال جتوعــاي نامساــمب مدناــمب مناتــبمب ةــو األفـراتا يفــا فــا م
يارتكون فا ا()50و
الا ما التجتةاديونا ا ياييفون ةو ااتاي جيفةام اجلن
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي ثزا اتــتمراا انتاــاا ااتــمب اليفجتوعــمب البدنا ـمب ة ــو
-30
ن ــا ،اتــا ا اــا ال ــااااي()51و صــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة ع ـلن
جتثّـخ ناماباــا ــوت ثن ــاال الجتــانون لةحــد مــا اليفجتوعــمب البدناــمب هبــد الجتأــا ةــو اتــتخدام ا ا
ا ــا ال ــاااايا ر ت ــاما ا ال ــاا ،املدات ـ ا ع ـلن جيف ــاز ات ــتخدال األج ــتال و ــئ اليفنا ــمب م ــا
التلتي ـ ()52و ص ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ع ـلن جأ ــا نامابا ــا ات ـرتاجايامب نا ــمب ج ــامةمب ملن ــا ا ــا
جتال اليفنخ مد األ الا ما ثيت اهتمال راص لةبيفد اجلن اين لةيفنخ()53و
ــدتي جلنــمب عجتــو ،ال ـق ا ـراب ــا الجتةــي ثزا انتاــاا مــق األ ــالا ر تــاما ا
-31
الجت ــا و ــئ الر ـ ا املن ــا ي الري ا ــمبا ثزا ــوت ججت ــااير ج ا ــد عات ــت تل األ ــال ثي ــتامس م ا
ا ــا اخلدمــمب املنالا ـمب الااا ـمبا يفــا ا الل ـ ا يــتا البــدين اإلرمــان مــا التيفةــام اليفمــق ل ــا اي
ويةــمبا ثزا انتاــاا تــو جــتال مــق األ ــالا يفــا فا ــا األ مــال اخل ــرةو عثّـد ناماباــا ةــو
التصدي ليفمق األ الا ما الرتكاا عصواة راصمب ةو تو جتال مق األ ال()54و
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رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي ثزا ججت ــااير ج ا ــد ع ــلن ــال الاـ ـواا يتيفرم ــون
-32
عصـواة منتلمـمب لتتـت تل ا يـتا التمااـا الوصــما كـتل لةتوااـخ ارعتيـاز مـا انـ فـرات
الاــر مبو ص ــد ع ـلن جأ ــا نامابا ــا ات ـرتاجايامب ج ــامةمب إلمايــمب ــال الا ـواا ا مــا ثي ــت اهتم ــال
رــاص لتــون فتاــاي الا ـواا رمــمب لايــتا ارتــت تل اجلن ـ اإلمــق املبتــرا ع ـلن جباجــر فــواا
التحجتا ـ ــي ا الا ـ ــتا املتيفةجت ـ ـ ـمب عإت ـ ــا ة ميفامة ـ ــمب ـ ـ ــال الا ـ ـ ـواا ثي ـ ــتامس م مـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ف ـ ـ ـرات
الار مب()55و
اعبــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة عا تمــات اــانون ا ايــمب فايــمب ال ــق
-33
ّ
ليف ــال 2015ا ال ــتي يتأ ــما فص ــت ــا متافح ــمب ارو ــاا عاأل ــالا ع ــل ل ثتان ــمب نامسا ــمب جن ــوي
ة ــو اأ ــامب او ــاا عاألج ــخاص ا ــال 2015و رع ــد ــا اةجت ــا م ــا ن نامابا ــا ر يـ ـاال عة ــد
مصـ ــدا مجتصـ ــد لتوـ ــاا عاألجـ ــخاص()56و رعـ ــد جلنـ ــمب عجتـ ــو ،ال ـ ــق ـ ــا الجتةـ ــي ثزا اروـ ــاا
عاأل ال تارق ناماباا ثلا ـا ألوـرا اليفمـق ا الااا ـمب عنـا ال ـر،ا اليفمـق كبا ـمب اتـت تهلم ا
وــااة اجلــن ا اتــتخدام م ا ا ايــمب املاجــامب ا ايــمب األ ــال()57و صــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا
ة ــو التماا ــا م ــد امل ــر ة جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ع ـلن جأ ــا نامابا ــا ج ــا جا ـرييفاي ج ــامةمب ملتافح ــمب
اروــاا فجتــا لةجتوا ــد امليفــايئ الد لاــمب()58و صــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ةــو التمااــا مــد املــر ة
عـلن جتثـخ ناماباـا ـوت التيفــا ن الثنـامس ا اةامـ الـد ملنــا اروـاا عاألجـخاصا ر تـاما مــا
ت ل اجلواا()59و

جيم -إحامة العدل وسيادة القانون
 -34رعد جلنمب عجتو ،ال ـق ـا الجتةـي ثزا ال ـا الـدناا لةم ـا لامب اجلنامساـمبا احملـدتة ا تـبيفمب
ـوالا ــدل ــوت مرافــي اعتيــاز لصصــمب لأل ــالا الــتكوا مــن م ا نــاأا اعتيــاز األ ــال
ـرتي مــا ارعتيــازو صــد عــلن ج ـوامسم ناماباــا نلــال اأــا األعــداأ موا مــمب
مــا البــال نيا جـ ّ
جامــمب مــا امليفــايئ الاي الصــةمبو عثّــد الةينــمب عتومــمب ناماباــا ةــو جيفــديق تــا امل ــا لامب اجلنامساــمبا
فايمب عجتو ،األ ال امل ةوعمب عريت م حت ني ما اعتيازهم تين م()60و
 -35رعل ــد الةين ــمب امليفنا ــمب عالجتأ ــا ة ــو التماا ــا م ــد امل ــر ة ن ا ــانون امل ــا دة الجتانونا ــمب
اام  29ليفال 1990ا امليفدل عالجتـانون ااـم  17ليفـال 2000ا يـن ةـو نلـال امل ـا دة الجتانوناـمبو
لتــا ملــق الجتةــي ي ــا اها ألن ثمتاناــمب صــول املــر ة ثا الجتأــا ر جـاال ــد تةا ييفــوت اللـ امساــا
ثا ي اأاي يفاد عل ا يعد د ا صند  ،امل ا دة الجتانونامب()61و
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دال -الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية
 -36ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو ،ا ن ــان ميفةومــاي ــا ثناــا مراكــا لت ـرتا يــن ةا ــا
اجل ــا ال ــات م ــا ا ــانون ارجص ــاري (الجت ــانون اا ــم  8ليف ــال )2009ا ةب ــد يأ ــا ميفةوم ــاي
م صةمب ا ا ع ظ ميفةوماي راصمب يفو الل الجتانون ي اوانني رر ()62و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي مــا ن  28ا املامســمب مــا األ ــال النــاماباني ت ن
-37
تــا الثامنــمب اــرة يتــال  /نمــيفا اإلــالنا ن  34ا املامســمب مــا األ ــال ر يجتامــون مــا عــد
الوالدياا ن  26ا املامسمب فجتـ مـا اـا األ ـال يجتامـون مـا كـق الوالـدياو صـد عـلن جتينـ
ناماباا فصق األ ال ا عا ت م األتريمب()63و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي مــا ن مةاــاي التبـ احملةاــمب الد لاــمب وــري ع ريجتــمب
-38
و ــئ ا ا ــمبا رعل ــد عجتة ــي ــدل ــوت جاـ ـرييفاي نا ـمب عا ــلن التبـ ـ ة ــو الص ــيفاد ال ــد ا م ــا
ييفـ ّـر األ ــال لتتــت تل اروــااو صــد عا تمــات اــانون جــامق لةتب ـ ةــو الصــيفاديا احملة ـ
الد ()64و
 -39رعلــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا ة ـو التمااــا مــد املــر ة ــوت جنلــام الــا ا اليفــرا مــا
رــتل مــا ماــر اــانون عاــلن ار ـرتا عــالا ا اليفــراا األرــت عنلــال ال ــت ،وــئ املـربا ي ــل
ا ث ــاا ما ــر ا ــانون ال ــت ،املجت ــرت و ت ــد نامابا ــا ثا فاي ــمب عجت ــو ،امل ــر ة ا ث ــاا تا ــاي
ارارتان ملتم الوااا ممان التوزيا املت ا ي لةممتةتاي الا امب ند اجتل الا ا ()65و
 -40ا ميفــر ا جــااة ثا اإلتــم الصــاتا ا اأــامب لوجــو ف ـران مــد ثن ـ عاجــت ر ـرياا
الجتأامب ااـم (T) I 1548/2005ا الـد ي ةـا فا ـا ن عرمـان األ ـال املولـديا رـاا ن ـا ،الـا ا مـا
املـ ـئاأ و ــئ تت ــتواي ن نالوص ــم ار تمـ ـا املةص ــي عاأل ــال املت ــوا ني عالان ــا تـ ـ ا احمل ــاال
ينتجت ــقا م ــدا كتحص ــاق عاص ــقا ثا األ ــال املول ــوتيا ر ــاا ث ــاا ال ــا ا نا ةب ــد الةين ــمب
امليفناــمب ملجتــو ،ا ن ــان ميفةومــاي ــا ميفامةــمب األ ــال املولــوتيا مــا تاــاي اامسمــمب ةــو الانــا
يتيفرم ــون لةتماا ــا ا املـ ـئاأا ــا الت ــداعئ املتخ ــتة
تـ ـ ا احمل ــاالا ر ت ــاما عا ــلن م ــا ثالا ك ــانوا (ّ)66
ملتافحمب التمااا الوصم ملتم الجتانون الوااا و

هاء -حرية التنقل
 -41الك ــري امل وم ــامب ال ــامامب لا ــا ن الت ــني ن نامابا ــا مل جاي ــد جوص ــامب ايــدِّمد ثلا ــا ن ــا
ارت ــتيفرا ال ــد اي الا ــامق ليف ــال  )67(2011ع ــلن ج ــح ال ــتح ظ ة ــو امل ــاتة  26م ــا اج ااا ــمب
ال  1951املتيفةجتـمب عومـا الت ـني()68ا جـااي امل ومـامب ثا اتـتمراا ـوت ـرة كبـئة ا ا ـاا
الجتــانوين فامــا يتيفةــي ملريــمب التنجتــقو مــا الناعاــمب اليفمةاــمبا ي بــي هــتا الــتح ظ مــا رــتل جو اـ اــانوين
صاتا ا اإلتوممب يفو املاتة  19ما اانون الت ني ا ناماباا (ار رتا املراابمب) ليفال 1999
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ال ــتي يجتأ ـ ع ــلن يجت ــام ا ــا مةتم ـ الةي ــو الت ــني ا م ــتو نمب ت ــئ لت ــنيو ج ــااي
امل وم ــامب ثا ن عري ــمب التنجت ــق ع ــي م ــا عجت ــو ،ا ن ــان ال ــد يت ة ــا الدت ــتواو ص ــد ع ــح
التح ظ عتيفديق الجتانون()69و

واو -حرية التعبير
 -42جــييفد الاون ــتو ناماباــا ةــو ا تمــات اــانون جــامق إلريــمب ا ــتل فجتــا لةميفــايئ الد لاــمبو
ص ــد ع ــلن جن ــا نامابا ــا صـ ـ مب اجل ــرل ــا التاـ ـ ئ جأ ــا عتام ــا يـ ـ ه ــتا ال ــةو ا ث ــاا
الجتانون املدين فجتا لةميفايئ الد لامب()70و

زاي -الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية
 -43رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي ثزا ــدل اج ــا ،ال ــا الــدناا لةيفمــقا الــد حيــدتها
اــانون اليفمــق ا  14امــاا تــا اتــتتمال التيفةــاما ه ـ  16امــاو صــد عــلن جيف ـ ّدل ناماباــا
اــانون اليفمــق فرتفــا ال ــا الــدناا لةيفمــق ثا تــا اتــتتمال الدااتــمبا عــلن جرفــا يأــا ال ــا الــدناا
ملاا لمب األ مال اخل رة ثا  18اما()71و
رعد الةينمب امليفنامب عالجتأا ةو التمااا مد املر ة ـا الجتةـي ثزا ااج ـا ميفـدري الب الـمب
-44
()72
عني الن ا و رعلد يأا عجتةي اتتمراا ال صق امل عني املر ة الر ق ا تو ،اليفمق و
رعد الةينمب امليفنامب عالجتأا ةـو التمااـا مـد املـر ة ـا الجتةـي ثزا ـدل ان بـا ،اإلـي ا
-45
ث ــازة األمومــمب الــد جــد ل  12تــبو ا ثرّ ةــو ف ــاي ميفاّنــمب مــا اليفــامتي ا ا ــا اليفمــق الر ـ و
صد علن جتخت ناماباا اخل واي التزمـمب لأـمان ان بـا ،هـت ا ـازة ةـو اليفـامتي ا الجت ـا
()73
زياتة مداا و
وئ الر ا علن جنلر ا م للمب مرا يفت ا هبد

حاء -الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق
 -46صــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب ملــي ا ن ــان ا اإلصــول ةــو ماــا الاــرب امللمونــمب رــدماي
الصــر الصــح عــلن جيفــرت ناماباــا صـراعمب عــاإلي ا املاــا اإلــي ا الصــر الصــح عوصـ ا عجتــني
رامــيفني لةمتعجتــمب الجتأ ـامسامبا عــلن جن ّ ــت نا ـ مب لةتو اــمبا ر تــاما لةجتأــاة احملــامنيا عاــلن بايفــمب
تاا ،اإلجتو ،اراتصاتيمب ار تما امب الثجتافامبا يفا فا ا اإلي ا املاا اإلي ا الصر الصح ()74و
 -47عثّــد املجت ــراة اخلاص ــمب امليفنا ــمب مل ـي ا ن ــان ا املا ــا الص ــر الص ــح نامابا ــا ة ــو ت ــا
اــانون ثتااة املـواات املامساــمب مــمان جــوفر مـواات كافاــمب لت باجتـ ج باجتــا فيفــارو عثّــد ناماباــا يأــا ةــو
تــا اــانون ثتااة البا ــمب مــمان جــوفر م ـواات كافاــمب لت باجت ـ ج باجتــا كــامتا جن ا ـت تااتــمب ثمــداتاي
املاا مرافي الصر الصح اترتاجايامب الصر الصح جن اتا كامت()75و
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ةبد املجتراة اخلاصمب امليفناـمب عـاإلي ا املاـا الصـر الصـح ثا ناماباـا ن جن ـي ماهلـا
-48
املتيفةجتـ ــمب عالصـ ــر الصـ ــح ا ع ـ ــر ،من ـ ــا منتـ ــد الصـ ــر الصـ ــح ا فجتـ ــا رت ـ ـرتاجايامب الصـ ــر
الص ــح و ةب ــد ثا نامابا ــا يأ ــا ن جيف ــاز نا ـ ـ مب التو ا ــمبا ا ــاري من ــا النلاف ــمب الص ــحامب
املو مب ثا اممب اجلم ـواا لتـا يأـا األناـ مب املو ـمب ثا أـا ال ـة اي التاـرييفامب الجتأـامسامب
التن اتيمبا عالتيفا ن ما متت مني امللامل()76و
 -49تــة د املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب عـاإلي ا املاــا الصــر الصــح الأــو ةــو مــر اة ثيــت
اهتمـال رـاص لةتحــدياي اخلاصـمب ا املنـا ي الري اــمبا يفـا ا اللـ عييفـد امل ـافمب ثا مراكــا جوزيـا املاــا
صاانمب هت املراكاا ع ر ،من ا ايـاال ر ـواي لتجتةاـق جةـ امل ـافاي ثناـا ها ـمب جنلاماـمب م ـتجتةمب
لرص ــد ججت ــدمي ر ــدماي املا ــا الص ــر الص ــح ا ر ت ــاما فام ــا يتيفة ــي ع ــاألتا التيفري ــاي نو ا ــمب
املاا و صد املجتراة اخلاصـمب يأـا عـلن جأـما ناماباـا ن متويـق اجملـال ا اةاماـمب يلرـت ا ار تبـاا
عالمب ال جتـر ا األاـالام م ـتو الت مـاا ارتـتبيفات ار تمـا فا ـاا يفـا يأـما جةباـمب اعتاا ـاي
الصر الصح ألكثر ال اي امااا ميف ا ا كق ثاةام()77و
رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي ثزا د تي ــمب اإلص ــول ة ــو ر ــدماي الص ــر
-50
الصح املاـا النلا ـمبا عـالنلر ثا ن  67ا املامسـمب مـا النـاماباني ر حيصـةون ةـو رـدماي صـر
ــنمب()78ا صــد عــلن جن ّ ــت ناماباــا جوصــامب املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب عـاإلي ا املاــا الصــر
صــح
الصــح املتيفةجتــمب عتوتــاا ريــمب مــني امللــامل لتاــمق جيفايــا فايــمب اإلجتــو ،اراتصــاتيمب ار تما اــمب
الثجتافامبا يفا ا الل اإلي ا اإلصول ةو املاا ردماي الصر الصح ()79و
 -51تة د املجتراة اخلاصمب امليفنامب يف للمب ال جتـر املـداا الأـو ةـو مـر اة حت ـني مةاـمب حتديـد
األج ــخاص امل ــاهةني لتت ــت اتة م ــا الأ ــمان ار تم ــا يف ــا يأ ــما مش ــول اخل ـ الجتامسم ــمب ألفجت ــر
ج ـرامس اجملتمــا جــدها عرمانــاا يفــا ا الل ـ األجــخاص الــتيا ييفااــون ا املنــا ي النامساــمبا ةــو
مـر اة ثزالـمب اــا اإلـوا ا ا تاايــمب الـد حتــد ا الواـد الـراها مــا ارنت ـا عــاملن الجتامسمـمبا ر تــاما
عتين ة امسي وئ رزممب جب ا ا را اي()80و
رعــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ــا الجتةــي مــا ن  34.4ا املامســمب مــا األ ــال ييفااــون حتــد
-52
ر ال جترا ما ن ميفدري تو ج تيمب األ ال التيا ييفااون ا ال جتر فااام ا تتهلم مرج يفمبو
ت ــد ناماباــا ثا التصــدي ل جتــر األ ــال مــيفخ عــاهلم عــإ را اي من ــا مــا ع ـرامج ج ــت د
األيتر امليفرممب لة جتر()81و صد يأا عالتصدي راج ا ميفدري تو ج تيمب األ ال()82و

طاء -الحق في الصحة
 -53مل ــق الجتة ــي ي ــا ا الةين ــمب امليفنا ــمب عالجتأ ــا ة ــو التماا ــا م ــد امل ــر ة ثزا ااج ــا ميف ــدري
انتاـاا فـئ نجتـ املنا ـمب الباـريمب/ا يدز ا ـا وــئ اأمـاا مـا تـ م ا زيـاتة ن ـبمب فاــاي
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األم ـ ــاي( )83و صـ ــد جلنـ ــمب عجتـ ــو ،ال ـ ــق عـ ــلن حت ّ ـ ــا ناماباـ ــا فـ ــرص عصـ ــول األم ـ ــاي ةـ ــو
ردماي ا ايمب األموممبا ر تاما ا املنا ي الري امب()84و
 -54ج ــدتي املجت ــراة اخلاص ــمب امليفنا ــمب يف ــللمب ال جت ــر امل ــداا ة ــو م ــر اة عص ــول الن ــا ة ــو
رــدماي ا ايــمب صــحامب منات ــبمب فامــا يتيفةــي عاإلمــقا ر ت ــاما ا املنــا ي الري اــمبا اإلصــول ة ــو
ر ــدماي ا اي ــمب ص ــحامب انا ــمب ن ــد اراتأ ــا ا ة ــو ر ــدماي جنل ــام ت ــرة الاي ــوتة جا ــمق
ا اجات ججتدمي املاواةا ما الرتكاا ةو الن ا الااعاي ال جتئاي()85و
رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي ثزا ج ــدين م ــتو املراف ــي الص ــحامب الت ا ج ــاي
-55
الصحامب عني األ ال التيا ييفااـون ا املنـا ي الري اـمب النامساـمبو عثّـد ناماباـا ةـو التصـدي أل ـ
اليفيا الصح الجتامسممب()86و
رعد الةينمب امليفنامب عالجتأـا ةـو التمااـا مـد املـر ة ـا الجتةـي ثزا ااج ـا ميفـدري فـق
-56
()87
املراهجت ــاي و رعـ ــد جلنـ ــمب عجت ــو ،ال ـ ــق ـ ــا الجتة ــي يأـ ــا ثزا اليفـ ــدت التب ــئ مـ ــا املراهجتـ ــاي
اإلوامــقا يفــا فــا ا مــا حيمةــا نتايــمب اروتصــابا ثزا ااج ــا ميفــدري ا صــاعمب عـاألمرا املنجتولــمب
ن ــااو ص ــد ع ــلن جأ ــما نامابا ــا ارت ــت اتة م ــا ر ــدماي ا اي ــمب الص ــحمب اجلن ــامب ا تاعا ــمب
ثجاعت ــاا ر ت ــاما ا املن ــا ي الري ا ــمبا ع ــلن جتص ــد راج ــا ميف ــدل ف ــق املراهجت ــايا جتثـ ـخ
التثجتاخ ا ال الصحمب ا تاعامبا يفا ا الل الثجتافمب اجلن امب لةمراهجتني()88و
تمــمب
اعبـد الةينـمب امليفناـمب عالجتأـا ةـو التمااـا مـد املـر ة عجتـراااي تمـمب ارتـت نا
ّ -57
الــنجتح ا ناماباــا ا اأ ــامب لو لو ر ـريا مــد نامابا ــاا ثال اأــد تمــمب ارت ــت نا عــلن ــتأ
ن ــا مصــاعاي ع ــئ نجت ـ املنا ــمب البا ـريمب ي ِّجتمــا ت ن م ـوافجتت ا امل ــتنئةا ا انت ــا إلجتــوا ا
يفو ـ الجت ــانون الن ــاما و رع ــد الةين ــمب ــا الجتة ــي ثزا ــدل ج ــوفر ميفةوم ــاي ــا م ــد انتا ــاا
()89
املنا مب الباريمب و
ماتةمب التيفجتام الجت ري لةن ا املصاعاي ع ئ نجت
رع ـ ــد جلن ـ ــمب عجت ـ ــو ،ال ـ ــق ـ ــا الجتة ـ ــي ثزا انتا ـ ــاا اليف ـ ــد ع ـ ــئ نجتـ ـ ـ املنا ـ ــمب
-58
الباـريمب/ا يدز عن ــبمب الاــمب عــني األ ــالا راصــمب املراهجتــايا ال ااتــمب اإلتوماــمب الــد جو ـ ةــو
األ ال ت ن تـا ال اتتـمب اـرة اإلصـول ةـو موافجتـمب الـدي م لاـامس م لتتـت اتة مـا املاـواة
ال ح ـ ال ــو اني ل ــئ نجت ـ املنا ــمب البا ـريمب/ا يدزو صــد عــلن ميتــا اــا األ ــال مــا
اإلصــول عصــواة عــرة ت ـريمب ةــو املاــواة امل ــا دة ال باــمب يفوافجتــمب الوالــديا عــد اا عــلن جن ــت
تااتاي عرامج لةواايمب ما د فئ نجت املنا مب الباريمب/ا يدز()90و
رع ــد جلن ــمب عجت ـ ـو ،ال ــق ــا اجل ــا ثزا ااج ــا ع ــاري ارنتح ــاا ع ــني األ ــال ا
-59
ناماباــاا صــد عايــاتة ــدت رــدماي املاــواة الن ــامب املتاعــمب املرجــديا ار تمــا اني ا املــداا
اجملتميفاي احملةامب()91و
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صــو املجتــرا اخلــاص امليف ـ عال ــتان األصــةاني عــلن جبــتل ناماباــا ــوتا متأــافرة مليفاجلــمب
-60
اليفوامق البناويمب الد ج م ا املاـاكق الصـحامب الـد جيفـاين من ـا الاـيفوب األصـةامب ا البةـدا يفـا فا ـا
ال جت ــر ــدل ا ــدااا ة ــو الوص ــول ثا اام ــا ا م ـوااتهم ال بايفا ــمب التجتةادي ــمبو يتيف ــني اي ــاال ج ــداعئ
يأــا ملتافحــمب التمااــا مــد الاــيفوب األصــةامب ا املراكــا الصــحامبا مــمان اــداة األجــخاص الــتيا
ي تخدمون ل ت م اخلاصمب ما التواصق ما اليفامةني ال باني ف م م()92و

ياء -الحق في التعليم
 -61جــااي الاون ــتو ثا ن اإلتومــمب كان ــد ا ــد رعــدا ن ــا ارتــتيفرا ال ــد اي الا ــامق
لناماباا ال 2011ا ـا جلياـدها لتوصـااي جتيفةـي مةـمب مـوا من ـا ثيـت التيفةـام األ لويـمب ا ر ـ
التنما ـ ــمبا زي ـ ــاتة امل ـ ـ ـواات املخصص ـ ــمب لةتيفة ـ ــاما م ـ ــا ع ـ ـ ـرامج ج ـ ــداعئ لتح ـ ــني التمت ـ ــا ع ـ ــاإلي ا
التيفةـام()93و ا اللـ الصــدتا الكـري الاون ــتو ن ناماباــا ا تمــدي ر ـا لتح ــني نو اــمب التيفةــام
عــتلد ــوتا لتيفايــا عصــول اجلماــا ةــو التيفةــام عإل ــا اتــول جنما ـمب املــداا ()94و لتــا ر ج ـاال
ا تــا ال ــان اهلامبــا جتيفرمــان لةتمااــا ا ــال التيفةــامو جــييفد الاون ــتو ناماباــا ةــو مواصــةمب
جيفايا دل التمااا ا ال التيفةـاما ر تـاما عا تمـات جـداعئ ـدتة عاـلن ثتمـا ال ةبـمب مـا ـا د
ال ان اهلامبا()95و
ـ الت ــا ي الجتامسم ــمب عــني املن ــا ي اإلأ ـريمب
رعــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي ثزا
-62
الري اـ ــمب ا الوصـ ــول ثا التيفةـ ــاما اةـ ــمب ـ ــدت املداتـ ــني املـ ــاهةني جـ ــلهات اـ ــداا مـ ــيفخ اهلااكـ ــق
ـدين ميفــدل املدا مــمب ا املــداا ااج ــا ميفــدل الت ــرب من ــا ا املــداا
األتاتــامب املداتــامبا ثزا جـ ّ
ارعتدامسامب الثانويمبا ر تاما عني ال تاـاي ع ـب اإلمـقو صـد عـلن جأـما ناماباـا عصـول اـا
األ ال ا ناماباا ةو جيفةام اد()96و
 -63عثّــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب يف ــللمب ال جتــر املــداا ناماباــا ةــو يصــا م ـواات فناــمب لتيفةــام
املدات ــني ل ــاي األاةا ــاي ج ــوفئ م ـوات الت ــداي ال ــتيفةم عة ــاي األاةا ــاي لاحل ــو ا ــا األ ــال
ع رصمب جيفةم الجترا ة التتاعمب عة ت م األصةامب()97و

كاف -الحقوق الثقافية
 -64ج ــااي الاون ــتو ثا ن نامابا ــا ت ل ــمب ــر ا اج ااا ــمب فاي ــمب ال ـ ـرتاأ الثجت ــاا ال بايف ـ ـ
اليفــامل ()1972ا اج اااــمب فايــمب ال ـرتاأ الثجتــاا وــئ املــاتي ()2003ا اج اااــمب فايــمب جيفايــا جنــو
ج ــتال التيفب ــئ الثجت ــاا ()2005ا ج ــييفد عتوم ــمب نامابا ــا ة ــو التن ا ــت التام ــق لألعت ــال الاي
الصـ ـةمب م ــا ارج ااا ــاي ال ــد جيف ــاز الوص ــول ثا الـ ـرتاأ الثجت ــاا التيفب ــئ ا ع ــدا املا ــااكمب فا مـ ـاا
ج أ عتل ثا ث مال اإلي ا املاااكمب ا اإلااة الثجتافامب()98و
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الم -األشخاص ذوو اإلعاحة
 -65كراي جلنمب عجتو ،ال ق ا ـراب ـا الجتةـي ثزا التمااـا مـد األ ـال ال ي ا ااـمب ثزا
ا تمــات ــج الر ايــمب ار تما اــمب وــا ا ااــمبو عثّــد عتومــمب ناماباــا ةــو ا تمــات ــج ا ـامسم ةــو
عجتــو ،ا ن ــان وــا ا ااــمبو صــد عتأــمني اــا التا ـرييفاي امليفناــمب عاأل ــال عتمــا ــدتا
حيلــر التمااــا ةــو تــا ا ااــمب؛ كمــا صــد عتمتــني األ ــال ال ي ا ااــمب مــا ااتــمب عجت ــم
ا التيفةام ارندما ا نلـال التيفةـام اليفـال؛ عتح ـني رـدماي الر ايـمب الصـحامب املجتدمـمب لألجـخاص
ال ي ا اامب()99و

ميم -الشعوب األصلية
 -66صــو املجتــرا اخلــاص امليفـ عال ــتان األصــةاني عــلن جيفــاز ناماباــا جيفتمــد جــداعئ اامسمــمب ةــو
التماا ــا ا جي ــام إلماي ــمب ع ــي الا ــيفوب األص ــةامب و ــئ امل امن ــمب ا ص ــون جنما ــمب اخلص ـامس املختة ــمب
هلويااــا الثجتافاــمب املماِّــاةو ينب ـ مرا يفــمب الجت ـوانني ال ـربامج اإلتوماــمب ثصــتع ا لأــمان ــا ر متاــا
مـد ا ـاي ميفاّنــمب مـا ال ـتان األصــةانيا ـا جرا ـ جيفــاز التنـو الثجتـااا جتجتاــد عـإ تن األمــم
املتحدة عالن عجتو ،الايفوب األصةامب()100و
صــو املجتــرا اخلــاص امليف ـ عال ــتان األصــةاني عــلن ج بّــي ناماباــا عتــال اــانون ثصــت
-67
األاام ـ املاــا الــتي حيلــر ثاامــمب تــايمب ا اام ـ املاــا و صــو يأــا عــلن حتجتــي ناماباــا ا
ات ــا اي ثاامــمب تــايمب وــئ اانوناــمب ا منــا ي نناــاي ناــاين نناــا اكنــان احملماــمب ا منــا ي ماــا
يجتـام فا ــا جـيف اهلامبــاو صـو يأــا عبـتل ــوت زالـمب ي ــدل اج ـا ،ا الجتـوانني ال ااتــاي
ي ث ـ ـرا اي ر ــر جيف ــاز املص ــا املتأ ــااعمب ا جةـ ـ
املتيفةجت ــمب عاملن ــا ي احملما ــمب اامـ ـ املا ــا
األاام ـ ()101ا عــلن جتصــدي ناماباــا لةا ـواوق املتيفةجتــمب علاام ـ ا ــاي رــر موااتهــا ال بايفاــمبا
يفــا ا الل ـ م البــمب جــيف الباتــرت منــت مــد عيفاــد عــاألا ا الجتةــي الــتي ــرب ن ـ جــيف النامــا
ثزا اتت تل املواات ال بايفامب()102و
ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو ،ا ن ــان ميفةومــاي ــا األاــاي الجتامسمــمب مــا ــق جــوفئ تــبق
-68
ارنتصا التيفويح ا فجتدان الاـيفوب األصـةامب لألاامـ ا ـا التـداعئ املتخـتة مـا ـق حتديـد
اا منات ـ ــبمب ـ ــاتة جو ان ـ ـ ـاا راص ـ ــمب فام ـ ــا يتيفة ـ ــي عا ـ ــيفوب اهلامب ـ ــا األ فاوامب ـ ــا األ فاجويـ ـ ـ
األ فازميبا ال ان()103و

نون -الالجئون وملتمسو اللجوء
 -69نــد امل ومــامب ال ــامامب لاــا ن الت ــني ةــو ناماباــا لةي ــوت الــد جبــتهلا ا ثناــا مركــا
اتــتجتبال ا عةــدة كاجامــا مولاةــو نــد اإلــد ت الاــمالامب الاــراامبو يتمثــق ال ــر الرمسا ـ لةمركــا ا
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اتــتجتبال الجتــاتمني اجلــدت الــتيا ي ــد ن ثا البةــد التماتــا لةيــو ميفاجلــمب ةبــاامو ييرتــق الوافــد ن
اجل ــدت عيف ــد ج ــياق عاان ــاام ثا م ــتو نمب ت ــئ لت ــني لةخأ ــو ملاي ــد م ــا ا ـرا اي الر ا ــمب
لتحديد ص مب الت ئ()104و
 -70الكــري امل ومــامب ال ــامامب لاــا ن الت ــني ن حتديــد صـ مب الت ــئ جلماــا ــال الةيــو ا
فجتــا لجت ــانون الت ــني ا نامابا ــا (ار ـرتا املراابــمب) ليف ــال 1999ا ر ميتث ــق امتثــار جام ــا لةميف ــايئ
الد لاــمبا ن النلــر ا ةبــاي الةيــو ر حيــدأ ا وأــون فــرتة زمناــمب ميفجتولــمبا مــا ت ثا ج ـراكم
كبــئ ا املة ــايو الكــري يأــا ن مةاــمب الةيــو جــل ري تــةبا عــنجت الجتــدااي ــدل ك ايــمب املـواات
ما املومل ني()105و
 -71الك ــري امل وم ــامب ال ــامامب لا ــا ن الت ــني ن ال ــة اي جوا ـ ـ ص ــيفوعمب من ــت ت ــنواي ا
ثصداا الو امسي املدنامبا مثق امسي اهلويمب ج اتاي املاتتا لت ني مةتم ـ الةيـو و عا مـافمب ثا
اللـ ا ر جيفــرت مات ــاي كثــئةا مثــق املصــاا ا عو ـامسي اهلويــمب الصــاتاة كو ـامسي عتوماــمب ا اــمبا مــا
جييفـق مـا الصـيف ةـو الت ــني مةتم ـ الةيـو اإلصـول ةــو عيفـح اخلـدماي اإلاويـمبو صــد
امل ومامب علن حترتل عتوممب ناماباا عي الت ني مةتم الةيو ا اإلصول ةو امسي هويمب()106و

سيق -الحق في التنمية ،والقضايا البيئية
 -72عا ــد جلنــمب عجتــو ،ال ــق ةمــا ع ـلن ناماباــا عــد البةــدان األكثــر جأــراا مــا ج ــئ املنــا
التل ئ املت اام لألر ـاا ال بايفاـمبا األمـر الـتي يـاتي ثا ج ـئاي ا رـاط املـر ا ججتةـا ا نتـا
الااا ا انيفدال األما ال تامس ()107و
رع ــد جلن ــمب عجت ــو ،ال ــق ــا الجتة ــي م ــا ن الا ــركاي املتيف ــدتة اجلن ــااي الا ــركاي
-73
الو نا ــمبا ر ت ــاما ص ــنا اي التيف ــديا ثنت ــا الاواانا ــولا جيفم ــق ا نامابا ــا ت ن ــوت ــر جنلاما ــمب
ام ــحمب حتم ـ امل ـواات ال بايفا ــمب الن ــا األيت ــر اجلما ــاي املتأ ــراة م ــا امل ــتوياي اليفالا ــمب لة ــمامب
التةوأ ا جيفا انيو رعلـد عجتةـي ـدل عـد ن ـاال اـانون ثتااة البا ـمبو صـد جلنـمب عجتـو ،ال ـق
عــلن جأــما ناماباــا امتثــال ا ــا األ مــال التياايــمب لةميفــايئ الد لاــمب الو ناــمب إلجتــو ،ا ن ــان اليفمــق
البا مب وئها ما امليفايئا علن جأا ث ااا جنلاماا امحا لصنا اي التيفديا ثنتا الاوااناول()108و
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on the
official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United
Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Namibia
from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/NAM/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
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ICCPR-OP 2
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Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1; OPCRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure:
OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRCIC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OPICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 47and 33.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 77.
Ibid., para. 50.
Ibid., para. 37.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See Contribution of UNESCO to Compilation of UN information: Namibia( UNESCO submission for the
universal periodic review of Namibia), para. 40 (3).
Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High
Commissioner for Human Rights compilation report - universal periodic review: second cycle, twentyfourth session, Namibia (UNHCR submission for the universal periodic review of Namibia)(, pp. 6 and 7.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the
Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the
Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see
International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced
Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation Convention,
1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers Convention, 2011
(No. 189).
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See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 10 and 11.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 28 and 29.
Ibid., paras. 10 and 11.
Ibid., paras. 28 and 29.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 10 and 11.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 11. See also CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 74.
See CCPR/C/NAM/Q/2, para. 8.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of National
Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub-Committee on Accreditation, the
classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance
with each of the Paris Principles), B: non-voting member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination), C: no status (not in compliance
with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights is
available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 20 and 21.
Ibid., paras. 14 and 15.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 5.
See CERD/C/NAM/CO/12, para. 33.
See CCPR/CO/81/NAM, para. 24.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
OHCHR Report 2012, p. 117.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 18.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 42.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 18 and 19.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 30.
Ibid., para. 31.
Ibid., paras. 30 and 31.
Ibid., paras. 36 and 37.
See CCPR/C/NAM/Q/2, para. 14.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 34 and 35.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 20 and 21.
Ibid., para. 21.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 40 and 41.
Ibid., para. 41, and CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 23.
See A/HRC/24/41/Add.1, para. 67.
Ibid., para. 94.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 42.
Ibid., para. 43.
Ibid., paras. 38 and 39.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 31.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 44.
Ibid., paras. 67 and 68.
Ibid., paras. 69 and 70.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 24 and 25.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 71 and 72.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 25; CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 71 and 72.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, para. 25.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 73 and 74.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 14 and 15.
See CCPR/C/NAM/Q/2, para. 20.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 47 and 48.
Ibid., paras. 49 and 50.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 40 and 41.
See CCPR/C/NAM/Q/2, para. 5.
See A/HRC/17/14.
See A/HRC/17/14, para. 98.17, and A/HRC/17/14/Add.1, para. 23.
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UNHCR submission for the universal periodic review Namibia, pp. 3 and 4.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Namibia, paras. 41 and 42.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 67 and 68.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 32 and 33.
Ibid., paras. 32 and 33.
See A/HRC/21/42/Add.3, para 68.
Ibid..
Ibid..
Ibid..
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 45.
Ibid., paras. 53 and 54.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 45 and 46.
Ibid., para. 54.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 34 and 35.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 54.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 53 and 54.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 30 and 31.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 57 and 58.
See CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paras. 36 and 37.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 59 and 60.
Ibid., paras. 55 and 56.
See A/HRC/24/41/Add.1, para 95.
See A/HRC/17/14, paras. 97.6, 97.12, 97.13, 96.23, 96.44, 96.54, 96.61, 96.67, 96.68 and 98.24.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Namibia, para. 39.
Ibid., para. 40 (4).
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 63 and 64.
See A/HRC/23/36/Add.1, para 91.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Namibia, para. 41.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, paras. 51 and 52.
See A/HRC/24/41/Add.1, para 76.
Ibid., para. 85.
Ibid., para. 86.
See CCPR/C/NAM/Q/2, para. 26.
See UNHCR submission for the universal periodic review of Namibia, p. 2.
Ibid., p. 4, and UNHCR submission for the universal periodic review, p. 4.
Ibid., pp. 5 and 6.
See CRC/C/NAM/CO/2-3, para. 7.
Ibid., paras. 26 and 27.
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