
 A/HRC/WG.6/24/NAM/3  األمــم املتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

6 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

301115    021215    GE.15-19401 (A) 

*1519401*  

   مجلس حقوق اإلنسان
   الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

    والعشرون الرابعة الدورة 
      2٠1٦يناير /كانون الثاين 18-29

موووووعد ه دفوووو  مفو ووووية اامووووة المتقوووودة السووووامية لققوووووق اإلنسووووان و قووووا    
مون  5والفقورة  5/1من مر ق قرار مجلس حقووق اإلنسوان  )ج(15 قرةفلل

  16/21مر ق قرار المجلس 
  

   *يبيانام  
   

إىل عمديــــ   صــــامص  م ــــدح هــــلا الت ريــــر مــــو ا لدمةدومــــاج امل دمــــ  مــــ    ــــ    ــــاج  
املصـــاال التو ي يـــ  الةامـــ  الـــس اعتمـــدها  دـــ   يدتـــاي هي ـــ شهـــو  .(1)االســـتةرال الـــدشام ال ـــام 
أم آااء أش ش  ــاج ن ــر أش ااتامــاج مــ   ال يتضــم ، ل نــ  17/119 م ــوا اسن ــان ر م ــرا 

ب ــ ن شال أم م ــم أش اــراا  كانــ ،  أيــا    انــم مضوةــي  األمــم املتحــدة ال ــامي  ن ــوا اسن ــان،
ب ـواة من ييـ  ر موا ـا ةايـ  الـنج مرا ـ  املةدومـاج الـواااة ر  أاا ـ شاـد  .ااعاءاج بةين ا

 1٦/21 ب ــــراا ا دــــ  شعمــــ    .ش ُركــــ  الن ــــو  األصــــدي  عدــــا ما ــــا اــــدا امل ــــت ا الت ريــــر، 
انـا،، رـر  م ـت   سسـ اماج امل س ـ  الوحلنيـ  ن ـوا اسن ـان التابةـ   اُُي ج، م ـم م تضـ

 املواــ  عدــا ش تــا   .شلــ  موةــو  االســتةرال شاملةتمــدة بنــاء عدــا الت يــد ال امــ   صــاال بــااي لدد
 املةدومــــاج مجيــــ   تضــــم  الــــس ال امدــــ  الن ــــو  اسن ــــان ن ــــوا ال ــــامي  لدمضوةــــي  ال ــــص ا
   .ير اشاي  االستةرال شالت وااج الس مدث  ر  دك الضتةالت ر  إعداا ر شاشعي  .الواااة

   

 
 

 .  مل ُُترَّا هل  الوثي   اص  إاسا ا إىل اشائر التمج  التحريري  باألمم املتحدة * 
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المعلوموواا المقدمووة موون الملسسووة الوونيووة لققوووق اإلنسووان التابعووة للدولووة  -هوال   
   مو وع االستعراض والمعتمدة بناء   لى التقيد التام بمبادئ باريس

 
 المعلوماا ااساسية واإلوار -هلف 

 
نمايــ   ذكــر أمــظ امل ــامل أن م ومــ  ناميصيــا ينص ــا أن  واــ  ش  ــدا عدــا اال ضاايــ  الدشليــ  -1

مجيــ  األ ــما  مــ  االاتضــاء ال  ــرم، شاال ضاايــ  الدشليــ  نمايــ  م ــوا مجيــ  الةمــا، امل ــا ري  
شأرــــراا أســــرهم، شعدــــا اليش وكــــو، االاتيــــاام املدحــــو بالة ــــد الــــدش  ا ــــا  بــــان وا االات ــــااي  

 .  (2)شاال تماعي  شالث اري 
عدـــا اليش وكــو، االاتيـــاام  دا أيضــا  شذكــر أمــظ امل ـــامل أن م ومــ  ناميصيــا ينص ـــا أن   ــ -2

،  ال ضاايــ  مناهضــ  التةــليم ش ــو  مــ  ةــرش  املةامدــ  أش الة وبــ  ال اســي  أش ال إن ــاني  أش امل ينــ 
   .(3)شأن  تمل  دابو   ريةي  لتيرمي التةليم شإن اء آلي  شاائي  شحلني 

عايـــ  شةايـــ  األحلضـــا،، املتةدـــو بر  2٠15 لةـــاي 3 شامـــم أمـــظ امل ـــامل ب ـــ  ال ـــانون ااـــم -3
   .(4)شاعا م وم  ناميصيا إىل التةيي  بتضةي  هلا ال انون شلوائح 

  
 التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان -باء 

 
أرـــــاا أمـــــظ امل ـــــامل بـــــ ن م ومـــــ  ناميصيـــــا مل   ـــــدي مجيـــــ    اايرهـــــا إىل هي ـــــاج املةاهـــــداج  -4

   .(5)مجي  الت ااير املت ارةاملمت  ، شاعا إىل  ضارر اجل وا الرامي  إىل   دمي 
أش، ا ــ  عمــ  شحلنيــ   اناميصيــا   ــتحو الثنــاء عدــا اعتمااهــم ومــ  شاأى أمــظ امل ــامل أن  -5

   .(٦)ب  ن م وا اسن ان ش  ديف م تم أمظ امل امل برصد  نضيل ا   
  

المتعلقوووة بققووووق اإلنسوووان موووع مرا ووواة القوووانون الووودولي  الدوليوووة االلتدامووواا فنفيووو   -عية 
   اإلنساني الواعب التطبيق

 
شاعــا م ومــ  ناميصيــا إىل  .أعــر  أمــظ امل ــامل عــ  اد ــ  إحاء  اايــد مــاالج الةنــف اجلن ــاين -٦

   .(7)رةاال   ، ش نضيل أم اي هلا ال انون  نضيلا  2٠٠3مرا ة  اانون م ارح  الةنف املنا  لةاي 
شذكــــر أمــــظ امل ــــامل أن اــــرش  امتيــــاح املواــــورظ ر بةــــ  مراكــــا ال ــــرحل  ال  تضــــو مــــ   -7

شاعــا م ومــ  ناميصيــا إىل اسســرا  ر بنــاء ســيون االعت ــا، امل اــ  سيــواء املواــورظ  .املةــايو الدشليــ 
   .(8)احملاكم  ر املدن الس مداج اه 
 اـــد ي ـــت راإذ  ،ن ـــاي إاامـــ  الةـــد،  يـــا رإىل مـــاالج التـــ او املنأمـــظ امل ـــامل  شأ ـــاا -8

 املةرشةــــ  عدــــاال ضـــايا  الن ــــر ر أ ــــ  شل املـــاإمالـــ  ال ضــــايا اجلنائيــــ  لدمحاكمـــ  عــــدة ســــنواج، 
شيتــــ ثر انــــو ر  .شي ــــت را صــــدشا األم ــــاي عــــ  احملــــاكم الةديــــا ش ــــاكم التمييــــا ســــنواج .احملــــاكم
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اةـر  د ـاج احملاكمـ  شسـي ج شاـائ  است نا  ان م أش مرا ةت  ب    ا ـو بتـ ار صـدشا  
شهنــاك كــم هائــ  مــ  ال ضــايا اجلنائيــ  الــس  ــ ار الصــ  ري ــا، شال ســيما ر  .املرا ةــ   أش االســت نا 

   .(9)احملاكم األاىن اا  
شأ ــاا أمــظ امل ــامل إىل   ــيي  مةــدالج اســتثنائي  ريمــا يتةدــو بااللتحــاا باملــداا  شالص ــاء  -9

ر املائـــ ، ل ـــ   9٠ري ـــا ر مرمدـــ  التةدـــيم االبتـــدائا، إذ نـــاها املةـــد، ال ـــار ل لتحـــاا باملـــداا  
ا مالــ  هنــاك اهــا  مثــو لد دــو يتمثــ  ر عــدي ثصــاج مةــد، التحــاا ال ــ   باملــداا  االبتدائيــ  عدــ

، ات ــوير املداســالشاعــا أمــظ امل ــامل م ومــ  ناميصيــا إىل إل ــاء صــندشا  .ر مرمدــ  التةدــيم الثــانوم
ش وســـي  ن ـــاا هـــلا الينـــام  لي ـــم   ، ةـــ  انضـــوا املداســـا إلااميـــا  شاســـتحداد  ـــدابو  رمـــا إىل 

   .(1٠)التةديم امل ين، ش  صيو برام  التث يف ب  ن م وا اسن ان ر املداا 
  

 المعلوماا المقدمة من هصقاب المصلقة -ثانيا   


   المعلوماا ااساسية واإلوار -هلف 
 

   نطاق االلتداماا الدولية -1 
إىل أن م ومـــ  ناميصيــا أعربـــ ، ر االســـتةرال الـــدشام ال ـــام   2 أ ــااج الوااـــ  امل ـــتك  -1٠

، عــــ    ييــــدها (11)(2٠11 )اســــتةرال عـــاي 2٠11 ينـــاير/كـــانون الثــــاين 31 األش، ا ـــا  فــــا ر
ــــ  مجيــــ  األ ــــما  مــــ  االاتضــــاء  ــــ  الدشليــــ  نماي لدتوصــــياج الداعيــــ  إىل الت ــــديو عدــــا اال ضااي
ال  ـــرم، شاليش وكـــو، االاتيـــاام ال ضاايـــ  مناهضـــ  التةـــليم ش ـــو  مـــ  ةـــرش  املةامدـــ  أش الة وبـــ  

االاتيــــاام املدحــــو بالة ــــد الــــدش  ا ــــا  بــــان وا ال اســــي  أش ال إن ــــاني  أش امل ينــــ  شاليش وكــــو، 
بـــ ن هـــل  املةاهـــداج مل ي ـــدا  2 شأرـــااج الوااـــ  امل ـــتك  .(12)االات ـــااي  شاال تماعيـــ  شالث اريـــ 

   .(14)، شأشص  بالت ديو عدي ا(13)عدي ا بةد
شأشص  من مـ  الص ـاء الث ـار شمن مـ  األمـم شال ـةو   ـو املمثدـ  م ومـ  ناميصيـا بـالتواي   -11

املتةد ــ  بال ــةو  األصــدي  شال صديــ   (1٦9شالت ــديو عدــا ا ضاايــ  من مــ  الةمــ  الدشليــ  لةــاي )ااــم 
   .(15)ر الصددان امل ت د  لضمان  ورو ةاي  أرض  ن وا ال ةو  األصدي 

 
   والتشريعي الدستوري اإلوار  -2 

املن ـــو   األســـصا  الـــس ال تـــوح التمييـــا عدـــا أساســـ ا،بـــ ن  2 شأرـــااج الوااـــ  امل ـــتك  -12
ـــا شأشصـــ   .(1٦) ـــدشاة شال   ـــم  امليـــ  اجلن ـــا أش اسعااـــ   ـــ   عدي ـــا ر اســـتوا مج وايـــ  ناميصي

   .(17)األسصا  لت م  املي  اجلن ا شاسعاا  هل  بتوسي  ن اا
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 شذكـــرج من مـــ  الص ـــاء الث ـــار أن الدســـتوا نــــج عدـــا م ـــر التمييـــا اسثـــين ل نـــ  مل ي ــــر -13
شأشصـــ  املن مـــ  بـــ ن يةـــت  الدســـتوا صـــرام     ـــوا  .(18)لد ـــةو  األصـــدي  أم م ـــوا  ـــداة

   .(19)ال ةو  األصدي 
ا  شأ ـــــاا املركـــــا األرري ـــــا نريـــــ  املةدومـــــاج إىل أن ناميصيـــــا حلـــــر  ر الة ـــــد الـــــدش  ا ـــــ -14

 .عدـــا مـــو كـــ  إن ـــان ر مريـــ  التةصـــو (2)19بـــان وا املدنيـــ  شال ياســـي ، الـــلم يـــنج ر املـــااة 
شمـــ  ذلـــك، ال  و ـــد  .شي ـــم  هـــلا انـــو مريتـــ  ر التمـــا  املةدومـــاج ش د ي ـــا شن د ـــا إىل آاـــري 

 ةيــوي، مــا (2٠)أم ــاي اســتواي  أش   ــريةي   ةــت  بــانو ر ان ــو، عدــا املةدومــاج شمريــ  التةصــو
شأشصـــا املركـــا  .(21)ا ي ـــاج الةامـــ  ُتـــتضا فـــااـــداة املـــواحلنظ عدـــا التمـــا  ش د ـــا املةدومـــاج الـــس 

م ومــــ  ناميصيــــا بــــ ن   ــــاا  إىل اعتمــــاا اــــانون شحلــــين  ــــام  ب ــــ ن ان ــــوا املتةد ــــ  باملةدومــــاج 
إىل ال ــــانون النمــــوذ ا ب ــــ ن ان ــــو، عدــــا املةدومــــاج الــــلم  شإم انيــــ  ان ــــو، عدي ــــا اســــتنااا  

   .(22)اال  رة ، شالةم  عدا إنضاذ  إنضاذا  2٠13اعتمد   الدين  األرري ي  ن وا اسن ان ر عاي 
إىل أن ناميصيـــا صـــدا  عدـــا ا ضاايـــ  م ـــوا األ ـــما  ذشم  2 شأ ـــااج الوااـــ  امل ـــتك  -15

   .(24)  اال ضااي  ر ال وانظ الوحلني ، شأشص  بإاماج أم اي هل(23)اسعاا 
شذكـــرج من مـــ  ك ـــر مـــا ا ال ـــم  أن ناميصيـــا شاةـــ  شصـــدا  عدـــا ا ضاايـــ  مناهضـــ   -1٦

ش ــــية   1994 التةــــليم ش ــــو  مــــ  ةــــرش  املةامدــــ  أش الة وبــــ  ال إن ــــاني  أش امل ينــــ  ر عــــاي
   .(25)ناميصيا عدا اعتماا   ريةاج لتنضيل هل  اال ضااي  بال ام 

شأرـــااج املن مـــ  الدشليـــ  نمايـــ  ا  وصـــي  بـــ ن ناميصيـــا لـــي  لـــدي ا اـــانون  ـــام  نمايـــ   -17
الصيانــاج، شهــو مــا يــدعو إىل ال دــو ر ةــوء اعتمــاا ن ــاي ب ااــ  ا ويــ  الصيومتيــ ، شش ــوا نيــ  لت صيــو 

تمداي   نولو يــا ب ـــم  األصـــص  مل ارحــ  ال ـــر ر الـــيام  الرائـــدة ر  ــا، الت  يـــ  ال ـــحي   شاســـ
ــــاج عــــاي  ــــااصظ ر انتماب ــــااصون مل ــــ  2٠14آالج بيومتيــــ  لدتح ــــو مــــ  الن ، ميــــع اضــــ  الن
 .(2٦)ر إم انيــــ  اعتمــــاا ن ــــاي بيـــــومتم بيــــومتم لعصــــاب  الة ــــرة  شن ــــر ال  ــــا  امل ــــرر أيضــــا  

ــــ  املتةد ــــ    ــــو  ــــ  لدمةــــايو الدشلي ــــاج  تث ــــ  الصيان ا شأشصــــ  املن مــــ  باعتمــــاا اــــانونب  ــــام ب نماي
 .(27)شبإن اء هي   م ت د  نماي  الصياناج ،اسن ان
 /أيــاا 18بــ ن اــانون ال ــح  الةامــ  شال ــح  الصي يــ ، ال ــااا ر  2شأرــااج الوااــ  امل ــتك   -18
شتــر ي  ".األمـرال املن ولـ   ن ـيا  "، عـ  ا ـد أش إلـا،،  ـرل مـ  ن ـ  الةـدشى، ُتـري 2٠15مـايو 
ب ري ـــ  مـــ   ـــ ةا أن  ـــ ام إىل إصـــاب  "ســـدوك اسلـــا، أش التةمـــد أش   ـــوي  هـــلا ال ـــدوك  أيضـــا  

ش ت ـــم هـــل  األم ـــاي مـــ  ال ـــانون بالةموميـــ  ال ـــديدة، شاـــد   ـــم  ر  ". ـــمج آاـــر بالةـــدشى
بإل ــاء  دــك  2شأشصــ  الوااــ  امل ــتك   .(28)ن اا ــا أم ع اــ   ن ــي  م ــرشع  اائمــ  عدــا التاةــا

اعتصـــاا أن ال ـــوانظ اجلنائيـــ  ينص ـــا أن  ضـــا بـــال رل ر  نـــاش، م ـــ ل  ن ـــ  الةـــدشى األم ـــاي عدـــا 
   .(29)ا  أش عمد ا دا  
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 التعاون مع آلياا حقوق اإلنسان -باء 


   تعاون مع اإلعراءاا الخاصةال 
، 2٠11 ، أثنـاء اسـتةرال عـايبـ ن م ومـ  ناميصيـا أماحلـ  عدمـا   2 أرااج الوااـ  امل ـتك  -19

بالتوصـــــياج امل دمـــــ  ب ـــــ ن  و يـــــ  اعـــــوة اائمــــــ  إىل اس ـــــراءاج ا اصـــــ  التابةـــــ   دـــــ  م ــــــوا 
شأ ـــــــااج الوااـــــــ  إىل الايـــــــاااج الرليـــــــ  الـــــــس اـــــــاي فـــــــا إىل الصدـــــــد، منـــــــل اســـــــتةرال  .(3٠)اسن ـــــــان

، كـــ  مـــ  امل ـــراة ا اصـــ  املةنيـــ   ـــو اسن ـــان ر ان ـــو، عدـــا ميـــا  ال ـــر  امل مونـــ  2٠11 عـــاي
ال ــر  ال ــحا، شامل ــرا ا ــا  املةــين   ــوا ال ــةو  األصــدي ، شامل ــرا ا ــا  املةــين شاــدماج 

 .(31)   ل  الض ر املدا  شم وا اسن ان
 

 الووودولي القوووانون مرا ووواة موووع اإلنسوووان بققووووق المتعلقوووة الدوليوووة االلتدامووواا فنفيووو   -عية 
    التطبيق الواعب اإلنساني

 
   التمييدالمساواة و دم  -1 

عــــ  ال دــــو ب ــــ ن ال ــــوانظ الت ديديــــ  شاملمااســــاج الث اريــــ  الــــس  2أعربــــ  الوااــــ  امل ــــتك   -2٠
  ــر  عــدي امل ــاشاة بــظ اجلن ــظ شالةنــف اجلن ــاين ش  ــوا املــرأة ك ــائ  أاىن منالــ  مــ  الر ــ ، أش  

م عدــا اسهانــ  شي ــم  ذلـك مــا هضــ  لـ  الضتــاة ال ــاب  مـ  ةااســاج الت ي ــ  الـس  ن ــو  .كمدـك لــ 
لدــاشاج، شااتصــاا االســتةداا اجلن ــا، شا ــ   ــاء  شالةنــف لتةايــا ســدوك ا ضــو  شال اعــ  اســتةدااا  

مــــ  الــــصة  أن ذلــــك يايــــد مــــ   مــــ    ــــد الضتــــاة ال ــــاب  شإمــــداد نــــدش  ريــــ  بــــاسكرا  اعت ــــااا  
  ل ــضاء  اذبيت ــا ر عــظ الر ــ ، شحتــاج األحلضــا،، شإمــداد ا ــ  ر   ــد األي ر  اشلــ  را ــد

عـ  املمااسـاج األاـرى الـس  ةـرل املـرأة لدـاشاج ال  ـرم أش  ال ض ، شحل ـو     ـو األامدـ ، رضـ   
ش ةـــرل كثـــو مـــ  هـــل  املمااســـاج الضتيـــاج شالن ـــاء ل صـــاب  بضـــوش  ن ـــج  .ا ـــااة املمتد ـــاج

شانـــو ر لدحــو ر عـــدي التمييــا شانـــو ر ال ــح ، شمـــو املد يــ ،  املناعــ  الص ـــري  ش  ــ   انت اكـــا  
عــ  انـــو ر انيـــاة ر  عــدي التةـــرل لدتةــليم أش املةامدـــ  ال اســـي  أش ال إن ــاني  أش امل ينـــ ، رضـــ   

   .(32)اناالج الس   ضر ري ا هل  املمااساج ع  الوراة
بــــ ن ال ــــانون ي ــــت  ر املمااســــاج الةرريــــ  أن  تما ــــا مــــ   2شأرــــااج الوااــــ  امل ــــتك   -21

عدي ـــا ر الدســـتوا، شمـــ  ذلـــك، ال  ـــاا، ال ـــد اج الت ديديـــ  ر بةـــ   م ـــوا اسن ـــان املن ـــو 
شذكـــرج الوااـــ  أن م ومـــ   .ا تمةـــاج احملديـــ    صـــو اـــوانظ شةااســـاج اييايـــ  ر   ـــوي  املناحعـــاج

ناميصيا مل  ضة ، عدـا مـا يصـدش، مـا ي ـتحو الـلكر، لتوعيـ  ال ـد اج الت ديديـ  ب ـ ن ةـرشاة انـر  
ا اسن ــــان ر ال ــــراااج الــــس  تمــــل ر إحلــــاا ايليــــاج الت ديديــــ  لت ــــوي  عدــــا عــــدي انت ــــاك م ــــو 

ــــــس  تةــــــاال مــــــ   شأ ــــــااج أيضــــــا   .املناحعــــــاج ــــــ  ال ــــــوعا الةــــــاي باملمااســــــاج الت ديدي إىل ن ــــــج ال
   .(33)الدستوا
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بإل ــــاء مجيــــ  ال ــــوانظ شاملمااســــاج الةرريــــ  الضــــااة شالتمييايــــ ،  2 شأشصــــ  الوااــــ  امل ــــتك  -22
ج  وعيــ   ــد  إىل  ث يــف األرــراا شال ــد اج الت ديديــ  ب ــ ن انت ــاك هــل  املمااســاج ش نضيــل ةــ 

ال ــــوانظ شاملمااســــاج الةرريــــ  م ــــوا  أال  نت ــــكلدح ــــوا، شكــــللك ب ــــ ن شا ــــم انــــر  عدــــا 
   .(34)املرأة

 
   القق  ي القياة والقرية واامن الشخصي -2 

الة وبــــ  الصدنيــــ  لعحلضــــا، إىل أن اســــتةرال أ ــــااج املصــــاااة الةامليــــ  سةــــاء مجيــــ  أ ــــ ا،  -23
أم  وصــي   تةدــو بالة وبــ  الصدنيــ  لعحلضــا،،  ــو أن م ومــ  ناميصيــا اصدــ   يتضــم ، مل 2٠11 عــاي

التوصــــــياج املتةد ــــــ  بالورــــــاء بالتااما ــــــا  و ــــــم ا ضاايــــــ  م ــــــوا ال ضــــــ ، ش مايــــــ  األحلضــــــا، مــــــ  
   .(35)الةنف
يــ  أ ــ ا، الة وبــ  الصدنيــ  أن ال ــانون تيــا ةااســ  الة وبــ  شذكــرج املصــاااة الةامليــ  سةــاء مج -24

انـــــو ر املةااصـــــ  "أاـــــر  19٦٠لةـــــاي  33ر ـــــانون ال ضـــــ  ااـــــم  .الصدنيـــــ  ةـــــد األحلضـــــا، ر املنـــــا،
، الـلم ال ظ ـر 2٠15شسي ـتةال عـ  هـلا ال ـانون ب ـانون اعايـ  شةايـ  ال ضـ  لةـاي  ".شالت ايم
   .(3٦)ر  ربي  ال ض  الة وب  الصدني  مجي  أ  ا،بوةو  

شذكـــــرج املصـــــاااة الةامليـــــ  سةـــــاء مجيـــــ  أ ـــــ ا، الة وبـــــ  الصدنيـــــ  لعحلضـــــا، أن الت ـــــريةاج  -25
ُت ـــر صـــرام  ر الواـــ  انـــا  الة وبـــ  الصدنيـــ  ر أمـــاك  الرعايـــ  الصديدـــ  شمرارـــو اعايـــ  ال ضولـــ   ال

صـرام  عدـا م ـر  2٠15حلضـا، لةـاي شيـنج اـانون اعايـ  شةايـ  األ .املص رة شمرارو الرعاي  الن اايـ 
   .(37)الة وب  الصدني  ر  دك األماك  ل ن  مل يدا  بةد ميا النضاذ

شأرـــااج املصـــاااة الةامليـــ  سةـــاء مجيـــ  أ ـــ ا، الة وبـــ  الصدنيـــ  لعحلضـــا، بـــ ن ةااســـ  الة وبـــ   -2٦
لد ــــانون، شال تــــوح ررةــــ ا كة وبــــ  ر  الصدنيــــ  ر املــــداا  شر امل س ــــاج اسصــــ مي  يةــــد  الضــــا  

   .(38)ال ضايا اجلنائي 
عدــا  يــنج ، شهــو2٠12 ر عــاي ياجإىل إاــراا اــانون اسصــ م 2شأ ــااج الوااــ  امل ــتك   -27

ـــــدا   .(39)   ـــــيم ال ـــــيناء إىل ر ـــــاج  تدضـــــ  ر أمـــــاك  االمتيـــــاح شيـــــنج كـــــللك عدـــــا عـــــدي إي
شمــــ  ذلــــك، ال ي ــــرم هــــلا االلتــــااي  .(4٠)و اسصــــ مي احملاكمــــ  ر املرارــــ اهــــ األمــــداد املواــــورظ 

شيــنج  .(41)"ب ــدا مــا   ــم  بــ  ال ااــ  االســتيةابي  لدمررــو اسصــ ما"بالض ــ  بــظ ال ــيناء إال 
عدــا  ــواح امتيــاح األمــداد ايــد االعت ــا، امل اــ  ر مرارــو إصــ مي  إذا مــا اأج  ال ــانون أيضــا  

   .(42)ناسص  ل متياحاحمل م  ةرشاة لللك ش ةلا ش وا أماك  م
مل يصــــدا  2٠12بــــ ن إاــــراا اــــانون م ــــدح  اسصــــ   ر عــــاي  2شأرــــااج الوااــــ  امل ــــتك   -28

شأ ــااج إىل ارتتــا   .م ــاعر ال دــو ب ــ ن عــدي ر ــ  األمــداد عــ  الصــال ظ ر أمــاك  االمتيــاح
نيصيمـــع سعـــااة ااصـــ  باألمـــداد ر مدينـــ  كارـــان و، شهـــو مركـــا إلياابيـــع و ســـي   ديـــد بـــ  مرارـــ

شر مة ـم انـاالج،  .الت هي ، شأرااج ب ن املناحلو األارى مـ  الصدـد ال ادـك مرارـو مـ  هـلا النـو 
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 2شأشصــ  الوااــ  امل ــتك   (43)يــاا، ا رمــون األمــداد ظتيــاشن مــ  الصــال ظ ر نضــ  الاناانــاج ال
   .(44)م وم  ناميصيا ب ن  ضم  امتياح األحلضا،  ةا، ع  الصال ظ

 
   إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الا من العقاب، وسيادة القانون -٣ 

عــ  ال دــو ب ــ ن امتيــاح الن ــاء برر ــ  أحلضــا   ال  ــر ر حناانــ   2أعربــ  الوااــ  امل ــتك   -29
شتيــا ال ــانون امتضــاب األي برةــية ا ش تــوىل ال ــد اج م ــ شلي   .شامــدة مــ   ــوه  مــ  ال ــييناج

شي ـــت  ال ـــانون أن   اـــل ال ـــد اج ر ان ـــصان  . ـــو ذلـــك مـــ  الدـــواحي لعحلضـــا، ـــورو املدـــص  ش 
ســرة مــر  ال ــنتظ إىل اريــم أش صــديو لعم ــدح  ال ضــ  الضضــدا، ش ة ــد بال ضــ  الــلم يتيــاشح ع

 ـــو أن األحلضــــا،  .ال ضـــ ، أش إىل ا ي ـــ  املمت ـــ  برعايـــ  ال ضولـــ  لرعايـــ  دـــك ال ـــداة شاالســـتةداا 
 2شأشصـ  الوااـ  امل ـتك  . (45)مـ  أم ـا م ااهم ع  سنتظ مـ  الةمـر يص ـون أميانـا  اللي   ايد أعم

بــ ن ُتـــر  ال ــد اج، ر ال ـــرش  ال ائمــ ، عنـــدما ال   ـــون هنــاك بـــدائ  عــ  امتيـــاح أش مـــص  
بت صيـــو  شأشصـــ  أيضـــا  . (4٦)األم ـــاج مـــ  أحلضـــا  ، عدـــا ر ـــد م عـــ  بـــااا احملتيـــاي  شال ـــيناء

اسرــراج ب ضالــ  شالة وبــاج  ــو االمتياحيــ ، شبةــدي الديــوء إىل االمتيــاح أش انــص  إال ر ال ــرش  
 .  (47)االستثنائي 

بـــــ ن الةديــــد مـــــ  ا ــــرمظ األمـــــداد اــــد أشاضـــــوا أش امتيـــــاشا  2شأرــــااج الوااـــــ  امل ــــتك   -3٠
شاعــ   .امــا ال ــاذشااج شال ــتمعــ   ب ــي    ــا صــد  بالت ــرا شالص الــ ، رضــ     الضــاجالا  ــافم 

   .(48)الص ي   املمالضاجإىل إل اء هرمي  2الواا  امل تك  
ــــاميصيظ  ةرةــــوا، بــــظ عــــاما  -31  19٦٠شذكــــرج من مــــ  ك ــــر  ــــداا ال ــــم  أن آال  الن
، لدتةـــليم شال ـــي  عدـــا أيـــدم مركـــ  التحريـــر آنـــلاك، املن مـــ  ال ـــةصي  ألرري يـــا اجلنوبيـــ  1989ش

 ـــــمج، كـــــان مة م ــــم أعضـــــاء ن ــــ ظ ر اجلنـــــا  امل ـــــد   2 ٠٠٠شصــــنف  (.)ســـــوابوال ربيــــ  
شاعــــ   .(49)ر عــــداا املض ــــواي ، اشن  ــــورر أم مةدومــــاج عــــ  م ــــان ش ــــواهم ،ملن مــــ  ســــوابو

املن م  م ومـ  ناميصيـا إىل التح يـو ر م ـو هـ الء املض ـواي  ش ـورو سـص  انت ـا  رةالـ  ل ـ  مـ  
   .(5٠) ةرل ل متياح شالتةليم

ـــــا شاةـــــ ، ر آ  2شأ ـــــااج الوااـــــ  امل ـــــتك   -32 ، 2٠14أ  ـــــ   /إىل أن م ومـــــ  ناميصي
اليش وكو، املةد، ب  ن   م  اجلماع  اسمنائيـ  لدينـو  األرري ـا الـلم أل ـا إم انيـ  جلـوء األرـراا 

شر مــــا،  .عــــ  إل ــــاء اات ــــا  احمل مــــ  بــــالن ر ر اضــــايا م ــــوا اسن ــــان إىل احمل مــــ ، رضــــ   
ــــ  لدينــــو  األرري ــــا عدــــا هــــلا اليش وكــــو، صــــدا  ال ــــدان الة ــــرة األعضــــاء ر اجلماعــــ  اسمنائي صد

م م األصو،، رإن  سيحري األرراا ر املن  ـ  مـ  الديـوء إىل   مـ   ت ـ  لدح ـو، عدـا سـصي  
انت ا  رةا، ع  انت اك م وا اسن ـان ا اصـ  فـم، ر اـ  عيـا  ـاكم م الوحلنيـ  عـ  الض ـ  

لدحـــو ر  شاـــد ي ـــ     ـــر  م ومـــ  ناميصيـــا انت اكـــا   .ا أش عـــدي ا صت ـــا ر ذلـــكر هـــل  ال ضـــاي
االمت ـــاي إىل ال ضـــاء شانـــو ر ان ـــو، عدـــا ســـصي  انت ـــا  رةـــا،، عدـــا  ـــو مـــا   ضدـــ  اـــوانظ 

   .(51)م وا اسن ان الوحلني  شالدشلي  ن وا اسن ان
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 القق  ي الخصوصية والدواج والقياة ااسرية -٤ 
املن مــــ  الدشليــــ  نمايــــ  ا  وصــــي  إىل ال ــــوا   الــــس أعــــر  عن ــــا ر اســــتةرال أ ــــااج  -33
 ـص  بالن (52) 2٠٠9 ، ب  ن ال يوا الـس   ـ  أن ين ـوم عدي ـا اـانون اال  ـاالج لةـاي2٠11 عاي

   .(53)لدحو ر ا  وصي  عدا الر م م  عدي   دمي  وصياج ر هلا ال دا
، الـلم يـنج عدـا اعـتال اال  ـاالج 2٠٠9شذكرج املن مـ  أن اـانون اال  ـاالج لةـاي  -34

شُيـــو، ال ـــانون  .ال ـــد ي  شال ســـد ي ، ي ـــدا عدـــا  ـــو مصا ـــر امـــتاي شةايـــ  انـــو ر ا  وصـــي 
م ومـــ  ناميصيـــا صــــ مياج شاســـة  ب ـــ ن اصــــد امل املـــاج ا ا ضيـــ  شالييــــد اسل ـــتشين، شاســــتمداي 

يضــرل ايــواا  شال ي ــت  ان ــو، عدــا إذن اضــائا لد يــاي ب عمــا، املرااصــ ، شال . (54)  ــص   اسنتنــ
عــ  عــدي ُتديــد  ملــدة عمديــ  االعــتال شن اا ــا شال ــرل  لدمرااصــ ، رضــ    عدــا مــ    ــ  إاضــاع 
   .(55)من ا شال ري   املتصة  ري ا

، شهــو 1997م النــاميع لةــاي شأرــااج املن مــ  بــ ن ال ــانون املتةدــو ر ــاح املمــابراج املركــا  -35
 .لد يــاي بةمديــاج االعــتال صـااما   اانونيــا   شةــ   ـلا اجل ــاح إحلــااا  اــد ، (1997، 19ال ـانون ااــم )

عدــا  ــر  م ــو،   ــاح املمــابراج املركــام عدــا أمــر مــ  احمل مــ  الةديــا، ي ــتند  25ش ــنج املــااة 
شم ــرج هــل  املــااة عدــا هــلا اجل ــاح كــللك    ــا  .إىل اليـ  عدــا ش ــوا ا ــر ي ــدا أمــ  الدشلــ 

ـــــو  امل املـــــ  شا ـــــد املةدومـــــاج ســـــرا   ـــــانون اال  ـــــاالج  .، إذ تـــــم أن ظـــــدا ال دـــــم ن  ـــــو أن ا
شســ  ن ــاا صــ مياج   ــاح املمــابراج املركــام ر  ــاح إم انيــ  ال يــاي بةمديــ  املرااصــ   2٠٠9 لةــاي

 .  (5٦)اشن ان و، عدا إذن اضائا
 مــــ  م ومــــ  ناميصيــــا بــــاالعتا  بال ــــانون الــــدش  ن ــــوا اسن ــــان شاملةــــايو شأشصــــ  املن -3٦

الدشليـ  شاهـاذ ا ـواج  رمـا إىل ُت يـو االمتثـا،  ـا مـ  اـ ، انـر  ر عمديـ  مرااصـ  اال  ـاالج 
عدـــا مراعـــاة مصـــاال التـــااي ال ـــانون شال ـــرعي  شالضـــرشاة شالضةاليـــ  شالتناســـم شامـــتاي إ ـــراء ان ـــو، 

أن ُتـــر   شاأج أن م ومـــ  ناميصيـــا تـــم عدي ـــا أيضـــا   .  ال ـــد   ال ضـــائي  املمت ـــ عدـــا إذن مـــ
عدـــا مراعـــاة اس ـــراءاج ال انونيـــ  الوا صـــ ، شعدـــا إا ـــاا امل ـــتمدي، ش ـــواا ال ـــضاري ، شاس ـــرا  

 ـورو ةـماناج ةـد النضـاذ  ـو  شتـم أن   ضـ  أيضـا   .الةاي، شامـتاي سـ م  اال  ـاالج شاألن مـ 
 .  (57) بياناج اال  االج ش  ض  انو ر االنت ا  الضةا،امل رش  إىل

ب ـــــ ن  2٠11 إىل أن التوصــــياج امل دمــــ  ر اســــتةرال عــــاي 2 شأ ــــااج الوااــــ  امل ــــتك  -37
 إل ــاء ال ــوانظ الــس ُت ــر الة اــاج اجلنـــ ي  بالتاةـــا بـــظ أ ــما  مــ  نضــ  اجلــن  مل  دــو   ييــدا  

بإل ـاء مجيـ  ال ـوانظ الت ايصيـ  شالتمييايـ  الـس هـري  1 ااـ  امل ـتك أشصـ  الو . ش (58)م  م وم  ناميصيـا
 .(59)الة ا  اجلن ي  بظ بال ظ متاةظ م  نض  اجلن 
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   حرية التعبير -5 
شيةتـــي  .مريـــ  ال ـــحار  ل ـــوانظ ا ةيـــ  اضـــو أ ـــاا املركـــا األرري ـــا نريـــ  املةدومـــاج إىل  -38

الت ــ و  ر ــ   نائيــ ، األمــر الــلم أ ــا  ث ارــ  ا ــو  بــظ امل نيــظ الةــامدظ ر  ــا، اسعــ ي أثنــاء 
ش تةــــرل ال ــــحار  امل ــــت د  النت ــــاااج ااســــي  ش ديــــداج مــــ  اصــــ  م ومــــ  ناميصيــــا  .أااء عمد ــــم

 . ومـــ  ناميصيـــاش ـــا م امل س ـــاج اسع ميـــ  الـــس ال  صـــدم الـــوالء ال ياســـا ن .شحعمـــاء األمـــاا 
 .(٦٠)م  الرااب  اللا ي  اا  ال حضيون شاحملراشن اداا   شنتيي  لللك، 

 
   القق  ي مستوى معيشي مناسب -6 

بــ ن الدســتوا ال يــنج عدــا انــو ر التمتــ  بــ عدا م ــتوى ة ــ   2 أرــااج الوااــ  امل ــتك  -39
شأشصــ  م ومــ  ناميصيــا . (٦1)الئــومــ  ال ــح  الصدنيــ  شالة ديــ ، أش عدــا انــو ر م ــتوى مةي ــا 

بتضـــمظ الدســـتوا شالت ـــريةاج الوحلنيـــ  انـــو ر التمتـــ  بـــ عدا م ـــتوى ة ـــ  مـــ  ال ـــح  الصدنيـــ  
   .(٦2)ع  انو ر التمت    توى مةي ا الئو شالة دي ، رض   

 
   القق  ي الصقة -٧ 

 ج عدــــايــــن 2٠15لةــــاي  12بــــ ن اــــانون ال ــــح  الــــوحلين ااــــم  2أرــــااج الوااــــ  امل ــــتك   -4٠
كـ   ـمج مــ  ا ـدماج الـس   ـدم ا م ت ــضياج الدشلـ  أش مـ  اـدماج الرعايــ    ش ـو  اسـتضااة

عدــا انــو ر  د ــا الةــ ج أش  ــو ذلــك مــ  الرعايــ  ال صيــ  شعدــا  شيــنج أيضــا   .ال ــحي  ان وميــ 
ش ثـــ  ذلـــك ا ـــوة إتابيـــ  ل نـــ  ال ي ضـــ  انـــو ر التمتـــ   .(٦3)االســـتضااة مـــ  ا ـــدماج ال ـــحي 

 .(٦4) عدا م توى     بدو   م  ال ح  الصدني  شالة دي ب
 .بـ ن اـانون ال ـح  الـوحلين  ـن  اجلميـ  انـو ر الرعايـ  ال ـحي  2شأرااج الواا  امل تك   -41

شمــــ  ذلــــك، ال  ــــاا، م ــــ ل  ان ــــو، عدــــا ا ــــدماج ال ــــحي   ــــدعو لد دــــو، شال ســــيما بالن ــــص  
ن ـــــج املناعـــــ  الص ـــــري ، شاأل ـــــما  ذشم اسعااـــــ ، كاأل ـــــما  امل ـــــابظ بضـــــوش   لعاديـــــاج،

شاأل ــما  املنتمــظ إىل مجاعــ  املثديــاج شاملثديــظ شمااش ــا امليــ  اجلن ــا شم ــايرم ا ويــ  اجلن ــاني  
شاــد أبد ــ  هــل  الض ــاج عــ   ةرةــ ا لدوصــم شعــ   .شمــامدا صــضاج اجلن ــظ شامل ــت دظ بــاجلن 
شيـــرى ال ثـــوشن مـــن م أن املوااــــف  . الرعايــــ  ال ـــحي اااءة ا ـــدماج الـــس ي ـــدم ا  ـــا الةـــامدون ر

شأشصــــــ  الوااــــــ   (٦5)ال ــــــدصي  لدةــــــامدظ ر الرعايــــــ  ال ــــــحي   ثنــــــي م عــــــ  حلدــــــم الرعايــــــ  ال ــــــحي 
عـــ   م ومـــ  ناميصيـــا بــــاهاذ التـــدابو ال حمـــ  لد ضـــاء عدـــا هـــل  املوااـــف ال ـــدصي ، رضـــ    2 امل ــتك 

بــــرام   ــــدايم ش وعيــــ  ن اميــــ  ر  ــــا، م ــــوا اسن ــــان  املمااســــاج التمييايــــ ، ب ــــص  من ــــا  ــــورو
 .(٦٦)لدةامدظ ال حيظ ش وهم م  املواضظ الةموميظ

إىل ش ـــــوا ما ـــــ  ماســــ   ـــــدماج الرعايـــــ  ر  ـــــا، ال ـــــح   1 شأ ــــااج الوااـــــ  امل ـــــتك  -42
إذ  .د اس  ــالعــ  ال دــو إحاء ال ــوانظ الــس   يــ 2 شأرــااج الوااــ  امل ــتك  .(٦7)اجلن ــي  شاسبابيــ 

عدـــا املرارـــو شعدـــا  تيـــا اـــانون اس  ـــال شالتة ـــيم اس  ـــال ر مـــاالج  ـــداة، شيضـــرل ايـــواا  
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ع صــــاج ال لــــاشي  ــــا ُتــــو، اشن  شهــــو مــــا أثــــاا .م ــــدما اــــدماج اس  ــــال املــــراج  ــــم بــــللك
 .(٦8)ان و، عدا ادماج اس  ال، شال سيما بالن ص  لدن اء الض واج شالريضياج

ــلج ملنــ  التة ــيم بــاسكرا  أش التة ــيم  2الوااــ  امل ــتك   شأ ــااج -43 إىل أن ا ــواج إتابيــ  اهمل
ال  ــرم، شمــ  ذلــك أعربــ  عــ  اســتمراا ال دــو مــ  هدــف ال ــد اج عــ  مرا ةــ  ال ــوانظ الصاليـــ  

أثـر عدـا م ـ ل  املوار ـ  امل ـتنوة شالتة ـيم، مثـ  اـانون اس  ـال شالتة ـيم الـلم ال ي ـو صـرام   ما
شأ ـااج الوااـ  امل ـتك   .ىل ةرشاة ان ـو، عدـا املوار ـ  امل ـتنوة ر إ ـراءاج التة ـيم شاس  ـالإ
إىل عــدي إ امــ  مةدومــاج لديم ــوا عــ  ا  ــواج املتمــلة، إن ش ــدج، لوةــ  مصــاال  و ي يــ   2

 ـرال  تما ا م  املصـاال التو ي يـ  ل ُتـاا الـدش  ألمـرال الن ـاء شالتوليـد ب ـ ن  ة ـيم اسنـاد أل
ــــ  انمــــ  شال ي دــــم اأم من مــــاج ا تمــــ  املــــدين شالن ــــاء امل ــــاباج بضــــوش  ن ــــج املناعــــ   .من

شباسةــار   .الص ــري  لــدى شةــ  أم سياســاج أش مصــاال  و ي يــ   تةدــو باملوار ــ  امل ــتنوة شالتة ــيم
إىل ذلـــــك، مل  تمـــــل ال ـــــد اج ا  ـــــواج ال حمـــــ  لضـــــمان  ـــــي الن ـــــاء الدـــــوا   ةرةـــــ  لدتة ـــــيم 

م ومـــ   2شأشصـــ  الوااـــ  امل ـــتك   .(٦9)ال  ـــرم، بوســـائ  من ـــا إب ـــا، التة ـــيم، مـــ  أم ـــ  ذلـــك
ا ر ذلــك ناميصيــا بــالتح يو ر مــاالج التة ــيم ال  ــرم ش ــورو اجلــي جلميــ  الن ــاء املتضــرااج منــ   ــ

 .(7٠)إب ا، الةمدي  م  أم   ذلك
 

   الققوق الثقا ية -٨ 
ـــ ، شأن  ـــو املمثدـــ  أن ناميصيـــا  ةتمـــد اسذكـــرج من مـــ  األمـــم شال ـــةو   -44 ن ديايـــ  ل ـــ  الي

م ومت ـــا ال   ـــم  باســـتمداي الد ـــ  األرري انيـــ ، شهـــا ل ـــ  مجاعـــ  اي وبـــود باســـت، ر املراســـ ج 
 .(72)شأشص  املن م  م وم  ناميصيا باالعتا  باألرري اني  ل   الي  .(71)الرلي 

 
    اإل اقة ذوو ااشخاص  -٩ 

، ا ــــوة إتابيــــ  2٠13بــــ ن م ومــــ  ناميصيــــا اهــــلج، ر عــــاي  2أرــــااج الوااــــ  امل ــــتك   -45
اسعااـــ  ر ن ـــاي اثدـــ  ر اعتمـــاا سياســـ  لتـــورو التةدـــيم اجلـــام ،  ـــد  إىل إامـــاج األحلضـــا، ذشم 

 .شمــــ  ذلــــك، ال  ــــاا، م ــــ ل  م ــــو، األحلضــــا، ذشم اسعااــــ  عدــــا التةدــــيم مــــ  ال ــــوا   .التةدــــيم
ر نـــاك عـــدا اديـــ  مـــ  املـــداا  الـــس   ـــي  األحلضـــا، ذشم اسعااـــ ، ش ضت ـــر كثـــو مـــ  املـــداا  إىل 

 دـــــاي ال ـــــوانظ شال  .ا ياكـــــ  األساســـــي  شاملرارـــــو ال حمـــــ  لتي ـــــو الوصـــــو، املـــــاام  ـــــ الء األحلضـــــا،
 .(73)شال ياساج املداا  بتورو ا ياك  األساسي  ال حم 

إىل أن ال ــانون ي ــت  بــل،  2شريمــا يتةدــو بالصــال ظ ذشم اسعااــ ، أ ــااج الوااــ  امل ــتك   -4٦
  وا مة ول  ر أماك  الةمـ  السـتيةا  األ ـما  ذشم اسعااـ ، ل ـ  ال ـد اج  ت ـدي بـص ء ر 

مــــن    ــــدي  شهنــــاك أيضــــا   .ىل إحالــــ  انــــوا ا شالة صــــاج الــــس  ةيــــو إم انيــــ  الوصــــو،اجل ــــوا الراميــــ  إ
  ـااير  ضيـد بـ ن  ششااج أيضـا   .لع ما  ذشم اسعااـ  ل ـ  ال ثـو مـ  النـا  ال يةدمـون بو واهـا

 .(74)األا ائيظ ال حيظ شاال تماعيظ يثنون األ ما  اللي  ي تح ون هل  املن  ع  حلدص ا
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 ا والشعوب ااصليةااقليا -1٠ 
شأ ـــــااج من مــــــ  الص ـــــاء الث ــــــار إىل إمــــــراح   ـــــدي ر  نضيــــــل التوصـــــياج الــــــس اــــــدم  ر  -47

ب ــ ن  ةايــا شةايــ  م ــوا ال ــةو  األصــدي ، شمــ  ذلــك ال  ــاا،  دــك ال ــةو   2٠11 اســتةرال
شاعــ  م ومــ  ناميصيــا إىل مواصــد   نضيــل  دــك  .(75) ةــاين مــ  التمييــا شالض ــر شعــدي امــتاي م وا ــا

 .(7٦)التوصياج م  أ   املضا ر ُت ظ ارا  ال ةو  األصدي 
شأ ــااج املن مــ  إىل أن ال ــةو  األصــدي   ةتمــد عدــا األال شمواااهــا ال صيةيــ  ر الص ــاء  -48

صــدي  انتاعــ   ــو أن ال ثــو مــ  مجاعــاج ال ــةو  األ .شر انضــاب عدــا ث ارت ــا ش  اليــد ش صييد ــا
من ــا أااةــي ا الت ديديــ ، لتحــو، إىل منتاهــاج أش الســت   ا ر ال ــناعاج االســتمرا ي ، مثــ  ا ــ  

شاــد أا مــ   دــك ال ــةو  األصــدي  عدــا الةــير  .أ ــياا ال ابــاج أش التةــدي  أش اســتمراج الــنض 
ةـير عدـا نضــ  شر اـ    ـااك مجيـ  ال ــةو  األصـدي  ر ال .ااةـا امل ـا  املمدوكـ  لدح ومــ أر 

شا ــم أن  .األال، يوا ــ   ــةم ال ــان الت مــير ب ــدا أكــي عدــا أيــدم اجلماعــاج األكثــر نضــوذا  
 ال ةو  األصدي  ا ن  م  إن اء  ميـاج، رـإن ال ـوانظ املتةد ـ  باحملميـاج شاألااةـا امل ـا  كثـوا  

يــا بتـورو مايــد مــ  شأشصــ  املن مـ  م ومــ  ناميص .(77)مـا  تةــاال ريمـا بين ــا ش  تة ــا عدـا الض ــم
التمويـــ  ل ـــراء األااةـــا فـــد  إعـــااة  ـــوحلظ ال ـــةو  األصـــدي  ش  ـــدمي الـــدعم  ـــا ر إعـــااة بنـــاء 

 .(78) تمةا ا
شذكـــرج املن مـــ  أن م ومـــ  ناميصيـــا بـــدأج  ةـــت  بال ـــد اج الت ديديـــ  مـــ  أ ـــ  مةاجلـــ   -49

 ــو أن هــل  ال ــد اج تــم  .ةــةف التمثيــ  ال ياســا  ــل  ال ــةو  شاــدا ا عدــا   ريــر م ــوها
مـــــا  ضـــــ ر إىل اعـــــم ال ياســـــاج ان وميـــــ ، الـــــس   ـــــول  أن  ةتمـــــد مـــــ  م ومـــــ  ناميصيـــــا ش الصـــــا  

شهنــاك  ــ  ســد اج ر ــ  اثــ  مجاعــ  ال ــان مــا يةــين أن بةــ  أبنــاء هــل  اجلماعــ   .اســت  ليت ا
م ـــامل ةاثدـــ  إذ  شجلماعـــ  هيمصـــا أيضـــا   .اـــثد م ســـد اج   ديديـــ   نتمـــا إىل  تمةـــاج  ديـــ  أاـــرى

 .(79) ةت  م وم  ناميصيا إال بث د سد اج   ديدي  من ا ال
شأ ــااج املن مـــ  إىل ادـــ  الضـــر  املتامـــ  أمـــاي ال ـــةو  األصـــدي  ل ســـتضااة مـــ  ا ـــدماج  -5٠

شســـال   دـــك الةوامـــ  إىل  انـــم  .ال ـــحي  شإىل  ـــدين م ـــتوى ا ـــدماج امل دمـــ  شاا ضـــا  كدضت ـــا
ال ةو  األصـدي  ر اا ضـا  مةـد، الوريـاج شحيـااة اسصـاب  بضـوش  ن ـج املناعـ   الض ر شالتمييا ةد

 .(8٠)الص ري  شاسيدح شال   شااللت ا  الرئوم
عدــــا عــــدي  اا يمصــــا شالا صــــا ر من  ــــ  كاكوالنــــد امتيتــــ سشأ ــــااج املن مــــ  إىل أن مجــــاع -51

ســــ ، مــــا يــــدرة م إىل االن  ــــا  عــــ  ا باألحيــــاء شا ــــاج ال ــــةر الت ديديـــ  ر املدا مــــال ـــما  ألحلضا 
تد ــا الت ميــل شباسةــار  إىل ذلــك، ي .لةــدي اــدا م عدــا ُتمــ    دضــ  الــام املداســا الدااســ ، ن ــرا  

مــا تةــ  مــ  ال ــةم عدــا الت ميــل مــ  ال ــةو  األصــدي   ــاااة  ن ديايــ  أساســا   ةدــيم م بالد ــ  اس
 .(81)أ رافم



 A/HRC/WG.6/24/NAM/3 

 

12/14 GE.15-19401 

 

م ومـــ  ناميصيـــا باعتمـــاا التـــدابو الراميـــ  إىل ةايـــ   شأشصـــ  األمـــم شال ـــةو   ـــو املمثدـــ  -52
 .(82)م وا ال ةو  األصدي  شاألادياج

 
 المهاعرون والالعئون وملتمسو اللجوء -11 

بــ ن املــواحلنظ ال يــدرةون أم اســوي ر امل ت ــضياج الةامــ  بينمــا  2أرــااج الوااــ  امل ــتك   -53
 1٠، كــان امل ــا رشن م ــالصظ بــدر  مصدــ  2٠15شاصــ  عــاي  .ي الــم امل ــا رشن بــدر  هــل  الرســوي

منــل  بيــد أن هــل  الرســوي اا ضةــ  كثــوا   .اشالااج ناميصيــ  لدح ــو، عدــا اــدماج الرعايــ  ال ــحي 
 بـــ ن هـــل  الايـــااة ر الرســـوي  صةـــع عدـــا ال دـــو، ا وصـــا   2شأرـــااج الوااـــ  امل ـــتك   .ذلـــك انـــظ

باألاشيــــ  املضــــااة لضوشســــاج الن ــــ  الة  ــــا املةرةــــظ  ريمــــا يتةدــــو بامل ــــا ري  الــــلي  يةــــاجلون
 ٦٠شلدـــدشاء  مثنـــا   ا  ناميصيـــ ا  اشالا  ٦٠لدتمدـــف عـــ  متابةـــ  الةـــ ج ب ـــصم عـــدي اـــدا م عدـــا ارـــ  

ي ضــــون  ر  اشالا نــــاميع كرســــوي است ــــضاء عــــ  كــــ  يــــوي 4٠٠شالست ــــااة ال صيــــم  ا  ناميصيــــ ا  اشالا 
م ومــــ  ناميصيــــا بــــ ن  ضــــم  م ــــو، امل ــــا ري  عدــــا  2شأشصــــ  الوااــــ  امل ــــتك   .(83)امل ت ــــضا

   .(84)األاشي  املضااة لضوشساج الن   الة  ا، شذلك خبض  اسوي ان و، عدي ا
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ذكرج املن م  الدشليـ  نمايـ  ا  وصـي  أن اـانون م ارحـ  شمنـ  األن ـ   اساهابيـ  الـلم  -54

إذ   ــ  الديــوء  .يثــو  ــوا    تةدــو   ــوا اسن ــان ب ــصم ا  ــا  ن ااــ ، 2٠12اعتمــد ر عــاي 
حملاكمــ  شإاانــ  األرــراا  ــرا ةااســت م  "األن ــ   اساهابيــ "إىل التةريــف ال ــام  شالضضــضال لةصــااة 
شباسةــار  إىل ذلــك، ي ــةم ُتديــد ال ــدوك الــلم ي ــ    .م ــوا اسن ــان امل ــرشع  ا اصــ  فــم

اـــــد ين ـــــوم عدـــــا انت ـــــاك ملصـــــدأ ال ـــــرعي   و ـــــم ال ـــــانون الـــــدش  ن ـــــوا  ر ـــــ ، األمـــــر الـــــلم 
   .(85)اسن ان
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