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 مقدمة  
 
سـنة لتـت، ضو ـمي داقرامـت مسـتقر اتسـم ضـنتراب انتخاضـات  25ال تزال ناميبيا تنعم، منذ  -1

االنتخاضـــات الربملانيـــة وشـــةافة ل ـــعت لتمراتبـــة اســـتيةابد لتمعـــايج الدوليـــة. وتـــد تـــرت حـــرة ونزيهـــة 
عتــــ   2014. ويــــنق القــــانون االنتخــــا  لعــــا  2014 ترــــرين الثــــاين/نوفمرب والرئاســــية األلــــجة ي

 ل وع العمتية االنتخاضية لترتاضة الق ائية وعت  إمكانية الطعن ي نتائج االنتخاضات أما  احملاكم.
ات مــن امكــم هــتم امكومــة منطقــة. وهنــاث ثمثــة مســتوي 14إىل  وينقســم البتــد تيرافيــاد  -2

املركزيــة الــأ تتــ لئ مــن رئــيس المهوريــة و تــس الــولرابة والــالس احملتتيميــة والســتطات احملتيــة الــأ 
  تسا لتقرى. 18لتمدن و  تساد  17ضتدية، و 18تت لئ من 

 وتدار شؤون امكم من تبل السـتطة التنةيذيـة لالـرئيس و تـس الـولراب  الـأ عتـار أع ـا ها -٣
لتمصــتحة العامــة. مــن الربملــان. والســتطة التنةيذيــة مســؤولة عــن احملدارة اليوميــة لرــؤون الدولــة لدمــة 

  مــن الدســتور ناميبيــا عتــ  أن اــارل الــرئيس الســتطة التنةيذيــة، ويرــيل منصــ   2ل27وتــنق املــادة 
رئاســة رئــيس الدولــة ورئــيس امكومــة. ويعــد فخامــة الــرئيس الــدكتور هــاتت تين ــو ، الــذي تــوىل 

. 1990 رئــــيس منــــذ اســــتقمل ناميبيــــا ي عــــا ، ثالــــ  2015آذار/مــــارل  21مجهوريــــة ناميبيــــا ي 
عـن  ف ـمد يتـ لئ مـن الرئيسـا  السـاضقا  ور سـاب الـولراب السـاضقا  رئاسـياد  وأنر  معايل الرئيس  تساد 

 هتم األمة.لتقدمي املرورة له ضر ن املسائل الأ ص آلرين ممن يراهم الرئيس أهمد أشخا
يتــ لئ مــن  تســا عــا المعيــة الومنيــة الــأ متــارل الســتطات  ضرملانيــاد  ومتتــن ناميبيــا ن امــاد  -4

 لأ  مـــــن 1ل74و  1ل6٣لتمـــــادة  وفقـــــاد ين، الـــــذي يعـــــد، لتدســـــتور، والتـــــس الـــــوم وفقـــــاد الترـــــريعية 
 الستعراض مراريمي القوانا. الدستور  تساد 

  
 رالمنهجية وإعداد التقري -أوال   

 
تولــت الت نــة املرــ كة ضــا الــولارات املعنيــة وقــون احملنســان والقــانون احملنســاين  ميــمي هــذا  -5

نةيذيــــــة، وســــــائر املؤسســــــات إىل املعتومــــــات الــــــأ وردت مــــــن  تتــــــئ الــــــولارات الت التقريــــــر اســــــتناداد 
يـــة . وأمتعـــت الهـــات الرئيســـية لـــاحبة املصـــتحة، تـــا ي ذلـــن املن مـــات  ـــج امكوم 1لامكوميـــة

ومن مــات التمــمي املــدين، عتــ  مرــروع التقريــر لكــت تــديل ضتعتيقاهتــا وتقــد  مســاعاهتا تبــل أن يقــره 
  تس الولراب.

ويتّبـــمي هـــذا التقريـــر املبـــادا التوتيهيـــة العامـــة الـــأ اعتمـــدها  تـــس حقـــون احملنســـان لت ولـــة  -6
مــار املعيــاري واملؤسســت، الثانيــة تــا يرــمل ولــئ املنه يــة، والتطــورات، وال ســيما عتــ  مســتوى احمل

 والتحـــــد يات، احملجنــــالات وحتديــــد ،وامالــــة عتــــ  أرض الواتــــمي، ومتاضعــــة نتـــــائج االســــتعراض الســــاض 
    .ولوياتاأل و



A/HRC/WG.6/24/NAM/1 
 

 

GE.15-18768 3/25 

 

 اإليار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان  -ثانيا   
 
مجيـــمي امقـــون وامريـــات األساســـية مكرســـة ي الدســـتور ضولـــةه القـــانون األ ـــ  ي البتـــد.  -7

مــــن الدســــتور عتــــ  أن مجيــــمي الصــــكوث الدوليــــة  144وتتَّبــــمي ناميبيــــا يــــج األحاديــــة، وتــــنق املــــادة 
املتعتقــــة وقــــون احملنســــان الــــأ لــــدتت عتيهــــا ناميبيــــا ترــــكل تــــزبا مــــن القــــانون النــــامي . وإنةــــاذا 
لألحكــا  ذات الصــتة ي الدســتور والصــكوث الدوليــة األلــرى، أنرــ ت ناميبيــا املؤسســات وا ــذت 

 داضج احملدارية التالية لتعزيز ومحاية حقون احملنسان.الت
  

السلطة القضائية  
 
متثل الستطة الق ائية أحـد أتهـزة الدولـة الثمثـة إىل تانـل السـتطتا التنةيذيـة والترـريعية.  -8

و  ــمي العمتــة ضــا هــذه األتهــزة ملبــدأي ســيادة القــانون وفصــل الســتطات. ويرــكل هــذان املبــدآن 
ال يت ــــزأ مــــن ن ــــا  امكــــم ي ناميبيــــا ألنــــه ي ــــمن اســــتقمل كــــل تهــــال مــــن أتهــــزة الدولــــة  تــــزباد 

 ويسمح ي الوتت نةسه ضو مي  واضط وموالين رتاضية مر كة ضا األتهزة.
.  2ل  الـــذي يعـــد أ ـــ  تـــانون ي البتـــدواســـتقمل الق ـــاب مكةـــول توتـــل الدســـتور النـــامي -9
الســـتقمليتها تـــؤدي دورا هامـــا ي االرتقـــاب وقـــون احملنســـان  انةكـــت ممارســـة الســـتطة الق ـــائية ومـــا

 وتعزيزها ي ناميبيا.
وتوالــل امكومــة ي إمــار تهودهــا لتعزيــز فــرص االحتكــا  إىل الق ــاب، إنرــاب  ــاكم أد   -10

درتــة ي املنــام  الــأ ال توتــد فيهــا  ــاكم دائمــة. وضاحمل ــافة إىل ذلــن، أنرــ  مقــر ثــان لتمحكمــة 
ي املائـــة مـــن الســـكان، وهـــري تعزيـــزه  50الـــزب الرـــمايل مـــن البتـــد، حيـــ  يقطـــن حـــوايل العتيـــا ي 

 ملعالة الق ايا املدنية والنائية.
  

 مكتب أميم المظالم  
 
ي ــــطتمي أمــــا امل ــــاج ضواليــــة مزدوتــــة ضــــاملع  التقتيــــدي ضاعتبــــاره حــــامت حقــــون احملنســــان.  -11
ة رئــــيس مجهوريــــة ناميبيــــا لطــــة العمــــل الومنيــــة ، أمتــــ  فخامــــ2014كــــانون األول/ديســــمرب   9 وي

مــــن أتــــل حتســــا واحــــ ا  وإعمــــال حقــــون احملنســــان ي  2019-2015مقــــون احملنســــان لتةــــ ة 
، ضرــ ن 199٣مــن الــزب الثــاين مــن إعــمن وضرنــامج عمــل فيينــا لعــا   71مــمي الةقــرة  ناميبيــا ومترــياد 

امل ــاج عمتيــة إعــداد ولــيا ة  لــيا ة لطــة عمــل ومنيــة مقــون احملنســان. وتــد يســر مكتــل أمــا
اخلطــة الومنيــة مقــون احملنســان ضطريقــة ترــاركية وتامعــة. وي إمــار هــذه العمتيــة اســتكمتت دراســة 

. وترـــمل اخلطـــة ســـبعة 201٣مرتعيـــة ضرـــ ن حقـــون احملنســـان ي ناميبيـــا ي ترـــرين األول/أكتـــوضر 
ا  إىل الق ـاب، وامصـول  االت موا يعية هـت امصـول عتـ  اخلـدمات الصـحية، وإمكانيـة االحتكـ
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عتـــــ  التعتـــــيم، وامـــــ  ي امصـــــول عتـــــ  امليـــــاه ولـــــدمات الصـــــر  الصـــــحت، وامـــــ  ي الســـــكن، 
   وامصول عت  األرض وام  ي عد  التعرض لتتمييز.

ومكتل أما امل ـاج ي ناميبيـا هـو الوحيـد ي أفريقيـا الـذي اعتمـد ي الة"ـة جألـئج توتـل  -12
   .2011و 2006ات التسمي املا ية ي عامت مبادا ضاريس موال السنو 

وا ـــطتمي أمـــا امل ـــاج كـــذلن تســـؤولية التثقيـــئ ي  ـــال حقـــون احملنســـان ك ـــزب ال يت ـــزأ  -1٣
من محاية حقـون احملنسـان وو ـمي مرـاريمي شـ  هـري تنةيـذها يـد  تثقيـئ المهـور ضرـ ن مسـائل 

ج ي تنةيـــــذ مرـــــروع ، شـــــرع أمـــــا امل ـــــا2014-201٣و 201٣-2012 ـــــددة. فةـــــت الة تـــــا 
 لتثقيئ أمةال املدارل ضر ن حقون احملنسان، ومو وعهم جمدرسأ وحقوتت ومسؤوليايتج.

وعــزلت تــدرات أمــا امل ــاج عــن مريــ  ليــادة مــمث املــويةا لتتبيــة مجتــة احتياتــات منهــا  -14
ورية ي إنرـــاب مكتـــل  ـــامت األمةـــال. وستســـاعد هـــذه الرـــعبة أمـــا امل ـــاج ي أداب واليتـــه الدســـت

 ــال حقــون احملنســان مــمي ال كيــز ضوتــه لــاص عتــ  حقــون األمةــال وعتــ  محايــة حقــون احملنســان 
 ضوته عا .

  
   العدل وزارة   

 
أنرــ ت امكومــة، ســعيا منهــا لتتبــمي الوفــاب ضالتزاماهتــا ي  ــال تعزيــز ومحايــة حقــون احملنســان  -15

الــولارات املعنيــة وقــون احملنســان والقــانون احملنســاين. توتــل الصــكوث الدوليــة، الت نــة املرــ كة ضــا 
وتتمثــل أهــدا  هــذه الت نــة ي تقــدمي املرــورة واملســاعدة لتحكومــة ي  ــال تطبيــ  ونرــر املعــار  
املتعتقــة ضالقــانون الــدويل مقــون احملنســان والقــانون الــدويل احملنســاين، وتقــدمي تولــيات ضرــ ن إدلــال 

مي التزامـــات الدولـــة الطـــر  مو ـــمي التنةيـــذ. وتتـــوىل ولارة العـــدل تعـــديمت عتـــ  القـــانون امـــايل لو ـــ
 مسؤولية تنسي  أعمال الت نة، وتقو  مقا  أمانتها.

 وأنرـــ"ت مديريـــة املســـاعدة القانونيـــة ي ولارة العـــدل حملدارة ن ـــا  املســـاعدة القانونيـــة عمـــمد  -16
. وهـــذه احملدارة متزمـــة ضتقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة الانيـــة ي 1990ضقـــانون املســـاعدة القانونيـــة لعـــا  

الق ـــايا املدنيـــة والنائيـــة عتـــ  حـــد ســـواب. وُيســـتـقنقد ي مـــنح املســـاعدة القانونيـــة إىل معـــايج ترـــمل 
يــر العــدل. واكــن مســتوى الــدلل وحيثيــات الق ــية عتــ  النحــو احملــدد ي التــوائح الــأ اعتمــدها ول 

لترخق أن يقد  متبا لتحصول عتـ  املسـاعدة القانونيـة إذا ج يكـن ضاسـتطاعته حتمـل أتعـا   ـا  
لــــاص. واكــــن أن يســــتةيد مقــــد  الطتــــل مــــن لــــدمات  ــــا  منتــــد  ي إمــــار تقــــدمي املســــاعدة 

 القانونية أو يوعز إىل  ا  لاص ضتمثيته.
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  وة الشرية الناميبية  
 
. وتـد ضنيـت لـمل السـنة مركـزاد  1٣2ز الررمة واملراكز الةرعية التاضعـة اـا ي البتـد تبتغ مراك -17

ــــة مراكــــز شــــرمة إ ــــافية ت ــــم  رفــــا لتوت2012/201٣املاليــــة  يــــئ املتهمــــا ولــــمل الســــنة ، مثاني
وتتوالــــل تهــــود امكومــــة ي  مركــــز شــــرمة ي ــــم  ــــر  توتيــــئ. 22، ضــــين 201٣/2014 املاليــــة

ئ تراكــز الرــرمة مــن أتــل حتســا يــرو  االحت ــال فيهــا عتــ  نطـــان ســبيل حتســا  ــر  التوتيــ
 البتد، وضناب مزيد من مراكز الررمة.

، أنرـــــ ت الرـــــرمة الناميبيـــــة إدارة تعـــــ  وقـــــون احملنســـــان يعمـــــل يـــــا 201٣ولـــــمل عـــــا   -18
ذه مويةــون تــانونيون لتقــدمي املرــورة لترــرمة الناميبيــة وتــدريبها ي  ــال حقــون احملنســان. وتتــوىل هــ

التنســـي  مـــمي شـــعبة التحقيقـــات الدالتيـــة لتتحقيـــ  ي االدعـــابات املتعتقـــة ضانتهاكـــات  أي ـــاد احملدارة 
 حقون احملنسان الأ يرتكبها أفراد الررمة.

  
 نظا  العدالة الجنائية واحترا  الحريات المدنية  

 
الدولـة عـلب  مـن دسـتور ناميبيـا عتـ  امـ  ي احملاكمـة العادلـة. ويقـمي عتـ  12تنق املادة  -19

   إثبات تر  الرخق املتهم تا ال يدع  اال لترن ي الق ايا النائية.
ضصــييته املعدلــة، أهــم  1977لعــا   51واثــل تــانون احملتــرابات النائيــة، وهــو القــانون رتــم  -20

الترــــريعات الــــأ تــــن م احملتــــرابات النائيــــة ي ن ــــا  العدالــــة النائيــــة تــــا ي ذلــــن تن ــــيم التةتــــي  
ت صـــادرة والتوتيـــئ وتوتيـــه االهتـــا  والكةالـــة واحملتـــرار وشـــهادة الرـــهود وتـــانون احملثبـــات وإتـــراباوامل

مــن تــانون احملتــرابات النائيــة  ــ   7٣ألحكــا  املــادة  وفقــاد و  عــن الطعــون. ف ــمد إلــدار األحكــا  
ومــن  لتمــتهم املوتــو  امصــول عتــ  مســاعدة ممثتــه القــانوين منــذ م ــة توتيةــه حــ  انتهــاب الق ــية.

 أن يتتز  الصمت لمل احملترابات النائية. أي اد ح  املتهم 
ولألشــخاص املتهمــا امــ ، توتــل الدســتور النــامي ، ي التمــال احملنصــا  مــن احملكمــة  -21

ة إيـامبو  ـد لت ـيأفـراد الرـرمة أو مـويةت الدولـةة  املختصة ي حال انتهكت حقوتهم عتـ  أيـدي
 .   ٣ل ولير السممة واألمن

وال تــزال ناميبيــا تواتــه حتــديات تتعتــ  ضطــول أمــد احملاكمــات النــاتم عــن عوامــل مــن تبيــل  -22
ــــة العامــــة. واثــــل ارتةــــاع التكــــاليئ  نقــــق القــــدرات وعــــد  االنســــ ا  ضــــا تهــــات التحقيــــ  والنياض
القانونية من العوائـ  الرـائعة األلـرى الـأ تعيـ  فـرص  البيـة النـال ي االحتكـا  إىل الق ـاب ضسـبل 

تــدرهتم عتـــ  حتمــل أتعــا   ـــا  لــاص. وت ــل لـــدمات املســاعدة القانونيــة املقدمـــة  ــج كافيـــة ي  عــد  
كثـج مـن األحيـان ضســبل تيـود امليزانيـة. وين ــا  عامـل مـول املسـافات إىل العوائــ  األلـرى الـأ تعــ ض 

الــذي  إمكانيــة االحتكــا  إىل الق ــاب ضالنســبة لتعديــد مــن األشــخاص. وتــد ال يكــون ضاســتطاعة الرــخق
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تنتهـــن حقوتـــه ي املنـــام  الريةيـــة حتمـــل تكـــاليئ وســـائل النقـــل أو الولـــول إليهـــا مـــن أتـــل رفـــمي دعـــوى 
 ت ائية ي أتر  مدينة أو حتمل تكاليئ إتامته ي تتن املدينة لمل ف ة التقا ت.

  
 التشريعات التي أ رها البرلمان منذ االستعراض السابق -ثالثا   

 
 الترـــريعات الـــأ ُســـنت والتـــداضج التمكينيـــة األلـــرى الـــأ اســـتحدثت امتثـــاالد تـــرد فيمـــا يتـــت  -2٣

ـــــد  ي إمـــــار عمتيـــــة  ـــــذ آلـــــر تقريـــــر ُت ـــــة مقـــــون احملنســـــان من لملتزامـــــات توتـــــل الصـــــكوث الدولي
 االستعراض الدوري الرامل.

ة . ويـنق عتـ  إنرـاب احملدارة الومنيـ2011لعـا   8تانون إدارة التوييئ، وهو القـانون رتـم  -24
لتتوييئ من أتل إلزا  ضعـ  ألـحا  العمـل واملؤسسـات ضتقـدمي تقـارير وضالتزامـات ألـرى، وكةالـة 

 منح ال اليق وو مي ال واضط لوكاالت التوييئ اخلالة.
، الــذي أليــ  كتيــا تــانون الســ ون 2012لعــا   9تــانون دائــرة الســ ون، وهــو القــانون رتــم  -25
انون الديـــد عتـــ  إنرـــاب دائـــرة الســـ ون ي ناميبيـــا ، وحـــلَّ  تـــه. ويـــنق القـــ1998لعـــا   17رتـــم 

 وعت  املسائل ذات الصتة يا.
مـــن تــانون احملكمـــة العتيــا، وهـــو  9القواعــد اخلالــة ضاحملكمـــة العتيــا لناميبيـــا، توتــل املــادة  -26

. وتوتــــل 2014نيســــان/أضريل  16، الــــذي دلــــل حيــــز النةــــاذ ي 1990لعــــا   16القــــانون رتــــم 
مــــن  108ألييــــت مجيــــمي القواعــــد الســــاضقة اخلالــــة ضاحملكمــــة العتيــــا. وتبــــا املــــادة القواعــــد الديــــدة 

القواعــد الديــدة احملتــرابات والرــروة الســاضقة لتنةيــذ ح ــز املمتتكــات  ــج املنقولــة وإحالــة امكــم. 
وتد ُسنَّت القواعد الديدة م ر ح ز املمتتكـات  ـج املنقولـة أو ضيعهـا دون تقـدمي أدلـة لتمحكمـة 

ضــ ن املــدين احمل ــول عتيــه أو  ــجه مــن األشــخاص لــيس لديــه مــا يكةــت مــن املمتتكــات املنقولــة  تةيــد
عتـــ  ممارســـة الرتاضـــة الق ـــائية عتـــ  ضيـــمي املمتتكـــات  ـــج  أي ـــاد لتنةيـــذ أمـــر ام ـــز. وتـــنق القاعـــدة 

   املنقولة، وهو ما ج يكن  دث ي املا ت.
تــانون العمــل مــن  11املــادة التــوائح النايمــة لألمــر املتعتــ  ضــ تور العمــال املنــزليا توتــل  -27
. وحتــدد 2014كــانون األول/ديســمرب   16. وتــد دلتــت هــذه التــوائح حيــز النةــاذ ي 2007 لعــا 

   التوائح الرروة املتعتقة ضامد األد  لألتور وشروة تكميتية دنيا لتوييئ العمال املنزليا.
  

 وسائط اإلعال  وحرية الصحافة -رابعا   
 
 امكومـة وتسـتم مـن الدسـتور النـامي . 21إن حرية احملعم  والتعبـج مكةولـة توتـل املـادة  -28

تعزيـــز امقـــون املدنيـــة والسياســـية و جهـــا مـــن حقـــون احملنســــان  ي والصـــحافة احملعـــم  حريـــة ض عيـــة
صـــدد، أيـــدت امكومـــة إنرـــاب مكتـــل أمـــا وكرـــئ انتهاكـــات هـــذه امقـــون ي البتـــد. وي هـــذا ال

ضتوتيهـــات  اد مـــن ن ـــا  التن ـــيم الـــذايت اس شـــاد ، وهـــو يرـــكل تـــزباد 2009م ـــاج احملعـــم  ي عـــا  
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ضســـن ترـــريعات  أي ـــاد . وامكومـــة متتزمـــة  4لإعـــمن االحتـــاد األفريقـــت لتمبـــادا املتعتقـــة وريـــة التعبـــج
 تتعت  ضامصول عت  املعتومات.

من مــــة ضيـــت امريـــة ومن مـــة جمراســــتون ضـــم حـــدودج لتبي"ـــة احملعمميــــة ي  وتـــد كـــان تقيـــيم -29
ناميبيــا إهاضيــا عتــ  مــدى العــاما املا ــيا. واحتتــت ناميبيــا، وســل املؤشــر العــاملت مريــة الصــحافة 

 ي العــاج اســتناداد  ضتــداد  180، املرتبــة الســاضعة عرــرة ضــا 2015ملن مــة جمراســتون ضــم حــدودج لعــا  
ــــة إىل معــــايج  ترــــمل تعدديــــة واســــتقملية وســــائط احملعــــم  واحــــ ا  ســــممة وحريــــة الصــــحةيا والبي"

 تعمل فيها. الأالترريعية واملؤسسية 
  
   باألرض االنتفاع  -خامسا   

 
توالــــل امكومــــة ضرنا هــــا املتعتــــ  ضنلــــمط األرا ــــت وإعــــادة التــــوما، عــــن مريــــ  مــــنح  -٣0

. ويســتهد  هــذا الربنـــامج  ــس ف"ــات مــن الســكان هــمم مجاعـــة األرا ــت لتة"ــات احملرومــة تارعيــا
السـانة واملقـاتتون السـاضقونة واملرــردون واملعـولون واألشـخاص الــذين ال اتكـون أر ـاة واألشــخاص 
ذوو احملعاتـــةة والســـكان مـــن أضنـــاب املنـــام  التمعيـــة املكت ـــة. وفيمـــا يتعتـــ  ضسياســـة إعـــادة التـــوما، 

 تبات إعادة التوما املقدمة إىل ولارة احمللمط الزراعت.تعط  األف تية لتمرأة ي م
ة لألرا ــــت ومــــن تهــــة ألــــرى، يرــــار إىل حقــــون املــــرأة ضرــــكل  ــــدد ي السياســــة الومنيــــ -٣1

وحت ـــ  املـــرأة ي إمـــار هـــذه السياســـة ضـــنةس مركـــز الرتـــل لأ  مـــن الدســـتور. 95اســـتنادا إىل املـــادة 
كــ فراد أو أع ــاب ي الصــنادي  االســت"مانية لألســر يتعتــ  يميــمي أشــكال حقــون األرض، ســواب   فيمــا

 املالكة لألرا ت.
مميـــا هكتـــار مـــن األرا ـــت  5ويتـــول  ضرنـــامج حيـــالة وتوليـــمي األرا ـــت امكـــومت حيـــالة  -٣2

متيـــون هكتــار مـــن األرا ـــت مـــن لـــمل  2.8. وتـــد حـــالت امكومــة أكثـــر مـــن 2020وتــول عـــا  
. وعتـ  الـر م مـن 2014-1990واملرـ يج لـمل الةـ ة تطبي  سياسة جالبيـمي الر ـائت ضـا البـائمي 

الهــود الــأ ضـــذلت ي املا ــت حملعــادة توليـــمي األرا ــت، ال تـــزال كةــة متكيــة األرا ـــت متيــل ملصـــتحة 
عـــدد لـــيج مـــن املـــزارعا  ـــالبيتهم مـــن البـــي . وتـــد اتســـمت  ـــاوالت امكومـــة لتوليـــمي األرا ـــت 

تسـةر عـن تسـتيم األرا ـت لتعديـد مـن األسـر الـأ حتتـا  املا ـية ضـالبطب، وج  25 ـموال السـنوات الـ
ــــاليرض ن ــــراد  ــــة  إليهــــا ضقــــدر يةــــت ض لتحديــــد املــــزارعا املــــمث أســــعارا مرتةعــــة تــــدا لألرا ــــت الزراعي

 املعرو ة عت  امكومة.
وي هـــذا الصـــدد، أنرـــ ت امكومـــة الت نـــة املعنيـــة ضالتةـــاوض عتـــ  أســـعار املـــزارع توتـــل  -٣٣

ــــــ  ضنلــــــمط القــــــانون املعــــــدل لت ــــــم قــــــانون الزراعتلالت ــــــاري  املتعت  1األرا ــــــت، وهــــــو القــــــانون رت
. ومتـــنح هـــذه الت نـــة مـــمث األرا ـــت فرلـــة التةـــاوض مـــمي امكومـــة عتـــ  أســـعار شـــراب 2014 لعـــا 

األرا ــــت الزراعيــــة. ويرــــ مي هــــذا احملمــــار القــــانوين مــــمث املــــزارع عتــــ  تســــييل تــــزب مــــن أرا ــــيهم 
 الزراعية لتسون.
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 االستراتيجيات الحكومية لمعالجة الفقر والتخلف في البلد -سادسا   
 
ملعالــة ت ــية الةقــر ي ناميبيــا، و ــعت امكومــة ضــرامج شــ  ترــمل، ي مجتــة أمــور،  ســعياد  -٣4

إنرــاب ولارة الق ــاب عتــ  الةقــر والرفــاه االتتمــاعت، الــأ ت ــطتمي ضواليــة تنســي  مجيــمي الــربامج الراميــة 
املرسـومة لتبتـد. ويـذكر مـن  20٣0تد. وتتماش  هذه الـربامج مـمي ر يـة عـا  إىل امد من الةقر ي الب

ضــــا هــــذه الــــربامج مــــا يتــــتم املرــــروع األل ــــر، وتنميــــة مجاعــــة الســــان، وتوليــــمي األرا ــــت، وضرنــــامج 
احملســكان الرــامل وتــوفج امليــاه ولــدمات الصــر  الصــحت، وتــوفج ميــاه الرــر  امل مونــة، ومســاعدة 

 توسطة ام م ضاملعدات.املؤسسات الصيجة وامل
وتســـاهم ولارة املســـاواة ضـــا النســـا ورعايـــة الطةـــل ي حتقيـــ  االلدهـــار ضتمكـــا املـــرأة مـــن  -٣5

اكتسـا  املعــار  واملهــارات مــن لــمل ضــرامج متكــا املــرأة، وتقــدمي مــنح لــيجة لتمرــاريمي، وتــدريل 
وعــــموة عتــــ  ذلــــن، أتــــرت هــــذه الــــولارة،  تــــدراهتن. لــــاحبات املرــــاريمي الت اريــــة الصــــيجة وتعزيــــز

ضاالشـــ اث مـــمي لنــــة التخطـــيط الومنيـــة، دراســــة عـــن فقــــر األمةـــال كرـــةت التــــ ثج احملهـــا  لتمــــنح 
 االتتماعية الأ تقد  لتمسنا ومنح ح انة األمةال عت  مستويات الةقر.

  
 تعزيز حقوق الشعوب األصلية  

 
امج الراميــــة إىل  ــــمان محايــــة  تمعــــات الرــــعو  مــــا انةكــــت ناميبيــــا تعــــزل املرــــاريمي والــــرب  -٣6

األلــــــــــتية وحقوتهــــــــــا. وي هــــــــــذا الصــــــــــدد، اشــــــــــ ت امكومــــــــــة ســــــــــت مــــــــــزارع لــــــــــمل الســــــــــنتا 
مـــن أتـــل إعـــادة تـــوما مجاعـــة ااـــاي أو  ســـان ضـــالقر   2012/201٣و 2011/2012 املـــاليتا

ذلــن، شــيدت امكومــة أرض أتــدادهم. وضاحمل ــافة إىل  أي ــاد مــن منتــزه إيتوشــا الــومين، الــذي يعتــرب 
مرافــ  لــحية ي مجيــمي أبــاب البتــد، ي املنــام  الــأ تقطنهــا  البيــة مــن الرــعو  األلــتية كمــا  أي ــاد 

هــــو امــــال ي تســــومكوي، ومزرعــــة أوتكــــومس، وســــجينكو  وتسينتســــاضيس وأومييــــا وأوهــــاهوا مــــن 
 أتل تقدمي لدمات لحية تةت ضاليرض لتتن التمعات احملتية.

نائــل وليــر يعــ  ضرــؤون التمعــات احملتيــة املهمرــة ي مكتــل الــرئيس وهــو  مــؤلراد وتــد عــا  -٣7
 مكتئ ضالن ر ي  نة شعل السان و جه من التمعات احملتية املهمرة ي البتد.

  
 حق الشعوب األصلية في التعليم  

 
 جلبقــاب فيهــالعــودة إىل املدرســة وااجمحتــة  ، أمتــ  مكتــل رئــيس الــولراب ر يــاد 2007ي عــا   -٣8

يـد  ترــ يمي التمميــذ مــن أضنـاب التمعــات احملتيــة املهمرــة عتـ  االلتحــان ضاملــدارل واالســتمرار ي 
عتـ  إعـداد كتيـل عـن عمـل األمةـال  أي ـاد الدراسة. وعموة عت  ذلن، عمل مكتل رئيس الولراب 

 تية املهمرة.ي أوساة مجاعات السان وو مي إمار لتسياسة العامة املتعتقة ضالتمعات احمل
 وضاحمل افة إىل ذلن، و عت السياسات التالية لتعزيز إدما  األمةال املهمرا ي التعتيمم -٣9
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 ليارات السياسة العامة من أتل تعتيم األمةال املهمراة •
 السياسة القطاعية ضر ن التعتيم الاممية •
 سياسة تطاع التعتيم املتعتقة ضاألمةال األيتا  وال عةابة •
سياســـــة تطـــــاع التعتـــــيم املتعتقـــــة تنـــــمي حـــــاالت اممـــــل ضـــــا الطالبـــــات والتعامـــــل مـــــمي هـــــذه  •

 اماالتة
 الربنامج الومين لألمةال. •
 وترمل التداضج األلرى املطبقة حملضقاب أمةال التمعات الرعو  األلتية ي املدارل ما يتتم -40

 أمةــــال ضقــــاب ل ـــمان تنقتــــةامل املــــدارل التعتـــيم ولارة اســــتحدثتم املتنقتــــة املـــدارل لأ  
 ةاحمللزامت االضتدائت التعتيم واستكمال املدارل ي الرحل  تمعات
 وضنــاب. املدرســية التيذيــة ضرنــامج التعتــيم ولارة اســتحدثتم املدرســية التيذيــة ضرنــامج ل   
ل األمةـال عتـ  وتبـة واحـدة ي اليـو  عتـ  األتـل لتحسـا التيذيـة  صـ املدرسة، تقدمه متل عت 

اللتحــان وليــادة ال كيــز. وتــد أيهــرت الدراســات أن هــذا الربنــامج كــان لــه أثــر إهــا  عتــ  معــدل ا
 ةضاملدارل ومعدالت الن اط

، أليــت امكومــة املســاعة املاليــة 201٣تــوفج التعتــيم االضتــدائت لت ميــميم ي عــا   ل   
تمميـذ املرحتـة االضتدائيـة ، األمـر احمللزامية الأ يقدمها اآلضاب لصـندون تطـوير املـدارل ضالنسـبة لميـمي 

 ةرص امصول عت  التعتيم االضتدائتالذي لاد من ف
 الســـان مجاعــة مــن تمميــذ يرتادهــا الــأ لتمــدارل امكومــة تقــد م املاليــة املســاعدة لد  
 ى لتيسج فرلهم ي امصول عت  التعتيم.األلر  التوتيستية والنةقات النقل ضدالت

  
 واإلنجازات في مجال البنية التحتيةالتحسينات  -سابعا   

 
   الصحي الصرف وخدمات المأمونة الشرب مياه على الحصول   

 
ي املائــة ي املنــام  ام ــرية  98.4 حتســنت فــرص الولــول إىل مصــادر ميــاه الرــر  لتبتــغ -41
وأيهـــــرت الدراســـــة ي املائـــــة ي املنـــــام  الريةيـــــة عتـــــ  التـــــوايل منـــــذ االســـــتعراض األلـــــج.  87.4و

ي املائـة مــن  72أن  2009/2010االستقصـائية الومنيـة لريـرادات ونةقـات األسـر املعيرـية لتةـ ة 
حــد مــن مصــدر ميــاه الرــر  اخلــاص األســر املعيرــية ي البتــد تســكن عتــ  ضعــد أتــل مــن كيتــوم  وا

كيتــــوم    2و 1 ي املائــــة مــــن األســــر املعيرــــية ت ــــطر إىل تطــــمي مســــافة تــــ اوط ضــــا 24. إال أن يــــا
كيتـوم ات   5مـن هـذه األسـر لقطـمي مسـافة تزيـد عـن  ي املائـة تقريبـاد  1لتل ميـاه الرـر ، وي ـطر 

. وتـــد ذُكـــرت ناميبيـــا ي تقريـــر ضرنـــامج الرلـــد املرـــ ث ضـــا  5للتولـــول إىل مصـــدر امليـــاه اخلـــاص يـــا
ســـيئ حـــول التقـــد  احملـــرل ي  ـــال الصـــر  الصـــحت وميـــاه الرـــر م يمن مـــة الصـــحة العامليـــة واليون
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،  من البتـدان الـأ حققـت اليايـة املتعتقـة ضامصـول عتـ  ميـاه الرـر  امل مونـة 2012 حتدي  سنة
 من األهدا  احملمنائية لأللةية.

ي املائــــة ي  56.1وحتســـنت كــــذلن إمكانيــــة الولــــول إىل مرافــــ  الصــــر  الصــــحت لتبتــــغ  -42
ي املائـة مـن سـكان  4٣.9ي املائـة ي املنـام  الريةيـة، ومـمي ذلـن ال يـزال  16.9ام ـرية واملنام  

 ي املائة ي املنام  الريةية يةتقرون إىل مراف  الصر  الصحت. 8٣.1املنام  ام رية و
تــــررت امكومــــة تزويــــد األســــر املعيرــــية الةقــــجة ي املنــــام  الريةيــــة  201٣وي متول/يوليــــه  -4٣
وذلـن ي إمـار سياسـة تـوفج امليـاه ومرافـ  الصـر  الصـحت  ه الصامة لمستهمث البرـري  انـاد ضامليا
 .2008لعا  
إىل  2010لصــــــــحت لتةــــــــ ة مــــــــن عــــــــا  ومتتــــــــن امكومــــــــة اســــــــ اتي ية ومنيــــــــة لتصــــــــر  ا -44
، التزمــت ي إمارهــا ضبنــاب مرافــ  لــحية أو مــراحي   ســنة ي املنــام  الريةيــة. ضيــد أن 2015 عــا 
ي املائــة مــن األســر  49راســة االستقصــائية الومنيــة لريــرادات ونةقــات األســر املعيرــية ت هــر أن الد

املعيرــية ي البتــد ال متتــن مــراحي . وهنــاث تهــود تبــذل لبنــاب مــراحي  تافــة ي املنــام  الريةيــة ي 
 .2010/2011مجيمي أباب البتد. وضدأ ضرنامج ضناب املراحي  لمل السنة املالية 

  
 لوصول إلى المدارسا  

 
ي املائــــة مــــن  8.4يبتــــغ احملنةــــان امكــــومت عتــــ  التعتــــيم مــــن لــــمل ولارة التعتــــيم حــــوايل  -45

، حصـــتت ولارة 2014/2015النـــاتج احملتـــت احملمجـــايل مـــن امليزانيـــة الومنيـــة الســـنوية. ولـــمل الةـــ ة 
دوالر مــــن  1 021 040 59٣ ضتيــــون دوالر نــــامي . لحــــوايل 1٣.1التعتــــيم عتــــ  ميزانيــــة تــــدرها 

   دوالرات الواليات املتحدة  وهت من أعت  امليزانيات ي أفريقيا.
ي املائــــة مــــن األســــر  49أن حــــوايل  2009/2010وت هــــر الدراســــة االستقصــــائية لتةــــ ة  -46

 25املعيرــية ي ناميبيــا تســكن عتــ  ضعــد أتــل مــن كيتــوم ين مــن أتــر  مدرســة اضتدائيــة فيمــا يعــي  
كيتــــوم ات. وال يــــزال األســــر عتــــ  ضعــــد مســــافة ال تت ــــاول كيتــــوم ين إىل ثمثــــة   ي املائــــة مــــن هــــذه

مــن أتـــر   كيتــوم اد   20ي املائــة مــن األســر املعيرـــية ي البتــد تعــي  عتــ  ضعــد أكثـــر مــن  8 حــوايل
ي املائـــة مـــن األســـر عتـــ   71مدرســـة اضتدائيـــة. وعتتـــئ الو ـــمي ي املنـــام  ام ـــرية، حيـــ  يعـــي  
ي املائـة مـن األسـر املعيرـية  ٣1مسافة ال تت اول كيتوم  واحد عن أتر  مدرسـة اضتدائيـة مقارنـة ضــ 

 ي املنام  الريةية.
مــــمي تهــــات معنيــــة ألــــرى رئيســــية ونةــــذت امكومــــة مــــن لــــمل ولارة التعتــــيم وضالتعــــاون  -47

إدمــــا  أمةــــال الة"ــــات ال ــــعيةة، مرــــروع منتــــدى املرضيــــات األفريقيــــات ي البتــــد الــــذي يهــــد  إىل 
فـــيهم أمةـــال مجاعـــة الســـان، ي ن ـــا  التعتـــيم األساســـت، مـــمي ال كيـــز ضوتـــه لـــاص عتـــ  تعتـــيم  تـــن

 الةتيات.
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 ي املـــــرحتتا االضتدائيـــــة ، حتققـــــت املســـــاواة ضـــــا النســـــا إىل حـــــد كبـــــج2012وي عـــــا   -48
والثانويــة، ضتســ يل نســل متســاوية مــن النســا ي املــدارل االضتدائيــة، وتســ يل نســل أعتــ  مــن 

 الةتيات مقارنة ضالةتيان ي املدارل الثانوية.
، إىل 2015-2001وهتـــــد  لطــــــة العمـــــل الومنيــــــة املعنونـــــة جالتعتــــــيم لت ميـــــميج لتةــــــ ة  -49

ســيما الةتيــات وأمةــال الة"ــات املهمرــة، عتــ  التعتــيم االضتــدائت   ــمان حصــول مجيــمي األمةــال، ال
. وي إمــار هــذه السياســة، تســع  امكومــة تاهــدة إىل حتســا 2015الــاين واحمللزامــت وتــول عــا  

كيتــوم ات   5و ــمان فــرص امصــول عتــ  التعتــيم مــن لــمل ضنــاب مــدارل عتــ  مســافة ال تت ــاول 
 عت  األتدا . سجاد 
فـــرص امصـــول عتـــ  التعتـــيم كثـــجا ضاعتمـــاد وتنةيـــذ عـــدة سياســـات ضينهـــا سياســـة وحتســـنت  -50

 ، وسياســـة تطـــاع التعتـــيم ملنـــمي حـــاالت 2008تطـــاع التعتـــيم املتعتقـــة ضاألمةـــال األيتـــا  وال ـــعةاب ل
ــــا الطالبــــات والتعامــــل مــــمي هــــذه امــــاالت ل ــــوفج 2009اممــــل ض   والسياســــة القطاعيــــة املتعتقــــة ضت

  .201٣ ، وتطبي  التعتيم االضتدائت الاين املتاط لت ميمي ل201٣التعتيم الاممي ل
  

 الوصول إلى المرافق الصحية  
 
ومنـــــــذ  إن إمكانيـــــــة الولـــــــول إىل املرافـــــــ  الصـــــــحية متاحـــــــة لميـــــــمي املـــــــوامنا ي ناميبيـــــــا. -51
 لــــحياد  مركــــزاد  45لترعايــــة الصــــحية األوليــــة، و تديــــداد  مستولــــةاد  90، ضنــــت امكومــــة 2011 عــــا 
 2٣و لــحياد  مركــزاد  11ضعــة مسترــةيات تديــدة. وضاحمل ــافة إىل ذلــن، تــرى  ديــد مــا  موعــه وأر 

ي املائــــــة مــــــن املستولــــــةات  75ي كــــــل أبــــــاب البتــــــد. وت كــــــز نســــــبة  مستولــــــةاد  ٣8مسترــــــة  و
إىل أن  2009/2010ي املنــــام  الريةيـــة. وترــــج الدراســـة االستقصــــائية لتةــــ ة  ضنيــــت حـــديثاد  الـــأ

املائـة مـن األسـر املعيرـية ي ناميبيـا تسـكن عتـ  ضعـد مسـافة ال تت ـاول كيتـوم ين مـن ي  49حوايل 
ي املائـــة مـــن هـــذه األســـر عتـــ  ضعـــد مســـافة ال تت ـــاول  ســـة   ٣6أتـــر  مرفـــ  لـــحت فيمـــا تعـــي  
  40ي املائــــة مــــن األســــر ت ــــطر إىل تطــــمي مســــافة تزيــــد عــــن  7كيتــــوم ات منهــــا.  ــــج أن حــــوايل 

   مرف  لحت، ال سيما ي املنام  الريةية. كيتوم ا لتولول إىل
ــــة عتــــ   ــــمان  -52 ــــزال امكومــــة تعمــــل مــــن لــــمل ولارة الصــــحة واخلــــدمات االتتماعي وال ت

حصـــــول ســـــكان البتـــــد عتـــــ  اخلـــــدمات الصـــــحية. وي إمـــــار مرـــــروع الصـــــحة النســـــية واحملجناضيـــــة 
الصــــــــحة النســــــــية واحملدمــــــــا ، ضــــــــذلت تهــــــــود كبــــــــجة لتقويــــــــة االرتبامــــــــات الثنائيــــــــة اال ــــــــاه ضــــــــا 

واحملجناضيـــــة/فجول نقـــــق املناعـــــة البرـــــرية وإدراتهـــــا وإدماتهـــــا عتـــــ  لـــــعيدي السياســـــات وتقـــــدمي 
- اخلـــدمات. وتقـــو  ولارة الصـــحة واخلـــدمات االتتماعيـــة، ضـــدعم مـــن شـــركائها، ضت ريـــل لـــدمات
ت ي دمــج الصــحة النســية واحملجناضيــة/فجول نقــق املناعــة البرــرية مــن لــمل منــاذ  لتقــدمي اخلــدما

   مواتمي  ريبية  تارة ضاتباع يج الرعاية الصحية األولية.
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وضاحمل ـافة إىل املرافـ  الصـحية ي املنـام ، تقـد  امكومــة مـن لـمل الـولارة لـدمات توعيــة  -5٣
 منت مة لتم تمعات احملتية الأ تةتقر إىل املراف  الصحية.

 ، اعتــربت امكومــة امصــول عتــ  2017-201٣وي إمــار لطــة التنميــة الومنيــة الراضعــة ل -54
لـــدمات لـــحية تيـــدة مـــن األولويـــات الرئيســـية لرفـــمي مســـتوى معيرـــة الســـكان ي املنـــام  ام ـــرية 

 والريةية.
وترلــــد امكومــــة التقــــد  احملــــرل ضرــــ ن الوفيــــات النةاســــية مــــن لــــمل إتــــراب استقصــــابات  -55

ولــدر تقريــر عنــه ي  201٣ عــا  لــحية دايرافيــة دوريــا. وأتــري آلــر استقصــاب مــن هــذا النــوع ي
ة لكــــــل مائــــــة ألــــــئ والدة حيــــــة ي وفــــــا 225. ولاد معــــــدل الوفيــــــات النةاســــــية مــــــن 2014عــــــا  
 األســـر تعـــداد ويرـــج .2006/2007وفـــاة لكـــل مائـــة ألـــئ والدة حيـــة ي  449إىل  1992 عـــا 

 ألـــئ مائـــة للكـــ وفيـــات 604 ضتـــغ النةاســـية الوفيـــات معـــدل أن إىل 2011 لعـــا  الناميبيـــة املعيرـــية
ـــة امكومـــة أولـــت امـــا، ذلـــن ومنـــذ. حيـــة والدة  متحـــة مســـ لة ضولـــةها النةاســـية لتوفيـــات األولوي
د مــن لــدمات الرعايــة الصــحية النةاســية، وتوليــمي املــويةا املــدرضا عتــ  بــو مزيــ تــوفج منهــا ضوســائل

البرـرية واحمليـدل أحـد العوامــل أكثـر إنصـافا ضـا املنـام  ام ـرية والريةيـة. واثـل فـجول نقـق املناعـة 
 الرئيسية الأ تساهم ي ارتةاع معدل الوفيات النةاسية ي البتد.

وفيمــــا يتــــت املبــــادرات والسياســــات الرئيســــية الــــأ ا ــــذت لتحــــد مــــن الوفيــــات النةاســــية ي  -56
 ناميبيام
ن نطـــالريطـــة مريـــ  لتتع يـــل اةـــ  الوفيـــات النةاســـية ووفيـــات املواليـــد وإعـــادة الن ـــر ي  •

 ةممارسة مهنأ التمري  والقبالة
ل إتتيميــة ألــرى ي  ــال تعزيــز ضنــاب القــدرات لت ســيس كتيــة الطــل الناميبيــة ومراكــز تــدري •

 ةالتمري  
محتــة توعيـــة إعمميـــة ضرـــ ن الق ــايا الصـــحية. وتبتـــغ نســـبة الوتايــة مـــن انتقـــال العـــدوى مـــن  •

   ي املائة. 95 األ  إىل الطةل حالياد 
ي املائــــة مــــن تكــــاليئ إتــــرابات التصــــدي الومنيــــة لةــــجول  70مــــة متتزمــــة ضتيطيــــة وامكو  -57

ي املائــــــة ي  50رتةعــــــت مــــــن ضعــــــد أن ا 2016/17نقــــــق املناعــــــة البرــــــرية/احمليدل وتــــــول عــــــا  
ي املائــــــــــــــة ي  64مث إىل  2012/201٣ي املائــــــــــــــة ي الةــــــــــــــ ة  55إىل  2010/2011 الةــــــــــــــ ة
فـرص امصـول عتـ  العـم  مـن فـجول نقـق املناعـة البرــرية،  لزيـادة . وسـعياد 201٣/2014 الةـ ة

لبــدب  201٣مبــادا من مــة الصــحة العامليــة التوتيهيــة لعــا   أي ــاد اعتمــدت امكومــة ي وتــت ســاض  
لتيــة، ومعالــة  500 4العــم  ت ــاد الةجوســات العكوســة عنــدما يبتــغ حســا  لميــا ســت دي 

املناعـة البرــريةة ومعالــة مجيــمي مر ــ  الســل امــامتا  مجيـمي النســاب اموامــل املصــاضات ضةــجول نقــق
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ســـنة  15لةـــجول نقـــق املناعـــة البرـــرية ومجيـــمي األمةـــال امـــامتا لتةـــجول ممـــن تقـــل أعمـــارهم عـــن 
 ضالةجول. واأللوا  الذين يكون أحدعا مصاضاد 

وتعد ناميبيا أول ضتـد  قـ  ااـد  العـاملت املتمثـل ي تقتـيق نسـبة انتقـال الةـجول إىل أتـل  -58
ي املائـــــة ي  4إىل  200٣عــــا  ي املائــــة ي  20ي املائــــة، إذ ا ة ــــت هــــذه النســــبة مــــن  5مــــن 
وضتيـــت نســـبة اموامــل املصـــاضات ضـــالةجول التــوايت حصـــتن عتـــ  لــدمات منـــمي انتقـــال  201٣ عــا 

 ي املائة. 95ن األ  إىل الطةل املرض م
ي املرافـــ  الصـــحية العامـــة وترـــ مي  وتـــوفر امكومـــة م ـــادات الةجوســـات العكوســـة  انـــاد  -59

ويعـد  ي املائـة. 90املصاضا عت  متل هـذا العـم . وتبتـغ نسـبة امصـول عتـ  هـذا العـم  حاليـا 
إذ  إجنـــالاد  201٣ي عـــا   10إىل  1990وفـــاة ي عـــا   7 000لةـــ  معـــدل وفيـــات املمريـــا مـــن 

مــن العوامــل املســاعة ي ارتةــاع معــدل الوفيــات النةاســية ضــا األمهــات  أي ــاد أن انترــار املمريــا كــان 
 اموامل.
ــــة حملذكــــاب وعــــت األلوا   -60 ــــة السياســــاتية املتعتقــــة ضالصــــحة احملجناضي ــــادا التوتيهي ونـُق حــــت املب

 ة احملجناضية والوالدات.ملساعدهتم عت  ا اذ ترارات مستنجة ضر ن الصح
ــــات املواليــــد  -61 ــــادا توتيهيــــة الســــتكمال اســــتعراض الوفيــــات النةاســــية ووفي وتــــد و ــــعت مب

املخا ـية ووفيـات حـديثت الــوالدة وشـكتت لـان لتتـدتي  ي الوفيــات النةاسـية عتـ  الصـعيد الــومين 
   .اخلدمات املقدمة لتنساب اموامل وعت  لعيد املنام  والدوائر من أتل استعراض وتعزيز نوعية

وســـ ل تراتـــمي ي حـــاالت احمللـــاضة الديـــدة ضـــالةجول ضـــا اموامـــل التـــوايت يـــ ددن عتـــ   -62
ـــــوالدة. ولـــــمل الةـــــ ة  ـــــل ال ـــــادات مـــــا تب ـــــوايت أثبتـــــت 2011/2012عي ، ضتيـــــت نســـــبة النســـــاب الت

ي  18.8النســـاب مقاضـــل ي املائـــة مـــن  18.2االلتبـــارات إلـــاضتهن ضةـــجول نقـــق املناعـــة البرـــرية 
. وتـــدرت نســـبة انترـــار فـــجول نقـــق املناعـــة البرـــرية واحمليـــدل ضـــا 2009/2010املائـــة ي الةـــ ة 
 .201٣ي املائة ي عا   12و 18عاما فما فون  15الباليا من سن 

وال يـزال البتــد يواتـه حتــديات تتعتـ  ضــنقق العـامتا ي القطــاع الصـحت مــن ذوي املهــارات  -6٣
ة. وي هــذا الصــدد، توالــتت امكومــة مــمي البتــدان الــاورة النتــدا  وتوييــئ عــامتا مــؤهتا واخلــرب 

 لتتخةيئ من حدة الو مي.
  

 العنف الجنساني -ثامنا   
 
يرـــكل العنـــئ النســـاين مصـــدر تتـــ  ضـــالغ ي ناميبيـــا. إذ ترـــج ســـ مت الرـــرمة إىل أن  -64

خاص تــرضطهم يــم لــتة تراضــة أو عتــ  نصــئ الناتيــات يعــانا مــن التعــرض لتعنــئ عتــ  أيــدي أشــ
 أيدي عررائهن.
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وناميبيــــا متتزمــــة ضالق ــــاب عتــــ  العنــــئ النســــاين يميــــمي أشــــكاله مثتمــــا تســــدته السياســــة  -65
لت هـــود الراميـــة إىل حتقيـــ  املســـاواة   ، الـــأ تـــوفر إمـــاراد 2020-2010الومنيـــة لترـــؤون النســـانية ل

السياســة ي تــوفج التوتيــه العــا  ملختتــئ الهــات ضــا النســا. ويتثمــل ااــد  الرئيســت مــن هــذه 
لــاحبة املصــتحة حملدمــا  من ــور تنســاين ي عمتيــات و ــمي ضرا هــا وذلــن ي إمــار الهــود الومنيــة 

  2016-2012ملعالـــة العنـــئ النســـاين. وو ـــعت لطـــة عمـــل ومنيـــة ضرـــ ن العنـــئ النســـاين ل
صـــتحة ي حتســـا الوتايـــة مـــن يـــاهرة مـــن أتـــل تـــوفج آليـــة تس شـــد يـــا  تتـــئ الهـــات لـــاحبة امل

العنــئ النســاين والتصــدي اــا. وضاحمل ــافة إىل ذلــن، هنــاث ترــريعات هامــة  ــر  العنــئ النســاين، 
، وتـــانون مكافحـــة العنـــئ 2000لعـــا   8ترـــملم تـــانون مكافحـــة اال تصـــا ، وهـــو القـــانون رتـــم 

   .200٣لعا   4املنزيل، وهو القانون رتم 
ــــة الطةــــل عــــدة محــــمت وأمتقــــت امكومــــة مــــن  -66 لــــمل ولارة املســــاواة ضــــا النســــا ورعاي

لتتوعيــة العامــة ضوســائط إعــم  متعــددة مثــل محتــة جاكرــةه لتوتةــهج، وو ــمي رســم ضيــاين لن ــا  احملحالــة 
   الومين لتوفج امماية ضالتعاون ممي عدة ولارات رئيسية ومن مات التممي املدين.

وحـــــدة مـــــن وحـــــدات محايـــــة املـــــرأة والطةـــــل  15رـــــرة وأنرـــــ"ت ي مجيـــــمي املنـــــام  األرضـــــمي ع -67
املتخصصــة الــأ تيــجت تســميتها لتصــبح وحــدات التحقيــ  ي حــاالت العنــئ النســاين، مــن أتــل 

   محاية الناتيات من العنئ النساين وتقدمي اخلدمات ان.
وأنرــ ت امكومــة آليــة تنســي  لتنةيــذ السياســة الومنيــة لترــؤون النســانية تتــ لئ مــن ســت  -68

 موعــات تــا ي ذلــن الموعــة املعنيــة ضــالعنئ النســاين وحقــون احملنســان. وتتــول  الموعــة املعنيــة 
ضالعنئ النساين وحقون احملنسان، إسـداب املرـورة لتحكومـة ومجيـمي الهـات لـاحبة املصـتحة ضرـ ن 

ســ اتي يات الة ــت  الست"صــال آفــة العنــئ النســاين ي التمــمي. وتتــ لئ الموعــة املــذكورة مــن اال
عــن ممثتــا ملن مــات  ــج  ف ــمد مهنيــا يعمتــون ي مؤسســات حكوميــة مثــل وكــاالت إنةــاذ القــانون 
 حكومية ومن مات التممي املدين ومن مات دينية وشركاب ي التنمية.

، حملهــــــاد حتــــــول لتعنــــــئ النســــــاين، عقــــــدت 2014املبذولــــــة ي عــــــا  وي إمــــــار الهــــــود  -69
امكومة، من لـمل مكتـل رئـيس الـولراب، املـؤمتر الـومين الثـاين ضرـ ن العنـئ النسـاين. ووفـر املـؤمتر 

لتحوار ضا القيـادات الومنيـة واحملتتيميـة، والهـات املسـؤولة وألـحا  امقـون ضرـ ن األسـبا   منرباد 
سـاين والعوامـل الـأ تسـاهم فيـه. ولتـت التولـيات إعـداد مبـادا توتيهيـة ضرـ ن الذرية لتعنئ الن

تــوفج لــدمات متكامتــة ل ــحايا العنــئ النســاين وتعزيــز مرــاركة الــذكور ومعالــة ت ــايا الرــبا . 
وعممــت التولــيات الصــادرة عــن املــؤمتر عتــ  مجيــمي الهــات لــاحبة املصــتحة عتــ  نطــان واســـمي. 

   اب مهمة رلد تنةيذ هذه التوليات.ويتوىل مكتل رئيس الولر 
وهناث ضرامج حكوميـة ألـرى هـري تنةيـذها ملكافحـة العنـئ النسـاين مـن تبيـل ضرنـامج  ـو  -70

األميـــة القانونيـــة الـــذي يســــتهد  مقـــدمت اخلـــدمات الرئيســـيا لمعتمــــو املهـــارات امياتيـــة، والقــــادة 
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راد التمــمي احملتــت ة واممــمت احملعمميــة، التقتيــديون والكنســيون، وأفــراد الرــرمة، وتــوات الــدفاع وأفــ
 .يوماد من النراة ملناه ة العنئ النساينج 16عن االحتةال ومتة ج ف مد 
  

 رعاية وحماية الطفولة  
 
، وهـت تتـ لئ مـن ممثتـا ملختتـئ 2004أنر"ت فرتـة عمـل دائمـة معنيـة ضاألمةـال ي عـا   -71

ة، وشـركاب التنميــة الرئيسـيا. و تمــمي فرتــة العمـل مــرة كــل الـولارات التنةيذيــة واملن مـات  ــج امكوميــ
مســؤولية تنةيــذ التزامــات ناميبيــا توتــل الصــكوث الدوليــة واحملتتيميــة الــأ  أي ــاد ثمثــة أشــهر، وتتــوىل 

 لدتت عتيها.
وضاحمل ـافة إىل ذلــن، اشـ ت امكومــة عقـارات حملنرــاب ممتـ  وضيــوت آمنـة ي مجيــمي أبــاب  -72

 .أي اد ناتيات من العنئ النساين حي  تقد  ان املرورة البتد حمليواب ال
وتــد نةــذت ناميبيــا ضن ــاط مبــادا األمــم املتحــدة التوتيهيــة ضرــ ن الرعايــة البديتــة لألمةــال  -7٣

وهـــت ترـــ مي عتـــ  إيـــداع األمةـــال ممـــن تيتمـــوا أو ممـــن هـــم ي حاتـــة إىل الرعايـــة لـــدى أتـــاريم إذا 
 ة ت ، أو  مان إيداعهم ي ضي"ات آمنة إذا تعذر ذلن.ثبت أن ذلن عد  مصتحة الطةل ال ما

  
تنفيررذ التوصرريات الترري حظيررل بررالقبول والتأييررد خررالل الجولررة األولررى مررم  -تاسعا   

 االستعراض الدوري الشامل
 
تولــية لــمل الولــة األوىل مــن االســتعراض  128تولــيات مــن ألــل  104تبتــت ناميبيــا  -74

تولـــية ضالكامـــل مـــمي  40ناميبيـــا أن تبتـــغ عـــن تنةيـــذ أكثـــر مـــن  الـــدوري الرـــامل اخلـــاص يـــا. ويســـر
. وتـــدمت ناميبيـــا تقريـــراد عـــن منتصـــئ املـــدة ضرـــ ن تنةيـــذ 201٣حتـــول يايـــة ترـــرين الثـــاين/نوفمرب 

 هذه التوليات. وفيما يتت مزيد من تداضج التنةيذ.
  

ز : سياسرررة المسررراواة وعرررد  التمييرررزت ومكافحرررة التمييررر23و 22التوصررريتان ر رررم   
 العنصري

 
مــن الدســتور املســاواة وعــد  التعــرض لتتمييــز، وحت ــر التمييــز عتــ  أســال  10تكةــل املــادة  -75

ــــــدين أو العقيــــــدة أو الو ــــــمي االتتمــــــاعت أو  الــــــنس أو العــــــرن أو التــــــون أو االنتمــــــاب احملثــــــين أو ال
يــز العنصــري االتتصــادي. وضاحمل ــافة إىل األحكــا  الدســتورية، ســنت امكومــة ترــريعات ملعالــة التمي

ــــز املســــاواة، مــــن تبيــــل تــــانون مكافحــــة التمييــــز العنصــــري لعــــا   ، ويعــــد تــــانون العمــــل 1991وتعزي
، مــن الترــريعات الــأ 2007، مق نــا ضقــانون العمــل رتــم 1998لعــا   29احملهــا  لالتوييــئ  رتــم 

 حت ر التمييز العنصري يميمي أشكاله ي ناميبيا.
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 ت ومنع حاالت الحمل المبكر: التثقيف الجنسي61التوصية ر م   
 
إن ناميبيـــــا متتزمـــــة ضالتصـــــدي لرلـــــاضة ضةـــــجول نقـــــق املناعـــــة البرـــــرية/احمليدل ي أوســـــاة  -76

وضـرامج تثقيةيـة شـ . ويرـمل ذلـن املبـادا التوتيهيـة الومنيـة  سياسـاتياد  الربا ، وتد و ـعت إمـاراد 
املتعتقــــة ضـــــاملراهقا املصـــــاضا ضةـــــجول نقـــــق املناعـــــة البرـــــرية، وسياســـــة منـــــمي حـــــاالت اممـــــل ضـــــا 
الطالبــــــات والتعامــــــل مــــــمي هــــــذه امــــــاالت، وسياســــــة تطــــــاع التعتــــــيم ضرــــــ ن فــــــجول نقــــــق املناعــــــة 

تعتقـــة ضتقـــدمي لـــدمات لـــحية ممئمـــة لتمـــراهقا، والسياســـة البرـــرية/احمليدل، واملبـــادا التوتيهيـــة امل
الومنية املتعتقة ضالصحة املدرسية. وتـد سـاعت هـذه السياسـات والـربامج ي امـد مـن معـدل انترـار 

، ضقــت معــدل انترــار الةــجول ضــا النســاب اموامــل 2014فةــت عــا   فــجول نقــق املناعــة البرــرية.
ي املائـــة، مـــمي تســـ يل  16.9الســـاضقة لتـــوالدة ثاضتـــاد عنـــد نســـبة  التـــوايت يـــ ددن عتـــ  مرافـــ  الرعايـــة

ي املائـــة ي  14.2مـــن  24و 15تراتـــمي ي هـــذا املعـــدل ضـــا النســـاب التـــوايت تـــ اوط أعمـــارهن ضـــا 
 .2014ي املائة ي عا   8.٣إىل  2012ي املائة ي عا   8.9، و2006 عا 
ضةـــجول نقـــق املناعـــة البرـــرية ليـــادة وســـ تت تيطيـــة لـــدمات املرـــورة والةحـــق اخلالـــة  -77

ي املائــة مــن الرتــال ضــا  ٣4ي املائــة مــن النســاب و 55متحويــة ي الســنوات الســت املا ــية، مــن 
 6٣ي املائــــة و 81إىل  2007-2006ي االستقصــــاب الصــــحت الــــدايراي لتةــــ ة  49و 15عمــــر 

 .201٣ي املائة، عت  التوايل، ي عا  
فمـــا فـــون إعطـــاب موافقـــة مســـتنجة كامتـــة عتـــ  تتقـــت  عامـــاد  18ســـن واكـــن لألمةـــال مـــن  -78

سـنة، فيرـ ة امصـول  18العم  والرعايـة الصـحية أمـا ضالنسـبة لألمةـال الـذين تقـل أعمـارهم عـن 
 عت  موافقة أحد الوالدين أو الولت القانوين.

البرـرية وإمـمع ومن حـ  مجيـمي املـراهقا معرفـة مـا إذا كـانوا مصـاضا ضةـجول نقـق املناعـة  -79
اليــج عتــ  ذلــن تحــ  إرادهتــم. و صــل املراهقــون املصــاضون ضةــجول نقــق املناعــة البرــرية واحمليــدل 
عتـــ  لـــدمات الرعايـــة الرـــامتة والعـــم  والـــدعم. وســـن إعطـــاب املوافقـــة، ي إمـــار السياســـة الومنيـــة 

 ة موافقـــــة أحـــــد . ويرـــــعامــــاد  16 ، هـــــو 2007املتعتقــــة ضةـــــجول نقـــــق املناعــــة البرـــــرية/احمليدل ل
حملتــراب االلتبــار  عامــاد  16الوالــدين أو الولــت القــانوين ضالنســبة لألمةــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن 

   إال إذا ارتُ"ت أن الطةل القالر يتمتمي ضالن ج.
وأدر  تـــدريل املســـاعدين الصـــحيا عتـــ  تقـــدمي اخلـــدمات الصـــحية املمئمـــة لتمـــراهقا ي  -80

حيا أثنـاب اخلدمـة ي املركـز النـامي  لتتـدريل الصـحت ومراكـز التـدريل مقررات تدريل العامتا الص
الصـــــحت احملتتيميـــــة وي تـــــدريل مـــــا تبـــــل اخلدمـــــة ي تامعـــــة ناميبيـــــا. ومـــــن اليســـــج امصـــــول عتـــــ  
املعتومـــات الصـــحية، تـــا ي ذلـــن املعتومـــات املتعتقـــة ضالصـــحة النســـية واحملجناضيـــة ي مراكـــز الصـــحة 

 عت  املر  . العامة، وهت ليست حكراد 
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 : مخططات التمويل واالئتمانات البالغة الصغر 63التوصية ر م   
 
  2016/2017 - 2012/201٣أعــدت لنــة التخطــيط الــومين اخلطــة احملمنائيــة الومنيــة الراضعــة لتةــ ة ل -81

الأ تت من ثمثة أهدا  شـامتة أال وهـتم حتقيـ  مسـتويات عاليـة ومسـتدامة مـن النمـو االتتصـادي 
وتوليــد فــرص العمــل وليــادة املســاواة ي الــدلل. وضالتــايل، فــنن مجيــمي االســ اتي يات واملبــادرات الــأ 

 تندر  ي إمار هذه اخلطة موتهة بو حتقي  هذه األهدا  الثمثة.
وتنطـــوي إحـــدى االســـ اتي يات الرئيســـية احملــــددة ي اخلطـــة احملمنائيـــة الومنيـــة الراضعـــة، الــــأ  -82

اشــر إىل الــزب الثــاين مــن التولــية، عتــ  تنةيــذ اســ اتي ية القطــاع املــايل النــامي ، ترــج عتــ  بــو مب
الــــأ هتــــد  إىل ليــــادة فــــرص املؤسســــات الصــــيجة واملتوســــطة ام ــــم ي امصــــول عتــــ  التمويــــل، 

 لتولية من مة العمل الدولية. وفقاد واالنتقال من العمالة  ج املن مة إىل العمالة املن َّمة 
 ـــعت امكومـــة الـــربامج التاليـــة ملخططـــات االئتمـــان مـــن لـــمل  تتـــئ املؤسســـات وتـــد و  -8٣

 لت يي  التةاوت ي الدللم
، ضعــد 2012أنرـ ت امكومــة الناميبيــة ضنـن املؤسســات الصــيجة واملتوسـطة ام ــم ي عــا   •

حـــل لـــندون  ـــمان القـــروض لتمؤسســـات الصـــيجة واملتوســـطة الـــذي حتـــول إىل مؤسســـة 
تكامتـة. وتتمثـل مهمـة ضنـن املؤسسـات الصـيجة واملتوسـطة ام ـم ي تـوفج مصرفية  اريـة م

منت ــــــات ولــــــدمات مصــــــرفية ممتــــــالة وتيـــــــدة التصــــــميم وموتهــــــة لتمؤسســــــات الصـــــــيجة 
واملتوســطة والباليــة الصــير ومؤسســات القطــاع  ــج الن ــامت لتمكينهــا مــن االنطــمن والنمــو 

 ةوااللدهار ي ضي"ة عامليةوالتنافس 
ــــة م  تقــــد  ول  • لترــــبا  العــــامتا عــــن  نحــــاد ارة الرــــبا  والريا ــــة والثقافــــة واخلــــدمات الومني

 ةت  فرص عمل ي  تمعاهتم احملتيةالعمل خل
مــار منحــا لتمؤسســات الصــيجة ي إ أي ــاد تقــد  ولارة املســاواة ضــا النســا ورعايــة الطةــل  •

 ةمبادراهتا لتتنمية التمعية
 ة مت املراريمي احملتمتا ي البتدضرروة مرنة ملن يقد  ضنن التنمية النامي  ترو اد   •
 ةلصيار املزارعا روة ميسرة ومنحاد يقد  البنن الزراعت النامي  ترو ا ضر •
و ـــــج ذلـــــن مـــــن أشـــــكال  وترو ـــــاد  يقـــــد  لـــــندون ال ـــــمان االتتمـــــاعت احملمنـــــائت منحـــــاد  •

مــن  واتتصــادياد  ج التــدريل لألشــخاص احملــروما اتتماعيــاد املســاعدة املاليــة، تــا ي ذلــن تــوف
 ةالعامتا عن العمل

متتـــــن ولارة الت ـــــارة والصـــــناعة ضـــــرامج ومرافـــــ  شـــــ  لتقـــــدمي املســـــاعدة لقطـــــاع املؤسســـــات  •
الصـــــيجة واملتوســـــطة ام ـــــم لت ســـــيس مرـــــاريعها وتنميتهـــــا. ويهـــــد  لـــــندون املســـــاعدة 
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دة املؤسســات الصــيجة واملتوســطة ام ــم ي اتتنــاب ضاملعــدات، عتــ  ســبيل املثــال، إىل مســاع
 معدات التصنيمي الملمة لزيادة تدراهتا احملنتاتية.

  
: صرريا ة اترراب أبرريش يتماإررى مررع إعررالن األمررم المتحرردة بشررأن 70التوصررية ر ررم   

 حقروق الشعوب األصلية
 
األلـــتية ي تــوىل مكتـــل أمـــا امل ـــاج لـــيا ة كتـــا  أضــي  ومـــين ضرـــ ن حقـــون الرـــعو   -84

 ناميبيا عرض عت  الهات الرئيسية لاحبة املصتحة لتقد  مساعاهتا.
  

: ضرررمان اتسرراق التشرررريعات الوينيرررة مررع االلتزامرررات الناإررر ة عرررم 7التوصررية ر رررم   
 حقوق األإخاص ذوي اإلعا ة وبروتواولها االختياري اتفا يرة

 
احملعاتــــة وضروتوكواــــا االلتيــــاري ي  لــــدتت ناميبيــــا عتــــ  اتةاتيــــة حقــــون األشــــخاص ذوي  -85

. وأنرـــــ ت امكومـــــة وحـــــدة استرـــــارية لرـــــؤون احملعاتـــــة ي مكتـــــل 2007كـــــانون األول/ديســـــمرب 
الـرئيس مكتةـة ضـ داب دور هي"ـة التنسـي  ضرـ ن املسـائل املتعتقـة ضاألشـخاص ذوي احملعاتـة. واعتمـدت 

ة واحملدمــا  االتتمــاعت والتمكــا ناميبيــا منوذتــا يقــو  عتــ  حقــون احملنســان ي تعمــيم مراعــاة احملعاتــ
 االتتصادي ضولةه النموذ  األف ل.

مــن اتةاتيــة حقــون األشــخاص ذوي  27وتــد اع فــت امكومــة ضالتزامهــا تقت ــيات املــادة  -86
احملعاتة. وتويل امكومـة أولويـة لتـوفج فـرص عمـل لألشـخاص ذوي احملعاتـة مـن لـمل ت ـما مجيـمي 

ور ــم  ل جيرــ مي األشــخاص ذوو احملعاتــة عتــ  التقــد  لتوييةــةج.إعمناهتــا عــن الويــائئ إشــارة تقــو 
أن القــــانون املتعتـــــ  ضننرـــــاب التـــــس الـــــومين لرـــــؤون احملعاتــــة ُســـــنَّ تبـــــل ضـــــدب نةـــــاذ اتةاتيـــــة حقـــــون 
األشــخاص ذوي احملعاتــة، فــنن ال حاتــة إىل موابمتــه مــمي االتةاتيــة، ألن أحكــا  هــذه االتةاتيــة تعتــرب 

 من الدستور. 144وتل املادة تزبا من القانون النامي  ت
  

 : جريمة التعذيب2التوصية ر م   
 
ـــاد  -87 و ـــمي مرـــروع تـــانون هـــر  التعـــذيل ضولـــةه تراـــة  ـــددة. وتت ـــمن أحكـــا   هـــري حالي

مــن االتةاتيــة. وي هــذه األثنــاب، يــنق  1مرــروع القــانون تعريــئ التعــذيل املنصــوص عتيــه ي املــادة 
ح ــر التعــذيل وســوب املعامتــة وعتــ  عــد  تــوال تبــول أي أدلــة  ل   عتــ  2ل8الدســتور ي املــادة 

  صل عتيها عن مري  التعذيل أو املعامتة القاسية المإنسانية أما  ااي"ات الق ائية.
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 : التشريعات المتعلقة باالتجار بالبشر3التوصية ر م   

 
، الــذي هــر  2004 لعــا  29ســنت ناميبيــا تــانون منــمي الراــة املن مــة، وهــو القــانون رتــم  -88

 اال ار ضالبرر، وممي ذلن شرعت امكومة ي ليا ة ترريعات شامتة ضر ن اال ار ضالبرر.
 2000لعـــا   7و  ـــر اســـتخدا  أو شـــراب األمةـــال أل ـــراض البيـــاب توتـــل القـــانون رتـــم  -89

 املعــــدل لقــــانون مكافحــــة املمارســــات املنافيــــة لــــ دا . وعــــموة عتــــ  ذلــــن،   ــــر تــــانون العمــــل
 عامــاد  14ضصــييته املعدلــة، ا ــراة األمةــال دون ســن  2007لعــا   11النــامي ، وهــو القــانون رتــم 

   ي العمل امل تور.
  

: تعزيررررز تليررررات حمايررررة األيفررررال  انونيررررا واجتماعيررررا مررررم العنررررف 6التوصررررية ر ررررم   
الجنسرري وتعزيررز ترردابير مكافحررة التمييررز والعنررف ضررد األيفررالت وال سرريما العنررف 

 الجنسي
 
صــــدر تتــــ  شــــديد ي البتــــد. وهــــو تســــتم امكومــــة ضــــ ن العنــــئ  ــــد األمةــــال يرــــكل م -90
ــــدر  ي إمــــار العنــــئ النســــاين، وبيــــل إىل املعتومــــات الــــواردة ي الةقــــرات الســــاضقة ضرــــ ن هــــذا  ي

ويت ـمن هـذا  2015املو وع. وضاحمل افة إىل ذلن، أترَّ الربملـان تـانون رعايـة ومحايـة الطةـل ي عـا  
ضرــ ن مكافحــة مجيــمي أنــواع االعتــداب عتــ  األمةــال.  ــج أن هــذا القــانون ج يُةعَّــل  حكامــاد الترــريمي أ

، وســـــيقد  إىل الربملـــــان ي أي ـــــاد ضعـــــد. وو ـــــمي مرـــــروع تـــــانون عدالـــــة األمةـــــال ي لـــــييته النهائيـــــة 
 املستقبل القريل.

  
: تحسرريم الظررروف المعيشررية والبنيررة التحتيررة فرري مرااررز 50و 45التوصرريتان ر ررم   

 االحتجاز؛ وتحسيم المرافق في السجون المحلية 
 
عمتت حكومة ناميبيا، مـن لـمل إدارة اخلـدمات احمللـمحية الناميبيـة، عتـ  توسـيمي وتييـج  -91

 تانــل ضنــاب عـدة مرافــ  إلـمحية ي مجيــمي أبـاب البتــد لتحســا إدارة شـؤون الــرما ورعـايتهم. وإىل
املرافـــــ  احمللـــــمحية، أســـــندت حملدارة اخلـــــدمات احمللـــــمحية الناميبيـــــة واليـــــة تديـــــدة لبنـــــاب مراكـــــز 
االعتقــال املؤتــت لتخةيــئ ال ــيط النــاتم عــن االكت ــاإل ولــذلن،  طــط احملدارة لبنــاب ســبعة مراكــز 

هــــا ي ترــــرين لمعتقــــال املؤتــــت ي مجيــــمي أبــــاب البتــــد ضــــدبا تدينــــة أونــــدانيوا حيــــ  سيرــــرع ي ضنائ
. وســـتُب  مرافـــ  ألـــرى لمعتقـــال املؤتـــت حاملـــا تتـــوفر األرض واألمـــوال. وتـــد 2015الثـــاين/نوفمرب 

 عمتت إدارة اخلدمات احمللمحية الناميبية عت  تطوير و ديد املراف  احمللمحية التالية ي البتدم
 مركز ويندهوث احمللمحت ل ديد وتطوير ة •
 تطوير ةمركز إليزاضي  نيبيمبا ل •
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 مركز سواكوتوند احمللمحت ل ديد ة •
 مركز هاردا  احمللمحت ل ديد ة •
 مركز ويندهوث احمللمحت اخلاص ضالنساب لانتهت أشيال ضنائه ة •
 مركز إيةاريستول شيكونيو احمللمحت لمت تطويره ضالكامل . •
  

برنرراما العمررل : مواصررلة انتهرراس السياسررات المالئمررةت مررم  بيررل 76التوصررية ر ررم   
ت وال سرريما فيمررا يتعلررق 2012-2008للقضرراع علررى عمررل األيفررال فرري ناميبيررا 

بشرأن حظرر أسروأ أإركال عمرل األيفرال  182باتفا ية منظمة العمرل الدوليرة ر رم 
 واإلجراعات الفورية للقضاع عليهات مم أجل التصدي لظاهرة عمل األيفال

 
ة العمــل ولتــ  فــرص العمــل ي تنةيــذ عمتيــات لــمل الةــ ة تيــد االســتعراض، اســتمرت ولار  -92

التةتـــي  الســـنوية ي املـــزارع ي البتـــد، مـــن أتـــل حتديـــد حـــاالت عمـــل األمةـــال وكرـــةها ي البتـــد. 
وتســتهد  عمتيــات التةتــي  املنــام  املعروفــة يــذه املرــكتة، مثــل املنــام  امدوديــة وضعــ  منــام  

 التمعات احملتية.
ضرـ ن عمـل األمةـال وولعـت ي املعـارض الت اريـة السـنوية ي مجيـمي وأعدت املـواد ال وهيـة  -9٣

 أباب البتد ي إمار محتة التوعية لتق اب عت  أسوأ أشكال عمل األمةال ي البتد.
وو ــــعت امكومــــة ضرنــــامج العمــــل لتق ــــاب عتــــ  عمــــل األمةــــال تســــاعدة من مــــة العمــــل  -94

تائمـــة ضـــ نواع العمـــل اخلطـــرة عتـــ  األمةـــال،  أي ـــاد الدوليـــة. وضاحمل ـــافة إىل ذلـــن، أعـــدت امكومـــة 
ضرنـامج العمـل  - وأُع دَّت هاتـان القائمتـان تسـاعدة من مـة العمـل الدوليـة وتائمة ضاألعمال السهتة.

لتق ــاب عتــ  عمــل األمةــال مــن لــمل املرحتــة الثانيــة مــن مرــروع بــو الق ــاب عتــ  أســوأ أشــكال 
 . 6ل2011ذي أجنز ي عا    الTECL IIل لعمل األمةا

  
 : اآلليات الوينية المستقلة لتفتيش أماام سلب الحرية102التوصية ر م   

 
عتــــ  ا ــــطمع  2012مــــن تــــانون احمللــــمحيات لعــــا   125إىل  122 تــــنق املــــواد مــــن -95

الق ــاة ورتــال الــدين ضزيــارات لميــمي املرافــ  احمللــمحية ي البتــد. وت ــم ف"ــة الق ــاة الزائــرين ت ــاة 
انيا. ويــزور أمــا امل ــاج هــذه املرافــ  لتتقــت الرــكاوى ومعالتهــا، ويةــت  املرافــ  لــتح وت ــاة وضرملــ

 ويقد  التوليات إىل امكومة ضعد ذلن.
  

 : القضايا التي تأخر البل فيها والمحاامات السريعة48و 47التوصيتان ر م   
 
مــــن تــــراكم الق ــــايا اعتمــــد الن ــــا  الق ــــائت النــــامي  عــــددا مــــن التــــداضج الراميــــة إىل امــــد  -96

 النائية ي احملاكم، وهت عت  النحو التايلم
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 57، ضـــندرا  املـــادة 1977لعـــا   51ُعـــدل تـــانون احملتـــرابات النائيـــة، وهـــو القـــانون رتـــم  -97
لألـئ  ملــنح املــدعا العــاما لــمحية إلــدار  رامـات احملتــرار ضالــذنل عنــدما توتــد أســبا  معقولــة 

 ن احملكمــة الزئيــة، إذا أدانــت املــتهم ضارتكــا  تــر  مــا، لــن تصــدر تــدعو املــدعت العــا  لمعتقــاد ضــ
 دوالر نـــامي . وي الســـاض ، ج يكـــن ذلـــن ممكنـــاد  6 000حكمـــاد ضالســـ ن أو ضـــدفمي  رامـــة تت ـــاول 

تــــــد ال حتكـــــم ضــــــ كثر مـــــن  رامــــــة إال عنـــــدما يعتقـــــد املــــــدعت العـــــا  أن احملكمــــــة املصـــــدرة لتحكـــــم 
ملــدة ثمثــة أشــهر. ومــمي إدلــال هــذا التعــديل، ضــات ضاحملمكــان  دوالر نــامي  أو الســ ن ٣00 تــدرها

الةصــل ي عــدد مــن الق ــايا دون اشــ اة مثــول األشــخاص أمــا  احملكمــة، مــا  ــد ضالتــايل مــن تــ لر 
 البت ي الق ايا.

وأنرــــ ت امكومــــة، عــــن مريــــ  ولارة العــــدل،  كمتــــا  صصــــتا ملعالــــة حــــاالت تــــ لر  -98
عا لتبــت ي امقامعــة وينــدهوث عتــ  مســتوى احملــاكم الزئيــةة وُلصصــت إحــدالبــت ي الق ــايا ي 

ت ــايا الةســاد ضينمــا ُلصصــت األلــرى لتبــت ي األفعــال الرميــة/الرائم األلــرى، وسيوســمي نطــان 
هذه احملاكم لترمل أباب ألـرى مـن ناميبيـا ي الوتـت املناسـل. وتن ـر لنـة الصـتح، وهـت فـرع شـبه 

لعــدل، ي إمكانيــة فــتح  ــاكم يــو  الســبت لكــت تعــا  حــاالت تــ لر البــت ي مســتقل تــاضمي لــولارة ا
 الق ايا عت  وته التحديد.

وشـــرعت الـــولارة ي تنةيـــذ مرـــروع لتـــدريل الق ـــاة مـــن أتـــل ليـــادة عـــدد الق ـــاة واملـــدعا  -99
مـــن الطـــا ا  52در  مـــا  موعــه  2012إىل عــا   2008العــاما ي البتـــد. وي الةــ ة مـــن عـــا  

 عمل ي الق اب واالدعاب العا . لت
اتةاتــــات ثنائيـــة مــــمي ضتـــدين  ــــاورين، عـــا لمبــــاضوي ولامبيـــا، تتعتــــ   أي ـــاد وأضرمـــت امكومــــة  -100

 ضتوييئ ت اة ومدعا عاما ضالتعاتد لتمساعدة ي امد من حاالت ت لر البت ي الق ايا.
  

سياسرات والمبرادرات : جمرع بيانرات مصرنفة تتريي تقيريم فعاليرة ال16التوصية ر م   
 الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاع عليه

 
أنرـــ"ت الوكالـــة الناميبيــــة لرحصـــاب يــــد  متكـــا امكومــــة مـــن مجــــمي البيانـــات وتقييمهــــا.  -101

وترمل املها  الرئيسية اذه الوكالة مجـمي املعتومـات الر يـة و جهـا مـن احملحصـابات وتوفجهـا وحتتيتهـا 
. وضاحمل ـافة إىل مجــمي وتقيـيم ضيانــات  ـددة عــن العنـئ النســاين و ـجه مــن الــرائم، ونرـرها ي البتــد

 ا ذت امكومة التداضج التاليةم
 

 تطبيق النظا  اإللكتروني في جهاز الشرية -هاع  
و ــــعت ولارة الســــممة واألمــــن ن ــــا  الرــــرمة احمللك ونيــــة. وهــــو ن ــــا  يقــــو  عتــــ   ميــــمي  -102

لقــوانا البتــد املتعتقـة ضــالرائم وحتتيتهــا و زينهـا ونرــرها. وُ مــمي  وفقـاد املعتومـات ذات الصــتة ضــالعنئ 
أ تسـاعد املعتومات ض ستو  منه ـت، يرـمل ي مجتـة أمـور، املتيـجات املسـتقتة واملتيـجات التاضعـة الـ
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ي التتبُّـــمي والتحقيـــ  ورتـــا املمحقـــة الق ـــائية. وترـــمل تتـــن املتيـــجات عتـــ  ســـبيل املثـــال ال امصـــر، 
العمر ونوع النس واخلتةيـة الدراسـية، والعمـل، واألمـاكن، وتركيبـة األسـرة، لكـل مـن ال ـحية واملـتهم 

تق ـاب عتـ  العنـئ النسـاين تـا والرهود. وتعـد هـذه املتيـجات هامـة لو ـمي وتنةيـذ املبـادرة الومنيـة ل
 ي ذلن اال ار ضالبرر عت  بو فعال.

 اشوفات إهرية للحاالت )تعد يدويا استنادا إلى تقارير الشرية(  
مقــر تيـادة إتتيميـة لترـرمة اــا مراكـز تاضعـة ومراكـز فرعيــة  14أنرـ ت ولارة السـممة واألمـن  -10٣

ــــالتحقي  ي حــــاال ــــة ض ــــوىل معالــــة هــــذه ترــــمل وحــــدات الرــــرمة املعني ــــأ تت ت العنــــئ النســــاين ال
ــــمي ي كرــــئ  امـــاالت. وتتتقــــ  مقــــرات القيــــادة احملتتيميــــة إحصــــابات عـــن الــــرائم املبتــــغ عنهــــا ُ مَّ

 شهري يرسل إىل مقر الررمة الومنية مة ها ي الس مت وحتتيتها ونررها.
 

 جمع البيانات مم خالل األبحاث والدراسات االستقصائية  
ي ولارة املســـاواة ضـــا النســـا ورعايـــة الطةـــل مـــن لـــمل مديريـــة املســـاواة ضـــا النســـا  ـــر  -104

العنــــئ النســــاين عــــن  وميــــدانياد  مكتبيــــاد  والبحــــ ، وضالتعــــاون مــــمي الوكالــــة الناميبيــــة لرحصــــاب، وثــــاد 
 وهرى هذا البح  عت  ف ات ت اوط ضا سنة وثمث سنوات. واال ار ضالبرر.

  
 : العادات والتقاليد وحقوق المرأة34و 32 التوصيتان ر م  

 
مـــن الدســـتور النـــامي ، يتســـاوى القـــانون العـــري والقـــانون العـــا  وينبيـــت  66توتـــل املـــادة  -105

تعزيز كل منهما شريطة عد  تعار ـه مـمي أحكـا  الدسـتور أو مـمي أي تـانون ترـريعت. ولـذلن، حُت ـر 
عتيهــــا ي احملــــاكم العاديــــة. ويــــنق تــــانون مكافحــــة أيــــة ممارســــة عرفيــــة تعتــــرب  ــــج دســــتورية ويُعاتــــل 

املمارســـات املنافيـــة لـــ دا  عتـــ  عقوضـــات تةـــرض عتـــ  مـــن يرتكـــل أي ســـتوث تنســـت ُيرـــرقث فيـــه 
 القصر دون سن السادسة عررة من العمر.

ويت من تانون رعاية الطةل ومحايته أحكامـا  ـد املمارسـات العرفيـة ال ـارة الـأ تـؤثر عتـ   -106
 عامــاد  18ة تــا ي ذلــن لوا  األمةــال، والنرــاة النســت املبكــر واحملجنــا . فهــو  ــدد حقــون املــرأ

عامـا لتةتيـان  18حدا أد  لسن الزوا  العري، تا يتماشـ  مـمي امـد األد  لسـن الـزوا  املـدين وهـو 
 والةتيات عت  حد سواب.

  
ول إلرى : استخدا  لغات أخرى  يرر اإلنكليزيرة لضرمان الوصر38و 37التوصيتان   

 الخدمات العامة
 

تــدعو السياســة الومنيــة الناميبيــة ي  ــال التيــات إىل تعزيــز مجيــمي التيــات احملتيــة ي ناميبيــا.  -107
ولتوسـيمي نطـان هــذه السياسـة، توالــل امكومـة، ضالتعــاون مـمي الهــات املعنيـة، ترمجــة الوثـائ  اخلالــة 

 من أتل حتسا تقدمي هذه اخلدمات. يميمي اخلدمات امكومية األساسية إىل التيات احملتية
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وتوتـــل السياســـة اخلالـــة ضالتيـــات احملتيـــة، ضـــات مـــن احمللزامـــت تـــدريس مجيـــمي األمةـــال ي  -108
ـــة، مـــمي ال كيـــز ضرـــكل لـــاص عتـــ  الة"ـــات املهمرـــة ك مـــاعأ  ـــة ضته ـــاهتم احملتي املـــدارل االضتدائي

لتعتيميـــة الومنيـــة واحملتتيميـــة أن الســـان واألوفاهيمبـــا. وي  ـــوب ذلـــن، يتعـــا عتـــ  مجيـــمي الســـتطات ا
 ت من تنةيذ السياسة اخلالة ضالتيات احملتية. وهري حاليا و مي مواد تعتيمية تختتئ التيات.

و ــ  لتمــدع  عتيــه أو املــتهم أن يــتكتم ضالتيــة الــأ عتارهــا ي تتســات احملــاكم ويســتةيد  -109
 من لدمات م تم فوري.

والتتةزيونيـــة التاضعـــة اي"ـــة احملذاعـــة الناميبيـــة الر يـــة ضـــرامج تتةزيونيـــة وتبـــ  القنـــوات احملذاعيـــة  -110
 وإذاعية يومية ضثماين ليات  تية.

وتصـــدر عـــدة لـــحئ يوميـــة وأســـبوعية، كتيـــا أو تزئيـــا، ضتيـــات شـــعو  ألـــتية. ف ريـــدة  -111
تية   امكوميـــة، عتـــ  ســـبيل املثـــال، تت ـــمن أتـــزاب ضتيـــات الرـــعو  األلـــNew Eraالعهـــد الديـــد ل

 ضتية أوشيوامبو. املع   يا ي البتد. وتريدة كوندانا املمتوكة لتدولة تصدر كتياد 
  

: تعزيررز وحرردات الشرررية المعنيررة بررالمرأة والطفررل وترروفير المرروارد 52التوصررية ر ررم   
 البشرية واللوجستية الالزمة لها

 
وحـدة ي مجيـمي  15ها تيجت مؤلرا تسمية وحدات محايـة املـرأة والطةـل املتخصصـة، وعـدد -112

عتـ  أن تكـون  أتاليم البتد األرضعة عرر إىل جوحـدات التحقيـ  ي حـاالت العنـئ النسـاينج حرلـاد 
، ولترـــ يمي مجيـــمي األشـــخاص تـــن فـــيهم الرتـــال والةتيـــان التســـمية شـــامتة لت ميـــمي و ايـــدة تنســـانياد 

الوحـــدات ضتـــوفج ســـيمي تـــدرات هـــذه عتـــ  التمـــال املعتومـــات واخلـــدمات. وتـــرى مـــؤلرا حتســـا وتو 
 يتزمها من موارد ضررية وإدارية. ما

  
 : تعقيم النساع المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز60التوصية ر م   

 
ال تتبـــمي امكومـــة سياســـة تعقـــيم النســـاب املصـــاضات ضةـــجول نقـــق املناعـــة البرـــرية/احمليدل ي  -11٣

املناعـة البرــرية/احمليدل احملجنـا  وتقـد  اـن امكومــة ناميبيـا. إذ  ـ  لتنسـاب املصــاضات ضةـجول نقـق 
 ما يتز  من تسهيمت ملنمي انتقال الةجول من األ  إىل مةتها.

، ألــدرت ولارة الصــحة واخلــدمات االتتماعيــة املــذكرة امكوميــة 2010وي نيســان/أضريل  -114
لــة  ــاههم. ولــدرت مــن املــذكرة اســتحقاتات املر ــ  ومســؤوليات الدو  7. وتتنــاول املــادة 7٣رتــم 
  إىل لثـــاين عرـــر  لتؤكـــد موتـــئ الـــولارة ضرـــ ن املوافقـــة لعاشـــراد   ل  1ل7لأ  ول   واملـــادة 7دة املـــا

 املستنجة.
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: تسررجيل زيجررات القررانون العرفرري وحررق المرررأة والطفررل فرري 73و 55التوصرريتان   
 التملك في إيار الزواس العرفي

 
، عتــ  معامتــة مجيــمي األمةــال 2006لعــا   6رتــم  يــنق تــانون مركــز الطةــل، وهــو القــانون -115

معامتــة متســاوية فيمــا يتعتــ  وــ  الطةــل ي أن يــرث والديــه. وعــموة عتــ  ذلــن، تولــتت احملكمــة 
وتــا فــرانس العتيــا الناميبيــة إىل حــل مســ لة مــجاث الطةــل الــذي يولــد لــار  نطــان الزوتيــة ي ت ــية ل

 .   7ل د إجنت ضاشكت وآلرون
: التو يررع والتصررديق علرى االتفا يررات والبروتوارروالت 111و 92و 91التوصريات   

 فيها بعد التي لم تصبي ناميبيا يرفا  
 

توالــل امكومــة إتــراب دراســة وافيــة لتصــكوث الدوليــة ل ــمان موابمــة القــوانا الومنيــة مــمي  -116
هـذا الـنهج لـدى الرروة الواردة فيهـا تبـل التوتيـمي و/أو التصـدي  عتيهـا و/أو االن ـما  إليهـا. ويُتبـمي 

 الن ر ي مجيمي الصكوث الدولية الأ ج تصدن عتيها ناميبيا ضعد.
  

: إمكانيررة وصرول المرررأة إلرى مرافررق صرحية مالئمررة وحصررولها 66و 64التوصريتان   
 على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

 
واحملجناضيـــة، تـــوفر مجيـــمي املرافـــ  الصـــحية ي البتـــد لـــدمات كافيـــة ي  ـــال الصـــحة النســـية  -117

تتماشـــ  مـــمي مســـتوى املرفـــ  الصـــحت. وي إمـــار سياســـة الصـــحة احملجناضيـــة الـــأ تتبعهـــا ولارة الصـــحة 
 واخلدمات االتتماعية، تُقدَّ  ي مع م املراف  الصحية مجتة من الربامج واخلدمات منها ما يتتم

 لدمات منمي انتقال فجول نقق املناعة البررية من األ  إىل الطةلة •
 ات الرعاية تبل الوالدة وضعدهاةلدم •
 إتراب الةحق السريمي لةجول نقق املناعة البرريةة •
 تن يم األسرةة •
 .ومعالتها الوتاية من األمراض املنقولة تنسياد  •

  
 الخالصة -عاإرا   

 
ُترــــ مي من مــــات التمــــمي املــــدين واملن مــــات  ــــج امكوميــــة ي البتــــد عتــــ  املرــــاركة وتقــــر  -118

االتتصـــادية. والتمـــمي  - ضالـــدور ااـــا  الـــذي تؤديـــه هـــذه املن مـــات ي التنميـــة االتتماعيـــةامكومـــة 
عتـ  تهـود امـد مـن الةقـر لتعزيـز احملدارة الرشــيدة  املـدين ي ناميبيـا لـيج لكنـه فعـال إذ يركـز أساسـاد 
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املعنيــة واحــ ا  حقــون احملنســان. وتتوالــل امكومــة مــمي هــذه املن مــات مــن لــمل الت نــة الربملانيــة 
   ضامساضات العامة، ي إمار تهودها لتدعوة إىل ليادة الةرص واملوارد املتاحة لتةقراب.

وملعالــة األســبا  الذريــة لت ـــوع والةقــر، وحتســا ال ــرو  املعيرـــية لتةقــراب، يــزور رئـــيس  -119
النــال عتــ  المهوريـة والــولراب ضانت ــا  مجيـمي أتــاليم البتــد لعقــد اتتماعـات عامــة مــن أتـل النهــوض ض

مســــتوى القاعــــدة الرــــعبية وإشــــراكهم ي البحــــ  عــــن امتــــول وي عمتيــــة لــــنمي القــــرار كــــت ال يــــروا 
 أنةسهم أشخالاد يائسا يعيرون عت  املساعدات امكومية.

   
Notes 

1 A standing technical committee consists of various line Ministries, charged with the responsibility of 

drafting State reports on international instruments. Namibia Non-Governmental Organization Forum 

(NANGOF) is represented on the committee. 
2 Article 78(2) of the Namibian Constitution. 
3 (I 3121/2010) [2013], the plaintiff’s action was based on unlawful arrest and detention by defendant, the 

Ministry of Safety and Security. The plaintiff was brought before a magistrate court four days after 

arrest and was detained in violation of Article 11(3) of the Namibian Constitution.  The Court awarded 

damages to the plaintiff. 
4 in particular Principle 9.3 which state that effective self-regulation is the best system for promoting high 

standards in the media. 
5 The National Household Income and Expenditure survey ( NHIES) is conducted every five years in the 

country by the National Statistics Agency. 
6 Towards the Elimination of the worst forms of Child Labour. 
7 Heard on 28 June 2007 and delivered on 11 July 2007 by the High Court of Namibia (Case 

No. (P) I 1548/2005). 

 


