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   حقوق اإلنسان مجلس
   العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل الفريق

       الدورة الرابعة والعشرون 
          2016كانون الثاين/يناير   18-29 

اإلنسوان  ضية األمم المتحدة السامية لحقووقتجميع للمعلومات أعدته مفو   
 5/1)ب( موووووق مرفوووووق حووووورار مجلوووووس حقووووووق اإلنسوووووان 15للفقووووورة وفقوووووا  
   16/21مق مرفق حرار المجلس  5 والفقرة

 
 ناميبيا  

  
هـــــتا التجتريـــــر وماـــــا لةميفةومـــــاي الـــــوااتة ا ججتـــــااير ها ـــــاي امليفاهـــــداي  ا  ـــــرا اي   

 اخلاصـــمبا يفـــا ا اللـــ  املتعلــــاي  التيفةاجتـــاي الـــوااتة مـــا الد لــــمب امليفناـــمبا  ا ججتـــااير م ــــو 
األمــم املتحــدة ال ــام  إلجتــو، ا ن ــانا  ا وــئ اللــ  مــا   ــامسي األمــم املتحــدة الر اــمب الاي 
الصــةمبو  التجتريــر مجتــدل ا جــتق مــو ا ججتاــدا  عاإلــد األاصــو ليفــدت التةمــايو  لت ــت   ةــو 

ير ـــو اليفـــوتة ثا الو ـــامسي املر يفاـــمبو  ر يتأـــما التجتريـــر  يـــمب  اا        ـــاي  مبالتامةـــ وصالنصـــ
اارتاعــــاي مــــا امل ومــــامب ال ــــامامب إلجتــــو، ا ن ــــان يــــت  مــــا يــــرت من ــــا ا التجتــــااير نلــــر    

 البااناي اليفةنامب الصاتاة  ا امل ومامبو  هـو يتبـا املبـاتل التو ا اـمب اليفامـمب الـد ا تمـدها  ةـ  
و  اـــد الكــري  ةــو جــو  من يـــ  ا عواجــ   ايــمب الـــن  17/119عجتــو، ا ن ــان ا مجتــرا  

وااتة ا التجتريـــرو  اي  اـــد ا ث ـــدات التجتريـــر ت ايـــمب ارتـــتيفرا   الت ـــوااي مرا ـــا امليفةومـــاي الـــ
 الد عد د ا جة  ال رتةو
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 المعلومات األساسية واإلطار -أوال   
 

نطاق االلتزامات الدولية -ألف 
(1) 

 
 (2)المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان -1 

 
   مل ييصّد،  ةا ا/مل جيجتبق    عيفد ارتتيفرا  ا  را اي املتختة    اإلالمب   نا  اجلولمب ال اعجتمب  
التصديي    ارنأمال      

      اخلتفمب
ارج اااـــمب الد لاـــمب لةجتأـــا   ةـــو  اـــا   

 (1982)   جتال التمااا اليفنصري
اليف ـــــــــــد الـــــــــــد   اخلـــــــــــاص عـــــــــــاإلجتو، 
اراتصـــــــــاتيمب  ار تما اـــــــــمب  الثجتافاـــــــــمب 

(1994) 
الـــد   اخلـــاص عـــاإلجتو، املدناـــمب اليف ـــد  

 (1994)    ال ااتامب
الرب جوكــــول اررتاـــــااي الثــــاين املةحـــــي  

عاليف د الد   اخلـاص عـاإلجتو، املدناـمب 
      (1994 ال ااتامب )

اج اااـــــمب الجتأـــــا   ةـــــو  اـــــا  جـــــتال 
 (1992)   التمااا مد املر ة

اج اااـــمب مناهأـــمب التيفـــتي   وـــئ  مــــا 
الجتاتـامب     مر ب امليفامةمب    اليفجتوعـمب

 (1994التثن انامب    امل انمب )
 (1990)  اج ااامب عجتو، ال  ق 
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،  

ال  ـــــــق عاـــــــلن اجـــــــرتا  األ  ـــــــال ا 
      (2002املناز اي امل ةحمب )

الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو،  
ال  ــق عاــلن عاــا األ  ــال  اتــت تل 

املــوات ا عاعاــمب األ  ــال ا الب ــا   ا 
(2002)      

ـــــــــــمب عجتـــــــــــو، األجـــــــــــخاص ال ي  اج ااا
 (2007ا  اامب )

الرب جوكــــــــــــــول اررتاــــــــــــــااي رج اااــــــــــــــمب  
 مناهأمب التيفتي 

ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو،  اــا 
 اليفمال امل ا ريا   فرات  ترهم

ارج اااـــــــــــمب الد لاـــــــــــمب إلمايـــــــــــمب  اــــــــــــا 
 األجخاص ما اررت ا  الجت ري

التح لــــــــــــــــــــــــاي  /    
   ا  تناي

الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو، 
ال  ـــــــق عاـــــــلن اجـــــــرتا  األ  ـــــــال ا 
املناز ــــــاي امل ـــــــةحمب )ث ـــــــتن عاـــــــلن 

تــنمبا  18(ا تــا التيناــد 2)3املــاتة 
2002) 
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   مل ييصّد،  ةا ا/مل جيجتبق    عيفد ارتتيفرا  ا  را اي املتختة    اإلالمب   نا  اجلولمب ال اعجتمب  
ث ــــــــرا اي الاــــــــتو       

 التحجتاي  ا  را اي 
اليفا ةمب
(3)

   

ـــــااي األ ل املةحـــــي  الرب جوكـــــول اررتا
الد   اخلـاص عـاإلجتو، املدناـمب عاليف د 

 (1994 ال ااتامب )
الرب جوكول اررتاااي رج اااـمب الجتأـا  
 ةو  اا  جـتال التمااـا مـد املـر ةا 

 (2000) 8املاتة 
 20اج اااــمب مناهأــمب التيفــتي ا املــاتة 

(1994) 
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو، 
 6األجـــــــخاص ال ي ا  ااـــــــمبا املـــــــاتة 

(2007) 

ـــ   مب الد لاـــمب لةجتأـــا   ةـــو  اـــا ارج ااا
      14 جتال التمااا اليفنصريا املاتة 

ليف ـــد املةحـــي عاالرب جوكـــول اررتاـــااي 
الـــــد   اخلـــــاص عـــــاإلجتو، اراتصـــــاتيمب 

  ار تما امب  الثجتافامب
اليف ــد الــد   اخلــاص عــاإلجتو، املدناــمب  

      41 ال ااتامبا املاتة 
ـــــمب مناهأـــــمب التيفـــــتي ا املاتجـــــان  اج ااا

21  22 (1994) 
الرب جوكـول اررتاــااي رج اااــمب عجتــو، 
 ال  ق املتيفةي عإ را  ججتدمي البتواي
ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو،  اــا 

 اليفمال امل ا ريا   فرات  ترهم
ارج اااـــــــــــمب الد لاـــــــــــمب إلمايـــــــــــمب  اــــــــــــا 

 األجخاص ما اررت ا  الجت ري
  
التمااـا مـد املـر ة ناماباـا  ةـو النلـر ا جـييفد الةينـمب امليفناـمب عالجتأـا   ةـو 2015ا  ال  -1

ــــمب  ــــا األجــــخاص مــــا اررت ــــا  الجت ــــريا  ارج ااا ــــمب  ا ــــمب إلماي ــــمب الد لا ا التصــــديي  ةــــو ارج ااا
الد لاـمب إلمايــمب عجتـو،  اــا اليفمـال امل ــا ريا   فـرات  تــرهما  اج اااـمب منلمــمب اليفمـق الد لاــمب املتيفةجتــمب 

 و(4)(189)اام  2011عاليفمال املنالانيا 
ا   صــــــد جلنــــــمب عجتــــــو، ال  ــــــق عــــــلن جصــــــّد، ناماباــــــا  ةــــــو الرب جوكــــــول 2012ا  ــــــال    -2

املةحـــي اررتاـــااي رج اااـــمب عجتـــو، ال  ـــق املتيفةـــي عـــإ را  ججتـــدمي البتوـــايا  الرب جوكـــول اررتاـــااي 
ليف ــد الـــد   اخلــاص عـــاإلجتو، اراتصـــاتيمب  ار تما اــمب  الثجتافاـــمبا  الرب جوكــول اررتاـــااي رج اااـــمب عا

التيفـــتي ا  ارج اااـــمب الد لاـــمب إلمايـــمب  اـــا األجـــخاص مـــا اررت ـــا  الجت ـــريا  ارج اااـــمب  مناهأـــمب
و    صــد  يأــا  عــلن جصــّد، ناماباــا (5)الد لاــمب إلمايــمب عجتــو،  اــا اليفمــال امل ــا ريا   فــرات  تــرهم

اااــمب ا  اج (6) ةــو اج اااــمب رهــاي عاــلن فايــمب األ  ــال  التيفــا ن ا  ــال التبــ   ةــو الصــيفاد الــد  
 و  (7)(189)اام  2011منلممب اليفمق الد لامب املتيفةجتمب عاليفمال املنالانيا 

ا عثّـــــد املجتـــــراة اخلاصـــــمب امليفناـــــمب يف ـــــللمب ال جتـــــر املـــــداا  عجتـــــو، ا ن ـــــان 2012 ا  ـــــال  -3
يف ـــد الـــد   اخلـــاص عـــاإلجتو، املةحـــي عالعتومــمب ناماباـــا  ةـــو التصـــديي  ةـــو الرب جوكـــول اررتاـــااي 

ا اــمب  الثجتافاــمبا  ارج اااــمب الد لاــمب إلمايــمب عجتــو،  اــا اليفمــال امل ــا ريا   فــرات اراتصــاتيمب  ار تم
 و  (8) ترهما  الرب جوكول اررتاااي رج ااامب عجتو، ال  ق املتيفةي عإ را  ججتدمي البتواي

 جــييفد منلمــمب األمــم املتحــدة لةرتعاــمب  اليفةــم  الثجتافــمب )الاون ــتو( ناماباــا  ةــو التصــديي  -4
 و(9)الاون تو املتيفةجتمب يفتافحمب التمااا ا  ال التيفةام ةو اج ااامب 
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لاــــا ن الت  ــــني  ن ا  ــــاا الجتــــانوين لةين ــــامب الــــتي جنّلمــــ   مبال ــــاما امبامل ومــــ ي الكــــر  -5
لايــــاتة جنلــــام اكت ــــاب     1990مــــا تتــــتوا   وايــــمب ناماباــــا )الدتــــتوا(  اــــانون  ــــال  4 املــــاتة

الـــتيا يييفثـــر أل  ـــال   ـــو  الن ـــ  لفجتـــدان اجلن ـــامب الناماباـــمبا ر يـــتكران جـــا ا   ـــا مـــن  اجلن ـــامب 
املتيفةجتـــمب عومـــا  1954ا ناماباـــاو    صـــد عـــلن جنلـــر ناماباـــا ا ارنأـــمال ثا اج اااـــمب  ـــال  ةـــا م 

عاـلن ر ـح عـاري انيفـدال اجلن ـامبا  عـلن جيفاـد  1961جخاص  دمي  اجلن ـامبا  اج اااـمب  ـال األ
 و(10)النلر ا التارييفاي املااا ثلا ا   ت 

 
      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  -2 

 
 ييصّد،  ةا امل    ا  را اي املتختة عيفد ارتتيفرا     اإلالمب   نا  اجلولمب ال اعجتمب  
التصديي    ارنأمال      

      اخلتفمب
ـــاتة اجلما اـــمب  امليفاابـــمب  اج اااـــمب منـــا  رميـــمب ا ع

  ةا ا
نلـــــــال ا مـــــــا األتاتـــــــ  لةمحتمـــــــمب اجلنامساـــــــمب 

 الد لامب

اج اااـــــــــمب الاون ـــــــــتو املتيفةجتـــــــــمب   
يفتافحـــــــــمب التمااـــــــــا ا  ـــــــــال 

      التيفةام

   (11)عر جوكول عالئمو 

املتيفةجتـــــمب عـــــالت  ني  األجــــــخاص ارج اااـــــاي  
 1954 دمي  اجلن ـامب )عاتـتثنا  اج اااـمب  ـال 

عاــــــلن  مــــــا األجــــــخاص  ــــــدمي  اجلن ــــــامبا 
عاـــلن ر ـــح عـــاري  1961 اج اااـــمب  ـــال 
 (12)انيفدال اجلن امب(

عاـــــــلن  1961اج اااـــــــمب  ـــــــال  
ر ـــــــــــــح عـــــــــــــاري انيفـــــــــــــدال 

 اجلن امب

 ب/ و ـــ    12اج اااـــاي  ناـــخ املاارـــمب   
ا مــــــــــــــــــــافاان األ ل   عر جوكورهــــــــــــــــــــا 1949
(13) الثاين

      

الرب جوكــــــول ا مــــــاا الثالــــــ    
رج اااــــــــــــاي  ناــــــــــــخ ليفــــــــــــال 

1949(14)
      

اج اااتــا منلمــمب اليفمــق الد لاــمب    (15)ارج ااااي األتاتامب ملنلممب اليفمق الد لامب 
(16)189  169اام 

        
      اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء 

 
مـــا  10امليفناـــمب عالجتأـــا   ةـــو التمااـــا مـــد املـــر ة  ـــا الجتةـــي مـــا  ن املـــاتة    رعـــد الةينـــمب -6

ر جاــمق التمااــا  ةــو  تــا  اإلالــمب  احمللــواة الدتــتوا جــن   ةــو اامسمــمب م ةجتــمب مــا  تــباب التمااــا
ار تما اــــمب  ا صــــاعمب ع ــــئ   نجتــــ  املنا ــــمب الباــــريمبو    صــــد عــــلن جيفتمــــد ناماباــــا جيفري ــــا  اانوناــــا  

 و(17)متااا  ما اج ااامب الجتأا   ةو  اا  جتال التمااا مد املر ة جامت  لةتمااا
  رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا اةجت ــا ألن الدتــتوا ييفــّر  ال  ــق علنــ   ي جــخ  ت ن    -7

و    صــــد عــــلن جيفـــّدل ناماباــــا الدتـــتوا   اــــا التاــــرييفاي الجتامسمـــمب مــــا   ــــق ال اتتــــمب  اـــرةتـــا 
 و(18) ااامب عجتو، ال  قموا ممب التيفريخ اليفال لة  ق لامتثق رج
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رعلد جلنمب عجتو، ال  ق   وت نلـم اانوناـمب متيفـدتة ا ناماباـاا    رعـد  ـا اةجت ـا مـا    -8
ا اج اااــمب عجتــو، ال  ــقا  ر تــاما جةــ  املتيفةجتــمب ماجــو مــ ن الجتــانون اليفــرا  املمااتــاي اليفرفاــمب ر جت

لألعتــال الدتــتوايمب  الجتــوانني  ال ــت،  املــئاأو    صــد الةينــمب عــلن جتــون األتــبجتامب   ع ــا الــا ا 
 و(19)ا عاري   وت جأااب التارييفامب  ةو الجتانون اليفرا

   رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ـــق  ــا اةجت ــا مــا  ن اـــانون امل ــا اة عــني األجــخاص املتـــا  نيا  -9
الــتي عــدت تــا الثامنــمب  اــرة تــنا  تناــا لةــا ا ا ر ين بــي  ةــو الــا ا  اليفــراو    صــد عــلن ج ّبــي 

الـــن  الـــواات ا اـــانون امل ــا اة عـــني األجـــخاص املتـــا  ني املتيفةــي عال ـــا الـــدناا لةـــا ا   ةـــو ناماباــا 
 و(20)الا ا  اليفرا

   صــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب يف ــللمب ال جتــر املــداا عــلن جــنجّت  ناماباــا اــانون ج ــياق املــاتت  -10
 ن ـــانا  عـــلن جرا ـــا اـــانون لاتماجـــو مـــا التاامااـــا ا  ـــال عجتـــو، ا 1963 الـــا ا   الوفـــاة ليفـــال 

 ل ــا   اــا األعتــال التمااايــمبا يفــا فا ــا جةــ  الــد  1996امل ــا اة عــني األجــخاص املتــا  ني ليفــال 
 و(21)املئاأ    ماالا ا   مةتامب األا الد جندا  ا ث اا جتو، ا اإلجا ر 
عيفـد ا  ـدت مـا  رعلد الةينمب امليفناـمب عالجتأـا   ةـو التمااـا مـد املـر ة عجتةـي  ـدل النلـر  -11

ماـاايا الجتـوانني الــد جـا ر ا التمتـا ملجتــو، املـر ةا مـا اباــق جةـ  املتيفةجتـمب عــالا ا   ار ـرتا  عــالا ا  
عـــــت  صــــامبا   ــــدل   ـــــوت ث ــــاا زمــــ   ـــــدت ئاأ اليفــــرا  الجتــــواتة  املةتاــــمب الا  اـــــمب  ال ــــت،  املــــ

 و(22) ةو     ال ر مبو  ت د ناماباا ثا ا تمات مااايا الجتوانني امليفةجتمب ر تماتها
 عثّـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق ناماباـــا  ةـــو ا تـــرا  ا ا تمـــات ماـــر   اـــانون ا ايـــمب  فايـــمب  -12

 و(23)األ  ال نلال  دالمباانون مار   ال  ق   
  ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو، ا ن ــان ثا ناماباــا  ن ججتــّدل ميفةومــاي عاــلن مــا ثالا كانــد  -13

اطنا    ث ـاتة ثتاا  علـر التمااـا ا اليفمـق  ةـو  تـا  املاـق اجلن ـ ا جيفتال ثل ـا  اـانون نمنـا الةـو 
 و(24)   ثتاا  فايمب األجخاص التيا ييفااون ا  تااي مثةامب ا اانون متافحمب اليفنخ املنا 

  
      اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم  

 
الوطنية لحقوق اإلنسانمركز المؤسسات   

(25)


  
املركا   نا  اجلولمب اإلالامب  املركا   نا  اجلولمب ال اعجتمب املات مب الو نامب إلجتو، ا ن ان

(26)
   

      (2011 لخ )  (2006 لخ ) متت   مني امللامل   
  
  رعـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق  ـــا اةجت ـــا ثزا  اةـــمب املـــومل ني  املـــواات ا متتـــ   مـــني امللـــاملو  -14

 عثّــد ناماباــا  ةــو جا يــد املتتــ  عــاملواات التزمــمب لأــمان  مةــ  عاتــتجتتل  ك ــا ةو  ت ــد ناماباــا 
 و(27)تت املثا ثناا  جيفبمب إلجتو، ال  ق ا 
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ا اة عــني اجلن ــني  ا ايــمب ال  ــق ج تجتــر ثا  رعلــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق عجتةــي  ن  زااة امل ــ -15
الجتـــدا التـــاا مـــا املـــومل ني  املـــوااتو  عثّـــد ناماباـــا  ةـــو جيفايـــا الـــد ا التن ـــاجت  الـــتي جأـــ ةا عـــ  
الـــــوزااة لتـــــتمتا مـــــا جن ـــــاي ا  ـــــرا اي املتخـــــتة ا  ـــــال عجتـــــو، ال  ـــــق  ةـــــو جـــــو فيفـــــال عـــــني 

 و(28)( ع يفالامب2016-2012الجت ا اي املختة مب  اصد الربنامج الو   لأل  ال )
ا تمــات ال ااتــمب اجلن ــانامب الو ناــمب ع  اّعبــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا   ةــو التمااــا مــد املــر ة -16
 و(29)(2020-2010(  ا تمات ر مب اليفمق الو نامب لةم ا اة عني اجلن ني )2010-2020)

  
 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   

 
 المعاهداتالتعاون مع هيئات  -ألف 

 
 حالة اإلبالغ -1 

  

 ها مب امليفاهدة
املتعلــاي اخلتاماــمب الــوااتة  

   ا ارتتيفرا  ال اعي
 رر ججترير ايدل منت  

   ارتتيفرا  ال اعي
 رــــر متعلــــاي  

   ا عتغعالمب     رتامامب
جلنـــــــــــمب الجتأـــــــــــا   ةـــــــــــو       

  التمااا اليفنصري
نلــر عيفــد ا التجتــااير مــا الثالــ   اــر يي مل  - 2014  2008 ب/ و    

 ثا اخلام   ار
الةينـــمب امليفناـــمب عـــاإلجتو،   

اراتصاتيمب  ار تما امب 
    الثجتافامب

 2016يينلر ا التجترير األ ل ا  ال  - 2014 -

الةينــــــمب امليفناــــــمب ملجتــــــو، 
 ا ن ان

 2016يينلر ا التجترير الثاين ا  ال  - 2014 2004متوز/يولا  

امليفناـــمب عالجتأـــا  الةينـــمب 
    ةو التمااا مد املر ة

حيني مو د ججتـدمي التجتريـر ال ـات  ا  ـال  2015متوز/يولا   2013 2007الثاين/يناير  كانون
2019 

 نلر عيفد ا التجترير الثاين يي مل  - 2015 1997 ياا/مايو    جلنمب مناهأمب التيفتي  
جاــــــــــــــــــريا األ ل/  2009 1994الثاين/يناير  كانون  جلنمب عجتو، ال  ق 

 2012 كتوعر 
حيـــني مو ـــد ججتـــدمي التجتـــااير مـــا الراعـــا ثا 

جــــلرر ججتــــدمي   ا 2017ال ــــات  ا  ــــال 
التجتريـــــــــــــــــر األ ل يفو ـــــــــــــــــ  الرب جوكـــــــــــــــــول 
اررتاـــااي رج اااـــمب عجتـــو، ال  ـــق عاـــلن 
اجــــرتا  األ  ــــال ا املناز ــــاي امل ــــةحمبا 

الرب جوكــــــــــــــــول يفو ـــــــــــــــ   التجتريـــــــــــــــر األ ل 
ل  اتــت تل اررتاــااي عاــلن عاــا األ  ــا

األ  ـال ا الب ـا   ا املـوات ا عاعاـمب منــت 
 2004 ال 

الةينــــــــمب امليفناــــــــمب ملجتــــــــو، 
 األجخاص ال ي ا  اامب

ــــــــت  ــــــــال  - - - ــــــــر األ ل من جــــــــلرر ججتــــــــدمي التجتري
2010 
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 الردود على طلبات المتابعة المحددة لهيئات المعاهدات -2 
 املتعلاي اخلتامامب  

 
   جاايخ التجتدمي  املومو  املو ـد املجترا ها مب امليفاهدة

الجتــوانني اليفرفاــمبا  ر ــاب التراهاــمبا  اوتصــاب  2009  جلنمب الجتأا   ةو التمااا اليفنصري     
 (30)الن ا  ما  ا مب ال ان

- 

   - (31)يفراا  ورمي التيفتي الالا ا   2005 الةينمب امليفنامب ملجتو، ا ن ان
التعاون مع اإلجراءات الخاصة -باء 

(32)
 

    اإلالمب الراهنمب    اإلالمب   نا  اجلولمب ال اعجتمب  
 ر ر  ت وة تامسممب   

 املاا   الصر  الصح    الاياااي الد  ي ريد 
      الايفوب األصةامب 

 ال جتر املداا
    الاياااي املوافي  ةا ا ما عا  املبد  

 ال ريي اليفامق امليف  عالاركاي  رب الو نامب املاا   الصر  الصح   الاياااي الد  ية  ث راؤها 
 املدافيفون  ا عجتو، ا ن ان

        اومال رتة ااد ارتتيفرا ا  مل جرت  ةو  ي من   نا   ثا اإلتوممب انلتاات ي ِّ د   الرت ت  ةو اتامسق ارت ا ايا  الندا اي اليفا ةمب
      األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية  -جيم  

 
 و(33)2012اّدمد ناماباا م امهمب مالامب ثا امل ومامب ال امامب عجتو، ا ن ان ا  ال  -17

  
تنفيوووال االلتزاموووات الدوليوووة المتعلقوووة بحقووووق اإلنسوووان موووع مراعووواة القوووانون   -ثالثا   

       الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
 

      المساواة وعدم التمييز  -ألف 
 
  رعــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا   ةــو التمااــا مــد املــر ة  ــا الجتةــي ثزا  اتــتمراا املمااتــاي  -18

ــــمب التمااايــــمب  املوااــــخ األعويــــمب امل ــــتحتممب عاــــلن  ت اا  م ــــا لااي املــــر ة  الأــــااة  الجتوالــــ  النم ا
 و(34) الر ق ا األترة  اجملتما

، ال  ـــق  ـــا عـــالز الجتةـــي ثزا  اتـــتمراا انتاـــاا  ااتـــاي جيفةـــام اجلـــن     رعـــد جلنـــمب عجتـــو  -19
ـــا ا  املبتـــرا  ثزا   ـــدل ايـــاال ناماباـــا  ي ر ـــواي لتو اـــي هـــت  املمااتـــاي الأـــااة  اإلـــد من ـــا   ال

 و(35) جتوعايفر  عاتق من ي ا يفا ا الل   ا  ريي 
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ــر عيفــد تااتــمب  ــا  رعلــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا   ةــو التمااــا مــد املــر ة  ن  -20 ناماباــا مل وي
 25اـانون ال ـة اي التجتةاديـمب )ااـم  باـي عيم املمااتاي التجتةاديـمب الأـااة  انتاـااهاا   ـا جـل ئ ج

اليفـــــاتاي الجتأـــــا   ةـــــو مـــــمان مـــــا   ـــــق  ا2003(  اـــــانون احملـــــاكم األهةاـــــمب ليفـــــال 2000ليفـــــال 
 و(36) املمااتاي املااليمب لةمر ة

اةجت ـــا ثزا  الجتـــوانني  املمااتــــاي اليفرفاـــمب الــــد متاـــا مــــد    رعـــد جلنـــمب عجتــــو، ال  ـــق  ــــا  -21
و    صــد الةينــمب عــلن جتــاف  ناماباــا التمااــا (37)الن ــا   ال تاــايا يفــا فا ــا املتيفةجتــمب عــالا ا   املــئاأ

الن ـــا   ال تاـــاي ا ث ـــاا الجتـــانون اليفـــراا  عـــلن جرا ـــا  اـــا الجتـــوانني املدناـــمب الاي   وا  ـــج الـــتي
ةــو التمااــا مــد الن ــا   ال تاــايا  ر تــاما ا  عتــال اــانون امل ــا اة عــني   هبــد  الجتأــا  الصــةمب

الـــا ا  الـــد جنـــدا  ا ث ـــاا جتـــو، اإل(ا يفـــا فا ـــا جةـــ  الـــد جـــا ر ا 1996األجـــخاص املتـــا  ني )
 و(38)املئاأ    ما مةتامب األا 

 ا ــاي    رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا الجتةــي ثزا  التمااــا الواتــا ارنتاــاا مــد    ــال  -22
األ  ــــال ال ي ا  ااــــمب  األ  ــــال التمااــــا مــــد ال ــــتان األصــــةانيا ياصــــمب األ فاهامبــــا  ال ــــانا   

 و(39)    ال الاواا   األ  ال الت  ني  امل ا ريا التيا ييفااون ا ال جتر
   رعـــد جلنــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي مــــا  ن  ةثــــ   األ  ــــال ت ن تــــا اخلام ــــمب فجتــــ   -23

ــــمبا  ر تــــاما ا من جتــــد   حيمةــــون جــــ اتة مــــاتتا ــــا ي الري ا   ن ج ــــياق املوالاــــد مــــنخ ح ا املن
جـ اتاي  صـدا جتـرو  عثّـد ناماباـا  ةـو  ن جالكاعري    كافـان وا  عـني األ  ـال الـتيا ييفااـون ا 

 و(40)ماتت  انامب جلماا األ  ال ت ن متااا
  

 حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي -باء 
 
 رميــمب متافحــمب  ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو، ا ن ــان ميفةومــاي  ــا  تــو  ماــر   اــانون  -24

التيفتي   عالمب ا تمات و   ةبد  يأا  ثا ناماباـا التيفةاـي  ةـو التجتـااير الـد جـا م عـد أ اتـتخدال 
 م ــرط لةجتــوة     مةاــاي اتــق وــئ اانوناــمب    جيف ــ امب  ةــو يــد الاــر مبا   ةــو التجتــااير الــد جاــئ ثا
 ن  فــرات الاــر مب حيتيــا ن املاــت تي عــاجلن  عانتلــال  يترهــو ا  ةــو  ااتــمب اجلــن  ابــق ثرــت  

 و(41)تباة ا
   رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا الجتةــي ثزا  التخةــ   ــا املوالاــد اجلــدت )   نالــتخة  مــا  -25

صـاب األ  ـال ااج ـا   ـدت عـاري فـق املراهجتـاي  اوت مرّتمها ا ال الـ  الرمان(    ت األ  الا 
مـــمان عــي  اـــا وا ــ   مــيفخ الوصــول ثا ا ايـــمب الصــحمب اجلن ـــامب  ا تاعاــمبو  الّكــري ناماباـــا ع

األ  ـــال ا اإلاـــاة  البجتـــا   النمـــا   ـــا  ريـــي التصـــدي لألتـــباب اجلتايـــمب إلمـــق املراهجتـــايا  ت ـــم 
 و(42)املراهجتاي اإلوامق  جوفئ ردماي الصحمب اجلن امب  ا تاعامب املناتبمب هلا
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   رعـــد الةينـــمب امليفناـــمب عالجتأـــا   ةـــو التمااـــا مـــد املـــر ة  ـــا الجتةـــي ثزا  ارنتاـــاا الواتـــا  -26
   صــد عــلن جأــما  لةيفنــخ مــد الن ــا   ال تاــايا مــا اباــق اروتصــاب  الجتتــق  ةــو يــد اليفاــئو

ناماباـــا التحجتاـــي ا  اـــا عـــاري اليفنـــخ مـــد الن ـــا   ال تاـــاي  مجتامـــاة اجلنـــاة  ميفـــاابت م  ةـــو 
 مـا اا ـدة الباانـاي الو ناـمب املجترتعـمب  ـا ا و    صـد  يأـا  عـلن جيفّيـق ناماباـا (43)نات ملالنحو ا

 و(44)اليفنخ الجتامسم  ةو نو  اجلن 
 جـــيفري جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق عـــاجلا  ثزا  انتاـــاا ار تـــدا   ةـــو الن ـــا   األ  ـــال  اليفنـــخ  -27

املــداا   ا املنــالا  ثزا   مــدهم  ةــو ن ــا،  اتــاا يفــا ا اللــ  اروتصــاب  ار تــدا  اجلن ــ  ا
ااج ا  ن بمب انتاـاا اوتصـاب األ  ـال مـا  انـ   فـرات األتـرة  مجتـدم  الر ايـمب  املداتـني  الا مـا  

الجتأــايا رــاا  ن ــا، الجتأــا ا يفــا يــاتي ثا ثفــتي  مبت ــويارنتاــاا الواتــا الن ــا، لاحملةاــنيا  ثزا  
املتيفةـي عار تـدا   ارتـت تل اجلن ـ   ثعالـمب  د ناماباـا  ةـو ثن ـاال التاـريااجلناة مـا اليفجتـابو  عثّـ

 اجلن ــ  اجلنــاة ثا الجتأــا ا   مــا اتــرتاجايامب   ناــمب لتةباــمب اعتاا ــاي األ  ــال مــحايا ارتــت تل
و  عثّـــد الةينـــمب امليفناـــمب عالجتأـــا   ةـــو التمااـــا مـــد املـــر ة  جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق (45) اليفنـــخ اجلن ـــ 

 و(46)اروتصاب ت ن جلرئعتوممب ناماباا  ةو جيفديق اانون متافحمب 
 الكـــر املجتـــرا اخلـــاص امليفـــ  ملجتـــو، الاـــيفوب األصـــةامب  ن ججتـــااير جثـــئ ارنا ـــا  عة تـــ   ـــا  -28

و  الكــر  نــ  ينب ــ  لناماباــا التحجتاــي ا (47)جيفــّر  فتاــاي ال ــان لايــتا  اجلن ــ   ةــو يــد املداتــني
 و(48) ي ماا م ملد أ ثيتا   ن   ل تااي الايفوب األصةامب ا املداا 

ـــــمب عجتـــــو، ال  ـــــق  ـــــا الجتةـــــي ثزا  انتاـــــاا  ااتـــــاي جيفةـــــام اجلـــــن   الـــــا ا   -29 ـــــد جلن    رع
و  ت ــد الةينــمب ناماباــا ثا ثنــاال  جتوعــاي  نامساــمب  مدناــمب مناتــبمب  ةــو األفــراتا يفــا فــا م (49)املبتــر

 و  (50)الا ما  التجتةاديونا  ا ياييفون  ةو  ااتاي جيفةام اجلن     يارتكون فا ا
 ةـــو  مبالبدناـــ وعـــمب رعـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق  ـــا الجتةـــي ثزا  اتـــتمراا انتاـــاا  ااتـــمب اليفجت   -30

لن و    صــد الةينـــمب امليفناــمب عالجتأـــا   ةــو التمااــا مـــد املــر ة عـــ(51)ال ــااااي ن ــا،  اتــا ا  اـــا
خ ناماباــا   ـــوت ثن ــاال الجتـــانون لةحــد مـــا اليفجتوعــمب البدناـــمب هبــد  الجتأـــا   ةــو اتـــتخدام ا ا جتثّــ
جيفـــاز اتـــتخدال األجـــتال وـــئ اليفنا ـــمب مـــا لن  عـــ ااتـــ املد ال ـــاا، ا  ر تـــاما ال ـــاااايا  اـــا

ـــ(52)التلتيـــ  ـــا اتـــرتاجايامب   ناـــمب جـــامةمب ملنـــا  اـــا لن جو    صـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق ع أـــا نامابا
 و(53) جتال اليفنخ مد األ  الا ما ثيت  اهتمال راص لةبيفد اجلن اين لةيفنخ

ق ا  ــراب  ــا الجتةــي ثزا  انتاــاا  مــق األ  ــالا  ر تــاما ا جلنــمب عجتــو، ال  ــ ي ــدت   -31
  ـــوت ججتـــااير ج اـــد عاتـــت تل األ  ـــال  ثيـــتامس م ا  ثزا  الجت ـــا  وـــئ الر ـــ   ا املنـــا ي الري اـــمبا 

ا يفــا ا اللــ  ا يــتا  البــدين  اإلرمــان مــا التيفةــام  اليفمــق ل ــا اي مب الااا ــ مباملنالاــاخلدمــمب   ا ــا   
د ناماباـــا  ةـــو  ـــرةو  عثّـــاخلانتاـــاا  تـــو   جـــتال  مـــق األ  ـــالا يفـــا فا ـــا األ مـــال ثزا   ويةــمبا   

 و(54)التصدي ليفمق األ  الا ما الرتكاا عصواة راصمب  ةو  تو   جتال  مق األ  ال



 A/HRC/WG.6/24/NAM/2 

 

10/20 GE.15-20584 

 

   رعـــد جلنـــمب عجتــــو، ال  ـــق  ــــا الجتةـــي ثزا  ججتـــااير ج اــــد عـــلن    ــــال الاـــواا  يتيفرمــــون  -32
تا   التمااـا  الوصــما  كـتل  لةتوااـخ  ارعتيـاز مـا  انـ   فــرات عصـواة منتلمـمب لتتـت تل  ا يـ

أـــا ناماباـــا اتـــرتاجايامب جـــامةمب إلمايـــمب    ـــال الاـــواا ا مـــا ثيـــت  اهتمـــال لن جالاـــر مبو    صـــد عـــ
 لن جباجــر فــواا  عــفتاــاي الاــواا   رمــمب لايــتا   ارتــت تل اجلن ــ   اإلمــق املبتــرا   تــون رــاص ل

ــــــي ا الاــــــتا   املتيفةجتــــــ ــــــ   فــــــرات التحجتا ــــــتامس م مــــــا  ان ــــــمب    ــــــال الاــــــواا   ثي مب عإتــــــا ة ميفامة
 و(55)الار مب
 اّعبــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا   ةــو التمااــا مــد املــر ة عا تمــات اــانون ا ايــمب  فايــمب ال  ــق  -33
ا الـــتي يتأـــما فصـــت   ـــا متافحـــمب اروـــاا عاأل  ـــالا  عـــل ل ثتانـــمب  نامساـــمب جن ـــوي 2015ليفـــال 

 و    رعــــد  ــــا اةجت ــــا مــــا  ن ناماباــــا ر يــــاال عةــــد2015ا  ــــال جــــخاص  ةــــو اأــــامب اوــــاا عاأل
و    رعــــد جلنــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي ثزا  اروـــــاا (56)لتوــــاا عاألجــــخاص  مجتصــــد مصــــدا

عاأل  ال تارق ناماباا  ثلا ـا ألوـرا  اليفمـق ا الااا ـمب  عنـا  ال ـر،ا  اليفمـق كبا ـمب  اتـت تهلم ا 
و    صــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا  (57)ا ا ايــمب املاجــامب  ا ايــمب األ  ــالاجلــن ا  اتــتخدام م  ةوــاا 

 ـــا جاـــرييفاي جـــامةمب ملتافحـــمب جأـــا ناماباـــا   لن ج ةـــو التمااـــا مـــد املـــر ة  جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق عـــ
و    صــد الةينــمب امليفناــمب عالجتأــا   ةــو التمااــا مــد املــر ة (58)اروــاا  فجتــا  لةجتوا ــد  امليفــايئ الد لاــمب

اباـا   ـوت التيفــا ن الثنـامس   ا اةامـ   الـد   ملنــا اروـاا عاألجـخاصا  ر تـاما مــا عـلن جتثـخ نام
 و(59)اجلواات ل 

  
      إحامة العدل وسيادة القانون -جيم  

 
تـبيفمب  احملـدتة ا ا  رعد جلنمب عجتو، ال  ـق  ـا الجتةـي ثزا  ال ـا الـدناا لةم ـا لامب اجلنامساـمب -34

 ا نــاأا  اعتيــاز األ  ــال مــن م   ــوالا   ــدل   ــوت مرافــي اعتيــاز لصصــمب لأل  ــالا الــتكوا 
ارعتيـــازو    صـــد عـــلن جـــوامسم ناماباـــا نلـــال اأـــا  األعـــداأ موا مـــمب جـــرّتي   مـــا  مـــا البـــال نيا   

مساـــمبا الاي الصـــةمبو  عثّـــد الةينـــمب عتومـــمب ناماباـــا  ةـــو جيفـــديق تـــا امل ـــا لامب اجلنا مليفـــايئاجامـــمب مـــا 
 و(60) فايمب عجتو، األ  ال امل ةوعمب عريت م  حت ني   ما  اعتيازهم  تين م

 الجتانوناــــمب رعلــــد الةينــــمب امليفناــــمب عالجتأــــا   ةــــو التمااــــا مــــد املــــر ة  ن اــــانون امل ــــا دة   -35
و الجتانوناـمبا يـن   ةـو نلـال امل ـا دة 2000ليفـال  17ا امليفدل عالجتـانون ااـم 1990ليفال  29 اام

ي ــا اها ألن ثمتاناــمب  صــول املــر ة ثا الجتأــا  ر جــاال  ــد تةا  ييفــوت اللــ   امساــا   ملــق الجتةــيلتــا 
 و(61)ثا ي اأاي  يفاد عل ا  يعد د ا صند ، امل ا دة الجتانونامب
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      الحق في الخصوصية والزواج والحياة األسرية -دال  
 
لت ــرتا  يــن   ةا ـــا  ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو، ا ن ــان ميفةومــاي  ــا ثناــا  مراكــا  -36

(ا   ةبــــد  يأــــا  ميفةومــــاي 2009ليفــــال  8اجلــــا  ال ــــات  مــــا اــــانون ارجصــــاري )الجتــــانون ااــــم 
 و(62)م صةمب  ا  ا  ع ظ ميفةوماي راصمب يفو   الل  الجتانون     ي اوانني  رر 

ا املامســـمب مـــا األ  ـــال النـــاماباني ت ن  28   رعـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق  ـــا الجتةـــي مـــا  ن  -37
  عــد ا املامســمب مــا األ  ــال ر يجتامــون مــا 34 يتــال  /   نمــيفا  اإلــالنا   ن الثامنــمب  اــرة تــا 

الوالـدياو    صـد عـلن جتينـ   مـا  اـا األ  ـال يجتامـون مـا كـقفجتـ  ا املامسمب  26الوالدياا   ن 
 و(63)ناماباا فصق األ  ال  ا عا ت م األتريمب

ةاــاي التبــ  احملةاــمب  الد لاــمب وــري ع ريجتــمب    رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا الجتةــي مــا  ن  م -38
ـــمبا  رعلـــد  عاـــلن التبـــ   ةـــو الصـــيفاد الـــد  ا مـــا  مب  ناـــ ايجتةـــي  ـــدل   ـــوت جاـــرييفعوـــئ ا ا

ييفــّر  األ  ــال لتتــت تل  اروــااو    صــد عا تمــات اــانون جــامق لةتبــ   ةــو الصــيفاديا احملةــ  
 و(64) الد  
و التمااـــا مـــد املـــر ة   ـــوت جنلـــام الـــا ا  اليفـــرا مـــا  رعلـــد الةينـــمب امليفناـــمب عالجتأـــا   ةـــ -39

ي ــل ربا رــتل  مــا ماــر   اــانون عاــلن ار ــرتا  عــالا ا  اليفــراا  األرــت عنلــال ال ــت، وــئ املــ
 ت ـــد ناماباـــا ثا فايـــمب عجتـــو، املـــر ة ا ث ـــاا  تاـــاي  ا ث ـــاا ماـــر   اـــانون ال ـــت، املجتـــرت و

 و(65)املت ا ي لةممتةتاي الا  امب  ند اجتل الا ا  ارارتان ملتم الوااا  ممان التوزيا
ا لوجــو فــران  مــد ثن ــ  عاجــت    رــريا ا ميفــر  ا جــااة ثا اإلتــم الصــاتا ا اأــامب  -40

عرمـان األ  ـال املولـديا رـاا  ن ـا، الـا ا  مـا   ن  ي ةـا فا ـاا الـد I 1548/2005 (T) الجتأامب ااـم
ــــي ا     ن نالوصــــم ار تمــــ وــــئ تتــــتواي املــــئاأ عاأل  ــــال املتــــوا ني عالانــــا  تــــ ا  احملــــاال املةص 
ثا األ  ــــال املولــــوتيا رــــاا  ث ــــاا الــــا ا نا  ةبــــد الةينــــمب تحصــــاق عاصــــقا  مــــدا     كينتجتــــقا 

الانـــا     ةـــو امليفناـــمب ملجتـــو، ا ن ـــان ميفةومـــاي  ـــا ميفامةـــمب األ  ـــال املولـــوتيا مـــا  تاـــاي اامسمـــمب 
كـــانوا يتيفّرمـــون لةتمااــــا ا املـــئاأا   ــــا التـــداعئ املتخــــتة تـــ ا  احملـــاالا  ر تــــاما عاـــلن مــــا ثالا  

 و(66)ملتافحمب التمااا  الوصم ملتم الجتانون  الوااا
  

      حرية التنقل -هاء  
 

  نــــا   ثلا ــــا جوصــــامب ايــــدِّمد ناماباــــا مل جايــــد الكــــري امل ومــــامب ال ــــامامب لاــــا ن الت  ــــني  ن -41
مــــا اج اااــــمب  26عــــلن ج ــــح  الــــتح ظ  ةــــو املــــاتة  (67)2011ارتــــتيفرا  الــــد اي الاــــامق ليفــــال 

كبـئة ا ا  ـاا   ـرة  ثا اتـتمراا   ـوت امل ومـامب  يا   جـاا (68)املتيفةجتـمب عومـا الت  ـني 1951  ال
الجتــانوين فامــا يتيفةــي ملريــمب التنجتــقو  مــا الناعاــمب اليفمةاــمبا ي ب ــي هــتا الــتح ظ مــا رــتل جو اــ  اــانوين 

 1999ما اانون الت  ني ا ناماباا )ار رتا   املراابمب( ليفال  19صاتا  ا اإلتوممب يفو   املاتة 
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ـــلن يجتـــام  اـــا مةتم ـــ  الةيـــو   الت  ـــني ا م ـــتو نمب   تـــئ لت  ـــنيو   جـــااي  الـــتي يجتأـــ  ع
الدتـــتواو    صـــد ع ـــح    ـــات ةالـــد يامل ومـــامب ثا  ن عريـــمب التنجتـــق عـــي مـــا عجتـــو، ا ن ـــان 

 و(69)تيفديق الجتانونعالتح ظ   
  

      حرية التعبير  -واو  
 
جــييفد الاون ــتو ناماباــا  ةــو ا تمــات اــانون جــامق إلريــمب ا  ــتل  فجتــا  لةميفــايئ الد لاــمبو  -42

ـــا صـــ مب اجلـــرل  ـــا التاـــ ئ ث ـــاا ا  جأـــا  عتامـــا  يـــ  هـــتا ال ـــةو      صـــد عـــلن جنـــا  نامابا
 و(70)الجتانون املدين  فجتا  لةميفايئ الد لامب

  
      عمل عادلة ومواتية بشروط وفي التمتع الحق في العمل -زاي  

 
 الــد حيــدتها ا  رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا الجتةــي ثزا   ــدل اج ــا، ال ــا الــدناا لةيفمــق -43

 امـــا و    صـــد عـــلن جيفـــّدل ناماباـــا  16  هـــ   امـــا ا  تـــا اتـــتتمال التيفةـــاما 14 ا اـــانون اليفمـــق
جرفــا  يأــا  ال ــا الــدناا عــلن ال الدااتــمبا   اــانون اليفمــق فرتفــا ال ــا الــدناا لةيفمــق ثا تــا اتــتتم

 و(71) اما   18ملاا لمب األ مال اخل رة ثا 
   رعد الةينمب امليفنامب عالجتأا   ةو التمااا مد املر ة  ـا الجتةـي ثزا  ااج ـا  ميفـدري الب الـمب  -44

 و(72)جتةي اتتمراا ال صق امل   عني املر ة  الر ق ا تو، اليفمقععني الن ا و  رعلد  يأا  
   رعد الةينمب امليفنامب عالجتأا   ةـو التمااـا مـد املـر ة  ـا الجتةـي ثزا   ـدل ان بـا، اإلـي ا  -45

ــمب  تــبو ا  ثرّ  ةــو ف ــاي 12 الــد جــد ل مومــمباألث ــازة  مــا اليفــامتي ا ا ــا  اليفمــق الر ــ و  ميفاّن
اليفـامتي ا الجت ـا   ـازة  ةـو هـت  ا    صد علن جتخت ناماباا اخل واي التزمـمب لأـمان ان بـا، 

 و(73)ااة مدهبد  زياتم للمب مرا يفت ا  وئ الر  ا  علن جنلر ا
  

      الحق في الضمان االجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي الئق -حاء  
 
  صــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب ملــي ا ن ــان ا اإلصــول  ةــو ماــا  الاــرب امللمونــمب  رــدماي  -46

 عجتــني عوصــ  االصــر  الصــح  اإلــي ا ا املاــا     جيفــرت  ناماباــا صــراعمب عــاإليالصــر  الصــح  عــلن 
لةمتعجتـــمب الجتأـــامسامبا  عـــلن جنّ ـــت  ناـــ مب لةتو اـــمبا  ر تـــاما لةجتأـــاة  احملـــامنيا عاـــلن  بايفـــمب ني رامـــيف

 و(74)الصر  الصح اإلي ا ا املاا      تاا، اإلجتو، اراتصاتيمب  ار تما امب  الثجتافامبا يفا فا ا اإلي
املاـــا   الصـــر  الصـــح  ناماباـــا  ةـــو تـــا ي ا ن ـــان ا  عثّـــد املجتـــراة اخلاصـــمب امليفناـــمب ملـــ -47

اــانون ثتااة املــواات املامساــمب  مــمان جــوفر مــواات كافاــمب لت باجتــ  ج باجتــا  فيفــار و  عثّــد ناماباــا  يأــا   ةــو 
ت تااتـــمب ثمـــداتاي تـــا اـــانون ثتااة البا ـــمب  مـــمان جـــوفر مـــواات كافاـــمب لت باجتـــ  ج باجتـــا  كـــامت ا  جن اـــ

 و(75)املاا   مرافي الصر  الصح   اترتاجايامب الصر  الصح  جن اتا  كامت  
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  ماهلـا ي جن ـ ن املاـا   الصـر  الصـح  ثا ناماباـا اإلي ا   ةبد املجتراة اخلاصمب امليفناـمب عـ -48
املتيفةجتـــــمب عالصـــــر  الصـــــح ا ع ـــــر، من ـــــا منتـــــد  الصـــــر  الصـــــح ا  فجتـــــا  رتـــــرتاجايامب الصـــــر  

ــــا  يأــــا   ــــمبا ا  ــــاري من ــــا النلافــــمب الصــــحامب ز جيفــــا  ن الصــــح و   ةبــــد ثا نامابا  ناــــ مب التو ا
امب املو  مب ثا  اممب اجلم ـواا  لتـا  يأـا  األناـ مب املو  ـمب ثا   أـا  ال ـة اي التاـرييفامب  الجتأـامس

 و(76) التن اتيمبا عالتيفا ن ما متت   مني امللامل
الصــح  الأــو   ةــو مــر اة ثيــت  الصــر  املاــا    اإلي ا  تــة د املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب عــ -49

اهتمـال رـاص لةتحــدياي اخلاصـمب ا املنـا ي الري اــمبا يفـا ا اللــ  عييفـد امل ـافمب ثا مراكــا جوزيـا املاــا  
 ا ايـاال ر ـواي لتجتةاـق جةـ  امل ـافاي  ثناـا  ها ـمب جنلاماـمب م ـتجتةمبع ر، من  كااا ت  املر ه مب صاان

رصـــد ججتـــدمي رـــدماي املاـــا   الصـــر  الصـــح ا  ر تـــاما فامـــا يتيفةـــي عـــاألتا   التيفري ـــاي  نو اـــمب ل
املاا و    صد املجتراة اخلاصـمب  يأـا  عـلن جأـما ناماباـا  ن متويـق اجملـال  ا اةاماـمب يلرـت ا ار تبـاا 

ألاـالام  م ـتو  الت مـاا  ارتـتبيفات ار تمـا   فا ـاا يفـا يأـما جةباـمب اعتاا ـاي عالمب ال جتـر ا ا
 و(77)كثر ال  اي امااا   ميف ا  ا كق ثاةامالصر  الصح  أل

ــــمب اإلصــــول  ةــــو رــــدماي الصــــر   -50 ــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي ثزا   د تي    رعــــد جلن
النـاماباني ر حيصـةون  ةـو رـدماي صـر  ا املامسـمب مـا  67الصح   املاـا  النلا ـمبا عـالنلر ثا  ن 

املاــا   الصــر  اإلي ا    صــد عــلن جنّ ــت ناماباــا جوصــامب املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب عــ ا(78)صــح    ــنمب
الصـــح  املتيفةجتـــمب عتوتـــاا  ريـــمب  مـــني امللـــامل لتاـــمق جيفايـــا  فايـــمب اإلجتـــو، اراتصـــاتيمب  ار تما اـــمب 

 و(79)املاا   ردماي الصر  الصح   الثجتافامبا يفا ا الل  اإلي ا اإلصول  ةو
 تة د املجتراة اخلاصمب امليفنامب يف للمب ال جتـر املـداا الأـو   ةـو مـر اة حت ـني  مةاـمب حتديـد  -51

فجتـــر ألمشـــول اخل ـــ  الجتامسمـــمب يفـــا يأـــما  األجـــخاص املـــاهةني لتتـــت اتة مـــا الأـــمان ار تمـــا  
يفااـــون ا املنـــا ي النامساـــمبا   ةـــو جـــرامس  اجملتمـــا   جـــدها عرمانـــا ا يفـــا ا اللـــ  األجـــخاص الـــتيا ي

مـر اة ثزالـمب  اــا اإلـوا ا ا تاايــمب الـد حتــد ا الواـد الـراها مــا ارنت ـا  عــاملن  الجتامسمـمبا  ر تــاما 
 و(80)عتين   ة    امسي وئ رزممب  جب ا  ا  را اي

  ــال ييفااــون حتــد األا املامســمب مــا  34.4   رعــد جلنــمب عجتــو، ال  ــق  ــا الجتةــي مــا  ن  -52
  فااام  ا تتهلم مرج يفمبو التيا ييفااون ا ال جتر ر  ال جترا  ما  ن ميفدري تو  ج تيمب األ  ال 

 ت ـــد ناماباـــا ثا التصـــدي ل جتـــر األ  ـــال  مـــيفخ عـــاهلم عـــإ را اي من ـــا  مـــا عـــرامج ج ـــت د  
 و(82)مب األ  الو    صد  يأا  عالتصدي راج ا  ميفدري تو  ج تي(81)لة جتر امليفرممب األيتر

  
      الحق في الصحة -طاء  

 
ااج ــــا  ميفــــدري ثزا  ملــــق الجتةــــي ي ــــا ا الةينــــمب امليفناــــمب عالجتأــــا   ةــــو التمااــــا مــــد املــــر ة  -53

انتاـاا فـئ   نجتـ  املنا ـمب الباـريمب/ا يدز  ا   ـا  وــئ اأمـاا مـا  تـ م ا زيـاتة ن ـبمب  فاــاي 
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   صـــــد جلنـــــمب عجتـــــو، ال  ـــــق عـــــلن حتّ ـــــا ناماباـــــا فـــــرص عصـــــول األم ـــــاي  ةـــــو  و(83)األم ـــــاي
 و(84)ردماي ا ايمب األموممبا  ر تاما ا املنا ي الري امب

 جــــدتي املجتــــراة اخلاصــــمب امليفناــــمب يف ــــللمب ال جتــــر املــــداا  ةــــو مــــر اة عصــــول الن ــــا   ةــــو  -54
املنـــا ي الري اـــمبا  اإلصـــول  ةـــو رـــدماي ا ايـــمب صـــحامب مناتـــبمب فامـــا يتيفةـــي عاإلمـــقا  ر تـــاما ا 

رــــدماي ا ايــــمب صــــحامب  اناــــمب  نــــد اراتأــــا ا   ةــــو رــــدماي جنلــــام  تــــرة الاي  ــــوتة جاــــمق 
 و(85)ا اجات  ججتدمي املاواةا ما الرتكاا  ةو الن ا  الااعاي  ال جتئاي

ــــاي  -55    رعــــد جلنــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي ثزا  جــــدين م ــــتو  املرافــــي الصــــحامب  الت ا ج
عني األ  ال التيا ييفااـون ا املنـا ي الري اـمب  النامساـمبو  عثّـد ناماباـا  ةـو التصـدي أل  ـ   الصحامب

 و(86)اليفيا الصح  الجتامسممب
   رعد الةينمب امليفنامب عالجتأـا   ةـو التمااـا مـد املـر ة  ـا الجتةـي ثزا  ااج ـا  ميفـدري فـق  -56

ــــئ مــــا املراهجتــــاي  و    رعــــد جلنــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي  يأــــا  ثزا (87)املراهجتــــاي اليفــــدت التب
األمرا  املنجتولــمب ااج ــا  ميفــدري ا صــاعمب عــاإلوامــقا يفــا فــا ا مــا حيمةــا نتايــمب اروتصــابا  ثزا  

 ن ــــاا و    صــــد عــــلن جأــــما ناماباــــا ارتــــت اتة مــــا رــــدماي ا ايــــمب الصــــحمب اجلن ــــامب  ا تاعاــــمب 
خ يفــــدل فــــق املراهجتــــايا  جتثــــراج ــــا  م  عــــلن جتصــــد   ثجاعت ــــاا  ر تــــاما ا املنــــا ي الري اــــمبا

 و(88)التثجتاخ ا  ال الصحمب ا تاعامبا يفا ا الل  الثجتافمب اجلن امب لةمراهجتني
  تمــمب   ارتـت نا   اّعبـد الةينـمب امليفناـمب عالجتأـا   ةـو التمااـا مـد املـر ة عجتـراااي  تمـمب -57

عـــلن  ـــتأ نا  ارتـــت ا ثال اأـــد  تمـــمب لو   رـــريا مـــد ناماباـــا لوا ناماباـــا ا اأـــامب  الـــنجتح
ن ــا  مصــاعاي ع ــئ   نجتــ  املنا ــمب الباــريمب  يجتِّمــا ت ن مــوافجتت ا امل ــتنئةا ا انت ــا  إلجتــوا ا 
يفو ـــ  الجتـــانون النـــاما و    رعـــد الةينـــمب  ـــا الجتةـــي ثزا   ـــدل جـــوفر ميفةومـــاي  ـــا مـــد  انتاـــاا 

 و(89)ماتةمب التيفجتام الجت ري لةن ا  املصاعاي ع ئ   نجت  املنا مب الباريمب
   رعـــــد جلنــــــمب عجتـــــو، ال  ــــــق  ــــــا الجتةـــــي ثزا  انتاــــــاا اليفــــــد   ع ـــــئ   نجتــــــ  املنا ــــــمب  -58

ــ   ةــو مبالباــري /ا يدز عن ــبمب  الاــمب عــني األ  ــالا راصــمب املراهجتــايا  ال ااتــمب اإلتوماــمب الــد جو  
األ  ال ت ن تـا ال اتتـمب  اـرة اإلصـول  ةـو موافجتـمب  الـدي م      لاـامس م لتتـت اتة مـا املاـواة 

ـــا  اـــا األ  ـــال مـــا مبال ـــو اني ل ـــئ   نجتـــ  املنا ـــمب الباـــري  ال حـــ  /ا يدزو    صـــد عـــلن ميت 
اإلصــول عصــواة عـــرة  تــريمب  ةــو املاـــواة  امل ــا دة ال باـــمب يفوافجتــمب الوالــديا    عـــد  اا  عــلن جن  ـــت 

 و(90)/ا يدزمبتااتاي  عرامج لةواايمب ما  د   فئ   نجت  املنا مب الباري
ــــمب عجتــــ -59 و، ال  ــــق  ــــا اجلــــا  ثزا  ااج ــــا  عــــاري ارنتحــــاا عــــني األ  ــــال ا    رعــــد جلن

ناماباــاا    صــد عايــاتة  ــدت رــدماي املاــواة الن  ــامب املتاعــمب  املرجــديا ار تمــا اني ا املــداا  
 و(91) اجملتميفاي احملةامب
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جلــمب    صــو املجتــرا اخلــاص امليفــ  عال ــتان األصــةاني عــلن جبــتل ناماباــا   ــوتا  متأــافرة مليفا -60
اليفوامق البناويمب الد ج  م ا املاـاكق الصـحامب الـد جيفـاين من ـا الاـيفوب األصـةامب ا البةـدا يفـا فا ـا 
ال جتـــر   ـــدل اـــدااا  ةـــو الوصـــول ثا  اامـــا ا  مـــوااتهم ال بايفاـــمب التجتةاديـــمبو  يتيفـــني ايـــاال جـــداعئ 

اة األجــخاص الــتيا  يأــا  ملتافحــمب التمااــا مــد الاــيفوب األصــةامب ا املراكــا الصــحامبا  مــمان اــد
 و(92)ي تخدمون ل ت م اخلاصمب ما التواصق ما اليفامةني ال باني  ف م م

  
      الحق في التعليم -ياء  

 
 جـــااي الاون ـــتو ثا  ن اإلتومـــمب كانـــد اـــد   رعـــدا   نـــا  ارتـــتيفرا  الـــد اي الاـــامق  -61

  التيفةـام األ لويـمب ا ر ـ  ا  ـا جلياـدها لتوصـااي جتيفةـي  مةـمب  مـوا من ـا ثيـت2011لناماباا  ال 
التنماــــــمبا  زيــــــاتة املــــــواات املخصصــــــمب لةتيفةــــــاما   مــــــا عــــــرامج  جــــــداعئ لتح ــــــني التمتــــــا عــــــاإلي ا 

و  ا اللــ  الصــدتا الكـري الاون ــتو  ن ناماباــا ا تمــدي ر  ـا  لتح ــني نو اــمب التيفةــام (93)التيفةـام
و لتــا ر جـــاال (94)املـــداا  مبجنماــ  عــتلد   ــوتا  لتيفايـــا عصــول اجلماــا  ةـــو التيفةــام عإل ـــا  اتــول

 ا تــا ال ــان  اهلامبــا جتيفرمــان لةتمااــا ا  ــال التيفةــامو  جــييفد الاون ــتو ناماباــا  ةــو مواصــةمب 
ال ةبـمب مـا  ـا د   ثتمـا  جيفايا  دل التمااا ا  ال التيفةـاما  ر تـاما عا تمـات جـداعئ  ـدتة عاـلن

 و(95)ال ان  اهلامبا
الت ـــا ي الجتامسمـــمب عـــني املنـــا ي اإلأـــريمب     ـــ   ـــا الجتةـــي ثزا     رعـــد جلنـــمب عجتـــو، ال  ـــق -62

 اـــــدا ا  مـــــيفخ اهلااكـــــق جـــــلهات   املـــــاهةنياملداتـــــني اةـــــمب  ـــــدت  الري اـــــمب ا الوصـــــول ثا التيفةـــــاما   
األتاتــامب املداتــامبا  ثزا  جــديّن ميفــدل املدا مــمب ا املــداا   ااج ــا  ميفــدل الت ــرب من ــا ا املــداا  

 ر تاما عني ال تاـاي ع ـب  اإلمـقو    صـد عـلن جأـما ناماباـا عصـول  اـا  ارعتدامسامب  الثانويمبا
 و(96)األ  ال ا ناماباا  ةو جيفةام  اد

 عثّــد املجتــراة اخلاصــمب امليفناــمب يف ــللمب ال جتــر املــداا ناماباــا  ةــو يصــا  مــواات فناــمب لتيفةــام  -63
ـــتيفةم عة ـــاي األاة اـــاي لاحلـــو  اـــا األ  ـــال املداتـــني ل ـــاي األاةاـــاي  جـــوفئ مـــوات التـــداي   ال

 و(97)ع رصمب جيفةم الجترا ة  التتاعمب عة ت م األصةامب
  

      الحقوق الثقافية -كاف  
 
 جــــااي الاون ــــتو ثا  ن ناماباــــا ت لــــمب  ــــر  ا اج اااــــمب فايــــمب الــــرتاأ الثجتــــاا  ال بايفــــ   -64

(ا  اج اااــمب فايــمب  جيفايــا جنــو  2003(ا  اج اااــمب فايــمب الــرتاأ الثجتــاا وــئ املــاتي )1972اليفــامل  )
(ا  جـــييفد عتومـــمب ناماباـــا  ةـــو التن اـــت التامـــق لألعتـــال الاي 2005 جـــتال التيفبـــئ الثجتـــاا )

اا مـــالتيفبـــئ ا عـــدا    املاـــااكمب فا   ةمب مـــا ارج اااـــاي الـــد جيفـــاز الوصـــول ثا الـــرتاأ الثجتـــاا الصـــ
 و(98) ج أ  عتل  ثا ث مال اإلي ا املاااكمب ا اإلااة الثجتافامب
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           األشخاص ذوو اإلعاحة  -الم  
 
ثزا  ال ي ا  ااـمب   كراي جلنمب عجتو، ال  ق ا  ـراب  ـا الجتةـي ثزا  التمااـا مـد األ  ـال  -65

ا تمــات  ــج الر ايــمب ار تما اــمب وــا  ا  ااــمبو  عثّــد عتومــمب ناماباــا  ةــو ا تمــات  ــج اــامسم  ةــو 
 ا   ـــدت عتمـــا   عجتـــو، ا ن ـــان وـــا  ا  ااـــمبو    صـــد عتأـــمني  اـــا التاـــرييفاي امليفناـــمب عاأل  ـــال

عجت ــم  ااتــمب  ا  ااــمب مــا يتمتــني األ  ــال ال  كمــا   صــد ع ؛لتمااــا  ةــو  تــا  ا  ااــمبحيلــر ا
تح ـني رـدماي الر ايـمب الصـحامب املجتدمـمب لألجـخاص ع   ؛نلـال التيفةـام اليفـال ا  ارندما  ا التيفةام

 و(99)ال ي ا  اامب
  

       الشعوب األصلية  -ميم 
 
  صــو املجتــرا اخلــاص امليفــ  عال ــتان األصــةاني عــلن جيفــاز ناماباــا  جيفتمــد جــداعئ اامسمــمب  ةــو  -66

اخلصـــامس  املختة ـــمب صـــون  جنماـــمب ا جيـــام إلمايـــمب عـــي الاـــيفوب األصـــةامب وـــئ امل امنـــمب ا  التمااـــا
هلويااــا الثجتافاــمب املماِّــاةو  ينب ــ  مرا يفــمب الجتــوانني  الــربامج اإلتوماــمب  ثصــتع ا لأــمان   ــا ر متاــا 

إ تن األمــم مـد  ا ـاي ميفاّنــمب مـا ال ـتان األصــةانيا    ـا جرا ـ   جيفــاز التنـو  الثجتـااا  جتجتاــد عـ
 و(100)املتحدة عالن عجتو، الايفوب األصةامب

   صــو املجتــرا اخلــاص امليفــ  عال ــتان األصــةاني عــلن ج بّــي ناماباــا  عتــال اــانون ثصــت   -67
 اامـــ  املاـــا و    صـــو  يأـــا  عـــلن حتجتـــي ناماباـــا ا  األاامـــ  املاـــا  الـــتي حيلـــر ثاامـــمب  تـــايمب ا

احملماــمب  ا منــا ي ماــا   نناــا  اكنــان  نناــاي ناــاين نــا يات ــا اي ثاامــمب  تــايمب وــئ اانوناــمب ا م
 ي  ــدل اج ـا، ا الجتــوانني  ال ااتــاي زالـمب يجتـام فا ــا جـيف  اهلامبــاو    صـو  يأــا  عبـتل   ــوت  

تأــــااعمب ا جةــــ  املصــــا  امل جيفــــاز  اامــــ  املاــــا      ي ث ــــرا اي  رــــر    املتيفةجتــــمب عاملنــــا ي احملماــــمب
ا  عــلن جتصــدي ناماباــا لةاــواوق املتيفةجتــمب علاامــ   ا ــاي  رــر   موااتهــا ال بايفاــمبا (101)األاامــ 

 الجتةــي الــتي   ــرب  نــ  جــيف  النامــا  اعــاألا منــت  مــد عيفاــد يفــا ا اللــ  م البــمب جــيف  الباتــرت 
 و(102)ثزا  اتت تل املواات ال بايفامب

امسمــمب مــا   ــق جــوفئ تــبق   ةبــد الةينــمب امليفناــمب ملجتــو، ا ن ــان ميفةومــاي  ــا األاــاي الجت -68
ارنتصا   التيفويح  ا فجتدان الاـيفوب األصـةامب لألاامـ ا   ـا التـداعئ املتخـتة مـا   ـق حتديـد 

ا راصــــــمب فامــــــا يتيفةــــــي عاــــــيفوب اهلامبــــــا  األ فاوامبــــــا  األ فاجويــــــ  ا  ــــــاتة جو ان ــــــمناتــــــبمب   اا   
 و(103) األ فازميبا  ال ان

  
      الالجئون وملتمسو اللجوء  -نون 

 
  نــد امل ومــامب ال ــامامب لاــا ن الت  ــني  ةـــو ناماباــا لةي ــوت الــد جبــتهلا ا ثناــا  مركـــا  -69

اتــتجتبال ا عةــدة كاجامــا مولاةــو  نــد اإلــد ت الاــمالامب الاــراامبو  يتمثــق ال ــر  الرمسا ــ  لةمركــا ا 
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ــق الوافــد ن و    ميفاجلــمب  ةبــاام اتــتجتبال الجتــاتمني اجلــدت الــتيا ي ــد ن ثا البةــد التماتــا  لةيــو  ييرت 
ثا م ـــتو نمب   تـــئ لت  ـــني لةخأـــو  ملايـــد مـــا ا  ـــرا اي الر اـــمب ج ـــياق عاانـــاام اجلـــدت عيفـــد 

 و(104)لتحديد ص مب الت ئ
 ا الكــري امل ومــامب ال ــامامب لاــا ن الت  ــني  ن حتديــد صــ مب الت ــئ جلماــا  ــال  الةيــو  -70

ا ر ميتثـــق امتثـــار  جامـــا  لةميفـــايئ 1999 فجتـــا  لجتـــانون الت  ـــني ا ناماباـــا )ار ـــرتا   املراابـــمب( ليفـــال 
الد لاـــمبا   ن النلـــر ا  ةبـــاي الةيـــو  ر حيـــدأ ا وأـــون فـــرتة زمناـــمب ميفجتولـــمبا مـــا  ت  ثا جـــراكم  

املــواات    ــدل ك ايــمبكبــئ ا املة ــايو  الكــري  يأــا   ن  مةاــمب الةيــو  جــل ري تــةبا  عــنجت  الجتــدااي 
 و(105)ما املومل ني

تـــنواي ا منـــت وا ـــ  صـــيفوعمب ج الكـــري امل ومـــامب ال ـــامامب لاـــا ن الت  ـــني  ن ال ـــة اي  -71
و امسي املدنامبا مثق   امسي اهلويمب  ج اتاي املاتتا لت  ني  مةتم ـ  الةيـو و  عا مـافمب ثا الثصداا 

عو ــامسي اهلويــمب الصــاتاة كو ــامسي عتوماــمب ا اــمبا مــا اللــ ا ر جيفــرت  مات ــاي كثــئةا مثــق املصــاا ا 
جييفـق مـا الصـيف   ةـو الت  ــني  مةتم ـ  الةيـو  اإلصـول  ةــو عيفـح اخلـدماي اإلاويـمبو    صــد 

 و(106)امل ومامب علن حترتل عتوممب ناماباا عي الت  ني  مةتم   الةيو  ا اإلصول  ةو   امسي هويمب
  

 ية البيئ والقضايا الحق في التنمية، -سيق 
 
البةــدان األكثــر جأــراا  مــا ج ــئ املنــا    عــد لن ناماباــا ةمــا  عــجلنــمب عجتــو، ال  ــق   عا ــد -72

 التل ئ املت اام لألر ـاا ال بايفاـمبا األمـر الـتي يـاتي ثا ج ـئاي ا  رـاط املـر ا  ججتةـا  ا نتـا  
 و(107)الااا  ا  انيفدال األما ال تامس 

مــــا  ن الاــــركاي املتيفــــدتة اجلن ــــااي  الاــــركاي     رعــــد جلنــــمب عجتــــو، ال  ــــق  ــــا الجتةــــي -73
الو ناـــمبا  ر تـــاما صـــنا اي التيفـــديا  ثنتـــا  الاوااناـــولا جيفمـــق ا ناماباـــا ت ن   ـــوت   ـــر جنلاماـــمب 
 امـــحمب حتمـــ  املـــواات ال بايفاـــمب  النـــا   األيتـــر  اجلما ـــاي املتأـــراة مـــا امل ـــتوياي اليفالاـــمب لة ـــمامب 

و  رعلـد عجتةـي  ـد ل عـد  ن ـاال اـانون ثتااة البا ـمبو    صـد جلنـمب عجتـو، ال  ـق  التةوأ ا جيفا اني 
عــلن جأــما ناماباــا امتثــال ا ــا  األ مــال التياايــمب لةميفــايئ الد لاــمب  الو ناــمب إلجتــو، ا ن ــان  اليفمــق 

 و(108) البا مب  وئها ما امليفايئا  علن جأا ث ااا  جنلاماا   امحا  لصنا اي التيفديا  ثنتا  الاوااناول
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