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أوالف -مقدمة
-1

ونظر فيه في كانون الثاني/
قدمت ناميبيا تقريرها الثاني لالست تتتعراض الدورش الشت تتامل في عا ُ 2015

يناير  .2016ويقيس تقرير الدورة الثالثة لالس تتتعراض الش تتامل التقد الذش أحرزته ناميبيا في الوفاء بالتزاماتها
في مجال حقوق اإلنسان في إطار مختلف هيئات معاهدات األمم المتحدة.

المنهجية وعملية التشاور
-2

تولت و ازرة العدل تجميع التقرير بالشت تتت ار مع إدارات/و ازرات/وكالت ومنظمات أخرر حير ح ومية.

وبعد عملية التجميع ،تولى أعضتاء اللجنة الو ازرية المعنية بحقوق اإلنستان والقانون اإلنستاني تدقيم مشترو

التقرير .وهذه اللجنة الو ازرية هي لجنة ح ومية تت أرستتها و ازرة العدل وتتفلف مأ أاتتحال مصتتلحة رئيستتييأ

آخريأ معنييأ بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في البلد.

ثانياف -اإلنجازات والممارسات الجيدة منذ االستعراض األخير
الحوكمة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
-3

توااتل ناميبيا نموها وواتفها ديمقراطية دستتورية .وتيتستي حماية حقوق اإلنستان وتعزيزها أهمية

قصتتور بالنستتية ألية ديمقراطية ،ول تزال الح ومة تبتد آليات ترمي إلى تعزيز الديمقراطية وستتيادة القانون

وحقوق اإلنس تتان .وفي  27تشت تريأ الثاني/نوفمبر  ،2019أجرت ناميبيا انتخاباتها الوطنية والرئاس تتية الس تتابعة.
وقد وات ت تتف مراقبون أجانع يتمتعون بالمصت ت تتداتية النتخابات التي جرت بفنها كانت حرة ونزيهة وجست ت تتدت

إرادة الشتتعع إلى حد كبير .وانستتجام ا مع التقليد الديمقراطي في البلد ،طعأ العديد مأ مرشتتحي المعار تتة
في نتائج النتخابات مأ خالل الوستائل الدستتورية مأ دون أن يتعر توا ألش ترهيع مأ الدولة .وهذا ي كد

مأ جديد استتقالل ونزاهة الستلطة القضتائية وواتفها حيم ا جليالا في إدارة المنازعات والصتراعات المحتملة.
وتمثل الثقة في النظم والعمليات والم ست تست ت ات في ولد ما ركيزة الديمقراطية الدست تتتورية ،وتحافم ناميبيا على
معيار مقبول في هذا الصدد.

-4

ويظل الحفاظ على الس تتلم والس تتتقرار مأ األولويات بالنس تتية للح ومة .وقد ا تتنف م ش تتر الس تتال

العتالمي لعتا  2016نتاميبيتا في المرتيتة 55

ت ت ت ت ت ت تتمأ  163دولتة في العتالم .واحتلتت نتاميبيتا المرت تية الثتامنتة

تتمأ  44دولة في أفريقيا جنول الصتتحراء اليبرر ،واتتنفت في المرتية الثانية

تتمأ الدول الخمس التي

تش ت ت ت ت ت ل التحاد الجمركي للجنول األفريقي .وتظل ناميبيا واحدة مأ أفضت ت ت ت تتل البلدان األفريقية ح ما ،وهي
تسعى جاهدة إلى تحسيأ مرتبتها في مجالت حقوق اإلنسان واإلدماج واألمأ وسيادة القانون والتنمية اليشرية.
-5

وستجل البلد تزايدا في عدد الفتيات والشتابات مأ خريجات م ستستات التعليم الثانوش والعالي على

-6

وعالوة على ذلك ،تم نت ناميبيا مأ الحفاظ على التياف ويأ الجنستيأ في البرلمان بشت ل مستتقر إلى

التوالي خالل الس تتنوات األربع الما تتية .ومأ المهم اإلش تتارة إلى أن البلد ش تتهد أيض تا تزايدا في عدد اإلنا
اللواتي تخرجأ في مجالت العلو والتينولوجيا والهندسة والريا يات.

حتد معقول بعتد النتختابتات الوطنيتة والرئتاست ت ت ت ت ت تيتة لعتا  2019مقتارنتة مع عتا  .2015ول يزال معتدل تمثيتل

المرأة في الس تتلك الدولوماس تتي دون مست تويات التياف المنش تتودة حتى اآن ،حير أن و ازرة الش ت ون الجنس تتانية

والقضاء على الفقر والرعاية الجتماعية تواال الضغط مأ أجل زيادة تمثيل المرأة في السلك الدولوماسي.
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تنفيذ التوصيات
قبول المعايير الدولية

(التوصدددديات ،9-137 ،8-137 ،7-137 ،6-137 ،5-137 ،4-137 ،3-137 ،2-137 ،1-137

،18-137 ،17-137 ،16-137 ،15-137 ،14-137 ،13-137 ،12-137 ،11-137 ،10-137

،27-137 ،26-137 ،25-137 ،24-137 ،23-137 ،22-137 ،21-137 ،20-137 ،19-137
،36-137 ،35-137 ،34-137 ،33-137 ،32-137 ،31-137 ،30-137 ،29-137 ،28-137

،45-137 ،44-137 ،43-137 ،42-137 ،41-137 ،40 -137 ،39-137 ،38-137 ،37-137
)50-137 ،49-137 ،48-137 ،47-137 ،46 -137
-7

ترحع ناميبيا وهذه التوا ت تتية وهي تتش ت تتاور مع أا ت تتحال المص ت تتلحة المعنييأ لتقييم ما إذا كانت

التفاتيات والبروتوكولت المذكورة تتفم مع الس تتياس تتة المحلية واإلطار القانوني والم ست تس تتي .ومع ذلك ،مأ
ا ِّدق عليهما بالفعل:
المهم اإلشارة إلى أن المعاهدتيأ التاليتيأ قد ُ
(أ)

(ل)

البروتوكول الختيارش لتفاتية حقوق الطفل المتعلم بإجراء تقديم البالحات؛ و
اتفاتية مناهضتتة التعذيع وحيره مأ

أو المهينة (اتفاتية مناهضة التعذيع).

تترول المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية

وباإل ت تتافة إلى ما س ت تتبم ،ل تزال ناميبيا دولة طرفا في نظا روما األس ت تتاس ت تتي للمح مة الجنائية
-8
الدولية ،ريثما ُينظر في إعادة تقييم موقفها مأ الحتفاظ وهذه العض ت تتوية على ت تتوء اتس ت تتاقها مع الترتييات

المحلية وحيرها مأ الديناميات العالمية فيما يتعلم بعمل هذه الم سسة وأهميتها.
التعاون مع هيئات المعاهدات ،والتعاون مع اإلجراءات الخاصة

(التوصددددددددديددات ،104-137 ،103-137 ،102-137 ،101-137 ،100-137 ،99-137 ،98-137

)107-137 ،106-137 ،105-137

تعرل ناميبيا ،وواتفها عضتوا في التحاد األفريقي واألمم المتحدة ،عأ ترحيبها بفنشتطة اإلجراءات
-9
الخاا ت ت ت تتة التي تعينها هاتان المنظمتان ،وهي تنتظر الطليات الرس ت ت ت تتمية إليفاد اليعثة الترويجية عأ طريم
القنوات الدولوماسية.

-10

ومنذ عا  2015حتى اآن ،قدمت ناميبيا ،في ست ت ت تتياق الوفاء التزاماتها في إطار مختلف هيئات

معاهدات األمم المتحدة ،التقارير التالية:
(أ)

اتفاتية حقوق الطفل :التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس؛
د المرأة :التقرير الدورش السادس؛

(ل)

اتفاتية القضاء على جميع أش ال التمييز

(ج)

اتفاتية حقوق األشخاص ذوش اإلعاقة :التقرير األولي؛

(د)

التفاتية الدولية للقضتاء على جميع أشت ال التمييز العنصترش :التقارير الدورية الستادس

(هت)

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعول :التقرير الدورش السابع؛ و

عشر والسابع عشر والثامأ عشر؛

(و)

اتفاتية مناهضتتة التعذيع وحيره مأ

أو المهينة :التقرير الدورش الثالث.
-11

تترول المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية

وشترعت ناميبيا أيضتا في عقد اجتماعات للتشتاور مع أاتحال المصتلحة في جميع أنحاء البلد للنظر

في النضما إلى اتفاتية خفض حالت انعدا الجنسية باعتيارها

4

رورة لزمة مأ

رورات حقوق اإلنسان.
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اإلطار الدستوري والتشريعي
(التوصدددددددديات ،63-137 ،62-137 ،61-137 ،60-137 ،59-137 ،58-137 ،57-137 ،56-137
،72-137 ،71-137 ،70-137 ،69-137 ،68-137 ،67-137 ،66-137 ،65-137 ،64-137
)77-137 ،76-137 ،74-137 ،73-137
-12

يمثل الدست ت ت تتتور الناميبي القانون األعلى للبالد .ويست ت ت تتتمد البرلمان ست ت ت تتلطته مأ الدست ت ت تتتور لست ت ت تتأ

التش تريعات .ويتضتتمأ الفصتتل الثالث مأ الدستتتور الناميبي الحقوق والحريات األستتاستتية .ومنذ الستتتعراض

األخير ،أاتدرت ناميبيا عددا مأ الستياستات والقوانيأ المتعلقة بحقوق اإلنستان وأنشتفت م ستستات بما يتفم معها.
وترد أدناه بعض الميادرات القانونية والسياساتية وحيرها مأ التداوير المتخذة منذ التقرير األخير.

المبادرات التشريعية

قانون إلغاء القوانيأ العتيقة لعا ( 2018القانون رقم  21لعا )2018
-13

ينص هذا القانون على إلغاء بعض القوانيأ العتيقة والمس ت تتائل العر ت تتية المتص ت تتلة وها .وقد كان

القصد مأ هذا القانون هو إلغاء  143نص ا منها إعالنات ومراسيم ولوائح محلية وقوانيأ إما ألنها أايحت
بالية أو ألنها تنطوش على تمييز على أستتاس الجنس أو العرق أو اللون أو األاتتل اإلثني أو الديأ أو العقيدة
أو الو ع الجتماعي والقتصادش.

قانون منع وم افحة األنشطة اإلرهاوية وانتشارها لعا ( 2014القانون رقم  4لسنة )2014
وست ت تتعيا مأ الح ومة إلى م افحة جميع أش ت ت ت ال اإلرهال ،وتمشت ت تتيا مع اللتزامات الدولية لناميبيا
-14
(أش قرار األمم المتحدة َّ ،)1540
سنت قانون منع وم افحة األنشطة اإلرهاوية وانتشارها لعا .2014
-15

والهدف مأ هذا القانون هو و ت تتع أح ا تنص على جرائم اإلرهال وانتش ت تتاره وعلى جرائم أخرر

تقترن باألنشتطة اإلرهاوية أو بانتشتارها أو تتالز معها ،وذلك مأ أجل اتخاذ تداوير لمنع وم افحة األنشتطة
اإلرهاوية وانتش تتارها؛ وأح ا تنص على تنفيذ التفاتيات الدولية وق اررات مجلس األمأ والصت ت و والممارس تتات

الجيدة المتعلقة وتداوير م افحة األنشت ت تتطة اإلرهاوية وانتشت ت تتارها؛ وعلى منع وم افحة تمويل األنشت ت تتطة اإلرهاوية

وانتشتتارها؛ وتنص على التحقيم في أنشتتطة اإلرهال وانتشتتارها؛ وعلى حذف أستتماء كل مأ يمارس نشتتاطا
إرهاويا أو أنشطة انتشاره ،سواء أكان شخص ا أو منظمة؛ ومعالجة المسائل العر ية.

م افحة التجار باألشخاص لعا ( 2018القانون رقم  1لعا )2018
-16

يهدف هذا القانون إلى تفعيل وروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاتية التجار باألشت ت ت تتخاص،

وبخاات ت تتة النست ت تتاء واألطفال؛ وتجريم التجار باألشت ت تتخاص والجرائم ذات الصت ت تتلة؛ وحماية

ت ت تتحايا التجار

باألشتتخاص ،ول ستتيما النستتاء واألطفال ،وتقديم المستتاعدة لهم؛ وو تتع أح ا تنص على تنفيذ هذا القانون

وإدارته على نحو منسم؛ ومعالجة المسائل العر ية.

قانون حماية المبلغيأ عأ المخالفات لعا ( 2017القانون رقم  10لعا )2017
تماشت ت ت تتيا مع اللتزامات الدولية لناميبيا ،أات ت ت تتدرت الح ومة قانون حماية المبلغيأ عأ المخالفات
-17
لعتا  2017مأ أجتل توفير الحمتايتة للمبلغيأ بموجتع القتانون .ومأ المتوقع أن يحتد هتذا القتانون مأ أعمتال
الفساد ويساعد الح ومة على تعزيز حماية حقوق اإلنسان لمواطنيها.
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قانون حماية الشهود لعا ( 2017القانون رقم  11لعا )2017
ينص هذا القانون على حماية ومس تتاعدة األش تتخاص الذيأ يدلون بش تتهاداتهم في الجرائم ويقدمون
-18
األدلة إلى الستتلطات .وينص هذا القانون كذلك على إنشتتاء لجنة استتتشتتارية لحماية الشتتهود وبرنامج لحماية
الش ت تتهود وا ت تتندوق تمويل لهذا الغرض ،وينص على التداوير التي ينيغي اتخاذها لحماية الش ت تتهود وأقاربهم.
كثير في م افحة حالت التجار باألشت ت تتخاص وتهريع المهاجريأ
وست ت تتوف يست ت تتاعد هذا القانون الست ت تتلطات ا
وحير ذلك مأ انتهاكات حقوق اإلنسان.

قانون القضاء لعا ( 2015القانون رقم  11لعا )2015
يعد الوات تتول إلى العدالة مأ أهم الحقوق األست تتاست تتية التي تتناولها مختلف الصت ت و الدولية واإلقليمية

-19
لحقوق اإلنس ت تتان .وس ت تتعيا إلى تس ت تتهيل وا ت تتول الناس إلى العدالة في الوقت المناس ت تتع و/أو على وجه الس ت تترعة،
أات تتدرت الح ومة قانون القضت تتاء لعا  .2015ويهدف القانون إلى تعزيز است تتتقالل الست ت لطة القضت تتائية وفقا
للمادة  )5(78مأ الدستور الناميبي؛ ومعالجة المسائل اإلدارية والمالية التي يعنى وها م تع القضاء والمسائل

العر ية األخرر.

قانون منح الجنسية الناميبية (الثاني) لفئات خااة لعا ( 2015القانون رقم  6لعا )2015
-20

وينص هذا القانون على منح الجنستية الناميبية ليعض أحفاد األشتخاص الذيأ حادروا ناميبيا بستبع

تعر ت ت ت تتهم لال ت ت ت تتطهاد مأ الح ومة الست ت ت تتتعمارية التي كانت تست ت ت تتيطر على البلد قبل عا 1915؛ ومعالجة

المسائل العر ية .ويحد هذا القانون ،في جملة أمور ،مأ حالت انعدا الجنسية ويسهل على حير المواطنيأ

اكتسال الجنسية الناميبية إذا رحبوا في ذلك.

قانون الصحة العامة والبيئية لعا ( 2015القانون رقم  1لعا )2015
يوفر هذا القانون إطا ار لنظا موحد ومنظم للصت ت ت ت ت ت تتحة العامة والبيئية في ناميبيا ،ويتناول اإلوال
-21
عأ األمراض والوقتايتة منهتا وم تافحتهتا .وقتد م أ هتذا القتانون الح ومتة مأ إنفتاذ لوائح الصت ت ت ت ت ت تحتة العتامتة
الالزمة لم افحة جائحة "كوفيد "19-بعد انتهاء حالة الطوارئ.

قانون الصحة الوطنية لعا ( 2015القانون رقم  2لعا )2015
تعترف الح ومتة بحم جميع مواطنيهتا في الصت ت ت ت ت ت تحتة وت كتد هتذا الحم .ولهتذا الغرض ،ست ت ت ت ت ت تنتت
-22
الح ومة قانون الصتحة الوطنية لعا  2015لتوفير إطار لنظا اتحي موحد ومنظم داخل ناميبيا .ويستعى
القانون كذلك إلى تعزيز القوانيأ المتعلقة بالمست ت تتتشت ت تتةيات الح ومية والخدمات الصت ت تتحية الح ومية ،وتنظيم
س ت تتير العمل في المس ت تتتش ت تتةيات الح ومية والخدمات الصت ت ت حية الح ومية .وهو ينص على توفير المس ت تتاعدة

المالية الالزمة لتوفير العالج الطبي الخاص للمر ى في الدولة.

قانون مراتية مركز الحدود ذش المنفذ الواحد لعا ( 2017القانون رقم  8لعا )2017
حرا ت ت تتا مأ ناميبيا على تعزيز التعاون عبر الحدود مع الدول المجاورة ،س ت ت تتنت الح ومة قانون مراتية
-23
مركز الحتدود ذش المنفتذ الواحتد لعتا  .2017وينص هتذا القتانون على إو ار اتفتاقتات مع التدول المجتاورة بشت ت ت ت ت ت تتفن
إنشاء مراكز حدودية ذات منفذ واحد وتفعيلها ،والتعاون في مجال منع األنشطة اإلجرامية عبر الحدود.

قانون الشراكة ويأ القطاعيأ العا والخاص لعا ( 2017القانون رقم  4لعا )2017
-24

إن الهدف الرئيستتي مأ هذا القانون هو توفير إطار قانوني لمشتتاريع الش تراكة ويأ القطاعيأ العا

والخاص؛ وإنشتتاء لجنة الش تراكة ويأ القطاعيأ العا والخاص؛ وتنظيم مشتتاريع الش تراكة ويأ القطاعيأ العا
والخاص في مراحل ودء اتفاق الشراكة ويأ القطاعيأ ،وتحضيره ،والشتراء ،وإو ار التفاق وتنفيذه.
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قانون المشتريات الح ومية لعا ( 2015القانون رقم  15لعا )2015
-25

يهدف هذا القانون ،في جملة أمور ،إلى

مان استفادة المرأة مأ عطاءات الدولة ،و مان اإلنصاف

والش ت ت ت ت تتفافية في إجراءات طر العطاءات .وتنص المادة  69مأ هذا القانون على معاملة تفض ت ت ت ت تتيلية ل عمال
التجارية المملوكة للنس ت تتاء التي تش ت تتار في المناقص ت تتات العامة ،وتقض ت تتي المادة  )3(70مأ هذا القانون بمنح

األفضتلية للمرأة،

تمأ فئات أخرر مأ األشتخاص ،بمأ في ذلك الشتيال ،مأ أجل تعزيز جهود تم يأ المرأة

ودعمها على النحو المنصوص عليه في المادة  )3(23مأ الدستور الناميبي.

قانون التعليم األساسي لعا ( 2020القانون رقم  3لعا )2020
-26

يهدف هذا القانون إلى النهوض بالتعليم األست تتاست ت ي المجاني واإللزامي وتنظيمه؛ و ت تتمان التعليم

الجيتد والعتادل للجميع وفرص التعلم متدر الحيتاة؛ وتعزيز حم التالميتذ في التعليم وحمتايتة هتذا الحم؛ واتختاذ

التداوير الالزمة إلنشت تتاء المدارس الح ومية والخاات تتة وبيوت الشت تتيال واعتمادها وتست تتجيلها وإدارتها؛ واتخاذ

التداوير الالزمة إلنش تتاء المجلس الس تتتش تتارش الوطني للتعليم ،والمنتديات التعليمية اإلقليمية ،والمجلس الوطني
لالمتحانات والتقييم والشهادات ،ودائرة التدريس ،واندوق تطوير التعليم.

سياسات/خطط التنمية

السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الخااة وها ()2020-2010
-27

يتمثل الهدف مأ الستتياستتة الجنستتانية الوطنية في توجيه اإلجراءات الرامية إلى إدماج وتعميم المنظور

الجنستاني في اإلطار اإلنمائي األوستع .وقد و تعت هذه الستياستة مأ أجل توفير التوجيه ألاتحال المصتلحة
والم سسات على جميع المستويات ،و مان اعتمادهم للمنظور الجنساني في عملية التخطيط.

خطة هارامبي لتحقيم الزدهار
-28

تمثل خطة هارامبي لتحقيم الزدهار خطة عمل محددة األهداف تستتعى إلى تس تريع وتيرة التنمية

في مجالت ذات أولوية مبينة وو ت ت ت تتو  ،مما يرس ت ت ت تتي األس ت ت ت تتاس لتحقيم الزدهار في ناميبيا .وهذه الخطة

ليس ت ت ت تتت وديالا عأ الهدف الطويل األجل المتوخى مأ الخطط اإلنمائية الوطنية ورؤية عا  ،2030ول هي
م مل له .وتُدمج خطة هارامبي لتحقيم الزدهار عنصت ت ار مأ عناا تتر المرونة في نظا التخطيط الناميبي
مأ خالل التعقع الس ت ت ت تريع للتنمية في المجالت التي ي ون فيها التقد
فرص إنمائية جديدة وتهدف إلى معالجتها.

ت ت ت تتعيف ا .وهي تنطوش أيض ت ت ت تا على

إطار السياسة الصحية الوطنية للفترة ()2020-2010
يقد هذا اإلطار التوجه العا لقطا الص ت ت ت ت تتحة واإلجراءات الص ت ت ت ت تتحية في ناميبيا .وقد ورهأ نهج
-29
ِّ
الرعاية الص تتحية األولية على مدر تيمته كمبدأ رئيس تتي في النظا الص تتحي .ولذلك فقد ُ ت تمأ هذا اإلطار
السياساتي القيم المتعلقة وتقديم الخدمات والتغطية الشاملة والقيادة والسياسة العامة.

الخطة اإلنمائية الوطنية الخامسة
-30

تمثل الخطة اإلنمائية الوطنية الخامستتة خامس خطة في ستتلستتلة الخطط اإلنمائية الوطنية الستتيع

التي تحدد أهداف ناميبيا وتطلعاتها الطويلة األجل التي تجس ت ت ت ت تتدت في رؤية عا  .2030وقد ُنفذت الخطة
اإلنمائية الوطنية الخامس تتة خالل الس تتنة المالية  18/2017وس تتوف س تتتس تتتمر حتى  .2022/2021وتس تتتند

هذه الخطة إلى النجاحات واإلنجازات التي تحققت في الخطط الخمس ت تتية األربع الس ت تتابقة .وهي تقر بالتحديات
التي اعتر ت تنفيذ الخطط السابقة.
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خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان ()2019-2015
ُكلِّف م تع أميأ المظالم بمهمة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنستان خالل الفترة المشتمولة
-31
بالتقرير المذكورة ،وبعد انتهائه ،قد توات تتيات بشت تتفن المجالت التي تنطوش على ات تتعوبات ل يزال يتعيأ
على الح ومة تخطيها( .التركيز على النتائج وسبل المضي قدم ا .التصال بم تع أميأ المظالم).

الخطة الوطنية لرعاية الطفولة ()2022-2018
-32

بموجع هذه الستتياستتة ،يحصتتل جميع األطفال على فرص متيافئة لالستتتفادة مأ خدمات الصتتحة

والتعليم والدعم وخدمات إعادة التفهيل بالنس ت تتية ل طفال ذوش اإلعاقة ،ويجرش تعزيز هذه الخدمات وتنس ت تتيقها.
وتهدف هذه السياسة كذلك إلى

مان حصول جميع األطفال ذوش اإلعاقة على منح اإلعاقة.

المؤسسات والسياسات
(التوصيات )85-137 ،84-137 ،83-137 ،82-137 ،81-137 ،80-137 ،79-137 ،78-137
خالل الفترة قيد الس تتتعراض ،أنش تتفت الح ومة عددا مأ الم س تس ت ات وس تتنت س تتياس تتات ترمي
-33
إلى تعزيز حقوق اإلنست ت ت ت ت تتان وحمايتها في البلد .وفيما يلي مناقشت ت ت ت ت تتة لدور بعض هذه الم ست ت ت ت ت تست ت ت ت ت تتات

والسياسات ووظيفتها.

و ازرة الش ون الجنسانية والقضاء على الفقر والرعاية الجتماعية
-34

أنشتئت و ازرة الشت ون الجنستانية والقضتاء على الفقر والرعاية الجتماعية في عا  2020مأ أجل

و ت ت ت تتع تداوير تهدف إلى تم يأ الفتيات والفتيان والنست ت ت تتاء ،والقضت ت ت تتاء على الفقر ،وتوست ت ت تتيع نطاق الحماية

الجتماعية ،والرعاية الجتماعية ،وتنستتيم هذه التداوير ومستتاندتها وتنفيذها .وقبل عا  ،2020كان ال تتطال

وهذه المها يقع على عاتم كل مأ و ازرة القض تتاء على الفقر والرعاية الجتماعية وو ازرة الش ت ون الجنست انية

ورعاية األطفال ،على التوالي.

و ازرة الم سسات العامة
-35

في عا  ،2015أنشتتفت الح ومة و ازرة الم س تستتات العامة التي تتولى مس ت ولية إدارة الم س تستتات

العامة في ناميبيا .وتتمثل الولية العامة لهذه الو ازرة في تحويل الم ست تس تتات العامة في ناميبيا إلى قنوات فعالة
وحافزة للتنمية القتصادية في البلد.

الهيئة المعنية باألعمال التجارية والمليية الفيرية
ست ت ت تتعيا إلى الرتقاء وتقديم الخدمات و ت ت ت تتمان اإلدارة الفعالة ل عمال التجارية وحقوق المليية الفيرية،

-36
أُن ِّشت تئت الهيئة المعنية باألعمال التجارية والمليية الفيرية لتيون مركز تنست تتيم لتست تتجيل األعمال التجارية والمليية
الصت تتناعية .وتتولى هذه الهيئة مست ت ولية إدارة وحماية األعمال التجارية والمليية الفيرية .وقد تفست تست تتت باعتيارها

ش ت ت تتخصت ت ت ا قانونيا بموجع المادة  3مأ قانون الهيئة المعنية باألعمال التجارية والمليية الفيرية لعا 2016
(القانون رقم  8لعا  )2016وهي م ست ت تست ت تتة عامة وفق ا للتعريف الوارد في قانون إدارة الم ست ت تست ت تتات العامة
لعا ( 2019القانون رقم  1لعا .)2019
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اإلدارات اإلقليمية لم تع أميأ المظالم
خر عدة
-37
س تتعيا إلى تس تتهيل الوا تتول إلى م تع أميأ المظالم على الجمهور ،فتح هذا الم تع م ا
م تتاتتتع تتتابعتتة لتته في متتدن مختلفتتة بجميع أنحتتاء البلتتد مثتتل كتتاتيمتتا موليلو (منطقتتة زامبيزش) وأتجيوارونغو

(منطقة أوتجوزوندجوبا) وفي خوري ست تتاس (منطقة كونيأ) .ويتزعم م تع أميأ المظالم عملية تعديل قانون
أميأ المظتالم لعتا ( 1990القتانون رقم  7لعتا  )1990مأ أجتل مواءمتة هتذا القتانون مع الميتادئ المتعلقتة
بمركز الم س ت ت تست ت تتات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنست ت تتان (ميادئ باريس) .وقد أعيد اعتماد م تع أميأ

المظالم في المركز "ألف" وفق ا لميادئ باريس في تشت ت ت ت ت تريأ األول/أكتوبر  .2018وفي الوقت الحالي ،يمثل
محتامي األطفتال ،التذش ُعِّيأ وفقت ا لقتانون رعتايتة الطفتل وحمتايتته لعتا ( 2015القتانون رقم  3لعتا )2015
جزءا مأ الهي ل التنظيمي لم تع أميأ المظالم.

التثقيف والتدريب اي مجال حقوق اإلنسان
(التوصية )118-137
تُعمم الموا ت تتيع المتص ت تتلة بحقوق اإلنس ت تتان في المدارس ال وتدائية والثانوية على حد س ت تواء.
-38
ويش تتمل المنهج الوطني للتعليم األس تتاس تتي ( ) 2016مجال تعلم العلو ال جتماعية لفهم تطور المجتمع

وآليات العولمة وأهمية حقوق اإلنست ت ت تتان والديمقراطية وكذلك قضت ت ت تتايا البيئة مأ خالل المو ت ت ت تتوعات التالية:

التعلم البيئي لمرحلة التعليم قبل الوتدائي ،والد ارست ت تتات البيئية (مأ الصت ت تتف األول إلى الثالث) ،والد ارست ت تتات
الجتماعية (مأ الص ت ت ت ت تتف الرابع إلى الس ت ت ت ت تتابع) ،والتربية الدينية واألخالتية في مرحلة التعليم قبل الوتدائي

(مأ الصت ت تتف األول إلى التاست ت تتع) ،ومهارات الحياة (مأ الصت ت تتف الرابع إلى الثاني عشت ت تتر) ،والجغرافيا

(مأ الصت ف الثامأ إلى الثاني عشت ر) ،والتاريخ (مأ الصتتف الث امأ إلى الثاني عشتتر) ،ود ارستتات التنمية
(مأ الصف الحادش عشر إلى الثاني عشر).

-39

وفي م ست تس تتات التعليم العالي ،تدرس كل مأ جامعة ناميبيا وجامعة ناميبيا للعلو والتينولوجيا مواد

درستتية قصتتيرة .ويدرس قستتم العلو اإلنستتانية في جامعة ناميبيا
ذات اتتلة بحقوق اإلنستتان وتوفران دورات ا

للعلو والتينولوجيا مواد ذات ا ت تتلة بحقوق اإلنس ت تتان مثل قانون المديريأ العاميأ وقانون العمل وقانون حقوق

اإلنس ت تتان .وتض ت تتم كلية الحقوق

()1

بجامعة ناميبيا مركز توثيم حقوق اإلنس ت تتان الذش تتمثل مهمته في تعميم

المواد/المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان على الجمهور.

ويواات ت ت تتل م تع أميأ المظالم تنظيم حمالت توعية ،فضت ت ت تالا عأ إعداد المواد المتعلقة بحقوق
-40
اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان وتوزيعهتا في جميع أنحتاء البلتد .وطر م تتع أميأ المظتالم بتالتعتاون مع جتامعتة نتاميبيتا متادة

بعنوان "قانون أمناء المظالم" ،وهي تدرس حالي ا في إطار دولو "الست ت ت تتبل البديلة لتست ت ت تتوية المنازعات" في
كلية الحقوق .وفي عا  ،2018نظمت كلية الحقوق ألعضتاء المجلس الوطني ورنامج ا د ارستي ا للحصتول

على شتتهادة في الممارستتة والستتلو البرلمانييأ .وتشتتمل بعض الوحدات التي تناولتها هذه الدورة الد ارستية

القانون الدس ت ت ت ت ت تتتورش والقانون العرفي ودور البرلمان في الديمقراطية الدس ت ت ت ت ت تتتورية .وكان الهدف العا مأ
الدورة الد ارست ت ت تتية هو تزويد أعضت ت ت تتاء البرلمان بالمعلومات المفيدة عأ عمليات المجلس الوطني وتم ينهم

مأ اكتستتال المهارات الالزمة لمناقشتتة القضتتايا التي ت ثر على المجتمع .وتنظم و ازرة الشت ون الجنستتانية

ورعاية األطفال على نحو منتظم حلقات د ارست ت تتية عأ حقوق اإلنست ت تتان ،فض ت ت تالا عأ دورات تدريبية ألفراد
الست ت ت ت ت تتلطات التقليدية والجمهور بشت ت ت ت ت تتفن حقوق المرأة وا لطفل .ويخضت ت ت ت ت تتع جميع العامليأ في و ازرة الدفا

للتدريع بشت ت تتفن حقوق اإلنست ت تتان والقانون الدولي اإلنست ت تتاني بعد فترة التوجيه األولي ،ثم لدورات عست ت ت رية

س ت ت ت ت تتنوية ،مثل التدريع العس ت ت ت ت ت رش األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي ،والتدريع العس ت ت ت ت ت رش المتقد  ،والعمليات ،والمناورات،

وتدريع الضياط.
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عدو التمييز
(التوصدديات ،64-137 ،63-137 ،62-137 ،61-137 ،60-137 ،59-137 ،58-137 ،57-137
)68-137 ،67 ،137 ،66-137 ،65-137
-41

تقر الح ومة بفن التمييز

تتد األقليات والنستتاء واألشتتخاص ذوش اإلعاقة وحيرهم مأ الفئات الضتتعيفة

ل يزال مدعاة للقلم ،حير أنه ل توجد عقوبات ح ومية مطيقة في هذا الشت ت ت تتفن ،وهي تبذل باست ت ت تتتمرار جهودا
لزيادة الوعي العا باحت ار حقوق اإلنس تتان الخاا تتة بالغير .وقد قطعت ناميبيا أش تواطا كبيرة في تتمان المس تتاواة
في المعاملة لجميع األشخاص في جميع مناحي الحياة.

-42

وو تتعت الح ومة عدة آليات هي عيارة عأ تشتريعات وستتياستتات وبرامج عمل تهدف إلى تعزيز

حقوق األقليتات اإلثنيتة ورفتاههتا .وهنتا أقليتتان إثنيتتان بتارزتتان في نتاميبيتا همتا ست ت ت ت ت ت تتان وأوفتا يميتا .وأعتدت

الح ومة مواد لتدريس وتعلم لهجة جو/هوانستي العامية للغات جماعة الستان ،وهي تُدرَّس مأ الصتف األول
حتى الصت تتف الثالث في المدارس التي تيون فيها نست تتية أطفال ست تتان هي الغالية .وتنص الست تتياست تتة اللغوية

للمدارس على ما يلي:

ي ون التعليم قبل الوتدائي باللغة األ حتى الصت ت ت تتف الثالث .ول يُتا التعليم باللغة اإلنيليزية اوتداء
مأ الصف األول في المدارس الح ومية إل بموافقة خطية مأ وزير التعليم والفنون والثقافة.
-43

ويعتبر الصت تتف الرابع ست تتنة انتقالية يتم خاللها التحول إلى اعتماد اللغة اإلنيليزية وست تتيلة للتعليم،

دور مس ت تتاندا .وتس ت تتتخد اللغة اإلنيليزية في تدريس المواد في الص ت تتفوف
ويم أ اس ت تتتخدا اللغة األ لت دش ا
مأ  4إلى  ،12ويتا تعلم اللغات األ باعتيارها مواد في هذه الص ت ت تتفوف .وتلبية لحتياجات األطفال ذوش
اإلعاقة ،و تتعت الح ومة الس تتياس تتة القطاعية بش تتفن التعليم الجامع .وأنش تتفت بعض المدارس في المناطم

وحدات لمص ت ت ت ت تتادر التعلم في المدارس العادية لس ت ت ت ت تتتيعال األطفال ذوش اإلعاقة .حير أن الح ومة تقر بفن لغة

اإلشتتارة لم ُيعترف وها رستتميا كلغة وطنية .وهذا يضتتع ات عوبات تحول دون تم أ األشتتخاص ذوش اإلعاقة
السمعية مأ الستفادة مأ الخدمات العامة على أكمل وجه.
-44

وفي إطار معالجة الصت ت ت تتعوبات التي تعترض األشت ت ت تتخاص ذوش اإلعاقة ،يع ف المجلس الوطني

المعني بمس تتفلة اإلعاقة في ناميبيا على و تتع معيار ناميبي لبعاقة بالش تتت ار مع معهد ناميبيا للمعايير.

والهدف مأ ذلك بصتتفة عامة هو

تتمان واتتول جميع األشتتخاص ذوش اإلعاقة إلى المياني العامة والمياني

المخصت تص تتة لس تتتخدا الجمهور ،وس تتتيون هذه التطورات منس تتجمة مع أح ا اتفاتية األمم المتحدة لحقوق

األشخاص ذوش اإلعاقة التي ادقت عليها ناميبيا.
-45

وقد يفت الست ت ت ياس ت تتة الجنس ت تتانية الوطنية في ناميبيا ( )2020-2010ويئة مواتية للقطاعات تتيح

لتعميم المنظور الجنستاني تمشتيا مع الخطط اإلنمائية الوطنية .وأولت هذه الستياستة األولوية لتنفيذ األهداف
والس تتياس تتات الرامية إلى تحقيم المس تتاواة ويأ الجنس تتيأ والمس تتاءلة وهذا الش تتفن .ومقارنة مع الس تتياس تتة العامة

األولى ،تشتمل هذه الستياستة  12مجالا مأ مجالت الهتما الرئيستية ،إلى جانع مجاليأ جديديأ هما وناء

السال وحل النزاعات ،وإدارة اليوار الطبيعية؛ والمساواة ويأ الجنسيأ في سياق األسرة.
حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
(التوصيتان  64-137و)65-137
-46

عرض وزير العدل في عا  2019مش ت تترو قانون منع التعذيع وم افحته إلى البرلمان .وس ت تتوف

يضت ت تتع مشت ت تترو القانون ،عندما يصت ت تتيح قانونا ،تعريف ا لجرائم التعذيع وحيره مأ
أو الالإنست تتانية أو المهينة ،وفق ا لتفاتية مناهضت تتة التعذيع وحيره مأ ت تترول المعاملة أو العقوبة القاست تتية
10

ت ت تترول المعاملة القاست ت تتية
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أو الالإنست ت ت تتانية أو المهينة .وست ت ت تتوف يطبم القانون المقتر أيضت ت ت ت ا على الحالت التي يمارس فيها موظف
عمومي اإلكراه على أحد أفراد الجمهور وهدف الحصتتول منه على معلومات أو اعتراف .وعالوة على ذلك،
فإن الموظف العمومي الذش يمارس التعذيع أو التخويف في حم شت ت ت ت ت تتخص ارتيع جريمة أو ُيشت ت ت ت ت تتتيه في

ارتيابه جريمة ،ي ون عر ة للمالحقة القضائية.
-47

وفي إط تتار الجهود التي يب تتذله تتا أميأ المظ تتالم في مج تتال م تتافح تتة أعم تتال التع تتذي تتع ،ق تتا في

عا  2016وو تع "دليل تدريع

تياط الشترطة بشتفن منع التعذيع" .وأعقع ذلك عقد حلقات عمل تدريبية

لضياط الشرطة بشفن منع التعذيع في تسع مناطم بالبلد.

-48

ومأ العنااتتر الهامة في مشتترو منع التعذيع تنظيم حملة متعددة الوست ائط لتوعية الجمهور إليصتتال

المعلومات المتعلقة بالتعذيع إلى أكبر عدد مم أ مأ األشخاص .وشملت الحملة ما يلي:
•

لوحات إعالنية؛

•

وث إعالنات على تلفزيون إن وي سي؛

•

قراءة ثالثة ورامج نص تتية مختلفة مدتها  30ثانية مياشت ترة بجميع اللغات المحلية على جميع

محطات إذاعة إن وي سي.

خر  56فردا مأ ا ت ت تتفوفه ،فيما أوقف 41
وعالوة على ذلك ،فص ت ت تتل جهاز الش ت ت تترطة الناميبية م ا
-49
شت ت تترطيا آخر عأ العمل بانتظار انتهاء الدعاور المرفوعة عليهم في المحاكم بشت ت تتفن جرائم مختلفة ،بما في
ذلك العتداء على أفراد مأ الجمهور .وهذا يدل وو و على أن الح ومة ل تتغا ى عأ أعمال التعذيع
التي يرتيبها موظفوها.

ظروف االحتجاز
(التوصيات )159-137 ،158-137 ،157-137 ،156-137 ،155-137 ،154-137 ،153-137
-50

تعترف الح ومة ووجود تحديات تحول دون

تتمان حماية حقوق األشتتخاص في أماكأ الحتجاز

ورفاههم .ويشت تتير التقرير الست تتنوش ألميأ المظالم لعا  2019بشت تتفن أماكأ الحتجاز إلى أن معظم زنزانات
الحتجاز في مراكز الش ت ت ت ت ت تترطة م تظة وحاليا ما يعاني الجناة مأ نقص الغذاء .وتحظى توا ت ت ت ت ت تتيات أميأ
المظالم بالتص ت تتدش لهذه التحديات باهتما و ازرة الداخلية والهجرة والس ت تتالمة واألمأ ،التي تخض ت تتع لس ت تتلطتها

دائرة السجون في ناميبيا.
-51

وباإل ت ت تتافة إلى ذلك ،تود دائرة الست ت تتجون األشت ت تتخاص المحتجزيأ بانتظار المحاكمة في أجنحة

ويستتترشتتد بقواعد نيلستتون مانديال في
منفصتتلة عأ الجانحيأ المح و عليهم في جميع المرافم اإلاتتالحيةُ ،

إدارة هذه المرافم .وقد اعتمدت دائرة الست ت ت جون الست ت تتتراتيجية التصت ت تتحيحية لمراتية خطر الجانحيأ كفلست ت تتفة

لتوجيه جهود مراتية الجانحيأ وإعادة تفهيلهم .حير أن تنفيذ هذه الستتراتيجية يحتاج إلى الهياكل األستاستية

المنا ستية ،بمعنى أنه يتعيأ إجراء تغييرات وتجديدات واستعة النطاق في المرافم اإلاتالحية القائمة لتيييفها

مع متطليات إعادة التفهيل .وفي إطار الس ت ت ت تتتراتيجية التص ت ت ت تتحيحية لمراتية خطر الجانحيأ ،ش ت ت ت تتيدت دائرة

الستجون
خر وبدأ تشتغيله في
مركز إاتالحيا لبنا في إاتالحية ويندهو  ،وانتهت أعمال وناء المركز م ا
ا
تشريأ األول/أكتوبر  .2019ويضم المركز اإلاالحي لبنا قسم ا منفصالا مخصص ا للسجينات بانتظار

المحاكمة ،وفيه زنزانات مشتركة وزنزانات فردية .ويضم المركز اإلاالحي لبنا  ،الذش وني حديثا ،ملعيا
س ت ت جناء بانتظار المحاكمة في إات ت تتالحية ويندهو
للصت ت تتغار .وعالوة على ذلك ،يخضت ت تتع القست ت تتم المخصت ت تتص لل ت
ألعمال تجديد وهدف تحسيأ ظروف المعيشة ،وقد انتهى العمل في معظم الزنزانات.
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-52

وينص الهي ل التنظيمي لدائرة الس ت ت ت تتجون على أح ا بش ت ت ت تتفن وناء مرافم الحيس الحتياطي التي

ست تتت وش الست تتجناء بانتظار المحاكمة .وست تتتقا هذه المرافم في روندو ،وأوندانغوا ،وحروتفونتيأ ،وويندهو ،

ووالةيست ت تتياش ،وكيتمانشت ت تتول ،وأوتاوي .وشت ت تترعت دائرة الست ت تتجون في إنشت ت تتاء إات ت تتالحية جديدة في أوندانغوا،

وست ت تتتتحول إات ت تتالحية أولونو الحالية إلى مرفم للحيس الحتياطي .حير أن القيود المالية أدت إلى تعليم أعمال

البناء في هذا المرفم الجديد وجميع مرافم الحيس الحتياطي.
حظر الرق واالتجار

(التوصيتان )163 ،162-137
-53

كما ورد في التقرير األخير ،يحظر الدست تتتور الناميبي جميع أشت ت ال الرق والتجار .وفي عا ،2018

أقر البرلمان قانون م افحة التجار باألش ت ت ت ت تتخاص لعا ( 2018القانون رقم  1لعا  .)2018ويهدف هذا القانون

إلى إنفاذ أح ا وروتوكول منع وقمع ومعاتية التجار باألشت تتخاص ،وبخاات تتة النست تتاء واألطفال ،الم مل لتفاتية

األمم المتحدة لم افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقد ُرفع تصت ت تتنيف ناميبيا إلى ولدان المست ت تتتور األول في تقرير التجار باألشت ت تتخاص لعا 2020
-54
الصتتادر عأ و ازرة الخارجية األمري ية ،وذلك بفضتتل استتتيفائها اليامل للمعايير الدنيا للقضتتاء على التجار

باليش ت ت تتر .وناميبيا هي البلد الوحيد في أفريقيا التي تم نت مأ احتالل هذه الرتية ،وانض ت ت تتمت إلى  34دولة

على مستور العالم.

حاالت االتجار باألشخاص2019-2014 :
الحالت المُ َّبلغ عنها

الحالت التي أُنهيت

40

مجمو الحالت التي أُنهيت6 :
•
•
•

المصدر:

الحالت التي تخضع
للتحقيم

الحالت المعرو تة
على نظر المحاكم

15

19

أح ا اإلدانة الصادرة – 2

أح ا البراءة الصادرة – 0
رفض المدعي العا إقامة الدعور– 4

قوة الشرطة الناميبية2019 ،
وقبل ست ت ِّأ قانون م افحة التجار باألشت تتخاص ،كانت المادة  15مأ قانون منع الجريمة المنظمة

-55
(القانون رقم  29لعا  )2004تجر التجار باألش ت ت تتخاص .ويش ت ت تتمل تعريف التجار العمل الجبرش والست ت ت تغالل
الجنست ت تتي على حد س ت ت تواء ،ويتضت ت تتمأ أح اما مماثلة لما ورد في المرفم الثاني مأ اتفاتية األمم المتحدة لم افحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

-56

وفي قضتتية الدولة

تتد لوكاس ،وهي أول حالة اتجار باليشتتر في ناميبيا ،طيقت المادة  15مأ قانون

منع الجريمة المنظمة لعا  ،2004مما أسفر عأ ادور ح م بالسجأ لمدة  13سنة وتهمة التجار باألشخاص .
( )2

إقامة العدل والمحاكمة العادلة

(التوصدددديات ،171-137 ،170-137 ،169-137 ،167-137 ،166-137 ،165-137 ،164-137
)178-137 ،175-137 ،174-137 ،173-137 ،172-137
-57

نظ ار لرتفا تياليف التقا تتي في المحاكم الناميبية ،ل يزال يصتتعع على نظا المستتاعدة القانونية

المعمول بته حتاليتا التحول عأ اعتمتاد المعيتار المتعلم بتالموارد المتاليتة واألهليتة .وفي إطتار جهود التخةيف
مأ تيلفة التقا تتي وس تتعيا إلى زيادة اس تتتدامة هذا النظا  ،رفعت الح ومة عدد محامي المس تتاعدة القانونية
داخل الم ست ت ت تست ت ت تتة إلى  28في الفترة  .2019-2018وفي الوقت الحا ت ت ت تتر ،يبلغ عدد محامي المست ت ت تتاعدة

القتانونيتة التداخلييأ في متديريتة المست ت ت ت ت ت تتاعتدة القتانونيتة متا مجموعته  65محتاميتا .والمتديريتة لهتا وجود في كتافتة
المحاكم التمنتشرة في جميع أنحاء البلد ،وعددها  34مح مة.
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-58

وباإل ت تتافة إلى ذلك ،ت ع ف جمعية المحاميأ في ناميبيا على تنفيذ "مش ت تترو تغيير" ش ت تتامل

يهدف إلى اس ت ت ت ت تتتعراض قانون الممارس ت ت ت ت تتيأ القانونييأ لعا ( 1995القانون رقم  15لعا  )1995وإلى

النظر في التداوير التي س ت ت ت ت ت ُتيس ت ت ت ت تتتخد فيها القانون كفداة لتعزيز العدالة الجتماعية .ومأ ويأ التداوير التي
ُن ظر فيها ،إلزا الممارست ت تتيأ القانونييأ بموجع ح م قانوني ،وتقديم الخدمات القانونية مأ دون مقاول.
وستتوف ي ِّ
يمل هذا الجانع مأ المشتترو بصتتفة خااتتة جهود الح ومة الرامية إلى تحستتيأ إم انية الواتتول
ُ
إلى العدالة.

-59

وهنا محاكم ا ت تتلح في كل مقاطعة ،ومحاكم دورية في مناطم الس ت تتتيطان الم تظة بالست ت ت ان.

وتنتشتر ب ثرة مراكز الشترطة في معظم المستتوطنات في البلد ،مما يستاعد أيضت ا على واتول المرأة الريةية
إلى العدالة.

(أ)

المعلومات المطلوبة

الردود

عدد محاكم الصلح في ناميبيا

34

(ل)

عدد القضاة في ناميبيا

(د)

معلومات تبيأ ما إذا كان الوات ت ت ت ت تتول إلى
العدالة متاح ا للنساء في المناطم الريةية

(ج)

عدد المحاكم الدورية في البلد

89
37

توجتتد محتتاكم في عتتدد مأ المنتتاطم النتتائيتتة في نتتاميبيتتا،
ويشمل ذلك عقد محاكم دورية .وليست هنا في الوقت
الحالي د ارست ت ت تتات است ت ت تتتقصت ت ت تتائية تبيأ ما إذا كانت هنا
عوائم تمنع وات تتول المرأة إلى المحاكم ،إما بست تتبع عوامل
مالية ثقافية أو بسبع بعد م ان المح مة.

حرية الرأي والتعبير (التوصية )179-137
-60

تواال الح ومة جهودها في مجال حماية وتعزيز الحم في حرية التعبير ،بما في ذلك الحم في

الحرية األكاديمية .وتتمتع وست ت ت ت تتائط اإلعال الخاات ت ت ت تتة والح ومية على حد ست ت ت ت تواء بحرية العمل وهي تنتقد

الست تتياست تتات الح ومية على الدوا مأ دون أن ي ون لذلك أش عواقع مأ الدولة .وتحتل ناميبيا المرتية األولى
في الم ش ت تتر العالمي لحرية الص ت تتحافة ( )2019على ات ت عيد أفريقيا والمرتية  23في حرية الص ت تتحافة على

ات ت تتعيد العالم .وقد أكدت المح مة العليا م خ ار أهمية حرية الصت ت تتحافة في المجتمع الديمقراطي في قضت ت تتية

المدير العا لالس ت تتتخيارات المركزية في ناميبيا وطرف آخر

ت تتد هوفي و :ماتياس وطرف آخر( .)3وعالوة

على ذلك ،ل تفرض الدولة رقابة أو قيودا على منص تتات التواا تتل الجتماعي .ويم أ للمواطنيأ اس تتتخدا
منصتات التوااتل الجتماعي للتوااتل مع الح ومة وانتقاد ستياستات الدولة مأ دون أن تعاقبهم الستلطات.
وتستخد الدولة أيض ا وسائل التواال الجتماعي إلش ار المواطنيأ في القضايا التي ت ثر على البالد.

الحق اي سبيل انتصاف اعال ،واإلاالت من العقاب (التوصيتان )176-137 ،168-137
-61

يم أ ألش ناميبي انته ت حقوقه أن يتصت ت تتل بم تع أميأ المظالم إلنصت ت تتافه .وتست ت تتاعد بعض م اتع

المحاماة/المنظمات حير الح ومية الخاات تتة والعامة ،مثل مركز المست تتاعدة القانونية ،األشت تتخاص المعوزيأ

بانتظا على رفع دعاور قضائية
-62

د أجهزة الدولة المتهمة بانتها حقوق اإلنسان.

وقد انتهت المحاكمة الرئيستتية في قضتتية الخيانة العظمى في كاوريفي في أيلول/ستتبتمبر ،2015

وبرِّئ  79شت تتخصت تا وأُطلم ست تراحهم .وقد العديد
وأديأ فيها  30متهما وح م عليهم بالست تتجأ لمدد متفاوتةُ ،
مأ األشت تتخاص الذيأ ثبتت إدانتهم طليات است تتتئناف إلى المح مة العليا للطعأ في أح ا اإلدانة الصت تتادرة

في حقهم ،وهنا دعاور أقامها بعض األشخاص الذيأ ورأتهم المح مة
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الحقوق المتصلة بالزواج واألسرة

(التوصيات )178-137 ،77-137 ،63-137 ،62-137 ،61 -137
تنص المادة  14مأ الدس تتتور على حماية الحم في األس ترة والزواج .وباإل تتافة إلى ذلك ،ست َّنت
-63
ناميبيا في الستنوات األخيرة قوانيأ ُمي ِّملة ل ح ا الدستتورية المتعلقة بالزواج واألسترة .والح ومة بصتدد ستأ
قانون بشت تتفن الطالق ليي تصت تتيح إجراءات فست تتخ الزواج أقل كلفة وتعقيدا على األزواج .وقد قطعت شت تتوطا
كبي ار في اس ت تتتعراض وإا ت تتال القانون الحالي الذش ينظم الزواج في ناميبيا ،حيث خض ت تتع مش ت تترو قانون الزواج
لعدد مأ عمليات الستعراض ،منها استع ار ه أما اللجنة الو ازرية المعنية بالتشريعات.

حقوق اإلنسان والفقر المدقع

(التوصيات )189-137 ،188-137 ،187-137 ،186-137 ،185-137 ،182-137
-64

تعترف الح ومة بفن الفقر ل يزال يش ت ت ل تحديا في البلد .وفي هذا الص ت تتدد ،تواا ت تتل الح ومة و ت تتع

قوانيأ وس تتياس تتات تهدف إلى الحد مأ معدلت الفقر المرتفعة نس تتبيا .وتمثل الخطة اإلنمائية الخامس تتة أحد
هذه الميادرات .والخطة اإلنمائية الوطنية الخامست تتة هي خامس خطة في ست تتلست تتلة الخطط اإلنمائية الوطنية
الستتيع التي تحدد أهداف ناميبيا وتطلعاتها الطويلة األجل التي تجستتدت في رؤية عا  .2030وستتوف يمتد

تنفيذ الخطة اإلنمائية الوطنية الخامست ت تتة مأ الست ت تتنة المالية  18/2017حتى  .2022/2021وتنبني الخطة

اإلنمائية الخامستة على النجاحات واإلنجازات التي تحققت في الخطط الخمستية األربع الستابقة ودءا بالخطة
اإلنمائية الوطنية النتقالية وات ت ت ت تتولا إلى الخطة اإلنمائية الوطنية الرابعة .وتقر الح ومة أيضت ت ت ت تا بالتحديات
التي اعتر ت تنفيذ الخطط السابقة.

-65

وُيست ت ت ت تتترشت ت ت ت تتد باألطر اإلنمائية العالمية والقارية واإلقليمية والوطنية في تنفيذ الخطة الحالية .وهي

تش ت تتمل األهداف العالمية للتنمية المس ت تتتدامة (خطة عا  ،)2030وخطة التحاد األفريقي لعا  ،2063والجماعة

اإلنمتائيتة للجنول األفريقي ،والخطتة اإلنمتائيتة الس ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة اإلقليميتة المت تي املتة ،ورؤيتة عتا  ،2030وخطتة

هارامبي لتحقيم الزدهار .وس تتعيا إلى تخةيف آثار الجفاف في المناطم الريةية ،خصت تص تتت الح ومة لهذا
الغرض مبلغ  131مليون دولر ناميبي (حوالي  8,8مالييأ دولر أمري ي) .والقص ت تتد مأ تخص ت تتيص هذا المبلغ
هو مساعدة المزارعيأ المجتمعييأ الذيأ هم في الغالع فقراء.
-66

وفي مجال التعليم ،تواال الح ومة جهودها لضمان التحاق التالميذ مأ األسر الفقيرة بالمدارس.

وفي هذا الصت تتدد ،است تتتحدثت و ازرة التعليم والفنون والثقافة منحة للتعليم الوتدائي والثانوش مأ أجل المست تتاعدة في
تعزيز رفاه التالميذ مأ األس ت ت ت ت تتر الفقيرة .وعالوة على ذلك ،فإن ورنامج التغذية المدرس ت ت ت ت تتية الناميبي ل يزال

تتمر ،وقد توس تتع ليش تتمل مدارس إ تتافية .وفي عا  ،2019اس تتتفاد مأ هذا البرنامج حوالي 468 457
مس ت ا
تلميذا في  1 524مدرس ت ت ت ت تتة .وتعتبر الحماية الجتماعية أحد البرامج األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتية للح ومة .وتتولى و ازرة
القضت ت ت تتاء على الفقر والرعاية الجتماعية إدارة هذا البرنامج .والغرض الرئيست ت ت تتي مأ هذا البرنامج هو تقديم
منح اجتماعية لمأ يستحقها مأ الناميبييأ الذيأ ولغوا سأ الستيأ والناميبييأ مأ ذوش اإلعاقة الذيأ تتراو

أعمارهم ويأ  16و 59سنة.
-67

وتلتز الو ازرة وتوستيع نطاق المنح الجتماعية ليي تشتمل جميع المستتفيديأ المستتحقيأ .وفي هذا

الصتدد ،ستجلت الو ازرة زيادة إجمالية في عدد المستتفيديأ مأ المنح الجتماعية حيث ارتفع العدد مأ 211 447

مستتتفيدا في عا  2018/2017إلى  218 586مستتتفيدا خالل الستتنة المالية  ،2019/2018وهو ما يمثل
زيادة نس ت ت ت ت تتبتها  3,2في المائة .وحافظت الو ازرة على نس ت ت ت ت تتية تغطية معقولة ولغت  97في المائة بالنس ت ت ت ت تتية
ألات ت ت تتحال المعاشت ت ت تتات التقاعدية و 70في المائة بالنست ت ت تتية للمست ت ت تتتفيديأ مأ منح العجز خالل الست ت ت تتنة قيد
الست ت ت ت ت ت تتتعراض .ورفعتت الو ازرة كتذلتك تيمتة المنح الجتمتاعيتة مأ  1 200دولر نتاميبي إلى  1 250دولر

ناميبي شهريا (حوالي  81دولر أمري ي) في السنة المالية .2019/2018
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ونتيجة للزيادة التي أعلنها وزير المالية في مخصت تصت تتات الميزانية لتقديم المست تتاعدة الجتماعية ،رفعت

تيمة المنح الجتماعية التي تقدمها و ازرة القضتاء على الفقر والرعاية الجتماعية بمقدار  50دولر ناميبي شتهريا
لتصتل إلى  1 300دولر ناميبي شتهريا (حوالي  87دولر أمري ي) خالل الستنة المالية  .20/2019وتدفع

الو ازرة مبلغ  3 200دولر نتاميبي كحتد أقصت ت ت ت ت ت تتى (حوالي  215دولر أمري ي) لتغطيتة تيتاليف الجنتازة ليتل
مست ت تتتفيد لضت ت تتمان الدفأ اليريم للمست ت تتتفيديأ مأ المنح الجتماعية .وقد ست ت تتجل ما مجموعه  6 915مطالية

لتغطية تياليف الجنازة خالل الس ت ت ت ت ت تتنة المالية  .2019/2018وبلغت تيمة هذه المطاليات  56مليون دولر
مبلغ قدره  78مليون دولر
ناميبي (حوالي  3,7مليون دولر أمري ي) في الفترة قيد الستتتعراض .وخصتتص ق
ناميبي (حوالي  5,2دولر أمري ي) لتوفير هذه الخدمات خالل السنة المالية .20/2019

-69

وو ت تتعت الو ازرة كذلك مخططا بشت تتفن إعادة توزيع الثروة والقضت تتاء على الفقر ،وهو بمثابة إطار

للستياستات العامة ُيستترشتد به في الستتراتيجيات واألنشتطة الوطنية الرامية إلى القضتاء على الفقر والحد مأ
تفاوت الدخل في ناميبيا ،ينيغي أن تتقيد به اإلدارات/الو ازرات/الوكالت ،والم ست ت تست ت تتات المملوكة للدولة ،والقطا

الخ تتاص ومنظم تتات المجتمع الم تتدني .وعالوة على ذل تتك ،ق تتام تتت الج تتامع تتة الن تتاميبي تتة للعلو والتينولوجي تتا،

بالشتت ار مع المجلس الوطني لبعاقة ،ورعاية دورة د ارستية بشتفن تنظيم المشتاريع لصتالح األشتخاص ذوش

اإلعاقة .وكان الهدف مأ تنظيم تلك الدورة هو تزويد المش ت ت ت ت ت تتاركيأ بالمعلومات عأ إدارة األعمال التجارية
الصغيرة وحيرها مأ األنشطة المدرة للدخل.

-70

وباإل افة إلى ذلك ،و عت عدة و ازرات تنفيذية ورامج ومشاريع تهدف إلى تم يأ األفراد والمجتمعات

المحلية .فعلى ستبيل المثال ،تقد و ازرة التجارة والصتناعة قرو تا ستخية ،وتعطي في بعض الحالت ،منح ا
ألا تتحال المش تتاريع الص تتغيرة والمتوس تتطة الحجم .وتواا تتل و ازرة الشت ت ون الجنس تتانية ورعاية األطفال تقديم

منح للنست ت ت تتاء في جميع أنحاء البلد لتنظيم مشت ت ت تتاريع تجارية .وتقد و ازرة الش ت ت ت ت ون الجنست ت ت تتانية أيض ت ت ت تا منح ا
اجتماعية ل يتا واألطفال الض ت تتعفاء .ويس ت تتتفيد مأ هذه المنح أكثر مأ  250 000طفل دون س ت تتأ الثامنة
عشت ترة .وتوفر و ازرة الريا تتة والش تتيال والخدمة الوطنية دورات لتدريع الش تتيال العاطليأ عأ العمل وتنمية

مهاراتهم ،عأ طريم المجلس الوطني للشت ت تتيال .ويتوقع مأ خريجي هذه البرامج أن يجدوا ألنفست ت تتهم عمالا،
ويتحرروا وذلك مأ الفقر .وتقد و ازرة الصت ت ت تتحة والخدمات الجتماعية إعانات لمنظمات الرعاية الجتماعية

التي تست ت تتتهدف فئات س ت ت ت انية مختلفة .وهنا حاليا  8منظمات للرعاية الجتماعية است ت تتتفادت مأ هذه اإلعانات
التي ولغت كلفتها  2مليون دولر ناميبي (حوالي  130 000دولر أمري ي).
حقوق اإلنسان ومياه الشرب والصرف الصحي( .التوصيتان  183-137و)185-137
-71

تجدر اإلش تتارة إلى أن ناميبيا هي أكثر البلدان جفاف ا في جنول الص تتحراء اليبرر ،ولذلك ش تترعت

الح ومة على مر الست ت تتنيأ في تنفيذ عدد مأ البرامج/المشت ت تتاريع الرامية إلى التخةيف مأ نقص المياه .ويتضت ت تتمأ

قانون إدارة الموارد المتائيتة لعتا ( 2013القتانون رقم  11لعتا  )2013الذش لم يدخل بعتد حيز النفتاذ أح تام ا
تيفل إدارة الموارد المائية في ناميبيا وتطويرها واس ت تتتخدامها وحفظها وحمايتها على نحو يتس ت تتم مع الميادئ
التي تقتضي حصول الجميع بش ل منصف على مياه الشرل المفمونة ،أو يفضي إلى ذلك.

-72

وقد ارتفعت فرص الحصت ت تتول على مصت ت تتادر مياه الشت ت تترل المفمونة إلى  98,4في المائة في المناطم

الحض ت ترية و 87,4في المائة في المناطم الريةية ،مما يعني أن ناميبيا حققت الغاية المتعلقة بمياه الش ت تترل

المفمونة مأ األهداف اإلنمائية ل لةية؛ حير أن الغاية المتعلقة بالصرف الصحي لم تتحقم كما ينيغي.
-73

ول تزال الح ومة تعطي األولوية للحم في الص ت ت تترف الص ت ت تتحي في البلد .وهنا نقص في مرافم

الحتس تتال بالمدارس ،ول س تتيما المدارس الريةية .وفي إطار التص تتدش لهذا التحدش ،اس تتتخدمت الح ومة 764

مليون دولر نتتاميبي في إطتتار ميزانيتهتتا الطتتارئتتة للست ت ت ت ت ت تنتتة المتتاليتتة  2020/2019في توفير مرافم الميتتاه
والحتسال ودور الشيال.
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-74
وفي إطتار الجهود التي تبتذلهتا الح ومتة لتوفير الميتاه المتفمونتة والنظيفتة لمواطنيهتا ،انتهتت م ا
أعمال وناء س تتد ني رتال .وباإل تتافة إلى توفير مياه الش تترل المفمونة والنظيفة للمواطنيأ ،س تتوف ي دش هذا
الستتد أيضت ا إلى تحفيز األنشتتطة الزراعية في الجزء الجنوبي مأ البلد .وستتوف تستتتخد مياه الستتد ألحراض
الرش ،وذلك لفائدة اغار المزارعيأ والمشاريع الح ومية اليبرر على حد سواء.
الحق اي ظروف عمل عادلة ومواتية
(التوصيات )163-137 ،162-137 ،161-137 ،160-137
-75

اتختتذت الح ومتتة تتتداوير عتتديتتدة تهتتدف إلى تعزيز حقوق جميع العمتتال في نتتاميبيتتا .وقتتد دخلتتت

ستتياستتة العمالة الوطنية حيز التنفيذ في عا  .2013وتستتترشتتد الح ومة بستتياستتة العمالة الوطنية في توفير

فرص العمل المنتج والالئم للجميع .وباإل ت ت تتافة إلى ذلك ،أست ت ت فر ست ت تتأ قانون خدمات العمالة لعا 2011

(القتانون رقم  8لعتا  )2011عأ إنشت ت ت ت ت ت تتاء التدائرة الوطنيتة للعمتالتة ،وهي م لفتة وتقتديم الختدمتات المهنيتة في
سوق العمل مأ أجل تحقيم العمالة الياملة والمنتجة والالئقة في ناميبيا.

-76

وفي محتاولتة لزيتادة حمتايتة وتعزيز الحم في ظروف عمتل عتادلتة ومواتيتة ،ات ت ت ت ت ت تتدقتت نتاميبيتا على

اتفتاتيتة منظمتة العمتل التدوليتة ( )C02والبروتوكول الملحم بتالتفتاتيتة ( )P029في عتا  2000وعتا 2017
على التوالي .وبتاإل ت ت ت ت ت ت تتافتة إلى ذلتك ،ات ت ت ت ت ت ت َّتدقتت نتاميبيتا على البروتوكول الملحم بتاتفتاتيتة العمتل الجبرش

واتفتاتيتة تفتيش العمتل في عتا  2017وعتا  2018على التوالي .وفي  9كتانون األول/ديست ت ت ت ت ت تتمبر ،2020

ا َّتدقت ناميبيا أيضتا على اتفاتية القضتاء على العنف والتحرف في عالم العمل (رقم  )190واتفاتية العمال
المنزلييأ (رقم .)189
-77

وفي إطتار الجهود التدؤوبتة التي تبتذلهتا الح ومتة لضت ت ت ت ت ت تمتان احت ار الحم في ظروف عمتل عتادلتة

ومواتية ،قامت و ازرة العمل والعالقات الصت ت ت ت ت تتناعية وإيجاد فرص العمل وتوظيف  57مفتش عمل في جميع
ُ
أنحاء البلد .وتعتز الو ازرة توظيف  20آخريأ في السنة المالية المقبلة.

الحق اي الصحة
(التوصددديات ،195-137 ،194-137 ،193-137 ،192-137 ،191-137 ،190-137 ،51-137
)199-137 ،198-137 ،197-137 ،196-137
تعتبر ن تتاميبي تتا مأ البل تتدان األكثر إنف تتاقت ت ا على قط تتا الصت ت ت ت ت ت تح تتة في أفريقي تتا .وخالل الست ت ت ت ت ت تن تتة
-78
المالية  ،2019/2018حص ت ت تتلت و ازرة الص ت ت تتحة والخدمات الجتماعية على ثاني أعلى مخصت ت ت تص ت ت تتات ولغ
مجموعها  6,5مليار دولر ناميبي ،تضت ت ت ت تتاف إليها مخص ت ت ت ت تصت ت ت ت تتات بقيمة  2,6مليار دولر ناميبي لتمويل

مخطط المست ت ت تتاعدة الطبية لموظفي الخدمة العامة .ومع ذلك ،فإن الح ومة تبذل جهودا مضت ت ت تتنية ،في ظل
الركود القتص ت ت ت ت ت ت تتادش التذش يعتاني منته البلتد منتذ عتا  ،2016مأ أجتل الوفتاء ويعض الت ازمتاتهتا في مجتال

حقوق اإلنس ت تتان المتعلقة بالص ت تتحة .ويش ت تتمل ذلك نقص األدوية الحيوية مثل العقاقير المض ت تتادة لفيروس ت تتات

النست ت ت خ الع س ت تتي ،والهياكل األس ت تتاس ت تتية ،والمعدات الطبية القديمة ،وتقد الموظفيأ الطبييأ في الس ت تتأ .وقد
تم نت تتت نت تتاميبيت تتا مأ تحقيم أهت تتداف ورنت تتامج األمم المتحت تتدة المشت ت ت ت ت ت تتتر المعني بفيروس نقص المنت تتاعت تتة

اليشت ت ت ترية/اإليدز  90-90-90في مجال عالج فيروس نقص المناعة اليشت ت ت ترية/اإليدز بحلول عا ،2020
وهي ملتزمة وتحقيم األهداف  95-95-95بحلول عا  .2030وقد ولغ مستور التقد الذش أحرزته ناميبيا

في هذا الصدد .91-90-95
-79

وعلى الرحم مأ التحتتديتتات المتتذكورة أعاله ،قتتامتتت الح ومتتة بعتتدد مأ الميتتادرات لهتتذا الغرض.

وو ت تتع إطار الست ت ت ياس ت تتة الص ت تتحية الوطنية للفترة ( .)2020-2010ويحدد هذا اإلطار التوجه العا لقطا
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الص ت ت تتحة واإلجراءات الص ت ت تتحية في ناميبيا .وعالوة على ذلك ،تمر المش ت ت تتاكل الص ت ت تتحية في ناميبيا بمرحلة

انتقالية ،فاألمراض المعدية هي مأ العوامل الرئيستتية التي تستتهم في ععء المرض باإل تتافة إلى المشتتاكل

قادر
الصتحية المتعلقة بالحمل والولدة والر تع واألطفال ،ويتعيأ على النظا الصتحي في ناميبيا أن ي ون ا
على الس ت ت ت ت تتتجابة لهذه التغيرات ،وأن تتركز الجهود على الص ت ت ت ت تتحة العامة باعتيارها أولوية .وقد ورهأ نهج
الرعاية الصتحية األولية على مدر أهميته كمبدأ رئيستي في النظا الصتحي .ولذلك ُ ت ِّمأ هذا اإلطار الستياستاتي
القيم المتعلقة وتقديم الخدمات والتغطية الشاملة والقيادة والسياسة العامة.
-80

وبفضت تتل تضت تتافر جهود الح ومة وجهود شت تتركائها في التنمية ،انخفض معدل وفيات األمهات في

ناميبيتا على نحو مطرد في الست ت ت ت ت ت تتنوات األخيرة .وهو يبلغ اآن  195حالة وفاة ل تيل  100 000مولود حي

(تقديرات عا  .)2017في حيأ أن النس ت ت تتية المئوية لوفيات الر ت ت تتع تبلغ اآن  30,7حالة وفاة ليل 100 000
مولود حي.

وأحرزت نتاميبيتا أيضت ت ت ت ت ت ت ا تقتدمتا هتائالا في م تافحتة وبتاء فيروس نقص المنتاعتة اليشت ت ت ت ت ت تريتة/اإليتدز.
-81
ويتواا ت ت ت ت تتل انخفاض معدلت انتش ت ت ت ت تتار فيروس نقص المناعة اليشت ت ت ت ت ترية ويأ اليالغيأ الذيأ تتراو أعمارهم

ويأ  15و .19إذ انخفضتت مأ  14,3في المائة ،وهو أعلى مستتور ولغته في عا  ،2010إلى  12,1في

المائة في عا  . 2018وأدخلت ناميبيا العالج المضت ت تتاد لفيروست ت تتات النست ت تتخ الع ست ت تتي في عا  .2003وقد
سجلت زيادة سنوية في عدد األشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتخاص المصاويأ بفيروس نقص المناعة اليشرية الذيأ يتلقون العالج

المض تتاد لفيروس تتات النس تتخ الع س تتي ،فارتفع العدد مأ  75,681في عا  2010إلى حوالي  198,090في

عا .2018

الحق اي التعليم
(التوصدددديات ،206-137 ،205-137 ،204-137 ،203-137 ،202-137 ،201-137 ،200-137
)208-137 ،207-137
-82

ي فل الدست ت ت تتتور الحم في التعليم .وتنص المادة  )5(9مأ قانون التعليم األست ت ت تتاست ت ت تتي لعا 2020

(القانون رقم  3لعا  )2020على الس ت ت ت تتأ اإللزامية للتعليم إلى  21س ت ت ت تتنة .وتناهز نس ت ت ت تتية اإلنفاق الح ومي

على قطا التعليم  8,4في المائة مأ إجمالي الناتج المحلي للميزانية الوطنية كل س ت ت ت ت ت تتنة .وخالل الس ت ت ت ت ت تتنة
المالية ُ ،2015/2014خ ِّ
ص ت ت ت ت تصت ت ت ت تتت لو ازرة التعليم والفنون والثقافة ميزانية قدرها  13,1وليون دولر ناميبي
(حوالي  102 104 0593 00دولر أمري ي) ،وهي مأ أعلى الميزانيات في أفريقيا.
-83

وفي إطتتار الست ت ت ت ت ت تتعي إلى توفير التعليم الجيتتد والجتتامع لجميع التالميتتذ في نتتاميبيتتا ،أطلقتتت و ازرة

التعليم والفنون والثقافة ورنامج المس تتاءلة الجتماعية وإدارة المدارس بفض تتل الدعم التقني والمالي المقد مأ

الشتتركاء في التنمية .ويهدف هذا البرنامج إلى تعميم فهم المجتمعات المدرستتية وستتائر أاتتحال المصتتلحة

في مجال التعليم لدورهم والمست ت وليات الملقاة على عاتقهم في إدارة ورا تتد النظا التعليمي ،ول س تتيما على

المستور المدرسي.
-84

وأُنجزت المرحلتتة التجريبيتتة مأ البرنتتامج في تموز/يوليتته  ،2016ومنتتذ ذلتتك الحيأ ،تعمتتل و ازرة

التعليم والفنون والثقافة على الرتقاء تدريجيا بمس ت ت ت ت تتتور ورنامج المس ت ت ت ت تتاءلة الجتماعية وإدارة المدارس على
الص ت ت تتعيد الوطني وهدف تفعيل المعايير الوطنية وم ش ت ت ترات األداء ،وإطار األداء لقطا التعليم في ناميبيا،

الذش يخضت ت ت تتع هو نفست ت ت تته لالست ت ت تتتعراض .وتهدف األنشت ت ت تتطة الرئيست ت ت تتية المنفذة في إطار ورنامج المست ت ت تتاءلة

الجتماعية وإدارة المدارس إلى زيادة المشاركة الشعبية في إدارة المدارس.
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وقد شت ت ت ت ت ت تتركاء في التنمية مبلغ ا قدره  85مليون دولر ناميبي (حوالي  5,6مليون دولر أمري ي)
-85
لتحس تتيأ الوا تتول إلى التعليم قبل الوتدائي .وتحقيق ا لهذه الغايةُ ،شت تِّيد  87فصت تالا د ارس تتيا وتيلفة قدرها 49
مبلغ إ ت ت ت ت ت تتافي
مليون دولر نتاميبي (حوالي  3,2مليون دولر أمري ي) في مختلف منتاطم نتاميبيتا ال  .14وأُنفم ق
قتتدره  8مالييأ دولر نتتاميبي (حوالي  531 561دولر أمري ي) على تتتدريتتع  1 516معلمت ا وكتتذلتتك على
شراء مواد التدريس والتعلم.

وتملتتك و ازرة التعليم والفنون والثقتتافتتة آليتتات للتيفتتل بتتالتالميتتذ ذوش اإلعتتاقتتة فضت ت ت ت ت ت تالا عأ األيتتتا
-86
واألطفال الضت ت ت ت تتعفاء .وفي إطار منحة التعليم الوتدائي والثانوشُ ،تمنح المدارس المرجعية (للتالميذ الذيأ يعانون
مأ ات ت تتعوبات في التعلم) ثالثة أ ت ت تتعاف ما تحصت ت تتل عليه المدارس العادية .وتقد إدارة شت ت ت ون اإلعاقة التابعة
لم تع نائع الرئيس التمويل الالز ل طفال ذوش اإلعاقة ،عأ طريم اندوق المساعدة المالية لطالل ناميبيا.

-87

وبفض ت ت تتل المس ت ت تتاعدة المالية والتقنية المقدمة مأ اليونيس ت ت تتف ،أطلقت و ازرة التربية والفنون والثقافة

اإلطتار الوطني للمتدارس اآمنتة في عتا  .2018وهتذا اإلطتار الوطني هو عيتارة عأ وثيقتة شت ت ت ت ت ت تتاملتة توفر

رؤية وميادئ توجيهية لبناء مجتمعات مدرسية آمنة وداعمة ،وتركز على رفاه التالميذ والمربيأ.
الحق اي حماية الممتلكات وحقوق األراضي واالئتمان المالي

(التوصيات )97-137 ،91-137 ،90-137 ،89-137 ،88-137
-88

تيفل المادة  )1(16مأ الدست ت ت ت ت تتتور الناميبي حم جميع األشت ت ت ت ت تتخاص في حيازة الممتليات بجميع

أش ت ت ت ت ت ت الها وامتالكها والتص ت ت ت ت ت تترف فيها في أش م ان مأ ناميبيا .ويندرج الحم في األرض في نطاق المادة

المذكورة في الدس ت تتتور .وفي محاولة لمعالجة نظا حيازة األ ار ت تتي المختل في ناميبيا ،عقدت الح ومة في

األر تي في العااتمة ويندهو  .وستعى الم تمر إلى
تمر وطنيا ثانيا بشتفن ا
تشتريأ األول/أكتوبر  2018م ا
معالجة الهي ل التنظيمي لمليية األ ار ت ت تتي في ناميبيا .وفي الوقت الحالي ،تمتلك األقلية البيض ت ت تتاء مأ الس ت ت ت ان
حوالي  70في المائة مأ األ ار ي الصالحة للزراعة في البلد.
الحق اي االئتمان المالي
يعتبر ونك التنمية في ناميبيا تمويل المش ت تتاريع الص ت تتغيرة والمتوس ت تتطة الحجم أم ار حيويا لقتص ت تتاد
-89
البلد .وتُمول المشت تتاريع الناشت تتئة والمشت تتاريع التي تحتاج إلى التمويل لتنمية نشت تتاطها عأ طريم مركز تمويل

المشت ت ت تتاريع الصت ت ت تتغيرة والمتوست ت ت تتطة الحجم التابع لبنك التنمية في ناميبيا ،أو مأ خالل الم اتع التابعة لهذا
البنك في خليج والةيس في منطقة إرونغوِّ .
ويعرف ونك التنمية في ناميبيا الم س تستتات الصتتغيرة والمتوستتطة
الحجم بفنها الم ست تست تتات التي يصت تتل رقم أعمالها الست تتنوش إلى  10مالييأ دولر ناميبي أو أقل .ويبلغ الحد

األدنى للقرض  150 000دولر ناميبي (حوالي  9 966دولر أمري ي).
-90

18

ويم أ توفير التمويل في المجالت التالية:
•

الصناعة التحويلية؛

•

والسياحة؛

•

والنقل واللوجستيات؛

•

والخدمات التجارية؛

•

ومنافذ البيع بالتجزئة والجملة؛

•

والممتليات التجارية؛

•

والتشييد؛

•

والمتيازات؛

•

وم سسات التعليم الخااة.
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خطط مكااحة العنف الجنساني وتمكين المرأة
(التوصدددديات ،139-137 ،138-137 ،137-137 ،136-137 ،135-137 ،134-137 ،133-137
،147-137 ،146-137 ،145-137 ،144-137 ،143-137 ،142-137 ،141-137 ،140-137
)152-137 ،151-137 ،150-137 ،149-137 ،148-137
"أحرش ونك" ( )Agribankهو ونك مملو للدولة مختص باألنش تتطة الزراعية ويقد قرو تا ميس ترة
-91
بفست تتعار فائدة منخفضت تتة للغاية إلى المزارعيأ التجارييأ والمجتمعييأ على حد س ت تواء .ويم أ است تتتخدا هذه

القروض لشتراء األ ار تتي التجارية والمعدات الزراعية والماشتتية واألعالف .وتقد المصتتارف الخااتتة أيضتا
تسهيالت ائتمانية ل شخاص الذيأ يستوفون بعض الشروط .ويحم للمرأة حير المتزوجة أو المرأة المتزوجة

زواجا ل يستند إلى مبدأ المليية الزوجية المشتركة أن تبر في اتفاقات قرض مأ دون إذن طرف ثالث.
-92

وتعترف الح ومة بفن العنف الجنست تتاني ل يزال يش ت ت ل مصت تتدر قلم بالغ في البلد .وتشت تتير نتائج

الست تتتقصت تتاء الديمغرافي والصت تتحي في ناميبيا لعا  2013إلى أن  33في المائة مأ النست تتاء ويأ ست تتأ  15و49

عام ا قد تعر ت ت تتأ ليعض أش ت ت ت ال العنف البدني أو الجنس ت ت تتي .واأليتا الذيأ يعيش ت ت تتون في المناطم الريةية
معر ون بصفة خااة لالستغالل في إطار التجار وأش ال العمل الجبرش األخرر.

واعتُمدت خطة عمل وطنية بشت ت تتفن العنف الجنست ت تتاني للفترة  .2023-2019وتست ت تتتند هذه الخطة
-93
الخمستية إلى نموذج اجتماعي  -إي ولوجي ،وقد و تعت لتيون أستاستا للعمل الوطني المنستم .وتشتمل خطة
العمل أربعة مجالت عمل تدعم إحراز تقد طويل األجل يقو على معالجة األست ت ت ت ت ت تتيال الجذرية أو تحقيم
أهداف قصيرة األجل مأ شفنها أن تفضي إلى تحسأ نظم الستجابة وسالمة المجتمع بش ل عا لتخليص

الناجيأ والضتتحايا مأ الشتتعور بعد األمان أو عد الثقة في ياكل الحماية .وتتوخى هذه الخطة إعطاء األولوية

س ت ت ت ت ت ت يتتة.
ل مأ أن الختتدمتتات التي تقتتد لهم هي ختتدمتتات تعبر عأ التعتتاطف ومنتتا ت
للنتتاجيأ مأ خالل التحقم أو ا
وتحرض الخطة أيضت ت ا على ثقافة العناية ومراتية العنف الجنس تتاني في أوس تتاط األس تتر والمجتمعات المحلية
والم سسات ،وتشجع على التماس المساعدة في مرحلة مي رة مأ أجل منع الضرر أو الحد منه.

ش ت ت ت ت ت رو القانون
وأنجزت الح ومة مشت ت ت ت ت تترو قانون لتعديل قانون م افحة العنف العائلي( .)4ويهدف م ت
-94
المقتر إلى تعديل تعريف "الطفل" وإدراج تعريف ِّ
"للقيم الرئيستي"؛ وتو تيح ترورة البرهنة على الحاجة الملحة

للحص ت ت ت ت تتول على أمر حماية م قت وناء على طلع مأ جانع واحد؛ وتيس ت ت ت ت تتيط الش ت ت ت ت تتروط المطيقة على أوامر

ضا إلى مستاعدة المدعي والمدعى عليه على تفميأ ممتلياتهما واإليعاز إلى
الحماية .ويستعى مشترو التعديل أي ت

المدعى عليه في المشتتاركة في أحد ورامج المشتتورة أو العالج؛ وتضتتميأ أوامر الحماية شتترحا للشتتروط المتعلقة
بالحضت ت تتانة وإم انية الزيارة؛ وتعزيز الضت ت تتمانات المقدمة ل طفال الذيأ يم أ أن يتضت ت تترروا مأ العنف العائلي؛

وو ع أح ا بشفن إنفاذ أوامر النفقة الم قتة الواردة في أوامر الحماية ،ومعالجة المسائل العر ية.

وأنجزت الح ومة أيضت ت ت ا مش ت ت تترو قانون لتعديل قانون م افحة الحتص ت ت تتال لعا ( 2000القانون
-95
رقم  8لع تتا  ،)2000وق تتانون اإلجراءات الجن تتائي تتة لع تتا ( 1977الق تتانون رقم  51لع تتا  ،)1977وق تتانون

م افحة الممارس ت ت تتات حير األخالتية لعا ( 1980القانون رقم  21لعا  )1980وذلك ليي ينص القانون على
ظروف جبرية إ تتافية في جريمة الحتصتتال .وستتوف ينص مشتترو القانون ِّ
المعدل وو تتو على أن العقوبات

ض ت ا محاولة الحتصت تتال؛ وعلى تطبيم أقصت تتى فئة مأ العقوبات الدنيا
الدنيا المطيقة على الحتصت تتال تشت تتمل أي ت

على جريمة احتص تتال األش تتخاص ذوش اإلعاقات البدنية أو العقلية أو حيرها مأ حالت الض تتعف؛ وس تتوف
يلز مش ت ت ت تترو القانون المح مة بعد اعتيار ش ت ت ت تتهادة الطفل ش ت ت ت تتهادة حير موثوقة بطبيعتها أو التعامل معها

بحذر إ تتافي لمجرد كون الشتتاهد طفالا؛ وي فل القانون قبول اإلفادات الستتابقة التي أدلى وها أطفال شتتهود
وي فل حماية حقوق المتهم؛ وست ت ت ت ت تتوف ينص على تغيير العقوبات الدنيا المطيقة في جريمة الحتصت ت ت ت ت تتال؛
ويحذف ذريعة الزواج مأ المادة المتعلقة بالجرائم الجنسية

د األحدا  ،المنصوص عليها في قانون م افحة

الممارسات حير األخالتية لعا 1980؛ ويعالج المسائل العر ية ذات الصلة.
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وس تتوف تعالج الخطة اإلنمائية الوطنية الخامس تتة أيضت ت ا العنف الجنس تتاني .وتتوخى الح ومة ،في
-96
إطار الخطة اإلنمائية الوطنية الخامست ت تتة ،زيادة القدرات المالية واليش ت ت ترية لمقدمي الخدمات .وست ت تتت دش هذه
الس ت تتتراتيجية إلى تعزيز القدرات المالية واليشت ت ترية (الش ت تترطة والعدالة واألمأ والتعليم) لمقدمي الخدمات مأ
أجل توفير خدمات متياملة في مجال الوقاية والحماية والستتجابة لفائدة

باليشر والعنف.

تحايا العنف الجنستاني والتجار

األطفال :التعريف والمبادئ العامة والحماية
(التوصددددددد ديدات ،55-137 ،54-137 ،52-137 ،123-137 ،122-137 ،121-137 ،120-137
)57-137 ،56-137
-97

ألغى قانون رعاية الطفل وحمايته (القانون رقم  3لعا  )2015قانون ستأ الرشتد (القانون رقم 57

لعا  ،)1972الذش كان ينص في الستاوم على تحديد ستأ الرشتد في  21ستنة .في حيأ أن المادة  10مأ
قانون رعاية الطفل وحمايته تنص على ولو الشخص سأ الرشد في الثامنة عشرة ،وذلك تماشيا مع اتفاتية
حقوق الطفل.

ويحظر قانون رعاية الطفل وحمايته زواج األطفال بجميع أش ت اله ،ويتض تتمأ كذلك أح ام ا بش تتفن
-98
م افحة الممارستات الثقافية الضتارة التي تمس بحقوق الطفل ،بما في ذلك زواج األطفال ،والنشتاط الجنستي
المي ر ،واإلنجتتال .وتقر الح ومتتة ووجود حتتالت معزولتتة مأ الزواج المي ر والزواج بتتاإلكراه حير أن هتتذه

الزيجات التقليدية والزيجات المدنية تعتبر مخالفة للقانون ،وعند اكتش تتافها ،توجه تهمة الحتص تتال إلى الجناة.

وقد و تتعت الح ومة ،مأ خالل و ازرة الداخلية والهجرة والس تتالمة واألمأ ،نظاما إليترونيا لبوال عأ الولدات،
وهو يتيح تسجيل المواليد في الوقت المناسع .وهذا النظا متا في جميع مستشةيات المقاطعات.
-99

ويبلغ معدل تسجيل الولدات على الصعيد الوطني  87,8في المائة ،ويملك  77,6في المائة مأ

األطفال دون ست ت تتأ الخامست ت تتة شت ت تتهادة ميالد ،وفق ا لتقرير ناميبيا عأ الست ت تتتقصت ت تتاء الديموحرافي خالل الفترة
الفتتاات ت ت ت ت ت تلتتة ويأ تعتتداديأ في عتتا  . 2016وهنتتا تفتتاوتتتات إقليميتتة كبيرة .ففي منطقتتة كتتاراس الواقعتتة في
الجنول ،يبلغ معدل تسجيل الولدات  96,2في المائة ،في حيأ تبلغ هذه النسية في منطقة كافانغو الغربية

الواقعة في الشت تتمال الشت ترقي  67,3في المائة ،وهو أدنى معدل في البلد .وقد جرت رقمنة تست تتجيل الولدات

بش ت ت ل كامل ،وأات تتيح هذا التست تتجيل جزءا ل يتج أز مأ النظا اإلليتروني الوطني لتست تتجيل الس ت ت ان ،الذش
يستتتوعع جميع الوقائع الحيوية مأ لحظة الولدة حتى الوفاة ،بما في ذلك ست جل الهوية .ويحمل  82,9في
المائة مأ جميع الناميبييأ بطاقات هوية.
الخطة الوطنية لرعاية الطفولة
-100

تمثل الخطة الوطنية لرعاية الطفولة للفترة  2022-2018الس تتتراتيجية الرئيس تتية لمعالجة قض تتايا

رعاية الطفل في ناميبيا للس ت ت ت تتنوات الخمس القادمة .وهي متوافقة إلى حد كبير مع الس ت ت ت تتتراتيجيات الوطنية

الرئيست ت تتية مثل الخطة الست ت تتتراتيجية التي و ت ت تتعتها و ازرة المست ت تتاواة ويأ الجنست ت تتيأ ورعاية األطفال ،والخطة

اإلنمائية الوطنية الخامس تتة ،واإلطار الس تتتراتيجي الوطني لم افحة فيروس نقص المناعة اليشت ترية واإليدز،

التي تنفذ بالتوازش في الفترة نفسها تقرييا .ويندرج الهدف الرئيسي مأ هذه الستراتيجية ،المتمثل في

مان

احت ار حقوق الطفل ،في إطار است ت ت ت تتتراتيجيات رفيعة المست ت ت ت تتتور مثل خطة هارامبي لتحقيم الزدهار ورؤية

عتا  .2030وتتمثتل أولويتات هتذه الخطتة الوطنيتة في حمتايتة األطفتال وتوفير الحمتايتة الجتمتاعيتة؛ وتعليم
األطفال؛ واحة الطفل والمراهم ،واإلعاقة لدر األطفال ،ومشاركة الطفل.
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اإلطار االستراتيجي الوطني لمكااحة ايروس نقص المناعة البشرية للفترة 2018/2022
-101

و عت و ازرة الصحة والخدمات الجتماعية اإلطار الستراتيجي الوطني للتصدش لفيروس نقص

المناعة اليشرية واإليدز في ناميبيا للفترة  .2022/2021-2018/2017وهذا ثالث إطار استراتيجي وطني

لل تصت تتدش لفيروس نقص المناعة اليش ت ترية واإليدز في ناميبيا .ويعتمد اإلطار الست تتتراتيجي الوطني أست تتلول
التفيير الس ت تتتثمارش لتحديد الفئات الس ت ت انية والخدمات واألماكأ الرئيس ت تتية التي تحقم أوس ت تتع تغطية ونتائج

م ثرة مأ خالل البرامج الم ثفة.
-102

ويركز اإلطار الست تتتراتيجي الوطني لم افحة فيروس نقص المناعة اليشت ترية واإليدز ووجه خاص

على التصت ت ت تتدش لفيروس نقص المناعة اليشت ت ت ترية واإليدز ويأ األطفال بطريقة كلية تشت ت ت تتمل أمهاتهم .ويدعو

اإلطار الست ت تتتراتيجي الوطني إلى القضت ت تتاء على انتقال فيروس نقص المناعة اليش ت ت ترية مأ األ إلى الطفل

وإلى تقليص شت ت تتامل لحالت اإلات ت تتابة بفيروس نقص المناعة اليشت ت ترية والوفيات المرتيطة باإليدز .ويهدف
هذا اإلطار إلى

تتمان وقاية المراهقات والشتتابات حير المصتتابات بفيروس نقص المناعة اليش ترية ،وإلحاق

مأ كشف التشخيص إااوتهأ وهذا الفيروس وبرامج الرعاية والعالج.
األطفال :البيئة األسرية والرعاية البديلة
-103

تحظر الم تتادة  )1(56مأ قتتانون التعليم لع تتا  2001است ت ت ت ت ت تتتخ تتدا العقوبتتة الب تتدني تتة في الم تتدارس

الح ومية والخااتة على حد ستواء .وقد أديأ أربعة مدرستيأ في مدرستة خااتة (مدرستة ويندهو الثانوية)

باس تتتخدا العقوبة البدنية في حم أحد التالميذ ،وفر تتت على كل منهم حرامة قدرها  2 000دولر ناميبي

(حوالي  132دول ار أمري يا)( .)5وعالوة على ذلك ،يعزز اإلطار الوطني لس ت ت ت ت تتالمة المدارس الذش أنش ت ت ت ت تتفته
و ازرة التعليم النضتياط اإليجاوي وبدائل العقوبة البدنية .ويحظر قانون رعاية الطفل وحمايته أيضتا استتخدا
العقوبة البدنية في المدارس وفي األماكأ العامة.
األشخاص ذوو اإلعاقة (التوصيات )211-137 ،210-137 ،209-137
 -104تعترف الح ومة بفن األشت ت تتخاص ذوش اإلعاقة يواجهون عددا مأ الصت ت تتعوبات ،بما فيها التمييز.
حير أن الح ومة تواات تتل عقد مناقشت تتات َّوناءة مع منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق األشت تتخاص

ذوش اإلعاقة إليجاد الستبل اليفيلة بمعالجة هذه الصتعوبات .وفي تشتريأ األول/أكتوبر  ،2020عقدت و ازرة
العدل بالتعاون مع ورنامج األمم المتحدة اإلنمائي اجتماعا تشت تتاوريا لمدة يو واحد مع المنظمات التي تمثل
األش تتخاص ذوش اإلعاقة في جميع أنحاء البلد .وخالل الجتما التش تتاورش المذكور ،عرض مست ت ولون مأ
و ازرة العدل مادة عأ نظا األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وتقارير الدول.

إطار قانونيا كافيا يعالج المس ت تتائل المتعلقة باألطفال ذوش اإلعاقة ،ول س ت تتيما قانون
 -105وتملك ناميبيا
ا
رعاية الطفل وحمايته لعا  2015وقانون م افحة التجار باألشتخاص لعا  ،2018وقانون م افحة الحتصتال،
وقانون التعليم لعا .2020

-106

وفي إطار الس ت ت ت تتعي لتلبية احتياجات الطالل ذوش اإلعاقة ،أنش ت ت ت تتفت الح ومة وحدات لمص ت ت ت تتادر

التعلم في مختلف المنتاطم لتلبيتة احتيتاجتات التالميتذ مأ ذوش اإلعتاقتات المختلفتة/التتفهيتل متا قبتل المهني.
وعالوة على ذلك ،تنص المادة  )1(12مأ قانون التعليم األساسي لعا  2020على ما يلي:
يجع على وزير الدولة ما يلي:

(أ)
(ل)
تنفيذ ا فعالا؛

GE.21-01716

مان تطبيم السياسة الوطنية للتعليم الجامع في جميع المدارس؛
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(ج)

و ت ت تتع الترتييات الالزمة إلجراء تصت ت تتويت منفصت ت تتل لتمويل تعليم التالميذ ذوش اإلعاقة

مأ أجل توفير التعليم الجامع والمدارس المرجعية وفقا لسياسة الالمركزية؛
و

العمل بقدر المستتتطا في حدود المعقول ،على إنشتتاء مراكز متخص تصتتة لموارد التعلم
(د)
تدعم المدارس في تنفيذ ستتياستتة التعليم الجامع التي تلبي الحتياجات المحددة للتالميذ ذوش اإلعاقة والحتياجات

الخااة في مجال التعليم.
-107

وفي عا  ،2019عقد م تع أميأ المظالم جلستات استتما رستمية بشتفن التمييز

تد األشتخاص

ذوش المهم والممارست ت تتات العرفية والخرافات المرتيطة باألشت ت تتخاص ذوش المهم وممارست ت تتة العنف

ت ت تتد هذه

الفئة وحير ذلك مأ الصتتعوبات التي تعتر تتهم .ودعا أميأ المظالم أيضتا إلى تقديم مقترحات بشتتفن الستتبل
اليفيلة بمعالجة هذه المستتائل ،س تواء في تش تريعات جديدة أو وتعديل التش تريعات المعمول وها أو بفية وستتيلة

أخرر تيون مناسية .وتجدر اإلشارة إلى أن المهم ُيعتبر ش الا مأ أش ال اإلعاقة في ناميبيا.
أاراد األقليات/المجتمعات المحلية المهمشة بما ايها األقليات الجنسية

(التوصددديات ،213-137 ،212-137 ،74-137 ،73-137 ،72-137 ،71-137 ،70-137 ،69-137
)219-137 ،218-137 ،217-137 ،215-137 ،214-137

 -108تعتبر الدولة في ستتياستتتها ،الس ت ان األاتتلييأ في ناميبيا مجتمعات محلية مهمشتتة .وتظل حقوق
الش ت ت تتعول األا ت ت تتلية ورفاهها مأ أولويات الح ومة .وقد ُف ِّحص مش ت ت تترو اليتال األويض بش ت ت تتفن الش ت ت تتعول

ص ا دتيق ا مأ المجتمعات المحلية المهمشتة وجميع أاتحال المصتلحة المعنييأ .وبعد مصتادقة
األاتلية فح ت
ِّ
ممثلي الح ومة والمجتمع المحلي على المشرو النهائي لهذه الوثيقة مصادقة تمهيديةُ ،قد إلى و ازرة العدل
ليي يخضع لمزيد مأ المعالجة على أيدش خبراء الصياحة القانونية.

-109

وتواات ت تتل الح ومة جهودها مأ أجل

ت ت ت مان حصت ت تتول أفراد المجتمعات المحلية المهمشت ت ت ة على

التغذية اليافية .ويست ت تتتفيد العديد مأ أفراد المجتمعات المحلية المهمشت ت تتة مأ ورنامج ونك الطعا الذش ترعاه
الح ومتة .وبرنتامج ونتك الطعتا هو مشت ت ت ت ت ت تترو تجريبي شت ت ت ت ت ت تترعتت فيته الح ومتة مأ أجتل التخةيف مأ الجو

فقر في ناميبيا.
والمجاعة في ناميبيا ويستهدف في المقا األول المجتمعات المحلية األشد ا
-110

وتستتتمر حملة "العودة إلى المدرستتة ومتابعة الد ارستتة" لضتتمان عد التمييز

تتد التالميذ مأ أوناء

المجتمعات المحلية المهمشتتة ومنع تركهم للمدرستتة بستتبع التمييز .وعالوة على ذلك ،عيَّنت الح ومة عددا
مأ المخططيأ اإلنمائييأ لضت ت تتمان حماية جميع المجتمعات المحلية المهمشت ت تتة مأ جميع أش ت ت ت ال التمييز.
وقد ُكلِّف ه لء المس ت ت ت ت ولون بض ت ت ت تتمان العناية ورفاهها في الحياة اليومية مأ خالل ورامج محددة األهداف،
وتنفيذ ميادرات بالتعاون مع جميع الو ازرات التنفيذية .وباإل ت ت تتافة إلى ذلك ،قا القست ت ت م المعني بالمجتمعات

المهمش ت ت ت تتة التابع لم تع نائع الرئيس أيضت ت ت ت ت ا وتعييأ منس ت ت ت تتقيأ مأ تلك المجتمعات المذكورة لي ونوا بمثابة
جهات وا تتل .وتتمثل مهمة ه لء األش تتخاص في تعبئة أفراد المجتمعات المحلية ليي يدافعوا عأ حقوقهم

ويبلغوا عأ أش تمييز يتعر ون له.
-111

ويسرت و ازرة الداخلية والهجرة والسالمة واألمأ إادار الوثائم الوطنية ألفراد المجتمعات المحلية
َّ

المهمشتتة خالل الفترة المشتتمولة بالتقرير .وإاتتدار هذه الوثائم الوطنية ألفراد المجتمعات المحلية المهمشتتة

هو شرط أساسي لالستفادة مأ الخدمات الجتماعية.
-112

وفي إطار الجهود الرامية إلى

ت ت ت ت تتمان إيالء العتيار ألفراد المجتمعات المحلية المهمش ت ت ت ت تتة في

تشت ت ت تريعات العمل المعمول وها ،ا ت ت تتدر أمر امتثال للمزارعيأ الذيأ ل يلتزمون بالحد األدنى ألجور العمال

الزراعييأ على النحو المنصوص عليه في التفاق الجماعي.
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 -113ويجرش حاليا إوراز قضتتايا األقليات الجنستتية مأ خالل التقرير المتعلم بممارستتة اللواط ،ومشتترو
قانون إلغاء القوانيأ العتيقة في إطار إات ت ت ت تتال القانون ،والمقترحات الداعية إلى مزيد مأ المراجعة وتحديد
مجالت اإلاال المم نة.

ثالثاف -حالة تنفيذ التعهدات الطوعية
-114

حافظت ناميبيا على إقامة عالقات عمل مجدية مع ستتائر الدول األعضتتاء مأ أجل

تتمان ويئة

إيجاوية وبناءة داخل مجلس حقوق اإلنست ت تتان .وما زلنا ملتزميأ بالمشت ت تتاركة في تيست ت تتيط عمل مجلس حقوق
اإلنستان ومفو تية األمم المتحدة الستامية لحقوق اإلنستان ،وتقديم الدعم آليات المجلس .وتقدر ناميبيا آلية
است ت تتتعراض النظراء وتدعمها ووات ت تتفها آلية فعالة تتيح للدول المشت ت تتاركة في معالجة القضت ت ت ايا بطريقة مواتية

ض ا بالتزامنا بالحفاظ على مشتاركتنا ودور نشتط في اللجنة الثالثة ،وستوف نوااتل العمل
وبناءة .ونتمستك أي ت
مع المجتمع المدني والمنظمات حير الح ومية والدول األعضت تتاء في تعزيز الح م الرشت تتيد وحقوق اإلنست تتان

على الصعيديأ الوطني والدولي.
-115

وقتد أثرت جتائحتة مرض فيروس كورونتا (كوفيتد )19-على الت از التدول األعضت ت ت ت ت ت تتاء وتدعم حقوق

اإلنس تتان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وعلى قدرتها على ذلك .وفي ناميبيا ،أثرت التحديات الناجمة عأ

جتتائحتتة مرض فيروس كورونتتا (كوفيتتد  )19 -تتتفثي ار كبي ار على الجهود التي يبتتذلهتتا البلتتد في مجتتال تعزيز
وحماية جميع حقوق اإلنست ت تتان خالل الفترة قيد الست ت تتتعراض .وفي  17آذار/مارس  ،2020أعلنت الح ومة
حالة الطوارئ بموجع المادة  )1(26مأ الدس ت ت ت تتتور الناميبي ،مقروءة بالقتران مع المادة  )3(30مأ قانون

إدارة مخاطر اليوار لعا ( 2012القانون رقم  10لعا  )2012وذلك بست ت ت تتبع تفشت ت ت تتي جائحة كوفيد.19-
واس ت ت تتتمرت حالة الطوارئ لمدة س ت ت تتتة أش ت ت تتهر ،وُقِّيدت خالل تلك الفترة حقوق األش ت ت تتخاص في القيا ويعض
العمليات التجارية والحم في التنقل ،مع مراعاة المتثال للمادتيأ  )2(21و 22مأ الدس تتتور الناميبي اللتيأ

تحددان الطريقة المس ت تتمو وها لتقييد الحقوق والحريات األس ت تتاس ت تتية .وتض ت تتمنت حالة الطوارئ أيضت ت ت ا تعليم
بعض القوانيأ التي مأ كان ش ت ت تتفنها أن تض ت ت تتع ،لو لم تُعلم ،أعياء ثقيلة على ش ت ت تتعع ناميبيا وح ومتها في

طيل تتة فترة الج تتائح تتة .ورحم ه تتذه القيود ،تم ن تتت الح وم تتة مع ذل تتك ،مأ العم تتل ب ف تتاءة على تعزيز حم

األشتتخاص في الصتتحة والمياه والصتترف الصتتحي مأ خالل ستتياستتات محددة األهداف لضتتمان تهيئة البلد

ك ل لم افحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد.)19-

تفثير سلبيا على حقوق اإلنسان األخرر ،ول سيما الحم في التعليم والحم
 -116وقد أثرت هذه الجائحة
ا
في التنمية ،وليأ مأ المهم أن نو تح أن الح ومة تتمستك بالتزامها ول تزال تعمل على تعزيز هذه الحقوق
وحيرها مأ حقوق اإلنست ت تتان مأ خالل المشت ت تتاركة الست ت تتياست ت تتية والدعم الجتماعي والقتصت ت تتادش واست ت تتتعراض
السياسات واألنظمة على نحو ثاوت.

رابعاف -التحديات التي تعترض حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها اي البلد
-117

واجهتت نتاميبيتا التحتديتات التتاليتة في مجتال حمتايتة وتعزيز حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان للجميع ،وهي ترحتع

بالمس تتاعدة التقنية المقدمة مأ المفو تتية الس تتامية لحقوق اإلنس تتان للتص تتدش لهذه التحديات عأ طريم وناء

القدرات ،ومنها ما يلي:
(أ)

عد وجود قانون محدد لم افحة التعذيع وحيره مأ

ت تترول المعاملة والعقوبة القاست تتية

أمر اتتعيا ،وليأ يوجد تش تريع قيد النظر ومأ شتتفنه
يجعل المالحقة القضتتائية بشتتفن قضتتايا مأ هذا النو ا
أن يعالج هذه الشواحل؛
GE.21-01716
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(ل)

تفثير الهياكل األس تتاس تتية القديمة ،والركود القتص تتادش المس تتتمر ،والفتقار إلى العدد اليافي

(ج)

على الرحم مأ األداء الجيد للح ومة في مجال حماية وتعزيز حقوق األشت ت ت تتخاص ذوش

•

افتقار مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد لزنزانات الحتجاز الم قت المخصصة ل شخاص

•

الوا تتول إلى العدالة الذش ل يزال يشت ت ل تحديا بالنس تتية ل ش تتخاص ذوش اإلعاقة ألن العديد
دربون على كيةية تقديم المساعدة لهم؛
مأ الموظفيأ القضائييأ و ياط الشرطة ل ُي َّ

•

ل يزال ارتفا حالت تعرض األشتتخاص ذوش اإلعاقة للعنف الجنستتاني أم ار مستتتعصتتيا.
وليست هنا إحصاءات عأ هذا النو مأ الحالت؛

•

اس تتتمرار وجود حالت معزولة لنتش تتار المعتقدات الثقافية الس تتلبية تجاه األش تتخاص ذوش

•

عد تمثيل األشتخاص ذوش اإلعاقة تمثيالا كافيا في مجال الستياستة .ول يوجد حاليا ستور
نائبيأ في البرلمان مأ ذوش اإلعاقة ،ول تُبذل جهود كافية لتش تتجيع أعض تتاء البرلمان مأ

مأ المهنييأ الطبييأ على التمتع اليامل بحقوق اإلنسان في مجال الصحة؛

اإلعاقة ،ل تزال هنا تحديات في عدد مأ المجالت ،منها على سبيل المثال ما يلي:
ذوش اإلعاقة؛

اإلعاقة في جميع أنحاء البلد؛ و

حير ذوش اإلعاقة على خوض مناقشات وطر قضايا تتعلم باألشخاص حقوق ذوش اإلعاقة
مما يجعل هذه الفئة تتيل على نفسها في القيا بش ونها في معظم الحالت.

(د)

على الرحم مأ األش ت ت ت ت تواط اليبيرة التي قطعتها الح ومة في مجال توفير مياه الش ت ت ت ت تترل

النظيفة لمعظم مواطنيها ،فإنها ل تزال متفخرة فيما يتعلم وتوفير خدمات الصترف الصتحي .وتقل نستية الناميبييأ
الذيأ يم نهم الحصت ت ت تتول على مراحيض دافقة عأ  50في المائة .وتشت ت ت تتهد المناطم الريةية حالة مزرية،

تضرر في البلد؛
وتعد منطقة زامبيزش مأ أشد المناطم
ا
(هت)

ل يزال العنف الجنساني والعنف الجنسي يش الن عقية أما التقد الجتماعي والقتصادش

في ناميبيا .وهنا عدد كبير مأ الست ت تتياست ت تتات والتشت ت تريعات التي تعالج العنف الجنست ت تتاني والعنف الجنست ت تتي
وجميع أش ال العتداء والعنف ،حير أن عدد الحالت ل يزال مرتفع ا على نحو يثير القلم؛
(و)

ل تزال الح ومة تست تتتيشت تتف آليات فعالة لتو ت تتيح موقفها مأ حقوق المثليات والمثلييأ

ومزدوجي الميل الجنستي ومغايرش الهوية الجنستانية على الرحم مأ الحواجز المعيارية والدينية القائمة .وفي
الوقت نفس تته ،تواا تتل الح ومة إعمال الحم العا في عد التمييز في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنس تتان

لجميع األشخاص في ناميبيا.
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وتواات ت تتل ناميبيا إعمال حقوق اإلنست ت تتان على أست ت تتاس مبدأ المست ت تتاواة وست ت تتيادة القانون ،و ت ت تتمان

الوا ت ت ت ت ت تتول إلى العدالة والمحاكمة العادلة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان وحمايتها.

وتتمست ت تتك ناميبيا بالتزامها وتعزيز أطرها الست ت تتياست ت تتاتية والتشت ت تريعية مأ أجل تحست ت تتيأ إعمال حقوق اإلنست ت تتان

للجميع مأ خالل التصتتدش للتحديات التي تعيم تنفيذها على أكمل وجه .وستتوف نوااتتل إش ت ار أاتتحال
المصتتلحة الرئيستتييأ ،ونراقع الممارستتات الجيدة على الصتتعيد الدولي المنبثقة عأ عالقاتنا الدولية مأ أجل

تحقيم خطة عا  2030والدفع قدم ا لتحقيم الهدف العالمي المتمثل في احت ار حقوق اإلنسان.
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The Faculty of Law also offers human rights related subjects such as Humanitarian Law, Labour Law,
Human Rights Law, Environmental Law, Public International Law, Ombuds Law, Customary Law,
Gender Law, Constitutional Law, Family Law and Divorce, Administrative Law. The Faculty of Law
also has a Legal Aid Clinic where students are expected to initiate community impact projects and to
make them more responsible citizens.
(CC 15/2013) [2015] NAHCMD 186. Two other prosecutions have resulted in convictions on charges
of trafficking in persons: S v Jonas (CC-2017/14) [2019] NAHCMD 262 (31 July 2019) and S v Koch
(CC-2017/20) [2018] NAHCMD 318 (11 October 2018).
SA 33/2018) [2019] NASC 7 (12 April 2019).
Combating of Domestic Violence Act, 2003 (Act No. 4 of 2003).
S. v. Van Zyl (CA 25-2014) (2016) NAHCMD (05 September 2016).
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