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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

   * المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن ناميبيا موجز ورقات    

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
  (1) جهة من الجهات صااااااحمة الم ااااال ة  15لورقات المعلومات المقدمة من الدوري الشاااااامو  وهو مل    

إلى آلية االسااتعراض الدوري الشااامو، وُيقد  كل ماازو موجا  قادًا بال د اعق ااى لعدد اليلمات  ويت اامن 
 كرعًا مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناء على التقاد اليامو بممادئ باريس 

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

 (2)اللتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنساننطاق ا -ألف 

الحظت أن جمهورية نامابيا )حزومة ودولة(    "برلماناون من أجو الت رك العالمل"ومع أن مااامزة  -2
قد صاااادقت على نظا  روما اعساااااساااال للم زمة الجناوية الدولية وعلى ا  اق امتيااات وح ااااانات الم زمة  

اوية الدولية، كقد ذكرت الشاااامزة أن نامابيا لد   اااادق بعُد على التعديالت التل أدنلت على نظا  روما  الجن
اعسااااسااال تيما يتعلم بجريمة العدوان واسااات دا  أسااال ة معانة  كما لد   ااادق نامابيا بعُد على ا  ا ية عد   

  (3) قاد  جراود ال رب والجراود المر يمة ضد اإلنسانية

لجنة اعكريقية ل قوق اإلنسان والشعوب التابعة لال  اد اعكريقل )اللجنة اعكريقية( عن وأعربت ال -3
المتعلقة بالشااعوب اعصاالية والقبلية    169قلقها عن نامابيا لد   اادق على ا  ا ية منظمة العمو الدولية رقد  

أنه ينمغل لنامابيا أن   دق    واال  ا ية الدولية ل ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأكراد أسرهد، وذكرت
  (4)على هذين ال زان

__________ 

 اعمد المت دة لد ُ  رر هذه الوثيقة قبو إرسالها إلى دواور الترجمة الت ريرية كل  *
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وذكر اللجنة اعكريقية أنه بالرغد من الجهود التل  بذلها نامابيا لالمتثال عحزا  الماثاق اعكريقل   -4
ل قوق اإلنسااان والشااعوب، كلن الموارد الم دودة المتاحة لها، وال ساايما تيما يتعلم بالشااؤون المالية والموارد  

  (5)ة والهياكو اعساسية، قد أعاقت قدر ها على ضمان  متع جميع مواطناها ب قوقهدالمشري

 (6)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

أن مشاااروا قانون ال  اااول على المعلومات قد ُعرض على الجم ية   1وذكرت الورقة المشاااتركة   -5
مشاااااااروا القانون الذي ين  على   وأنه ي  اااااااع للمشااااااااورات  ومن مااااااا ن 2020الوطنية كل حايران/يونيه  

ال  اااااول على المعلومات، أن ييسااااار الشااااا اتية والمسااااااءلة وال زد الرمااااااد  غار أن هناك ماااااواغو بشااااا ن 
االسااااتثناءات الواردة كل مشااااروا القانون، التل  شاااامو صاااايغة ماااااملة   اااا ل ال ابع السااااري على إجراءات  

 ااااااواان وانتيارهد و عاانهد، مما ُيناكل الغرض  مجلس الواراء، والوظاوف الق ااااااوية، و عاان الموظ ان الق
  (7)المنشود من ح ول الجمهور على المعلومات وُي رغه من أي معنى

وذكرت اللجنة اعكريقية أن على نامابيا أن  سااااااااااان  شاااااااااااريعات  ن  على التشااااااااااااور الياكل مع   -6
 راني  التعدين  وينمغل لنامابيا  المجتمعات الم لية المت اااااااااااررة عند النظر كل طلمات ال  اااااااااااول على  

أي ًا أن  ستّن  دابار  شري ية ل مان است ادة السزان والمجتمعات الم لية التل   يش كل المناطم الغنية  
بالموارد أو بالقرب منها من جملة أمور منها كرص العمو، والمشتريات، و وكار ال دمات، والمنح الدراسية،  

  (8)ارس وال يادات، والمشاريع اإلنماويةوال دمات االجتماعية مثو المد

أن مزتب أمان المظالد قد حَمو صاااااااااوت جماعة المثليات والمثلاان    6وذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -7
ومادوجل الماو الجنساااااال ومغايري الهوية الجنسااااااانية  وذكرت أن مشااااااروا قانون أمان المظالد الرامل إلى  

  (9)ن اق والية المزتب يوجد قاد المناقشة عايا اإلطار المؤسسل واالستقالل و وسيع 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري  - جيم  

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -1 

(10)المساواة وعد  التمااا   
 

قوانان   ظر التمااا ضاااد المثليات والمثلاان  ذكر م تبر ساااتوكهولد ل قوق اإلنساااان أنه ال  وجد   -8
  (11)ومادوجل الماو الجنسل ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وغارهد

  4)القانون رقد    2003لعا    4أن قانون مزاك ة العنف العاولل رقد    6وذكرت الورقة المشاااااااااااتركة   -9
ة ب نها عالقة بان م  ان من جنسان م تل ان ي يشان ( يعّرف ب ورة صري ة العالقة العاولي2003لعا   

كل ال اضاااااار أو عامااااااا كل الماضاااااال معًا كل عالقة اوان ب زد طبيعتها، و ن ليسااااااا متاوجان أو لد يزونا  
متاوجان و نما  رب هما عالقة حميمة أو رومانساااية كعلية أو مت اااورة  أما مشااااريع القوانان المعدلة لقانون  

(، وقاانون  2000لعاا   8)القاانون رقد  2000، قاانون مزااك اة االغت ااااااااااااااااب لعاا   مزااك اة العنف العااولل
  51)القاااانون رقد    1997(، وقاااانون اإلجراءات الجنااااوياااة لعاااا   2003لعاااا     9)رقد    2003اإلعاااالاااة لعاااا   

(، التل  ساااعى إلى  وكار حماية أكبر للنسااااء وال تيات، كال  عترف صاااراحة بالعالقات الجنساااية  1977 لعا 
  (12)ية أو بالمثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنسل ومغايري الهوية الجنسانيةالمثل

،  2023-2019أن ن ة العمو الوطنية بشااااااا ن العنف الجنساااااااانل،    2وذكرت الورقة المشاااااااتركة   -10
على النسااااااااء   ، لد ُ رصااااااااد لاها مااانية للتن اذ  وقد ركات هذه ال  ة ح ااااااااراً 2019التل اعُتمدت كل عا   

ذوات الهوية الجنساااااااااانية المت قة مع الجنس اعصااااااااالل عند الوالدة وغاريات الماو الجنسااااااااال، مع اساااااااااتمعاد  
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عن المشاااااااتغالت بالجنس  وال  ة    المثليات ومادوجات الماو الجنسااااااال وحرات الهوية الجنساااااااانية، ك اااااااالً 
  (13)ااا ضد المرأة قاومة على معايار اجتماعية  ماااية وقوالب نم ية جنسانية  يرس التم

أن السااااالوك الجنسااااال المثلل بان الرجال ُمجرع   و ر ب على  جريد الو ء    2وذكرت الورقة المشاااااتركة  - 11
كل الّدُبر أثر ساالبل كبار ومسااتمر كل حياة من يعتبرون أن سااهد من المثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنساال 

مسااااااتمر لمجتمع المثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنساااااال ومغايري الهوية الجنسااااااانية وساااااااهد كل الوصااااااد ال 
  21)القانون رقد    1980وكان لقانون مزاك ة الممارساااااااااات غار اعنال ية لعا       ( 14) ومغايري الهوية الجنساااااااااانية 

   ( 15) ( أثر سلبل كل حياة المثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنسل ومغايري الهوية الجنسانية 1980لعا   

  (16)أن القانون العركل ُيسات د  للتمااا ضاد مغايري الهوية الجنساانية  3كرت الورقة المشاتركة وذ -12
ومع أنه ُيسااامح لمغايري الهوية الجنساااانية بالتقد  ب لب لتغاار   اااني هد الجنسااال كل ساااجو الموالاد، كلنهد  

 ل وعد  وجود  االقت اااااااادي غار الموا  -بالياد ي  ااااااالون على هذه ال دمة بسااااااابب وضاااااااعهد االجتماعل  
  (17)مهناان مؤهلان كل ق اا ال  ة يمزنهد  قديد ندمات مساعدة كل هذا المجال

 التنمية والبائة واععمال التجارية وحقوق اإلنسان  

ذكرت اللجنة اعكريقية أن نامابيا ال  اال  عانل من مواسااااااااااااااد ج اف م ّولة، مما صااااااااااااااّعب على   -13
  (18)ساواة كل البلدالدولة معالجة ق ايا ال قر وعد  الم

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

(19)حم ال رد كل ال ياة وال رية واعمان على م  ه  
 

كسار جدار "، ذكرت منظمة (20)باإلماارة إلى المعلومات ذات ال الة المقدمة لالساتعراض الساابم -14
أن ال زومة قد أنّلت بالتااما ها الم لية والدولية بساابب عد   يامها بالت قام كل حاالت التعذيب    "ال اامت

واالنت اء التل ار يبت أثناء الن اال من أجو الت رير كل نامابيا وضامان سابو انت ااف كعالة بشا نها  كقد  
من حم الناجان    ُحرمت أسااااااااار اعمااااااااا اص الم ت ان من ال م كل معركة م اااااااااار ومزان ذويهد، كما أن

وذكرت المنظمة أنه كان على ال زومة     (21)معركة أسااماب  عذيبهد ومعاملتهد القاسااية والالإنسااانية والمهانة
أن  ت ذ اإلجراءات المناسااامة إلاالة الوصااامة التل يعانل منها "ضااا ايا اناانات لوبانغو" وأنه كان علاها أن  

وذكرت المنظمة أي اًا أنه   (22)جواسايس ساابقان أو نونةي ظر اإلماارة إلاهد كجواسايس أو     ادر  عميماً 
ينمغل لل زومة أن  نشاال لجنة مسااتقلة للنظر كل "اعسااماب الجذرية لااااااااااااااااما يعرف بمعساازر لوبانغو" و قديد  

وأمار المجلس الدولل ل قوق اإلنسان كل مومماي     (23) وصيات بش ن ضمان العدالة اإلصالحية لل  ايا
  (24)إلى حاالت انتهاكات ماعومة ل قوق اإلنسان من جانب الشرطة

وأعربت اللجنة اعكريقية عن قلقها إااء عد  وجود ساااااااااياساااااااااة مااااااااااملة  تناول جميع الشاااااااااواغو المتعلقة   - 15
   ( 25) روس نق  المناعة المشرية/اإليدا وعالجه بال  ة العامة كل السجون، وال سيما تيما يتعلم بالوقاية من كا 

(26)إقامة العدل، بما كل ذلك مس لة اإلكالت من العقاب، وسيادة القانون   
 

)القانون   2017ذكرت هائة اال  اااااااااااالت النامابية أن قانون حماية المبلغان عن الم ال ات لعا    -16
(، اللذين اعُتمدا كل 2017لعا    11)القانون رقد   2017( وقانون حماية الشااااااااهود لعا   2017لعا     10رقد  

، لد يدنال بعُد حاا الن اذ  ومن مااااااااااا ن هذه الظروف أن   ر  المبّلغان عن 2017 شااااااااااارين اعول/أكتوبر  
الم ال ات من ال ماية التشري ية إذا ما ُطلب إلى أي منهد أن ي ُ ر بش  ه كل نامابيا إلجراء   قيقات  

عاوى ق اااااوية كل إحدى أكبر ق ااااايا ال ساااااد كل نامابيا، المعروكة باسااااد ق ااااية أو أن يْمُثو كشاااااهد كل د
  (27)"تيشروت"، التل ُياعد أنها  شمو وايرين كل ال زومة
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(  6) 34وذكرت اللجناة اعكريقياة أن ناامابياا ينمغل أن   اااااااااااااادر اإلعالن الم لوب بموجاب الماادة   -17
شاااعوب بشااا ن إنشااااء الم زمة اعكريقية ل قوق اإلنساااان  من برو وكول الماثاق اعكريقل ل قوق اإلنساااان وال

  (28)والشعوب وقبول انت اص الم زمة كل  لقل الق ايا ممامرة من اعكراد والمنظمات غار ال زومية

(29)ال ريات اعساسية وال م كل المشاركة كل ال ياة العامة وال ياة السياسية  
 

وذكرت أناه ينمغل لناامابياا أن  ت اذ   (30)جريد التشااااااااااااااهار أعربات اللجناة اعكريقياة عن قلقهاا إااء   -18
  (31)التدابار المناسمة إللغاء التشريع الذي يجر  التشهار 

وذكرت هائة اال  اااالت النامابية أنه رغد ح ااول نامابيا على  قديرات إيجابية كل مؤماار حرية  -19
ب أكريقيا، هناك  قايمات مسااتقلة أنرى ال اا اكة العالمل لمنظمة مراساالون بال حدود، و  ااّدرها قاومة  ر ا

لد   ااااااانف المشاااااااهد اإلعالمل على أنه يهال بائة  مزانية، بو سااااااال ت هذه التقايمات ال اااااااوء على عد   
وبااإلضاااااااااااااااكاة إلى ذلاك، ذكرت هائاة اال  اااااااااااااااالت     (32)حادو    ول كل ق ااا الباإل اإلذاعل والتل ايونل
عُد إلى هائة بإل عامة مستقلة وكقًا للممادئ التوجاهية عك و النامابية أن هائة اإلذاعة النامابية لد  ت ول ب

للتدنو    الممارسااااااااااات المن ااااااااااوص علاها كل الماثاق اعكريقل بشاااااااااا ن البإل اإلذاعل، وأنها ظلت مساااااااااارحاً 
السياسل  وكذلك، كسل ة  نظيد اال  االت كل نامابيا، التل  تولى مسؤولية  نظيد و صدار  راني  البإل  
واال  ااااالت، ليسااات مساااتقلة وال   لو من التدنو الساااياسااال، حاإل إن مجلساااها يعانه الواير المساااؤول عن 

رقابة عامة على هذه العملية التل     ينولوجيا المعلومات واال  اااالت، دون مشاااركة الجمهور  وال  وجد أية
  (33)ال  تسد بالش اتية

أن وسااااااااااول اإلعال  المملوكة للدولة   ظى بمعاملة    اااااااااالية وأن    1وذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -20
أن هناك قوانان، بما كل ذلك قانون   وذكرت أي اااااااااً    (34)موظ ل الدولة يهددون اسااااااااتقالل وساااااااااول اإلعال 

،  1997 لعا   10، وقانون داورة االست مارات المركاية كل نامابيا رقد  1982لعا     84حماية المعلومات رقد  
  (35)قد قادت حرية التعبار وهّي ت وسالة است دمتها السل ات إلسزات وساول اإلعال 

ومع أن هائة اال  اااااااااالت النامابية قد الحظت اساااااااات دا  المواطنان لوساااااااااول اإلعال  ووساااااااااوو   -21
للتعبار عن أن سااااااااااااااهد ب رية، كقد ذكرت أن هناك  هديدات بان ال انة واعنرى من التواصااااااااااااااو االجتماعل  

  (36)البرلماناان بتنظيد من ات وساوو التواصو االجتماعل

  8وذكر كريم كابري ل أن الشااااااااااارطة ألقت القمت على  يادا ه وع لت بالقوة اجتماعًا عامًا نظمه كل   - 22
ال زومة إلى مقاضاة ضما  الشرطة الذين ُياعد أنهد عذبوا المشتمه كل  لمناقشة إمزانية دعوة    2018 موا/يوليه 

   ( 37) انتماوهد إلى جماعة كابري ل االن  الاان واليشف عن مقبرة جماعية ُعثر علاها كل ق اا كابري ل 

   ( 38) وأعربت اللجنة اعكريقية عن القلم إااء ضعف  مثاو المرأة كل البرلمان وكل مناصب صنع القرار  - 23

وأعربت عن قلقها إااء عد  ك اية المشاااااركة السااااياسااااية لمجتمعات الشااااعوب اعصاااالية، وقالت إنه   -24
  (39)ينمغل لنامابيا أن  ي و هذه المشاركة بالنسمة لجميع مجتمعات الشعوب اعصلية

ال اب الااديمقراطل المت ااد، وهو حاب    2006وذكر كريم كااابري ل أن نااامابيااا حظرت كل عااا   -25
  (40)مقره كل ق اا كابري ل، كان يدعو إلى استقالل ق اا كابري لسياسل 

وذكرت كريم كابري ل أن نامابيا قد ار يبت انتهاكات منهجية ومق اااااااودة ل قوق اإلنساااااااان وقمعًا   -26
سياسيًا ضد معب ق اا كابري ل، مما حرمه عمدًا من حقه كل  قرير الم ار، بما كل ذلك حقه كل  قرير 

  (41) ريةوضعه السياسل ب



A/HRC/WG.6/38/NAM/3 

5 GE.21-02223 

(42)حظر جميع أمزال الرق   
 

  5الحظ المركا اعوروبل للقاانون والعادالاة أن ناامابياا أيادت كل جولاة االسااااااااااااااتعراض الساااااااااااااااابقاة  -27
 وصايات بشا ن اال جار بالمشار، وا  ذت منذ ذلك ال ان ن وات كبارة كل مجال مزاك ة اال جار بالمشار،  

(  وباإلضاااااااااكة إلى  2018لعا    1)القانون رقد    2018بالمشاااااااار لعا   مااااااااملت اعتماد قانون مزاك ة اال جار  
  (43)ذلك، است دثت نامابيا آلية اإلحالة الوطنية وبدأت العمو بلجراءات  شغالية موحدة

(44)ال م كل ال  وصية وال ياة اعسرية  
 

  من الدسااااااااتور  ن  على ال م كل ال  ااااااااوصااااااااية،  13أن المادة   3الحظت الورقة المشااااااااتركة   -28
  (45)وذكرت أن  جريد اعنش ة الجنسية المثلية بالتراضل ينتهك حم الش   كل ال  وصية

أن مشااااروا قانون االعتراف بالاوان العركل الذي ُعرض منذ ساااانوات    2وذكرت الورقة المشااااتركة   -29
عاامة   عاديادة لد ُيعتماد بعاُد  وقاد أدى ذلاك إلى عاد  االعتراف الرساااااااااااااامل باالاوان العركل وعاد  وجود حمااياة

ل قوق المليية، مما أضااااااااااااااعف من مركا المرأة المتاوجة بموجب القانون العركل أثناء اواجها وكل حاالت  
ال الق ووكاة اوجها  وباإلضااااااكة إلى ذلك، كلن عد  إصاااااالط قانون ال الق المالل، الذي يساااااتند إلى مبدأ  

  (46)وباهظ التيل ة ص ماً  ال   ، جعو ال  ول على ال الق أمراً 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

(47)ال م كل العمو وكل ظروف عمو عادلة وموا ية  
 

( قد  2007لعا     11)القانون رقد   2007لعا    11أن قانون العمو رقد    6ذكرت الورقة المشااتركة   -30
دوجل الماو  ألغى ال ماية ال ااااااااري ة من التمااا على أساااااااااس الماو الجنساااااااال وأن المثليات والمثلاان وما 

الجنساااااال ومغايري الهوية الجنسااااااانية يتعرضااااااون للت رع الجنساااااال والتمااا على أساااااااس ماولهد الجنسااااااية 
  (48)وهويتهد الجنسانية أو  عبارهد عن هويا هد كل أماكن عملهد

(49)ال م كل ال مان االجتماعل  
 

الجنساااااااااااااال ومغاايري الهوياة  أن المثلياات والمثلاان ومادوجل المااو   6ذكرت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -31
الجنساااانية ال ي م لهد ال  اااول على أي اسااات قاقات من معاماااات ماااركاوهد بسااابب عد  االعتراف بالماو  

  (50)الجنسل والهوية الجنسانية كل ال دمات االجتماعية

(51)ال م كل مستوى م يشل الوم  
 

 ااااااااااااااول على اعرض والساااااااااااااازن،  أعربت اللجناة اعكريقياة عن قلقهاا إااء الت اديات المر م اة بال  -32
وذكرت أنه ينمغل لنامابيا أن   ااااع سااااياسااااات ون  ًا وبرام  ماااااملة    (52)ساااايما بالنساااامة ليساااار ال قارة وال

  (53) هدف إلى جعو حيااة اعراضل والسزن كل المتناول وب سعار معقولة

(54)ال م كل ال  ة  
 

كل  دريب اعطماء والممرضاااااان وال ااااايادلة  ذكرت اللجنة اعكريقية أن نامابيا ينمغل أن  ساااااتثمر   -33
  (55)واعن اواان االجتماعاان للتغلب على النق  كل مهنال ال  ة المدّربان

وقالت اللجنة اعكريقية إن نامابيا ينمغل أن  وكر ظروف عمو جذابة لمهنال ال ااااا ة المؤهلان من   -34
  (56)البلد  تواكر لها ال برة وحواكا العموأجو االحت اظ بقوة عاملة كل المراكم ال  ية كل جميع أن اء 
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وذكرت اللجنة اعكريقية أن على نامابيا أن  ايد من  قديد ال دمات ال بية، وال سيما كل المناطم   -35
  (57)الريفية، وللسزان الذين ي تاجون إلى ندمات ال  ة العقلية

ومادوجل الماااو الجنسااااااااااااال ومغااايري الهويااة  أن المثليااات والمثلاان    6وذكرت الورقااة المشاااااااااااااتركااة   -36
الجنسااانية يواجهون عقمات كل ال  ااول على الرعاية ال اا ية، ومن  لك العقمات الساا رية والت اا والتمااا،  
والت وف من أن  يشااااااااااف انتهاكات الساااااااااارية عن ماولهد الجنسااااااااااية كل بائة معادية، و جريد الو ء من الّدُبر  

الجنسااااانية  ماااًا و  اماًل واضاااا ان عن ال دمات المقدمة إلاهد ال  ساااااعد  بالتراضاااال  ويواجه مغايرو الهوية  
على إثمات هويا هد الجنسااااااانية وليساااااات مناساااااامة لتعايا ركاههد  ويمنع العاملون كل مجال الرعاية ال اااااا ية  
  المثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنسااااال ومغايري الهوية الجنساااااانية من ال  اااااول على الرعاية ال ااااا ية

  (58)بسبب ما ي ترضه عامة الناس ب ن المثلية الجنسية غار قانونية أو أنها مناتية لقيمهد اعنال ية

وذكرت اللجنة اعكريقية أن على نامابيا أن  نهل التمااا والوصاااد الذي ي د من إمزانية ح اااول   -37
مادوجل الماو الجنساااااااال  ال ئات ال اااااااا ي ة على الرعاية ال اااااااا ية، وال ساااااااايما جماعة المثليات والمثلاان و 

  (59)ومغايري الهوية الجنسانية، والعاملان كل مجال الجنس التجاري، وغارهد من ال ئات ال  ي ة

   ( 60) أن على نامابيا أن  وكر الموارد الياتية لمزاك ة وتيات اعمهات واعط ال   وذكرت اللجنة اعكريقية أي اً  - 38

من أن مزاك ة كاروس نق  المناعة المشاارية/اإليدا  وجد  أنه بالرغد   2وذكرت الورقة المشااتركة   -39
على رأس جادول أعماال ال زوماة، كال  اال هنااك   ادياات ن ارة كل مجاال ح ااااااااااااااول النساااااااااااااااء وال تياات  

  (61)الريفيات ومجتمعا هن على ال دمات ال  ية م نهن م ن اعقليات الجنسية والجنسانية

أن الم ااااااااااااابان    ة برمنغها  ساااااااااااااتل )مركا برمنغها (وذكر مركا حقوق اإلنسااااااااااااان التابع لجامع -40
ب اروس نق  المناعة المشااارية يواجهون الوصاااد على ن اق واساااع، وهو ما ينُقت اعثر اإليجابل المتر ب  
على ممادرات ال زومة كل مجالل التثقيف والتوعية بشاااااااا ن طبيعة كاروس نق  المناعة المشاااااااارية، وانتقال  

العالن للم اااااااابان  ومع أن مركا برمنغها  أماااااااار إلى وجود عدد من المرض، ون ل الرعاية ال ااااااا ية و 
من الدسااتور والسااياسااة   10البنود القانونية والسااياسااات القاومة لمزاك ة الوصااد والتمااا، بما كل ذلك المادة  

الوطنية لمزاك ة كاروس نق  المناعة المشااااارية/اإليدا، كقد ذكر أن  دابار ال ماية المن اااااوص علاها كل 
تور والساااااااياساااااااة الوطنية لمزاك ة كاروس نق  المناعة المشااااااارية/اإليدا لد  بل  كل مداها حد حماية الدسااااااا

النسااااء وال تيات من الوصاااد والتمااا  وقد أدى الوصاااد والتمااا إلى نوف النسااااء وال تيات من الساااعل إلى  
وساات العزوساة  وذكر  إجراء انتمار لليشاف عن كاروس نق  المناعة المشارية و لقل العالن الم ااد لل ار 

مركا برمنغها  أن على نامابيا أن  ركا جهودها على الت اااااااادي للوصااااااااد والتمااا ضااااااااد النساااااااااء وال تيات  
  (62)الم ابات ب اروس نق  المناعة المشرية من نالل إع اء اعولوية للدعد والتثقيف

ما نها  ثقيف الجمهور بشا ن وذكرت اللجنة اعكريقية أن على نامابيا أن   اع و ن ذ حمالت من  -41
م اطر التماس العالن من أولئك الذين يدعون أنهد قادرون على معالجة كاروس نق  المناعة المشااااااااااااارية  

  (63)ومنع هؤالء اعم اص من نشر هذه االدعاءات

وذكر مركا برمنغهااا  أن نااامابيااا أحرا  قاادمااًا كبارًا كل مجااال الوقااايااة من انتقااال كاروس نق    -42
المناعة المشااارية من اع  إلى ال  و  ومع ذلك، أماااار مركا برمنغها  باالساااتناد إلى البيانات ذات ال ااالة،  

ة كل  بدأ النساااااااء  إلى أن من ال ااااااروري أن  سااااااعى النساااااااء إلى ال  ااااااول على الرعاية الممزرة قبو الوالد
  (64)الم ابات ب اروس نق  المناعة المشرية بتلقل العالن بم ادات ال اروسات العزوسة

، غار 1975أن اإلجهاض، بموجب قانون اإلجهاض والتعقيد لعا     2وذكرت الورقة المشااااااااااتركة   -43
الم ار  أو عندما  يون  قانونل بالنسمة للنساء وال تيات، إال كل ال االت الق وى مثو االغت اب أو س اط  

  (65)حياة اع  أو ال  و معرضة لل  ر 
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(66)ال م كل التعليد  
 

  2004لعاا    23ذكرت هائاة اال  ااااااااااااااااالت الناامابياة أن قاانون الم و  والعلو  والتينولوجياا رقد  -44
ا، وهو  قاودًا مااديدة على إجراء ونشاار الم و  بشاا ن أي موضااو   ولواوح الم و  والعلو  والتينولوجيا كرضاااً 

ما ال يمزن القيا  به إال بلذن من اللجنة الوطنية للم و  والعلو  والتينولوجيا  وعد  ال  ااااااااااااااول على هذا  
  (67)اإلذن، ساؤدي إلى دكع غرامة أو السجن لمدة   و إلى نمس سنوات

أن المنه  الدراسال الوطنل بشا ن التثقيف الجنسال الشاامو يت امن  6والحظت الورقة المشاتركة   -45
عن الماو الجنساااااااال، إال أن ال الب من المثليات والمثلاان ومادوجل الماو الجنساااااااال ومغايري الهوية    نداً ب

  (68)الجنسانية يتعرضون للتمااا والتنمر كل المدارس

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

(69)النساء  
 

المتعلقة ب قوق النسااااااء وال تيات التل  إلى التوصااااايات ذات ال ااااالة   2أماااااارت الورقة المشاااااتركة   -46
أيد ها نامابيا وأعربت عن نامة أملها إااء عد   ن اذ أي من التوصاايات باسااتثناء اعتماد قانون رعاية ال  و  

2019الذي بدأ العمو به كل عا   2015وحمايته لعا  
(70)  

للغاية وأن اعمااهر اعنارة  أن و ارة العنف الجنسااانل ما االت مر  عة   2وذكرت الورقة المشااتركة   -47
  (71)مهدت ار  اعًا كبارًا كل حاالت االغت اب والعنف الجنسانل

إلى التوصاايات ذات ال االة ال ااادرة عن جولة االسااتعراض السااابقة    2وأمااارت الورقة المشااتركة  -48
  4اولل رقد  والتل أيد ها نامابيا، وذكرت أن أوامر ال ماية المن اااااااااااوص علاها كل قانون مزاك ة العنف الع

( ال  اال غار متاحة للنساء الريفيات الالول يعشن كل أماكن بعادة  2003لعا     4)القانون رقد    2003لعا   
عن م اكد ال ااالح  وباإلضااااكة إلى ذلك، يساااتمعد اعاوان من ن س الجنس من ال ماية المن اااوص علاها  

  (72)كل هذا القانون 

ن المشااااااركة كل ال وار الوطنل بشااااا ن منع الممارسااااات  أنه بالرغد م 2وذكرت الورقة المشاااااتركة   -49
، لد  شااااارك الجهات  2017الثقاتية ال ااااارة كل من قة الامبااي الذي أجراه مركا القيادة النساااااوية كل عا   

ال ااعلاة كل الادولاة كل حمااياة كراماة وحقوق النساااااااااااااااء وال تياات المتا ثرات بمماارسااااااااااااااات مثاو إجماار ال تياات  
رين ال اغارين لت ا يمهما و  ّمو إيذاء المشااعر، والعنف الجسادي والجنسال  ال اغارات على سا ب الشا 

  (73)(sikenge)نالل طقوس التدريب على ال ياة الاوجية 

(74)اعط ال  
 

ذكرت اللجنة اعكريقية أن على نامابيا أن  عاد النظر كل التشاريعات المتعلقة ب قوق ال  و بيية  -50
  (75)ر الدولية ل قوق اإلنسانمواءمة  عريف ال  و مع المعايا

وأعرب اللجنة اعكريقية عن قلقها إااء الممارسااة الثقاتية التقلادية ال ااارة الجارية كل بعت المجتمعات   - 51
وذكرت أنه      ( 76) الم لية وعد  ا سااااااااااق التعريف القانونل لل  و مما يعرض بعت اعط ال ل  ر الاوان الممّزر 

   ( 77) عامًا كسن قانونية دنيا للاوان   18ينمغل لنامابيا أن  ُنهل اوان اعط ال بامتراطها سن  

من قانون مزاك ة الممارسااااات غار اعنال ية    14و 7إلى الماد ان   4وأمااااارت الورقة المشااااتركة   -52
ين البندين، مما قد يؤدي إلى  ، كذكرت أن اعط ال لد يسااتثنوا من الجراود المشاامولة بهذ1980لعا     21رقد  

الل السااتغوباإلضاااكة إلى ذلك، كلن عد  وجود  عريف واضااح     (78)اعتمار اعط ال من ضاا ايا المغاء جناة
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()د( من قانون  1)234قد  رك غموضااااًا بشاااا ن ما يشاااازو جريمة بموجب المادة    اعط ال كل المواد اإلباحية
ي دد أو يجّر  أماااازال االسااااتغالل الجنساااال ليط ال    وال يوجد كل القانون أي بند   (79)رعاية ال  و وحمايته

على اإلنترنت ب الف حيااة مواد االعتداء الجنساااااااااال على اعط ال، وثمة كجوة أنرى كل القانون هل عد   
إطار قانونل ي مل   وال يوجد أي ااااااااااااً    (80)وجود إع اء تيما يتعلم بممارساااااااااااة الجنس تيما بان القاصااااااااااارين

  (81)كل ق اا الس ريات والسياحة اعط ال من االستغالل الجنسل

(82)اعقليات والشعوب اعصلية  
 

أن الدساااااتور ال يعترف   ديدًا ب قوق الشاااااعوب اعصااااالية أو اعقليات    5ذكرت الورقة المشاااااتركة   -53
  (83)وأنه ال يوجد  شريع يتعلم بالشعوب اعصلية

ال ااادرة عن جولة االسااتعراض السااابقة  إلى التوصاايات ذات ال االة    2وأمااارت الورقة المشااتركة  -54
والتل أيد ها نامابيا، وذكرت أن "اليتاب اعبيت بشاااااااااا ن حقوق الشااااااااااعوب اعصاااااااااالية" لد ُيعتمد وأن نامابيا  

أن ال زومة وأصاااا اب    5وذكرت الورقة المشااااتركة     (84) بذل سااااوى القلاو من الجهود لتن اذ التوصاااايات لد
، ولين  2019ل اليتااب اعبيت كل كاانون اعول/ديساااااااااااااامبر  الم اااااااااااااال اة كل المجتمع الم لل قاد نظروا ك

يشااااااارك كل هذه العملية أي من الريهوبو  باسااااااتر أو الاامبيساااااااان الذين يعركون أن سااااااهد على أنهد من  لد
  (85)الشعوب اعصلية

وذكر مجلس الريهابو  باساااااااااااتر أن جميع اعراضااااااااااال التل  مليها جماعة ريهوبو  باساااااااااااتر قد   -55
قالل نامابيا دون مواكقة حرة ومساااامقة ومسااااتنارة، ولد  دكع عنها أي  عوي ااااات  كما أن  صااااودرت بعد اساااات

  (86)الرموا التقلادية إما صودرت أو ُدمرت

وأعربت اللجنة اعكريقية عن قلقها إااء عد  وجود  دابار لتلبية االحتياجات ال اصاااااااااة للشاااااااااعوب   -56
أن  ت ذ  دابار عاجلة لتلبية االحتياجات الم ددة  اعصاااااااااالية على ن و مااااااااااامو، وذكرت أنه ينمغل لنامابيا  

لتلك الشاعوب تيما يتعلم باعراضال والتعليد وال ا ة والعمالة وكرص اللجوء إلى العدالة، وأن  ي و اسات ادة  
  (87)الشعوب اعصلية على ن و كعال وكاٍف من سياسات و دابار العمو اإليجابل المعتمدة كل هذا ال دد

(88)جئون وملتمسو اللجوء والمشردون دانلياً المهاجرون والال  
 

أعربات اللجنااة اعكريقيااة عن قلقهااا إااء عاد  وجود  شااااااااااااااريعااات ل ماااياة حقوق الالجئان والعماال   -57
المهااااجرين، وذكرت أناااه ينمغل لناااامابياااا أن  عتماااد  شااااااااااااااريعاااات م اااددة   مل حقوق الالجئان والعماااال  

  (89)يا الالجئان والعمال المهاجرينالمهاجرين، و ن  على اإلدارة السليمة لق ا

(90)عديمو الجنسية  
 

أن القانون المتعلم بتساجاو الموالاد قد جعو من ال اعب  ساجاو ط و   2ذكرت الورقة المشاتركة   -58
  (91)عندما ال يزون الوالدان متاوجان من بع هما المعت
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