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  مقدمة    
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

 كانون  ٢٤، دورته العاشرة يف الفترة من       ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ يف   ٥/١حقوق اإلنسان   
بيا يف اجللسة الثانيـة     وجرى االستعراض املتعلق بنامي   . ٢٠١١فرباير  / شباط ٤يناير إىل   /الثاين

بنـدوكيين   األونرابل ناميبياوقد ترأس وفد . ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١عشرة املعقودة يف    
 يف  بناميبيـا واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق       . الربملان ووزير العدل  عضو  ،   ايثانا - ايفوال

  .٢٠١١فرباير / شباط٢  يف عشرة املعقودةالسادسةجلسته 
، جمموعـة   ٢٠١٠ يونيـه / حزيران ٢١سان قد اختار، يف     ن جملس حقوق اإلن   وكا  -٢

باكـستان  : من أجل تيسري االستعراض املتعلـق بناميبيـا       ) اجملموعة الثالثية (املقررين التالية   
  . موريشيوسوالربازيل و

، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :بناميبيااملتعلق 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/10/NAM/1)و (A/HRC/WG.6/10/NAM/1/Corr.1)؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
(A/HRC/WG.6/10/ NAM/2)؛  

) ج(١٥ان وفقـاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـس        )ج(  
(A/HRC/WG.6/10/NAM/3).  

وأحيلت إىل ناميبيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً أملانيـا                -٤
. اجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وفرنسا والتفيا واململكة املتحدة والنرويج وهولندا         و

  .لالستعراض الدوري الشامل الشبكي اخلارجي املوقعوميكن االطالع على هذه األسئلة على 

  موجز مداوالت عملية االستعراض   -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
حت هلا للمشاركة يف عملية االستعراض لتقدم صورة        رحبت ناميبيا بالفرصة اليت سن      -٥

  . شاملة عن وضع حقوق اإلنسان فيها
 عام من حكـم     ١٠٠، بعد أكثر من     ١٩٩٠يف عام   مل تستقل إالّ    ا  وأشارت إىل أهن    -٦

وق اإلنسان والقمـع    ظامل من الفصل العنصري، وإىل أن تارخيها اتسم بتفشي انتهاكات حق          
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. استقالهلا، إطاراً يهدف إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها        نيل  ، عند   ووضعت. الوحشي
قوق اإلنسان الواردة يف خمتلف الـصكوك       ويشمل الفصل الثالث من دستور ناميبيا معظم ح       

  .   الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان
جلنة ، سعياً منها إىل إلغاء القوانني التمييزية السابقة،         ١٩٩١وأنشأت احلكومة عام      -٧

وقد . إصالح وتطوير القوانني لتتوىل استعراضها هبدف سن تشريعات جديدة بشكل تدرجيي          
صالح وتطوير القوانني مسامهات كبرية إلصـالح تـشريعات         قدمت احملاكم العليا وجلنة إ    

  . يف فترة ما قبل االستقاللوسياسات ناميبيا
وأنشأ دستور ناميبيا مكتب أمني املظامل أوكلت إليه والية حمددة تتمثل يف التحقيق               -٨

  . يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان واقتراح إجراءات تصحيحية
 اليت أصبحت تطّبق    لى الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان     صدَّقت ناميبيا ع  و  -٩

تقارير خمتلفة متاشياً مع التزاماهتـا      احلكومة   وقدمت   .يف النظام القانوين الوطين   بشكل مباشر   
وقد اختذت وزارة العدل التـدابري الالزمـة        . التعاهدية الدولية وتنوي تقدمي التقارير املتأخرة     

  . حتدي بناء القدراتتواجه كنها ملعاجلة هذا التأخري، ل
وخطت ناميبيا خطوات هامة يف جماالت املساواة بني اجلنسني والتعلـيم وإصـالح           -١٠

وأحرز كذلك تقـدم  . القوانني وإصالح األراضي وتطوير اخلدمة العامة والقطاع االقتصادي     
ك اسـتراتيجية   واعتمدت كذل . ملحوظ يف متكني الناميبيني من املشاركة يف املوارد الطبيعية        

  .خاصة باألمن الغذائي
واعتمدت ناميبيا سياسات وقوانني هتدف إىل تعزيز احلماية االجتماعيـة للفئـات              -١١

 املـسّنني  و للمحـاربني القـدماء    شهرية   ةختصيص مساعدة اجتماعي  عن طريق   املستضعفة،  
خاصة ووضعت برامج مساعدة    . واألشخاص ذوي اإلعاقات واأليتام واألطفال املستضعفني     

 املهمشة يف السابق بشكل جماين من خدمات الرعاية الـصحية           الفئاتهبدف توفري استفادة    
وتدير جلنة الضمان االجتماعي عدداً من صـناديق        . والسكن والعمالة وغريها من اخلدمات    

   .الرعاية االجتماعية
ريـة  وسّنت ناميبيا قوانني عمل هتدف إىل تعزيز عالقات صناعية جيدة، وتقّـر حب              -١٢

  . التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية واحلق يف اإلضراب
األحزاب السياسية   مفإن اجملال فسيح أما   يف ما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية،       أما    -١٣
ويتمتـع األفـراد   . العتراض على نتائج االنتخابات بإشراف من اللجنة االنتخابية يف ناميبيا  ل

وأجرت ناميبيا، منذ استقالهلا انتخابات     . األحزاب السياسية حبرية تأسيس اجلمعيات وتأليف     
  .  منتظمة وبرملانيةرئاسية
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أما يف ما خيص حقوق اجملتمعات األصلية، فقد حددت احلكومة بعض اجملتمعـات               -١٤
ونفذت برامج دعم ترمـي إىل      ) السان واألوفاتو واألوفاجتيمبا  (اليت تعاين الكثري من احلرمان      

  .عيشتهمالنهوض مبستوى م
 منهم فقط   ٢ ٠٠٠ فرد من مجاعة السان يف ناميبيا، لكن حنو          ٦٠ ٠٠٠وهناك حنو     -١٥

على إعالن األمم    وتلتزم ناميبيا، بصفتها بلداً موقعاً    .  يف حياهتم   تقليدياً ال يزالون يتبعون منطاً   
ماجاً املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، بكفالة إدماج هذه اجملموعات املهمشة سابقاً إد           

  .كامالً يف صلب اجملتمع واالقتصاد
 قراراً بعدم السماح ألي نامييب باملطالبـة        ١٩٩١ املنعقد عام واختذ مؤمتر األراضي      -١٦

لكن احلكومة، يف سعيها إىل مساعدة اجملموعـات األصـلية، اشـترت            . بأراضي األسالف 
  .يف السابقرمان احلوتواصل شراء األراضي إلعادة توطني الناميبيني الذين عانوا من 

فرصة االستفادة اجملانية من مرافق الرعاية الـصحية        تاح جلميع اجملتمعات األصلية     تو  -١٧
  . كما توفّر هلم األدوية املضادة للفريوسات القهقرية بدون مقابل

، ١٣ متنقلة يف مجيع املناطق البالغ عـددها         أفرقة ووظفت وزارة الداخلية واهلجرة     -١٨
، علـى   رمسّياً املهمشة   الفئاتاملناطق النائية ومساعدة املواطنني، وال سيما       تتوىل الذهاب إىل    

رمسّيـاً  املهمشة  الفئات  وقد سّن الربملان قانوناً يتيح ألفراد       . احلصول على وثائق هوية وطنية    
املشاركة بشكل فعال يف األنشطة االقتصادية من دون التعرض للتمييز كما كان احلال قبـل               

  . االستقالل
 العنف ضد النساء واألطفال مشكلة خطرية يف ناميبيا، تنامت يف الـسنوات             وميثل  -١٩

وجرت مالحقات قضائية يف عدد من حاالت االغتصاب ُحكم فيها على املـدانني             . األخرية
 سنة، يف حني تبقى حاالت      ٤٥ سنوات و  ٥بتهمة االغتصاب بأحكام بالسجن تراوحت بني       

 عدد من العوامل    وهناك. يتسىن للشرطة االنتهاء من التحقيق    أخرى قيد النظر يف احملاكم حىت       
ق التحقيقات واملقاضاة، من بينها نقص وسائل النقل لدى الشرطة، ونقص           اليت ما زالت تعو   

 اخلربة يف التعامل مع العنف ضد النساء واألطفال، ونقص املرافق اليت تتيح استقبال الـشهود              
ومن بني التشريعات اليت سنتها احلكومـة       . واهم، وسحب ضحايا االغتصاب لشكا    املهّددين

 ٢٠٠٣ لعـام    ٤للحد من العنف ضد النساء واألطفال، قانون مكافحة العنف املرتيل رقـم             
 اخلاص  ٢٠٠٠ لعام   ٧ والقانون املعّدل رقم     ٢٠٠٠ لعام   ٨وقانون مكافحة االغتصاب رقم     

 اخلاص باإلجراءات   ٢٠٠٣ام   لع ٢٤مبكافحة املمارسات غري األخالقية والقانون املعّدل رقم        
  . اجلنائية
 ملعاجلة حاالت   ١٣ل وأنشئت يف ناميبيا وحدات حلماية النساء واألطفال يف املناطق ا           -٢٠

 األطفال مع   ورعايةوأطلقت وزارة املساواة بني اجلنسني      . االعتداءات اجلنسية والتحقيق فيها   
. ة العنف القائم علـى اجلـنس       مبسأل سنوية للتوعية خمتلف أصحاب املصلحة اآلخرين محلة      
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محلة عدم التسامح مع العنف القائم على نوع اجلنس، مبا يف ذلك            "وأطلقت احلكومة كذلك    
  ". االجتار بالبشر

ن دستور ناميبيا حيّرم التمييز مـن أي        أويف ما خيص مسألة املثلية اجلنسية، أشري إىل           -٢١
أي قضية متييز قائم على أساس امليـول أو     ومل ُترفع أمام احملاكم، منذ االستقالل،       . نوع كان 

وال ُيالحق املثليون بسبب أنشطتهم اجلنسية مع أفراد من نفس اجلنس يف            . التوجهات اجلنسية 
غـري  ا هنوويعـدّ هذه املمارسـات  رغم أن الناس ال يتغاضون عن إطار احلياة اخلاصة، حىت    

          بني أفـراد اجلـنس الواحـد       وال تعترف ناميبيا بالزجيات   . حمظورة يف العلن  هي  أخالقية و 
  . وال تعتزم احلكومة تعديل القوانني احلالية هبذا الصدد

ويف ما يتعلق باحلق يف عدم التعرض ألي ضرب من ضروب املعاملـة أو العقوبـة                  -٢٢
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو التعذيب، أعربت ناميبيا عـن قلقهـا لتزايـد حـوادث               

وشرعت الشرطة  . همفيط للقوة من قبل أفراد الشرطة خالل توقيف املشتبه          االستخدام املفر 
. محالت توعية وتدريب على استخدام أقل قدر ممكن من القوة خالل عمليات التوقيـف             يف  

حقوق اإلنسان يف إطار الدروس األساسـية       يف جمال   وتنظم الشرطة الناميبية دورات تدريب      
  .والتطويرية

. عن طريق التعذيب  حيصل عليها   عدم قبول احملاكم باألدلة اليت      وينص الدستور على      -٢٣
  .وتنظر ناميبيا يف سن تشريع جيّرم التعذيب

ويف ما يتعلق بالتوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مكافحة التعذيب وغريه             -٢٤
ات املعنية القيام   من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ستتوىل الوزار           

باألحباث الالزمة وتقدمي ورقات إىل اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنـسان،             
ويطبق هذا النهج على مجيع املعاهدات اليت مل        . اليت ستقدم من مث توصياهتا إىل جملس الوزراء       

  . تصّدق عليها ناميبيا بعد
 للشرطة مكتظة جداً بسبب نقص      جاز التابعة زنزانات االحت وأشارت ناميبيا إىل أن       -٢٥

ومسح جملس الوزراء لوزير السالمة واألمن بتخصيص ميزانية لبناء سجون          . مرافق االحتجاز 
  . للحبس االحتياطي

 املدانني عن البالغني وُيحتجزون يف مراكز خاصة لألحداث تشمل          القّصرويتم فصل     -٢٦
اصة يف أماكن االحتجاز التابعة للشرطة، يبقى       لكن توفر مرافق األحداث، خ    . مرافق للتعليم 

  .حتدياً كبرياً ماثالً
  املتعايشني مع اإليـدز    وال تتبع احلكومة سياسة تسمح بالتعقيم القسري لألشخاص         -٢٧

نساء مصابات باإليدز والعدوى بفريوسه     وال تزال دعوى قضائية رفعتها      . والعدوى بفريوسه 
درس من قبل احملكمة وستتوقف اخلطوات اليت سُتتخذ يف         ادعت فيها أهنن ُعقمن قسراً قيد ال      

  .  هذه الدعوىةهذا الصدد على نتيج
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ـ  إىل مرافق الرعاية الصحية     فرصة الوصول   تاح جلميع الناميبيني    تو  -٢٨  وفر هلـم  كما ت
  .األدوية املضادة للفريوسات القهقرية بدون مقابل

واختذت احلكومـة   . اكمة عادلة حمضمانات االستفادة من    ويكفل الدستور النامييب      -٢٩
مـوظفني قـضائيني   تدابري هتدف إىل تقليص التأخري يف البت يف القضايا اجلنائية عرب تعـيني    

علـى  أيـضاً    احلكومة   وتعكف. ومدعني عامني إضافيني وتوفري املساعدة القانونية للمعوزين      
 املـوظفني الـذي     لتبّدصياغة استراتيجية لتحسني ظروف عمل املوظفني القانونيني للحد من          

وتقوم احملكمة العليا واحملاكم األدىن درجة بتطبيق نظم        . تأخري العمل يف احملاكم   يؤدي إىل تفاقم    
  . إدارة سيل الدعاوىتعوقإلدارة القضايا بغية تذليل العقبات اليت 

مـن    الطفل محالت توعية كوسـيلة     ورعايةوأطلقت وزارة املساواة بني اجلنسني        -٣٠
قامـت وزارة العمـل والرعايـة       ،  ٢٠٠٩ويف عام    . مشكلة االجتار بالبشر   وسائل معاجلة 

 الطفل، ووزارة السالمة واألمن، بعمليات      ورعايةاالجتماعية، ووزارة املساواة بني اجلنسني      
. تفتيش مشتركة بشأن عمل األطفال واالجتار هبم يف قطاع الزراعة يف تسع مناطق يف ناميبيا              

املنخرطني يف سوق عمل األطفال، وإصـدار        سحب األطفال    وهدفت عمليات التفتيش إىل   
وتوجيه هتم جنائية ضد األشخاص الذي يستخدمون األطفال دون الـسن           أوامر باالمتثال؛   

؛ وزيادة وعي اجلمهور بعمل األطفـال  ٢٠٠٧، حسبما ما حيظره قانون العمل لعام   ةالقانوني
  . ق والزعماء التقليدينيعرب وسائل اإلعالم واملستشارين العاملني يف املناط

، يوضعون يف عهدة املرشدين      سوق عمل األطفال   وكلما ُوجد أطفال منخرطون يف      -٣١
  .  دعوى جنائيةاالجتماعيني وتقوم الشرطة الناميبية بفتح 

. وحرصت اللجنة االنتخابية على الدوام على إعداد سجل دقيق بالناخبني ونـشره             -٣٢
مجيع سجالت الـوالدات والـزواج   ألمتتة مشروع تنفيذ يف  وزارة الداخلية واهلجرة   وبدأت

  .  والوفيات، بغية حذف مجيع األخطاء املمكنة من البيانات اليت تتطلبها اللجنة االنتخابية
وسن الربملان  .  من الدستور  ٢١ويف ما يتعلق حبرية اإلعالم، تستند ناميبيا إىل املادة            -٣٣

، من أجل   ٢٠٠٩ لعام   ٨ وقانون االتصاالت رقم     ،١٩٩١ لعام   ٩قانون البث اإلذاعي رقم     
 يف  ٢٠٠٧وُصّنفت ناميبيا عـام     . إتاحة إطار قانوين لإلعالم يف البلد وهتيئة بيئة حرة لعمله         

حسب مؤشر حريـة الـصحافة يف العـامل هليئـة            يف العامل    بلداً ١٦٩ من أصل    ٢٥املرتبة  
بالنسبة حلرية اإلعالم حسب    الدول األفريقية    ٢٠١٠، وتصدرت عام    "مراسلون بال حدود  "

  . التصنيف نفسه
شددت ناميبيا علـى أن     فقد  أما على صعيد إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،           -٣٤

ـ  ُصـنف يف  مكتب أمني املظامل يعمل يف امتثال تام ملبادئ باريس وأنـه             يف " ألـف  "ة الفئ
  . ٢٠٠٦أبريل /نيسان
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 اخلاصة، متت اإلشارة إىل أن ناميبيا مل        ويف ما يتعلق بالتعاون مع هيئات اإلجراءات        -٣٥
مياه اخلبرية املستقلة املعنية حبق احلصول على تتلق حىت اآلن سوى طلب زيارة واحد، من قبل 

 وإذا كانـت  . ٢٠١١ه  يولي/، اليت ستزور ناميبيا يف متوز     ووسائل اإلصحاح الشرب املأمونة   
قى منفتحة على طلبات أخرى     ضرورة منح دعوة على أساس دائم، فهي تب       ال ترى   احلكومة  

  .  لزيارة ناميبيا

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٤٨أدىل    -٣٦

ققته وأشاد عدد من الوفود بناميبيا ملا ح      . املقدمة خالل احلوار يف اجلزء الثاين من هذه الوثيقة        
كما . ١٩٩٠من اجنازات يف جمال حقوق اإلنسان يف هذا الوقت القصري، منذ االستقالل عام 

أثنت الوفود على التقرير الشامل الذي قدمته وعلى تعاون احلكومة الناميبية يف هذه العملية،              
 وااللتزامات وأوجه التقدم والصعوبات اليت تواجههـا يف         للمشكالت الرئيسية عرب حتديدها   

املنفتحة والبناءة اليت قامـت     للمشاورات  وأعربت الوفود عن تقديرها     . ال حقوق اإلنسان  جم
  .  هبا ناميبيا خالل إعداد تقريرها القطري

وأشادت بوتسوانا مبحافظة ناميبيا على ثقافة دميقراطية وسياسـية مـستقرة منـذ               -٣٧
 من االنتـهاكات حلقـوق      االستقالل وبالتزامها تعزيز سياسة املصاحلة الوطنية، بعد سنوات       

كما أثنت بوتسوانا على اختاذ ناميبيا تدابري تـشريعية         .  البيضاء اإلنسان يف ظل حكم األقلية    
 ٢٠وإدارية مثرية لإلعجاب لضمان التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إقرار أكثر من   

جعة التشريعات املتعلقة باالجتار كما أحاطت بوتسوانا علماً برغبة ناميبيا يف مرا. قانوناً برملانياً
  .    وقدمت بوتسوانا توصية. بالبشر
والقضاء ورحبت جنوب أفريقيا باجلهود اليت تبذهلا ناميبيا لتعزيز محاية حقوق املرأة              -٣٨
 مجيع أشكال التمييز ضدها، وشجعتها على املواصلة يف هذا االجتاه واختاذ املزيـد مـن              على

ما رحبت مبنح األولوية لقطاع الصحة وأشادت بالتدين املـشجع          ك. التدابري يف هذا الصدد   
، وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات حول        باإليدز والعدوى بفريوسه  ملعدل اإلصابات   

بيد أن جنوب أفريقيا أشارت إىل أن العنف ضد املرأة          . اجلائحةالتقدم احملرز يف مكافحة هذه      
  .   مت جنوب أفريقيا توصياتوقد. ال يزال يشكل حتدياً يف ناميبيا

 بالتزاماهتا املتعلقـة بتعزيـز      الوفاءوأقرت نيجرييا بأن ناميبيا تواجه حتديات مجة يف           -٣٩
حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك نقص املوارد املالية وغريها من املوارد، واحلاجة إىل بناء               

وحثت نيجرييا ناميبيا على . والتقنيةية  للدراية التكنولوجر، واالفتقاالتقنيةالقدرات واملساعدة  
وقـدمت  .  إعمال حقوق اإلنـسان    املنوط هبا تكثيف جهودها لزيادة فعالية خمتلف اآلليات       

  .    نيجرييا توصيات
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 على ناميبيا ملا تتخذه من خطوات اجتماعية واقتصادية وقـضائية           زمبابويوأثنت    -٤٠
 أنه ال يـزال      إىل أهنا تدرك متام اإلدراك     وأشارت. وسياسية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

إىل ضرورة إحراز املزيد من التقدم؛ ودعـت اجملتمـع          وهناك الكثري مما يتعني فعله وحتقيقه،       
 زمبـابوي وقـدمت   . احملافظة على املكاسب الـيت أحرزهتـا      الدويل إىل مساعدة ناميبيا يف      

  .    توصيات
تشمل العفو علـى الـذين       الوطنية اليت    ند بسياسة ناميبيا للمصاحلة   لورحبت سوازي   -٤١

 وأثنت على اجلهود اليت تبذهلا ناميبيا لدمج األقليات من الشعوب           .قاوموا احلرية واالستقالل  
األصلية يف اجملتمع واالقتصاد، وال سيما برنامج تنمية أقلية السان الذي يهدف إىل حتـسني               

جبملة أمور منـها  كذلك،  وأشادت .ظروف عيش أفراد هذه األقلية االجتماعية واالقتصادية      
إنشاء مكتب أمني املظامل وحظر التعذيب واملعاملة لالإنسانية والتمييز العنصري، والـسعي            

ـ            ساواة بـني  حلماية احلق يف الصحة واحلصول على مياه الشرب، وبرامج العمل اإلجيايب وامل
نس، مبـا يف ذلـك      على محلة عدم التسامح مع العنف القائم على نوع اجل         وأثنت  . اجلنسني

  .  االجتار بالبشر، وسن قانون مكافحة اجلرمية املنظمة
وطلبت، يف   ود اليت تبذهلا ناميبيا لتعريف التعذيب وجترميه،      ـورحبت الربتغال باجله    -٤٢

ما خيص قانون احملاكم التقليدية والسلطات التقليدية، توضيحات حول سـلطات القـضاة             
ومـع  .  اإلنسان والتزامهم به، مبا يف ذلك حظر التعذيب        التقليدين ومعرفتهم بقانون حقوق   

إقرارها بالتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني، أشارت الربتغال إىل أن املـرأة ال تـزال    
تواجه متييزاً اجتماعياً، ال سيما يف ما يتعلق باإلرث وملكية األراضـي والتحـاق الفتيـات            

وأعربت عن قلقها   . بري اليت تتخذها ناميبيا يف هذا الصدد      احلوامل باملدارس، وسألت عن التدا    
إزاء أعمال التمييز والعنف والعقاب اليت يتعرض هلا املثليون اجلنسيون واستفسرت عن التدابري      

وسألت الربتغال كذلك عن التدابري     . باإليدز والعدوى بفريوسه  املتخذة بشأن محالت التوعية     
وقـدمت  . األساسـية اإلصحاح  اه الشرب وخدمات    املتخذة لضمان حق احلصول على مي     

  .الربتغال توصيات
وذكّرت كوبا باالستعمار الذي عرفته ناميبيا يف تارخيها وتداعيات الفصل العنصري             -٤٣

على االقتصاد، مبا يف ذلك الصعوبات اهليكلية يف خلق فرص العمل واستمرار الفقر وعـدم               
. ارد الناميبية وهنبها دوراً رئيسياً يف ختلف ناميبيـا        لعب االستغالل الدويل للمو    قدو. املساواة

وأشادت كوبا بالسياسات والتدابري املعتمدة منذ االستقالل للتخفيف مـن آثـار املاضـي              
والحظت أوجه حتسن يف جمـاالت  . وأقرت بوجود صعوبات لضمان األمن الغذائي    . السلبية

ثنية، مبا يف ذلك السان، فضالً  إلقليات ا الصحة والتعليم االبتدائي وحقوق املرأة واألطفال واأل      
  . توصياتكوباوقدمت .  للتصّدي لإليدز والعدوى بفريوسهعن اجلهود

 للحماية اليت يكفلها الدستور للحقوق      النامييبوأحاطت الصني علماً بتطبيق الربملان        -٤٤
اميبيـا يف   وأشادت باسـتثمار ن   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية عرب سن تشريع خاص هبا       
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كما الحظت التزام ناميبيا بـالتخفيف  . التعليم وباجلهود اليت تبذهلا لتحسني خدمات الصحة  
للتحديات اليت تواجههـا    إدراكها  من مظاهر عدم املساواة وحتسني الرعاية االجتماعية، مع         

  . توصيةالصنيوقدمت . كدولة نامية
ا ناميبيا، مبا يف ذلك املصاحلة الوطنية        اجلزائر باإلجنازات امللموسة اليت حققته     وأقّرت  -٤٥

وحماربة التمييز العنصري ومتكني املرأة وحقوق األطفال واالستفادة من الصحة والتعليم، اليت            
. تشري مجيعها إىل رغبة ناميبيا يف قطع الصلة بتارخيها االستعماري الذي يتنكر حلقوق اإلنسان

الدخل، على الرغم من االرتفـاع النـسيب         أشارت إىل وجود عدم مساواة يف توزيع         لكّنها
 ال تزال تـشكل حتـدياً       اإليدز والعدوى بفريوسه  وأشارت إىل أن مسألة     . للدخل الفردي 

 هذه  ةبالنسبة إىل رفاه السكان واالقتصاد، ودعت أصحاب املصلحة إىل املسامهة يف مكافح           
  . توصياتاجلزائروقدمت . اجلائحة

حرزته ناميبيا يف ما يتعلق بتمكني املرأة اجتماعيـاً         ورحبت فلسطني بالتقدم الذي أ      -٤٦
إىل  وقانونياً، فضالً عن عدد من األحكام الدستورية والتشريعية والسياسات احلكومية اهلادفة          

 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١١النضمامها يف وأثنت على ناميبيا . دعم املساواة بني اجلنسني
  .فلسطني توصيةوقدمت . يع أشكال التمييزإىل االتفاقية الدولية للقضاء على مج

وأثنت اهلند على انتقال ناميبيا من نظام الفصل العنصري واملاضي االسـتعماري إىل      -٤٧
أوجه مـن عـدم املـساواة االجتماعيـة         نظام دميقراطي برملاين، لكنها أشارت إىل وجود        

ة القضائية وإنشاء مكتـب      بوضع آليات للرقاب   وأقّرت.  واخللل اهليكلي  واالقتصادية املوروثة 
املياه واألمن  ُشّح  أمني املظامل، فضالً عن اجلهود املكثفة حلماية البيئة على الرغم من حتديات             

قطاع التعدين االقتصادية، وأثنت على النسب املرتفعة مـن اإلنفـاق العـام       الغذائي وأمهية   
وطلبـت اهلنـد    . التّرحابيز  ولقيت اجلهود املبذولة ملكافحة التمي    . لتعليم والصحة ل املكّرسة

معلومات عن التدابري املقررة للحد من عدم املساواة يف الدخل ومعاجلة الـنقص الـدائم يف                
الغذاء، وشجعت ناميبيا على مواصلة حتسني إدارة القضاء وتوسيع مشاركة الشعوب األصلية            

  .  واألقليات يف التنمية
جربتها املؤملة يف ظل حكم الفصل العنصري       وأشارت سنغافورة إىل أن ناميبيا، نظراً لت        -٤٨

وأشارت . االستعماري، قد سنت منذ استقالهلا قوانني خمتلفة هتدف إىل محاية حقوق اإلنسان           
باإليـدز  اليت تسجل أعلى معدالت من اإلصـابة        البلدان  كذلك إىل أن ناميبيا كانت من بني        

وذكرت سنغافورة  . طفال األيتام ، وهي معدالت ختلف وراءها الكثري من األ       والعدوى بفريوسه 
يف جدول  اإليدز والعدوى بفريوسه    األولوية ملسألة   مل جتانب الّصواب عندما منحت      أن ناميبيا   

وأشارت كذلك إىل أن ناميبيا كانت مـن        . األعمال العام للتنمية الوطنية البشرية واالقتصادية     
لي لإلنفـاق العـام يف قطاعـات         اليت خصصت أعلى نسبة من الناتج اإلمجايل احمل        البلدانبني  

وذكرت سنغافورة أن ناميبيا وضعت برناجماً شامالً للرعاية الصحية األولية          . كالتعليم والصحة 
  . توصياتسنغافورةوقدمت . الصحية يف البالداملناطق يف مجيع 
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ورحبت تركيا بسن قانون مكافحة اجلرمية املنظمة ووضع قاعدة البيانات املتعلقـة              -٤٩
ات املتعلقة بضحايا االجتـار بالبـشر   ءالقائم على أساس اجلنس، مبا يف ذلك اإلحصا  بالعنف  

لضحايا االجتار والعنـف  كمالجئ املرافق االجتماعية   بتهيئة  وأحاطت علماً   . وعمل األطفال 
هيئـة تنظـيم   ورحبت بإنشاء . القائم على أساس اجلنس وتنظيم محالت توعية هبذه القضايا    

 املظامل وتعيني حمامٍ متخصص يف حقوق اإلنسان يف هذا املكتـب،            االتصاالت ومكتب أمني  
ـ     فوأثنت على تعاون ناميبيا مع منظمة اليونيسي        حلـديثي   يالد خبصوص إصدار شهادات امل

. باإليدز والعدوى بفريوسـه  وأحاطت علماً بتدين اإلصابات     .  وبطاقات هوية لأليتام   الوالدة
  . توصياتتركياوقدمت 

 جتاه إلغاء عقوبة اإلعدام وتعاوهنا مـع        ا باملوقف الذي اختذته ناميبي    يطالياإورحبت    -٥٠
اللجنة الدولية للصليب األمحر ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والـصليب األمحـر             

ويف ما يتعلق حبرية الصحافة واإلعالم، أشارت إىل أن انتقاد احلزب احلـاكم قـد               . النامييب
ية، إىل ردود فعل قاسية، مبا يف ذلك هتديد الصحفيني، ممـا            يؤدي يف بعض األوساط السياس    

وطلبت معلومات عن التدابري اليت تتخذها ناميبيا ملعاجلة هذه         . يدفعهم إىل انتهاج رقابة ذاتية    
للـصيانة  كما أشارت إىل اكتظاظ السجون ومراكز االحتجاز اليت تفتقر          . املشكلة بالتحديد 

ف املرتيل واإلدعاءات بالتعقيم القسري للنساء املـصابات        وتوقفت عند انتشار العن   . الكافية
  . توصياتيطالياإوقدمت .  يف املستشفيات العامةباإليدز والعدوى بفريوسه

وأشارت ناميبيا إىل أهنا نظمت زيارات إىل املزارع اليت أبلغ أن عمل األطفال فيهـا          -٥١
وستواصل . وتدابري لتفادي تكرارها  واختذت إجراءات ملنع هذه اجلرمية      . أمٌر يدعو إىل القلق   

احلـدود  االهتمام بقضايا عمل األطفال وستضمها إىل قضايا االجتار بالبشر، مبا يف ذلك عرب              
  .مع البلدان اجملاورة

وقد قررت صياغة سياسة    . وتعمل ناميبيا على القضاء على عدم املساواة االجتماعية         -٥٢
  ".   قتصادي العادلاإلطار اجلديد للتمكني اال"تطلق عليها اسم 

نه ُيعتـرف   أ ،مجلة من األمور منها    ناميبيا،   أوضحتورداً على األسئلة والتعليقات،       -٥٣
ولـيس  . ني طاملا أن ممارستهم للقانون التقليدي ال تتعارض مع الدسـتور          يبالزعماء التقليد 

ني ياء التقليـد  االفتراض أن الزعمغري الصحيحمن والزعماء التقليديون أدوات الستعباد املرأة   
جزء من عملية فهم على العكس من ذلك   . املساواة والعنف على أساس اجلنس     ميارسون عدم 

  .اإلصالح
 مـن    باملائة من السكان احلصول على ميـاه الـشرب         ٦٥وميكن اليوم ألكثر من       -٥٤

  . لتحقيق املزيد من االجنازات يف هذا اجملاليف وسعها وتقوم ناميبيا بكل ما . احلنفيات



A/HRC/17/14 

GE.11-12295 12 

ويتلقى قطاع  . االجنازات اليت أحرزهتا يف جمال التعليم     االستناد إىل   وستواصل ناميبيا     -٥٥
 اإلمجايل احمللي، يف حني يتلقى قطاع الصحة ثـاين          الناتج باملائة من    ٨التعليم منذ االستقالل    

  .من الدعم السنوي من امليزانيةأعلى نسبة 
إىل القضاء على عدم املساواة االجتماعية،       احلكومة الناميبية، سعياً منها إىل       وعمدت  -٥٦

  . صياغة اإلطار اجلديد للتمكني االقتصادي العادل
ففي . اإليدز والعدوى بفريوسه  مهمة يف ما خيص     خطوات  احلكومة الناميبية   واختذت    -٥٧

 ١٦، مقابل نسبة تصل اليوم إىل       بفريوس اإليدز  باملائة من النساء احلوامل      ٢٢التسعينات كان   
األدوية املضادة للفريوسات القهقريـة     ل توفري   ـدد الوفيات بفض  ـواخنفض كذلك ع  . ئةباملا

  .بدون مقابل
وتعمل احلكومة على توفري وجبات جمانية يف املدارس وأقرت منحاً خمصصة لأليتـام               -٥٨

  .وبرامج أخرى ملساعدهتم ومساعدة األطفال املستضعفني وكبار السن واحملاربني القدماء
ـ  بـالتعلم  مح سياسات نظام الفصل العنصري للناميبيني    ومل تس   -٥٩ شغل الوظـائف يف  ل

أما اليوم، فتستعني ناميبيـا خبـربات   . احملاكم، لذا كانت أعداد احملامني والقضاة منخفضة جداً      
  . اليت ُتعرب هلا عن امتناهناة اجملاورالبلدانمواطنيها، بينما ال تزال احملكمة العليا تتلقى الدعم من 

باإليـدز والعـدوى    يف موضوع التعقيم القسري للنساء يف سن احلمل املصابات          و  -٦٠
ىل ، قالت ناميبيا إهنا ال تنتهج سياسة من هذا القبيل وإن هذا االفتـراض يـستند إ                بفريوسه

  .إدعاءات تنظر فيها احملاكم
رهـا  ونوه املغرب بالتزامات ناميبيا وبثقافتها وتقاليدها الغنية اليت تـنعكس يف إطا             -٦١

، مبشروع القانون   فيما رّحب به  ،  بورّح. القانوين واملؤسسي الذي تعمل دائماً على حتسينه      
املتعلق بإعمال حقوق األطفال ومحايتها، الذي سيغطي، عند إقراره، مجيع التزامات ناميبيـة             

وعلى صـعيد   . وسأل عن األمهية اليت توليها لناميبيا ملشروع قانون مكافحة االجتار         . الدولية
املؤسسات، أشاد املغرب بالربملان السنوي لألطفـال ودوره يف تعزيـز حقـوق األطفـال               

وطلـب معلومـات    . واحترامها من خالل ضمان مشاركتهم احلرة والفعالة يف احلياة العامة         
. نـسان الدور الذي يؤديه مكتب أمني املظامل يف جمال التدريب على حقـوق اإل عن  إضافية  

  .وقدم املغرب توصيات
وأشارت شيلي إىل إدراك اجملتمع الدويل للواقع الذي تعيشه ناميبيا واجلهـود الـيت                -٦٢

تبذهلا لتحقيق املصاحلة الوطنية ومعاجلة أوجه عدم املساواة اهليكلية، ومها أمران حيويـان يف              
وتعتقد شيلي  .  والنهوض حبقوق اإلنسان   اليت تأخذ بالتعدّدية احلزبية   حسن سري الدميقراطيات    

" لفأ"يف الفئة   وتصنيفه  ء مكتب أمني املظامل بصفته مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان          أن إنشا 
. حبماية حقوق اإلنسان والنـهوض هبـا      جتاه اجملتمع   وفقاً ملبادئ باريس، يبّين التزام ناميبيا       

وسلطت شيلي الضوء على اجلهود اليت تبذهلا ناميبيا لوضع سياسات عامة تكفـل احلقـوق             



A/HRC/17/14 

13 GE.11-12295 

. ماعية والثقافية، وال سيما عمل احلكومة يف جمال التعليم والتعليم االبتدائي          االقتصادية واالجت 
  .توصياتوقدمت 

وأثنت النمسا على اجنازات ناميبيا منذ االستقالل لكنها أشارت إىل أن مثة حتديات               -٦٣
           وأعربت عن قلقها ألن املتهمني يف قضية اخليانة العظمـى يف كـابريفي،             . ال تزال تواجهها  

من دون حماكمة واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان حقهم يف          رهن االعتقال   ال يزالون   
ويف ما يتعلق بالعنف القائم على اجلنس، أثنت النمسا         . احملاكمة من دون أي تأخري غري مربر      

ى اللجنة املعنية بالقضاء عل   على سياسة عدم التسامح اليت تتبعها ناميبيا لكنها أشارت إىل أن            
 التمييز ضد املرأة دعت ناميبيا إىل إعادة النظر يف قانون املساواة بني األشخاص املتـزوجني               

الزجيات العرفية وسألت عن موعد دخول مـشروع        إطار   التمييز ضد املرأة يف      للقضاء على 
وطلبت النمسا كذلك معلومات حول اإلجراءات املتخـذة        . القانون ذي الصلة حيز التنفيذ    

  .توصياتوقدمت .  ضد اجملموعات واألقليات من الشعوب األصليةلوقف التمييز
 إزاء ما نقل عن مضايقات للـصحفيني واملؤسـسات          اوأعربت النرويج عن قلقه     -٦٤

وأشارت إىل أن الدستور    . اإلعالمية واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية       
الكثري مـن  حدوث  رير اجملتمع املدين تبّين     النامييب ينص على احلق يف حماكمة عادلة، لكن تقا        

التأخري يف عقد جلسات االستماع وتأجيالت متكررة للدعاوى املرفوعـة أمـام احملكمـة              
 ال يزال يتعني بذل املزيد من اجلهود      وأضافت أنه   . اجلنائية، بينما يبقى املتهمون قيد االعتقال     

 والفئاتحبماية حقوق الشعوب األصلية     وأشادت مببادرة ناميبيا املتعلقة     . بشأن حقوق املرأة  
  .وقدمت توصيات. املهمشة

تباع ناميبيا مبادئ الدميقراطية وتنظيمها انتخابـات       الوأعربت ماليزيا عن ارتياحها       -٦٥
وأشارت إىل احلاجة إىل    . منتظمة وسلمية على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية      متعاقبة و 

اجملاالت، مبا فيها الصعوبات املرتبطة بالعمالة، والتفـاوت يف         بذل املزيد من اجلهود يف بعض       
وأعربت ماليزيـا   . ، وحقوق الشعوب األصلية واألقليات    واإليدز والعدوى بفريوسه  الدخل،  

  .توصياتوقدمت . عن إمياهنا بالتزام احلكومة الناميبية حتقيق حتسينات يف هذه اجملاالت
 تواجهها ناميبيا يف تقدمي التقارير ضمن املهـل         وأشارت غانا إىل أن التحديات اليت       -٦٦

وأثنـت  . إىل هيئات املعاهدات املعنية حبقوق اإلنسان، يعزى إىل نقص املوارد البشرية    احملددة  
على برنامج ناميبيا الشامل بشأن الرعاية الصحية األولية، الذي طّبق منذ االستقالل يف مجيع              

 يف قطاع التعلـيم     ٢٠٠٠ امجتريها ناميبيا منذ ع   كما أشادت باإلصالحات اليت     . املقاطعات
والحظت أن منظمـة    . وحثتها على الثبات يف سعيها إىل تعميم التعليم على مجيع مواطنيها          

وال تزال اسـتجابة النظـام   .  إىل تفشي العنف ضد األطفال   ٢٠١٠اليونيسيف أشارت عام    
بتقدمي ية، ال سيما يف ما يتعلق القانوين حلاالت االغتصاب والعنف القائم على اجلنس غري كاف    

  .   وقدمت غانا توصية.هذه احلاالت إىل احملاكم
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 ناميبيا بشأن اجلهود الراميـة إىل معاجلـة         قّدمتها اليت   تورحبت السويد باملعلوما    -٦٧
وأشارت، مع إقرارها بأن الدستور ينص على حريـة         . اكتظاظ السجون ومراكز االحتجاز   

وطلبت احلـصول   . د تقارير عن وضع قيود على حرية الصحافة       التعبري والصحافة، إىل ورو   
 التمييز ضد املـرأة يف      روأشارت إىل استمرا  . هيئة تنظيم االتصاالت وأثره   على تقييم لقانون    

  . وقدمت توصيات.املمارسة ومن خالل التقاليد
ـ أ" يف الفئة    ن اهليئة الوطنية الناميبية حلقوق اإلنسا     بتصنيفونوهت أذربيجان     -٦٨ ". فل

وأشارت كذلك إىل التدابري املتخذة ملكافحة التمييز القائم على اجلنس والعنف ضد املرأة، مبا              
يف ذلك التشريع ضد االغتصاب وقانون املساواة بني األشخاص املتزوجني وقانون مكافحـة             

  .وقدمت توصيات. العنف املرتيل
ني تـشريعاهتا الداخليـة   وأشادت ليسوتو باخلطوات اليت خطتها ناميبيا للمجانسة ب        -٦٩

والصكوك اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وأعربت عن ارتياحها للجهود اليت تبذهلا            
والحظت ليسوتو وجود . يف جمال التعليم، عرب توفري تعليم جماين وإلزامي يف املدارس احلكومية

دودة ودعت اجملتمع الدويل إىل     بعض التحديات اليت تعود يف غالبيتها إىل القدرات واملوارد احمل         
  .توصياتوقدمت . تقدمي املساعدة الفنية واملالية الالزمة

وشددت أنغوال على الصالت اليت تربطها بناميبيا وأشارت إىل أن سياسة املـصاحلة         -٧٠
اليت تأخذ  والعفو أسهمت يف االنتقال الناجح والسلمي من الفصل العنصري إىل الدميقراطية            

علـى  وأثنـت  . إجراء انتخابات منتظمة ويف تعزيز املؤسسات، مبا يف ذلك    احلزبّيةبالتعّددية  
ـ     ممايف جمال محاية حقوق اإلنسان      لكوهنا قدوة   ناميبيا   تور ميثاقـاً    انعكس يف تضمني الدس

وأقرت أنغوال باجلهود اليت تبذهلا .  يف السلم واالستقرار اإلقليمينيللحقوق ورحبت مبسامهتها 
وأشادت خبفـض معـدالت     . ل دمج جمموعات اخلويسان اقتصادياً واجتماعياً     ناميبيا من أج  

األدويـة املـضادة للفريوسـات      وتسهيل احلصول على    باإليدز والعدوى بفريوسه    اإلصابة  
  . وقدمت توصية.  وشكرت ناميبيا على مساعدهتا يف قضايا الالجئنيالقهقرية

ية ملؤسسة ناميبيا الوطنيـة حلقـوق        احملكمة اجلنائية الدول   بتصنيفوأشادت زامبيا     -٧١
ومع إشادهتا باإلجنازات االقتصادية واالجتماعية اليت حققتها ناميبيا،        ". لفأ"اإلنسان يف الفئة    

مبا يف ذلك يف جمايل التعليم والصحة، أعربت زامبيا عن قلقها إزاء استمرار حتدي العنف ضد                
ية، فضالً عن عمل األطفال واملهاجرين      املرأة واألطفال وحثت ناميبيا على معاجلة هذه القض       

باإليدز والعـدوى   ستراتيجية املتعلقة   االورحبت باخلطة   . وتصنيف التعذيب كجرمية حمددة   
ذلك املـرض   والسياسة اليت تدعو مجيع أصحاب املصلحة إىل املشاركة يف مكافحة           بفريوسه  

  . وقدمت زامبيا توصيات. والعدوى بفريوسه
و أن ناميبيا ضّمنت دستورها ميثاقاً للحقوق ودعتها إىل وضع          والحظت بوركينا فاس    -٧٢

وأشارت إىل أن معاهدات حقوق اإلنسان ال تطّبـق يف          . مجيع فئات احلقوق على قدم املساواة     
مجيع احلاالت، مما حيد من تطبيقها، واستفسرت عن التدابري اليت تتخذها ناميبيا ملعاجلـة هـذا                
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وطلبت كذلك معلومات حول اخلطط املتعلقة      . ل الدستور ، مبا يف ذلك من خالل تعدي      عالوض
بدمج تعليم حقوق اإلنسان يف نظام التعليم وشجعت ناميبيا على مواصلة جهودها الراميـة إىل               

  .وقدمت بوركينا فاسو توصيات. حتسني حقوق الشعوب األصلية والنساء
 عـن طريـق   ا يف ذلك     على تعزيز ناميبيا حلقوق الشعوب األصلية، مب       موزامبيقوأثنت    -٧٣

كما نوهت  .  وختصيص املزارع والعمل اإلجيايب اخلاص بالعمالة وبرامج التغذية        الصناديق املصرفية، 
وأشـادت  .  أمني املظامل حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها والنهوض هبـا         ابالسلطات اليت يتمتع هب   

صحية يف مجيـع أحنـاء الـبالد        كذلك بالتعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي ونشر مرافق الرعاية ال        
وأثنت كذلك على التقدم احملرز يف جمال متكـني املـرأة وإلغـاء             . وحتسني خدمات هذه الرعاية   
 ناميبيا على مواصلة سن تشريعات بشأن االجتار        موزامبيقوشجعت  . املمارسات التقليدية التمييزية  

  .  والعدوى بفريوسهاإليدزبج خاصة موتنفيذ برابالبشر 
ب السودان بالنهج التشاوري الذي اعتمدته ناميبيا إلعداد تقريـر االسـتعراض            ورح  -٧٤

وأثىن على ناميبيا ملا أقرته من تشريعات وطنية متعددة تدعم الصكوك الدولية اخلاصة             . الشامل
ورحب بتصديق ناميبيا على عدد كبري من املعاهـدات اإلقليميـة والدوليـة             . حبقوق اإلنسان 

وطرح سؤاالً تعلق باملساواة بني اجلنسني، ال سـيما يف مـا يتعلـق              . ناخلاصة حبقوق اإلنسا  
وقـدم  . باجلهود اليت تبذهلا ناميبيا لضمان املساواة بني الرجال والنساء يف ملكيـة األراضـي             

  .السودان توصيات
وأشارت فرنسا إىل اكتظاظ السجون وممارسة التعذيب فيها واستفسرت عن التدابري           -٧٥

ء املعاملة خالل االحتجاز وحتسني ظروف احملتجزين وضمان حماكمتهم ضمن     املتخذة ملنع سو  
 وتساءلتوأشارت إىل تفشي العنف، مبا يف ذلك العنف اجلنسي ضد األطفال            . مهل معقولة 

 لتحسني فعالية اآلليات القائمة ملعاقبة أفعـال العنـف ضـد            اعن التدابري اليت تتخذها ناميبي    
 التدابري اليت تعتزم ناميبيا اختاذها ملعاجلة التمييز السائد ضد          واستفسرت عن . األطفال ومنعها 

الشعوب األصلية، الذي له تداعيات على الرعاية الصحية والـدخل والتعلـيم واخلـدمات              
  .  وقدت فرنسا توصيات. األساسية

أشارت نيكاراغوا إىل أن ناميبيا انطلقت يف دميقراطيتها بالتزام متني حبقوق اإلنسان        و  -٧٦
وتواجه ناميبيا صعوبات من قبيل الفقر املدقع، ألن واحداً باملائة فقـط            . واحلريات األساسية 

ورحبت نيكاراغوا بارتفاع اإلنفاق العام وأعربت عن دعمهـا         . من أراضيها صاحل للزراعة   
ومن بني التحديات اليت تواجهها ناميبيا . بيا االقتصادية واالجتماعية الطويلة األمد    لسياسة نامي 

 عدم املساواة اليت ورثتها عن نظام الفصل العنصري والـيت ميكـن             ارتفاع معدالت كذلك  
وشددت نيكاراغوا على   . ختطيها من خالل تضافر اجلهود يف إطار ثقافة موحدة من املساواة          

وقدمت . اهلدفتعتمد ناميبيا سياسة تعليم متينة، إن أرادت حتقيق هذه          أنه من الضروري أن     
  . نيكاراغوا توصية
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 لدى استعراض الوضـع يف      أال تغيب عن ذهنه،   وذكّرت باكستان اجمللس بضرورة       -٧٧
النظـر إليـه   كن ميناميبيا حقيقة قاسية مفادها أن الوضع احلايل حلقوق اإلنسان يف ناميبيا ال      

 عام من أبـشع انتـهاكات       ١٠٠رات أخرى، ألن ناميبيا عانت ألكثر من        مبعزل عن اعتبا  
وأحاطت باكستان علماً بعدد من . حلقوق اإلنسان خالل نظام الفصل العنصري االستعماري

التدابري اليت اختذهتا ناميبيا لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما اجلهود            
وأعربت باكـستان   .  الشعبية القواعدت الصحة والتعليم على مستوى      الرامية إىل توفري خدما   

عن ارتياحها للتقدم احملرز يف جمال النهوض باملرأة وتوقعت أن يؤدي التقدم يف مجيع جوانب               
 لوضع حد للعنف ضد املرأة، الذي ال يزال يشكل حتدياً بالنسبة           كفاحهااحلياة دوراً مهماً يف     

  .اكستان توصيةوقدمت ب. للمجتمع النامييب
 بتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقـوق النـساء       اوأثنت كندا على التزام ناميبي      -٧٨

ومـع  . ، وإلغاء التمييز ضد شعب السان   أيتام اإليدز والعدوى بفريوسه   واألطفال، ومساعدة   
   يف  لتعزيز اجلهود وتـصويبها   إقرارها بدور ناميبيا يف عملية كيمربيل، أشارت كندا إىل احلاجة           

وعلى الرغم من التدابري اليت اختذهتا ناميبيا،       .  باملاس املستخدم يف متويل الرتاعات     ما يتعلق باالجتار  
فهي ال تزال تشهد انتشار العنف املرتيل واالغتصاب وأوجه عدم املـساواة، مبـا يف ذلـك يف                  

عن تعقيم للنساء   وأعربت كندا كذلك عن قلقها إزاء ما ُينقل         . احلصول على األراضي وامتالكها   
.  والقيود اليت قد يفرضها قانون االتصاالت على اخلـصوصية  باإليدز والعدوى بفريوسه  املصابات  

  .  وقدمت كندا توصيات
  وأشارت أملانيا إىل تأخري البت يف القضايا الذي أبلغت عنه جلنة حقـوق اإلنـسان         -٧٩
يف قضية كابريفي وعن املوعد    عن التقدم احملرز    تقدمي أحدث املعلومات    ، وطلبت   ٢٠٠٤عام  

  .  وقدمت أملانيا توصيات. املرتقب لصدور حكم احملكمة
. سبانيا بانضمام ناميبيا إىل معظم الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان         إورحبت    -٨٠

ودعت ناميبيا إىل الشروع يف عملية التشاور مع ممثلي اجملتمع املدين واألشخاص مـن ذوي               
  .  وقدمت توصيات. يق التوصيات الواردة يف هذا االستعراضاإلعاقات بشأن تطب

اململكة املتحـدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتقدم الذي أحرزتـه          وأقرت    -٨١
واعترفت باملشاكل املرتبطة بقدرات الـشرطة ونظـامي الـسجون          . ناميبيا منذ االستقالل  

ن وتأخري االستماع يف القضايا املرفوعة إىل       والقضاء، لكنها أبدت قلقاً إزاء اكتظاظ السجو      
احملاكم لفترات طويلة، وهو ما ميكن اعتباره انتهاكاً لاللتزامات الدولية فضالً عن احلـق يف               

وقـدمت اململكـة املتحـدة      . حماكمة عادلة وافتراض الرباءة اللذين ينص عليهما الدستور       
  .توصيات

 حقـوق اإلنـسان وضـمان       زميبيا لتعزي وأشادت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا نا       -٨٢
 إىل دميقراطية برملانية وأشارت إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة          لاحترامها، ال سيما جهود االنتقا    

  . توصياتوقدمت . معنية حبقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
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يف وضـع   حتـسينات    ناميبيا من    أدخلتهوأثنت الواليات املتحدة األمريكية على ما         -٨٣
وباجتاه نسان على الرغم من التحديات األخرية وأشادت بإنشاء مكتب أمني املظامل         حقوق اإل 

وإذ أشارت الواليات املتحدة إىل انتشار      .  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان     النية إىل وضع  
العنف القائم على أساس اجلنس وممارسات تقليدية حتول دون استفادة النساء من حقـوقهن              

ألراضي، استفسرت عن املعلومات والتدابري اليت تتخذها ناميبيا ملكافحـة      يف اإلرث وملكية ا   
العنـف  بـشأن   ورحبت حبملة عدم التسامح     . هذه املمارسات التمييزية القائمة على اجلنس     

القائم على اجلنس واالجتار بالبشر، لكنها أعربت عن قلقها الفتقار ناميبيا للحماية التشريعية             
  .   وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات.  الصددوتدابري الوقاية يف هذا

. بت األرجنتني مببادرات ناميبيا لتعزيز مشاركة األطفـال يف احليـاة املدنيـة            ورّح  -٨٤
واستفسرت عن التدابري اليت تتخذها ناميبيا لتعزيز إدارة القضاء واإلجراءات الواجبة لتحسني            

عارة اهتمام خاص للنساء اللوايت يعـشن ظروفـاً         مشاركة النساء السياسية واالقتصادية، وإ    
  .  وقدمت األرجنتني توصيات. صعبة
وانعدام األمن الغـذائي    واإليدز والعدوى بفريوسه    ستراليا بتداعيات الفقر    أوأقرت    -٨٥

وأحاطـت علمـاً بـسجل ناميبيـا الغـين          . على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف ناميبيا      
سـتراليا  وإذ الحظت أ  . ن التشريعات الوطنية  ضم تنفيذ التزاماهتا    بالتصديقات لكنها دعتها إىل   

التقدم الذي أحرزته ناميبيا يف جمال تعزيز حقوق املرأة، أعربت عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعـة                
من حاالت االغتصاب والعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس اجلنس وسوء معاملة األطفال،             

رعاية الطفل  ستراليا ناميبيا على سن قانون      أوشجعت  .  بالبشر سي واالجتار مبا يف ذلك العنف اجلن    
  . ستراليا توصياتأوقدمت . ومحايته
إال أهنـا   . جنازات ناميبيا يف جماالت شىت من حقوق اإلنـسان         بإ إكوادوروأشادت    -٨٦

لبشرية أشارت إىل أنه ال يزال هناك حتديات تتطلب الكثري من اجلهود واملوارد االقتصادية وا             
وقـدمت  . وشجعت ناميبيا على مواصلة جهودها لكفالة املساواة واألمن وضمان احلقـوق          

  . توصياتإكوادور
 احملكمة اجلنائية الدولية ملكتب أمني املظامل النامييب يف         تصنيفوأثنت سلوفاكيا على      -٨٧

ن التعذيب  والحظت أ . ، ودمج ناميبيا تعليم حقوق اإلنسان يف مناهجها الوطنية        "لفأ"الفئة  
غري مصّنف كجرمية قانونية وأن احلق يف اخلضوع للمحاكمة من دون أي تأخري ال يطبـق                

ارتفاع عـدد   وأعربت عن قلقها إزاء     . بشكل تام، مشرية إىل التأخري يف بت القضايا العالقة        
وقـدمت سـلوفاكيا    . االقتـصادية األطفال دون سن الرابعة عشرة املنخرطني يف األنشطة         

  .توصيات
وأعربت عن تقديرها للمعلومات    . حرية الصحافة جودة مستوى   وأشارت التفيا إىل      -٨٨

اليت وفرهتا ناميبيا حول مسألة الدعوة الدائمة لإلجراءات اخلاصة وأشارت إىل طلب الزيارة             
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ميـاه الـشرب املأمونـة      املستقلة املعنية حبق احلصول على      األخري الذي تقدمت به اخلبرية      
   . وقدمت التفيا توصية. يوخدمات الصرف الصح

وأشادت سلوفينيا باحترام ناميبيا حق األطفال يف املشاركة يف احلياة املدنية، ال سيما               -٨٩
رعاية الطفل ومحايته، لكنها أعربت عن قلقها إزاء االجتار باألطفال          صياغة قانون   عن طريق   

ية الصحية املالئمة، مبا    وبغاء األطفال وعملهم، وعدم تيسر استفادة النساء من خدمات الرعا         
يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وانتشار اإلجهاض غـري القـانوين وارتفـاع              

يا كما أشارت سلوفين  . ووفيات األمومة باإليدز والعدوى بفريوسه    معدالت النساء املصابات    
  .توصياتوقدمت  .ثنيةإىل استمرار التمييز على أسس إ

ناميبيا املتعلقة باملصاحلة الوطنية وشجعت سـلطاهتا علـى         النيجر بسياسة    توأشاد  -٩٠
مواصلة السياسات البّناءة اليت تتبعها يف جماالت الصحة والتعليم والنهوض بالفئات األكثـر             

 مع التقدير مشاركة النساء يف التقدم الدميقراطي، مبا         توالحظ. استضعافاً يف اجملتمع ومحايتها   
وأتاحت السياسات القطاعية الـيت     .  ويف املناصب املنتخبة   يف ذلك اخنراطهن يف صنع القرار     

  .    النيجر توصياتتوقدم. تتبعها ناميبيا حتوهلا إىل بلد متوسط الدخل
. محاية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا      جمال  وأثنت أوغندا على إجنازات ناميبيا يف         -٩١

النمطية املتعلقـة   أمناط السلوك اليت تكرس سلطة الرجل والقوالب        والحظت استمرار بعض    
أن يؤثر قـانون الـسلطات      احتمال  بأدوار كل من املرأة والرجل، وأعربت عن قلقها إزاء          

 التقليدية سلباً على النساء إلتاحته دميومة استخدام األعراف واملمارسات الثقافية والتقليديـة           
وحثـت  . واغل ملعاجلة هذه الـش    ااملسيئة للنساء، واستفسرت عن التدابري اليت تتخذها ناميبي       

  .  وقدمت توصيات. اجملتمع الدويل على توفري املساعدة املطلوبة
لتحسن تعزيز حقـوق    ناميبيا ملواصلتها بذل جهود دؤوبة       على   سموريشيووأثنت    -٩٢

تنفيذ سياسات استراتيجية أدت إىل تصنيف ناميبيا بني الـدول          عن طريق   اإلنسان ومحايتها   
             للعـيش ونوعيـة احليـاة    اجلديدها وفقاً للمؤشر الدويل   اخلمس األوىل اليت يطيب العيش في     

وعملت ناميبيا على الدوام، بصفتها عضواً يف االحتاد األفريقي، علـى دعـم             . ٢٠١١لعام  
وأشادت . املبادرات اإلقليمية والدولية حلماية احلقوق األساسية، مبا يف ذلك امليثاق األفريقي          

ى العديد من املعاهدات األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان والتـصديق           عل ناميبيا بتوقيع   سموريشيو
املـساواة االجتماعيـة     وأثنت كذلك على اجلهود اليت تبذهلا ناميبيا ملعاجلة أوجه عـدم          . عليها

وقـدمت  . "٢٠٣٠رؤيـة    "-تنفيذ خطتها االستراتيجية الطويلة األمد      عن طريق   واالقتصادية  
  . توصياتسموريشيو

 اليت تبذهلا حلماية األقليات     ناميبيا للجهود مجهورية الكونغو الدميقراطية على     وأثنت    -٩٣
من الشعوب األصلية ورحبت بالتقدم االجتماعي والقانوين والسياسي احملرز يف جمال متكـني             

 معلومات عن تداعيات سياسة الفصل العنصري السابقة والتقدم احملرز يف تقدميوطلبت . املرأة
  .والعدوى بفريوسهاإليدز حماربة 
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ورداً على هذه التعليقات، أكدت ناميبيا أهنا ستضع حيز التنفيذ عملية السـتعراض               -٩٤
ورداً على األسئلة   . حىت اآلن واليت قد ترغب يف التصديق عليها       مل تنضّم إليها    املعاهدات اليت   

 كبرياً من املهاجرين،    عدداًتؤوي  املتعلقة باتفاقية العمال املهاجرين، أشارت ناميبيا إىل أهنا ال          
   . حىت وإن مل يكن من احملظور أن يتقدم أي كان للعمل يف ناميبيا

وختاماً، شددت ناميبيا على أهنا ستواصل بذل اجلهود إلزالة العقبات املاثلة أمـام               -٩٥
وستأخذ بعني االعتبار كل الشواغل اليت ُعّبـر عنـها          . التمتع التام حبقوق اإلنسان يف ناميبيا     

وتتناول أولوياهتا الرئيسية يف الوقت احلايل األمـن الغـذائي والتعلـيم            . ل االستعراض خال
أهنا أن يراعي   وطلبت إىل اجملتمع الدويل     . والصحة اليت تستحوذ على جزء كبري من ميزانيتها       
  .حاجتها للمساعدة الدوليةاستمرار تفهم يمل حتصل على استقالهلا إال منذ زمن غري بعيد وأن 

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
وأعلنـت  نظرت ناميبيا يف التوصيات التالية اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي،             -٩٦
  : تأييدها هلاعن

امات مبوجب اتفاقية حقـوق الطفـل        بااللتز للوفاءتكثيف اجلهود     -١-٩٦
  ؛)سترالياأ(

ب متاشياً مع   استعراض إطار القانون اجلنائي هبدف دمج جرمية التعذي         -٢-٩٦
  ؛ )سلوفاكيا(الدولية ا هتالتزاما
اعتماد تشريعات مالئمة بشأن االجتار بالبشر وحظـر اسـتخدام            -٣-٩٦

دون  ملمارسة البغاء وضمان عدم اخنراط األطفال        تقدميهماألطفال أو توفريهم أو     
  ؛)سلوفينيا(األطفال سن الرابعة عشرة يف سوق عمل 

 ما خيص عملية سن تشريع خاص باالجتار        مضاعفة ناميبيا جهودها يف     -٤-٩٦
  ؛)أذربيجان(بالبشر 

التشريع اخلاص باالجتار بالبشر وتطبيقه، واللجوء يف     التعجيل بتمرير     -٥-٩٦
ملقاضاة  اجلرمية املنظمة،    مكافحةإىل القوانني احلالية، من قبيل قانون        ذلكانتظار  

الواليات (ت املالئمة حبقهم وجرائم العمل وإنزال العقوبامرتكيب اجلرائم اجلنسية 
  ؛)املتحدة األمريكية

              مـن العنـف،    محاية األطفـال قانونيـاً واجتماعيـاً      تعزيز آليات     -٦-٩٦
  ؛)فرنسا(ته  ضحييقعون نسي، الذياجلوال سيما العنف 

رتبطة باتفاقيـة   مع االلتزامات امل  الوطنية   التشريعات   ساقاتضمان    -٧-٩٦
  ؛)سبانياإ(توكوهلا االختياري عاقة وبرواإل حقوق األشخاص ذوي
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  للتشريعات الوطنيـة، وتعديلـها إذا      الشروع يف عملية استعراض     -٨-٩٦
  ؛)سبانياإ(اقتضى األمر ذلك 

           من أجل معاجلة الشواغل املرتبطة بعمل األطفال،       جهودهامواصلة    -٩-٩٦
               اميبيـا برنامج عمل القـضاء علـى عمـل األطفـال يف ن           عن طريق   ال سيما   

  ؛ )واناستبو (٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة 
ربنامج عمل القضاء علـى     مضاعفة اجلهود من أجل التطبيق التام ل        -١٠-٩٦

  ؛)ماليزيا (٢٠١٢-٢٠٠٨عمل األطفال يف ناميبيا للفترة 
مواصلة تطبيق االسـتراتيجيات وخطـط التنميـة االجتماعيـة            -١١-٩٦

  ؛)كوبا(واالقتصادية يف البلد 
، ٢٠٣٠ االقتصادية واالجتماعية يف إطار الرؤيـة        سياساهتامواصلة    -١٢-٩٦

 إيالء اهتمام أكرب للربامج اهلادفة إىل مكافحة الفقر والتخفيـف مـن             عن طريق 
  ؛)اجلزائر(أوجه عدم املساواة االجتماعية 

هيئات املعاهدات  مراعاة رؤى   تعزيز حقوق املرأة والطفل مع      زيادة    -١٣-٩٦
  ؛)يطالياإ(ومة األمم املتحدة ذات الصلة التابعة ملنظ

مواصلة السياسة اليت تتبعها لتعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها       -١٤-٩٦
 تضمينها تدابري إضافية تكفل ممارسة مجيع مكونات اجملتمـع النـامييب            عن طريق 

  ؛)١()املغرب (ها بشكل تام، مع احملافظة على تقاليدها وهويتهاقحلقو
           سياساهتا النموذجية إزاء املساواة بني اجلنـسني،      ت يف مواصلة    الثبا  -١٥-٩٦

 تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على العنف القـائم علـى            عن طريق ال سيما   
  ؛)ليسوتو( اجلنسنوع أساس 
           ،بشكل منـهجي   املصّنفة وحتليلها وضع آليات تتيح مجع البيانات        -١٦-٩٦
عالية هذه السياسات واملبادرات الرامية إىل احلد من العنف ضد           تقييم ف  يسّهلمما  

    ؛)كندا(النساء والقضاء عليه 
  ؛)النيجر ( سياسة املصاحلة الوطنية بروح من الوفاقمواصلة  -١٧-٩٦
هنج تشاركي وشامل مع اجملتمع املدين يف تطبيـق توصـيات           اتباع    -١٨-٩٦

  ؛)النرويج (االستعراض الدوري الشامل،

__________ 

 ومحايتها  املستضعفنيمواصلة السياسة اليت تتبعها لتعزيز حقوق       :  خالل احلوار التفاعلي   وردتلتوصية كما   ا )١(
بـشكل تـام، مـع    حلقوقها تضمينها تدابري إضافية تكفل ممارسة مجيع مكونات اجملتمع النامييب   عن طريق   

 .)املغرب(احملافظة على تقاليدها وهويتها 
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السعي للحصول على مساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           -١٩-٩٦
  ؛)أذربيجان ( يف ما يتعلق بالقيود البشرية واملادية اليت تواجهها ناميبياالتقنية
يف ما يتعلق    التقنيةطلب مساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         -٢٠-٩٦

  ؛)بوركينا فاسو( بإعداد التقارير اليت ينبغي رفعها إىل هيئات املعاهدات
مواصلة اختاذ تدابري فعالة للقضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة               -٢١-٩٦

تماثل للدخل، وتعزيز تنمية سليمة ومستدامة  غري امل االجتماعية، من قبيل التوزيع     
  ؛ )الصني(القتصاد البلد وجمتمعه 

بذل املزيد من اجلهود لسن تشريعات إضـافية والقيـام حبمـالت              -٢٢-٩٦
 للقضاء على تداعيات التمييز العنـصري يف مجيـع أشـكاله            والُنصح للتوعية

  ؛)السودان(
الفصل العنصري والتمييـز يف خمتلـف       جهودها ملكافحة   مواصلة    -٢٣-٩٦

إعالن التعليم، ومواصلة اختاذ تدابري خاصة يف سياق        جمال  اجملاالت، ال سيما يف     
  ؛)فلسطني( وبرنامج عمل ديربان

ثقافة عدم املساواة املوروثة عن نظـام       حتطيم  ار يف   مواصلة االستثم   -٢٤-٩٦
  ؛)نيكاراغوا (الفصل العنصري، من زاوية تعزيز حقوق اإلنسان

األشخاص الذي ال يتكلمون سوى اللغات غري       عدم حرمان   ضمان    -٢٥-٩٦
 الرمسية اليت يستخدمها الكثري من السكان، من االستفادة من اخلدمات العامـة           

  ؛)النمسا(
عمـالً بالتزاماهتـا   فعالة لضمان معاملة متساوية للنساء    اذ تدابري   اخت  -٢٦-٩٦

  ؛)السويد (اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الدولية يف إطار
تعزيز التشريعات واإلسراع يف تنفيذ التشريعات القائمة هبدف تعزيز        -٢٧-٩٦

  ؛)السويد (حقوق املرأة ومحايتها
  ؛)تركيا (املرأة يف املشاركة يف احلياة املدنيةتعزيز حقوق   -٢٨-٩٦
زيادة التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة وحماربة القوالب النمطية            -٢٩-٩٦

  ؛)املغرب (اليت قد تؤثر على متتع املرأة حبقوقها األساسية
وضع حد جلميع املمارسات التقليديـة      الرامية إىل   جهودها  مواصلة    -٣٠-٩٦

  ؛)أذربيجان (والب النمطية اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأةالسلبية والق
مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة       الرامية إىل    جهودهامواصلة    -٣١-٩٦

واملعاقبة عليها ووضع حد هلا، فضالً عن ختطي القوالب النمطية اليت تـؤدي إىل              
  ؛)األرجنتني(اجلنس نوع متييز يقوم على أساس 
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املمارسات والتقاليد الثقافية مؤذية للمرأة أو أن تـسبب         أال تكون     -٣٢-٩٦
التمييز ضدها، مبا أن النساء الناميبيات ناضلن إىل جانب الرجال وعلـى قـدم              
املساواة معهم خالل معركة ناميبيا من أجل التحرير الوطين، وأن تلقى النـساء             

  ؛)أنغوال (التقدير واالهتمام الواجبني من قبل اجملتمع
النساء يف إطار الزواج العريف بنفس احلقوق اليت مينحها         متّتع  ان  ضم  -٣٣-٩٦

  ؛)النمسا (إياها الزواج املدين
العمل بالتعاون مع السلطات التقليديـة علـى صـياغة وتنفيـذ              -٣٤-٩٦

استراتيجية ترمي إىل القضاء على املمارسات التقليدية التمييزية ضد املرأة، مبا يف            
  ؛)كندا (لكيتهاذلك احلصول على األراضي وم

 املساواة وعدم التمييز ومـضاعفة ناميبيـا        حتقيقالترويج لسياسة     -٣٥-٩٦
جلهودها الرامية إىل احلد من الفقر عرب تدابري اقتصادية واجتماعية تكفل تساوي            
 الفرص للمواطنني يف احلياة االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية يف البلـد             

  ؛)سبانياإ(
عـن   اجلهود حملاربة العنف القائم على اجلنس، خاصة بذل املزيد من   -٣٦-٩٦

اختاذ تدابري سياسية لزيادة متثيل املرأة يف وظائف صنع القرار ويف اإلدارة            طريق  
  ؛)سبانياإ (العامة
اختاذ تدابري فعالة لتعزيز استفادة األشخاص الذين ال يتكلمون اللغة            -٣٧-٩٦

  ؛)أملانيا (الرمسية من اخلدمات العامة
استفادة األشخاص الذين ال يتكلمـون اللغـة        اعتماد تدابري تضمن      -٣٨-٩٦
نكليزية من اخلدمات العامة، مبا أهنم يشكلون نـسبة كـبرية مـن سـكان               إلا

  ؛)سبانياإ (٢٠٠٤وسبق للجنة حقوق اإلنسان أن أوصت بذلك عام .ناميبيا
سـائل  مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وو      الوثيق  التعاون    -٣٩-٩٦

 عن حقوق اإلنسان    نيومؤسسات اإلعالم واملدافع  تعّرض الصحفيني   اإلعالم ملنع   
  ؛)النرويج(واملنظمات غري احلكومية للمضايقات والتهديدات يف املستقبل 

تعلقة بالعنف ضد املرأة وإنفاذهـا       امل لتطبيق القوانني اختاذ خطوات     -٤٠-٩٦
نف من االستفادة من اإلطـار      ضحايا الع متكن   والتأكد من    على النحو الكامل،  

  ؛)جنوب أفريقيا (القانوين القائم
وضع القضاء على التمييز والعنف ضد املـرأة علـى رأس سـلم               -٤١-٩٦

  ؛)النرويج( األولويات
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التطبيق الكامل للتشريعات اخلاصة مبحاربة التمييز والعنف، ال سيما           -٤٢-٩٦
لق باستفادة الضحايا مـن     اجلنسي منه، ضد النساء والفتيات، وخاصة يف ما يتع        

 وعناصـر الـشرطة      القضاء والقـضاة   العاملني يف سلك  القضاء وتدريب   ٍُسُبل  
  ؛)فرنسا (هذه املشكلةللتعاطي مع 

نـوع  التحرك سريعاً لوضع خطة وطنية ملكافحة العنف القائم على            -٤٣-٩٦
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (اجلنس، مبا يف ذلك االجتار بالبشر

وضع إجراءات موحدة للتعرف على الضحايا وتوفري احلماية هلـم،            -٤٤-٩٦
وإجراء محالت توعية عامة مبسألة االجتار بالبشر، وتضمني منهج تدريب الشرطة           

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (تدريبات خاصة مبكافحة االجتار بالبشر
حتسني ظروف العيش والبنية التحتيـة يف مراكـز االحتجـاز يف              -٤٥-٩٦
  ؛)يطالياإ( البلد
سعياً إىل توفري احلماية التامة حلقوق مجيـع النـاميبيني، مالحقـة              -٤٦-٩٦

  ؛)زمبابوي (االنفصاليني وحماسبتهم
اختاذ خطوات من شأهنا ضمان إجراء احملاكمات يف مهـل زمنيـة              -٤٧-٩٦

  ؛)النمسا(معقولة، واختاذ تدابري خاصة ملعاجلة التأخري يف القضايا اجلنائية 
مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان إجراء احملاكمات يف مهل زمنيـة             -٤٨-٩٦

  ؛)سلوفاكيا (معقولة
 ات اليت يواجههـا   ورية ملعاجلة قضايا قصور اإلمكان    اختاذ إجراءات ف    -٤٩-٩٦

 الشرطة والقضاء، مبا يف ذلك خفض املهل الزمنية اليت تقتضيها احملـاكم             قطاعا
  ؛)كة املتحدةاململ(للنظر يف الدعاوى القضائية 

التحقيق يف الدعاوى وتقييم إمكانية حتسني املرافق يف السجون احمللية    -٥٠-٩٦
  ؛)النرويج(

اختاذ إجراءات حلماية حقوق السجناء اإلنسانية ولفصل الـسجناء           -٥١-٩٦
  ؛)السويد (األحداث عن البالغني

ـ           -٥٢-٩٦ ون تعزيز الوحدات اخلاصة بالنساء واألطفال اليت يعمل فيها موظف
  ؛)غانا ( توفري موارد بشرية ولوجستيةعن طريقمن الشرطة، 

إجراء حتقيقات معمقة ونزيهة يف مجيع إدعاءات التمييز ضد املـرأة             -٥٣-٩٦
  ؛)السويد(
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التحقيق يف البالغات عن التعقيم القسري أو اإلجبـاري للنـساء             -٥٤-٩٦
بشأن يف النساء   واختاذ إجراءات لضمان تثق   والعدوى بفريوسه   اإليدز  باملصابات  

  ؛)اململكة املتحدة(آثار التعقيم واخليارات املتاحة هلن 
تشجيع تسجيل الزجيات العرفية ومـنح      الة من أجل    فعاختاذ تدابري     -٥٥-٩٦

نساء وأطفال هذه الزجيات نفس حقوق النساء املتزوجات مبوجب القانون املدين           
  ؛)الربتغال (وأطفاهلن

ضمان حرية تعبري األفراد ووسائل اإلعالم أجل الة من فعاختاذ تدابري   -٥٦-٩٦
  ؛)السويد(

الرامية إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    جهودها  مواصلة    -٥٧-٩٦
والثقافية وإطالق سياسات وطنية لضمان حقوق الشعب وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة        

  ؛)نيجرييا (للتنمية االجتماعية واالقتصادية
وطلب مـساعدة منظمـة      دفة إىل مكافحة اإليدز   تعزيز التدابري اهلا    -٥٨-٩٦

  ؛)املغرب( لزم األمر إذاالصحة العاملية، 
  ؛)باكستان(اإليدز والعدوى بفريوسه مكافحة ها يف مواصلة جهود  -٥٩-٩٦
إعطاء تعليمات واضحة جلميع مسؤويل الصحة ملنع تعقيم النـساء            -٦٠-٩٦

  ؛)كندا( على علم بذلك أن يكّنمن دون والعدوى بفريوسه اإليدز باملصابات 
الـربامج  التثقيف اجلنسي، على حنو شامل، وخاصـة        برامج  تعزيز    -٦١-٩٦

للمراهقني، مع إيالء اهتمام خاص للوقاية من احلمـل املبكـر ومـن             املوّجهة  
  ؛)املكسيك( والعدوى بفريوسه اإليدزواألمراض املنقولة جنسياً 

 ملواجهة التحـديات    تقنيةوالالسعي للحصول على املساعدة املالية        -٦٢-٩٦
العجز الغذائي وتـواتر    يف استمرار   ، املتمثلة   برنامج األغذية العاملي  اليت حددها   

  ؛)املغرب(سوء التغذية وارتفاع معدالت اجلفاف 
مشاريع القروض الصغرية جداً والتمويل هبدف توسيع       نطاق  توسيع    -٦٣-٩٦

ملساواة يف توزيـع الـدخل،      أوجه عدم ا  واحلّد من   االقتصاد النظامي يف ناميبيا     
  ؛)ماليزيا(بشكل تدرجيي 

اختاذ تدابري فعالة لضمان استفادة مجيع النساء من مرافـق صـحية              -٦٤-٩٦
  ؛)أملانيا (مالئمة
 تنميـة اجملموعـات     وحفزتكثيف اجلهود اهلادفة إىل احلد من الفقر          -٦٥-٩٦

 القـرارات   الشعوب األصلية، وإشـراكها يف    جمتمعات  األكثر هتميشاً، ال سيما     
  ؛)املكسيك (املرتبطة حبقوقها ومصاحلها



A/HRC/17/14 

25 GE.11-12295 

اختاذ كل اإلجراءات الالزمة لضمان استفادة مجيـع النـساء مـن              -٦٦-٩٦
خدمات صحية مالئمة، مبا يف ذلك خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة              

  ؛)سلوفينيا(
، مبا يف ذلك مجاعـات الـسان        الفئات اإلثنية ضمان استفادة أفراد      -٦٧-٩٦

 ، من التعليم والعمالة والرعاية الصحية وغريها من اخلدمات األساسـية          وهيمبا
  ؛)سلوفينيا(

مواصلة ناميبيا لسياسة التعليم اليت تتبعها مع التركيز بشكل خاص            -٦٨-٩٦
  ؛)النيجر (على تعليم الفتيات

اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للقضاء على التمييز ضد الـشعوب            -٦٩-٩٦
  ؛)فرنسا (األصلية

إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق      صياغة ورقة بيضاء تتماشى مع        -٧٠-٩٦
 وتأخذ يف احلسبان التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء علـى           الشعوب األصلية 

بعثـة الفريـق العامـل املعـين     التمييز العنصري ومنظمة العمـل الدوليـة، و       
  ؛)النرويج( نساناجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق اإل/بالشعوب

 من قبل اجملتمع الدويل لتيسري تنفيـذ        تقنّيةالنظر يف طلب مساعدة       -٧١-٩٦
  ؛)أوغندا(التزاماهتا يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

دولية لضمان استدامة   تقنية  مواصلة السعي للحصول على مساعدة        -٧٢-٩٦
 اشياً مع سياساهتا الوطنيـة    جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مت       

  ).نيجرييا(
            تعرب ناميبيا عن تأييدها للتوصيات التالية وتعترب أهنا قـد نفـذّت أو أهنـا يف                 -٩٧

  :طور التنفيذ
مراجعة القانون املتعلق باملساواة بني الزوجات هبدف مكافحة التمييز     -١-٩٧

حبقوق امللكية، حبيث تكـون     الزجيات العرفية يف ما يتعلق      إطار  ضد الزوجات يف    
إطـار   يف الزجيات العرفية هي نفس احلقـوق املمنوحـة يف            ااحلقوق املعترف هب  

  ؛ )املكسيك(الزجيات املدنية 
إمكانية تعزيز قدرات مكتب أمني املظامل املؤسسية والتشغيلية        ي  ّرحت  -٢-٩٧

  ؛  )ماليزيا(من خالل ختصيص موارد بشرية ومالية هلذا املكتب 
تزويد مكتب أمني املظامل باملوارد املالية والبشرية الالزمة ليتسىن لـه             -٣-٩٧

  ؛)النيجر(تنفيذ خطة عمله 
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واصلة انتهاج السياسات املالئمة، من قبيل برنامج العمل للقضاء          م  -٤-٩٧
، ال سيما يف ما خيـص اتفاقيـة         ٢٠١٢-٢٠٠٨على عمل األطفال يف ناميبيا      

صة حبظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال          اخلا ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     
واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، هبدف معاجلـة ظـاهرة عمـل األطفـال             

  ؛)سلوفاكيا(
تطبيق املزيد من السياسات لضمان املساواة بني اجلنسني يف اجملتمـع        -٥-٩٧

  ؛)جنوب أفريقيا(وتعزيز النهوض حبقوق املرأة 
أولويـات خطـط    قّمة  على  مواصلة وضع قطاعي التعليم والصحة        -٦-٩٧

  ؛ )سنغافورة(ناميبيا اإلمنائية 
وضع خطة عمل وطنية بشأن القضاء على العنف ضد املرأة وتعزيز             -٧-٩٧

اجلهود للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد    
  ؛ )سترالياأ(املرأة 
نسني وحقـوق املـرأة يف   النظر يف اختاذ تدابري تعزز املساواة بني اجل      -٨-٩٧

  ؛)شيلي(اإلطار املعياري الداخلي 
مواصلة اجلهود اهلادفة إىل مكافحة العنف ضد الفتيـان والفتيـات             -٩-٩٧

  ؛)األرجنتني(ومعاقبته والقضاء عليه 
 حلملة عدم التـسامح "ختصيص املوارد الالزمة من أجل التنفيذ التام    -١٠-٩٧

وضمان االلتزام،  " ا يف ذلك االجتار بالبشر    مع العنف القائم على نوع اجلنس، مب      
احلملة للتأكيد على أن العنف ضد املرأة هـو         بعلى أعلى املستويات السياسية،     

 النمطية اليت تدمي املمارسـات      والقوالبفعل غري مقبول، والتصدي للتصرفات      
  ؛)كندا(التمييزية الضارة والعنيفة حبق املرأة 

 مكافحة العنف ضد املـرأة واألطفـال        تكثيف اجلهود الرامية إىل     -١١-٩٧
  ؛ )أملانيا(

النظر يف مواصلة زيادة ختصيص موارد إضافية لقطاعـات التعلـيم             -١٢-٩٧
  ؛)زمبابوي(والصحة والعمالة 

مواصلة تطبيق برامج وتدابري لتحسني التمتع باحلق يف التعليم واحلق            -١٣-٩٧
  ؛)كوبا( بفريوسه والعدوىيف الصحة، مبا يف ذلك معاجلة جائحة اإليدز 

باإليـدز  [منح األولوية القصوى ملواصلة خفض معـدل اإلصـابة            -١٤-٩٧
  ؛ )اجلزائر( ال سيما بني احلوامل ]هفريوسوالعدوى ب
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اإليـدز  من  ج اخلاصة بتوفري الرعاية والعالج للوقاية       مواصلة الربام   -١٥-٩٧
  ؛ )سنغافورة(وتعزيزها  والعدوى بفريوسه

 من األم إىل    انتقال فريوس اإليدز  نهجي للوقاية من    اعتماد أسلوب م    -١٦-٩٧
  ؛)تركيا( الطفل
لة هبدف الوصول   نقّتالبحث يف إمكانية إنشاء شبكة من العيادات امل         -١٧-٩٧

  ؛)ماليزيا(شاسعة يف مناطق جغرافية املبعثرين إىل السكان 
مواصلة العمل على تـوفري ميـاه الـشرب يف املنـاطق املأهولـة              -١٨-٩٧

  .)السودان(
 التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسب، علـى  ناميبياستبحث    -٩٨
 /حزيـران ة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، اليت ستعقد يف         يتجاوز موعد الدورة السابع    أال

  :٢٠١١ يونيه
النظر يف التصديق على مجيع الصكوك الدولية اليت مل تصبح طرفـاً              -١-٩٨

  ؛ )نيجرييا( إدراجها يف تشريعاهتا الوطنية فيها بعد والسعي إىل
أن تصبح طرفاُ يف املعاهدات الدولية الرئيـسية املتعلقـة حبقـوق              -٢-٩٨

  ؛ )النمسا(اإلنسان اليت مل تنضم إليها بعد 
االتفاقية الدولية املعنية حبماية :  التالية الصكوك الدولية التصديق على     -٣-٩٨

د أسرهم، واالتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع        حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا    
تفاقية مناهضة التعذيب الربوتوكول اإلضايف الاألشخاص من االختفاء القسري، و   

وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                
 الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        امللحق بالعهد والربوتوكول االختياري   

  ؛)إكوادور(اعية والثقافية واالجتم
تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     الربوتوكول اإلضايف ال  التوقيع على     -٤-٩٨

ـ     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ        ه نسانية أو املهينة والتصديق علي
  ؛)السويد(

االتفاقية الدولية املعنية حبماية حقـوق      على  ناميبيا التصديق   ل ينبغي  -٥-٩٨
  ؛)زامبيا(لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم  مجيع ا
التصديق على االتفاقية الدولية املعنية حبماية حقوق مجيـع العمـال             -٦-٩٨

  ؛ ) فاسوابوركين(املهاجرين وأفراد أسرهم 
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النظر، انطالقاً من روح االلتزام الذي حيركها، يف إمكانية التصديق            -٧-٩٨
قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم   على االتفاقية الدولية املعنية حبماية ح     

  ؛)اجلزائر(
تفاقية مناهضة التعذيب وغريه    الربوتوكول اإلضايف ال  االنضمام إىل     -٨-٩٨

 يف  وإدراجـه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة             
  ؛ )سترالياأ(تشريعاهتا الوطنية 

تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     يف ال الربوتوكول اإلضا التوقيع على     -٩-٩٨
 نسانية أو املهينة والتصديق عليـه     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ       

  ؛)اململكة املتحدة(
تفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     الربوتوكول اإلضايف ال  التوقيع على     -١٠-٩٨

 ،ة والتصديق عليـه   نسانية أو املهين  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ       
  ؛)فرنسا( مستقلة لتفتيش أماكن احلرمان من احلرية ووضع آلية وطنية

تفاقية مناهـضة   الربوتوكول اإلضايف ال  النظر يف أن تصبح طرفاً يف         -١١-٩٨
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

  ؛)أوغندا(
تفاقية مناهضة التعذيب   الربوتوكول اإلضايف ال  ع على   النظر يف التوقي    -١٢-٩٨

نسانية أو املهينة والتـصديق  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ   
  ؛)سموريشيو (عليه
التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            -١٣-٩٨

  ؛ )فرنسا(التعذيب  تشكل صكاً هاماً للوقاية من أهناالقسري، مبا 
الدويل اخلـاص   امللحق بالعهد   التوقيع على الربوتوكول االختياري       -١٤-٩٨

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتصديق عليه يف أسرع وقت ممكن،          
مما يتيح رفع الدعاوى الشخصية ضد االنتهاكات املزعومة هلذه احلقوق لتنظـر            

  ؛ )الربتغال(االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيها اللجنة املعنية باحلقوق 
الدويل اخلـاص   امللحق بالعهد   الربوتوكول االختياري   التوقيع على     -١٥-٩٨

تفاقية مناهضة  الربوتوكول اإلضايف ال  و باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
و املهينـة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أ          

  ؛)سبانياإ (يع األشخاص من االختفاء القسريواالتفاقية الدولية حلماية مج
امللحـق بالعهـد    الربوتوكول االختياري   أن تصبح ناميبيا طرفاً يف        -١٦-٩٨

 االختياري  والربوتوكول الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
روب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو         تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ض     ال
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االتفاقية الدولية املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         الالإنسانية أو املهينة  
 وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          

  ؛ )األرجنتني(
ة املهاجرين بغيـة     من اتفاقي  ٢٦إعادة النظر يف التحفظ على املادة         -١٧-٩٨

السماح لألشخاص املعترف بوضعهم كالجئني حبرية التحرك واإلقامة وتوسـيع          
  ؛ )إكوادور(ذلك ليشمل طاليب اللجوء 

 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤اتفاقية عام   التصديق على     -١٨-٩٨
  ؛)سلوفاكيا ( املتعلقة باحلد من انعدام اجلنسية١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

   ؛)النيجر(مل تنّضم إليها بعد توقيع االتفاقيات والربوتوكوالت اليت   -١٩-٩٨
 اخلاصة  اجلهات املسؤولة عن اإلجراءات   درس إمكانية توجيه دعوة       -٢٠-٩٨

التابعة لألمم املتحدة، مع شكر ناميبيا على املعلومات اليت وفرهتا بـشأن دعـوة           
الشرب املأمونة وخدمات الصرف    املعنية حبق احلصول على مياه      اخلبرية املستقلة   

  ؛)شيلي (الصحي
  ؛)زامبيا( مكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصةللتوجيه دعوات دائمة   -٢١-٩٨
للجهات املسؤولة عن اإلجـراءات     أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة       -٢٢-٩٨

اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان وأن تكون استباقية عند إرسال االستبيانات           
  ؛)إكوادور ( بوالياتمن قبل املكلفني

 اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس     النظر يف توجيه دعوة دائمة جلميع      -٢٣-٩٨
 ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 

تعديل قانون العمل ملعاجلة عدم االتساق يف ما خيص الـسن األدىن             -٢٤-٩٨
 للتعليم اإللزامي، وتطبيق قوانني العمل املرتبطـة بعمـل          ةللعمل والسن القانوني  

 ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(صرامة  الزيد مناألطفال مب

إعادة النظر يف تشريعاهتا اخلاصة باالتصاالت حبيث تتماشـى مـع            -٢٥-٩٨
 ؛)السويد(املعايري الدولية 

جمتمعـات  ضد  املمارس   إىل وضع حد للتمييز      الراميةتعزيز التدابري    -٢٦-٩٨
 ؛)النمسا(الشعوب األصلية وإبعادها وهتميشها، ال سيما السان وأقليات 

  ).سبانياإ(يز ضد األقليات التمي عدم ضمان -٢٧-٩٨
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  : وال حتظى التوصيات التالية بتأييد ناميبيا  -٩٩
إلغاء القانون الذي جيّرم السلوك اجلنسي للبالغني املثليني بالتراضـي            -١-٩٩

 ودون غرض جتاري، ملا فيه من انتهاك للخـصوصية، واحلمايـة مـن التمييـز              
  ؛)الربتغال(

 اليت حتظر العالقات اجلنـسية بالتراضـي بـني          إلغاء مجيع القوانني    -٢-٩٩
  ؛)فرنسا(أشخاص من نفس اجلنس 

اختاذ تدابري تشريعية إللغاء جترمي العالقات اجلنسية بالتراضـي بـني           -٣-٩٩
تشتمل على حكم يتعلق حبظر التمييز القـائم علـى          أشخاص من نفس اجلنس،     

  ).سبانياإ( ي أو على نوع اجلنس اجلنسالتوجه
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           / االستنتاجات و  ومجيع  -١٠٠

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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