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  مقدمة  -أوالً   
 ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين األول١٨ُيشّرف مجهورية ناميبيا تقدمي التقرير القطري يف    -١

وتقّدم هذا التقرير وفقـاً     . إىل آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان        
، ٢٠٠٦مارس /آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١لألمم املتحدة من قرار اجلمعية العامة ) ه(٥للفقرة  

ياته العادلة  إطاراً عاماً لعمل  حيدد  الذي أنشأ جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة والذي          
  .واملنصفة والشفافة

نظـام دميقراطـي    وهي بلد ذو    ،  ١٩٩٠مارس  / آذار ٢١نالت ناميبيا استقالهلا يف       -٢
عقوبـة اإلعـدام،    لدستوري كامل يتضمن شرعة حقوق، وسلطة قضائية مستقلة، وحظراً          

  .والفصل بني السلطات

  املنهجية والعملية التشاورية إلعداد التقرير  -ثانياً   
 إطار استيفاء ناميبيا التزاماهتا الدولية واحترامها، أنشأت جلنة وزارية مـشتركة             يف  -٣

معنية حبقوق اإلنسان، تتألف من مجيع الوزارات اليت تشمل طبيعة والياهتا قـضايا حقـوق               
وتنسق عمل اللجنة وزارة العدل، اليت أعدت هذا التقريـر ومجعتـه اسـتناداً إىل               . اإلنسان

البحوث والتقارير الواردة   معلومات  تها من مجيع الوزارات احلكومية، وإىل       املعلومات اليت تلق  
ضم ممثلني عـن    تشاورياً  وعقدت الوزارة اجتماعاً    . من املنظمات غري احلكومية ذات الصلة     

  .اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ملناقشة املسودة األوىل للتقرير

  ة عن البلدخلفية موجزة ومعلومات أساسي  -ثالثاً   
دولة عضو يف األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب            ناميبيا    -٤

  .األفريقي والكومنولث

  حجم البلد وسكانه  -ألف   
 ميالً مربعاً، وهي ٣١٧ ٨٢٧ كيلومتراً مربعاً أو ٨٢٥ ٤١٨ناميبيا حنو تبلغ مساحة    -٥

 حيث يبلـغ معـدل الكثافـة        ، العامل، بعد منغوليا   بالتايل ثاين أقل البلدان كثافة سكانية يف      
  . فرداً يف الكيلومتر املربع٢,١السكانية 
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  استخدام األراضي  -باء   
 يف املائة، وتغطّي املراعي     ١تبلغ حنو   األراضي الصاحلة للزراعة نسبة     تشكل مساحة     -٦

 ٣١املتبقية ونسبتها   ، أما املساحات     يف املائة  ٢٢والغابات   يف املائة،    ٤٦مساحة تبلغ نسبتها    
تـشكل   مزرعة جتاريـة  ٦ ٥٠٠البلد حنو ويوجد يف .  فهي أراضٍ صحراوية أساساً يف املائة 

األراضي الزراعية اجملتمعية اليت تبلغ مساحة  يف املائة من مساحة البلد، بينما     ٤٤مساحتها حنو   
ومتارس املزارع  .  يف املائة  ٤٣ يف املائة من السكان لكسب رزقهم        ٧٠ما نسبته   عتمد عليها   ي

وأغنـام  تربية املاشـية    ، على نطاق واسع،     التجارية يف املنطقتني الوسطى واجلنوبية من البلد      
  . ألغراض التصديراألستراخان 

ويف احلقبة السابقة لالستعمار، كانت تسكن يف ناميبيا مجاعات السان والـدامارا              -٧
البانتو من املناطق الوسطى    إليها مجاعات   هاجرت  والناما، ومنذ القرن الرابع عشر بعد امليالد        

وتشكل مجاعات البانتو هذه ما يسمى حالياً بالكابرفيني واهلرييرو والكافيـانغو           . يف أفريقيا 
  .واألوفامبو

تبلغ نسبة السكان الذين يقل      حيث   ،وسكان ناميبيا شبان أساساً ومتنوعو اإلثنيات       -٨
ويتـألف   يف املائة،    ٢,٦النمو السكاين حنو    ويبلغ معدل   .  يف املائة  ٤٠ سنة   ١٥عمرهم عن   

يف املناطق الريفية، وتعتمد    )  يف املائة  ٦٧(ويعيش ثلثا السكان    .  جمموعة إثنية  ١١من  السكان  
وميثل األمن الغذائي بالنسبة إىل الـسكان       . األغلبية على زراعة الكفاف أو على تربية املاشية       

  .ومناخه اجلافحتدياً رئيسيا بسبب اتساع رقعة صحراء البلد 
 ٩٤٢ ٥٧٢أن عدد اإلناث بلغ      ٢٠٠١لعام  للسكان  كشفت نتائج التعداد الرمسي     قد  و  -٩

 يف املائة من املقيمني وغـري  ٩٧الناميبيون نسبة ويشكل . ٨٨٧ ٧٢١بينما بلغ عدد الذكور    
م يف  وال يزال اجملتمع الناميبيب ريفياً أساساً حيـث ال يقـي          .  يف املائة فقط   ٣الناميبيني نسبة   

وتبلغ نسبة السكان الذين يقل عمرهم عـن         يف املائة من السكان      ٣٣املناطق احلضرية سوى    
 ٥٩ و ١٥بـني   من الـسكان     يف املائة    ٥٢ ما نسبته وتتراوح أعمار    يف املائة،    ٢٦ عاماً   ١٤

وُصّنفت نسبة  .  يف املائة  ٧ أو أكثر فتبلغ      عاماً ٦٠أما نسبة السكان الذين يبلغ عمرهم       عاماً،  
لقدرهتم نظراً  كمتعلمني  أو أكثر    عاماً   ١٥يبلغ عمرهم    يف املائة من السكان الذين       ٨١اهز  تن

، قُّدر عدد السكان    ٢٠٠٩ويف عام   . على قراءة أي لغة من اللغات الناميبية وكتابتها وفهمها        
ويـنظَّم التعـداد    .  يف املائة سنوياً   ٢,٦منو السكان   وبلغ معدل    نسمة،   ٢ ٠٨٨ ٦٦٩بنحو  

  .للسكن والسكان كل عشر سنواتالوطين 

  األقليات من الشعوب األصلية  -جيم   
وباإلضـافة  . الشعوب األصليةوقّعت ناميبيا على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         -١٠

، الـذين  )مثل مجاعات النامـا والـسان  (إىل أغلبية البانتو، مثة مجاعات كبرية من الكويزان   
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 مـن مجاعـة      فرد ٢٧ ٠٠٠وهناك حنو   . األفريقيينحدرون من الشعوب األصلية للجنوب      
ال يزالون يتبعـون منطـا      فقط   منهم   ٢ ٠٠٠حنو  ، لكن   ناميبيايف  ) املهمشني سابقاً (السان  

  .تقليديا يف حياهتم
ومنذ االستقالل، أعادت احلكومة توطني مجاعات السان يف مواقع دائمة وشـيدت              -١١

ماعات جلجملس الوزراء الربنامج اإلمنائي     أقّر  ،  ٢٠٠٥ويف عام   . أحناء البلد شىت  هلم بيوتاً يف    
وفُتح . ويهدف الربنامج إىل كفالة إدماجهم إدماجاً كامالً يف صلب اجملتمع واالقتصاد. السان

لربنامج اإلمنائي جلماعات السان بإذن من وزارة املالية ألغراض امليزنة وتلقي     لحساب مصريف   
  : اإلمنائيلربامج التالية منذ وضع الربنامجوُنفذت ا. تربعات من اجلهات املاحنةال

اشترت احلكومة مزارع خصصتها جلماعات     . برنامج إعادة توطني مجاعات السان     •
وبعـض  ) أبقار وماعز (وزارة األراضي وإعادة التوطني مواشي      ووفرت هلم   . السان

 ؛تحقيق االكتفاء الذايتلأدوات الزراعة ودّربتهم على الزراعة إلنتاج األغذية 

عـودة  "بادرت احلكومة إىل تنفيذ برنـامج       . لتعليم لصاحل أطفال مجاعات السان    ا •
  دراسية؛ وقدمت هلم منحاً" إىل املدرسة والبقاء فيهاأطفال مجاعات السان

 ؛مجاعات السان كافةلصاحل مشروع حمو األمية  •

 ؛إنشاء مراكز النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة •

واحلكومـات  ية تعليمات إىل مجيع الوزارات      أصدرت احلكومة الوطن  . فرص العمل  •
لتوفري فرص العمـل    قانون  إطار ال اإلقليمية تقضي بتطبيق مبادئ العمل اإلجيايب يف        

 مبـا فيهـا وزارة الـدفاع        ،فت وزارات عديدة  وخفّ. مجاعات السان لصاحل أفراد   
 ؛مجاعات السان يف قوات الدفاع والشرطةأفراد  شروط استخدام ،والسالمة واألمن

الربامج أجنح  ، مبساعدة منظمات غري حكومية، أحد       احلفاظ على اجملتمع  ميثل برنامج    •
 ؛اليت ُوضعت لصاحل مجاعات السان

بسبب انتشار الفقر املدقع يف أوساط مجاعات السان،      : برنامج تغذية مجاعات السان    •
 . جلماعاتهلذه ااعتمدت احلكومة برامج تغذية منتظمة 

مجاعـة  جمموعة فرعية مـن     وهي  أوفاتوا،  متارس مجاعة   ان،  وخالفاً جلماعات الس    -١٢
بدو من ال كذلك  وهي  األبقار واملاعز،   نشاط تربية   ) أيضاًكانت مهمشة يف السابق     (أوفامهبا  

 .الرُّحل الذين يبحثون عن مراعٍ ملاشيتهم

  أجهزة الدولة ووظائفها  -رابعاً   
ودميقراطية وموحدة  هي علمانية   ودولة ذات سيادة،    "ينص الدستور على أن ناميبيا        -١٣

إىل جانب نظام حكـم     " تقوم على مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون وإقامة العدل للجميع        
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للحكم؛ وهـي الـسلطة التنفيذيـة       سلطات  وينص الدستور على ثالث     . متعدد األحزاب 
  .والسلطة التشريعية والسلطة القضائية

  السلطة التنفيذية  -ألف   
السلطة التنفيذية اليت تتألف من الرئيس ومن جملس الوزراء         احلكم   شؤون   إدارةتتوىل    -١٤

والسلطة التنفيذية مسؤولة عن اإلدارة اليوميـة       . الذي ُيختار أعضاؤه من بني نواب الربملان      
 من الدستور على رئاسـة      ٢٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . لشؤون الدولة ملا فيه الصاحل العام     

وهنـاك ثالثـة    . رئيس كال من منصيب رئيس الدولة ورئيس احلكومة       تنفيذية، حيث يتوىل ال   
  :مستويات للحكم

  ؛ من الرئيس ومن جملس الوزراءوتتألفاحلكومة املركزية،  •
  ؛ حكومة إقليمية١٣ففيها  إقليماً، وبالتايل ١٣من ناميبيا تتألف . اجملالس اإلقليمية •
  . للقرى جملسا١٨ًوللمدن  جملساً ١٧ بلدية، و١٦ناميبيا يف . احملليةاحلكومات  •

  الربملان  -باء   
لناميبيا نظام برملان مبجلسني، مها اجلمعية الوطنية اليت تتمتع بسلطة تشريعية وفقـاً               -١٥

) أ)(١(٧٤و) ١(٦٣للدستور واجمللس الوطين الذي ميثل جملس استعراض وفقاً لنص املادتني           
  .من الدستور

  السلطة القضائية  -جيم   
وهي . الدستور على السلطة القضائية بصفتها فرع الدولة الثالث        من   ٧٨تنص املادة     -١٦

احملاكم، إىل  الدستور  ويسند  . تتألف من احملكمة العليا، واحملكمة العالية واحملاكم األدىن درجة        
 الوظيفة اهلامة املتمثلة يف احلفاظ على الضوابط واملوازين بني السلطتني           ،وخباصة احملكمة العليا  

 من  ٧٨وحتمي املادة   . للدولة، ومحاية حقوق األفراد كما تقضي هبا شرعة احلقوق        األخريني  
 مبا يف ذلك محايتها من      ،وواضحة جداً عامة  أحكام  وجب  الدستور كذلك السلطة القضائية مب    

وبناًء على ذلك، يضمن    . تدخل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية للدولة أو أي فرد آخر          
  .لسلطة القضائيةالدستور استقالل ا

  الدميقراطية واحلكم الرشيد  -خامساً  
العفو تشمل  دستورية بسياسة وفاق وطين     إعالنات  تنهض حكومة ناميبيا عن طريق        -١٧

االستقالل، أهنت ناميبيـا بنجـاح الفتـرة        نيل  ومنذ  . على الذين قاوموا احلرية واالستقالل    
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ه أقلية بيضاء إىل نظام دميقراطي برملاين       االنتقالية من نظام الفصل العنصري الذي كانت حتكم       
وُتـنظَّم االنتخابـات احملليـة      . حافظت عليه انتخابات دورية ومنتظمة    ) متعدد األحزاب (

وتقلد الـرئيس املؤسـس للدولـة       . واإلقليمية والوطنية بصورة منتظمة كل مخس سنوات      
 فخامـة الـرئيس     الـرئيس احلـايل،   تقلّـد    عاماً، بينما    ١٥نوجوما السلطة لفترة     سام .د

  . بطريقة سلمية جدا٢٠٠٥ًالسلطة يف عام مقاليد بوهامبا،  هيفيكيبونيا
     /تـشرين الثـاين    ٢٨ و ٢٧ية وتشريعية يـومي     ـناميبيا انتخابات رئاس  وأجرت    -١٨

ووصف املراقبون الدوليون واحملليون هذه االنتخابات بكوهنا انتخابات حرة         . ٢٠٠٩نوفمرب  
بيد أن  .  مقعداً ١٨وفازت مثانية أحزاب معارضة مبا جمموعه       . لناخبنياإرادة  ونزيهة، تعكس   

اجتهت إىل احملكمة العالية زاعمة أن اللجنة االنتخابيـة قـد           املتظلمة  بعض أحزاب املعارضة    
 وهو ما حدا هبذه األحزاب إىل تقدمي        ،انتهكت القوانني االنتخابية أثناء عملية فرز األصوات      

. إعالن نتائج االنتخابات باطلة والغيـة     أو  لية إلعادة فرز لألصوات      إىل احملكمة العا   عريضة
املتصلة باالنتخابات قيد نظر احملكمة بعد الطعن الذي قدمته هذه األحزاب           العريضة  وال تزال   

ويف غضون ذلك، قام مجيـع      . إىل احملكمة العليا يف بعض األوامر الصادرة عن احملكمة العالية         
تشرين ممثلو أحزاب املعارضة الذين اعترضوا على نتائج انتخابات         فيهم  مبن   وناألفراد املنتخب 

  .مقاعدهم يف الربملانوشغل بأداء اليمني  ،نوفمرب/الثاين

  السلم واألمن  -سادساً  
 يف قرية   واهلدوء باستثناء حالة هجوم واحد    االستقرار السياسي والسلم    بناميبيا  نعمت    -١٩

االنفـصاليني  ، عشرات من    ١٩٩٩منطقة كابريفي يف عام     ه يف مشال شرق     كاتيما موليلو شنّ  
، وهي مجاعة صغرية من األفراد الذين ضـلّلهم         املسلحني القادمني من إحدى قرى تلك املنطقة      

السيد ميشاكي موينغو، وهو عضو سابق يف اجلمعية التأسيـسية واجلمعيـة            زعيمهم يف املنفى    
 إىل عـام  ١٩٩٠الرئيسية يف الفترة من عـام  أحزاب املعارضة أكرب زعيم وكان وقتئذ   الوطنية  
ُمـنح اللجـوء يف     قد  و.  حلزب املعارضة  انتخابه رئيساً إعادة   عقب فشله يف     ، وذلك ١٩٩٨

انفصال منطقة كابريفي عن    أنشطته وترويج أفكاره اليت تدعو إىل       الدامنرك حيث يواصل تنظيم     
  .وقوانني ناميبيا وهو انفصال غري شرعي مبوجب القانون الدويل ،بقية ناميبيا

  قضية خيانة عظمى    
الفاشل، أُلقي القبض على     وإثر هجوم االنفصاليني  .  التمرد قُِتل مثانية أشخاص أثناء     -٢٠

 ٢ثالث حماكمات منفصلة على األقل يف أعقـاب أحـداث           وجرت  . عدد من األشخاص  
ارة الفـنت   وُوّجهت إىل املتهمني هتم بارتكاب جرائم منها اخليانة وإث        . ١٩٩٩أغسطس  /آب

واستفاد مجيع املشتبه فيهم من التمثيل القانوين علـى حـساب           . والقتل ومحل أسلحة نارية   
  . الناميبيةاحلكومة
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.  متهماً ١١٣وال تزال احملاكمة الرئيسية يف قضية اخليانة جارية يف وندهوك وتشمل              -٢١
وتـويف  . منهم أسقطت التهم عن مخسة       شخصاً ١٣٢وكان عدد املتهمني يف بداية احملاكمة       

واستكملت حماكمة ثانية يف قـضية      . احملاكمةاحتجازهم رهن   عدة متهمني أثناء    وفاةً طبيعية   
طويلة وُبرِّئ  ملدد  ُحكم عليهم بالسجن    و أفراد منهم    ١٠وقد أُدين   .  متهماً ١٢يانة مشلت   اخل

  .ااثنان من مجيع التهم املوجهة إليهم
        /آب ٢عـن أحـداث     ناشـئة   انـة   وجتري حالياً حماكمة أخرى يف قـضية خي         -٢٢

 ٢١وعقدت احملكمة جلساهتا يف الفترة مـن        .  يف حمكمة أوشاكايت العالية    ١٩٩٩أغسطس  
ومنذ بدايـة هـذه     .  لسماع الشهادات  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢إىل  سبتمرب  /أيلول

 على احملاضر   اعتماداً شديداً احملاكمة، اعتمد الدفاع، يف مواجهة شهود االدعاء واستجواهبم،         
وستستغرق مواجهة  . يف قضية اخليانة  الثانية  للمحاكمة الرئيسية فضالً عن احملاكمة      الضخمة  
يف هنايـة  ، ممـا سـيؤدي   مصداقيتهم وقتاً طويالًمدى من أجل اختبار واستجواهبم  الشهود  

      شـاهد شـهادة   وميثل احلق يف االعتراض على      . املطاف إىل زيادة تأخري استكمال احملاكمة     
      ، وهو حـق   مواجهة الشهود واستجواهبم جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين النامييب         أثناء  ما  

ولألسف، فإن هذا النوع من مواجهة الشهود واسـتجواهبم لفتـرة           .  االنتقاص منه  ال ميكن 
  .طويلة من جانب حمامي الدفاع هو الذي يسهم أحياناً يف تأخري استكمال احملاكمات

يف إهناء حماكمـات قـضايا   اك عدد من العوامل اليت ميكن أن ُتعزى إىل التأخري      وهن  -٢٣
تعرض واقترن بذلك   .  االدعاء ففي مرحلة ما، ارتفع عدد الوفيات يف صفوف شهود        . اخليانة

.  جبروح بالغة  حتفه وأصيب اثنان آخران   وكالء النيابة حلادث سري لقي فيه أحدهم        فريق من   
  .الرعاية الطبية املكثفة وفترة نقاهة أطولحتت  وراً طواالًوا شهوكان عليهم أن يقض

وأثناء احملاكمة، سعت الدولة لتقدمي وثائق تتضمن بعض اعترافات املتهمني بالتـهم              -٢٤
انتزعـت    قـد  ذلك على أساس أن تلك االعترافات     واعترض الدفاع على    . اليت يواجهوهنا 

إجراء حماكمـة داخـل     "حملاكمة عن طريق    أمرت احملكمة مبواصلة ا   مث  . بطريقة غري مشروعة  
. وقضت احملكمـة بعـدم مقبوليتـها      . مقبولية هذه االعترافات  مدى   بغية حتديد    "احملاكمة

هذا ألمر لدى احملكمة العليا اليت رفضت االستئناف وأعربت عن          ضد   العام   االدعاءفاستأنف  
 .قلقها إزاء التأخري الذي شهده استكمال احملاكمة

  ية موجزة عن سجل حقوق اإلنسان يف ناميبياخلف  -سابعاً   
 عـام   ١٠٠انتهاكات حقوق اإلنسان لفترة تربو على       أفظع  ناميبيا من   شعب  عاىن    -٢٥

وكان ُيفـصل بـني     . أثناء حكم الفصل العنصري االستعماري لنظام أملانيا وجنوب أفريقيا        
وكان التمييز يقوم . هتمسكان ناميبيا يف مجيع جماالت احلياة حسب انتمائهم القبلي ولون بشر 

. االعتبارات االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية     على التفرقة اإلثنية والقبلية وكذلك على       
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ُحرم السكان من حقوقهم، واضطرب منط عيشهم التقليـدي أثنـاء هـذه             ونتيجة لذلك،   
  .السنوات العديدة

الدسـتور شـرعة   ت يف أُدجمالتاريخ املؤمل النتهاكات حقوق اإلنسان،     وبالنظر إىل     -٢٦
وعليه، تـشمل ديباجـة الدسـتور    . مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تتوافق  احلقوق اليت   

  .مبادئ املساواة والكرامة املتأصلة يف مجيع أفراد اجلنس البشريوتؤكد 

   واملؤسسي حلماية حقوق اإلنساناإلطار القانوين  -ثامناً   

  الدستور  - ألف  
بدأ نفاذه  قد  من أجل السيادة وحقوق اإلنسان؛ و     هو نتيجة كفاح    دستور ناميبيا   إن    -٢٧

القانون األعلى لناميبيا، وبالتايل يلتزم الدستور باحلفاظ على حقـوق          بوصفه  عند االستقالل   
دولـة ذات   "ناميبيا  تنص على أن     اليت   ١ويتجلى ذلك يف املادة     . اإلنسان وحرياته األساسية  

وموحدة تقوم على مبادئ الدميقراطية وسيادة القانون وإقامة        ودميقراطية  وهي علمانية   سيادة،  
حقوق اإلنسان الواردة يف خمتلف الـصكوك       معظم  وحتمي شرعة احلقوق    . "العدل للجميع 

ومن هذا املنطلـق،    . حتمي، على سبيل املثال، احلق يف احلياة      هي  و. الدولية حلقوق اإلنسان  
  .أُلغيت عقوبة اإلعدام إلغاء تاما يف ناميبيا

  دور السلطة القضائية يف محاية حقوق اإلنسان  -باء   
بإمكـان أي شـخص     إليها، فإن   االحتكام  ميكن  نظراً إىل أن لناميبيا شرعة حقوق         -٢٨

أن تنتهك السعي لالنتصاف أمام احملكمـة       ُيحتمل  قد انتهكت أو    حقوقه اإلنسانية   يزعم أن   
أن حبكمها، أمكنه   رار احملكمة العالية أو     وإذا مل يرض بق   ). من الدستور ) ٢(٢٥املادة  (العالية  

  .يستأنفه أمام احملكمة العليا اليت تتمتع باختصاص استئنايف
  :يليعلى ما  من الدستور ١٨مقترنة باملادة ) ٢(٢٥املادة وتنص   -٢٩

ـ نتهاك أو هتديـد     تعرضهم ال حيق لألشخاص املتضررين الذين يزعمون      ...  ق أو حل
الدستور رفع دعوى إىل حمكمة     ريات اليت يكفلها هلم     من احلقوق واحل  حرية أساسية   

إلعمال أو محاية هذا احلق أو هذه احلرية، وميكنهم أن يتوجهـوا إىل أمـني               خمتصة  
املظامل للحصول على املساعدة أو املشورة القانونية وفقا الحتياجاهتم، وألمني املظامل           

ريها من املساعدات وفقاً ملا     صالحية الرد على الطلب بتقدمي املساعدة القانونية أو غ        
  .يراه مناسباً
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وقـد  . ولناميبيا سلطة قضائية قوية دافعت بنشاط عن حقوق املواطنني الدسـتورية           -٣٠
األفراد مبوجب شرعة احلقوق، مبا يف      أكدت فيها حقوق    احملاكم يف عدد من القضايا      فصلت  

يف التمثيـل القـانوين   تهم املاإليدز وحق /ذلك حقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية  
  . الدولةتتيحه له الذي 

  حقوق اإلنسانيف جمال السوابق القضائية   -جيم   
حكومة مجهورية ناميبيا وآخرون ضد مويليما ومجيع األفراد آلخرين املتهمني          قضية    -٣١

حمتجزين رهن ) امللتمسني(كان مجيع املتهمني : NR 235 (SC))( ٢٠٠٢ة اخليانة لعام ـيف قضي
املساعدة القانونية الطلب الذي تقدموا به لتلقي       إدارة  مدير  ورفض  . احملاكمة يف قضية اخليانة   

إىل طلبـاً   فقدم املشتبه فـيهم     . ملنحهم هذه املساعدة  توفر أموال   هذه املساعدة مؤكداً عدم     
لب الطنيابة عن مقدمي    واحُتجَّ  . لدولة مبنحهم هذه املساعدة   لاحملكمة العالية الستصدار أمر     

الطلب الدولة مبوجب الدستور التزام بتوفري املساعدة القانونية إىل مقدمي          عاتق  بأنه يقع على    
احلكومة واحتجت  .  من الدستور  ١٢لكي حياكموا بصورة منصفة كما تقضي بذلك املادة         

تنص على املساعدة القانونية يف سياق مبادئ توجيهية         من الدستور    ٩٥املادة  بأن  من جهتها   
على توفر املوارد، وبالتايل فإن املادة غـري  يتوقف تقدمي هذه املساعدة  وأن   الدولة،   لسياسات

، الطلـب مقـدمي   /وحكمت احملكمة العالية لصاحل املتهمني    .  يف مجيع األحوال   قابلة لإلنفاذ 
فاستأنفت الدولة القـرار أمـام      . املساعدةبتوفري هذه   املساعدة القانونية   إدارة  وأمرت مدير   

  .عليا اليت أكدت حكم احملكمة العاليةاحملكمة ال
يف هذه القضية، كـان علـى       . )١٩٩٥(كاويسا ضد وزارة الداخلية وآخرين      قضية    -٣٢

لقوة الشرطة اليت يبدو    ) ٣٢(٥٨لالئحة  دستورية أو عدم دستورية ا    يف  تفصل  احملكمة العليا أن    
عليق سليب علين علـى     تأي  ظر على أفرادها إبداء     وهي حت أهنا ُوضعت مبوجب قانون الشرطة،      

وكان . إدارة قوة الشرطة الناميبية أو أي إدارة حكومية أخرى حيث يعترب هذا التصرف جرمية             
ضابط الشرطة املعين قد ظهر يف مقابلة مع التلفزيون الوطين وأبدى بعض املالحظات الـسلبية               

وُوجِّهـت إليـه    . ميبيةعلى عملية العمل اإلجيايب اليت لُجئ إليها إلعادة هيكلة قوة الشرطة النا           
حقه كمواطن يف حرية    تقّيد  اعترض عليها معترباً أهنا     اليت  . الحقاً هتمة انتهاك الالئحة املذكورة    

الالئحة "وأصدرت احملكمة العليا حكما لصاحله واعتربت أن        . دستور ناميبيا يكفلها  التعبري اليت   
لة دميقراطية واحلفاظ عليها،    فمن أجل العيش يف دو    . وغري دستورية وجائرة  تعسفية  ) ٣٨(٥٨

  ".جيب أن يتمتع املواطنون حبرية اإلعراب عن آرائهم والنقد والثناء عند اللزوم
 امرأة مصابة ١٦وقّدم مركز املساعدة القانونية دعوى قضائية ضد احلكومة نيابة عن   -٣٣

تنرية يف املرافق   اإليدز ادعى فيها أهنن ُعقمن دون موافقتهن املس       /بفريوس نقص املناعة البشرية   
جمرد عالج روتيين لفريوس نقص املناعة      هو  الصحية التابعة للدولة، بعد أن أُبلغن بأن اإلجراء         

املمارسة متيز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقـص        هذه  املركز أن   وأكد  . اإليدز/البشرية
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حقهـم يف   أسرة، وحقهم يف الكرامـة و     اإليدز وتتدخل يف حقهم يف تكوين       /املناعة البشرية 
وال توجد لـدى    . وال تزال القضية قيد نظر احملكمة     . اخلصوصية كما يقضي بذلك الدستور    

  .اإليدز/احلكومة سياسة تتعلق بتعقيم األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  أمني املظامل  -دال   
الت ، جمـا  ١٩٩٠ لعـام    ٧الدستور وقانون أمني املظامل، وهو القانون رقم        حيّدد    -٣٤

ألمني املظامل يف ناميبيا فيما يتعلـق بانتـهاكات حقـوق       املسندة  وسلطات الوالية الرئيسية    
  . والنهوض هباحقوق اإلنسان وتعزيزهاتشمل محاية واحترام اإلنسان، وهي 

أنشأ أمني املظامل جلنة معنية حبقوق اإلنسان تتألف من منظمات اجملتمع املـدين             وقد    -٣٥
 .ية للتشديد بصورة خاصة على العنف القائم على نوع اجلنسواملنظمات غري احلكوم

  وزارة العدل  -هاء   
عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     املسؤولية   ، نيابة عن احلكومة،   وزارة العدل تتوىل    -٣٦

وتنسق الوزارة أعمال اللجنة الوزارية املشتركة املعنية حبقوق اإلنسان والقانون          . واالمتثال هلا 
حقـوق  اهليئات املعنية بـصكوك     لدويل، وتصوغ مجيع التقارير املقدَّمة إىل خمتلف        اإلنساين ا 
وُيـدقِّق  . تنفيذ برامج حقوق اإلنسان وإقامة العـدل      هلذه الغاية، تكفل الوزارة     و. اإلنسان
  .كفَل تعزيز حقوق اإلنسان وعدم انتهاكهايالعام مجيع مشاريع القوانني كي النائب 
. التعاون مع جامعة ناميبيا، مركز حقـوق اإلنـسان والتوثيـق   وأنشأت الوزارة، ب    -٣٧

مبسائل حقـوق   املتعلقة  ويضطلع املركز بأنشطة الدعاية ويساعد يف الرد على االستفسارات          
وصياغة التـشريعات يف وزارة العـدل       وتطوير القوانني   وتتيح برامج جلنة إصالح     . اإلنسان

 إىل إلغاء األنظمة التمييزية حلقبة الفـصل        البحث والدعم يف استحداث قوانني جديدة هتدف      
  . وكذلك صياغة تشريعات جديدة تتسق مع القواعد واملعايري الدوليةالعنصري

  قوة الشرطة  -واو   
  :الوظائف التاليةبقوة الشرطة اضطالع  من قانون الشرطة املُعدَّل على ٦تنص املادة   -٣٨

  احلفاظ على األمن الداخلي لناميبيا؛ •
 ؛ القانون والنظامعلىاحلفاظ  •

 ؛التحقيق يف أي جرمية أو جرمية مزعومة •

 ؛منع اجلرمية •

 .محاية األرواح واملمتلكات •
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ويتلقى أفراد قوة الشرطة سنوياً تدريباً تشرف على تصميمه منظمة غري حكوميـة               -٣٩
 قوة  كبار أفراد أيضاً  وتدرِّب كلية احلقوق جبامعة ناميبيا      . مركز املساعدة القانونية  هي  حملية و 

ويواصـل  . الشرطة وأفراد قوات الدفاع الناميبية على حقوق اإلنسان ونظام العدالة اجلنائية          
 ،بعض الضباط حضور برامج تدريبية يف أكادميية إنفاذ القانون الدويل بغابوروين، بوتـسوانا            

  .االجتار بالبشرمسألة مبا يف ذلك عناصر خاصة حبقوق اإلنسان، تشمل 

  صكوك حقوق اإلنسانتدعم اليت الناميبية  التشريعات  -تاسعاً   
شرعة احلقوق اليت حتمي بعـض      يف إطار   َترد احلقوق املدنية والسياسية يف الدستور         -٤٠

ومن أجل إنفاذ األحكام الدستورية، اعتمد الربملان       . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  :منها ما يليالتشريعات جمموعة من 

  ١٩٩٠ لعام ٧مل رقم قانون أمني املظا •
 ١٩٩٢ لعام ٦قانون السلطات احمللية رقم  •

 ١٩٩٢ لعام ١٠الوطنية رقم التقاعدية قانون املعاشات  •

 ١٩٩٥ لعام ٦رقم ) التجاري(قانون اإلصالح الزراعي  •

 ١٩٩٥ لعام ٢٣قانون صندوق املساعدة الطبية رقم  •

 ١٩٩٦ لعام ٢٣قانون التعاونيات رقم  •

 ١٩٩٩ لعام ١٦بني رقم احملارقدامى قانون دعم  •

 ١٩٩٠ لعام ٢٦قانون حظر التمييز العنصري رقم  •

 ١٩٩٨ بصيغته املعدلة لعام ٢٦التمييز العنصري رقم حظر قانون  •

 ١٩٩٨ لعام ٢٩رقم ) االستخدام(قانون العمل اإلجيايب  •

 ١٩٩٦ لعام ١قانون املساواة بني األشخاص املتزوجني رقم  •

 ٢٠٠٠م  لعا٨قانون مكافحة االغتصاب رقم  •

 ٢٠٠٣ لعام ٤قانون مكافحة العنف املرتيل رقم  •

 ٢٠٠٠ لعام ٢٥قانون السلطات التقليدية رقم  •

 ٢٠٠٢ لعام ٥قانون إصالح األراضي اجملتمعية رقم  •

 ٢٠٠٣ لعام ٩قانون اإلعالة رقم  •

 ٢٠٠٦ لعام ٦قانون وضع الطفل رقم  •

 ٢٠٠٧ لعام ١١قانون العمل رقم  •
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 ١٩٩٤ لعام ٣٤قانون الضمان االجتماعي رقم  •

 ٢٠٠١ لعام ١٦قانون التعليم رقم  •

 ٢٠٠٣ لعام ١٠قانون احملاكم اجملتمعية رقم  •

 .١٩٩٠ لعام ١٩قانون الشرطة رقم  •

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   -عاشراً   
صدَّقت ناميبيا على الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية التالية حلقوق اإلنـسان أو              -٤١

  :انضمت إليها
    /شـباط  ٢٨ الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، يف          العهد •

  ١٩٩٥فرباير 
 ١٩٩٥فرباير /شباط ٢٨العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف  •

      الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،       •
 ١٩٩٥فرباير / شباط٢٨يف 

لربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          ا •
 ١٩٩٥فرباير /شباط ٢٨واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف 

تـشرين   ١١االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري، يف             •
 ١٩٨٢نوفمرب /الثاين

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية       اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       •
 ١٩٩٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨أو املهينة، يف 

 ١١االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها، انضمت إليها يف             •
 ١٩٨٢نوفمرب /تشرين الثاين

ـ          • تـشرين   ٢٨ا يف   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، انضمت إليه
 ١٩٩٤نوفمرب /الثاين

 ١٩٩٥فرباير /شباط ١٧االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، انضمت إليها يف  •

 ١٩٩٥فرباير /شباط ١٧الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني، انضمت إليه يف  •

       /تـشرين الثـاين    ٢٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، يف             •
 ١٩٩٢نوفمرب 

 ٢٢وتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف            الرب •
 ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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 ١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول ٣٠اتفاقية حقوق الطفل، يف  •

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            •
 ٢٠٠٠أبريل /نيسان ١٦حية، يف واستغالل األطفال يف املواد اإلبا

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

 ١٩٩٢يوليه /متوز ٣٠امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، يف  •

 مليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقياابروتوكول  •

 ٢٠٠٤يوليه /متوز ٢٣يثاق األفريقي حلقوق الطفل، امل •

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجـئني يف             •
 ١٩٩٢سبتمرب /أيلول ٢أفريقيا، انضمت إليها يف 

 .٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١امليثاق األفريقي للشباب، يف  •

         دولـة طرفـاً    وجيزة من اسـتقالهلا،   ، بعد فترة    ١٩٩١وأصبحت ناميبيا يف عام       -٤٢
 ١٧ وأصـبحت يف     ١٩٤٩يف اتفاقيات جنيف األوىل والثانيـة والثالثـة والرابعـة لعـام             

  .١٩٧٧ دولة طرفا يف كل من بروتوكويل جنيف األول والثاين لعام ١٩٩٤يونيه /حزيران
         وا  يف اتفاقيـة أوتـا     ،١٩٩٨يوليـه   /متـوز  ٢١ منذ   ،وناميبيا دولة طرف كذلك     -٤٣

املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام حلظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام     ١٩٩٧لعام  
 ٢٦وهي دولة طرف يف نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة منـذ                لعام،  
، يف  ٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٦وناميبيا دولة طرف كذلك، منـذ       . ٢٠٠٢يونيه  /حزيران

ياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة           الربوتوكول االخت 
  .٢٠٠٠لعام 
إلدماج القـانون   توحيدياً   من الدستور، اعتمدت ناميبيا هنجاً       ١٤٤ومبوجب املادة     -٤٤

قت عليها مجيع صكوك حقوق اإلنسان اليت صّدفإن وعليه، . الدويل يف النظام القانوين الوطين
هبذه الصفة ما دامت    جزءاً ال يتجزأ من القانون الوطين وتطبَّق        تشكل  ضمت إليها   ناميبيا أو ان  

تلبية وحترص ناميبيا على  . ال تتعارض مع قانون قائم اعتمده الربملان، أو ال تتسق مع الدستور           
  .احلاجة إىل أن يسن الربملان تشريعات تكفل إنفاذ بعض هذه الصكوك

   بتقدمي التقاريرااللتزامات املتعلقة  -حادي عشر 

 التقـارير   بصفتها دولةً طرفاً يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان،        ،قدمت ناميبيا   -٤٥
  :لية إىل هيئات املعاهدات املعنيةالتا
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، التقرير الدوري األول بشأن االتفاقية الدولية للقضاء على         ٢٠٠٧يف عام     )أ(  
  ؛مجيع أشكال التمييز العنصري

قرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالـث        ، الت ٢٠٠٤يف عام     )ب(  
  ؛بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

، التقرير الدوري بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ٢٠٠٦يف عام     )ج(  
  ؛والسياسية
ه مـن   ، التقرير األويل بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغري       ١٩٩٧يف عام     )د(  

  ؛ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  ؛، التقرير الدوري الثاين بشأن اتفاقية حقوق الطفل٢٠٠٩يف عام   )ه(  
، التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الـدوريني األول والثـاين   ٢٠١٠يف عام     )و(  

  ؛ة والثقافيةبشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي
، التقرير الدوري األول بشأن امليثـاق األفريقـي حلقـوق       ٢٠٠١يف عام     )ز(  

  ؛اإلنسان والشعوب
، التقرير املوحد اجلامع للتقارير الدورية الثالـث والرابـع          ٢٠١٠يف عام     )ح(  

  .واخلامس بشأن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
ويعود . ماهتا الدولية بتقدمي التقارير الدورية املتأخرة     وحترص ناميبيا على احترام التزا      -٤٦

تقدمي هذه التقارير يف حينها إىل قلة املوارد البشرية واملادية واإلطار التنظيمي الـداخلي          تأخر  
وتعكف احلكومة على   . القطاعاتتنسيقاً متعّدد   غري املناسب لتنسيق قضايا حقوق اإلنسان       

  .وضع تدابري لتحسني هذا الوضع

  االقتصاد واهلياكل األساسية  -اين عشر ث
 دوالر ١ ٨٠٠دخل الفـرد  متوسط ُتصّنف ناميبيا كبلد متوسط الدخل حيث يبلغ       -٤٧

 باقتصاد جنوب أفريقيا بـسبب تـاريخ        ويرتبط اقتصاد البلد ارتباطاً وثيقاً    . أمريكي سنوياً 
الـسمكية واللحـوم     وتصّدر ناميبيا أساساً املعادن والسمك واملنتجـات      . البلدين املشترك 

 مليـار   ٦,١( مليار دوالر نـامييب      ٤٥,٨٧وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل     . واملنتجات احليوانية 
منو الناتج احمللي اإلمجـايل، يف الفتـرة        وبلغ متوسط معدل    . ٢٠٠٦ يف عام    )أمريكيدوالر  
 ٢٤ ٠٦٤وبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل          .  يف املائة  ٤,٥،  ٢٠٠٦-٢٠٠٢

وتعترب ناميبيا من بلدان العامل الـيت       . ٢٠٠٥ يف عام    ) دوالر أمريكي  ٣ ٢٠٠(دوالراً ناميبياً   
قطـاعي  النفقات علـى    تنفق أكرب حصة من الناتج احمللي اإلمجايل على النفقات العامة مثل            

  .التعليم والصحة
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ر البطالـة   ووفقاً آلخر األرقام الصادرة عن وزارة العمل والرفاه االجتماعي، تقـدّ            -٤٨
بيـد أن   . احملتملة عند تطبيق تعريف مقيد للبطالة     قوة العمل    يف املائة من إمجايل      ٣٦,٧بنسبة  

احملتملة عند تطبيـق تعريـف      إمجايل قوة العمل     يف املائة من     ٥١,٢نسبة البطالة ترتفع لتبلغ     
  .موسع للبطالة

قيا جنوب الصحراء،   وقد يكون دخل الفرد يف ناميبيا من بني أعلى الدخول يف أفري             -٤٩
عامـل  وُم. األعلى يف العامل  الدخل فيها هو من بني املستويات       اختالل توزيع   مستوى  بيد أن   

ات االجتماعيـة   يف العامل بسبب التفاوت   املستويات   هو من أعلى     ٠,٦٠جيين يف ناميبيا البالغ     
جود اقتصاد  عن نظام الفصل العنصري االستعماري، وجزئياً بسبب و       واالقتصادية واملوروثة   

تأخذ يف االعتبـار    أرقام التفاوت   فإن  وبناء على ذلك،    . حضري واقتصاد ريفي غري نقدي    
ويشكل الفقراء من   . بقائهملتأمني  على االقتصاد النظامي    فعلياً  األشخاص الذين ال يعتمدون     

هم من يف املائة  ١٣,٨ يف املائة، مبا يف ذلك نسبة        ٢٧,٦السكان، حبسب التقديرات، ما نسبته      
وتستند احلكومة يف سياساهتا االقتصادية واالجتماعية إىل خطـة  . يف حالة فقر مدقع  يعيشون  

إىل أن تـصبح    يف إطارها   تتطلع ناميبيا   وهي خطة   ،  ٢٠٣٠عام  " رؤية"طويلة املدى تسّمى    
  .٢٠٣٠بلداً صناعياً حبلول عام 

  احلق يف الرعاية الصحية  -ثالث عشر 
وورث البلد عنـد    . الجتماعية مسؤولة عن الرعاية الصحية    وزارة الصحة واخلدمات ا     -٥٠

 على التفرقة العنصرية، ويطغى عليه تركّز اهلياكل األساسية         قائماً جمزءاً    صحياً االستقالل نظاماً 
وتلقت وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية حصة عالية نسبياً        . واخلدمات يف املناطق احلضرية   
وأسهمت هذه املـوارد املاليـة املخصـصة إىل      . منذ االستقالل من خمصصات امليزانية الوطنية     

املرافـق  تـوافر   الوزارة يف إدخال عدد من اإلصالحات على قطاع الصحة، ويف توسيع نطاق             
وشهد البلد زيادة هامـة يف      . املناطق الريفية يف جمال الرعاية الصحية األساسية      لتشمل  الصحية  
  .خدمات الرعاية الصحية بصورة عامةخمتلف اخلدمات إىل جانب حتسني مشولية 
وفيما يتعلق باحلق يف الصحة البدنية والعقلية للمواطنني، وضعت احلكومة سياسـة              -٥١

ونفذت منذ االستقالل برناجماً شامالً للرعاية الصحية األساسـية يف          . وطنية يف جمال الصحة   
مة الصحة العاملية كجزء    واعتمدت هنج الرعاية الصحية األساسية ملنظ     . مجيع الدوائر الصحية  
الذي ورثته عنـد االسـتقالل      الصحي  توجيه النظام   الوزارة  وأعادت  . من السياسة الصحية  

  .وعززت الدوائر الصحية
     املـدن األصـغر ويف     ويف  . الرئيـسية املدن  وتوجد مستشفيات حكومية يف مجيع        -٥٢

عليها مجيعـاً   وتشرف   الريفية توجد مستوصفات ومراكز رعاية صحية     القرى واملستوطنات   
  .وزارة الصحة
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،  مـستوصفاً ٢٦٥ورعاية صحية يف املناطق النائيـة،       مركز   ١ ١٥٠حالياً  ويوجد    -٥٣
ومستشفى وطين  وسيطة   مستشفيات   ٣، و يف املقاطعات  مستشفى   ٣٥ مركزاً صحياً، و   ٤٤و

البـشرية  ووفقاً لتقرير تنمية املوارد     . ٦ ٧٥٦لإلحالة، حيث يبلغ جمموع أسرة املستشفيات       
 ٩ ٧٤٣ لكـل    اً واحد اًناميبيا طبيب يف  ، فإن   ٢٠٠٧/٢٠٠٨الصادر عن وزارة الصحة لعام      

 شخـصاً، ومل تـتغري      ٣ ٦٥٠لكل  كان يف ناميبيا طبيب واحد       ،٢٠٠٥ويف عام   . شخصاً
مؤهالت ممارسي مهنة الطب والرعاية الطبية يف ناميبيا املعـايري          وتضاهي  . احلالة كثرياً منذئذ  

 يف املائة   ٨٠وحنو  وتوجد من املرافق الصحية املتطورة      . البلدان املتقدمة يف العامل   عظم  ملالدولية  
  .األطباء املتخصصني يف وندهوكمن 
 يف  ٣٠ أن نسبة    ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام      وقد أظهرت     -٥٤

 من أقـرب    يلومتر واحد د على بعد مسافة تقل عن ك      املائة من األسر املعيشية يف ناميبيا توج      
 يف املائة منها توجد على بعد مسافة تتـراوح بـني            ٣٤مستوصف أو مستشفى وأن نسبة      

مـسافة  يزالون يقطعـون     يف املائة من السكان ال       ٧بيد أن   . كيلومترين ومخسة كيلومترات  
يف املنـاطق   واملسافات  . إىل أقرب مستوصف أو مستشفى    يصلوا   كيلومتراً لكي    ٤٠تتجاوز  
مناطق خوماس وإيرونغو وأوشانا    فاملسافة اليت تفصل    . يف املناطق الريفية  أقصر منها   ية  احلضر

مخسة كيلومترات، بينما تقع بعض األمـاكن يف        تقل عن   مستوصف أو مستشفى    عن أقرب   
مناطق أوهاجنوين وأوماهيكي وأوشيكوتو على بعد مسافة تربو على ستة كيلومترات مـن             

فريوس نقص  بشأن  التطعيم والتثقيف   : اخلدمات املتاحة بيسر هي   أهم  و. مرفق صحي أقرب  
  . والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك استخدام العوازل،اإليدز/املناعة البشرية

وتتاح هذه اخلدمة أساساً يف . وتلد أكثرية النساء يف مرافق صحية يف مجيع أحناء البلد  -٥٥
هذه اخلدمـة   تدعو إىل توفري    ياسة الصحية   ورغم أن الس  . مجيع املستشفيات واملراكز الصحية   

إال يف احلـاالت  فإن املستوصفات ال توفر حالياً خـدمات التوليـد        ،  أيضاًيف املستوصفات   
ويعود ذلك إىل العدد احملدود من املوظفني وقلة اهلياكل األساسـية، وكـذلك إىل              . الطارئة

  .الوالدة يف املستوصفاتنقص لوازم 

  اإليدز/ملناعة البشريةفريوس نقص ا  -رابع عشر 
تواجه ناميبيا هتديداً للرفاه البشرى ولالقتصاد بسبب جائحة فريوس نقـص املناعـة               -٥٦

وناميبيا من بني أول عشرة بلدان      . للوفاة يف البلد  اآلن السبب الرئيسي    اإليدز اليت متثل    /البشرية
، ٢٠٠٥رة الصحة يف عام ويف دراسة استقصائية أجرهتا وزا. يف العامل من هذه اجلائحة    متضررة  

اجلهـود  ويف إطـار    .  يف املائة من احلوامل مصابات بفريوس نقص املناعة البشرية         ٢٢أن  تبّين  
، ١٩٩٩اإليدز، وضعت احلكومة، يف عام      /الوطنية املبذولة ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      

 ٢٠٠٩وضعت يف عام    اإليدز و /البشريةاملناعة  فريوس نقص   ملكافحة  برنامج خطة استراتيجية    
تدعو مجيع من يهمهم األمر إىل اإلسهام يف مكافحة فريوس نقص املناعة            يف هذا الشأن    سياسة  
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 املناعـة   ملكافحـة فـريوس نقـص     احلكومة ميزانية كبرية جداً     وخصصت  . اإليدز/البشرية
ملائة  يف ا  ١٩,٩ على الصعيد الوطين من      اإليدز/الفريوسانتشار  معدل   واخنفض. اإليدز/البشرية
وُيتاح العالج املضاد للفريوسات الرجعيـة      . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ١٦,٨ إىل   ٢٠٠٦يف عام   

بلغ ،  ٢٠١٠مارس  /وحىت آذار . بيسر يف مجيع املستشفيات ويوفَّر للمواطنني والالجئني يف البلد        
  . شخصا٧٥ً ٦٨١ يتلقون العالج املضاد للفريوسات الرجعيةعدد األشخاص الذين 

  احلق يف التعليم - خامس عشر
كذلك بـأن    تقضيهي  و. اجلميع يف التعليم  على حق    من الدستور    ٢٠املادة  تنص    -٥٧

 سنوات  ١٠والتعليم إلزامي لفترة    . يكون التعليم االبتدائي إلزامياً وجمانياً يف املدارس احلكومية       
 ٧البتـدائي   ومتتد فترة التعليم ا   .  سنة ١٦ و  سنوات ٦بالنسبة إىل من تتراوح أعمارهم بني       

رقم القانون  (الربملان قانون التعليم    أقّر  ،  ٢٠٠١ويف عام   .  سنوات ٥سنوات والتعليم الثانوي    
وميكِّن القانون . إلنفاذ الدستور وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان) ٢٠٠١ لعام ١٦

نامييب  دوالر   ٥٠٠بفرض رسم قدره    املدارس من إنشاء صندوق إمنائي للمدارس ميكن متويله         
ـ  اً دوالر ٢٥٠و)  دوالر أمريكي  ٦٨,٥٠( بالنـسبة إىل   )  دوالر أمريكـي   ٣٤,٢٤ (اً ناميبي

ويقضي القانون أيضاً بعدم رفض قبـول أي طفـل          . املدارس الثانوية واالبتدائية على التوايل    
بيد أن عدداً من التقارير يفيد أن بعض املدارس ال حتتـرم            . بسبب عدم دفع الرسوم املدرسية    

ويرفض بعض املدارس قبول العديد من األطفال بسبب عدم قـدرهتم           . ن وال متتثل له   القانو
  .على تسديد الرسوم املدرسية

، أُلغي نظام الفصل يف مجيع املدارس       ١٩٩٠االستقالل يف عام    فترة وجيزة من    بعد  و  -٥٨
لـف  التابعـة ملخت  وأُلغي خمتلف تصنيفات املـدارس      . مبا يتسق مع الدستور وقانون التعليم     

وباتت مجيع املدارس احلكومية يف الوقت احلاضر مفتوحة أمـام مجيـع            . اجلماعات العرقية 
وأنشأت وزارة التعليم   . الناميبيني بغّض النظر عن عرقهم أو لوهنم أو دينهم أو أصلهم اإلثين           

ني االحتياجات التعليمية للكبار وللشباب املتـسرب     لتلبية  مديرية تعليم الكبار والتعليم املستمر      
  . من املدارس

 مدرسة  ١٠١ مدرسة حكومية و   ١ ٥٧١ مدرسة، منها    ١ ٦٧٢ناميبيا  ويوجد يف     -٥٩
.  مدرسة خاصـة   ٥٣ مدرسة حكومية و   ٩٨٦ مدرسة ابتدائية منها     ١ ٠٣٩وتوجد  . خاصة

  يف املائـة ذكـور     ٥٣,٨(تلميذاً   ٥٧٧ ٢٩٠ مدرساً يف البلد لنحو      ٢٠ ٣٣٣ويوجد حنو   
تلميـذ   ٤٠٧ ٠٠٠، منـهم    ٢٠١٠لني يف املدارس يف عـام       مسج)  يف املائة إناث   ٤٦,٢و

  .يف املدارس االبتدائيةمسجلون 
. وتتيح جامعة ناميبيا ومدرسة ناميبيا املتعددة االختصاصات التقنية التعلـيم العـايل         -٦٠

 كل من املؤسستني مراكز يف      وأنشأ.  جامعة أفريقية  ٢٠ضمن أفضل   وتصنَّف جامعة ناميبيا    
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 مراكز تدريب مهين ومعهدان زراعيـان       ٤وباإلضافة إىل ذلك، توجد     . سيةالرئياملدن  مجيع  
الثانوية احلكومية وطالب املؤسـسات اجلامعيـة       لطلبة املدارس   وحيق  . أحناء البلد خمتلف  يف  

  .انتخاب ممثلني عنهم يف جمالس الطلبة
بلـدان  المستواه يف معظـم     ويتجاوز نصيب الفرد من إنفاق ناميبيا يف قطاع التعليم            -٦١

وقد أثبتت دراسات   . التعليمية اليت تتناسب مع هذا اإلنفاق مل تتحقق بعد        النامية، بيد أن النتائج     
البلد مستقبالً، ال سيما وأن الصناعة القائمة علـى         خمتلفة أمهية رأس املال البشري بالنسبة لرفاه        

  ."٢٠٣٠ عامرؤية "حتقيق أكرب كلما اقترب البلد من بدرجة هتيمن أصبحت املعارف 
أحناء البلد، إىل جانـب     شىت  الرئيسية يف    البلدانوتوجد مدارس حكومية يف مجيع        -٦٢

وتبلغ نسبة امللمني بالقراءة والكتابة من      . العديد من املدارس اخلاصة يف مراكز البلد الرئيسية       
يف  يف املائة، وتبلغ نسبة املـسجلني        ٨٠ عاماً فما فوق حنو      ١٥السكان الذين تبلغ أعمارهم     

 وأهنـت   . يف املائة  ٦٥سنة   ٢٤وسنوات   ٦السكان الذين تتراوح أعمارهم بني      املدارس من   
 سنة فما فوق التعليم االبتدائي      ١٥أعمارهم  املائة من السكان الذين تبلغ       يف   ٤٢نسبة تناهز   

، قُدِّرت النفقات العامة    ١٩٩٩وحىت عام   .  يف املائة التعليم الثانوي    ١٥بينما استكملت نسبة    
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٨ قطاع التعليم بنسبة يف

  احلقوق الدينية واالجتماعية والثقافية  -سادس عشر 
من خالل  حرية الدين   وقد أُقّرت    من الدستور،    ١مبوجب املادة   علمانية  ناميبيا دولة     -٦٣

   حـني  ملـسيحية يف     يف املائة من السكان الديانة ا      ٩٠ويعتنق حنو   . احلقوق األساسية شرعية  
  . يف املائة ديانات الشعوب األصلية أو ديانات أخرى١٠يعتنق 
بـسجالت تتعلـق    الناميبية  وال حتتفظ احلكومة    .  وتقاليده وناميبيا بلد غين بثقافته     -٦٤

ويعكس التعبري الثقايف اختالف اجلماعات العديـدة الـيت   . بانتماء مواطنيها اإلثين أو العرقي    
الرقصات األفريقية التقليدية على    عروض  وتقدم اجلماعات الثقافية الناميبية     . تتعايش يف البلد  

، ورابطـة   واملتنقلوتعزز النموَّ الثقايف كذلك مؤسساٌت مثل املتحف الوطين         . إيقاع الطبول 
وُيدعى . متاحف ناميبيا، واملسرح الوطين لناميبيا، ومعهد الفنون وقسم الفنون جبامعة ناميبيا          

أحناء العامل للمشاركة يف األحداث والتظـاهرات      شىت  ذه اجلماعات ويسافر إىل     العديد من ه  
  . الثقافية الدولية

اخلـاص   ٢٠٠٠ لعـام    ٢٥ الربملان قانون السلطات التقليدية، وهو القانون        سّنقد  و  -٦٥
واعترفت احلكومـة   . السكان األصليني كافة من أجل االعتراف بالزعماء التقليديني       جبماعات  
  . اإلثنية اخلمس، تشمل كذلك مجاعات السان سلطة تقليدية٤٣لقانون مبا يربو على مبوجب ا
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  الزواج واألسرة  -سابع عشر 
 من الدستور كذلك بأال ُيعقد الزواج إال باملوافقة احلرة والكاملـة            ١٤تقضي املادة     -٦٦

العـرق أو   وبني رجل وامرأة بالغني دون أي قيود بسبب         العازمني على الزواج    بني الزوجني   
  .اللون أو األصل اإلثين أو القومي أو الدين أو املعتقد أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي

      وينظم الزواج املدين يف ناميبيا قانونُ املساواة بني األشـخاص املتـزوجني، وهـو               -٦٧
 مـن    عاماً ١٨حيق لكل من الرجال والنساء البالغني       مبوجب القانون   و. ١٩٩٦ لعام   ١القانون  

ويتمثل أهم جانب من جوانب القانون يف إلغاء قاعـدة          . أسرةوتكوين  العمر فما فوق التزوج     
ونتيجـة  . سلطة لألزواج على زوجاهتم مبوجب الزواج     مما يعين أنه مل تعد هناك       القانون العام،   

 ويف  إبرام اتفاقات تعاقديـة   فأصبح هلن احلق يف     حترراً كامالً؛   الزوجات  هلذه التغيريات حتّررت    
  .مديرات شركات والتعاقد وااللتزام كضامنات دون موافقة أزواجهنكالتملك والعمل 

القوانني العرفية حداً أدىن لسن الزواج، بيد أن الزواج ال يربم عادة قبـل              حتّدد  وال    -٦٨
وُتشَترط موافقة األسـرة   . البلوغ، أو قبل الوصول إىل مستوى مقبول من النضج االجتماعي         

يف أكثريـة  ( أصبحت مؤخراً ضرورية أيضاً الزوجني احملتملنيكال موافقة لكن ، لعقد الزواج 
ويشمل قانون الزواج العريف سلسلة من املفاوضات بني اجملموعتني وينشئ          . )اجملتمعات احمللية 

قانون الزواج  حتظ الزجيات املعقودة مبوجب     ومل  . حقوقاً ومسؤوليات بني مجيع أفراد األسرة     
، ويعود ذلـك أساسـاً إىل       ١٩٩٠ باالعتراف القانوين قبل االستقالل يف عام        العريف إطالقاً 

وتطـوير  صاغت جلنة إصـالح     وقد  . القائمة على تعّدد األزواج   الزواج هذه   أعراف  طبيعة  
قانون الـزواج العـريف،     بالزجيات املعقودة مبوجب    حالياً مشروع قانون لالعتراف     القوانني  
  . إلبداء آرائهم املصلحةعلى عامة اجلمهور وأصحابلعرضه 

  برامج العمل اإلجيايب واملساواة بني اجلنسني  -ثامن عشر 
املساواة بني اجلنسني على املستويني     حتقيق  ال يقتصر كفاح املرأة يف ناميبيا من أجل           -٦٩

النامييب وحيظر الدستور   . يطال كذلك الساحة السياسية   إنه  االجتماعي والقانوين فحسب بل     
وحريتها يف التنقل، كما يكفل     ويكفل احلريات املدنية للمرأة     . ائم على نوع اجلنس   التمييز الق 

حتمي القوانني سالمة املرأة اجلسدية     كما  . دون موافقة زوجها  حرية املرأة املتزوجة يف السفر      
انضمت ناميبيـا إىل    قد  و. يف اختيار زيها   على حرية املرأة  أية قيود   فرض  محاية كاملة وال تُ   

 وصدقت على الربوتوكول    ١٩٩٢القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام          اتفاقية  
  .٢٠٠٠يف عام هلذه االتفاقية االختياري 

       لت ناميبيا تقدماً يف النهوض بأوضاع املرأة ومتكينـها اجتماعيـاً وقانونيـاً             وسّج  -٧٠
وجد الكـثري جـداً مـن       وي. وال سيما يف زيادة عدد النساء الالئي يتقلدن مناصب السلطة         

. تدعم املـساواة بـني اجلنـسني      األحكام الدستورية والتشريعية والسياسات احلكومية اليت       
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ظل بيئـة   من السياسات احلكومية لتعزيز تقدم املرأة االقتصادي يف         وبالفعل، فقد ُوضع عدد     
  .املرأة تارخيياً من احلرمانفيها عانت 
لك اليت يتمتع هبا الرجل، بيد أن هذه احلقـوق          وللمرأة يف ناميبيا نفس حقوق التم       -٧١

قـد  و. فاملرأة تعاين من احلرمان بصورة خاصة يف االستفادة من األراضـي          . تعوقها التقاليد 
وختصص .  متلك مجيع األراضي   ٢٠٠٢أصبحت الدولة مبوجب قانون إصالح األراضي لعام        

د، وتتساوى نظريـاً حقـوق      السلطات العرفية احمللية حقوق استخدام هذه األراضي إىل أفرا        
بيد أن رؤساء القبائـل     .  املخصصة الرجال والنساء يف االستفادة من قطع األراضي اجملتمعية       

وباإلضافة إىل ذلك، يفتقر العديد من النساء الوحيدات الالئي         . نادراً ما يعترفون حبقوق املرأة    
  . يعلن أطفاالً إىل املوارد التقنية لزراعة األرض املخصصة هلن

. والتصرف فيهااملمتلكات مجيع املواطنني يف حيازة الوطين على حق  الدستور  وينص    -٧٢
حبـق  املرأة والرجل على قدم املساواة      متتع  ويضمن قانون املساواة بني األشخاص املتزوجني       

يتيح ألي من الزوجني ممارسة هذا احلق دون موافقـة          هو  األراضي، و متلك  التملك باستثناء   
القانون العريف يقتضي ن التمييز ال يزال قائماً يف حاالت الزواج العريف، اليت ال          بيد أ . الشريك

  .زوجتهممتلكات التحكم يف حقه يف للزوج سلطة ادعاء تكون تسجيلها قانونياً، و
وينص . على القروض املصرفية  بإمكانية حصوهلا   وال متّيز القوانني ضد املرأة فيما يتعلق          -٧٣

  . ليس مشروطاً مبوافقة الشريكتلقّي القروضعلى أن األشخاص املتزوجني قانون املساواة بني 
     النساء يف كـال جملـسي الربملـان        ارتفعت نسبة   ،  ١٩٩٠ومنذ االستقالل يف عام       -٧٤

ومـن املهـّم كـذلك      .  يف املائة  ٢٧ يف املائة إىل     ٢٠من  ) اجمللس الوطين واجلمعية الوطنية   (
يف  نـساء، من ال زراء ونائبة رئيس كل من جملسي الربملان كن         اإلشارة إىل أن نائبة رئيس الو     

 ٥ منهم وزيـرات و ٥كان هناك    وزيراً ونائب وزير،     ٤٢ومن بني   . ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة  
  . نائبات وزير

علـى الـصعيدين اإلقليمـي    يف متثل املرأة يف السلطة السياسية  أكرب  حتّسن   وُسجِّل  -٧٥
 حمافظني ٩ منطقة، يوجد ١٣اً جلميع املناطق البالغ عددها  حمافظاً إقليمي١٣فمن بني . واحمللي

  . حمافظات ٤و
         يف املائـة يف انتخابـات      ٥٧ إىل   ٤٣الذكور مـن    إىل  ارتفعت نسبة اإلناث    قد  و  -٧٦
 سلطة حملية حتتل فيها النساء أغلبية املقاعد، مقارنة بأربع فقط ١١وتوجد حالياً . ٢٠٠٤عام 

. ال تشتمل عـضويتها علـى نـساء        وال توجد أي سلطة حملية       .١٩٩٢يف انتخابات عام    
أو يف جملـس    ومستوى متثل املرأة يف السلطات احمللية يفوق كثرياً مستوى متثيلها يف الربملان             

 يف اجملالس اإلقليمية، حيث حتتل النساء       - بصورة خاصة    -الوزراء أو يف السلطة القضائية أو       
  . مقعدا٩٥ًأصل مثانية مقاعد فقط من 
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  :  يليعلى ما من دستور ناميبيا ٩٥املادة وتنص   -٧٧
سن تشريعات لكفالة تساوي فرص النساء، ومتكينهن من املشاركة مـشاركة           "... 

     كاملة يف مجيع جماالت اجملتمع النامييب؛ وعلى احلكومة أن تكفل بـصورة خاصـة             
ك أن تسعى، عـن     تنفيذ مبدأ عدم التمييز يف مكافأة الرجال والنساء؛ وعليها كذل         

استحقاقات األمومة وغريها من االسـتحقاقات      ملنح النساء   طريق التشريع املالئم،    
  ".ذات الصلة

 بوجـوب   ١٩٩٢مجيع تشريعات العمل اإلجيايب اليت اعتمدت منذ عـام          ويقتضي    -٧٨
يف كـال   يف هذا اجملـال     بعض النجاح   وقد حتقق   . زيادة عدد النساء يف مناصب صنع القرار      

إال بعـد   بيد أن تدابري العمل اإلجيايب مل ُتعـَزز         . لربملان ويف اجملالس اإلقليمية واحمللية    جملسي ا 
، حيث اشُترط أن تتضمن قوائم األحزاب ما ال يقل عن           ١٩٩٨انتخابات اجملالس احمللية لعام     
 وما ال يقل عن مخـس نـساء يف          ، أعضاء أو أقل   ١٠تتألف من   ثالث نساء يف اجملالس اليت      

  .األكرب عدداًاجملالس 
ملـساواة بـني    لتحقيق ا الربملان التشريعات التالية من أجل إجياد بيئة ممكِّنة         وقد أقّر     -٧٩

  :اجلنسني
 يتضمن هذا القـانون حكمـاً يتـصل    :١٩٩٢ لعام ٦قانون السلطات احمللية رقم   •

عدد حمدد من املرشـحات يف مجيـع قـوائم       أمساء  بالعمل اإلجيايب ويقضي بإدراج     
 احمللية حسب حجـم اجمللـس       اتلسياسية املشاركة يف انتخابات السلط    األحزاب ا 

 ؛) أعضاء، ومخس نساء جمللس يفوق هذا العدد١٠يتألف من ثالث نساء جمللس (

 يلغي هذا القانون مجيع :١٩٩٦ لعام  ١قانون املساواة بني األشخاص املتزوجني رقم        •
ويقضي . يف إطار الزواج املدين   القرار اليت كان الزوج يتمتع هبا سابقاً        اختاذ  سلطات  

القانون مبوافقة الزوجني على مجيع الصفقات املالية اهلامة اليت تـشمل املمتلكـات             
 ؛املشتركة

 يهدف هذا القانون إىل حتقيق      :١٩٩٨ لعام   ٢٩اإلجيايب رقم   ) العمالة(قانون العمل    •
صدي للمظامل  التويرمي القانون إىل    . وفقاً ألحكام الدستور  العمل  املساواة يف فرص    
قوانني وممارسات التمييز السابقة عن طريق خطة عمـل إجيـايب           اليت تسببت فيها    

عرقيـة  األشخاص املنحدرون من مجاعات     : ثالث جمموعات حتديدا  لصاحل  مناسبة  
 ؛والنساء، واألشخاص ذوو اإلعاقةحمرومة، 

اسـعاً  تعريفاً و القانون  يتضمن هذا    :٢٠٠٠ لعام   ٨قانون مكافحة االغتصاب رقم      •
وينص القـانون  . اليت يلجأ إليها املتهم) القوة(لالغتصاب يركِّز على أعمال اإلكراه      

القانون املـشتكية   ومينح  . االغتصابحبق مرتكيب جرمية    على إنزال عقوبات صارمة     
ويفرض شروط  اإلفراج بكفالة،   احلق يف املشاركة يف إجراءات      ) ضحية االغتصاب (

وجوب النظـر يف    على  القانون  وينص  . االغتصابكفالة تساعد على محاية ضحية      
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نشر املعلومات اليت ميكن    وحيظر  قضايا االغتصاب يف جلسات مغلقة تعقدها احملكمة        
 ؛أن تكشف عن هوية الضحية

عـاتق  القـانون علـى     يلقي هذا    :٢٠٠٠ لعام   ٢٥قانون السلطات التقليدية رقم      •
وساط أفراد اجملتمـع احمللـي،      السلطات التقليدية واجب تعزيز العمل اإلجيايب يف أ       

 ؛وخباصة بتشجيع النساء على تقلد مناصب قيادة

هذا القانون ختـصيص    ينظم   :٢٠٠٢ لعام   ٥قانون إصالح األراضي اجملتمعية رقم       •
 وينص على حق األرملة يف البقاء يف األرض اجملتمعية املخصـصة            ،األراضي اجملتمعية 

أيضاً بتمثيل املرأة   هذا القانون   ويقضي  . لزوجها املتوىف، حىت يف حالة زواجها ثانية      
 ؛يف جمالس األراضي اجملتمعية هبدف متابعة إنفاذ القانون

 يتضمن القانون تعريفـاً واسـع       :٢٠٠٣ لعام   ٤قانون مكافحة العنف املرتيل رقم       •
النطاق للعنف املرتيل، مبا يف ذلك العنف البدين واجلنسي واالقتـصادي واللفظـي             

أطـراف العالقـة    القانون  كما يعرِّف   . والتخويف واملضايقة  ،والعاطفي والنفسي 
 وينص على إصدار أوامر احلماية واإلنذارات الصادرة عن الشرطة يف قضايا            ،املرتلية

توفر محاية إضـافية للمـشتكيات      ويتضمن القانون كذلك أحكاماً     . العنف املرتيل 
الشرطة واجبات  انون إىل   ويسند الق . اللوايت يوجهن هتماً جنائية ضد املسيئني إليهن      

على تلقّـي   املشتكية  حمددة يف حوادث العنف املرتيل، مبا يف ذلك واجب مساعدة           
 ؛العالج الطيب ومجع ممتلكاهتا الشخصية

املتمثل يف  القانون على واجب األبوين     هذا   ينص   :٢٠٠٣ لعام   ٩قانون اإلعالة رقم     •
اإلنفاق على أطفاهلما، بغض    ويتحمل األبوان مسؤولية مشتركة عن      . إعالة أطفاهلما 

النظر عما إذا كان األطفال قد ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه ودون مراعـاة               
وينص القانون علـى إجـراءات      . القوانني العرفية تنص عليها   أي أحكام متناقضة    
 ؛اإلعالة وإنفاذ األوامر املتعلقة هباالتحقيق يف حاالت 

، ١٩٩٢ هذا القانون حمـل قـانون عـام        حيل :٢٠٠٧ لعام   ١١قانون العمل رقم     •
. ويتضمن أحكاماً أكثر سخاًء بشأن استحقاقات األمومة مقارنة بالقانون الـسابق          

احلمل أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة أساس العمل على مكان حيظر التمييز يف  وهو  
 ؛اإليدز للمرة األوىل، وحيظر التحرش اجلنسي ويتضمن تعريفاً أوضح له/البشرية

القانون حتديداً االجتـار    هذا   ُيجّرم   :٢٠٠٤ لعام   ٢٩انون منع اجلرمية املنظمة رقم      ق •
 مبا يف ذلك البغاء القسري، وعمل األطفـال         ،بالبشر والرق واالختطاف والسخرة   

باألشخاص من البلـد    حدوث اجتار   بيد أنه ال توجد تقارير عن       . وهتريب األجانب 
  . وإليه وداخله
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  النساء واألطفالالعنف ضد   -تاسع عشر 
بيد أن العنف ضد املرأة ميثل      . سالمة املرأة اجلسدية  لمعقولة  محاية  تشريع ناميبيا   يوفر    -٨٠

، ٢٠٠٣ويف عـام   . حتدياً خطرياً، حيث ينتشر االغتصاب والعنف املرتيل انتـشاراً واسـعاً          
غتـصاب  تصّدت احلكومة لتفاقم انتشار العنف اجلنسي عن طريق اعتماد تشريع ملكافحة اال           

وتعترب العالقـات   . االغتصاب الزوجي جرمية  يوّسع نطاق تعريفه وميكّن من معاقبة مرتكيب        
 عاماً مبثابة اغتصاب وُترتل حبق مرتكبيها       ١٤اجلنسية مع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن        

ويف أكثرية حـاالت االغتـصاب،      .  عاماً والسجن املؤبد   ١٥عقوبات بالسجن تتراوح بني     
ونادراً .  فرد من أفراد األسرة أو صديق      بيةُ املذنَب وكثرياً ما يرتكب االغتصا     تعرف الضح 

ما توجه ضحايا االغتصاب التهمة بسبب ميل األسر يف ناميبيا إىل تسوية املسائل يف إطـار                
جرميـة  وبسبب الضغط االجتماعي القوي، نادراً ما تقدَّم شكاوى ضد مرتكيب           . اخلصوصية

  . االغتصاب الزوجي
اغتصاب عديدة أثناء السنوات املاضـية، ونفـذت        وقد جرت حماكمات يف قضايا        -٨١

سـنوات   ٥عقوبات بالسجن تتراوح بني      مشلت إنزال    االغتصابأحكاماً يف قضايا    احملاكم  
ووفقاً إلحصاءات الشرطة لعـام     . االغتصاببتهمة  الذين يدانون   سنة حبق األشخاص     ٤٥و

 ٩٤٠ت العنف القائم على نوع اجلنس، مشلـت      حالة من حاال   ١١ ٦١١، أُبلغ عن    ٢٠٠٨
العوامل اليت ما زالـت تعيـق مقاضـاة مـرتكيب جرميـة      عدد من وهناك . حالة اغتصاب 

خمـافر  االتـصال بـني     وضعف  لدى الشرطة،   نقص وسائل النقل    االغتصاب، مبا يف ذلك     
 الشرطة، ونقص اخلربة يف التعامل مع شكاوى اغتصاب األطفال، وسحب أصحاب شكاوى           

   .شكاواهم بعد توجيه الّتهماالغتصاب 
دربني مالشرطة  من   وحدة حلماية النساء واألطفال جمهزة بأفراد        ١٥وتوجد يف البلد      -٨٢

مركز تثقيـف   "وعلى مر السنني املاضية، استمر      . على مساعدة ضحايا االعتداءات اجلنسية    
مات غـري احلكوميـة يف      وغريه من املنظ  " السكان ومساعدهتم وتقدمي املشورة هلم ومتكينهم     

الـشهود  تتيح محاية   ويف بعض احملاكم، توجد قاعات خاصة       . إتاحة التدريب هلذه الوحدات   
القاعات حبيز يف شكل مكعب يتـألف       تلك  وُجهزت  . املستضعفني عند تقدمي شهاداهتم علناً    

وأطلقـت  . انتظار تتالءم مع احتياجـات األطفـال      غرف  من مرايا ذات اجتاه واحد ومن       
تسامح مع العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك االجتـار            المحلة عدم   "ومة مؤخراً   احلك
، من أجل توعية اجلمهور وتسليط الضوء على الطرائق اليت متكنه من املساعدة علـى           "بالبشر

  .معاجلة هذه املشكلة
، طلبت وزارة املساواة بني اجلنسني ورفـاه الطفـل          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وأثناء عامي     -٨٣
االسـتنتاجات أن   وأظهـرت   . اء دراسة استقصائية عن العنف القائم على نوع اجلنس        إجر

يف املائة  ٣٦,٤تعرضن للعنف البدين القائم على نوع اجلنس وأن        اجمليبات   يف املائة من     ٤٠,٥
  .من مجيع األطفال تعرضوا للعنف البدين
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  االجتار بالبشر  -عشرون 

بيد أن احلكومة بصدد سـن      . ن االجتار بالبشر  ناميبيا تشريع حمدد بشأ   يف  ال يوجد     -٨٤
، الذي  ٢٠٠٤ لعام   ٢٩ الربملان قانون منع اجلرمية املنظمة رقم        وقد أقرّ . تشريع يف هذا اجملال   

 مبا يف ذلك البغاء القسري وعمالـة        ،ُيجّرم االجتار باألشخاص والرق واالختطاف والسخرة     
رته وزارة املساواة بني اجلنـسني ورفـاه        ووفقاً للتقييم الذي أج   . األطفال وهتريب األجانب  

فقد أُبلغ عن حالـة أم يف قريـة         . حاليت اجتار بالبشر  تبّين وجود   ،  ٢٠٠٩األطفال يف عام    
استخدمت ابنتها املراهقة اليت كانت تعيش يف الشمال ألغراض         قيل إهنا   والفيسباي الساحلية   

 ى هتريب مواطن زاميب أوالداً    ومشلت حالة أخر  . االستغالل اجلنسي عن طريق البغاء القسري     
وأُبلغت الشرطة باحلالتني فألقت القـبض      . الستغالهلم يف العمل الزراعي   ناميبيا  زامبيني إىل   
  .على اجلانيني

ـ واستقالل  دور    -حادي وعشرون  ات غـري احلكوميـة   وسائط اإلعالم واملنظم
  واجملتمع املدين

  وسائط اإلعالم  -ألف   
يف طليعة البلدان   وناميبيا  . ذ االستقالل بقدر عال من احلرية     تتمتع وسائط اإلعالم من     -٨٥

فحرية التعبري وحرية الصحافة وغريها مـن       . اليت ُتتيح بيئة مناسبة لوسائط اإلعالم     األفريقية  
  وهي حريات حتترمهـا احلكومـة      . من الدستور  ٢١وسائط اإلعالم مكفولة مبوجب املادة      

 ،١٩٩١ لعـام    ٩ثل قانون البث اإلذاعي، رقـم       كما سن الربملان تشريعات م    . بصفة عامة 
لتنظـيم   من أجل إتاحة إطار قانوين      ،١٩٩٢ لعام   ٤ رقم   ،وقانون جلنة االتصاالت يف ناميبيا    

  . وهتيئة بيئة حرة لعملهااإلعالم يف البلدوسائط 
الصحف احمللية تتصل بصحفي مستقل، هو السيد       تناولتها  وجتدر اإلشارة إىل قضية       -٨٦

وُيزعم كذلك  . ري الذي ُيزعم أنه تعرض العتداء على أيدي رجلني يف حانة عامة           جون غروبل 
، وأُبلغت  )سوابو(أنه تعرض لالعتداء بسبب دأبه على نشر تقارير سلبية عن احلزب احلاكم             

  .  وهي ال تزال قيد نظر املدعي العام للبت فيها،الشرطة بالقضية
إذاعيـة وقنـاة    لعامة الوحيدة، مثاين حمطات     هيئة البث ا  وهليئة إذاعة ناميبيا، وهي       -٨٧

تبث براجمها بست لغات من وندهوك وجبميع لغات السكان األصليني هي و. تليفزيون واحدة
وتوجد قناة تليفزيون واحدة متلكها جهـات       . تقريباً من أجهزة إرسال يف مناطقها املختلفة      

. تتمتع حبرية بث براجمهـا    وشعبية   الناميبية التجارية    يةوهي أكثر القنوات التليفزيون   . خاصة
  .  حمطة إذاعية خاصة وجمتمعية٢٠ويوجد حنو 
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وتغطي هيئة اإلذاعة الناميبية والصحافة اخلاصة أنشطة األحزاب املعارضـة، حـىت              -٨٨
واستمرت وسائط اإلعالم على مر الـسنني يف        . عندما تكون آراؤها شديدة النقد للحكومة     

  .  من تدخل احلكومة أو احلزب احلاكمالعمل يف ظل بيئة خالية أساساً
وال يوجد يف ناميبيا أي تشريع يتيح احلق الصريح للمواطنني يف احلـصول علـى                  -٨٩

بيد أنه من صاحل دميقراطيتنا واليقني القانوين واملساءلة الربملانية أن يكون           . املعلومات أو مجعها  
  . هناك تشريع متاح بيسر جلميع املواطنني

انني يف ناميبيا عند إصدارها يف اجلريدة احلكومية، وبإمكان أفراد اجلمهور           وتنشر القو   -٩٠
وفـضالً عـن    . أن حيصلوا على نسخة منها من وزارة العدل أو من الربملان مقابل مبلغ زهيد             

ويوجد ما يربو على    . ذلك، ال توجد قيود حكومية على الوصول إىل شبكة اإلنترنت يف البلد           
، أنشأ منتدى ٢٠٠٩ويف عام .  يف املائة من السكان  ٥ت، أي حنو     مستعمل لالنترن  ١٠٠ ٠٠٠

  .حمّرر وسائط اإلعالم يف ناميبيا مكتب أمني مظامل وسائط اإلعالم بصفته آلية تنظيمية ذاتية
وأسهمت وسائط اإلعالم، وال سيما احملطات اإلذاعية اجملتمعية، أميا إسهام يف إتاحة              -٩١

دم كأداة اتصال باألسر واألقارب الذين يعيشون يف مدن         املعلومات للجمهور، حيث ُتستخ   
وتعترب الصحف كذلك أداة قّيمة يف مكافحة الفساد ويف توعيـة           . أخرى ويف املناطق الريفية   

  .املواطنني بقضايا حقوق اإلنسان

  اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية األخرى  -باء   
ط فيها جمموعة من منظمـات اجملتمـع املـدين          ناميبيا دميقراطية نابضة باحلياة، تنش      -٩٢

ففي الربع األخري من عـام      . واألحزاب السياسية والوكاالت املاحنة واملنظمات غري احلكومية      
، بادرت احلكومة إىل قطع اخلطوة األوىل حنو حتقيق هذه األهداف عنـدما اعتمـد               ٢٠٠٥

ويتمثل اهلدف يف تعزيز    . ينجملس الوزراء سياسة شراكة بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املد        
وتنص وثيقة هذه   . املواطَنة النشطة عن طريق إثبات احلكومة التزامها املتزايد باملشاركة املدنية         

السياسة العامة على أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب حتسني بيئة الشراكة؛ وردم الفجـوة بـني                
على التحـديات والفـرص     احلكومة والسكان؛ وتعزيز القدرة املدنية؛ وتقدمي ردود مجاعية         

وتضفي هذه الشراكة الصبغة الرمسية على األدوار والوظائف اليت يضطلع هبا           . اإلمنائية القائمة 
  .قطاع اجملتمع املدين يف عملييت اإلدارة الوطنية والتنمية

يف خمتلف اجملاالت وعاجلـت قـضايا حقـوق         منظمات اجملتمع املدين    عملت  قد  و  -٩٣
فريق العامل املعين بأقليات الشعوب األصلية يف اجلنوب        ه املنظمات ال  ، ومن هذ  اإلنسان جبدية 

، وشبكة ناميبيا ملنظمات خدمـة      االستئماين جلماعات السان  األفريقي، وصندوق أوماهاكي    
احتـاد  "ونظّم  . ناميبيا الشقيقة ومنظمة النساء للعمل من أجل التنمية       منظمة  اإليدز، و مرضى  
السكن امليـسور  إلتاحة محلةً ) أكواخ شاكساكين  برابطة الذي كان يعرف سابقاً   " (السكن
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 من أجل كفالة    االئتالف"ويدعو  . وعمل على تعزيز ذلك    الكلفة يف املناطق احلضرية والريفية    
غري حكومية، إىل دفع الدولة منحة نقديـة شـهرية          ائتالف منظمات   ، وهو   "دخل أساسي 

كل مواطن نامييب، بغض النظر عن سنه ل)  دوالر أمريكي١٣,٦٠( دوالر نامييب ١٠٠قدرها 
عترب إحدى أفقر   وبدأ التحالف يف تطبيق مشروعه النموذجي يف قرية أوميتارا اليت تُ          . أو دخله 

  .املستوطنات يف البلد
وهـو يـسعى    للمصلحة العامة؛   يعمل  ومركز املساعدة القانونية هو مركز قانوين         -٩٤

. وحيقق جناحاً باهراً يف تعزيز ومحاية هذه احلقوق       أساساً للنهوض باحلقوق املدنية والسياسية،      
احلكومة على إصالح القانون ويقدم بصفة خاصـة إسـهامات يف صـياغة      املركز  ويساعد  

  . وحقوق اإلنساناجلنسانية قضايا الالتشريعات اليت تركز على 
ق اليت كانت تعرف سابقاً باسم اجلمعية الوطنية حلقو       " (مؤسسة حقوق الناميبيني  "و  -٩٥

هي منظمة أخرى حلقوق اإلنسان يتسم نشاطها بالصراحة والنقد جتاه احلكومة منذ       ) اإلنسان
ويتمثل بعض أهدافها يف تعزيز املساءلة، والوصول إىل        . ١٩٨٩تأسيس هذه املنظمة يف عام      

اإلدارة العامة وشفافيتها، وتعزيز سلطة سياسية ممثِّلة والمركزية، تقوم على مشاركة اجلمهور           
  . رة نشطة وكاملةبصو

  التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان الفردية  -ثاين وعشرون 

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   
    أصبحت ناميبيا دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية يف               -٩٦
ق  من دستور ناميبيا الذي يتضمن شرعة احلقوق مجيع حقو         ٣ويشمل الفصل   . ١٩٩٥عام  

 من الدستور عـدداً مـن       ٢٣وتتضمن املادة   . اإلنسان واحلريات األساسية الواردة يف العهد     
أي احلـق يف    : منها أو تعليقها حىت عند إعالن حالة الطوارئ       االنتقاص  احلقوق اليت ال ميكن     

احلياة واحلق يف حماكمة عادلة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو ألي معاملة أو عقوبة قاسية          
 من الدستور، ١٤٤ومبوجب املادة . إلغاء صرحيا وألغى الدستور عقوبة اإلعدام. ال إنسانيةأو 

 هو أن   ١٤٤املادة  واألثر الذي يترتب على     .  من القوانني البلدية يف ناميبيا     اًالعهد جزء يشكل  
يف ناميبيا من جانب السلطة القـضائية أو        واجبة اإلنفاذ   احلقوق واحلريات الواردة يف العهد      

ومما ال شك فيه، أنه ميكن التقاضي مبوجب شرعة احلقوق الناميبية اليت      . اهليئات شبه القضائية  
من العهد اليت تقضي    ) ٣(٢متتثل امتثاالً كامالً لاللتزامات القانونية بالصيغة الواردة يف املادة          

م وحتترم احلكومة قـرارات احملـاك    . بكفالة توفري سبيل للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه       
معتقلـون  وال يوجد سـجناء أو      . ذات الصلة باحلقوق الواردة يف العهد وحتميها وتلتزم هبا        

. يف ناميبيا، وال توجد تقارير عن عمليات قتل أو اختفاء أشخاص بدوافع سياسية            سياسيون  
  .  إىل هيئة املعاهدة املعنية٢٠٠٦وقدمت ناميبيا تقريرها الدوري األخري يف عام 
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  قتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اال  -باء   
ال ميكن التقاضي مبوجب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصيغتها الواردة            -٩٧

أن هـذه   يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويعين ذلـك            
الدستور ينّص على التزام بيد أن . الدستوراليت ينص عليها مل ُتدرج يف شرعة احلقوق احلقوق 

احلكومة بتعزيز رفاه السكان وتوفري مستوى معيشي الئق هبم عن طريق اعتماد سياسـات              
الربملان التشريعات اليت أشرنا إليها سابقا، يف جماالت الـسكن          أقّر  ويف هذا الصدد،    . مناسبة

مبا يف ذلـك    اعدية  التقوالتعليم والعمالة والضمان االجتماعي واملنح االجتماعية واملعاشات        
  .جلنة التخطيط الوطينشأن  ب١٩٩٤ لعام ١٥القانون رقم 

  احلصول على املاء الصاحل للشرب  -جيم   
إن املصادر الرئيسية للماء الصاحل للشرب يف ناميبيا هي مياه األنابيب واآلبار العميقة               -٩٨

لدراسة االستقـصائية لـدخل     وكشفت ا . األهنر املتدفقة / اآلسنة واملياه واملياه  واآلبار احملمية   
 يف املائة من األسر املعيـشية       ٦٥ أن   ٢٠٠٣/٢٠٠٤األسرة املعيشية ونفقاهتا يف ناميبيا لعام       

 ٨ و ٢٠وتقطع  . تقطع مسافة تقل عن كيلومتر واحد للوصول إىل مصدر ماء صاحل للشرب           
افة تصل إىل   مسافة تزيد عن كيلومتر وتقل عن كيلومترين، ومس       من األسر املعيشية    يف املائة   

وتقطع . بني مكان إقامة األسرة املعيشية ومصدر املاء الصاحل للشرب        كيلومترين، على التوايل    
 يف املائة من األسر ٩٦وتقطع .  أو أكثر يف املائة من األسر املعيشية مسافة ثالثة كيلومترات٧

  .رباملعيشية احلضرية مسافة تقل عن كيلومتر واحد لتصل إىل مصدر ماء صاحل للش
 يف املائة مـن     ٩١ و ٩٥ و ٩٧ويف مناطق خوماس ويرونغو وأوجتوزوندجوبا تقطع         -٩٩

 مسافة تقل عن كيلومتر واحد بني أماكن إقامتها ومصدر املـاء        ، على التوايل  ،األسر املعيشية 
املسافة الفاصلة بني مكان    تبلغ  ويف مناطق كافانغو وأوهاجنوينا وأوشيكوتو،      . الصاحل للشرب 

  .  أو أكثرر املعيشية ومصدر املاء الصاحل للشرب ثالثة كيلومتراتإقامة األس

  التمييز العنصري والعنصرية وكره األجانب  -ثالث وعشرون 
 يف  أصبحت ناميبيا دولة طرفاً يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري             -١٠٠
على االتفاقية نيابة عن شـعب       عندما صدَّقت جلنة األمم املتحدة املعنية بناميبيا         ١٩٨٢عام  
أن وبعد االستقالل، اعتمدت احلكومة سياسة وفاق وطين ُيتوقع مبوجبها من السكان            . ناميبيا

يساحموا بعضهم بعضاً عما ارتكب يف املاضي من أخطاء وأن ميضوا قُدماً بروح توفيقية حنـو      
هذه التشريعات  ور؛ و ، سن الربملان تشريعات إلنفاذ الدست     ١٩٩١ويف عام   . صرح األمة بناء  

 بـصيغته املعدلـة يف عـام        ١٩٩١ لعام   ٢٦قانون حظر التمييز العنصري رقم      : هي أساساً 
) العمالة(، وقانون العمل    ١٩٩٥ لعام   ٦رقم  ) التجاري(، وقانون اإلصالح الزراعي     ١٩٩٨
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، وقانون وضع الطفـل     ٢٠٠١ لعام   ١٦، وقانون التعليم رقم     ١٩٩٨ لعام   ٢٩اإلجيايب رقم   
 قدمت ناميبيا إىل هيئة املعاهدة املعنية تقريرها اجملمع         ،٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٦ لعام   ١٦رقم  

  .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريشأن  ب٢٠٠٥-١٩٩٧للفترة 

  التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة  -رابع وعشرون 
ية مكافحة التعذيب وغريه من ضـروب       ، إىل اتفاق  ١٩٩٤انضمت ناميبيا، يف عام       -١٠١

 من دستور ناميبيا التعذيب     ٨وحتظر املادة   . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       
 اًاالتفاقية جزء تشكل  و. وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          

وتكرر ناميبيا  . ين ذلك أن تعليق هذا احلق حمظور      ويع. من شرعة احلقوق املدرجة يف الدستور     
اإلعراب عن تقديرها للمشورة اليت قدمتها هلا هيئة املعاهدة املعنية بالتعذيب اليت أوصت بأن              

وأفـادت  . تسّن ناميبيا تشريعاً يعّرف التعذيب تعريفاً واضحاً وجيرِّمه يف نظام العدالة اجلنائية           
مـدة  التأخري يف تنفيذ توصية اللجنة يعود إىل طول         راً بأن   وتطوير القوانني مؤخ  جلنة إصالح   

ويسّر ناميبيا أن تعلن أن مـشروع القـانون         . املشاورات اليت جيريها اخلرباء بشأن املوضوع     
  .جاهز حالياً وسيعرض قريباً على وزير العدل

  حقوق الطفل -خامس وعشرون 
تعززها مثل احلق يف أن يكون له يتضمن دستور ناميبيا أحكاماً حتمي حقوق الطفل و  -١٠٢

رعايتهما، واحلـق  التمتع باسم، واحلق يف اجلنسية واحلق يف التعليم واحلق يف معرفة أبويه ويف    
يف احلماية من االستغالل االقتصادي والعمل اخلطر، واحلق يف عدم التعرض لالحتجاز بالنسبة 

  . عاما١٦ًإىل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
، ١٩٩٠عتمدت ناميبيا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني يف عام   اقد  و  -١٠٣

. وقدمت بعد سنتني التقرير األويل إىل هيئة املعاهدة املعنيـة         . أثناء السنة األوىل من استقالهلا    
ومنـذ  .  التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة األول والثـاين والثالـث       ٢٠٠٩وقدمت يف عام    

ناميبيا برناجماً وسياسات واسعة النطاق تشمل سن تشريع يهـدف إىل           االستقالل، وضعت   
وأنشأت احلكومة وزارة املساواة بني اجلنسني      . حتسني الرفاه االجتماعي لألطفال وسالمتهم    

ويف الواقع، فإن ناميبيا    . ورفاه األطفال قصد زيادة التركيز على احتياجات النساء واألطفال        
  .سياسات مناسبة لألطفالالبلدان اليت تنتهج يت تتصّدر قائمة هي من بني بلدان أفريقيا ال

  واليد املتسجيل     
ناميبيا من بني أول البلدان األفريقية اليت صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص                -١٠٤

ووزارة الداخلية واهلجرة مسؤولة    . على أن لكل طفل احلق يف أن يسجَّل مباشرة بعد والدته          
واليد بصورة طبيعية وإصدار شهادات ميالد لكل من املواليد اجلدد واملواطنني           عن تسجيل امل  
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وزارة الـصحة واخلـدمات     باالشتراك مع   الوزارة،  تعتزم  ويف املستقبل القريب،    . اآلخرين
بـصفة  املستـشفيات   البلد لتشمل   شىت أحناء   االجتماعية، توسيع مراكز تسجيل املواليد يف       

، يسجَّل مجيع األطفال املولودين يف وندهوك       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول من هناية واعتباراً  . خاصة
وأنشأت وزارة الداخلية واهلجرة مكتباً فرعيا يف مستشفى        . مباشرة ويتلقون شهادات ميالد   

  .والية كاتوتورا يسّجل املواليد مباشرة بعد والدهتم

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -سادس وعشرون 
 وكـذلك علـى     ١٩٥١التفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام      صدَّقت ناميبيا على ا     -١٠٥

 وعلى اتفاقية االحتاد األفريقي الـيت حتكـم         ١٩٦٧الربتوكول اخلاص بوضع الالجئني لعام      
الربملان تـشريعا يف عـام      وأقّر  . ١٩٦٩املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام        

. راقبتهم إلنفاذ هذه الصكوك الدوليـة     شكل قانون االعتراف بالالجئني وم    صيغ يف    ١٩٩٩
استحدثت احلكومة نظامـاً لتـوفري      ، كما   وينص القانون على منح اللجوء أو وضع الالجئ       

وللحكومة احلق يف ختصيص مكان أو أماكن استقبال الالجئني وإقامتهم أو           . ماية لالجئني احل
مي احلكومة الالجئني من    وعملياً حت . تتعلق باألمن القومي  يف تقييد حرية حركتهم العتبارات      

  .  معرضة للخطرفيها حياهتم أو حرياهتمتكون الطرد أو اإلعادة إىل بلدان 
 ؛ الجئ وملتمس جلوء يف مستوطنة الالجئني الواقعة يف أوسريي         ٧ ٢٠٠ويقيم حنو     -١٠٦

 يف املائة   ٧٥الالجئون األنغوليون نسبة    ويشكل  .  الجئ خارج املستوطنة   ١ ٣٠٠ويقيم حنو   
مراقبة صارمة؛ بيد أن     وتراقب احلكومة وصول املدنيني إىل مستوطنة أوسريي      . الجئنيمن ال 

اللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمـات غـري             
  . تستطيع الوصول إىل املستوطنة بشكل منتظم ودون قيوداحلكومية الشريكة للمفوضية 

   احلكومية والضمان االجتماعياملعاشات  -سابع وعشرون 
الربملـان  أقـّر   يف جمال الرفاه االجتماعي،     التفاوتات  هدف احلد من    بلوغ  من أجل     -١٠٧

الـشيخوخة  ِمـَنح    الذي ينص على     ١٩٩٢ لعام   ١٠الوطنية رقم   التقاعدية  قانون املعاشات   
 مـسن   ١٣٦ ٠٠٠ملا يربو على    دفع  وُي. املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة   واِملَنح  والعجز  

 دوالر ٢ ٠٠٠ دوالر نامييب شهرياً ومستحقات دفن قـدرها        ٥٠٠مبلغ   معوق   ٢٣ ٠٠٠و
حاً اجتماعية من هذا    َنِمتقدم  وناميبيا من بني البلدان األفريقية القليلة اليت        . نامييب على التوايل  

 دوالر نـامييب لألمهـات      ٩ ٠٠٠وُتدفع استحقاقات أمومة أقصاها     . القبيل لرعاية مسنيها  
هذه االستحقاقات وتدفع . شتغالت الالئي حيظني بإجازة أمومة لفترة دنيا مدهتا ثالثة أشهر        امل

واستحقاقات الوفـاة  أيضاً استحقاقات اإلجازات املرضية تدفع جلنةُ الضمان االجتماعي اليت     
  .األشخاص العاملنييف حالة 

        


