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 مقدمة -أوالف  
  وُنظر فيه في كانون الثاني/   2015قدمت ناميبيا تقريرها الثاني لالستتتتتعراض الدورش الشتتتتامل في عا    -1

  لوفاء بالتزاماتهاتقد  الذش أحرزته ناميبيا في ا ة الثالثة لالستتتتعراض الشتتتامل ال . ويقيس تقرير الدور 2016يناير 
 في مجال حقوق اإلنسان في إطار مختلف هيئات معاهدات األمم المتحدة.

 المنهجية وعملية التشاور  

  ة. تولت وزارة العدل تجميع التقرير بالشتتتتترا  مع إدارات/وزارات/وكالت ومنظمات أخرر حير ح ومي  -2
بحقوق اإلنستان والقانون اإلنستاني تدقيم مشترو  عضتاء اللجنة الوزارية المعنية وبعد عملية التجميع، تولى أ 

التقرير. وهذه اللجنة الوزارية هي لجنة ح ومية تترأستتها وزارة العدل وتتفلف مأ أاتتحال مصتتلحة رئيستتييأ 
 آخريأ معنييأ بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في البلد.

 منذ االستعراض األخير اإلنجازات والممارسات الجيدة -ثانياف  

 الحوكمة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان  

توااتل ناميبيا نموها وواتفها ديمقراطية دستتورية. وتيتستي حماية حقوق اإلنستان وتعزيزها أهمية  -3
يمقراطية وستتيادة القانون قصتتور بالنستتية ألية ديمقراطية، ول تزال الح ومة تبتد  آليات ترمي إلى تعزيز الد

  ، أجرت ناميبيا انتخاباتها الوطنية والرئاستتتية الستتتابعة.2019نوفمبر / تشتتتريأ الثاني   27اإلنستتتان. وفي   وحقوق 
وقد واتتتتتتف مراقبون أجانع يتمتعون بالمصتتتتتتداتية النتخابات التي جرت بفنها كانت حرة ونزيهة وجستتتتتتدت 

عديد مأ مرشتتحي المعار تتة د الديمقراطي في البلد، طعأ الإرادة الشتتعع إلى حد كبير. وانستتجاماا مع التقلي 
ئج النتخابات مأ خالل الوستائل الدستتورية مأ دون أن يتعر توا ألش ترهيع مأ الدولة. وهذا ي كد في نتا

ي م في إدارة المنازعات والصتراعات المحتملة.  جليالا اا مأ جديد استتقالل ونزاهة الستلطة القضتائية وواتفها ح 
الدستتتتتورية، وتحافم ناميبيا على في ولد ما ركيزة الديمقراطية   اتفي النظم والعمليات والم ستتتتستتتت   وتمثل الثقة

 معيار مقبول في هذا الصدد.

ويظل الحفاظ على الستتتلم والستتتتقرار مأ األولويات بالنستتتية للح ومة. وقد اتتتنف م شتتتر الستتتال   -4
ة الثتامنتة تيت العتالم. واحتلتت نتاميبيتا المر دولتة في  163 تتتتتتتتتتتتتتمأ  55نتاميبيتا في المرتيتة  2016العتالمي لعتا  

قيا جنول الصتتحراء اليبرر، واتتنفت في المرتية الثانية  تتمأ الدول الخمس التي دولة في أفري  44 تتمأ 
وهي  اا،تشتتتتتتتتتت ل التحاد الجمركي للجنول األفريقي. وتظل ناميبيا واحدة مأ أفضتتتتتتتتتتل البلدان األفريقية ح م

 اليشرية. ألمأ وسيادة القانون والتنمية وا  الت حقوق اإلنسان واإلدماج تسعى جاهدة إلى تحسيأ مرتبتها في مج 

وستجل البلد تزايدا في عدد الفتيات والشتابات مأ خريجات م ستستات التعليم الثانوش والعالي على  -5
 التوالي خالل الستتتنوات األربع الما تتتية. ومأ المهم اإلشتتتارة إلى أن البلد شتتتهد أيضتتتاا تزايداا في عدد اإلنا 

 يا يات.و  والتينولوجيا والهندسة والر لعلاللواتي تخرجأ في مجالت ا

إلى  وعالوة على ذلك، تم نت ناميبيا مأ الحفاظ على التياف  ويأ الجنستيأ في البرلمان بشت ل مستتقر  -6
. ول يزال معتدل تمثيتل 2015مقتارنتة مع عتا   2019حتد معقول بعتد النتختابتات الوطنيتة والرئتاستتتتتتتتتتتتتتيتة لعتا  

ن، حير أن وزارة الشتتت ون الجنستتتانية تويات التياف  المنشتتتودة حتى اآمستتت  أة في الستتتلك الدولوماستتتي دون المر 
 والقضاء على الفقر والرعاية الجتماعية تواال الضغط مأ أجل زيادة تمثيل المرأة في السلك الدولوماسي.
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 تنفيذ التوصيات  

  قبول المعايير الدولية   
، 9-137،  8-137،  7-137،  6-137،  5-137، 4-137،  3-137،  2-137،  1-137)التوصدددديات  

137 -10 ،137 -11 ،137 -12 ،137 -13 ،137 -14 ،137 -15 ،137 -16 ،137 -17 ،137 -18 ، 
137 -19 ،137 -20 ،137 -21 ،137 -22 ،137 -23 ،137 -24 ،137 -25 ،137 -26 ،137 -27  ،
137 -28 ،137 -29 ،137 -30 ،137 -31 ،137 -32 ،137 -33 ،137 -34 ،137 -35 ،137 -36 ، 
137 -37 ،137 -38 ،137 -39 ،137 - 40 ،137 -41 ، 137 -42 ،137 -43 ،137 -44 ،137 -45 ،  
137- 46 ،137-47 ،137-48 ،137-49 ،137-50) 

ترحع ناميبيا وهذه التواتتتتتية وهي تتشتتتتتاور مع أاتتتتتحال المصتتتتتلحة المعنييأ لتقييم ما إذا كانت  -7
لم ستتتستتتي. ومع ذلك، مأ وا ستتتة المحلية واإلطار القانونيوالبروتوكولت المذكورة تتفم مع الستتتيا التفاتيات
 ارة إلى أن المعاهدتيأ التاليتيأ قد ُاد ِّق عليهما بالفعل:المهم اإلش

 البروتوكول الختيارش لتفاتية حقوق الطفل المتعلم بإجراء تقديم البالحات؛ و )أ( 

ة القاستتية أو الالإنستتانية اتفاتية مناهضتتة التعذيع وحيره مأ  تترول المعاملة أو العقوب  )ل( 
 عذيع(.)اتفاتية مناهضة الت  المهينةأو 

في نظا  روما األستتتتتاستتتتتي للمح مة الجنائية اا وباإل تتتتتافة إلى ما ستتتتتبم، ل تزال ناميبيا دولة طرف -8
الدولية، ريثما ُينظر في إعادة تقييم موقفها مأ الحتفاظ وهذه العضتتتتتوية على  تتتتتوء اتستتتتتاقها مع الترتييات  

 سة وأهميتها.ية فيما يتعلم بعمل هذه الم سعالموحيرها مأ الديناميات ال المحلية

  التعاون مع هيئات المعاهدات، والتعاون مع اإلجراءات الخاصة   
،  104- 137،  103- 137،  102- 137،  101- 137،  100- 137، 99-137، 98-137)التوصددددددددديددات 

137 -105  ،137 -106  ،137 -107 ) 

اإلجراءات    المتحدة، عأ ترحيبها بفنشتطة ألمم ي التحاد األفريقي وا ف اا  تعرل ناميبيا، وواتفها عضتو  - 9
الخااتتتتتتتتتة التي تعينها هاتان المنظمتان، وهي تنتظر الطليات الرستتتتتتتتتمية إليفاد اليعثة الترويجية عأ طريم 

 القنوات الدولوماسية.

تلف هيئات حتى اآن، قدمت ناميبيا، في ستتتتتتتتياق الوفاء التزاماتها في إطار مخ  2015ومنذ عا   -10
 متحدة، التقارير التالية:مم المعاهدات األ

 اتفاتية حقوق الطفل: التقارير الدورية الرابع والخامس والسادس؛ )أ( 

 اتفاتية القضاء على جميع أش ال التمييز  د المرأة: التقرير الدورش السادس؛ )ل( 

 اتفاتية حقوق األشخاص ذوش اإلعاقة: التقرير األولي؛ )ج( 

العنصترش: التقارير الدورية الستادس لى جميع أشت ال التمييز ضتاء عفاتية الدولية للقالت  )د( 
 عشر والسابع عشر والثامأ عشر؛

 الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعول: التقرير الدورش السابع؛ و )هت( 

اتفاتية مناهضتتة التعذيع وحيره مأ  تترول المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية  )و( 
 رير الدورش الثالث.التق أو المهينة:

وشترعت ناميبيا أيضتاا في عقد اجتماعات للتشتاور مع أاتحال المصتلحة في جميع أنحاء البلد للنظر  - 11
 ية باعتيارها  رورة لزمة مأ  رورات حقوق اإلنسان.  في النضما  إلى اتفاتية خفض حالت انعدا  الجنس 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  
  ، 63- 137، 62- 137،  61- 137، 60- 137، 59- 137،  58- 137، 57- 137، 56- 137)التوصدددددددديات  

137 -64 ،137 -65 ،137 -66 ،137 -67 ،137 -68 ،137 -69 ،137 -70 ،137 -71 ،137 -72 ،  
137-73 ،137-74 ،137-76 ،137-77) 

يمثل الدستتتتتتتتتور الناميبي القانون األعلى للبالد. ويستتتتتتتتتمد البرلمان ستتتتتتتتلطته مأ الدستتتتتتتتتور لستتتتتتتتأ  -12
تضتتمأ الفصتتل الثالث مأ الدستتتور الناميبي الحقوق والحريات األستتاستتية. ومنذ الستتتعراض ت. وي التشتتريعا

  م ستستات بما يتفم معها.  مأ الستياستات والقوانيأ المتعلقة بحقوق اإلنستان وأنشتفت اا ميبيا عدد األخير، أاتدرت نا 
  ذ التقرير األخير.خذة من وترد أدناه بعض الميادرات القانونية والسياساتية وحيرها مأ التداوير المت 

 المبادرات التشريعية  

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

ة والمستتتتتائل العر تتتتتية المتصتتتتتلة وها. وقد كان ينص هذا القانون على إلغاء بعض القوانيأ العتيق -13
ولوائح محلية وقوانيأ إما ألنها أايحت ومراسيم منها إعالنات اا نص  143القصد مأ هذا القانون هو إلغاء  

  ن أو األاتتل اإلثني أو الديأ أو العقيدةبالية أو ألنها تنطوش على تمييز على أستتاس الجنس أو العرق أو اللو 
 القتصادش.أو الو ع الجتماعي و 

 (2014لسنة  4)القانون رقم  2014قانون منع وم افحة األنشطة اإلرهاوية وانتشارها لعا    

مع اللتزامات الدولية لناميبيا  اا مأ الح ومة إلى م افحة جميع أشتتتتتت ال اإلرهال، وتمشتتتتتتي اا وستتتتتتعي  -14
 .2014وانتشارها لعا   (، سنَّت قانون منع وم افحة األنشطة اإلرهاوية1540)أش قرار األمم المتحدة 

ائم أخرر ره وعلى جر والهدف مأ هذا القانون هو و تتتتتع أح ا  تنص على جرائم اإلرهال وانتشتتتتتا -15
ل اتخاذ تداوير لمنع وم افحة األنشتطة تقترن باألنشتطة اإلرهاوية أو بانتشتارها أو تتالز  معها، وذلك مأ أج

تيات الدولية وقرارات مجلس األمأ والصتتت و  والممارستتتات  اإلرهاوية وانتشتتتارها؛ وأح ا  تنص على تنفيذ التفا 
اإلرهاوية   وانتشتتتتتتارها؛ وعلى منع وم افحة تمويل األنشتتتتتتطة  اإلرهاوية   الجيدة المتعلقة وتداوير م افحة األنشتتتتتتطة 

اا انتشتتارها؛ وعلى حذف أستتماء كل  مأ يمارس نشتتاط وانتشتتارها؛ وتنص على التحقيم في أنشتتطة اإلرهال و 
 أو منظمة؛ ومعالجة المسائل العر ية.اا أكان شخص شطة انتشاره، سواءأو أن اا إرهاوي 

 (2018لعا   1)القانون رقم  2018اص لعا  م افحة التجار باألشخ  

يهدف هذا القانون إلى تفعيل وروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاتية التجار باألشتتتتتتتتخاص،  -16
ألشتتتتتتخاص والجرائم ذات الصتتتتتتلة؛ وحماية  تتتتتتحايا التجار وبخااتتتتتتة النستتتتتتاء واألطفال؛ وتجريم التجار با

لهم؛ وو تتع أح ا  تنص على تنفيذ هذا القانون    قديم المستتاعدةباألشتتخاص، ول ستتيما النستتاء واألطفال، وت 
 وإدارته على نحو منسم؛ ومعالجة المسائل العر ية.

 (2017لعا   10)القانون رقم  2017قانون حماية المبلغيأ عأ المخالفات لعا    

أ المخالفات تماشتتتتتتتتياا مع اللتزامات الدولية لناميبيا، أاتتتتتتتتدرت الح ومة قانون حماية المبلغيأ ع -17
أعمتال مأ أجتل توفير الحمتايتة للمبل غيأ بموجتع القتانون. ومأ المتوقع أن يحتد هتذا القتانون مأ  2017عتا  ل

 الفساد ويساعد الح ومة على تعزيز حماية حقوق اإلنسان لمواطنيها.
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 (2017لعا   11)القانون رقم  2017قانون حماية الشهود لعا    
ويقدمون    شتتتخاص الذيأ يدلون بشتتتهاداتهم في الجرائمة ومستتتاعدة األينص هذا القانون على حماي  -18

األدلة إلى الستتلطات. وينص هذا القانون كذلك على إنشتتاء لجنة استتتشتتارية لحماية الشتتهود وبرنامج لحماية 
ويل لهذا الغرض، وينص على التداوير التي ينيغي اتخاذها لحماية الشتتتتتهود وأقاربهم.  الشتتتتتهود واتتتتتندوق تم

في م افحة حالت التجار باألشتتتتتتخاص وتهريع المهاجريأ اا الستتتتتتلطات كثير  د هذا القانون وستتتتتتوف يستتتتتتاع
 وحير ذلك مأ انتهاكات حقوق اإلنسان.

 (2015لعا   11)القانون رقم  2015قانون القضاء لعا    
ليمية  عد الواتتتتول إلى العدالة مأ أهم الحقوق األستتتتاستتتتية التي تتناولها مختلف الصتتتت و  الدولية واإلق ي  -19

، إلى تستتتتتهيل واتتتتتول الناس إلى العدالة في الوقت المناستتتتتع و/أو على وجه الستتتتترعة اا نستتتتتان. وستتتتتعي لحقوق اإل 
لطة القضتتتتائية وفقاا . ويهدف القانون إلى تعزيز استتتتتقالل الستتتت 2015أاتتتتدرت الح ومة قانون القضتتتتاء لعا  

  ا م تع القضاء والمسائلية التي يعنى وه ( مأ الدستور الناميبي؛ ومعالجة المسائل اإلدارية والمال 5) 78للمادة 
 العر ية األخرر.

 (2015لعا   6)القانون رقم  2015قانون منح الجنسية الناميبية )الثاني( لفئات خااة لعا    
نستية الناميبية ليعض أحفاد األشتخاص الذيأ حادروا ناميبيا بستبع وينص هذا القانون على منح الج  -20

؛ ومعالجة  1915التي كانت تستتتتتتتتيطر على البلد قبل عا  مة الستتتتتتتتتعمارية تعر تتتتتتتتهم لال تتتتتتتتطهاد مأ الح و 
  حالت انعدا  الجنسية ويسهل على حير المواطنيأ المسائل العر ية. ويحد هذا القانون، في جملة أمور، مأ 

 ية الناميبية إذا رحبوا في ذلك.اكتسال الجنس

 (2015لعا   1)القانون رقم  2015قانون الصحة العامة والبيئية لعا    
يوفر هذا القانون إطاراا لنظا  موحد ومنظم للصتتتتتتتتتتتتتتحة العامة والبيئية في ناميبيا، ويتناول اإلوال   -21

مأ إنفتاذ لوائح الصتتتتتتتتتتتتتتحتة العتامتة  عأ األمراض والوقتايتة منهتا وم تافحتهتا. وقتد م  أ هتذا القتانون الح ومتة
 ئ." بعد انتهاء حالة الطوار 19-الالزمة لم افحة جائحة "كوفيد

 (2015لعا   2)القانون رقم  2015ا  ة الوطنية لعقانون الصح  
تعترف الح ومتة بحم جميع مواطنيهتا في الصتتتتتتتتتتتتتتحتة وت كتد هتذا الحم. ولهتذا الغرض، ستتتتتتتتتتتتتتنتت  -22

لتوفير إطار لنظا  اتحي موحد ومنظم داخل ناميبيا. ويستعى   2015الح ومة قانون الصتحة الوطنية لعا  
بالمستتتتتتتشتتتتتتةيات الح ومية والخدمات الصتتتتتتحية الح ومية، وتنظيم وانيأ المتعلقة القانون كذلك إلى تعزيز الق

حية الح ومية. وهو ينص على توفير المستتتتتاعدة ستتتتتير العمل في المستتتتتتشتتتتتةيات الح ومية والخدمات الصتتتتت 
 توفير العالج الطبي الخاص للمر ى في الدولة.المالية الالزمة ل

 (2017لعا   8لقانون رقم )ا 2017حد لعا  قانون مراتية مركز الحدود ذش المنفذ الوا  
حراتتتتتتتا مأ ناميبيا على تعزيز التعاون عبر الحدود مع الدول المجاورة، ستتتتتتتن ت الح ومة قانون مراتية  -23

وينص هتذا القتانون على إورا  اتفتاقتات مع التدول المجتاورة بشتتتتتتتتتتتتتتفن  . 2017مركز الحتدود ذش المنفتذ الواحتد لعتا  
 ا، والتعاون في مجال منع األنشطة اإلجرامية عبر الحدود. فذ واحد وتفعيله إنشاء مراكز حدودية ذات من 

 (2017لعا   4)القانون رقم  2017قانون الشراكة ويأ القطاعيأ العا  والخاص لعا    
إن الهدف الرئيستتي مأ هذا القانون هو توفير إطار قانوني لمشتتاريع الشتتراكة ويأ القطاعيأ العا   -24

القطاعيأ العا  والخاص؛ وتنظيم مشتتاريع الشتتراكة ويأ القطاعيأ العا  نة الشتتراكة ويأ والخاص؛ وإنشتتاء لج
 وإورا  التفاق وتنفيذه.والشتراء،  والخاص في مراحل ودء اتفاق الشراكة ويأ القطاعيأ، وتحضيره،
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 (2015لعا   15)القانون رقم  2015قانون المشتريات الح ومية لعا    
  ت الدولة، و مان اإلنصاف إلى  مان استفادة المرأة مأ عطاءا في جملة أمور،  يهدف هذا القانون،  -25

تفضتتتتتتتتتتتيلية ل عمال مأ هذا القانون على معاملة   69والشتتتتتتتتتتتفافية في إجراءات طر  العطاءات. وتنص المادة 
نح  ( مأ هذا القانون بم 3) 70التجارية المملوكة للنستتتتتاء التي تشتتتتتار  في المناقصتتتتتات العامة، وتقضتتتتتي المادة 

  ي ذلك الشتيال، مأ أجل تعزيز جهود تم يأ المرأة رأة،  تمأ فئات أخرر مأ األشتخاص، بمأ ف األفضتلية للم 
 الدستور الناميبي.( مأ 3)23ودعمها على النحو المنصوص عليه في المادة 

 (2020لعا   3)القانون رقم  2020قانون التعليم األساسي لعا    
ي المجاني واإللزامي وتنظيمه؛ و تتتتمان التعليم بالتعليم األستتتتاستتتت يهدف هذا القانون إلى النهوض  -26

الحم؛ واتختاذ الجيتد والعتادل للجميع وفرص التعل م متدر الحيتاة؛ وتعزيز حم التالميتذ في التعليم وحمتايتة هتذا 
 التداوير الالزمة إلنشتتتتاء المدارس الح ومية والخااتتتتة وبيوت الشتتتتيال واعتمادها وتستتتتجيلها وإدارتها؛ واتخاذ

  لس الستتتتشتتتارش الوطني للتعليم، والمنتديات التعليمية اإلقليمية، والمجلس الوطنيمة إلنشتتتاء المج التداوير الالز 
 دريس، واندوق تطوير التعليم.لالمتحانات والتقييم والشهادات، ودائرة الت 

 سياسات/خطط التنمية  

 (2020-2010السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل الخااة وها )  
  ستتة الجنستتانية الوطنية في توجيه اإلجراءات الرامية إلى إدماج وتعميم المنظور ف مأ الستتيا يتمثل الهد  -27

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

 خطة هارامبي لتحقيم الزدهار  
تمثل خطة هارامبي لتحقيم الزدهار خطة عمل محددة األهداف تستتعى إلى تستتريع وتيرة التنمية  -28

أولوية مبينة وو تتتتتتتتتو ، مما يرستتتتتتتتتي األستتتتتتتتتاس لتحقيم الزدهار في ناميبيا. وهذه الخطة   في مجالت ذات
، ول هي 2030اإلنمائية الوطنية ورؤية عا    المتوخى مأ الخططعأ الهدف الطويل األجل   ليستتتتتتتتتت وديالا 

بي  النامي م مل له. وُتدمج خطة هارامبي لتحقيم الزدهار عنصتتتراا مأ عنااتتتر المرونة في نظا  التخطيط  
مأ خالل التعقع الستتتتتتتتريع للتنمية في المجالت التي ي ون فيها التقد   تتتتتتتتعيفاا. وهي تنطوش أيضتتتتتتتتاا على 

 الجتها.يدة وتهدف إلى معفرص إنمائية جد

 (2020-2010إطار السياسة الصحية الوطنية للفترة )  
وقد ورهأ نهج  يقد  هذا اإلطار التوجه العا  لقطا  الصتتتتتتتتتتتحة واإلجراءات الصتتتتتتتتتتتحية في ناميبيا. -29

م ِّأ هذا اإلطار  الرعاية الصتتتحية األولية على مدر تيمته كمبدأ رئيستتتي في النظا  الصتتتحي. ولذلك فقد  تتتُ
 المتعلقة وتقديم الخدمات والتغطية الشاملة والقيادة والسياسة العامة.لسياساتي القيم  ا

 الخطة اإلنمائية الوطنية الخامسة  
ية الخامستتة خامس خطة في ستتلستتلة الخطط اإلنمائية الوطنية الستتيع تمثل الخطة اإلنمائية الوطن  -30

. وقد ُنفذت الخطة 2030عا   تي تجستتتتتتتتتتتدت في رؤيةالتي تحدد أهداف ناميبيا وتطلعاتها الطويلة األجل ال
. وتستتتتند 2021/2022وستتتوف ستتتتستتتتمر حتى   2017/18اإلنمائية الوطنية الخامستتتة خالل الستتتنة المالية 

  جاحات واإلنجازات التي تحققت في الخطط الخمستتتتتية األربع الستتتتتابقة. وهي تقر بالتحدياتهذه الخطة إلى الن 
 ة.التي اعتر ت تنفيذ الخطط السابق
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 (2019-2015اإلنسان )لوطنية لحقوق خطة العمل ا  

ُكل ِّف م تع أميأ المظالم بمهمة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنستان خالل الفترة المشتمولة  -31
قرير المذكورة، وبعد انتهائه، قد  تواتتتتيات بشتتتتفن المجالت التي تنطوش على اتتتتعوبات ل يزال يتعيأ  بالت 

 .نتائج وسبل المضي قدماا. التصال بم تع أميأ المظالم()التركيز على ال على الح ومة تخطيها.

 (2022-2018الخطة الوطنية لرعاية الطفولة )  

طفال على فرص متيافئة لالستتتفادة مأ خدمات الصتتحة بموجع هذه الستتياستتة، يحصتتل جميع األ -32
  ذه الخدمات وتنستتتتتيقها.ة، ويجرش تعزيز ه والتعليم والدعم وخدمات إعادة التفهيل بالنستتتتتية ل طفال ذوش اإلعاق 

 وتهدف هذه السياسة كذلك إلى  مان حصول جميع األطفال ذوش اإلعاقة على منح اإلعاقة.

  المؤسسات والسياسات   
 ( 85- 137، 84- 137،  83- 137،  82- 137،  81- 137، 80- 137،  79- 137،  78- 137)التوصيات  

ات وستتتنت ستتتياستتتات ترمي مأ الم ستتتستتت اا ة عددخالل الفترة قيد الستتتتعراض، أنشتتتفت الح وم -33
البلد. وفيما يلي مناقشتتتتتتتتتتتتة لدور بعض هذه الم ستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات إلى تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان وحمايتها في 

 والسياسات ووظيفتها.

 ون الجنسانية والقضاء على الفقر والرعاية الجتماعيةوزارة الش    

مأ أجل   2020ي عا  عاية الجتماعية فأنشتئت وزارة الشت ون الجنستانية والقضتاء على الفقر والر  -34
، والقضتتتتتتتتاء على الفقر، وتوستتتتتتتتيع نطاق الحماية و تتتتتتتتع تداوير تهدف إلى تم يأ الفتيات والفتيان والنستتتتتتتتاء

  ، كان ال تتطال  2020جتماعية، وتنستتيم هذه التداوير ومستتاندتها وتنفيذها. وقبل عا  الجتماعية، والرعاية ال 
انية ى الفقر والرعاية الجتماعية ووزارة الشتتت ون الجنستتت أ وزارة القضتتتاء علوهذه المها  يقع على عاتم كل م

 ورعاية األطفال، على التوالي.

 وزارة الم سسات العامة  

مة وزارة الم ستتستتات العامة التي تتولى مستت ولية إدارة الم ستتستتات ، أنشتتفت الح و 2015في عا   -35
 لم ستتتستتتات العامة في ناميبيا إلى قنوات فعالة لوزارة في تحويل ا العامة في ناميبيا. وتتمثل الولية العامة لهذه ا 

 وحافزة للتنمية القتصادية في البلد.

 الهيئة المعنية باألعمال التجارية والمليية الفيرية  

  ستتتتتتتتعياا إلى الرتقاء وتقديم الخدمات و تتتتتتتتمان اإلدارة الفعالة ل عمال التجارية وحقوق المليية الفيرية،  -36
ئت ا  فيرية لتيون مركز تنستتتتيم لتستتتتجيل األعمال التجارية والمليية  عمال التجارية والمليية ال عنية باأل لهيئة الم ُأنشتتتتِّ

باعتيارها   عمال التجارية والمليية الفيرية. وقد تفستتتتستتتتت الصتتتتناعية. وتتولى هذه الهيئة مستتتت ولية إدارة وحماية األ 
 2016والمليية الفيرية لعا  باألعمال التجارية  مأ قانون الهيئة المعنية 3بموجع المادة اا قانوني اا  شتتتتتتتخصتتتتتتت 

الوارد في قانون إدارة الم ستتتتتتستتتتتتات العامة للتعريف اا  ( وهي م ستتتتتتستتتتتتة عامة وفق2016لعا   8)القانون رقم 
 (.2019لعا   1انون رقم )الق 2019 لعا 
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 اإلدارات اإلقليمية لم تع أميأ المظالم  

عدة اا  ، فتح هذا الم تع م خر المظالم على الجمهور ستتتعياا إلى تستتتهيل الواتتتول إلى م تع أميأ -37
بجميع أنحتتاء البلتتد مثتتل كتتاتيمتتا موليلو )منطقتتة زامبيزش( وأتجيوارونغو  م تتاتتتع تتتابعتتة لتته في متتدن مختلفتتة 

زوندجوبا( وفي خوري ستتتتاس )منطقة كونيأ(. ويتزعم م تع أميأ المظالم عملية تعديل قانون )منطقة أوتجو 
( مأ أجتل مواءمتة هتذا القتانون مع الميتادئ المتعلقتة 1990 لعتا  7)القتانون رقم  1990أميأ المظتالم لعتا  

م تع أميأ   عيد اعتمادبمركز الم ستتتتتتستتتتتتات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنستتتتتتان )ميادئ باريس(. وقد أ 
ثل . وفي الوقت الحالي، يم2018المظالم في المركز "ألف" وفقاا لميادئ باريس في تشتتتتتتتتتتتريأ األول/أكتوبر 

( 2015لعتا   3)القتانون رقم  2015لقتانون رعتايتة الطفتل وحمتايتته لعتا  اا ش ُعي ِّأ وفقت محتامي األطفتال، التذ
 جزءاا مأ الهي ل التنظيمي لم تع أميأ المظالم.

  التثقيف والتدريب اي مجال حقوق اإلنسان   
 (118-137)التوصية 

حد ستتتتتواء.  وتدائية والثانوية علىُتعمم الموا تتتتتيع المتصتتتتتلة بحقوق اإلنستتتتتان في المدارس ال -38
جتماعية لفهم تطور المجتمع ( مجال تعلم العلو  ال2016ويشتتتمل المنهج الوطني للتعليم األستتتاستتتي )

 قوق اإلنستتتتتتتتان والديمقراطية وكذلك قضتتتتتتتتايا البيئة مأ خالل المو تتتتتتتتوعات التالية:وآليات العولمة وأهمية ح
 )مأ الصتتتتتتف األول إلى الثالث(، والدراستتتتتتات ائي، والدراستتتتتتات البيئيةالتعل م البيئي لمرحلة التعليم قبل الوتد

  ليم قبل الوتدائيالجتماعية )مأ الصتتتتتتتتتتتف الرابع إلى الستتتتتتتتتتتابع(، والتربية الديني ة واألخالتي ة في مرحلة التع
)مأ الصتتتتتتف األول إلى التاستتتتتتع(، ومهارات الحياة )مأ الصتتتتتتف الرابع إلى الثاني عشتتتتتتر(، والجغرافيا 

 امأ إلى الثاني عشتتر(، ودراستتات التنميةر(، والتاريخ )مأ الصتتف الثلثامأ إلى الثاني عشتت ف االصتت  )مأ
  )مأ الصف الحادش عشر إلى الثاني عشر(.

  العالي، تدرس كل مأ جامعة ناميبيا وجامعة ناميبيا للعلو  والتينولوجيا موادوفي م ستتتستتتات التعليم  -39
العلو  اإلنستتانية في جامعة ناميبيا استتية قصتتيرة. ويدرس قستتم ذات اتتلة بحقوق اإلنستتان وتوفران دورات در 

 انون حقوق للعلو  والتينولوجيا مواد ذات اتتتتتلة بحقوق اإلنستتتتتان مثل قانون المديريأ العاميأ وقانون العمل وق 
بجامعة ناميبيا مركز توثيم حقوق اإلنستتتتتان الذش تتمثل مهمته في تعميم   ( 1) اإلنستتتتتان. وتضتتتتتم كلية الحقوق 

 . اإلنسان على الجمهورعلومات المتعلقة بحقوق المواد/الم

عأ إعداد المواد المتعلقة بحقوق  ويوااتتتتتتتتل م تع أميأ المظالم تنظيم حمالت توعية، فضتتتتتتتتالا  -40
في جميع أنحتاء البلتد. وطر  م تتع أميأ المظتالم بتالتعتاون مع جتامعتة نتاميبيتا متادة اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان وتوزيعهتا 

  "الستتتتتتتتبل البديلة لتستتتتتتتتوية المنازعات" في ي تدرس حالياا في إطار دولو بعنوان "قانون أمناء المظالم"، وه
ل للحصتو اا  دراستياا ، نظمت كلية الحقوق ألعضتاء المجلس الوطني ورنامج2018كلية الحقوق. وفي عا  

على شتتهادة في الممارستتة والستتلو  البرلمانييأ. وتشتتمل بعض الوحدات التي تناولتها هذه الدورة الدراستية 
 ر البرلمان في الديمقراطية الدستتتتتتتتتتتتتتورية. وكان الهدف العا  مأالدستتتتتتتتتتتتتتورش والقانون العرفي ودو القانون 

 ات المجلس الوطني وتم ينهمالدورة الدراستتتتتتتتية هو تزويد أعضتتتتتتتتاء البرلمان بالمعلومات المفيدة عأ عملي
 لشتت ون الجنستتانيةمأ اكتستتال المهارات الالزمة لمناقشتتة القضتتايا التي ت ثر على المجتمع. وتنظم وزارة ا

نتظم حلقات دراستتتتتتية عأ حقوق اإلنستتتتتتان، فضتتتتتتالا عأ دورات تدريبية ألفراد ال على نحو مورعاية األطف
لطفل. ويخضتتتتتتتتتتتتع جميع العامليأ في وزارة الدفا  الستتتتتتتتتتتتلطات التقليدية والجمهور بشتتتتتتتتتتتتفن حقوق المرأة وا

ة وجيه األولي، ثم لدورات عستتتتتت ري للتدريع بشتتتتتتفن حقوق اإلنستتتتتتان والقانون الدولي اإلنستتتتتتاني بعد فترة الت
ستتتتتتتتتتتنوية، مثل التدريع العستتتتتتتتتتت رش األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي، والتدريع العستتتتتتتتتتت رش المتقد ، والعمليات، والمناورات، 

 الضياط. وتدريع
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  عدو التمييز    
،  64- 137،  63- 137، 62- 137،  61- 137،  60- 137،  59- 137، 58- 137،  57- 137ات  )التوصددي 

137-65 ،137-66 ،137 ،67 ،137-68) 

  الضتتعيفة وش اإلعاقة وحيرهم مأ الفئات األقليات والنستتاء واألشتتخاص ذ تقر الح ومة بفن التمييز  تتد   -41
اا جهود ا الشتتتتتتتتفن، وهي تبذل باستتتتتتتتتمرار ل يزال مدعاة للقلم، حير أنه ل توجد عقوبات ح ومية مطيقة في هذ 

  واة كبيرة في  تتتمان المستتتا اا يا أشتتتواط لزيادة الوعي العا  باحترا  حقوق اإلنستتتان الخااتتتة بالغير. وقد قطعت ناميب 
 في المعاملة لجميع األشخاص في جميع مناحي الحياة.

لى تعزيز  وو تتعت الح ومة عدة آليات هي عيارة عأ تشتتريعات وستتياستتات وبرامج عمل تهدف إ -42
وأعتدت حقوق األقليتات اإلثنيتة ورفتاههتا. وهنتا  أقليتتان إثنيتتان بتارزتتان في نتاميبيتا همتا ستتتتتتتتتتتتتتان وأوفتا يميتا. 

م لهجة جو/هوانستي العامية للغات جماعة الستان، وهي ُتدرَّس مأ الصتف األول الح ومة مواد لتدريس وتعل  
ستتتتان هي الغالية. وتنص الستتتتياستتتتة اللغوية حتى الصتتتتف الثالث في المدارس التي تيون فيها نستتتتية أطفال  

 للمدارس على ما يلي:

باللغة اإلنيليزية اوتداء  لصتتتتتتتتف الثالث. ول يُتا  التعليم ي ون التعليم قبل الوتدائي باللغة األ  حتى ا 
 ة مأ وزير التعليم والفنون والثقافة. مأ الصف األول في المدارس الح ومية إل بموافقة خطي 

الرابع ستتتتنة انتقالية يتم خاللها التحول إلى اعتماد اللغة اإلنيليزية وستتتتيلة للتعليم،    ويعتبر الصتتتتف -43
خد  اللغة اإلنيليزية في تدريس المواد في الصتتتتتفوف مستتتتتانداا. وتستتتتتت اا  األ  لت دش دور   ويم أ استتتتتتخدا  اللغة

اجات األطفال ذوش ، ويتا  تعلم اللغات األ  باعتيارها مواد في هذه الصتتتتتتتفوف. وتلبية لحتي 12إلى  4 مأ
لمناطم اإلعاقة، و تتتعت الح ومة الستتتياستتتة القطاعية بشتتتفن التعليم الجامع. وأنشتتتفت بعض المدارس في ا

 المدارس العادية لستتتتتتتتتتتتيعال األطفال ذوش اإلعاقة. حير أن الح ومة تقر بفن لغة   وحدات لمصتتتتتتتتتتتادر التعل م في 
عوبات تحول دون تم أ األشتتخاص ذوش اإلعاقة اإلشتتارة لم ُيعترف وها رستتمياا كلغة وطنية. وهذا يضتتع اتت 

 السمعية مأ الستفادة مأ الخدمات العامة على أكمل وجه.

الوطني   ض األشتتتتتتتتخاص ذوش اإلعاقة، يع ف المجلسار معالجة الصتتتتتتتتعوبات التي تعتر إط وفي -44
يبيا للمعايير.  المعني بمستتتفلة اإلعاقة في ناميبيا على و تتتع معيار ناميبي لبعاقة بالشتتتترا  مع معهد نام

  يانيوالهدف مأ ذلك بصتتفة عامة هو  تتمان واتتول جميع األشتتخاص ذوش اإلعاقة إلى المياني العامة والم 
مع أح ا  اتفاتية األمم المتحدة لحقوق وستتتتيون هذه التطورات منستتتجمة المخصتتتصتتتة لستتتتخدا  الجمهور، 

 األشخاص ذوش اإلعاقة التي ادقت عليها ناميبيا.

( ويئة مواتية للقطاعات تتيح  2020-2010ياستتتتتة الجنستتتتتانية الوطنية في ناميبيا )وقد  يفت الستتتتت  -45
أولت هذه الستياستة األولوية لتنفيذ األهداف مع الخطط اإلنمائية الوطنية. و اا لتعميم المنظور الجنستاني تمشتي 

ستتتياستتتة العامة والستتتياستتتات الرامية إلى تحقيم المستتتاواة ويأ الجنستتتيأ والمستتتاءلة وهذا الشتتتفن. ومقارنة مع ال
هما وناء   مجالا مأ مجالت الهتما  الرئيستية، إلى جانع مجاليأ جديديأ 12األولى، تشتمل هذه الستياستة  

 إدارة اليوار  الطبيعية؛ والمساواة ويأ الجنسيأ في سياق األسرة.السال  وحل النزاعات، و 

 حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة   
 ( 65-137و  64-137)التوصيتان 

رلمان. وستتتتتوف مشتتتتترو  قانون منع التعذيع وم افحته إلى الب   2019عرض وزير العدل في عا   -46
لجرائم التعذيع وحيره مأ  تتتتتترول المعاملة القاستتتتتتية اا تعريف اا،ندما يصتتتتتتيح قانون يضتتتتتتع مشتتتتتترو  القانون، ع

وحيره مأ  تتتترول المعاملة أو العقوبة القاستتتتية  لتفاتية مناهضتتتتة التعذيعاا الالإنستتتتانية أو المهينة، وفق أو
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موظف على الحالت التي يمارس فيها اا   أيضتتتتتتتت . وستتتتتتتتوف يطبم القانون المقتر الالإنستتتتتتتتانية أو المهينة أو
وة على ذلك، عمومي اإلكراه على أحد أفراد الجمهور وهدف الحصتتول منه على معلومات أو اعتراف. وعال

التعذيع أو التخويف في حم شتتتتتتتتتتتتخص ارتيع جريمة أو ُيشتتتتتتتتتتتتتيه في فإن الموظف العمومي الذش يمارس 
 ية.ارتيابه جريمة، ي ون عر ة للمالحقة القضائ 

أعمتتتال التعتتتذيتتتع، قتتتا  في أميأ المظتتتالم في مجتتتال م تتتافحتتتة وفي إطتتتار الجهود التي يبتتتذلهتتتا  -47
عمل تدريبية  وو تع "دليل تدريع  تياط الشترطة بشتفن منع التعذيع". وأعقع ذلك عقد حلقات 2016 عا 

 لضياط الشرطة بشفن منع التعذيع في تسع مناطم بالبلد.

  ائط لتوعية الجمهور إليصتتال تعددة الوستت   منع التعذيع تنظيم حملة م ومأ العنااتتر الهامة في مشتترو  -48
 عدد مم أ مأ األشخاص. وشملت الحملة ما يلي: المعلومات المتعلقة بالتعذيع إلى أكبر

 لوحات إعالنية؛ •

 إعالنات على تلفزيون إن وي سي؛ وث •

محلية على جميع ثانية مياشتتترة بجميع اللغات ال   30قراءة ثالثة ورامج نصتتتية مختلفة مدتها  •
 إذاعة إن وي سي. محطات 

 41مأ اتتتتتتتفوفه، فيما أوقف  اا فرد 56اا  وعالوة على ذلك، فصتتتتتتتل جهاز الشتتتتتتترطة الناميبية م خر  -49
دعاور المرفوعة عليهم في المحاكم بشتتتتتتفن جرائم مختلفة، بما في آخر عأ العمل بانتظار انتهاء الاا شتتتتتترطي 

أعمال التعذيع يدل وو و  على أن الح ومة ل تتغا ى عأ  ذلك العتداء على أفراد مأ الجمهور. وهذا
 التي يرتيبها موظفوها.

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

تعترف الح ومة ووجود تحديات تحول دون  تتمان حماية حقوق األشتتخاص في أماكأ الحتجاز  -50
بشتتتتفن أماكأ الحتجاز إلى أن معظم زنزانات  2019 ويشتتتتير التقرير الستتتتنوش ألميأ المظالم لعا ورفاههم. 

تواتتتتتتتتتتتتتيات أميأ  ما يعاني الجناة مأ نقص الغذاء. وتحظى  اا الحتجاز في مراكز الشتتتتتتتتتتتتترطة م تظة وحالي 
تخضتتتتتع لستتتتتلطتها المظالم بالتصتتتتتدش لهذه التحديات باهتما  وزارة الداخلية والهجرة والستتتتتالمة واألمأ، التي 

 دائرة السجون في ناميبيا.

وباإل تتتتتتافة إلى ذلك، تود  دائرة الستتتتتتجون األشتتتتتتخاص المحتجزيأ بانتظار المحاكمة في أجنحة  -51
يع المرافم اإلاتتالحية، وُيستتترشتتد بقواعد نيلستتون مانديال في منفصتتلة عأ الجانحيأ المح و  عليهم في جم

لجانحيأ كفلستتتتتتفة جون الستتتتتتتراتيجية التصتتتتتتحيحية لمراتية خطر اإدارة هذه المرافم. وقد اعتمدت دائرة الستتتتتت 
لتوجيه جهود مراتية الجانحيأ وإعادة تفهيلهم. حير أن تنفيذ هذه الستتراتيجية يحتاج إلى الهياكل األستاستية 

ستية، بمعنى أنه يتعيأ إجراء تغييرات وتجديدات واستعة النطاق في المرافم اإلاتالحية القائمة لتيييفها المنا
راتيجية التصتتتتتتتتتحيحية لمراتية خطر الجانحيأ، شتتتتتتتتتيدت دائرة مع متطليات إعادة التفهيل. وفي إطار الستتتتتتتتتت 

وبدأ تشتغيله في اا  كز م خر لبنا  في إاتالحية ويندهو ، وانتهت أعمال وناء المر اا إاتالحي اا الستجون مركز 
للسجينات بانتظار اا صصخم منفصالا اا . ويضم المركز اإلاالحي لبنا  قسم2019تشريأ األول/أكتوبر 

ملعياا  مشتركة وزنزانات فردية. ويضم المركز اإلاالحي لبنا ، الذش وني حديثاا، المحاكمة، وفيه زنزانات  
  جناء بانتظار المحاكمة في إاتتتتتتالحية ويندهو  للصتتتتتتغار. وعالوة على ذلك، يخضتتتتتتع القستتتتتتم المخصتتتتتتص للستتتتتت 
 العمل في معظم الزنزانات.ألعمال تجديد وهدف تحسيأ ظروف المعيشة، وقد انتهى 
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على أح ا  بشتتتتتتتتتفن وناء مرافم الحيس الحتياطي التي   يمي لدائرة الستتتتتتتتتجون وينص الهي ل التنظ -52
ندو، وأوندانغوا، وحروتفونتيأ، وويندهو ،  ستتتتت وش الستتتتجناء بانتظار المحاكمة. وستتتتتقا  هذه المرافم في رو 

ون في إنشتتتتتتاء إاتتتتتتالحية جديدة في أوندانغوا،  ووالةيستتتتتتياش، وكيتمانشتتتتتتول، وأوتاوي. وشتتتتتترعت دائرة الستتتتتتج
  ل إاتتتتتتالحية أولونو الحالية إلى مرفم للحيس الحتياطي. حير أن القيود المالية أدت إلى تعليم أعمال وستتتتتتتتحو 

 وجميع مرافم الحيس الحتياطي.البناء في هذا المرفم الجديد 

  حظر الرق واالتجار   
 (163، 162-137)التوصيتان 

  ، 2018شتتتت ال الرق والتجار. وفي عا  األخير، يحظر الدستتتتتور الناميبي جميع أ  ي التقرير كما ورد ف  -53
  القانون  (. ويهدف هذا 2018لعا    1)القانون رقم   2018افحة التجار باألشتتتتتتتتتتتخاص لعا  أقر البرلمان قانون م  

  طفال، الم مل لتفاتية إلى إنفاذ أح ا  وروتوكول منع وقمع ومعاتية التجار باألشتتتتخاص، وبخااتتتتة النستتتتاء واأل 
 جريمة المنظمة عبر الوطنية.األمم المتحدة لم افحة ال

 2020وقد ُرفع تصتتتتتتنيف ناميبيا إلى ولدان المستتتتتتتور األول في تقرير التجار باألشتتتتتتخاص لعا   -54
ر وزارة الخارجية األمري ية، وذلك بفضتتل استتتيفائها اليامل للمعايير الدنيا للقضتتاء على التجا الصتتادر عأ

دولة  34التي تم نت مأ احتالل هذه الرتية، وانضتتتتتتتمت إلى باليشتتتتتتتر. وناميبيا هي البلد الوحيد في أفريقيا 
 على مستور العالم.

 2019-2014حاالت االتجار باألشخاص: 

 الحالت التي أُنهيت حالت المُبلَّغ عنهاال
الحالت التي تخضع 

 للتحقيم
الحالت المعرو تة  
 على نظر المحاكم

 6 : مجمو  الحالت التي أُنهيت 40    
 2 –ة الصادرة أح ا  اإلدان •

 0 –أح ا  البراءة الصادرة  •

 4 –رفض المدعي العا  إقامة الدعور  •

15 19 

 2019قوة الشرطة الناميبية،  المصدر:

أ ِّ قانون م افحة التجار باألشتتتتخاص، كانت المادة  -55 مأ قانون منع الجريمة المنظمة  15وقبل ستتتت 
  تغالل العمل الجبرش والستتتتتتت  ( تجر  التجار باألشتتتتتتتخاص. ويشتتتتتتتمل تعريف التجار 2004لعا    29قم  نون ر )القا 

  مماثلة لما ورد في المرفم الثاني مأ اتفاتية األمم المتحدة لم افحة اا الجنستتتتتتي على حد ستتتتتتواء، ويتضتتتتتتمأ أح ام 
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

مأ قانون    15المادة   حالة اتجار باليشتتر في ناميبيا، طيقت وفي قضتتية الدولة  تتد لوكاس، وهي أول   -56
 .  (2)سنة وتهمة التجار باألشخاص   13مما أسفر عأ ادور ح م بالسجأ لمدة    ، 2004المنظمة لعا    منع الجريمة 

  إقامة العدل والمحاكمة العادلة   
 ، 171- 137،  170- 137، 169- 137،  167- 137،  166- 137،  165- 137، 164- 137)التوصدددديات  

137-172 ،137-173 ،137-174 ،137-175 ،137-178) 
  اكم الناميبية، ل يزال يصتتعع على نظا  المستتاعدة القانونيةي المح ياليف التقا تتي ف نظراا لرتفا  ت  -57

المعمول بته حتاليتاا التحول عأ اعتمتاد المعيتار المتعلم بتالموارد المتاليتة واألهليتة. وفي إطتار جهود التخةيف 
ستتتاعدة القانونية  إلى زيادة استتتتدامة هذا النظا ، رفعت الح ومة عدد محامي الماا تقا تتتي وستتتعي مأ تيلفة ال

. وفي الوقت الحا تتتتتتتتر، يبلغ عدد محامي المستتتتتتتتاعدة 2019-2018في الفترة  28الم ستتتتتتتتستتتتتتتتة إلى داخل  
د في كتافتة محتاميتاا. والمتديريتة لهتا وجو  65القتانونيتة التداخلييأ في متديريتة المستتتتتتتتتتتتتتاعتدة القتانونيتة متا مجموعته 

 مح مة. 34في جميع أنحاء البلد، وعددها  المحاكم التمنتشرة
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ع ف جمعية المحاميأ في ناميبيا على تنفيذ "مشتتتتترو  تغيير" شتتتتتامل وباإل تتتتتافة إلى ذلك، ت -58
( وإلى 1995لعا   15)القانون رقم  1995يهدف إلى استتتتتتتتتتتتعراض قانون الممارستتتتتتتتتتتيأ القانونييأ لعا  

 اوير التيون كفداة لتعزيز العدالة الجتماعية. ومأ ويأ التدي ستتتتتتتتتتتُيستتتتتتتتتتتتخد  فيها القان النظر في التداوير الت 
إلزا  الممارستتتتتتيأ القانونييأ بموجع ح م قانوني، وتقديم الخدمات القانونية مأ دون مقاول. ُنظر فيها، 

 ة الواتتولوستتوف ُييم ِّل هذا الجانع مأ المشتترو  بصتتفة خااتتة جهود الح ومة الرامية إلى تحستتيأ إم اني 
 إلى العدالة.

م تظة بالستتتتت ان. في مناطم الستتتتتتيطان الوهنا  محاكم اتتتتتلح في كل مقاطعة، ومحاكم دورية  -59
على واتول المرأة الريةية اا وتنتشتر ب ثرة مراكز الشترطة في معظم المستتوطنات في البلد، مما يستاعد أيضت 

 إلى العدالة.

 الردود المعلومات المطلوبة 
 34 ح في ناميبياكم الصلعدد محا )أ(    

 89 ناميبياعدد القضاة في  )ل( 
 37 عدد المحاكم الدورية في البلد )ج( 
معلومات تبيأ ما إذا كان الواتتتتتتتتتتتتول إلى   )د( 

 للنساء في المناطم الريةيةاا العدالة متاح
وجتتد محتتاكم في عتتدد مأ المنتتاطم النتتائيتتة في نتتاميبيتتا،  ت

  في الوقت  ويشمل ذلك عقد محاكم دورية. وليست هنا
إذا كانت هنا   الحالي دراستتتتتتتتات استتتتتتتتتقصتتتتتتتتائية تبيأ ما 

  عوائم تمنع واتتتتول المرأة إلى المحاكم، إما بستتتتبع عوامل 
 مالية ثقافية أو بسبع بعد م ان المح مة. 

  

 (179-137حرية الرأي والتعبير )التوصية   

ير، بما في ذلك الحم في تواال الح ومة جهودها في مجال حماية وتعزيز الحم في حرية التعب  -60
لعمل وهي تنتقد  ة على حد ستتتتتتتتتتواء بحرية ا  الخااتتتتتتتتتتة والح ومي الحرية األكاديمية. وتتمتع وستتتتتتتتتتائط اإلعال

  الح ومية على الدوا  مأ دون أن ي ون لذلك أش عواقع مأ الدولة. وتحتل ناميبيا المرتية األولى  الستتتتياستتتتات
في حرية الصتتتتتحافة على   23يقيا والمرتية عيد أفر ( على اتتتتت 2019في الم شتتتتتر العالمي لحرية الصتتتتتحافة )

الصتتتتتتحافة في المجتمع الديمقراطي في قضتتتتتتية يا م خراا أهمية حرية  وقد أكدت المح مة العلاتتتتتتعيد العالم. 
وعالوة  .( 3) المدير العا  لالستتتتتتخيارات المركزية في ناميبيا وطرف آخر  تتتتتد هوفي و: ماتياس وطرف آخر

على منصتتتات التوااتتتل الجتماعي. ويم أ للمواطنيأ استتتتخدا  اا بة أو قيودعلى ذلك، ل تفرض الدولة رقا
لح ومة وانتقاد ستياستات الدولة مأ دون أن تعاقبهم الستلطات. جتماعي للتوااتل مع امنصتات التوااتل ال

 وتستخد  الدولة أيضاا وسائل التواال الجتماعي إلشرا  المواطنيأ في القضايا التي ت ثر على البالد.

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

  وقه أن يتصتتتتتتل بم تع أميأ المظالم إلنصتتتتتتافه. وتستتتتتتاعد بعض م اتع اميبي انته ت حق ألش ن يم أ  -61
المحاماة/المنظمات حير الح ومية الخااتتتتة والعامة، مثل مركز المستتتتاعدة القانونية، األشتتتتخاص المعوزيأ 

 ظا  على رفع دعاور قضائية  د أجهزة الدولة المتهمة بانتها  حقوق اإلنسان.بانت 

، 2015 ستتبتمبر/أيلولفي قضتتية الخيانة العظمى في كاوريفي في  اكمة الرئيستتيةهت المحوقد انت  -62
شتتتتخصتتتتاا وُأطلم ستتتتراحهم. وقد  العديد  79متهماا وح م عليهم بالستتتتجأ لمدد متفاوتة، وُبر ِّئ  30وأديأ فيها 

انة الصتتتتادرة ت استتتتتئناف إلى المح مة العليا للطعأ في أح ا  اإلدمأ األشتتتتخاص الذيأ ثبتت إدانتهم طليا
 وهنا  دعاور أقامها بعض األشخاص الذيأ ورأتهم المح مة  د الدولة وتهمة المحاكمة الييدية.  في حقهم، 
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  الحقوق المتصلة بالزواج واألسرة   
 (178-137، 77-137، 63-137، 62-137، 61 -137)التوصيات 

نَّت . وباإل تتتافة إلى ذلك، ستتت مأ الدستتتتور على حماية الحم في األستتترة والزواج  14تنص المادة  -63
ناميبيا في الستنوات األخيرة قوانيأ ُمي م ِّلة ل ح ا  الدستتورية المتعلقة بالزواج واألسترة. والح ومة بصتدد ستأ 

اا على األزواج. وقد قطعت شتتتتوط اا واج أقل كلفة وتعقيدقانون بشتتتتفن الطالق ليي تصتتتتيح إجراءات فستتتتخ الز 
  في ناميبيا، حيث خضتتتتتع مشتتتتترو  قانون الزواج  لحالي الذش ينظم الزواج كبيراا في استتتتتتعراض وإاتتتتتال  القانون ا 

 لعدد مأ عمليات الستعراض، منها استعرا ه أما  اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات.

  حقوق اإلنسان والفقر المدقع   
 (189-137، 188-137، 187-137، 186-137، 185-137، 182-137)التوصيات 

  حدياا في البلد. وفي هذا الصتتتتتدد، توااتتتتتل الح ومة و تتتتتع زال يشتتتتت ل ت بفن الفقر ل ي تعترف الح ومة  -64
قوانيأ وستتتياستتتات تهدف إلى الحد مأ معدلت الفقر المرتفعة نستتتبياا. وتمثل الخطة اإلنمائية الخامستتتة أحد 

وطنية الميادرات. والخطة اإلنمائية الوطنية الخامستتتتة هي خامس خطة في ستتتتلستتتتلة الخطط اإلنمائية ال هذه
. وستتوف يمتد  2030داف ناميبيا وتطلعاتها الطويلة األجل التي تجستتدت في رؤية عا  الستتيع التي تحدد أه

. وتنبني الخطة 2021/2022حتى   2017/18تنفيذ الخطة اإلنمائية الوطنية الخامستتتتتتة مأ الستتتتتتنة المالية 
بالخطة اا ستية األربع الستابقة ودءاإلنمائية الخامستة على النجاحات واإلنجازات التي تحققت في الخطط الخم

إلى الخطة اإلنمائية الوطنية الرابعة. وتقر الح ومة أيضتتتتتتتتتتاا بالتحديات  اإلنمائية الوطنية النتقالية واتتتتتتتتتتولا 
 التي اعتر ت تنفيذ الخطط السابقة.

وهي  ستتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتد باألطر اإلنمائية العالمية والقارية واإلقليمية والوطنية في تنفيذ الخطة الحالية.يُ و  -65
  ، والجماعة 2063 (، وخطة التحاد األفريقي لعا  2030تشتتتتتمل األهداف العالمية للتنمية المستتتتتتدامة )خطة عا  

، وخطتة  2030املتة، ورؤيتة عتا  المتيت يميتة اإلنمتائيتة للجنول األفريقي، والخطتة اإلنمتائيتة الستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة اإلقل 
ي المناطم الريةية، خصتتتصتتتت الح ومة لهذا إلى تخةيف آثار الجفاف فاا لتحقيم الزدهار. وستتتعي  هارامبي 
  والقصتتتتتد مأ تخصتتتتتيص هذا المبلغ  لر أمري ي(. مالييأ دو   8,8مليون دولر ناميبي )حوالي   131مبلغ الغرض 

 الغالع فقراء.ذيأ هم في المزارعيأ المجتمعييأ ال هو مساعدة

بالمدارس.  وفي مجال التعليم، تواال الح ومة جهودها لضمان التحاق التالميذ مأ األسر الفقيرة   -66
المستتتتاعدة في  فنون والثقافة منحة للتعليم الوتدائي والثانوش مأ أجل وفي هذا الصتتتتدد، استتتتتحدثت وزارة التعليم وال 

ج التغذية المدرستتتتتتتتتتتية الناميبي ل يزال ة. وعالوة على ذلك، فإن ورنامتعزيز رفاه التالميذ مأ األستتتتتتتتتتتر الفقير 
 468 457، استتتتفاد مأ هذا البرنامج حوالي 2019وقد توستتتع ليشتتتمل مدارس إ تتتافية. وفي عا   اا،مستتتتمر 

مدرستتتتتتتتتتتة. وتعتبر الحماية الجتماعية أحد البرامج األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية للح ومة. وتتولى وزارة  1 524تلميذاا في  
ة هذا البرنامج. والغرض الرئيستتتتتتتتي مأ هذا البرنامج هو تقديم  فقر والرعاية الجتماعية إدار ال القضتتتتتتتتاء على

منح اجتماعية لمأ يستحقها مأ الناميبييأ الذيأ ولغوا سأ الستيأ والناميبييأ مأ ذوش اإلعاقة الذيأ تتراو  
 سنة. 59و 16أعمارهم ويأ 

مستتحقيأ. وفي هذا ليي تشتمل جميع المستتفيديأ ال  عيةوتلتز  الوزارة وتوستيع نطاق المنح الجتما -67
 211  447الصتدد، ستجلت الوزارة زيادة إجمالية في عدد المستتفيديأ مأ المنح الجتماعية حيث ارتفع العدد مأ 

، وهو ما يمثل 2018/2019مستتتفيداا خالل الستتنة المالية   218 586إلى   2017/2018مستتتفيداا في عا  
في المائة بالنستتتتتتتتتتتية  97غطية معقولة ولغت ة. وحافظت الوزارة على نستتتتتتتتتتتية ت المائ في   3,2زيادة نستتتتتتتتتتتبتها 

في المائة بالنستتتتتتتتية للمستتتتتتتتتفيديأ مأ منح العجز خالل الستتتتتتتتنة قيد   70ألاتتتتتتتتحال المعاشتتتتتتتتات التقاعدية و
دولر  1 250دولر نتاميبي إلى  1 200الستتتتتتتتتتتتتتتعراض. ورفعتت الوزارة كتذلتك تيمتة المنح الجتمتاعيتة مأ 

 . 2018/2019السنة المالية دولر أمري ي( في  81)حوالي  هرياا ناميبي ش
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ونتيجة للزيادة التي أعلنها وزير المالية في مخصتتتتصتتتتات الميزانية لتقديم المستتتتاعدة الجتماعية، رفعت   -68
رياا  شته دولر ناميبي   50تيمة المنح الجتماعية التي تقدمها وزارة القضتاء على الفقر والرعاية الجتماعية بمقدار 

وتدفع  .2019/20دولر أمري ي( خالل الستنة المالية  87شتهرياا )حوالي دولر ناميبي  1 300لتصتل إلى 
دولر أمري ي( لتغطيتة تيتاليف الجنتازة ليتل  215دولر نتاميبي كحتد أقصتتتتتتتتتتتتتتى )حوالي  3 200الوزارة مبلغ 

مطالية  6 915مجموعه  ما وقد ستتتتتتجل    مستتتتتتتفيد لضتتتتتتمان الدفأ اليريم للمستتتتتتتفيديأ مأ المنح الجتماعية.
مليون دولر  56. وبلغت تيمة هذه المطاليات 2018/2019يف الجنازة خالل الستتتتتتتتتتتتتنة المالية لتغطية تيال

مليون دولر   78وخصتتص مبلغق قدره   مليون دولر أمري ي( في الفترة قيد الستتتعراض. 3,7ناميبي )حوالي 
 . 2019/20خالل السنة المالية  ماتدولر أمري ي( لتوفير هذه الخد 5,2ناميبي )حوالي 

وو تتتتعت الوزارة كذلك مخططاا بشتتتتفن إعادة توزيع الثروة والقضتتتتاء على الفقر، وهو بمثابة إطار  -69
للستياستات العامة ُيستترشتد به في الستتراتيجيات واألنشتطة الوطنية الرامية إلى القضتاء على الفقر والحد مأ 

  والم ستتتتتتستتتتتتات المملوكة للدولة، والقطا   به اإلدارات/الوزارات/الوكالت،  قيد تفاوت الدخل في ناميبيا، ينيغي أن تت 
الختتتاص ومنظمتتتات المجتمع المتتتدني. وعالوة على ذلتتتك، قتتتامتتتت الجتتتامعتتتة النتتتاميبيتتتة للعلو  والتينولوجيتتتا، 
بالشتترا  مع المجلس الوطني لبعاقة، ورعاية دورة دراستية بشتفن تنظيم المشتاريع لصتالح األشتخاص ذوش 

رة هو تزويد المشتتتتتتتتتتتتتاركيأ بالمعلومات عأ إدارة األعمال التجارية ة. وكان الهدف مأ تنظيم تلك الدو عاقاإل
 الصغيرة وحيرها مأ األنشطة المدرة للدخل.

  وباإل افة إلى ذلك، و عت عدة وزارات تنفيذية ورامج ومشاريع تهدف إلى تم يأ األفراد والمجتمعات  -70
ستخية، وتعطي في بعض الحالت، منحاا وزارة التجارة والصتناعة قرو تاا  قد المحلية. فعلى ستبيل المثال، ت 

ألاتتتحال المشتتتاريع الصتتتغيرة والمتوستتتطة الحجم. وتوااتتتل وزارة الشتتت ون الجنستتتانية ورعاية األطفال تقديم  
منح للنستتتتتتتتاء في جميع أنحاء البلد لتنظيم مشتتتتتتتتاريع تجارية. وتقد  وزارة الشتتتتتتتت ون الجنستتتتتتتتانية أيضتتتتتتتتاا منحاا 

طفل دون ستتتتتأ الثامنة   250 000يستتتتتتفيد مأ هذه المنح أكثر مأ عية ل يتا  واألطفال الضتتتتتعفاء. و تمااج
عشتتترة. وتوفر وزارة الريا تتتة والشتتتيال والخدمة الوطنية دورات لتدريع الشتتتيال العاطليأ عأ العمل وتنمية 

ا ألنفستتتتتتهم عمالا،  جدو مهاراتهم، عأ طريم المجلس الوطني للشتتتتتتيال. ويتوقع مأ خريجي هذه البرامج أن ي 
مأ الفقر. وتقد  وزارة الصتتتتتتتتحة والخدمات الجتماعية إعانات لمنظمات الرعاية الجتماعية ويتحرروا وذلك 

  منظمات للرعاية الجتماعية استتتتتتتفادت مأ هذه اإلعانات   8اا التي تستتتتتتتهدف فئات ستتتتتت انية مختلفة. وهنا  حالي 
 دولر أمري ي(.   130 000ي مليون دولر ناميبي )حوال 2التي ولغت كلفتها 

 (185-137و 183-137نسان ومياه الشرب والصرف الصحي. )التوصيتان حقوق اإل  

تجدر اإلشتتتارة إلى أن ناميبيا هي أكثر البلدان جفافاا في جنول الصتتتحراء اليبرر، ولذلك شتتترعت  -71
  مأ نقص المياه. ويتضتتتتتتمأ  خةيف الح ومة على مر الستتتتتتنيأ في تنفيذ عدد مأ البرامج/المشتتتتتتاريع الرامية إلى الت 

 ( الذش لم يدخل بعتد حيز النفتاذ أح تاماا 2013لعتا   11)القتانون رقم  2013ارة الموارد المتائيتة لعتا  قانون إد
تيفل إدارة الموارد المائية في ناميبيا وتطويرها واستتتتتتخدامها وحفظها وحمايتها على نحو يتستتتتتم مع الميادئ 

 إلى ذلك.ى مياه الشرل المفمونة، أو يفضي صف علالتي تقتضي حصول الجميع بش ل من 

في المائة في المناطم   98,4وقد ارتفعت فرص الحصتتتتتتول على مصتتتتتتادر مياه الشتتتتتترل المفمونة إلى   -72
 في المائة في المناطم الريةية، مما يعني أن ناميبيا حققت الغاية المتعلقة بمياه الشتتتتترل 87,4الحضتتتتترية و

 بالصرف الصحي لم تتحقم كما ينيغي. لةية؛ حير أن الغاية المتعلقة ة لالمفمونة مأ األهداف اإلنمائي 

ول تزال الح ومة تعطي األولوية للحم في الصتتتتتتترف الصتتتتتتتحي في البلد. وهنا  نقص في مرافم  -73
 764الحتستتتال بالمدارس، ول ستتتيما المدارس الريةية. وفي إطار التصتتتدش لهذا التحدش، استتتتخدمت الح ومة 

في توفير مرافم الميتتاه  2019/2020للستتتتتتتتتتتتتتنتتة المتتاليتتة ميبي في إطتتار ميزانيتهتتا الطتتارئتتة نتتا مليون دولر
 والحتسال ودور الشيال.
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اا وفي إطتار الجهود التي تبتذلهتا الح ومتة لتوفير الميتاه المتفمونتة والنظيفتة لمواطنيهتا، انتهتت م خر  -74
هذا ة والنظيفة للمواطنيأ، ستتتوف ي دش فمون أعمال وناء ستتتد ني رتال. وباإل تتتافة إلى توفير مياه الشتتترل الم

إلى تحفيز األنشتتطة الزراعية في الجزء الجنوبي مأ البلد. وستتوف تستتتخد  مياه الستتد ألحراض اا الستتد أيضتت 
 الرش، وذلك لفائدة اغار المزارعيأ والمشاريع الح ومية اليبرر على حد سواء.

  الحق اي ظروف عمل عادلة ومواتية   
 (163-137، 162-137، 161-137، 160-137)التوصيات 

ختتذت الح ومتتة تتتداوير عتتديتتدة تهتتدف إلى تعزيز حقوق جميع العمتتال في نتتاميبيتتا. وقتتد دخلتتت ات  -75
. وتستتترشتتد الح ومة بستتياستتة العمالة الوطنية في توفير 2013ستتياستتة العمالة الوطنية حيز التنفيذ في عا  

 2011  فر ستتتتتتأ قانون خدمات العمالة لعاذلك، أستتتتتت فرص العمل المنتج والالئم للجميع. وباإل تتتتتتافة إلى 
( عأ إنشتتتتتتتتتتتتتتاء التدائرة الوطنيتة للعمتالتة، وهي م لفتة وتقتديم الختدمتات المهنيتة في 2011لعتا   8)القتانون رقم 

 سوق العمل مأ أجل تحقيم العمالة الياملة والمنتجة والالئقة في ناميبيا.

لتة ومواتيتة، اتتتتتتتتتتتتتتدقتت نتاميبيتا على عمتل عتادوفي محتاولتة لزيتادة حمتايتة وتعزيز الحم في ظروف  -76
 2017وعتا   2000( في عتا  P029( والبروتوكول الملحم بتالتفتاتيتة )C02اتفتاتيتة منظمتة العمتل التدوليتة )

قتت نتاميبيتا على البروتوكول الملحم بتاتفتاتيتة العمتل الجبرش   على التوالي. وبتاإل تتتتتتتتتتتتتتافتة إلى ذلتك، اتتتتتتتتتتتتتتدَّ
، 2020ل/ديستتتتتتتتتتتتتتمبر كتانون األو  9على التوالي. وفي  2018  وعتا 2017تفتيش العمتل في عتا   واتفتاتيتة
قت   ( واتفاتية العمال 190ناميبيا أيضتاا على اتفاتية القضتاء على العنف والتحرف في عالم العمل )رقم اتدَّ
 (.189)رقم  المنزلييأ

وفي إطتار الجهود التدؤوبتة التي تبتذلهتا الح ومتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتان احترا  الحم في ظروف عمتل عتادلتة  -77
مفتش عمل في جميع   57لصتتتتتتتتتتتتناعية وإيجاد فرص العمل وتوظيف قامت وزارة العمل والعالقات ا واتية،ومُ 

 آخريأ في السنة المالية المقبلة. 20أنحاء البلد. وتعتز  الوزارة توظيف 

  الحق اي الصحة   
، 195-137،  194-137،  193-137،  192-137،  191-137،  190-137،  51-137)التوصددديات  

137-196 ،137-197 ،137-198 ،137-199) 

على قطتتتا  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتة في أفريقيتتتا. وخالل الستتتتتتتتتتتتتتنتتتة اا نتتتاميبيتتتا مأ البلتتتدان األكثر إنفتتتاقتتت  تعتبر -78
حصتتتتتتتلت وزارة الصتتتتتتتحة والخدمات الجتماعية على ثاني أعلى مخصتتتتتتتصتتتتتتتات ولغ    ،2018/2019 المالية

يبي لتمويل دولر نام مليار 2,6مليار دولر ناميبي، تضتتتتتتتتتتاف إليها مخصتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتات بقيمة  6,5مجموعها 
مضتتتتتتتتنية، في ظل اا طبية لموظفي الخدمة العامة. ومع ذلك، فإن الح ومة تبذل جهودمخطط المستتتتتتتتاعدة ال

، مأ أجتل الوفتاء ويعض التزامتاتهتا في مجتال 2016الركود القتصتتتتتتتتتتتتتتتادش التذش يعتاني منته البلتد منتذ عتا  
قاقير المضتتتتتادة لفيروستتتتتات وية مثل العحقوق اإلنستتتتتان المتعلقة بالصتتتتتحة. ويشتتتتتمل ذلك نقص األدوية الحي 

خ الع ستتتتتي، والهياكل األستتتتتاستتتتتية، والمعدات الطبية القديمة، وتقد  الموظفيأ الطبييأ في الستتتتتأ. وقد النستتتتت 
تم نتتتتت نتتتتاميبيتتتتا مأ تحقيم أهتتتتداف ورنتتتتامج األمم المتحتتتتدة المشتتتتتتتتتتتتتتتر  المعني بفيروس نقص المنتتتتاعتتتتة 

، 2020اليشتتتتتتتترية/اإليدز بحلول عا  قص المناعة في مجال عالج فيروس ن   90-90-90اليشتتتتتتتترية/اإليدز 
. وقد ولغ مستور التقد  الذش أحرزته ناميبيا  2030بحلول عا   95-95-95وهي ملتزمة وتحقيم األهداف  

 .91-90-95في هذا الصدد 

وعلى الرحم مأ التحتتديتتات المتتذكورة أعاله، قتتامتتت الح ومتتة بعتتدد مأ الميتتادرات لهتتذا الغرض.  -79
. ويحدد هذا اإلطار التوجه العا  لقطا  (2020-2010الوطنية للفترة )  ياستتتتتة الصتتتتتحيةوو تتتتتع إطار الستتتتت 
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الصتتتتتتتحة واإلجراءات الصتتتتتتتحية في ناميبيا. وعالوة على ذلك، تمر المشتتتتتتتاكل الصتتتتتتتحية في ناميبيا بمرحلة 
كل انتقالية، فاألمراض المعدية هي مأ العوامل الرئيستتية التي تستتهم في ععء المرض باإل تتافة إلى المشتتا

اا ر تع واألطفال، ويتعيأ على النظا  الصتحي في ناميبيا أن ي ون قادر لمتعلقة بالحمل والولدة والالصتحية ا
على الستتتتتتتتتتتتجابة لهذه التغيرات، وأن تتركز الجهود على الصتتتتتتتتتتتحة العامة باعتيارها أولوية. وقد ورهأ نهج  

م ِّأ هذا اإلطار الستياستات  الصتحي. ولذلك الرعاية الصتحية األولية على مدر أهميته كمبدأ رئيستي في النظا     ي  تُ
 القيم المتعلقة وتقديم الخدمات والتغطية الشاملة والقيادة والسياسة العامة.

وبفضتتتتل تضتتتتافر جهود الح ومة وجهود شتتتتركائها في التنمية، انخفض معدل وفيات األمهات في  -80
مولود حي  100  000ل حالة وفاة ليت  195ناميبيتا على نحو مطرد في الستتتتتتتتتتتتتتنوات األخيرة. وهو يبلغ اآن 

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

تقتدمتاا هتائالا في م تافحتة وبتاء فيروس نقص المنتاعتة اليشتتتتتتتتتتتتتتريتة/اإليتدز.  اا وأحرزت نتاميبيتا أيضتتتتتتتتتتتتتت  -81
أ تتراو  أعمارهم ة اليشتتتتتتتتتتترية ويأ اليالغيأ الذي وس نقص المناعويتوااتتتتتتتتتتتل انخفاض معدلت انتشتتتتتتتتتتتار فير 

في  12,1، إلى 2010في المائة، وهو أعلى مستتور ولغته في عا   14,3. إذ انخفضتت مأ 19و 15 ويأ
. وقد 2003. وأدخلت ناميبيا العالج المضتتتتتتاد لفيروستتتتتتات النستتتتتتخ الع ستتتتتتي في عا  2018المائة في عا  

يشرية الذيأ يتلقون العالج صاويأ بفيروس نقص المناعة الاألشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخاص المسجلت زيادة سنوية في عدد 
في   198,090إلى حوالي  2010في عا   75,681المضتتتاد لفيروستتتات النستتتخ الع ستتتي، فارتفع العدد مأ 

 .2018عا  

  الحق اي التعليم   
،  206- 137،  205- 137، 204- 137،  203- 137،  202- 137،  201- 137، 200- 137)التوصدددديات  

137 -207  ،137 -208 ) 

 2020( مأ قانون التعليم األستتتتتتتتاستتتتتتتتي لعا  5)9ي التعليم. وتنص المادة ي فل الدستتتتتتتتتور الحم ف -82
ستتتتتتتتتنة. وتناهز نستتتتتتتتتية اإلنفاق الح ومي   21( على الستتتتتتتتتأ اإللزامية للتعليم إلى 2020لعا   3)القانون رقم 

كل ستتتتتتتتتتتتتنة. وخالل الستتتتتتتتتتتتتنة ميزانية الوطنية في المائة مأ إجمالي الناتج المحلي لل 8,4قطا  التعليم  على
صتتتتتتتتتتت لوزارة التعليم والفنون والثقافة ميزانية قدرها 2014/2015ية المال وليون دولر ناميبي  13,1، ُخصتتتتتتتتتت ِّ

 دولر أمري ي(، وهي مأ أعلى الميزانيات في أفريقيا.  102 104 0593 00)حوالي 

في نتتاميبيتتا، أطلقتتت وزارة  ع لجميع التالميتتذوفي إطتتار الستتتتتتتتتتتتتتعي إلى توفير التعليم الجيتتد والجتتام -83
التعليم والفنون والثقافة ورنامج المستتتاءلة الجتماعية وإدارة المدارس بفضتتتل الدعم التقني والمالي المقد  مأ 
الشتتركاء في التنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعميم فهم المجتمعات المدرستتية وستتائر أاتتحال المصتتلحة 

ة وراتتتد النظا  التعليمي، ول ستتتيما على لملقاة على عاتقهم في إدار هم والمستتت وليات افي مجال التعليم لدور 
 المستور المدرسي.

، ومنتتذ ذلتتك الحيأ، تعمتتل وزارة 2016وُأنجزت المرحلتتة التجريبيتتة مأ البرنتتامج في تموز/يوليتته  -84
لمدارس على جتماعية وإدارة ابمستتتتتتتتتتتتور ورنامج المستتتتتتتتتتتاءلة الاا التعليم والفنون والثقافة على الرتقاء تدريجي 

وهدف تفعيل المعايير الوطنية وم شتتتتتتترات األداء، وإطار األداء لقطا  التعليم في ناميبيا،  الصتتتتتتتعيد الوطني 
الذش يخضتتتتتتتتع هو نفستتتتتتتته لالستتتتتتتتتعراض. وتهدف األنشتتتتتتتتطة الرئيستتتتتتتتية المنفذة في إطار ورنامج المستتتتتتتتاءلة 

 مدارس.شعبية في إدارة الالجتماعية وإدارة المدارس إلى زيادة المشاركة ال
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مليون دولر أمري ي(    5,6مليون دولر ناميبي )حوالي  85التنمية مبلغاا قدره  وقد  شتتتتتتتتتتتتتتركاء في  -85
ي ِّد اا وتحقيق لتحستتتيأ الواتتتول إلى التعليم قبل الوتدائي.  49فصتتتالا دراستتتياا وتيلفة قدرها   87لهذه الغاية، شتتتُ

 وُأنفم مبلغق إ تتتتتتتتتتتتتافي  . 14  تلف منتاطم نتاميبيتا ال لر أمري ي( في مخ مليون دو  3,2مليون دولر نتاميبي )حوالي 
وكتتذلتتك على اا معلمتت  1 516دولر أمري ي( على تتتدريتتع  531 561مالييأ دولر نتتاميبي )حوالي  8قتتدره 

 شراء مواد التدريس والتعل م.  

عأ األيتتتا    فضتتتتتتتتتتتتتتالا وتملتتك وزارة التعليم والفنون والثقتتافتتة آليتتات للتيفتتل بتتالتالميتتذ ذوش اإلعتتاقتتة  -86
نحة التعليم الوتدائي والثانوش، ُتمنح المدارس المرجعية )للتالميذ الذيأ يعانون  األطفال الضتتتتتتتتتتعفاء. وفي إطار م و 

مأ اتتتتتتعوبات في التعل م( ثالثة أ تتتتتتعاف ما تحصتتتتتتل عليه المدارس العادية. وتقد  إدارة شتتتتتت ون اإلعاقة التابعة  
 الية لطالل ناميبيا. عأ طريم اندوق المساعدة الم  طفال ذوش اإلعاقة، لم تع نائع الرئيس التمويل الالز  ل  

وبفضتتتتتتتل المستتتتتتتاعدة المالية والتقنية المقدمة مأ اليونيستتتتتتتف، أطلقت وزارة التربية والفنون والثقافة  -87
. وهتذا اإلطتار الوطني هو عيتارة عأ وثيقتة شتتتتتتتتتتتتتتاملتة توفر 2018اإلطتار الوطني للمتدارس اآمنتة في عتا  

 ، وتركز على رفاه التالميذ والمربيأ.مجتمعات مدرسية آمنة وداعمة يادئ توجيهية لبناءرؤية وم

  الحق اي حماية الممتلكات وحقوق األراضي واالئتمان المالي   
 (97-137، 91-137، 90-137، 89-137، 88-137)التوصيات 

الممتليات بجميع   ( مأ الدستتتتتتتتتتتتتور الناميبي حم جميع األشتتتتتتتتتتتتخاص في حيازة1)16تيفل المادة  -88
يها في أش م ان مأ ناميبيا. ويندرج الحم في األرض في نطاق المادة أشتتتتتتتتتتتتت الها وامتالكها والتصتتتتتتتتتتتتترف ف

الح ومة في   المذكورة في الدستتتتتتور. وفي محاولة لمعالجة نظا  حيازة األرا تتتتتي المختل في ناميبيا، عقدت
ا تي في العااتمة ويندهو . وستعى الم تمر إلى ثانياا بشتفن األر اا وطني اا م تمر  2018تشتريأ األول/أكتوبر 

  ة الهي ل التنظيمي لمليية األرا تتتتتتتي في ناميبيا. وفي الوقت الحالي، تمتلك األقلية البيضتتتتتتتاء مأ الستتتتتتت ان معالج 
  لبلد.في المائة مأ األرا ي الصالحة للزراعة في ا 70حوالي 

 الحق اي االئتمان المالي  
يوياا لقتصتتتتتاد تمويل المشتتتتتاريع الصتتتتتغيرة والمتوستتتتتطة الحجم أمراا ح يعتبر ونك التنمية في ناميبيا -89

البلد. وُتمول المشتتتتاريع الناشتتتتئة والمشتتتتاريع التي تحتاج إلى التمويل لتنمية نشتتتتاطها عأ طريم مركز تمويل 
لتابع لبنك التنمية في ناميبيا، أو مأ خالل الم اتع التابعة لهذا المشتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتتتطة الحجم ا

ك التنمية في ناميبيا الم ستتستتات الصتتغيرة والمتوستتطة لبنك في خليج والةيس في منطقة إرونغو. ويعر ِّف ون ا
مالييأ دولر ناميبي أو أقل. ويبلغ الحد  10الحجم بفنها الم ستتتتستتتتات التي يصتتتتل رقم أعمالها الستتتتنوش إلى 

 دولر أمري ي(.   9 966دولر ناميبي )حوالي  150 000دنى للقرض األ

 ويم أ توفير التمويل في المجالت التالية: -90
 عة التحويلية؛الصنا •
 والسياحة؛ •
 والنقل واللوجستيات؛ •
 والخدمات التجارية؛ •
 ومنافذ البيع بالتجزئة والجملة؛ •
 والممتليات التجارية؛ •
 والتشييد؛ •
 متيازات؛وال •
 .وم سسات التعليم الخااة •
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  خطط مكااحة العنف الجنساني وتمكين المرأة   
،  139- 137،  138- 137، 137- 137،  136- 137،  135- 137،  134- 137، 133- 137توصدددديات  )ال 

137 -140 ،137 -141 ،137 -142 ،137 -143 ،137 -144 ،137 -145 ،137 -146 ،137 -147 ،
137 -148  ،137 -149 ،137 -150  ،137 -151  ،137 -152 ) 

ويقد  قرو تتتاا ميستتترة ( هو ونك مملو  للدولة مختص باألنشتتتطة الزراعية  Agribank"أحرش ونك" )  -91
لى المزارعيأ التجارييأ والمجتمعييأ على حد ستتتتواء. ويم أ استتتتتخدا  هذه فائدة منخفضتتتتة للغاية إ بفستتتتعار 

ف. وتقد  المصتتارف الخااتتة أيضتتاا القروض لشتتراء األرا تتي التجارية والمعدات الزراعية والماشتتية واألعال
. ويحم للمرأة حير المتزوجة أو المرأة المتزوجة تسهيالت ائتمانية ل شخاص الذيأ يستوفون بعض الشروط

 ل يستند إلى مبدأ المليية الزوجية المشتركة أن تبر  في اتفاقات قرض مأ دون إذن طرف ثالث.اا واجز 

ل يزال يشتتتت ل مصتتتتدر قلم بالغ في البلد. وتشتتتتير نتائج   وتعترف الح ومة بفن العنف الجنستتتتاني -92
 49و   15ء ويأ ستتتتأ  في المائة مأ النستتتتا   33إلى أن    2013ي ناميبيا لعا  الستتتتتقصتتتتاء الديمغرافي والصتتتتحي ف 

عاماا قد تعر تتتتتتتأ ليعض أشتتتتتتت ال العنف البدني أو الجنستتتتتتتي. واأليتا  الذيأ يعيشتتتتتتتون في المناطم الريةية 
 غالل في إطار التجار وأش ال العمل الجبرش األخرر.معر ون بصفة خااة لالست 

خطة . وتستتتتتتتند هذه ال2023-2019ن العنف الجنستتتتتتاني للفترة واعُتمدت خطة عمل وطنية بشتتتتتتف -93
 إي ولوجي، وقد و تعت لتيون أستاستاا للعمل الوطني المنستم. وتشتمل خطة  - الخمستية إلى نموذج اجتماعي 

تقد  طويل األجل يقو  على معالجة األستتتتتتتتتتتتتتيال الجذرية أو تحقيم العمل أربعة مجالت عمل تدعم إحراز  
مع بش ل عا  لتخليص فنها أن تفضي إلى تحسأ نظم الستجابة وسالمة المجت أهداف قصيرة األجل مأ ش

الناجيأ والضتتحايا مأ الشتتعور بعد  األمان أو عد  الثقة في  ياكل الحماية. وتتوخى هذه الخطة إعطاء األولوية  
.  يتتة مأ خالل التحقم أولا مأ أن الختتدمتتات التي تقتتد  لهم هي ختتدمتتات تعبر عأ التعتتاطف ومنتتاستتتتتتتتتتتتت للنتتاجيأ 

لعنف الجنستتتاني في أوستتتاط األستتتر والمجتمعات المحلية على ثقافة العناية ومراتية ااا  وتحرض الخطة أيضتتت 
 والم سسات، وتشجع على التماس المساعدة في مرحلة مي رة مأ أجل منع الضرر أو الحد منه.

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

ط المطيقة على أوامر  للحصتتتتتتتتتتتول على أمر حماية م قت وناء على طلع مأ جانع واحد؛ وتيستتتتتتتتتتتيط الشتتتتتتتتتتترو 
مدعى عليه على تفميأ ممتلياتهما واإليعاز إلى  إلى مستاعدة المدعي وال اا  الحماية. ويستعى مشترو  التعديل أيضت 

للشتتروط المتعلقة  اا  يه في المشتتاركة في أحد ورامج المشتتورة أو العالج؛ وتضتتميأ أوامر الحماية شتترح المدعى عل 
نات المقدمة ل طفال الذيأ يم أ أن يتضتتتتتترروا مأ العنف العائلي؛  بالحضتتتتتتانة وإم انية الزيارة؛ وتعزيز الضتتتتتتما 

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

)القانون    2000مشتتتتتتترو  قانون لتعديل قانون م افحة الحتصتتتتتتتال لعا  اا وأنجزت الح ومة أيضتتتتتتت  -95
(، وقتتتانون  1977لعتتتا   51)القتتتانون رقم  1977وقتتتانون اإلجراءات الجنتتتائيتتتة لعتتتا  (، 2000لعتتتا   8 رقم
  ( وذلك ليي ينص القانون على1980لعا   21)القانون رقم    1980افحة الممارستتتتتتتات حير األخالتية لعا  م  

ظروف جبرية إ تتافية في جريمة الحتصتتال. وستتوف ينص مشتترو  القانون المعد ِّل وو تتو  على أن العقوبات  
  ة مأ العقوبات الدنيا محاولة الحتصتتتتال؛ وعلى تطبيم أقصتتتتى فئ اا  لدنيا المطيقة على الحتصتتتتال تشتتتتمل أيضتتتت ا 

ات البدنية أو العقلية أو حيرها مأ حالت الضتتتعف؛ وستتتوف على جريمة احتصتتتال األشتتتخاص ذوش اإلعاق
أو التعامل معها  يلز  مشتتتتتتتتترو  القانون المح مة بعد  اعتيار شتتتتتتتتتهادة الطفل شتتتتتتتتتهادة حير موثوقة بطبيعتها

إلفادات الستتابقة التي أدلى وها أطفال شتتهود بحذر إ تتافي لمجرد كون الشتتاهد طفالا؛ وي فل القانون قبول ا
ق المتهم؛ وستتتتتتتتتتتتوف ينص على تغيير العقوبات الدنيا المطيقة في جريمة الحتصتتتتتتتتتتتتال؛ وي فل حماية حقو 

 د األحدا ، المنصوص عليها في قانون م افحة ويحذف ذريعة الزواج مأ المادة المتعلقة بالجرائم الجنسية   
 ؛ ويعالج المسائل العر ية ذات الصلة.1980الممارسات حير األخالتية لعا  
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العنف الجنستتتاني. وتتوخى الح ومة، في اا طة اإلنمائية الوطنية الخامستتتة أيضتتت وستتتوف تعالج الخ -96
واليشتتتتتترية لمقدمي الخدمات. وستتتتتتت دش هذه  إطار الخطة اإلنمائية الوطنية الخامستتتتتتة، زيادة القدرات المالية

خدمات مأ الية واليشتتتتترية )الشتتتتترطة والعدالة واألمأ والتعليم( لمقدمي الالستتتتتتراتيجية إلى تعزيز القدرات الم
أجل توفير خدمات متياملة في مجال الوقاية والحماية والستتجابة لفائدة  تحايا العنف الجنستاني والتجار 

 باليشر والعنف.

  ال: التعريف والمبادئ العامة والحماية األطف  
، 55-137، 54-137، 52-137، 123-137، 122-137، 121-137، 120-137)التوصددددددددديدات 

137-56 ،137-57) 

 57( قانون ستأ الرشتد )القانون رقم 2015لعا   3ألغى قانون رعاية الطفل وحمايته )القانون رقم  -97
مأ  10ستنة. في حيأ أن المادة  21ديد ستأ الرشتد في  (، الذش كان ينص في الستاوم على تح1972لعا  

مع اتفاتية  شياا يته تنص على ولو  الشخص سأ الرشد في الثامنة عشرة، وذلك تماقانون رعاية الطفل وحما
 حقوق الطفل.

ويحظر قانون رعاية الطفل وحمايته زواج األطفال بجميع أشتتت اله، ويتضتتتمأ كذلك أح اماا بشتتتفن  -98
نشتاط الجنستي ت الثقافية الضتارة التي تمس بحقوق الطفل، بما في ذلك زواج األطفال، والم افحة الممارستا

ولتتة مأ الزواج المي ر والزواج بتتاإلكراه حير أن هتتذه المي ر، واإلنجتتال. وتقر الح ومتتة ووجود حتتالت معز 
.  الحتصتتتال إلى الجناة  الزيجات التقليدية والزيجات المدنية تعتبر مخالفة للقانون، وعند اكتشتتتافها، توجه تهمة 

  لبوال  عأ الولدات، اا إليتروني اا رة والستتتالمة واألمأ، نظام وقد و تتتعت الح ومة، مأ خالل وزارة الداخلية والهج 
 هو يتيح تسجيل المواليد في الوقت المناسع. وهذا النظا  متا  في جميع مستشةيات المقاطعات.و 

في المائة مأ  77,6في المائة، ويملك   87,8طني ويبلغ معدل تسجيل الولدات على الصعيد الو  -99
الل الفترة لتقرير ناميبيا عأ الستتتتتتتقصتتتتتتاء الديموحرافي خاا شتتتتتتهادة ميالد، وفق األطفال دون ستتتتتتأ الخامستتتتتتة

. وهنتتا  تفتتاوتتتات إقليميتتة كبيرة. ففي منطقتتة كتتاراس الواقعتتة في 2016الفتتااتتتتتتتتتتتتتتلتتة ويأ تعتتداديأ في عتتا  
ة في المائة، في حيأ تبلغ هذه النسية في منطقة كافانغو الغربي   96,2ات  الجنول، يبلغ معدل تسجيل الولد

لبلد. وقد جرت رقمنة تستتتتجيل الولدات في المائة، وهو أدنى معدل في ا  67,3الواقعة في الشتتتتمال الشتتتترقي 
ل يتجزأ مأ النظا  اإلليتروني الوطني لتستتتتجيل الستتتت ان، الذش اا  بشتتتت ل كامل، وأاتتتتيح هذا التستتتتجيل جزء

في  82,9جل الهوية. ويحمل عع جميع الوقائع الحيوية مأ لحظة الولدة حتى الوفاة، بما في ذلك ستت يستتتو 
 .المائة مأ جميع الناميبييأ بطاقات هوية

 الخطة الوطنية لرعاية الطفولة  

الستتتتراتيجية الرئيستتتية لمعالجة قضتتتايا   2022-2018تمثل الخطة الوطنية لرعاية الطفولة للفترة  -100
مع الستتتتتتتتتتراتيجيات الوطنية  الطفل في ناميبيا للستتتتتتتتتنوات الخمس القادمة. وهي متوافقة إلى حد كبير رعاية

و تتتتتتعتها وزارة المستتتتتتاواة ويأ الجنستتتتتتيأ ورعاية األطفال، والخطة  الرئيستتتتتتية مثل الخطة الستتتتتتتراتيجية التي
المناعة اليشتتترية واإليدز، اإلنمائية الوطنية الخامستتتة، واإلطار الستتتتراتيجي الوطني لم افحة فيروس نقص 

يا. ويندرج الهدف الرئيسي مأ هذه الستراتيجية، المتمثل في  مان التي تنفذ بالتوازش في الفترة نفسها تقري 
احترا  حقوق الطفل، في إطار استتتتتتتتتتتراتيجيات رفيعة المستتتتتتتتتتتور مثل خطة هارامبي لتحقيم الزدهار ورؤية 

نيتة في حمتايتة األطفتال وتوفير الحمتايتة الجتمتاعيتة؛ وتعليم  . وتتمثتل أولويتات هتذه الخطتة الوط2030عتا  
 واحة الطفل والمراهم، واإلعاقة لدر األطفال، ومشاركة الطفل.األطفال؛ 
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 2022/2018طار االستراتيجي الوطني لمكااحة ايروس نقص المناعة البشرية للفترة اإل  

اتيجي الوطني للتصدش لفيروس نقص و عت وزارة الصحة والخدمات الجتماعية اإلطار الستر  -101
. وهذا ثالث إطار استراتيجي وطني 2021/2022-2017/2018ا للفترة المناعة اليشرية واإليدز في ناميبي 

تصتتتتدش لفيروس نقص المناعة اليشتتتترية واإليدز في ناميبيا. ويعتمد اإلطار الستتتتتراتيجي الوطني أستتتتلول لل
ية والخدمات واألماكأ الرئيستتتتتية التي تحقم أوستتتتتع تغطية ونتائج  التفيير الستتتتتتثمارش لتحديد الفئات الستتتتت ان 

 مأ خالل البرامج الم ثفة.م ثرة 

لم افحة فيروس نقص المناعة اليشتتتترية واإليدز ووجه خاص ويركز اإلطار الستتتتتراتيجي الوطني  -102
على التصتتتتتتتتدش لفيروس نقص المناعة اليشتتتتتتتترية واإليدز ويأ األطفال بطريقة كلية تشتتتتتتتتمل أمهاتهم. ويدعو 

أل  إلى الطفل نقص المناعة اليشتتتتتترية مأ ا  اإلطار الستتتتتتتراتيجي الوطني إلى القضتتتتتتاء على انتقال فيروس
اإلاتتتتتتابة بفيروس نقص المناعة اليشتتتتتترية والوفيات المرتيطة باإليدز. ويهدف وإلى تقليص شتتتتتتامل لحالت  

هذا اإلطار إلى  تتمان وقاية المراهقات والشتتابات حير المصتتابات بفيروس نقص المناعة اليشتترية، وإلحاق 
 .وس وبرامج الرعاية والعالجمأ كشف التشخيص إااوتهأ وهذا الفير 

 البديلةاألطفال: البيئة األسرية والرعاية   

استتتتتتتتتتتتتتتختتتدا  العقوبتتة البتتتدنيتتتة في المتتتدارس  2001( مأ قتتانون التعليم لعتتتا  1)56تحظر المتتتادة  -103
الح ومية والخااتة على حد ستواء. وقد أديأ أربعة مدرستيأ في مدرستة خااتة )مدرستة ويندهو  الثانوية(  

دولر ناميبي  2 000ها التالميذ، وفر تتتت على كل منهم حرامة قدر لعقوبة البدنية في حم أحد باستتتتخدا  ا
وعالوة على ذلك، يعزز اإلطار الوطني لستتتتتتتتتتتالمة المدارس الذش أنشتتتتتتتتتتتفته  .( 5) دولراا أمري ياا( 132)حوالي 

فل وحمايته أيضتاا استتخدا  وزارة التعليم النضتياط اإليجاوي وبدائل العقوبة البدنية. ويحظر قانون رعاية الط
 عامة.عقوبة البدنية في المدارس وفي األماكأ الال

 (211-137، 210-137، 209-137األشخاص ذوو اإلعاقة )التوصيات   

تعترف الح ومة بفن األشتتتتتتخاص ذوش اإلعاقة يواجهون عدداا مأ الصتتتتتتعوبات، بما فيها التمييز.   -104
ي التي تعنى بحقوق األشتتتتخاص اءة مع منظمات المجتمع المدن حير أن الح ومة توااتتتتل عقد مناقشتتتتات ونَّ 

، عقدت وزارة 2020يجاد الستبل اليفيلة بمعالجة هذه الصتعوبات. وفي تشتريأ األول/أكتوبر ذوش اإلعاقة إل
لمدة يو  واحد مع المنظمات التي تمثل اا تشتتتتاوري اا العدل بالتعاون مع ورنامج األمم المتحدة اإلنمائي اجتماع

عرض مستتت ولون مأ لبلد. وخالل الجتما  التشتتتاورش المذكور، ص ذوش اإلعاقة في جميع أنحاء ااألشتتتخا
 وزارة العدل مادة عأ نظا  األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وتقارير الدول.

يعالج المستتتتتائل المتعلقة باألطفال ذوش اإلعاقة، ول ستتتتتيما قانون اا كافي اا قانوني اا  وتملك ناميبيا إطار  -105
  انون م افحة الحتصتال، ، وق 2018ن م افحة التجار باألشتخاص لعا  وقانو   2015ية الطفل وحمايته لعا  رعا 

 .2020وقانون التعليم لعا  

وفي إطار الستتتتتتتتتعي لتلبية احتياجات الطالل ذوش اإلعاقة، أنشتتتتتتتتتفت الح ومة وحدات لمصتتتتتتتتتادر  -106
قبتل المهني.  ذوش اإلعتاقتات المختلفتة/التتفهيتل متاالتعل م في مختلف المنتاطم لتلبيتة احتيتاجتات التالميتذ مأ 

 على ما يلي: 2020( مأ قانون التعليم األساسي لعا  1)12 وعالوة على ذلك، تنص المادة

 يجع على وزير الدولة ما يلي:  

  مان تطبيم السياسة الوطنية للتعليم الجامع في جميع المدارس؛ )أ( 
ية للتعليم الجامع افم الالزمة لتنفيذ الستتتتياستتتتة الوطن  تتتتمان توافر الموارد واألدوات والمر  )ل( 

 تنفيذاا فعالا؛
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و تتتتتتع الترتييات الالزمة إلجراء تصتتتتتتويت منفصتتتتتتل لتمويل تعليم التالميذ ذوش اإلعاقة  )ج( 
 مأ أجل توفير التعليم الجامع والمدارس المرجعية وفقاا لسياسة الالمركزية؛

 و 
م  عقول، على إنشتتاء مراكز متخصتتصتتة لمواردالعمل بقدر المستتتطا  في حدود الم )د(  التعل 

  ستتة التعليم الجامع التي تلبي الحتياجات المحددة للتالميذ ذوش اإلعاقة والحتياجات تدعم المدارس في تنفيذ ستتيا 
 الخااة في مجال التعليم.

ص ، عقد م تع أميأ المظالم جلستات استتما  رستمية بشتفن التمييز  تد األشتخا 2019وفي عا   -107
ممارستتتتتتة العنف  تتتتتتد هذه رافات المرتيطة باألشتتتتتتخاص ذوش المهم و ذوش المهم والممارستتتتتتات العرفية والخ

الفئة وحير ذلك مأ الصتتعوبات التي تعتر تتهم. ودعا أميأ المظالم أيضتتاا إلى تقديم مقترحات بشتتفن الستتبل 
لمعمول وها أو بفية وستتيلة اليفيلة بمعالجة هذه المستتائل، ستتواء في تشتتريعات جديدة أو وتعديل التشتتريعات ا

 ُيعتبر ش الا مأ أش ال اإلعاقة في ناميبيا. مناسية. وتجدر اإلشارة إلى أن الم همأخرر تيون 

  أاراد األقليات/المجتمعات المحلية المهمشة بما ايها األقليات الجنسية   
 ، 213- 137،  212- 137،  74- 137،  73- 137،  72- 137،  71- 137،  70- 137،  69- 137)التوصددديات  

137-214 ،137-215 ،137-217 ،137-218 ،137-219) 

ستتياستتتها، الستت ان األاتتلييأ في ناميبيا مجتمعات محلية مهمشتتة. وتظل حقوق تعتبر الدولة في   -108
الشتتتتتتتعول األاتتتتتتتلية ورفاهها مأ أولويات الح ومة. وقد ُفحِّص مشتتتتتتترو  اليتال األويض بشتتتتتتتفن الشتتتتتتتعول 

عنييأ. وبعد مصتادقة المحلية المهمشتة وجميع أاتحال المصتلحة الممأ المجتمعات  اا دتيقاا  األاتلية فحصت 
والمجتمع المحلي على المشرو  النهائي لهذه الوثيقة مصادقة تمهيدية، ُقدِّ   إلى وزارة العدل ممثلي الح ومة  

 ليي يخضع لمزيد مأ المعالجة على أيدش خبراء الصياحة القانونية.

ة على مان حصتتتتتتول أفراد المجتمعات المحلية المهمشتتتتتت وتوااتتتتتتل الح ومة جهودها مأ أجل  تتتتتت  -109
عديد مأ أفراد المجتمعات المحلية المهمشتتتتتتة مأ ورنامج ونك الطعا  الذش ترعاه التغذية اليافية. ويستتتتتتتفيد ال

الح ومتة. وبرنتامج ونتك الطعتا  هو مشتتتتتتتتتتتتتترو  تجريبي شتتتتتتتتتتتتتترعتت فيته الح ومتة مأ أجتل التخةيف مأ الجو  
 في ناميبيا.اا د فقر في المقا  األول المجتمعات المحلية األش والمجاعة في ناميبيا ويستهدف

لة "العودة إلى المدرستتة ومتابعة الدراستتة" لضتتمان عد  التمييز  تتد التالميذ مأ أوناء وتستتتمر حم -110
المجتمعات المحلية المهمشتتة ومنع تركهم للمدرستتة بستتبع التمييز. وعالوة على ذلك، عيَّنت الح ومة عدداا 

لتمييز.  ت المحلية المهمشتتتتتتة مأ جميع أشتتتتتت ال اطيأ اإلنمائييأ لضتتتتتتمان حماية جميع المجتمعامأ المخط
ُكل ِّف ه لء المستتتتتتتتت ولون بضتتتتتتتتتمان العناية ورفاهها في الحياة اليومية مأ خالل ورامج محددة األهداف،  وقد

م المعني بالمجتمعات وتنفيذ ميادرات بالتعاون مع جميع الوزارات التنفيذية. وباإل تتتتتتافة إلى ذلك، قا  القستتتتتت 
أ تلك المجتمعات المذكورة لي ونوا بمثابة  وتعييأ منستتتتتتتتتقيأ ماا  نائع الرئيس أيضتتتتتتتتت  المهمشتتتتتتتتتة التابع لم تع

جهات واتتتل. وتتمثل مهمة ه لء األشتتتخاص في تعبئة أفراد المجتمعات المحلية ليي يدافعوا عأ حقوقهم 
 ويبلغوا عأ أش تمييز يتعر ون له.

رت وزارة   -111 محلية وثائم الوطنية ألفراد المجتمعات الالداخلية والهجرة والسالمة واألمأ إادار الويسَّ
المهمشتتة خالل الفترة المشتتمولة بالتقرير. وإاتتدار هذه الوثائم الوطنية ألفراد المجتمعات المحلية المهمشتتة 

 هو شرط أساسي لالستفادة مأ الخدمات الجتماعية.

محلية المهمشتتتتتتتتتتتة في ى  تتتتتتتتتتتمان إيالء العتيار ألفراد المجتمعات الوفي إطار الجهود الرامية إل -112
معمول وها، اتتتتتتتدر أمر امتثال للمزارعيأ الذيأ ل يلتزمون بالحد األدنى ألجور العمال تشتتتتتتتريعات العمل ال

 الزراعييأ على النحو المنصوص عليه في التفاق الجماعي.
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و  خالل التقرير المتعلم بممارستتة اللواط، ومشتتر ويجرش حالياا إوراز قضتتايا األقليات الجنستتية مأ  -113
ي إطار إاتتتتتتتتتتال  القانون، والمقترحات الداعية إلى مزيد مأ المراجعة وتحديد قانون إلغاء القوانيأ العتيقة ف
 مجالت اإلاال  المم نة.

 حالة تنفيذ التعهدات الطوعية -ثالثاف  
ر الدول األعضتتاء مأ أجل  تتمان ويئة حافظت ناميبيا على إقامة عالقات عمل مجدية مع ستتائ  -114

ا زلنا ملتزميأ بالمشتتتتتتاركة في تيستتتتتتيط عمل مجلس حقوق بناءة داخل مجلس حقوق اإلنستتتتتتان. ومإيجاوية و 
اإلنستان ومفو تية األمم المتحدة الستامية لحقوق اإلنستان، وتقديم الدعم آليات المجلس. وتقدر ناميبيا آلية 

ايا بطريقة مواتية ة فعالة تتيح للدول المشتتتتتتاركة في معالجة القضتتتتتت استتتتتتتعراض النظراء وتدعمها وواتتتتتتفها آلي 
بالتزامنا بالحفاظ على مشتاركتنا ودور نشتط في اللجنة الثالثة، وستوف نوااتل العمل اا أيضت  وبناءة. ونتمستك

مع المجتمع المدني والمنظمات حير الح ومية والدول األعضتتتتاء في تعزيز الح م الرشتتتتيد وحقوق اإلنستتتتان 
 عيديأ الوطني والدولي.على الص

لتزا  التدول األعضتتتتتتتتتتتتتتاء وتدعم حقوق ( على ا19-رض فيروس كورونتا )كوفيتدوقتد أثرت جتائحتة م -115
اإلنستتتان وحمايتها في جميع أنحاء العالم وعلى قدرتها على ذلك. وفي ناميبيا، أثرت التحديات الناجمة عأ 

الجهود التي يبتتذلهتتا البلتتد في مجتتال تعزيز   ( تتتفثيراا كبيراا على19 -جتتائحتتة مرض فيروس كورونتتا )كوفيتتد 
، أعلنت الح ومة 2020آذار/مارس   17ة قيد الستتتتتتتعراض. وفي اية جميع حقوق اإلنستتتتتتان خالل الفتر وحم

( مأ قانون 3)30( مأ الدستتتتتتتتتتور الناميبي، مقروءة بالقتران مع المادة 1)26حالة الطوارئ بموجع المادة 
. 19-ائحة كوفيد( وذلك بستتتتتتتتبع تفشتتتتتتتتي ج2012لعا   10)القانون رقم   2012إدارة مخاطر اليوار  لعا  

ارئ لمدة ستتتتتتتتة أشتتتتتتتهر، وُقي ِّدت خالل تلك الفترة حقوق األشتتتتتتتخاص في القيا  ويعض واستتتتتتتتمرت حالة الطو 
مأ الدستتتتور الناميبي اللتيأ   22( و2)21العمليات التجارية والحم في التنقل، مع مراعاة المتثال للمادتيأ 

تعليم اا ستتتتتاستتتتتية. وتضتتتتتمنت حالة الطوارئ أيضتتتتت طريقة المستتتتتمو  وها لتقييد الحقوق والحريات األتحددان ال
بعض القوانيأ التي مأ كان شتتتتتتتفنها أن تضتتتتتتتع، لو لم ُتعلم، أعياء ثقيلة على شتتتتتتتعع ناميبيا وح ومتها في 

يز حم طيلتتتة فترة الجتتتائحتتتة. ورحم هتتتذه القيود، تم نتتتت الح ومتتتة مع ذلتتتك، مأ العمتتتل ب فتتتاءة على تعز 
ان تهيئة البلد مأ خالل ستتياستتات محددة األهداف لضتتماألشتتخاص في الصتتحة والمياه والصتترف الصتتحي 
 (.19-ك ل لم افحة جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

على حقوق اإلنسان األخرر، ول سيما الحم في التعليم والحم اا سلبي اا وقد أثرت هذه الجائحة تفثير  -116
ال تعمل على تعزيز هذه الحقوق لمهم أن نو تح أن الح ومة تتمستك بالتزامها ول تز في التنمية، وليأ مأ ا

رها مأ حقوق اإلنستتتتتتان مأ خالل المشتتتتتتاركة الستتتتتتياستتتتتتية والدعم الجتماعي والقتصتتتتتتادش واستتتتتتتعراض وحي 
 السياسات واألنظمة على نحو ثاوت.

 لدالتحديات التي تعترض حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها اي الب -رابعاف  
ع، وهي ترحتع حمتايتة وتعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان للجمي واجهتت نتاميبيتا التحتديتات التتاليتة في مجتال   -117

بالمستتتاعدة التقنية المقدمة مأ المفو تتتية الستتتامية لحقوق اإلنستتتان للتصتتتدش لهذه التحديات عأ طريم وناء 
 القدرات، ومنها ما يلي:

 تتتترول المعاملة والعقوبة القاستتتتية  عد  وجود قانون محدد لم افحة التعذيع وحيره مأ )أ( 
وليأ يوجد تشتتريع قيد النظر ومأ شتتفنه  اا،اتتعي اا  أمر  قضتتائية بشتتفن قضتتايا مأ هذا النو يجعل المالحقة ال

 أن يعالج هذه الشواحل؛
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  تفثير الهياكل األستتتاستتتية القديمة، والركود القتصتتتادش المستتتتمر، والفتقار إلى العدد اليافي  )ل( 
 ييأ على التمتع اليامل بحقوق اإلنسان في مجال الصحة؛مأ المهنييأ الطب 

د للح ومة في مجال حماية وتعزيز حقوق األشتتتتتتتتخاص ذوش على الرحم مأ األداء الجي  )ج( 
 حديات في عدد مأ المجالت، منها على سبيل المثال ما يلي:ل تزال هنا  ت  اإلعاقة،

لحتجاز الم قت المخصصة ل شخاص افتقار مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد لزنزانات ا  •
 ذوش اإلعاقة؛ 

تحدياا بالنستتتية ل شتتتخاص ذوش اإلعاقة ألن العديد    الواتتتول إلى العدالة الذش ل يزال يشتتت ل  •
 أ و ياط الشرطة ل ُيدرَّبون على كيةية تقديم المساعدة لهم؛ مأ الموظفيأ القضائيي 

مستتتعصتتياا.  الجنستتاني أمراا   ل يزال ارتفا  حالت تعرض األشتتخاص ذوش اإلعاقة للعنف •
 وليست هنا  إحصاءات عأ هذا النو  مأ الحالت؛

ذوش ود حالت معزولة لنتشتتتار المعتقدات الثقافية الستتتلبية تجاه األشتتتخاص  استتتتمرار وج •
 اإلعاقة في جميع أنحاء البلد؛ و

ستور  عد  تمثيل األشتخاص ذوش اإلعاقة تمثيالا كافياا في مجال الستياستة. ول يوجد حالياا  •
ان مأ نائبيأ في البرلمان مأ ذوش اإلعاقة، ول ُتبذل جهود كافية لتشتتتجيع أعضتتتاء البرلم

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

اليبيرة التي قطعتها الح ومة في مجال توفير مياه الشتتتتتتتتتتترل على الرحم مأ األشتتتتتتتتتتتواط   )د( 
  ة الناميبييأ ها ل تزال متفخرة فيما يتعلم وتوفير خدمات الصترف الصتحي. وتقل نستي النظيفة لمعظم مواطنيها، فإن 

 في المائة. وتشتتتتتتتتهد المناطم الريةية حالة مزرية، 50الذيأ يم نهم الحصتتتتتتتتول على مراحيض دافقة عأ 
 في البلد؛اا امبيزش مأ أشد المناطم تضرر منطقة ز  وتعد

  يش الن عقية أما  التقد  الجتماعي والقتصادش  ل يزال العنف الجنساني والعنف الجنسي  )هت( 
عدد كبير مأ الستتتتتتياستتتتتتات والتشتتتتتتريعات التي تعالج العنف الجنستتتتتتاني والعنف الجنستتتتتتي في ناميبيا. وهنا  

 على نحو يثير القلم؛اا الحالت ل يزال مرتفع وجميع أش ال العتداء والعنف، حير أن عدد

لة لتو تتتتيح موقفها مأ حقوق المثليات والمثلييأ  ل تزال الح ومة تستتتتتيشتتتتف آليات فعا )و( 
ومغايرش الهوية الجنستانية على الرحم مأ الحواجز المعيارية والدينية القائمة. وفي ومزدوجي الميل الجنستي  

الحم العا  في عد  التمييز في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنستتتان  الوقت نفستتته، توااتتتل الح ومة إعمال
 بيا.لجميع األشخاص في نامي 

ة وستتتتتتيادة القانون، و تتتتتتمان وتوااتتتتتتل ناميبيا إعمال حقوق اإلنستتتتتتان على أستتتتتتاس مبدأ المستتتتتتاوا  -118
مايتها. الواتتتتتتتتتتتتتول إلى العدالة والمحاكمة العادلة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان وح

عمال حقوق اإلنستتتتتتان  وتتمستتتتتتك ناميبيا بالتزامها وتعزيز أطرها الستتتتتتياستتتتتتاتية والتشتتتتتتريعية مأ أجل تحستتتتتتيأ إ 
ا على أكمل وجه. وستتوف نوااتتل إشتترا  أاتتحال للجميع مأ خالل التصتتدش للتحديات التي تعيم تنفيذه

عأ عالقاتنا الدولية مأ أجل المصتتلحة الرئيستتييأ، ونراقع الممارستتات الجيدة على الصتتعيد الدولي المنبثقة 
 تمثل في احترا  حقوق اإلنسان.لتحقيم الهدف العالمي الماا والدفع قدم 2030تحقيم خطة عا  

  



A/HRC/WG.6/38/NAM/1 

25 GE.21-01716 

Notes 

 1 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. 

 2 (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). 

 3 SA 33/2018) [2019] NASC 7 (12 April 2019). 

 4 Combating of Domestic Violence Act, 2003 (Act No. 4 of 2003). 

 5 S. v. Van Zyl (CA 25-2014) (2016) NAHCMD (05 September 2016). 
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