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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل املنشا وفقاا لقارار للاح وقاو
اإلنسااا  1/5دورتااا الرابعااة والعشارين ة الفا ة املمتاادة ماان  18إىل  29كااانو الثاين/يناااير .2016
واستعرضت احلالة ة ناميبيا ة اجللسة األوىل املعقودة ة  18كانو الثاين/يناير  .2016وترأس
وفااد ناميبيااا وزياار العاادل ألب ا كوانااا .واعتمااد الفريااق العاماال التقرياار املتعلااق بناميبيااا ة جلسااتا
العاشرة املعقودة ة  22كانو الثاين/يناير . 2016 
 -2وة  12كانو الثاين/يناير  2016اختار للح وقو اإلنسا فريق املقاريرين الفرياق
الثالثي) لتيس استعراض والة ناميبيا وهم :مجهورية كوريا ولتفيا واملغرب.
 -3وعماالا ب وكااام الفقاارة  15ماان مرفااق قارار للااح وقااو اإلنسااا  1/5والفقاارة  5ماان
مرفق قرار اجمللح  21/16صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ة ناميبيا:
تقري ا ا ا ا ا ا اار وطا ا ا ا ا ا ا ااين أو عا ا ا ا ا ا ا اارض خط ا ا ا ا ا ا ااي مقا ا ا ا ا ا ا اادم وفق ا ا ا ا ا ا ا اا للفقا ا ا ا ا ا ا اارة  15أ)
 أ)
)(A/HRC/WG.6/24//NAM/1؛ 
 ب) جتميع للمعلومات أعدتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو اإلنسا وفقا
)؛ 
للفقرة  15ب)  A/HRC/WG.6/24//NAM/2
 ج) م ا ا ا ا ا ااوجز أعدت ا ا ا ا ا ااا مفوض ا ا ا ا ا ااية وق ا ا ا ا ا ااو اإلنس ا ا ا ا ا ااا وفق ا ا ا ا ا اا للفق ا ا ا ا ا اارة  15ج)
) .
 A/HRC/WG.6/24/NAM/3
 -٤وأويل اات إىل ناميبي ااا ع اان طري ااق الفري ااق الثالث ااي قائم ااة أس اادلة أع اادإا س االفا إس اابانيا
وأملانيا واجلمهورياة التشايكية وسالوفينيا والساويد وليختنشاتاين واملكساي واململكاة املتحادة
لربيطانيااا الع م ا وآيرلناادا الشاامالية .وميكاان الطااالع عل ا هااى األساادلة عل ا املوقااع الشاابكي
اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل. 

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكار وفااد ناميبياا أ بلااد يااثمن طاابع هااى ايلياة العاااملي املتميااز والقاائم علا اسااتعراض
األقرا  .وقد قدمت ناميبيا تقريرا عن اجلولة الثانية يتضمن معلوماات عان تنفياى التوصايات وعماا
أو اارز م اان تق اادم .ويتض اامن التقري اار أيضا ا ا معلوم ااات ع اان التح ااديات الناش اادة ع اان تنفي ااى بعا ا
التوصيات .وأعربت ناميبيا عن تقديرها ملسامهة اجملتمع املدين ة إعداد التقرير.
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 -٧ولتزال وكومة ناميبيا ملتزماة بالوفااء باالوعود الايت قطعتهاا بالساتفادة مان التقادم احملارز
خالل وقبة السالم والستقرار والنتقال إىل عصر التحرر القتصاادي والرخااء لليمياع ويا
يكو مجيع الناميبيني مشمولني بالعناية.
 -8وكانت ناميبيا البلد األشد جفافا ة أفريقيا جنوب الصاحراء الكارب وكثا ا ماا مملات
وط ة تغ املناخ العاملي ة شكل موجات اجلفاف والفيضانات .وتعاين ناميبيا واليا من جفاف
شديد يدخل سنتا الثانية .ونتيياة لاىل اضاطرت احلكوماة إىل القياام أملاة أماور منهاا إعاادة
توجيا املوارد من التعليم والصحة وتطوير اهلياكل األساسية إىل اإلغاثة من اجلفاف.
 -9وارتفعت ميزانية مكتب أمني امل امل إلتاوة إمكانية التحقيق ة والت انتهااك وقاو
اإلنسا وتنفيى برامج التوعية .وأهن مكتب أمني امل امل مؤخرا مشروع كتاب أبي عان وقاو
اجلماعات املهمشة وقام بتيس عملية إعداد وصياغة خطة العمل الوطنية حلقاو اإلنساا الايت
اعتمدإا احلكومة ة كانو األول/ديسمرب .201٤
 -10وواص االت ناميبيا ااا مقي ااق نتا ااائج طيبا ااة ة ل ااال وريا ااة وسا ااائط اإلع ااالم .ووفق ا اا ملؤشا اار
عااام  2015العاااملي حلريااة الصااحافة الااىي وضااعتا هيدااة مراساالو بااال واادود الدوليااة اوتلاات
ناميبيااا املرتبااة السااابعة عشاارة بااني  180بلاادا ة العااامل واملركااز األول ة أفريقيااا ة لااال تعدديااة
وسااائط اإلعااالم واسااتقالليتها واو ا ام سااالمة الصااحفيني وو اريتهم والبيدااة التش اريعية واملؤسسااية
والبنية األساسية اليت تعمل فيها وسائط اإلعالم .
 -11وتتمثاال أه اام التح ااديات ال اايت تواجهه ااا ناميبي ااا ة التص اادي ملش ااكليت البطال ااة واس ااتمرار
الفقاار والتغلااب عليهمااا بفعاليااة .ووفق اا ملااا أههاار معاماال دجيااب تعتاارب ناميبيااا أوااد اجملتمعااات
األكثر تفاوتا ة العامل وي توجد فيها فيوة هائلة ة الادخل باني األغنيااء والفقاراء ورثتهاا مناى
نيال اساتقالهلا .وتعتارب ناميبياا بلاادا مان الشاراة العلياا مان البلاادا املتوساطة الادخل ويعاز ذلا
أساس ا إىل الدخل القومي اإلمجايل للفرد والبنية التحتياة العاملياة املساتو نسابي ا والن اام املصارة
املتطااور والتغطيااة اجلياادة للخاادمات الطبيااة والدميقراطيااة املسااتقرة واملنااافع األخاار الكث ا ة الاايت
تااىكرنا ببلااد متقاادم .ونتييااة لااىل شااهدت ناميبيااا انسااحاب الكثا ماان الشااركاء الجتماااعيني
الدوليني مما أد إىل تفاقم ويم التحديات.
 -12وة عااام  2015أنشاادت وزارة القضاااء علا الفقاار والرعايااة الجتماعيااة وكلفاات بوليااة
تنساايق مجيااع ال اربامج الراميااة إىل القضاااء عل ا الفقاار .وارتفعاات بشاادة النساابة املدويااة ل شااخا
الااىين ا صاالو عل ا ماانة اجتماعيااة مثاال ماانة العيااز ومعاااد الشاايخوخة واملاانة املقدمااة إىل
األيتااام واألطفااال الضااعفاء .وااادد ن ااام األجااور لل اوائة العمااال املن ازليني وجااب قااانو العماال
لعام  )200٧الىي دخل ويز النفاذ ة  16كانو األول/ديسامرب  201٤احلاد األد ل جاور
والشروط الدنيا التكميلية لتشغيل العمال املنزليني.
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 -13ووض ااع تعري ااف جلرمي ااة التع ااىيب ة مش ااروع ق ااانو س اايعرض عل ا ا الربمل ااا قب اال هناي ااة
عااام  2016وفق اا لتفاقيااة مناهضااة التعااىيب وغ ا ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو
الالإنسانية أو املهينة.
 -1٤وة عااام  2015أقار الربملااا قااانو رعايااة الطفاال وهايتااا وهااو يعااام ة مجلااة أمااور
قضاااء األوااداا والتبااين واحلمايااة ماان املمارسااات الثقافيااة الضااارة .وعااني أول ااامي دفاااع عاان
األطفال ة مكتب أمني امل امل.
 -15وة ع ااام  201٤نف ااىت احلكوم ااة ن ااام تعم اايم التعل اايم البت اادائي باجمل ااا ة امل اادارس
العامة مث جر توسيع نطاقا ليشمل التعليم الثانوي ة املدارس العامة.
 -16ول يازال العنااف ضااد املارأة يثا قلقاا بالغاا .وخيضااع قااانو مكافحااة العنااف املناازيل والياا
للمراجعة هبدف زيادة العقوبات.
 -1٧وة آذار/مارس  2010أطلقات السياساة اجلنساانية الوطنياة املنقحاة للفا ة .2020-2010
واهلدف الرئيساي منهاا هاو مقياق املسااواة باني اجلنساني وسكاني النسااء والرجاال علا واد ساواء.
وة أعقاااب النتخابااات الاايت جاارت ة عااامي  201٤و 2015بلغاات نساابة النساااء  ٤1.6ة
املائة من املمثلني ة اجلمعية الوطنية و 23.8ة املائاة مان املمثلاني ة اجملاالح اإلقليمياة و٤8.2
ة املائة من املمثلني ة لالح السلطات احمللية.
 -18ول تازال وفيااات األمومااة ماادعاة للقلااق وقااد امااىت تااداب ترمااي إىل احلااد ماان وفيااات
األمومة .وتشمل تل التداب وضاع خريطاة طرياق لاساراع ة مفاي وفياات األمهاات واملوالياد
وتنقااية نطااا املمارسااة ملهنااة الرعايااة الصااحية املمرضااات والقااابالت) والزيااادة ة بناااء القاادرات
وه ااالت اإلع ااالم والتوعي ااة بشا ا املس ااائل املتعلق ااة بالص ااحة والوقاي ااة م اان ع اادو األم للطف اال
بفا وس نقاان املناعااة البشارية .واعتماادت مباااد عااام  2013التوجيهيااة ملن مااة الصااحة العامليااة
بش بدء العالج املضاد للف وسات القهقرية ة مرولة مبكرة.
 -19واعتمد اجلهاز القضائي عددا من التداب الرامية إىل احلد من تاراكم القضاايا اجلنائياة ة
احملاااكم .وعاادل قااانو احملاكمااة اجلنائيااة لعااام  19٧٧ملاانة املاادعني العااامني ساالطة فاارض غرامااات
علا ا ال ااىين يع ف ااو ب ااىنبهم ة و ااالت وه ااروف ااددة مم ااا ع اال املث ااول أم ااام احملكم ااة غا ا
ضروري .وتدرس جلناة الصالة وهاي هيداة مساتقلة إمكانياة تشاغيل احملااكم ياوم السابت للتعامال
بصفة خاصة مع القضايا امل اكمة .وباإلضافة إىل ذل عدل الدستور ة عام  201٤وصادر
قانو السلطة القضائية ة عام  2015من أجال مواصالة تعزياز اساتقالل اجلهااز القضاائي برصاد
ميزانية منفصلة لا وموهفني إداريني مستقلني .وسوف تستحدا اكم متنقلة ة عام .2016
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باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -20أدىل  96وفاادا ببيانااات أثناااء جلسااة التحاااور .وتاارد التوصاايات املقدمااة خااالل جلس ااة
التحاور ة الفرع الثاين من هىا التقرير.
 -21فروباات بنمااا باعتماااد اخلطااة الوطنيااة املتعلقااة لقااو اإلنسااا للف ا ة 2019-2015
وباجلهود الرامية إىل توف إمكانية استفادة اجلميع مان التعلايم وإهنااء عادم املسااواة باني اجلنساني
وزواج األطفال والعنف اجلنسي.
 -22وأعربات الفلباني عان تقاديرها لعا اف ناميبياا با العناف اجلنسااين يشاكل مصادر قلاق
ش ااديد ومل ااا وققت ااا م اان إ ااازات ة إتاو ااة إمكاني ااة وص ااول اجلمي ااع علا ا اخل اادمات الص ااحية
والتعليم.
 -23وأشادت الربتغال باعتماد سياسات جنسانية لكنها أعربت عن قلقها إزاء التمييز ضد
األقليااات وإزاء عاادم التمتااع باااحلقو األساسااية مثاال احل اق ة ميااا الشاارب والصاارف الصااحي
والتعليم.
 -2٤ونوهات مجهورياة كوريااا بااجلهود الاايت تباىهلا ناميبياا للنهااوض باملسااواة بااني اجلنساني علا
مجيااع املسااتويات ول ساايما ماان خااالل سياسااتها اجلنسااانية الوطنيااة وتعاوهنااا مااع من مااة العماال
الدولية بش القضاء عل عمل األطفال.
 -25وأشااادت رومانيااا بناميبيااا ألهنااا وجهاات اهتمام ا ا خاص ا ا إىل عمليااة السااتعراض الاادوري
الشامل ول سيما من خالل تقدمي تقرير منتصف املدة بش تنفيى التوصيات املقبولة.
 -26ولوااا الماااد الروسااي أ ناميبيااا قااد امااىت تااداب فعالااة لبناااء الدميقراطيااة وساايادة
القانو بوسائل منها إنشاء آليات رصد إعمال وقو اإلنسا عل الرغم مان وجاود عادد مان
املشاكل القائمة.
 -2٧وروبت السنغال بالتقدم احملرز بش إصاال قاوانني امللكياة املتصالة بااألرض واحلاد مان
الفقر ة إطار مشروع رؤية عام  2030واجلهود املبىولة ة لايل التعليم والصحة.
 -28وسلمت صربيا باجلهود الايت باىلتها ناميبياا مان أجال مكافحاة التميياز ألي سابب كاا
وشيعت ناميبيا عل اماذ مجيع اإلجراءات القانونية الالزمة لضما املساواة ة هاية املرأة أماام
القانو .
 -29وأشارت س اليو إىل التزام ناميبيا نع العنف اجلنساين وتوف إمكانية وصول اجلمياع
عل التعليم األساسي اإللزامي وهو ما يشمل إنشاء مدارس متنقلة جملتمعات الرول.
 -30وأش ااادت س اانغافورة ب اااجلهود ال اايت ب ااىلتها ناميبي ااا ة ل ااال هاي ااة وق ااو الطف اال ورف ااا
األطفال وتعزيز احلصول عل التعليم اجليد ومقيق املسااواة باني اجلنساني والقضااء علا العناف
اجلنساين.
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 -31وأش ااارت س االوفاكيا إىل أ القض ااايا امل اكم ااة ة ن ااام العدال ااة اجلنائي ااة ل ت ازال تش ااكل
مااديا .كمااا لو اات ساالوفاكيا اسااتمرار املمارسااات الضااارة ضااد امل ارأة عل ا الاارغم ماان تركيااز
احلكومة عل مقيق املساواة بني اجلنسني.
 -32وروباات ساالوفينيا بءنشاااء مؤسسااات حلقااو اإلنسااا واعتم ااد سياسااات وتااداب تتعلااق
لقو اإلنسا لكنها لو ت استمرار املمارسات الضارة وانتشار العنف ضد املرأة.
 -33وأعاارب جنااوب السااودا عاان تقاادير لتعزيااز اإلطااار املؤسسااي حلقااو اإلنسااا وإنشاااء
إدارة حلقو اإلنسا داخل قوة الشرطة الناميبية وسكني األشخا ذوي اإلعاقة.
 -3٤وأشااادت إساابانيا بالتصااديق عل ا جاال التفاقيااات الدوليااة واإلقليميااة حلقااو اإلنسااا
ووضااع إطااار قااانوين واسااع النطااا عل ا الصااعيد الااوطين .وذكاارت إساابانيا أنااا ينبغااي عماال املزيااد
إلشراك الشعوب األصلية.
 -35ولو ت سري لنكا أ مكتب أمني امل امل قد وافا عل مركز ة الفدة "ألف" من
وي ا املباااد املتعلقااة ركااز املؤسسااات الوطنيااة لتعزيااز وهايااة وقااو اإلنسااا مباااد باااريح)
تباع ا ا خااالل الساانوات التسااع السااابقة وروباات باااجلهود الراميااة إىل تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني
وهاية األطفال من العنف اجلنسي.
 -36وروب اات دول ااة فلس ااطني بالتق اادم احمل اارز ة التص اادي للفق اار والتخل ااف عل ا ال اارغم م اان
التحااديات العدياادة كاجلفاااف وشااة امل اوارد املتاوااة وعاادم كفايااة املساااعدة املقدمااة ماان اجملتمااع
الدويل.
 -3٧وأعربات ساوازيلند عاان سارورها أل ن ااام ولاوائة أجااور العااملني املنازليني اللاىين اااددا
الشروط الدنيا هلى الفدة من العمال قد دخال ويز النفاذ ة عام  .201٤كما روبت سوازيلند
بتشديد ناميبيا عل وقو الطفل ورفاها.
 -38وروبت السويد باعتماد قانو رعاية الطفل وهايتاا الاىي يتضامن أوكاماا إادف إىل
هاية األطفال ة السيو  .وذكرت السويد أ تنفيى التشريعات يتسم ب مهية ويوية.
 -39وذك اار وف ااد ناميبي ااا أ امل ااؤسر ال ااوطين الث اااين املتعل ااق ب ااالعنف اجلنس اااين ال ااىي عق ااد ة
سوز/يوليا  201٤درس األسباب الكامنة والجتاهاات والاردود الوطنياة والانهج املتعلقاة كافحاة
العنااف اجلنساااين .وو ياات التوصاايات الاايت اعتماادها املااؤسر وافقااة للااح الااوزراء .وياانن قااانو
احملاكماة اجلنائيااة القاانو رقاام  51لعااام  )19٧٧بصايغتا املعدلااة علا تقادمي الاادعم إىل الشااهود
الضعفاء وقدم أيضا العاملو ة احلقل الجتماعي ة وزارة املساواة بني اجلنساني ورعاياة الطفال
ال اادعم إىل الش ااهود الض ااعفاء .وأطل ااق العدي ااد م اان ه ااالت التوعي ااة العام ااة بالوس ااائط املتع ااددة.
وأنشاادت ااح عشاارة وواادة متخصصااة حلمايااة النساااء واألطفااال ماان أجاال هايااة الناااجني ماان
العنااف اجلنساااين وتااوف اخلاادمات هلاام .وإ لموعااة العنااف اجلنساااين ووقااو اإلنسااا وهااي
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لموعة واودة من ست لموعات خاصة بآلية التنسيق لتنفيى السياسة اجلنسانية الوطنية تقادم
املشورة إىل احلكومة بش الس اتيييات الالزمة للقضاء عل العنف اجلنساين.
 -٤0وأو ااد املواض اايع الس اابعة للخط ااة الوطني ااة حلق ااو اإلنس ااا ه ااو احل ااق ة ع اادم التع اارض
للتمييااز .وتشاامل األهااداف احملااددة ة إطااار هااىا املوضااوع تعزيااز ت كيااد وقااو األشااخا ذوي
اإلعاقة والشعوب األصالية والنسااء واملثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة
اجلنسانية وواملي صفات اجلنسني واحلصول عل معلوماات عان ماد انتهااك وقاو اإلنساا
ل شا ااخا ذوي اإلعاقا ااة والشا ااعوب األصا االية والنسا اااء واملثليا ااات واملثليا ااني ومزدوجا ااي املي ا ال
اجلنسا ااية واملتح ا اولني جنسا اايا ووا اااملي صا اافات اجلنسا ااني وتكثيا ااف التثقيا ااف والتوعيا ااة وتنفيا ااى
اإلصااال القااانوين والتن يمااي الااىي ساايكفل إنفاااذ األوكااام غ ا التمييزيااة ة تلااف الصااكوك
الدولية واإلقليمية .وستعتمد تشريعات جديدة حل ر التمييز.
 -٤1وذك اار الوف ااد أ املثلي ااات واملثلي ااني ومزدوج ااي امليا ال اجلنس ااي ومغ ااايري اهلوي ااة اجلنس ااانية
وواملي صفات اجلنسني ليسوا ضاحايا ول يتعرضاو لالضاطهاد بسابب ممارساة ويااإم قتضا
ما اايلهم اجلنسا ااي املفضا اال .وتا اانن املا ااادة  13ما اان الدسا ااتور عل ا ا هايا ااة احلا ااق ة اخلصوصا ااية.
ومل يطلاب إىل أي شااخن أ يكشاف عاان املياال اجلنساي الااىي يفضاالا ة أياة اسااتمارة أو وثيقااة
رمسيااة وكوميااة ول ميكاان منااع أي شااخن ماان احلصااول عل ا اخلاادمات العامااة أو اخلاصااة عل ا
أساااس تفضاايلا اجلنسااي .ول تتض اامن الق اوانني أوكام ا ا خاصااة ب ااالزواج بااني البااالغني ماان نف ااح
اجلنح.
 -٤2وة ضااوء التاااريس السااتعماري للبلااد الااىي كاناات ساالطة الوااتالل السااتعمارية خاللااا
تضااع سياسااات وق اوانني ترمااي بصااورة منهييااة إىل اإلجح ااف لااق أغلبيااة السااكا السااود رأ
واضعو الدستور أ من املناسب السعي إىل تصحية بع أخطاء املاضاي .ومقيقاا هلاى الغاياة
خيول الدستور الربملا إصدار تشريعات خاصة باإلجراءات التصحيحية ترمي إىل مقيق تواز ة
هيكلااة اخلدمااة العامااة ااا ة ذلا الشاارطة وقاوات الاادفاع ودائاارة الساايو  .وكاناات احلكومااة قااد
ساان قااانو اإلج اراءات التصااحيحية العمالااة) القااانو رقاام  29لعااام  )1998الااىي يتضاامن
تداب لتحقيق تكافؤ الفر ة العمالة ل شخا احملرومني ألسباب عرقية والنساء واألشخا
ذوي اإلعاقاة .وقاد باشارت جلناة اخلدماة العاماة بربناامج اإلجاراءات التصاحيحية .ويتضامن قااانو
و ر التميياز العنصاري القاانو رقام  26لعاام  )1991أوكاما ا م ار علا احلكوماة وأجهزإاا
وعل األفراد أو املؤسسات ممارسة التمييز العنصري وتعترب جرمية.
 -٤3وذكاار الوفااد أ ناميبيااا طاارف ة الصااكوك الدوليااة واإلقليميااة الرئيسااية حلقااو اإلنسااا .
وسااتدرس الصااكوك املتبقيااة الاايت ليساات ناميبيااا طرفا ا فيهااا بصااورة متواصاالة بغيااة تقياايم قاادرة البلااد
عل المتثال لاللتزامات اليت تفرضها .وقد اتبعات ناميبياا هنياا أوادياا إزاء العا اف بالصاكوك
الدولية وبقواعاد القاانو الادويل ة ن امهاا القاانوين احمللاي .وأجريات دراساة شااملة عان الصاكوك
الدولية للت كاد مان مقياق اتساا القاوانني الوطنياة لالمتثاال ألوكاام تلا الصاكوك قبال توقيعهاا
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أو التصااديق عليه ااا أو النضاامام إليه ااا .ول تعت اازم ناميبيااا التغاض ااي ع اان انتهاااك وق ااو العم ااال
املهاجرين وأفراد أسرهم وهي مضع بالفعل للحماية وجب قوانني العمل احمللية.
 -٤٤وروب اات مجهوري ااة مق اادونيا اليوغوس ااالفية س ااابق ا باعتم اااد خط ااة العم اال الوطني ااة حلق ااو
اإلنسا للف ة  2019-2015ولكنها لو ات أناا وفقاا هليداات األمام املتحادة سايكو مان
الضروري تكثيف اإلصالوات ول سيما فيما يتعلق لقو الطفل.
 -٤5وهن ا ت توغااو ناميبيااا عل ا التقاادم احملاارز منااى السااتعراض الاادوري الشااامل األول وعل ا
إنشاااء آليااات متنوعااة حلمايااة وقااو اإلنسااا وأشااارت إىل أ امل ارأة تتمتااع باانفح احلقااو الاايت
يتمتع هبا الرجل فيما يتعلق لكية األرض.
 -٤6وأثن اات تريني ااداد وتوب اااغو عل ا ناميبي ااا إلص اادار خط ااة العم اال الوطني ااة حلق ااو اإلنس ااا
للف ة  2019-2015وعل اجلهود اليت تبىهلا منى الساتعراض األول لزياادة قادرة مكتاب أماني
امل امل.
 -٤٧وروب اات تركي ااا بءنش اااء اللين ااة املش ا كة ب ااني ال ااوزارات املعني ااة لق ااو اإلنس ااا والق ااانو
اإلنساين وباجلهود اليت تبىهلا ناميبيا ة لال ورية اإلعالم والستقاللية ومكافحاة إسااءة معاملاة
األطفال.
 -٤8وأثناات أوغناادا عل ا اعتماااد خطااة العماال الوطنيااة حلقااو اإلنسااا للف ا ة 2019-2015
وعل إنشاء اللينة املش كة بني الوزارات وتعيني وزير معين باجلماعات املهمشة.
 -٤9وروباات أوكرانيااا بااالتغ ات اإل ابيااة الاايت أدخلاات عل ا التش اريعات الوطني اة بغيااة تعزيااز
وقو الطفل وهايتها .بيد أهنا لو ات أ مساائل العناف ضاد األطفاال وساوء معااي املرافاق
الصحية والتفاوتات الصحية ة املناطق الريفية ل تزال تطر مديات خط ة.
 -50ولو اات اململك ااة املتحاادة لربيطاني ااا الع م ا وآيرلن اادا الشاامالية ارتف اااع معاادل انتش ااار
العن ااف ضا اد املا ارأة .وأعرب اات ع اان قلقه ااا إزاء املمارس ااات العرفي ااة ال اايت تع ااو تعزي ااز املس اااواة ب ااني
اجلنسني .وشيعت عل إلغاء القوانني اليت قضت بعدم شرعية العالقات املثلية.
 -51وأب اادت مجهوري ااة تنزاني ااا املتح اادة إعياهب ااا باإل ااازات ال اايت مقق اات ة التص اادي للفق اار
ساشااي ا مااع رؤيااة عااام  .2030وأثناات عل ا ناميبيااا للتزامهااا بتمكااني امل ارأة باملعااارف واملهااارات.
وشيعت ناميبيا عل مواصلة برامج اإلصال الزراعي وإعادة التوطني.
 -52وأشارت الوليات املتحدة األمريكية إىل انتشار العنف اجلنساين والعنف ضد األطفاال.
ووثت عل اعتماد القواعد التنفيىية إلنفاذ قانو رعاية الطفل وهايتا.
 -53وأشااارت أوروغ اواي إىل العاادد الكب ا ماان التقااارير املقدمااة إىل هيدااات املعاهاادات لكااي
تستعرضااها وشاايعت ناميبيااا عل ا متابعااة التوصاايات املقدمااة ماان تل ا اهليدااات .كمااا لو اات
التقدم احملرز فيما يتصل ب جور العاملني املنزليني واحلصول عل ميا الشرب.
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 -5٤وذكرت أوزبكساتا أناا قاد اماىت خطاوات لتعزياز األسااس املعيااري واملؤسساي حلماياة
وقو اإلنسا وقد مشلت خطة العمال الوطنياة حلقاو اإلنساا والسياساة اجلنساانية الوطنياة
وإنشاء مكتب أمني م امل وسائط اإلعالم.
 -55وروباات مجهوريااة فناازويال البوليفاريااة بالسااتثمارات الجتماعيااة الكب ا ة الاايت مققاات ة
لال التعليم وبناء  90عيادة جديدة للرعاية الصحية األولية و ٤5مركزا طبيا و ٤مستشفيات.
 -56وأشارت زامبيا إىل تنفيى أربعني توصاية مان التوصايات الصاادرة عان الساتعراض الساابق
تنفيىا كامالا ة عام  2015مما أد ة مجلة أمور إىل إنشاء إدارة حلقو اإلنساا داخال قاوة
الشرطة الناميبية.
 -5٧وأشادت زمبابوي بناميبيا لتنفيى  ٤0توصية من توصيات الستعراض األول املتعلق هبا.
ونوهت بالسياسة اجلنسانية الوطنية واملبادرات املتخىة من أجل تعزيز وقو الشعوب األصلية.
 -58وأعرباات أفغانسااتا عاان تقااديرها ملااا أههرتااا ناميبيااا ماان تفااا ة هايااة وقااو الطفاال
والقضاااء عل ا مجيااع أشااكال العنااف اجلنساااين فض االا عاان التااداب الاايت امااىها البلااد لالمتثااال
للتزاماتا الدولية حلقو اإلنسا .
 -59وروبت اجلزائر خبطة العمل الوطنية حلقو اإلنسا للف ة  2019-2015فضالا عان
اجلهود املبىولة فيما يتعلق بءدارة ن ام السيو واحلد من الفقر واحلصول عل التعليم والرعاياة
الصحية واملاء الصاحل للشرب.
 -60ونوهاات أنغااول بالتقاادم الااىي أورزتااا ناميبيااا ول ساايما اعتماااد تش اريع يضاامن املساااواة
بني الرجل واملرأة وو ر التمييز .وروبت بالتشريعات املتعلقة رتبات العاملني املنزليني.
 -61وهن ا ا ا ت األرجنتا ا ااني ناميبيا ا ااا عل ا ا ا إطا ا ااال خطا ا ااة العما ا اال الوطنيا ا ااة حلقا ا ااو اإلنسا ا ااا
للف ا ا ة  2019-2015ونوه اات ب ا ااجلهود املبىول ااة ملكافح ااة العن ااف اجلنس اااين والتميي ااز ال ااىي
تتعرض لا النساء والفتيات.
 -62وذكر وفاد ناميبياا أ بلاد قاد صاد علا اتفاقياة مناهضاة التعاىيب وغا مان ضاروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأ املشاورات جارية من أجل التصديق علا
بروتوكوهلااا الختياااري .وهناااك أيضا ا خطااط جاريااة ماان أجاال اماااذ تااداب تشاريعية وتااداب أخاار
لتيرمي التعىيب وإنشاء آلية وقائية وطنية .ون را لعدم وجود آلية وقائية وطنياة فاء أماني امل اامل
ياازور الساايو وأماااكن الوتياااز لتلقااي الشااكاو ماان الساايناء وتفتااي املرافااق .وياانن قااانو
اخلدم ااة اإلص ااالوية الق ااانو رق اام  9لع ااام  )2012عل ا وج ااود قض اااة زائ ارين يقوم ااو بزي ااارات
للمرافق اإلصالوية.
 -63وأتاواات الاادائرة اإلصااالوية الناميبيااة قساام ا خلاادمات الرعايااة الصااحية ة كاال مرفااق ماان
املرافااق اإلصااالوية الكاارب وقسااما آخاار خل ادمات التم اري ة كاال مرفااق ماان املرافااق الصااغر .
ويعام نزلء السين ة املكا ومال احلالت اخلط ة إىل املرافق الصحية التابعة للدولة .واصال
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ناازلء السااين املصااابو بف ا وس نقاان املناعااة البش ارية كلهاام عل ا العااالج املضاااد للف وسااات
القهقرية لان ا .وتتا جلميع السيناء إمكانية احلصول عل لوازم الن افة ويتلقاو ثاالا وجباات
يومياا ة وااني أ املصااابني "با مراض نامجااة عاان أااااط احلياااة املتبعااة" مثاال فا وس نقاان املناعااة
البشرية واإليدز فهم يتلقاو ن اما ا غاىائي ا خاصا ا علا النحاو املنصاو علياا ة قائماة اخلدماة
اإلصالوية .و ري تنفيى عادة تاداب ترماي إىل مساني مساتويات املعيشاة ة املرافاق اإلصاالوية.
وقااد دخاال قااانو جديااد وهااو قااانو اخلدمااة اإلصااالوية القااانو رقاام  9لعااام  )2012ولوائحااا
ويز النفاذ وألغ قانو السيو القانو رقام  1٧لعاام  .)1998وأتاا دليال معلوماات نازلء
السااين تقاادمي شااكاو إىل الساالطات اإلصااالوية أو إىل قااوة الشاارطة الناميبيااة .وأصاادر مكتااب
املفوض العام مدونة قواعد السلوك ة عام  2008وخضعت للتنقية ة عام .201٤
 -6٤وة أعق اااب امل ااؤسر ال ااوطين ل راض ااي لع ااام  1991اعتم ااد هني ااا لاص ااال الزراع ااي
هبدف اكتساب األراضي الزراعية التيارية وإعادة توزيعها من أجل تصحية الختاللت املاضية
ة ملكي ااة األراض ااي .ووص االت احلكوم ااة علا ا أراض م اان أص ااحاب املا ازارع التياري ااة ع اان طري ااق
مباادأي اسااتعداد البااائع واملشا ي وناازع امللكيااة وإصااال احليااازة ة املناااطق اجملتمعيااة لضااما أماان
احليااازة ع ارب تسااييل وقااو األراضااي اجملتمعيااة .وأد ذل ا إىل اعتماااد سياسااات ااا ة ذل ا
سياسة إعادة التوطني الوطنياة لعاام  2001وقاانو اإلصاال الزراعاي اجملتمعاي القاانو رقام 5
لعام  .)2002وأسهم اإلصال الزراعي ة احلاد مان الفقار .وأتاا هاىا اإلصاال للميموعاات
املستهدفة فرصة إنتاج غىائها بغية مقيق الكتفاء الىايت .وقاد أوجاد هاىا اإلصاال فار عمال
ماان خااالل أنشااطة الزراعااة وغ هااا ماان األنشااطة ومكاان ماان إدماااج امل ازارعني أصااحاب احليااازات
الصغ ة ة القتصاد العام عرب مشاركتهم ة اقتصاد السو املفتو  .وأتا أيضا للفداات احملروماة
سابقا إمكانية احلصول عل قروض مدعومة لشراء مزارع جتارية.
 -65وذكاار الوفااد أ للااح الااوزراء قااد أصاادر توجيهااات لصااياغة تشاريعات ااددة ملكافحااة
الجتار باألشخا ولعرضها عل الربملا ة أقرب وقت ممكن .ومن املتوقع عرض املشروع عل
الربملااا ة عااام  . 2016وة غضااو ذل ا هناااك وكاام اارم هااىا الفعاال وجااب قااانو منااع
اجلرمية املن مة القانو رقم  29لعام .)200٤
 -66وأواارز تقاادم مطاارد ة مكافحااة عماال األطفااال والقضاااء عليااا ماان خااالل وضااع برنااامج
عماال ة عااام  .2011وأعااد أيضاا برنااامج للتعاااو التقااين بشا القضاااء علا عماال األطفااال ة
البلد .وأجرت مديرياة مفتشاي العمال ة وزارة العمال والرعاياة الجتماعياة عملياات تفتاي دورياة
ة املزارع وة غ ها من أماكن العمل بغية مديد والت عمل األطفال .ويتضامن قاانو العمال
القانو رقم  11لعاام  )200٧أوكاما ا قانونياة ناهماة لعمال األطفاال .وقاد سان الربملاا قاانو
رعاية الطفل وهايتا ة عام  2015وسينفى عندما تسن اللوائة ذات الصلة.
 -6٧وذكار الوفاد أ ناميبيااا تسالم باحلاجااة إىل رفاع ساان املساؤولية اجلنائيااة ل طفاال ملواءمتهااا
مع املعاي الدولية .وسيحدد مشروع قانو قضاء األطفال إىل جانب غ من األوكام السن
الدنيا للمسؤولية اجلنائية ل طفال وفق ا للمعاي الدولية.
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 -68وأعرباات أس ا اليا عاان تقااديرها للاارو املبااادرة الاايت أههرإااا ناميبيااا ة الاادعوة إىل إلغاااء
عقوبااة اإلعاادام ل ساايما ماان خااالل توصاايات السااتعراض الاادوري الشااامل .وقالاات إهنااا ل تازال
قلقة أل القوانني التقليدية واملمارسات العرفية املؤذية للفتيات والنساء ل تزال قائمة.
 -69وأقرت النمسا مشاركة ناميبيا املستمرة ة الستعراض الدوري الشاامل .واستفسارت عان
اخلطوات املتوخاة عل حنو ما أعلن ة عام  2015لضما ستاع املارأة ة الازواج العارة لقاو
مساوية حلقو املرأة ة الزواج املدين.
 -٧0وأعرب اات ب اانغالدي ع اان تق ااديرها لليه ااود املبىول ااة م اان أج اال تعزي ااز وق ااو اإلنس ااا
وهايتها ونوهت بالتقدم الىي أورز ة لالت الصحة والتعليم واحلد من الفقر.
 -٧1وروبت بنن باجلهود اليت بىلتها ناميبيا ول سيما خطة العمال الوطنياة حلقاو اإلنساا
للف ة  2019-2015واعتماد سياسة عامة من أجل املسااواة وتنفياى مشاروع بشا التثقياف
ة لال وقو اإلنسا .
 -٧2وأعربت بوتسوانا عن استمرار قلقها إزاء ماا وردهاا مان تقاارير عان ارتفااع معادل انتشاار
العنف ضد الفتيات والنساء وعدم وجود مرافق اوتياز خاصاة باألطفاال ومدياد السان الادنيا
للمسؤولية اجلنائية عند  ٧سنوات.
 -٧3وأقاارت بوركينااا فاسااو باااجلهود املبىولااة ة لااالت الوصااول إىل العدالااة وإتاوااة التاادريب
ملوهفي إنفاذ القانو ة لاال وقاو اإلنساا وإزاء هاروف الوتيااز .ورأت أناا ينبغاي لناميبياا
مسني فر وصول املرأة عل األرض وخف معدل وفيات األمومة.
 -٧٤وروباات بوروناادي باااجلهود املبىولااة لتعزيااز الوصااول إىل العدالااة وخطااة العماال الوطنيااة
حلقو اإلنسا وإنشااء الليناة املشا كة باني الاوزارات املعنياة لقاو اإلنساا والقاانو اإلنسااين
وإنشاء إدارة حلقو اإلنسا داخل قوة الشرطة الناميبية.
 -٧5وأشا ااادت كنا اادا بناميبيا ااا للتزاماإا ااا بوضا ااع أها ااداف لتحسا ااني تعزيا ااز وقا ااو اإلنسا ااا
وهايتها من أجل التصدي للعنف ضد املارأة وهاياة األطفاال مان خاالل تلاف خطاط العمال
ومشاريع القوانني.
 -٧6وروبت تشاد باجلهود اليت تبىهلا ناميبيا للوفاء باللتزاماات املتعهاد هباا خاالل اساتعراض
عام  .2011ولو ت أ ناميبيا تتعاو مع هيدات املعاهدات وقد استيابت للطلبات املتعلقة
بالزيارات ة إطار اإلجراءات اخلاصة.
 -٧٧وروبات شايلي بالتقادم احملارز ملكافحاة العناف اجلنسااين والعناف ضاد األطفاال .ونوهات
باخلطوات اإل ابية ة سبيل او ام وقو اإلنسا وضماهنا.

12

GE.16-06213

A/HRC/32/4

 -٧8ونوهت الصني باجلهود املبىولة ملكافحاة الفقار والتخلاف فضاالا عان التقادم احملارز فيماا
يتعلااق بتحقيااق املساااواة بااني اجلنسااني ورفااع مسااتويات املعيشااة لسااكاهنا ماان خااالل ماانة إمكانيااة
احلصول عل امليا والتعليم والرعاية الصحية.
 -٧9وشيعت الكونغو ناميبياا علا مواصالة اجلهاود الرامياة إىل إدمااج األطفاال املهمشاني ة
الن ااام التعليم ااي م اان أج اال الوقاي ااة م اان احلم اال ورعاي ااة احلوام اال ة الن ااام املدرس ااي والتص اادي
للعنف اجلنساين واجلنسي.
 -80وأعرباات كوسااتاريكا عاان تقااديرها لليهااود املبىولااة لتحسااني فاار الوصااول إىل العدالااة
والتحقيااق ة انتهاكااات وقااو اإلنسااا ومسااني التمثياال السياسااي للم ارأة .وأشااارت أيض ا ا إىل
شواغل جلنة وقو الطفل بش الجتار باألطفال.
 -81وروبت كوت ديفوار باعتماد تداب تشريعية متنوعة مثال اعتمااد سياساة وطنياة وخطاة
عمل بش املساواة بني اجلنسني.
 -82وأعربت كوبا عن تقديرها لليهود الرامية إىل مكافحة الفقر مثل برامج توزياع األراضاي
واإلسااكا وميااا الشاارب امل مونااة .وأشااارت إىل اإلج اراءات املتخااىة للقضاااء عل ا مجيااع أشااكال
العنف اجلنساين وهاية األطفال.
 -83وأعرب اات اجلمهوري ااة التش اايكية ع اان تق ااديرها لل ااردود عل ا األس اادلة ال اايت ق اادمتها مس اابق ا.
وطلباات املزيااد ماان املعلومااات بش ا مااا تااردد أ ناميبيااا تعتاازم النسااحاب ماان احملكمااة اجلنائيااة
الدولية.
 -8٤وأعرب اات مجهوري ااة كوري ااا الش ااعبية الدميقراطي ااة ع اان تق ااديرها للت ازام البل ااد لماي ااة وتعزي ااز
وقو اإلنسا وملواصلة بىل اجلهود واإل ازات اليت مققت ة هىا اجملال.
 -85ودعت مجهورية الكونغو الدميقراطية ناميبيا إىل التصديق عل اتفاقيات وقاو اإلنساا
اليت وافقت عل النضمام إليها ة استعراضها الدوري الشامل األول.
 -86وروبت الداارك بقباول ناميبياا التوصايات املتعلقاة بالتصاديق علا الربوتوكاول الختيااري
لتفاقية مناهضة التعىيب وغ من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناة
خالل الستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا وأعربت عن أملها ة امااذ خطاوات عملياة
للوفاء بىل اللتزام.
 -8٧وأثنت جيبويت عل ناميبيا لعتمادها قانو رعاية الطفل وهايتا ة عام .2015
 -88وسلطت إكوادور الضوء عل التداب اليت امىإا ناميبيا من أجل مكافحة الفقر وعدم
املساواة ومن بينها اخلطة املعنونة "رؤية عام ."2030
 -89وأشااادت مصاار باااجلهود الاايت بااىلتها ناميبيااا ة لااال احلقااو القتصااادية والجتماعيااة
ودعت البلد إىل مواصلة هىا التقدم.
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 -90ودعت إستونيا ناميبيا إىل توجيا دعوة دائماة إىل املكلفاني بولياات ة إطاار اإلجاراءات
اخلاص ااة وإىل رف ااع ص اافة اجل اارم ع اان التش ااه واعتم اااد تشا اريعات بشا ا وري ااة اإلع ااالم ش اااملة
لليميع.
 -91وأشادت إثيوبيا بناميبيا لعتماد خطة عمل وطنية حلقو اإلنسا للف ة .2019-2015
 -92وروبت فييي باخلطوات املتخىة إلتاوة فار احلصاول علا التعلايم لليمياع ولكنهاا
لو ت أ تكاليف التعليم ل تزال باه ة بالنسبة إىل بع مجاعات األقليات.
 -93وطلبت فرنسا معلومات عن التداب اليت ساتتخى إ وجادت ملعاجلاة مشااكل التخلاي
عن املواليد ووفيات األمهات ة ضوء احل ر املفروض عل اإلجهاض.
 -9٤وروباات غااابو بءنشاااء اللينااة املش ا كة بااني الااوزارات واملعنيااة لقااو اإلنسااا والقااانو
اإلنساين.
 -95وش اايعت جورجي ااا ناميبي ااا عل ا ا تق اادمي تقري اار منتص ااف امل اادة بش ا ا تنفي ااى توص اايات
الستعراض الدوري الشامل كما فعلت ة اجلولة األوىل.
 -96وأشارت أملانيا إىل أ العنف اجلنساين ل يزال يشاكل مصادر قلاق باالل علا الارغم مان
أ ناميبيا ملتزمة كافحة العنف ضد النساء واألطفال.
 -9٧وأعرباات غانااا عاان تقااديرها للخط اوات الاايت امااىإا ناميبيااا للنهااوض ب ااروف الوتياااز
ومسينها وروبت باعتماد خطة العمل الوطنية األوىل حلقو اإلنسا .
 -98وشكرت هاييت ناميبيا عل تقريرها الوطين اجلامع والشامل.
 -99وأثنت هندوراس علا ناميبياا لعتمااد السياساة اجلنساانية الوطنياة وخطاة العمال اخلاصاة
هبا وقانو رعاية الطفل وهايتا واخلطط الوطنية املتعلقة بالتعليم.
 -100ولو اات آيساالندا بقلااق جتاارمي النشاااط اجلنسااي الااىي ميااارس بال اضااي بااني بااالغني ماان
نفح اجلنح.
 -101وطلبت اهلند إىل ناميبيا تبادل املزيد من املعلوماات املفصالة عان التحاديات املطروواة ة
لال تنفيى رؤية عام  2030اليت تركز عل مسني نوعية وياة الناميبيني.
 -102وذكرت إندونيسيا أ من املمكن اماذ تداب ملنع استغالل العمال املهاجرين.
 -103وقدم العرا توصية.
 -10٤وأثنت كينيا عل ناميبيا لتعزيز مكتب أماني امل اامل ولليهاود الرامياة إىل تقادمي مسااعدة
قانونية لانية.
 -105وذكر وفد ناميبيا أ وكومة بلد امىت عددا مان التاداب الرامياة إىل احلاد مان الفقار
بغية القضاء عليا ة هناية املطاف .وة مؤسر وطين بش إعادة توزيع الثروة والقضااء علا الفقار
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عقد ة  26تشرين األول/أكتوبر  2015أعلن الرئيح أ اخلطوة األوىل ة مكافحة الفقر هي
الع اف ب مجيع الناميبيني يستحقو وياة كرمية .وتشمل احلياة الكرمية عل النحو الىي عارب
عن ااا الا ارئيح العم اال الالئ ااق واملا ا و واملي ااا والن اف ااة الص ااحية والتعل اايم واحلص ااول علا ا الرعاي ااة
الصحية.
 -106وأههرت لوا البن الدويل أ امليزانية الناميبية هي ة الواقع لصاحل الفقراء .ول يعز
ذلا إىل املاانة الجتماعياة السااخية فحسااب باال أيضا ا إىل الن ااام الضاريب الااىي يكتسااي طابعا ا
تادر ي ا .وذكار الوفاد أ احلكوماة ساتدخل ضاريبة التضاامن ة امليزانياة املقبلاة وساوف تطلاب ماان
خالهلا إىل كل ناميب يكسب دخالا فو عتباة معيناة أ يساهم ة صاندو سيخصان ألنشاطة
القض اااء عل ا الفق اار .وهن اااك ش ااكل آخ اار م اان أش ااكال الض اريبة التض ااامنية قي ااد الن اار يتمث اال ة
تشاييع أصاحاب الشاركات علا مفاي أساهم الشاركات ليا تشامل العماال وبالتاايل إعاادة
توزيع نسبة أكرب من دخل الشركة باجتا هابط عوض ا عان الجتاا الصااعد كماا هاو احلاال عنادما
ت كز األسهم ة أيدي قلة قليلة.
 -10٧وس اوف تنش ا مصااارف ل غىيااة بغيااة وقااف اجلااوع ول ساايما ة املناااطق احلض ارية الاايت
تنعاادم فيهااا إمكانيااة احلصااول علا األراضااي املنتيااة .وقااد تعهاادت احلكومااة با ل تا ك أي طفاال
ااوع ة البياات الناااميب .وميكاان لناميبيااا القضاااء علا الفقاار للااول عااام  2025واوا ام املوعااد
النهائي احملدد عل املستو العاملي وهو عام .2030
 -108وخ ااالل الس ااتعراض األول مل م ااا التوص ااية املتعلق ااة بتوجي ااا دع ااوة دائم ااة إىل املكلف ااني
بوليااات ة إطااار اإلجاراءات اخلاصااة بالاادعم أل احلكومااة فضاالت أ تقاارر كيااف وما سااتوجا
تلا ا ال اادعوة .وعلق اات ناميبي ااا أمهي ااة كبا ا ة علا ا عم اال املكلف ااني بولي ااات ة إط ااار اإلجا اراءات
اخلاصة ومنى الستعراض األخ زار البلد ثالثة من املكلفاني بولياات .وناميبياا مساتعدة للن ار
ة توجيا دعوة إىل أي مكلف يرغب ة زيارإا وستقدم ما اعتادت عليا من الدعم والتعاو إىل
املعنيني من املكلفني بوليات.
 -109وسانت تشاريعات لضااما التشاااور مااع الشااعوب األصاالية ومشاااركتها ة عمليااات صاانع
القارارات املتعلقااة باااملواقع واألشااياء التقليديااة .وة هااىا الساايا أشااار الوفااد إىل قااانو الساالطات
التقليديااة القااانو رقاام  25لعااام  )2000وقااانو اإلصااال الزراعااي اجملتمعااي القااانو رقاام 5
لعام  )2000وقانو الغاباات القاانو رقام  12لعاام  )2001وقاانو اإلدارة البيدياة القاانو
رقم  ٧لعام  )200٧وقانو ال اا الوطين القانو رقم  2٧لعام .)200٤
 -110وردا عل األسدلة والتوصيات املتعلقة باحلصول عل الرعاية الصحية وبالرساوم الباه اة
وعمليااات اإلجهاااض القانونيااة ذكاار الوفااد أ ن ااام الرعايااة الصااحية مي ا مول ماان القطاااعني العااام
واخل ااا كليهم ااا .وق اادم الن ااام الع ااام خ اادمات إىل غالبي ااة الس ااكا وه ااو ميا ا مول ة الغال ااب م اان
الض ارائب العامااة ة وااني أ ن ااام الرعايااة الصااحية اخلااا الااىي يتااية تغطيااة الرعايااة الصااحية
الشاملة أو اجلزئية مي مول بدرجة كبا ة مان اشا اكات املاوهفني وأربااب العمال .وقاد اق بات ناميبياا
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من مقيق هدفها خبصو نصيب الفارد مان اإلنفاا علا الصاحة إذ بلال نسابة  1٤.3ة املائاة
ة الف ة  2009/2008أي أقل بقليل من اهلدف احملادد بنسابة  15ة املائاة ة إعاال أبوجاا
بش ا ف ا وس نقاان املناعااة البشارية/متالزمة نقاان املناعااة املكتسااب اإلياادز) والساال واألم اراض
املعدية األخر ذات الصلة لعام  .2001ويتمتاع مجياع النااميبيني دو سيياز بءمكانياة احلصاول
علا اخلاادمات الاايت تقاادم ة املرافااق الصااحية ة مجياع أحناااء البلااد ولاايح هناااك سياسااة وكوميااة
تا ذ ألي موهااف ة أي مرفاق ماان تلا املرافااق بارف تقاادمي الرعاياة الطبيااة وا عناادما يكااو
الشااخن املعااين غا قااادر عل ا تسااديد احلااد األد ماان الرسااوم املفروضااة .وتتااا الفرصااة لكبااار
السن احلصول عل اخلدمات اليت تقدم ة مجيع مرافق الرعاية الصحية العامة باجملا .
 -111وذكار الوفااد أ ناميبياا نتاااج للميتمااع الادويل وستواصاال التعاااو معاا .وناميبيااا مشاامولة
بالقرار الىي أصدر الماد األفريقي ة عام  2013بش احملكمة اجلنائية الدولية وستعرب عن
موقفهااا بءش اراف الماااد األفريقااي .وتعتاازم ناميبيااا العماال مااع الماااد األفريقااي للتوصاال إىل واال
ودي هلى املس لة.
 -112وروباات مجهوريااة لو الدميقراطيااة الشااعبية بالتقاادم احملاارز ة تعزيااز وريااة التعب ا ومسااني
التعليم وإمكانية احلصول عل خدمات الرعاية الصحية واحلد من الفقر.
 -113وروب اات لتفي ااا بالت ااداب الرامي ااة إىل معاجل ااة الفق اار وت ااوف املي ااا الن يف ااة وزي ااادة ع اادد
املرافق الصحية وضما احلصول عل التعليم.
 -11٤وأثىن لبنا عل ناميبياا خلطاة عملهاا الوطنياة حلقاو اإلنساا وللتقادم احملارز ة لاالت
التعليم والسياسة الجتماعية والصحة.
 -115وأشارت ليسوتو إىل املبادرات اليت امىإا ناميبيا للنهوض لقو اإلنسا ة البلد.
 -116وروباات ليختنشااتاين بااالربامج الراميااة إىل مكافحااة العنااف اجلنساااين وشاايعت ناميبيااا
عل مواصلة هى اجلهود.
 -11٧وروباات ليبيااا باعتماااد ق اوانني جدياادة ة مياادا وقااو اإلنسااا وباااجلهود املبىولااة ة
لال القضاء عل الفقر.
 -118وروبت مدغشاقر بااجلهود التشاريعية واملؤسساية الايت باىلتها ناميبياا ول سايما ة إنشااء
اللينة املش كة بني الوزارات حلقو اإلنسا والقانو اإلنساين الدويل.
 -119وأشا ااارت ماليزيا ااا إىل أ ناميبيا ااا قا ااد أطلقا اات خطا ااة عملها ااا الوطنيا ااة حلقا ااو اإلنسا ااا
للف ا ة  .2019-2015وشاايعت ناميبيااا عل ا مواصاالة جهودهااا اإل ابيااة ة مسااني مسااتو
معيشة شعبها.
 -120وأش ااارت موريش اايوس إىل إنش اااء ش ااعبة حلق ااو اإلنس ااا داخ اال ق ااوة الش اارطة الناميبي ااة.
وشيعت ناميبيا عل السعي إىل تنفيى خطة العمل الوطنية حلقو اإلنسا للف ة .2019-2015
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 -121وروباات املكسااي باملوافقااة عل ا قااانو رعايااة الطفاال وهايتااا وأقاارت بالتااداب املعتماادة
للقضاء عل العنف اجلنساين.
 -122وطلب اجلبل األساود إىل ناميبياا تقادمي معلوماات مفصالة عان مساتو تنفياى اسا اتييية
املرافق الصحية الوطنية للف ة .2015-2010
 -123وروب املغرب بالدور الاىي يضاطلع باا أماني امل اامل ة الت كاد مان أ وقاو اإلنساا
تشكل جزءا من املناهج املدرسية.
 -12٤ولو اات موزامبي ااق أ ناميبي ااا بص اادد الن اار ة مش ااروع ق ااانو ق ااد ي اانن علا ا جت اارمي
التعىيب بوصفا جرمية ددة.
 -125وروبت ميااار بالتاداب املتخاىة لضاما واق مجياع األطفاال ة التعلايم وإلغااء املساامهة
املالية اإللزامية للوالدين ة صندو التنمية للمدرسة.
 -126وأش ااارت هولن اادا إىل اجله ااود املبىول ااة ملكافح ااة فا ا وس نق اان املناع ااة البش ا ارية/اإليدز
ول سيما التقدم احملرز ة منع انتقال عدو األم للطفل وة احلصول عل األدوياة .وأعربات عان
رغبتها ة تبادل خرباإا ة وضع خطة عمل وطنية بش األعمال التيارية ووقو اإلنسا .
 -12٧وس االطت نيك اااراغوا الض ااوء عل ا اجله ااود املبىول ااة للقض اااء عل ا مجي ااع أش ااكال العن ااف
اجلنساين ومقيق قدر أكرب من املساواة بني الرجال واملارأة وشايعت ناميبياا علا مواصالة السا
عل هىا الدرب.
 -128وروب النييار خبطاة العمال الوطنياة حلقاو اإلنساا للفا ة  2019-2015وبااجلهود
املبىولة إلنشاء وزارة للتصدي للفقر وتعزيز احلماية الجتماعية.
 -129وأثناات نيي يااا عل ا ناميبيااا إلدخااال ب ارامج احلااد ماان الفقاار واعتماااد تش اريعات لزيااادة
العمالة وتنفيى إصالوات عل السيو وتن يم أجور العاملني املنزليني والستعاضة عن لاوائة
احملكمة العليا بش املمتلكات العقارية.
 -130وقدمت عما توصيات.
 -131وأشارت باكستا إىل أ خطة العمل الوطنية حلقو اإلنسا للفا ة 2019-2015
وتاادريب مااوهفي الشاارطة وقااانو النتخابااات لعااام  201٤وقااانو دائاارة العمالااة لعااام 2011
والسياس ااة اجلنس ااانية الوطني ااة أم ااور م اان ش ا هنا أ تزي ااد م اان اإلس ااهام ة هاي ااة وق ااو اإلنس ااا
وتعزيزها.
 -132واعتااربت جنااوب أفريقيااا أ اجلهااود الاايت بااىلتها ناميبيااا ماان أجاال تااوف احلمايااة القانونيااة
للنساء عرب دستورها وتشريعاإا وخطواإا ة لال احلوكمة الرشيدة والنتائج البااهرة الايت وققتهاا
مشيعة للغاية.
فيما يتعلق عدلت القيد ة املدارس البتدائية أمور ِّ
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 -133ونوه اات ت ااونح بالتق اادم ال ااىي أو اارز من ااى اجلول ااة األوىل لالس ااتعراض ال ادوري الش ااامل
ول ساايما اعتماااد خطااط وطنيااة ل طفااال ومقيااق املساااواة بااني اجلنسااني وإنشاااء مكاتااب أمناااء
امل امل للتعامل مع املسائل املتعلقة بوسائط اإلعالم واألطفال.
 -13٤ون موهاات الربازياال بوضااع التقرياار الااوطين ماان قيباال جلنااة مشا كة بااني الااوزارات بالتحاااور مااع

اجملتم ااع امل اادين باعتب ااار ذلا ا س ااابقة جي اادة ملتابع ااة التوص اايات .واق و اات إدراج التوص اايات ة
القوانني والسياسات احمللية.
 -135وذكاار وفااد ناميبيااا أ بل ااد لاايح لديااا أي اة تش اريعات وطنيااة تتصاال مباشاارة بالش ااعوب
األصا االية وأ املصا ااطلة املسا ااتخدم ها ااو "األشا ااخا املهمشا ااو " .وما اان ق ا ارارات املا ااؤسر الا ااوطين
ل راضااي لعااام  1991أ وقااو ملكيااة األراضااي للميتمعااات احملرومااة ينبغااي أ م ا لمايااة
خاصة مع إشارة ددة إىل مجاعات ‘السا ‘ وغ هاا مان اجلماعاات املهمشاة .وواددت سياساة
إعااادة التااوطني الوطنيااة لعااام  2001با مجاعااة ‘السااا ‘ فدااة مسااتهدفة ااددة إلعااادة التااوطني
منحت وقوق ا مشروطة من وي امتيازات الصيد.
 -136وشكر وفد ناميبيا مجيع الوفود الايت شااركت ة الساتعراض .وقاال إ إساهاماإا القيماة
وتعليقاإا وتوصياإا هي ثابة توجيهات لتحسني وياة شعب ناميبيا.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -13٧ستدرس ناميبيا التوصيات التالية ،وستقدم ردودا عليهاا ياي و ان مناساب ال يتجااو
موعد الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان يي حزيران /يونيه :2016
النظر يي التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنساان التاي لا
1-13٧
تصاادق عليهااا بعااد ومواصاالة تحااديا وانينهااا الوحنيااة بحيااا تتما ااى م ا تل ا
المعاهدات (ليسوتو)؛
تسري عملية التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي
2-13٧
)1
ل تصبح حريا ييها بعد (بنن) ؛
النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جمي ا
3-13٧
العمال المهاجرين وأيراد أسره (الفلبين)؛

التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
٤-13٧
المهاجرين وأيراد أسره (مدغشقر)؛
__________

**

)1
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التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
5-13٧
المهاجرين وأيراد أسره (النيجر)؛
التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
6-13٧
المهاجرين وأيراد أسره (السنغال)؛
التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
٧-13٧
المهاجرين وأيراد أسره (تركيا)؛
التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
8-13٧
المهاجرين وأيراد أسره (هندوراس)؛
النظاار يااي االنلاامام قلااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جمي ا
9-13٧
العمال المهاجرين وأيراد أسره (كوت ديفوار)؛
 10-13٧النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جمي ا
العمال المهاجرين وأيراد أسره (قندونيسيا)؛
 11-13٧النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جمي ا

(قكوادور)؛
العمال المهاجرين وأيراد أسره لعام 1990
 12-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدوليا ااة لحماي ااة حق ااوق جميا ا العما ااال
المهاجرين وأيراد أسره (غانا)؛
13-13٧

االنلمام قلى الصكوك الدولية التي ل تنل قليها بعد (الكونغو)؛

 1٤-13٧التصا ااديق علا ااى البروتوكا ااول االبتيا اااري الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي
الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقايية (البرتغال)؛
 15-13٧التصديق على البروتوكول االبتياري التفا ية حقوق الطفل المتعلاق
بإجراء تقدي البالغات (البرتغال)؛
16-13٧
(البرتغال)؛

التص ااديق عل ااى اتفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب وبروتوكوله ااا االبتي اااري

 1٧-13٧اعتما اااد التا اادابير الال ما ااة للتصا ااديق علا ااى البروتوكا ااول االبتيا اااري
التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب ويقا ا ا لاللتزام ااات الت ااي طعته ااا ناميبي ااا ب ااالل جول ااة
االستعراض الدوري الشامل األولى ( يلي)؛
 18-13٧التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب
على النحو الموصى به من بل (موريشيوس)؛
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19-13٧
(السنغال)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

 20-13٧اتخاذ تدابير للتصديق على البروتوكول االبتياري التفا ياة مناهلاة
التع يب وغيار مان ضارول المعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالقنساانية أو المهيناة

(جورجيا)؛
21-13٧
(هندوراس)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

22-13٧
(تونس)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

23-13٧
(السويد)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

2٤-13٧

(الكونغو)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

25-13٧

(قستونيا)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

26-13٧
(لبنان)؛

التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

 2٧-13٧التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب
(جمهورية مقدونيا اليوغوساليية سابقا)؛
 28-13٧تكثيااف جهودهااا يااي ساابيل التصااديق علااى البروتوكااول االبتياااري
التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب وغي اار م اان ض اارول المعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو
الالقنسانية أو المهينة (الدانمرك)؛
29-13٧
(يرنسا)؛

االنل اامام قل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب

 30-13٧التص ااديق عل ااى البروتوك ااول االبتي اااري التفا ي ااة مناهل ااة التعا ا يب
وضا اامان قنشا اااء ةليا ااة و ا يا ااة وحنيا ااة يعالا ااة يا ااي الو ا اان المناسا ااب (الجمهوريا ااة
التشيكية)؛
31-13٧

(تونس)؛
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 32-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األ ااخاص م اان
االبتفاء القسري (تونس)؛
 33-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األ ااخاص م اان
االبتفاء القسري (الكونغو)؛
 3٤-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األ ااخاص م اان
االبتفاء القسري (توغو)؛
 35-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األ ااخاص م اان
االبتفاء القسري (مدغشقر)؛
 36-13٧التص ااديق عل ااى االتفا ي ااة الدولي ااة لحماي ااة جميا ا األ ااخاص م اان
االبتفاء القسري (غانا)؛
 3٧-13٧االنل اامام قلا ااى االتفا يا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جمي ا ا األ ا ااخاص ما اان
االبتفاء القسري (يرنسا)؛
 38-13٧التو ي والتصديق علاى االتفا ياة الدولياة لحماياة جميا األ اخاص
من االبتفاء القسري (عمان)؛
 39-13٧االنل اامام قلا ااى االتفا يا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة جمي ا ا األ ا ااخاص ما اان
االبتفاء القسري (أوروغواي)؛
 ٤0-13٧االنلا اامام قلا ااى االتفا يا ااة الدوليا ااة لحمايا ااة حقا ااوق جمي ا ا العما ااال
المهاجرين وأيراد أسره (أوروغواي)؛
 ٤1-13٧التص ا ااديق عل ا ااى العه ا ااد ال ا اادولي الخ ا اااص ب ا ااالحقوق اال تص ا ااادية
واالجتماعية والثقايية (مدغشقر)؛
 ٤2-13٧التصا ااديق علا ااى البروتوكا ااول االبتيا اااري الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي
الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقايية (الجبل األسود)؛
 ٤3-13٧التصا ااديق علا ااى البروتوكا ااول االبتيا اااري الملحا ااق بالعها ااد الا اادولي
الخاااص بااالحقوق اال تصااادية واالجتماعيااة والثقاييااة ،واألبا بااإجراءات التحقيااق
واإلجراءات المشتركة بين الدول (سلوياكيا 
)؛
 ٤٤-13٧التصديق على البروتوكول االبتياري التفا ية حقوق الطفل المتعلاق
بإجراء تقدي البالغات (الجبل األسود)؛
 ٤5-13٧النظر ياي التصاديق علاى االتفا ياة المتعلقاة بخفا
الجنسية لعام (1961كوت ديفوار)؛
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٤6-13٧

التصديق على اتفا ية منظمة العمل الدولية ر ( 189الفلبين)؛

٤٧-13٧

(التفيا)؛

التص ااديق عل ااى نظ ااام روم ااا األساس ااي للمحكم ااة الجنا ي ااة الدولي ااة

٤8-13٧

(قستونيا)؛

التص ا ااديق عل ا ااى تع ا ااديالت كامب ا اااال عل ا ااى نظ ا ااام روم ا ااا األساس ا ااي

 ٤9-13٧التصااديق علااى تعااديالت كمباااال علااى نظااام رومااا األساسااي ،بهااد
المسااهمة ياي تفعيال والياة المحكماة الجنا يااة الدولياة بشارن جريماة العادوان ،يااي
عام ( 2017ليختنشتاين)؛
 50-13٧قعادة النظر يي مو ف البلاد بشارن االنساحال المحتمال باعتبارهاا
دولة حريا يي نظام روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية (النمسا)؛
 51-13٧تل اامين الدس ااتور والتشا اريعات الوحني ااة م ااا ي اان عل ااى الح ااق ي ااي
التمت برعلى المعايير الممكنة من الصحة العقلية والبدنية (مصر)؛
 52-13٧تحااديا األحكااام الدسااتورية المتعلقااة بتعريااف الطفاال لكااي تكااون
متسقة يي المجمل م التعريف الوارد يي اتفا ية حقوق الطفل (كينيا)؛
 53-13٧التعجيل باعتماد مشاري القوانين المعلقة ،مثل انون رعاياة الطفال
وحمايتااه ،للاامان تااويير حمايااة أيلاال لمحفااال ماان جمي ا أ ااكال العنااف وسااوء
المعاملة (جمهورية كوريا)؛
 5٤-13٧اتخاااذ جمي ا التاادابير الال مااة ماان أجاال تنفي ا ااانون رعايااة الطفاال
وحمايته تنفي ا يعاالا (سلويينيا)؛
 55-13٧ضمان تطبيق انون رعاية الطفل وحمايته وقنفاذ بفعالية (الوالياات
المتحدة األمريكية)؛
 56-13٧مواءما ااة أحك ا ااام ا ااانون الجنس ا ااية م ا ا المع ا ااايير الدولي ا ااة لحق ا ااوق
اإلنسان ،لتمكاين األحفاال الا ين يولادون ياي أراضاي ناميبياا ألباوين مجهاولين مان
اكتسال جنسية ناميبيا (كينيا)؛
5٧-13٧

قلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات (بنما)؛

 58-13٧قلغاااء جمي ا القااوانين والممارسااات العرييااة اللااارة والتمييزيااة التااي
تستهد النساء والفتيات (أستراليا)؛
 59-13٧اتخ اااذ الت اادابير الال م ااة لمراجع ااة جميا ا التشا اريعات ذات الص االة
بهد وض حد للتمييز ضد النساء والفتيات (سلوياكيا)؛
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 60-13٧التعجيال بإصاادار مشاااري القاوانين الحالياة التااي ماان اارنها أن تا ثر
على التمت بحقوق المرأة (سيراليون)؛
 61-13٧مل اااعفة الجه ااود الرامي ااة قل ااى القل اااء عل ااى التميي ااز ض ااد النس اااء
والفتياات ياي قحاار القاانون وياي الممارساة العملياة أيلاا باعتمااد مشااري القاوانين
المعلقة التي ت ثر على التمت بحقوق المرأة المتصالة باالزوا  ،واالعتارا باالزوا
العريي ،والمشتريات ،وممتلكات الزوجية والطالق واإلرث بال وصية (سلويينيا)؛
 62-13٧اعتما اااد مشا اااري القا ااوانين التا ااي تعا ااز حقا ااوق الم ا ارأة يا ااي الا اازوا
وممتلكات الزوجية والطالق يي أ رل و ن ممكن (أوروغواي)؛
 63-13٧النظا ا اار يا ا ااي تنقا ا اايح ا ا ااانون المسا ا اااواة با ا ااين األ ا ا ااخاص المتا ا اازوجين
لعام  1996بحيا يلغاي األحكاام التمييزياة ضاد المارأة ،بماا ياي ذلا تلا التاي
ت ثر يي حقوق الزوا وملكية األراضي والميراث (جمهورية كوريا)؛
 6٤-13٧تعزيز التشريعات الرامياة قلاى حظار التعا يب وساوء المعاملاة وتعزياز
تشريعات مكايحة االتجار بالبشر ( امبيا)؛
 65-13٧التعجي اال بعملي ااة ص ااياغة واعتم اااد تشا اريعات بش اارن المعا ب ااة عل ااى
التع يب (بوروندي)؛
 66-13٧اسااتعراض القااوانين المدنيااة بهااد وض ا حااد للتمييااز ضااد النساااء
والفتيات ،وال سيما الحقوق المتعلقة بالزوا وملكية األراضي (تركيا)؛
 6٧-13٧اعتم اااد ت اادابير تشا اريعية إلتاح ااة قمكاني ااة مواءم ااة النظ ااام الق ااانوني
المحلي م أحكام اتفا ية القلاء على جمي أ كال التمييز ضاد المارأة ،واتخااذ
المبااادرات التش اريعية يااي عمليااة تهااد قلااى ضاامان المركااز القااانوني المتساااوي
للرجال والنساء ( يلي)؛
 68-13٧قلغاااء جمي ا القااوانين والممارسااات العرييااة التمييزيااة التااي تنته ا
حقوق المرأة ،ويقا اللتزاماتها الدولية بموجب اتفا ية القلااء علاى جميا أ اكال
التمييز ضد المرأة (ةيسلندا)؛
 69-13٧وض تدابير تشريعية إللغاء تجري العال اات الجنساية التاي تماارس
بين بالغين من نفس الجنس (قسبانيا)؛
 ٧0-13٧قلغاء األحكام التي تجرم العال ات الجنسية التاي تماارس بالتراضاي
باين باالغين مان نفااس الجانس ،واحتارام مبادأي المساااواة وعادم التميياز باين جميا
الناس (يرنسا)؛
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 ٧1-13٧مواءمة تشريعاتها م التزاماتها الدولية لحقاوق اإلنساان ،عان حرياق
قلغاء القوانين التي تجرم النشاا الجنساي الا ي يماارس بالتراضاي باين باالغين مان
نفس الجنس (ةيسلندا)؛
 ٧2-13٧مواءم ااة تشا اريعاتها ما ا التزاماته ااا الدولي ااة لحق ااوق اإلنس ااان بإلغ اااء
جمي ا ا القا ااوانين التا ااي تفلا ااي أو يا اارجح أن تفلا ااي قلا ااى التمييا ااز وقلا ااى مقاضا اااة
األ خاص ومعا بته لمجرد ميله الجنسي أو هويته الجنسانية (هولندا)؛
 ٧3-13٧اعتم اااد الت اادابير الال م ااة الت ااي ته ااد قل ااى القل اااء عل ااى األحك ااام
المعياريااة التااي تعا ااب األ ااخاص ماان يثااة المثليااات والمثليااين ومزدوجااي المياال
الجنس ااي ومغ ااايري الهوي ااة الجنس ااانية وح اااملي ص اافات الجنس ااين وتميّ ااز ض ااده
(األرجنتين)؛
 ٧٤-13٧مواصلة تعزياز تشاريعاتها الوحنياة بماا يتما اى ما الصاكوك الدولياة
لحقوق اإلنسان التي أصبحن حريا ييها (نيكاراغوا)؛

 ٧5-13٧تنفيا نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة الجنا يااة الدوليااة بطاارق ،منهااا
اعتماااد تش اريعات وحنيااة مناساابة ،وذل ا للاامان التعاااون الكاماال م ا المحكمااة
الجنا يا ااة الدوليا ااة والتحقيا ااق والمقاضا اااة بفعاليا ااة يا ااي ج ا ارا اإلبا ااادة الجماعيا ااة،
والجا ا ارا المرتكب ا ااة ض ا ااد اإلنس ا ااانية وجا ا ارا الح ا اارل أم ا ااام محاكمه ا ااا الوحني ا ااة
(الجمهورية التشيكية)؛
 ٧6-13٧مواصلة جهودها يي صاياغة التشاريعات المتعلقاة باالتجاار بالبشار،
بمشاركة نشطة من المجتم المدني (قندونيسيا)؛
 ٧٧-13٧وضا وقصاادار تش اري لمكايحااة االتجااار بمااا يتما ااى م ا القواعااد
والمعايير الدولية (أوكرانيا)؛
 ٧8-13٧مواصاالة تعزيااز م سساااتها لحقااوق اإلنسااان ووض ا تاادابير قضااايية
للمان تنفي واليتها تنفي ا يعاالا (ليسوتو)؛
 ٧9-13٧قنشاء ةلية مستقلة حكومية وحنية مكلفة باإل را علاى سياساات
حقوق اإلنسان (المغرل)؛
80-13٧

تعزيز درات مكتب أمين المظال (هايتي)؛

 81-13٧تعزيز اآلليات القا مة يي البنية التحتية الم سسية من أجال القلااء
على الممارساات التمييزياة أو الثقايياة أو القا ماة علاى القاوانين العريياة والمجحفاة
بحااق النساااء واألحفااال واأل ليااات ويثااات المثليااات والمثليااين ومزدوجااي المياال
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (هندوراس)؛
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 82-13٧مواصا ا ا االة تنفي ا ا ا ا بطا ا ا ااة الع ما ا ا اال الوحنيا ا ا ااة لحقا ا ا ااوق اإلنسا ا ا ااان
للفترة ( 2019-2015باكستان)؛
 83-13٧اعتماد وتنفي بطة عمل وحنياة بشارن العناف الجنسااني بادع مان
جمي طاعات المجتم  ،بما يي ذل الجها القلا ي (السويد)؛
 8٤-13٧اعتماد ووض بطة عمل وحنية املة تتناول الممارسات التقليدية
اللارة والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات (بوتسوانا)؛
 85-13٧اعتماااد بطااة عماال وحنيااة لتنفيا مباااد األما المتحاادة التوجيهيااة

(هولندا)؛
بشرن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 86-13٧وضا ا أداة لرص ااد تنفيا ا التوصا اايات المنبثق ااة ع اان االستعراضا ااات
الدورية الشاملة السابقة والحالية والتحقق منها ،م قياالء اهتماام بااص للتصاديق
علااى الصااكوك الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي ل ا يباان ييهااا بعااد ،بمااا يااي ذل ا
البروتوكول االبتياري التفا ية مناهلة التع يب (كوستاريكا)؛
 8٧-13٧قصاادار سياسااة وحنيااة اااملة لتعم اي الحااق يااي التسااجيل الماادني،
بااالنظر قلااى دورهااا المحااوري يااي ضاامان قعمااال حقااوق اإلنسااان األباار  ،بمااا يااي
ذل التمت بمستو معيشي ال ق (البرا يل)؛
 88-13٧مواصلة تعزيز برنامجها الناجح إلصالح األراضاي وقعاادة التاوحين،
الا ا ا ي يم ا اانح األراض ا ااي للمجموعا ا ااات المحروم ا ااة تاريخيا ا ا ا (جمهوري ا ااة ينا ا اازويال
البوليفارية)؛
 89-13٧مواصاالة تنفي ا مااا لااديها ماان سياس اات باصااة باإلصااالح الزراعااي
وبرنااام إلعااادة التااوحين عاان حريااق قعطاااء األراضااي قلااى المجموعااات التااي لاان
محرومة تاريخيا (كوبا)؛
 90-13٧مواصاالة برنامجهااا لإلصااالح الزراعااي وقعااادة التااوحين بغيااة تمكااين
المحرومين من الوصول قلى األراضي ،باالنظر قلاى أن الحاق ياي األراضاي هاو حاق
أساسي من حقوق اإلنسان (أنغوال)؛

 91-13٧مواص ا االة الجه ا ااود الت ا ااي تبا ا ا لها الحكوم ا ااة م ا اان ب ا ااالل برنامجه ا ااا
لإلصااالح الزراعااي وقعااادة التااوحين ،علااى المسااتو الريفااي والحلااري (جنااول
أيريقيا)؛
 92-13٧تنفيا المشااروع األبلاار بفعاليااة ،وتنميااة جماعااة ‘السااان‘ ،وتو يا
األراضااي ،وبرنااام اإلسااكان الجماااعي وقماادادات الميااا والصاار الصااحي وميااا
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الشا اارل المرمونا ااة ،ونظا ااام مسا اااعدة الم سسا ااات الصا ااغيرة والمتوسا ااطة الحج ا ا
بالمعدات (جمهورية كورية الشعبية الديمقراحية)؛
 93-13٧مواصاالة الجهااود الراميااة قلااى حمايااة حقااوق الفثااات اللااعيفة ،م ا
مراعاااة احتياجاته اا و اادراتها المحااددة ماان بااالل تمكينهااا ماان التمت ا بحقو هااا،
وةليات التعوي العادل (قكوادور)؛
 9٤-13٧مواص االة جهوده ااا الرامي ااة قل ااى تعزي ااز حق ااوق اإلنس ااان ي ااي جميا ا
المجاالت ،وال سيما ييما يتعلق بحماية ضحايا العنف (العراق)؛
95-13٧
(كوستاريكا)؛

تكثيااف التثقيااف يااي مجااال حقااوق اإلنسااان للساالطات التقليديااة

 96-13٧تنظااي حمااالت توعيااة لتثقيااف األي اراد والساالطات التقليديااة بشاارن
انتهاك الحقاوق باالقوانين والممارساات العريياة اللاارة والتمييزياة ،وال سايما بشارن
الحاجة قلى ضمان أال تنته حقوق النساء واألحفال (التفيا)؛
9٧-13٧

تعزيز الجهود المتعلقة بتنمية الشبال وتمكينه (جنول أيريقيا)؛

98-13٧

تعزيز التعاون م هيثات المعاهدات (النيجر)؛

99-13٧
(سيراليون)؛

تقا اادي التقا ااارير المتا ااربرة قلا ااى هيثا ااات المعاها اادات ذات الصا االة

 100-13٧ب ا ل جهااود لتقاادي تقااارير حقااوق اإلنسااان المعلقااة قلااى الهيثااات
ذات الصلة (قثيوبيا)؛
 101-13٧توجيااه دعااوة دا مااة قلااى المكلفااين بواليااات يااي قحااار اإلج اراءات
الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (تركيا)؛
 102-13٧توجي ااه دع ااوة مفتوح ااة ودا م ااة قل ااى المكلف ااين بوالي ااات ي ااي قح ااار
اإلجراءات الخاصة لمم المتحدة باروح مان التعااون الجااري باين األما المتحادة
وناميبيا ( يلي)؛
 103-13٧النظ اار ي ااي توجي ااه دع ااوة دا م ااة قل ااى المكلف ااين بوالي ااات ي ااي قح ااار
اإلجراءات الخاصة م االعترا بالجهود المب ولة للتعاون معه (جورجيا)؛
 10٤-13٧توجيا ااه دعا ااوة دا ما ااة قلا ااى جمي ا ا المكلفا ااين بواليا ااات يا ااي قحا ااار
اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (ألمانيا 
)؛
 105-13٧توجيااه دعااوة دا مااة قلااى المكلفااين بواليااات يااي قحااار اإلج اراءات
الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (بنما 
)؛
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 106-13٧توجيااه دعااوة دا مااة قلااى المكلفااين بواليااات يااي قحااار اإلج اراءات
الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان (البرتغال 
)؛
 10٧-13٧توجيا ااه دعا ااوة دا ما ااة قلا ااى جمي ا ا المكلفا ااين بواليا ااات يا ااي قحا ااار
اإلجراءات الخاصة (التفيا 
)؛
 108-13٧مواصاالة اتخاااذ بطااوات ماان أجاال ضاامان المساااواة الكاملااة ب ااين
الرجل والمرأة والقلاء على جمي أ كال التمييز ضد المرأة (رومانيا)؛
 109-13٧مواصاالة تعزيااز المساااواة بااين الرجاال والم ارأة يااي تطبيااق تش اريعاتها
الوحنية وتنفي السياسات العامة (نيكاراغوا)؛
 110-13٧مواصلة تعزيز تمكين المرأة ومشاركتها يي المجتم (نيكاراغوا)؛
 111-13٧اتخ اااذ جميا ا الت اادابير الال م ااة للقل اااء عل ااى التميي ااز ض ااد النس اااء
والفتي ااات ،وال س اايما ييم ااا يتعل ااق ب ااالزوا  ،وملكي ااة األراض ااي وحق ااوق الميا اراث
(المكسي )؛
 112-13٧ملاااعفة الجهااود صااول تحقيااق المساااواة بااين الجنسااين وتمكااين
المرأة من بالل التعلي والتدريب على المهارات (ماليزيا)؛
 113-13٧ق الااة الحااواجز القا مااة علااى المشاااركة الكاملااة للم ارأة يااي الحياااة
اال تصادية ،وذل لمواصلة العمل للحد من الفقر وعدم المساواة (ألمانيا)؛
 11٤-13٧العمل من أجال القلااء علاى الممارساات التقليدياة وقلغااء القاوانين
التي تلر بالنساء والفتيات (هايتي)؛
 115-13٧ب ل المزيد من الجهود إلنهاء التمييز والعنف المنزلاي والعناف ياي
المدارس ضد النساء (عمان)؛
 116-13٧االستمرار يي قيالء اهتماام اديد إلعماال حقاوق النسااء والفتياات
قعماالا كامالا (البرتغا 
ل)؛

 11٧-13٧تكثيااف الجهااود الراميااة قلااى التعجياال بالقلاااء علااى التمييااز ضااد
المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ،بوسا ل ،منها قنشاء اعدة البياناات الوحنياة
المقترحة المتعلقة بالعنف الجنساني (دولة يلسطين)؛
 118-13٧تنظ ااي حم ااالت التوعي ااة وبا ارام التثقي ااف ،بالعم اال ع اان كث ااب ما ا
السلطات التقليدية من أجل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات (أستراليا)؛
 119-13٧تنفي ا ا السياسا ااات التا ااي تعا ااال الوص ا ا والتمييا ااز ضا ااد المصا ااابين
بفيروس نق المناعة البشرية/اإليد (جنول أيريقيا)؛
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 120-13٧ضاامان قصاادار وثااا ق تسااجيل المواليااد لجميا األحفااال المولااودين
على أراضيها (رومانيا)؛
 121-13٧التعجيل باالجهود الرامياة قلاى ضامان قصادار اهادة المايالد مجاناا
لجمي األحفال دون تمييز ،بمن ييه األحفال ال ين يولدون ياي المنااحق الريفياة
والفقيرة (تركيا)؛
 122-13٧ضاامان تسااجيل جميا المواليااد الجاادد باعتبااار ذلا وساايلة لوضا
قحصاءات وبيانات موثو ة (المكسي )؛
 123-13٧مواصلة تشجي التسجيل الفوري للمواليد الجدد ،وقدباال ةلياات
للا اامان عا اادم تسا اابب غيا ااال أحا ااد الوالا اادين يا ااي من ا ا تسا ااجيل الطفا اال المعنا ااي
(أوروغواي)؛
 12٤-13٧ريا ا الح ااد األدن ااى لس اان المسا ا ولية الجنا ي ااة ويقا اا للتعلي ااق الع ااام
ر  )2007(10الصادر عن لجنة حقوق الطفل (أوروغواي)؛
 125-13٧وض ا اسااتراتيجية وحنيااة اااملة لمن ا جمي ا أ ااكال العنااف ضااد
األحفال ،م توجيه اهتمام باص قلى البعد الجنساني (أوكرانيا)؛
 126-13٧تطبيق القوانين المتعلقة بالقلاء على العنف ضد األحفال وقنفاذها
بشكل كامل (أوكرانيا)؛
 12٧-13٧مواصلة تعزيز حقوق الطفل بمكايحة العقوبة البدنية مكايحة يعالة
(جيبوتي)؛
 128-13٧حظر جمي ممارسات العقوبة البدنية علاى األحفاال ،بماا ياي ذلا
ممارستها يي المنزل (قستونيا)؛
 129-13٧حظر العقوبة البدنية لمحفال يي جمي األماكن (تونس)؛
 130-13٧تحسين ةليات الحماية القانونياة واالجتماعياة لمحفاال ضاد العناف
الجنسي (جمهورية الو الديمقراحية الشعبية)؛
 131-13٧اتخاذ المزيد من التدابير للقلاء علاى الممارساات اللاارة ،وقلغااء
وا األحفال والزوا المبكر والقسري (سيراليون)؛
 132-13٧مواصلة اتخاذ تدابير للامان التنفيا الكامال والفعاال لقاانون رعاياة
الطفل وحمايته لالحتراس من جمي أ كال االعتداء على األحفال (سنغايورة)؛
 133-13٧الحظاار الص اريح للممارسااات التقليديااة التااي تعا ّارض سااالمة النساااء
والفتيات البدنية والنفسية للخطر (األرجنتين)؛
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 13٤-13٧تعزي ااز الت اادابير الرامي ااة قل ااى القل اااء عل ااى جميا ا أ ااكال العن ااف
الجنساني ( امبيا)؛
 135-13٧مواص االة الجه ااود الرامي ااة قل ااى مكايح ااة الممارس ااات العريي ااة الت ااي
تتسامح م العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة (الجزا ر)؛
 136-13٧تكثيااف جهودهااا للقلاااء علااى جمي ا أ ااكال العنااف ضااد النساااء
والفتي ااات ،وي ااي ها ا ا الس ااياق تحس ااين التشا اريعات الوحني ااة ويقا اا لمع ااايير حق ااوق
اإلنسان الدولية ذات الصلة (جمهورية مقدونيا اليوغوساليية سابقا)؛
 13٧-13٧اتخاذ تدابير لمن جمي حوادث العنف ضد المارأة ،وال سايما ياي
المن اااحق الريفي ااة ،وكفال ااة الت اادبالت الفعال ااة م اان جان ااب م ااو في قنف اااذ الق ااانون
استجابة الدعاءات العنف التي يرتكبها العشير ،ومقاضاة الجناة (كندا)؛
 138-13٧تعزيااز اإلحااار القااانوني لمن ا ومكايحااة العنااف ضااد الم ارأة والعنااف
المنزلي (صربيا)؛
 139-13٧ضاامان التحقيااق يااي جمي ا حاااالت العنااف ضااد النساااء والفتيااات
وتقدي الجناة قلى العدالة (سلويينيا)؛
 1٤0-13٧ضمان تاويير الحماياة المناسابة للاحايا العناف الجنسااني ،بماا ياي
ذل تمكينه من التماس مساعدة الشرحة ،مما ي دي قلى مقاضاة الجناة حسب
اال تلاء (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وةيرلندا الشمالية)؛
 1٤1-13٧تخصي الموارد الال مة للتنفي التام لحملة عدم التساامح قحال ا ا
م العنف الجنساني (كندا)؛
 1٤2-13٧تنفي انون مكايحة العناف المنزلاي تنفيا ا يعااالا للحاد مان العناف
الجنساني (الصين)؛
 1٤3-13٧يااادة الجهااود الراميااة قلااى مكايحااة العنااف الجنساااني عاان حري ااق
التنفي ا التااام للسياسااة الجنسااانية الوحنيااة وبطااة العماال الوحنيااة لمكايحااة العنااف
الجنساني للفترة  ،2016-2012وكفالة تقدي الجناة قلى العدالة (يرنسا)؛
 1٤٤-13٧التنفي ا الفعااال لحملااة عاادم التسااامح قحال ا ا والتاادبالت الر يسااية
لخطة العمل الوحنية لحقوق اإلنساان لعاام  2015ييماا يتعلاق باالعنف الجنسااني
(ألمانيا)؛
 1٤5-13٧مواصلة جهودها الرامية قلى مكايحاة العناف ضاد النسااء واألحفاال
على الصعيد الوحني ،على النحو الموصى به سابقا (ألمانيا)؛
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 1٤6-13٧ملااعفة الجهااود للتصاادي للعنااف الجنساااني ،باادع ماان المجتما
الدولي (مو امبيق)؛
 1٤٧-13٧تعزيااز التعاااون م ا أصااحال المصاالحة المعنيااين ماان أجاال معالجااة
أسبال العنف الجنساني (سنغايورة)؛
 1٤8-13٧اعتماد المزيد من التدابير لمكايحة العنف واالعتداء الجنسي ضد
الفتيا ااات والنسا اااء ،يل ا االا عا اان العنا ااف والتمييا ااز علا ااى أسا اااس الميا اال الجنسا ااي
(البرا يل)؛
 1٤9-13٧اتخاذ جمي التدابير ذات الصلة لمكايحة العنف الجنسي وتقدي
الجناة قلى العدالة (توغو)؛
 150-13٧قنفاذ التشريعات الال مة لمن العنف الجنسي واالستغالل الجنسي
(أو بكستان)؛
 151-13٧تخصي التمويل الكايي وتاويير الماوارد البشارية الال ماة مان أجال
التنفي الكامل للسياسات والبرام الرامية قلى القلاء على جميا أ اكال العناف
الجنساني (الفلبين)؛
 152-13٧ملاااعفة جهودهااا الراميااة قلااى قنفاااذ التش اريعات ذات الصاالة ،مثاال
انون مكايحة االغتصال للقلاء على جمي أ كال العنف الجنساني ،ومواصلة
الجه ااود الجاري ااة لمعالج ااة األس اابال الج ري ااة والعوام اال الت ااي تس ااه ي ااي العن ااف
(جمهورية كوريا)؛
 153-13٧اتخاذ بطوات لتحسين أحوال الساجون ،وال سايما ضامان الفصال
بين السجناء البالغين والقصر يي جمي األو ات (أستراليا)؛
القصر يي السجن ،بطارق منهاا يصاله عان الباالغين
 15٤-13٧ضمان حماية ّ
(جيبوتي)؛
 155-13٧اعتماد أحكام للتركد من أن األحفاال المحتجازين يفصالون بشاكل
دا عن البالغين (السويد)؛
 156-13٧اتخاذ تدابير للمان قيواء األحفال يي مراياق منفصالة عان الباالغين
يي حاالت االحتجا (ترينيداد وتوباغو)؛
 15٧-13٧كفال اة قي اداع جمي ا المجاارمين األحااداث يااي أماااكن منفصاالة عاان
السااجناء البااالغين يااي المرايااق اإلصااالحية (المملكااة المتحاادة لبريطانيااا العظمااى
وةيرلندا الشمالية)؛
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 158-13٧اتخااذ تادابير قضاايية لمعالجاة مسااا ل االكتظااو ياي ساجونها ويقا ا
للمعايير الدولية (غانا)؛
 159-13٧تحسين رو الصحة واإلصحاح واإل امة الساا دة ياي الساجون،
بما يي ذل بف االكتظاو (قسبانيا)؛
 160-13٧مكايحااة ومعالجااة أسااوأ أ ااكال عماال األحفااال ماان بااالل معا بااة
المجاارمين وقجاراء بحااوث بشاارن مااد انتشااار عماال األحفااال (الواليااات المتحاادة
األمريكية)؛
 161-13٧اتخاذ جمي التدابير الال مة للقلاء على عمل األحفال ،وال سايما
يي القطاع غير الرسمي ويي المناحق الريفية (أو بكستان)؛
 162-13٧تكثيا ااف جهودها ااا يا ااي مجا ااال من ا ا االتجا ااار بالبشا اار ومكايحتا ااه،
وال سيما االتجار بالفتيات واألحفال ال ين ه يي حالة ضعف (هندوراس)؛
 163-13٧مواصاالة ب ا ل الجهااود ي اي مجااال من ا االتجااار بالبشاار ،م ا قيااالء
اهتمااام باااص للتحقيااق يااي جمي ا حاااالت بي ا األحفااال واالتجااار به ا ومقاضاااة
الجناة (صربيا)؛
 16٤-13٧السااعي الحثيااا قلااى تقلااي
واإلسراع باألحكام (الصين)؛

األحاار الزمنيااة للمثااول أمااام المحاااك

 165-13٧ت ااويير الم ااوارد الال م ااة إلدب ااال نظا ا قدارة القل ااايا ي ااي س ااجالت
المحاك الجنا ية والمدنية على حد سواء لتصفية القلايا المتراكماة وتحدياد أحار
منيااة للباان يااي القلااايا ويق ا ا لحقااوق كاال ااخ يااي المحاكمااة واللجااوء قلااى
العدالة يي غلون يترة منية معقولة (ييجي)؛
 166-13٧الحاارص علااى جعاال نظااام لاااء األحااداث يااي ناميبيااا متما ااي ا م ا
المعايير الدولية (بوتسوانا)؛
 16٧-13٧ري ا ساان المس ا ولية الجنا يااة بمااا يتفااق والمعااايير الدوليااة ،وقنشاااء
نظااام يعااال لقلاااء األحااداث وتااويير مرايااق سااجن واحتجااا منفصاالة لمحااداث
الج ااانحين وتق اادي الت اادريب المناس ااب قل ااى الم ااو فين الع اااملين ي ااي نظ ااام ل اااء
األحداث (الجمهورية التشيكية)؛
 168-13٧ضامان تقاادي أياراد ااوات األمان المسا ولين عان انتهاكااات حقااوق
اإلنسان قلى العدالة ،وتحسين األوضاع يي السجون (يرنسا)؛
 169-13٧النظر يي قنشاء مكاتب للمساعدة القانونية لمساعدة أولث ال ين
ال يستطيعون تحمل أتعال بدمات محام بصوصي (هايتي)؛
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 1٧0-13٧ضمان قمكانية وصول النسااء بفعالياة قلاى العدالاة ياي جميا أنحااء
البلد ،وال سيما النساء اللواتي يسعين للحصول على الطالق أو يعانين من العنف
الجنساني (ليختنشتاين)؛
 1٧1-13٧قنشاء ةلية لمقاضاة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات (تركيا)؛
 1٧2-13٧ضمان التحقيق بصورة متعمقة ويعالة يي جميا لاايا العناف ضاد
النساااء والفتيااات ،ومقاضاااة مرتكبااي ه ا ا العنااف تلقا ي اا ،ومعااا بته علااى النحااو

(ليختنشتاين)؛
المناسب
 1٧3-13٧مواصاالة الجهااود الراميااة قلااى تعزيااز القاادرات والمواءمااة بااين أنشااطة
التحقيق والمقاضاة يي القلايا (جنول السودان)؛
 1٧٤-13٧قنشاء محاك متنقلة وباصة يي المناحق الريفية (أوغندا)؛
 1٧5-13٧قنشاااء ةليااة يمكاان بموجبهااا للااحايا العنااف الجنساااني أن يطلبااوا
الحصااول عل ااى أوام اار الحمايااة ي ااي البل اادات والق اار التااي ال يوج ااد ييه ااا اااض،
ويمكنه حلب أوامار الحماياة باار سااعات العمال المعيناة للمحكماة (الوالياات
المتحدة األمريكية)؛
 1٧6-13٧تقا اادي تعا ااوي مناسا ااب ييما ااا يتعلا ااق بمحاكما ااة "كا ااابريفي" ،قلا ااى
األ خاص الخمسة والثالثين ال ين برأته المحكمة بعاد أن أملاوا يتارات حويلاة
يي االحتجا االحتياحي (النمسا)؛
 1٧٧-13٧مواصلة دع األسرة ،يهي عنصر من العناصر الم ثرة الر يساية ياي
تحقيق أهدا التنمية المستدامة يي أية دولة (االتحاد الروسي)؛
 1٧8-13٧مواص االة عمله ااا ي ااي دعا ا األس اارة بوص اافها الم سس ااة االجتماعي ااة
األساسية وحماية حقو ها (بنغالديش)؛
 1٧9-13٧تعزيااز القااانون المتعلااق بحريااة اإلعااالم وقصاادار ااوانين بشاارن حريااة
التعبير (لبنان)؛
 180-13٧مواصلة الممارسة المتمثلة يي عقد اجتماعات عامة ما السالطات
العلي ااا ي ااي البل ااد ،بحي ااا ي ااتمكن أيا اراد المجتمع ااات المحلي ااة م اان الوص ااول قل ااى
الس االطات العلي ااا والمش اااركة ي ااي عملي ااة البح ااا ع اان الحل ااول وص اان القا ارارات
(كوبا)؛
 181-13٧تعزيااز مشاااركة القواعااد الشااعبية يااي عمليااات صاان القارار المتعلقااة
برياهها ( مبابوي)؛
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 182-13٧النهااوض بسياس ااات التنمي ااة والحااد م اان الفق اار التااي تع ااز مش اااركة
الفثات اللعيفة يي القرارات المتعلقة بحقو ها ومصالحها (المكسي )؛
 183-13٧قحرا تقدم ياي اإلعماال الفعاال لحقاوق اإلنساان ياي مياا الشارل
المرمون ااة والنظاي ااة الص ااحية م اان ب ااالل ي ااادة الهياك اال األساس ااية للمي ااا العام ااة،
وال سيما يي المناحق الريفية ويي المستوحنات الحلرية غير الرسامية ،عان حرياق
تويير التدريب المال والتوعية بشارن النظاياة الصاحية للمجتمعاات المحلياة التاي
تستفيد من تل الخدمات (قسبانيا)؛
 18٤-13٧ضاامان قمكانيااة الحصااول علااى قماادادات الميااا النظيفااة وباادمات
الصر الصحي المال مة (ماليزيا)؛
 185-13٧مواصا االة اتخ ا اااذ تا اادابير للقل ا اااء علا ااى الفق ا اار ومكايحا ااة البطال ا ااة
(سري النكا)؛
 186-13٧تعزيااز اآلليااة الراميااة قلااى مكايحااة الفقاار ،وال ساايما تشااجي البارام
الهادية قلى معالجة سوء التغ ية لد األحفال (تركيا)؛
 18٧-13٧تسري الجهود الجارياة لمعالجاة األسابال الج رياة للفقار والجاوع،
وذل للنهوض بالمستويات المعيشية للفقراء ( مبابوي)؛
 188-13٧مواصالة جهودهاا الرامياة قلاى الحاد مان الفقار مان باالل االساتمرار
يي قنشاء برام مخصصة له ا الغرض (ليبيا)؛
 189-13٧يادة تعزيز التنفي النااجح للخطاة االساتراتيجية لر ياة عاام 2030
يي مكايحة الفقر (جمهورية ينزويال البوليفارية)؛
 190-13٧مواصلة تعزيز الحصول على الخدمات الصحية (باكستان)؛
 191-13٧قصدار توجيهات واضحة قلاى ماو في الصاحة لحظار تعقاي النسااء
المصابات بفيروس نق المناعة البشرية/اإليد بدون موايقتهن المستنيرة (كندا)؛
 192-13٧تنفي السياسات والبرام الرامية قلى درء اإلصابات بفياروس نقا
المناعة البشرية/اإليد (عمان)؛
 193-13٧تكثيا ااف الجها ااود المب ولا ااة يا ااي مكايحا ااة ييا ااروس نق ا ا المناعا ااة
البش ارية/اإليد  ،وعلااى وجااه الخصااوص ،تحسااين ياارص الحصااول علااى باادمات
الرعاية الصحية يي المناحق الريفية (أوكرانيا)؛
 19٤-13٧مواصلة تعزياز الرعاياة الصاحية المناسابة المتاحاة للنسااء ،وال سايما
يي المناحق الريفية (مصر)؛
 195-13٧تعزيز درات الهياكل األساسية الصحية يي المناحق الريفية والنا ية
(هايتي)؛
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 196-13٧تحسين الجودة ويرص الحصاول علاى الرعاياة الصاحية والخادمات
القانونية يي المناحق الريفية (ترينيداد وتوباغو)؛
 19٧-13٧التخفيف من لة الم هلين والمتمرسين العاملين يي مجاال الرعاياة
الصحية بوض استراتيجية وحنية للتدريب يي الفرعين الطبي و به الطبي (المغرل)؛
 198-13٧مواصاالة الجهااود الراميااة قلااى ضاامان وصااول الجمي ا قلااى باادمات
التعلي والرعاية الصحية الجيدة (أو بكستان)؛
 199-13٧مواصلة تعزيز يرص الوصول قلى الخدمات التعليمياة والصاحية ياي
المناحق الريفية (دولة يلسطين)؛
 200-13٧اتخاااذ التاادابير الال مااة للاامان الحااق يااي التعلااي لجمي ا األحفااال
(الجزا ر)؛
 201-13٧تعزيز الجهود المب ولة للمان وصول جمي المواحنين قلى التعلاي
دون تمييز (مصر)؛
 202-13٧مواصاالة الجهااود لتحقيااق تعمااي التعلااي االبتاادا ي بمااا يتما ااى م ا
ر ية الخطة الوحنية المسماة "التعلي للجمي " (سري النكا)؛
 203-13٧مواصاالة تطااوير قحارهااا الااوحني للماادارس اآلمنااة لتااويير بيثااة ةمنااة
للطالل للحصول على تعلي جيد يكاون بالياا مان الملاايقة واالعتاداء والتسال
(سنغايورة)؛
 20٤-13٧قج اراء تقيااي حكااومي لمااد يعاليااة السياسااات التعليميااة الناميبيااة
التي وضعن الستيعال الجمي من حيا قمكانياة حصاول األ لياات الثقايياة علاى
التعلي و درتها على تحمل تكاليفه (ييجي)؛
 205-13٧ضاامان تحقيااق المساااواة يااي حصااول جمي ا األحفااال علااى التعلااي
(البرتغال)؛
 206-13٧مواصلة جهودها لكفالة حق جمي األحفال يي التعلي (ميانمار)؛
 20٧-13٧مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضامان وصاول األحفاال ذوي اإلعا اة
قلى التعلي على دم المساواة م اآلبرين (جمهورية الو الديمقراحية الشعبية)؛
 208-13٧النظ اار ي ااي قدبا ااال التربي ااة المدني ااة والتثقيا ااف ي ااي مج ااال حقا ااوق
اإلنسان يي المناه المدرسية (قثيوبيا)؛
 209-13٧اتخاذ التدابير اللرورية التي ترماي منا التميياز ضاد األحفاال ذوي
اإلعا ة ،واألحفال ال ين يعيشون يي يقر مد  ،وأحفال الشوارع (عمان)؛
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 210-13٧اتخا اااذ بطا ااوات لتحسا ااين وصا ااول األ ا ااخاص ذوي اإلعا ا ااة قلا ااى
مختلف الخدمات (ترينيداد وتوباغو)؛
 211-13٧اتخاااذ التاادابير المناساابة للاامان حقااوق األ ااخاص ذوي اإلعا ااة،
بوسا ل منها الهياكل األساسية المناسبة والمرايق التي يمكان أن تلباي احتياجااته
يي المدارس ويي أماكن العمل (ماليزيا)؛
 212-13٧اتخاذ التدابير الال مة لمكايحة التمييز ضد الساكان مان األ لياات
اإلثنية (يرنسا)؛
 213-13٧حماي ااة حق ااوق اإلنس ااان لم ااخاص المنتم ااين قل ااى أ لي ااات حماي ااة
كاملااة ،بم ااا يااي ذلا ا حقه ا ي ااي الماااء والص اار الصااحي واألراض ااي ،والتعل ااي
والصحة ،يلالا عن الحصول على جمي الخدمات العامة بطريقة متساوية وعادلة
(البرتغال)؛
 21٤-13٧تعزي ا ااز الوص ا ااول الفع ا ااال قل ا ااى الخ ا اادمات االجتماعي ا ااة األساس ا ااية
لم ليااات ماان الشااعول األصاالية بمااا يشاامل جماااعتي السااان وهيمبااا علااى اادم
المساواة م بقية المجتم  ،يلالا عن االعتماد السري والتنفيا الفعاال "للكتاال
األبااي المتعلااق بحقااوق الشااعول األصاالية" ال ا ي وضااعه مكتااب أمااين المظااال
(قسبانيا)؛
 215-13٧اتخ اااذ ت اادابير يعال ااة للقل اااء عل ااى التميي ااز ض ااد أحف ااال الش ااعول
األصلية ،وال سيما جماعتا الهيمبا والسان (أو بكستان)؛
 216-13٧الملا ااي يا ااي المشا اااري والب ا ارام لحمايا ااة المجتمعا ااات األصا االية،
وال سيما يي مجال تويير التعلي ألحفالها (جمهورية ينزويال البوليفارية)؛
 21٧-13٧مواصلة الجهود الرامية قلى تحساين يارص وصاول األ لياات اإلثنياة
التي حرمن من أراضيها األصلية قلى األراضي الكايية (النمسا)؛
 218-13٧تيسير وصول أ حفاال األ لياة اإلثنياة قلاى التعلاي  ،بطارق منهاا علاى
س اابيل المث ااال الس ااماح لها ا بااللتح اااق بالمدرس ااة ب ااالزي التقلي اادي أو بتزوي ااده
باأل ياء المدرسية المجانية (النمسا)؛
 219-13٧مواصلة تعزيز المشااري والبارام الرامياة قلاى ضامان حماياة حقاوق
المجتمعات األصلية (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراحية)؛
 220-13٧وجمي االستنتاجات و/أو التوصايات الاواردة ياي ها ا التقريار تعبار
عا اان مو ا ااف الدولا ااة (الا اادول) التا ااي ا اادمتها و/أو الدولا ااة موضا ااوع االسا ااتعراض
وال ينبغي أن يُفه أنها تحظى بترييد الفريق العامل بكامله
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