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املتحدة ألمم  التابع ل  جملس حقوق اإلنسان     تبلغ االستعراض أن    موضوعتود الدولة     -١
 كانـت لوقت الذي االتقدم الذي أحرزته يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان منذ         ب ،بإجياز
ع استعراض أجراه الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الـشامل يف دورتـه             و موض فيه

  .٢٠١١ يناير/ املعقودة يف كانون الثاين،العاشرة
 وهـي والعمالة الذاتية،   عمل  الفرص  زيادة  ل رئيسية   جماالت ةوحددت احلكومة مخس    -٢

 والغابات  ، وتربية األحياء املائية   ،حملميات اجملتمعية وا  األخضر، واملشروعتعزيز التدريب املهين،    
دوالر بليون   ١٤ مبلغاً قدره اً  خصصت احلكومة أيض  و .اجملتمعية واملشاريع الصغرية واملتوسطة   

برنامج التـدخل    "حديثة حتمل اسم  يف إطار مبادرة     يعادل بليوين دوالر أمريكي    نامييب أي ما  
 وظيفة يف إطار    ١٨٠ ٠٠٠ من خالل إجياد     " االقتصادي جياد فرص عمل وحتقيق النمو    إل املوجه

  .٢٠١٤-٢٠١١خطة إنفاق متوسطة األجل للفترة 
. ألحـداث ا الحتجازاً  حديث  بين اًمركز ٢٠١١ مارس/ آذار ناميبيا يف   رئيس وافتتح  -٣

  .يةفعالب جعله يعملبرامج من أجل ينبغي وضع رافق تعليمية ممتازة وجمهز مبوهذا املركز 
املعلقـة  الصكوك الدولية    بشأن اً يف وزارة العدل حبوث    القانونيون املوظفونوأجرى    -٤

جملس الوزراء بشأن هذه الصكوك على النحو املبني أدناه للنظر يف إمكانية             اً إىل  تقرير واوقدم
  . عليهاالتصديق

الطفل ومحاية  رعاية  قانون  مشروع  على   ٢٠١١مايو  / الوزراء يف أيار   جملس ووافق  -٥
  .رر عرضه على الربملان قريباًمن املقو
اإلنـسان  املعنية حبق    لألمم املتحدة    ة اخلاص ةوضع خطط لزيارة املقرر   اً  جيري حالي و  -٦
دي  حي، الـسيدة كاتارينـا    مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الص     احلصول على    يف

وهتدف زيارة  . ٢٠١١ هيولي/متوز ١١ إىل ٤ يف الفترة من   اليت من املقرر القيام هبا    ،  البوكريك
  . باملياه والصرف الصحيعلقةاملت ةام حبث القضايا اهل إىلالبوكريك السيدة دي

  االسـتعراض  موضـوع الدولـة   الردود على التوصيات اليت قدمت        - أوالً  
   بشأهناحتفظات

 / كـانون الثـاين    ٣١يف  الـذي أجـري     خالل االستعراض األويل هلذا التقريـر         -٧
 جلسة احلوار التفاعلي    أثناءبعض املالحظات والتوصيات     ، قدمت دول أعضاء   ٢٠١١ يناير
  . االستعراضموضوعحالة الدولة النظر يف ب تتعلق
. احلوار التفاعلي  خاللة  أو توصي /و   استنتاجاًً ١٢٠جمموعه    الدول األعضاء ما   وقدمت  -٨

توصـية مـن     ٩٠ ،إيثانا -  بندوكيين ليفوال  األونرابلالعدل،    وزير برئاسةالوفد النامييب   ووافق  
  .هاتنفيذأهنا بصدد  بالفعل أو نفذهتا  االستعراض أهناموضوع الدولة اعتربت التوصيات اليت
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  .بتأييدها حتظ ملتوصيات  ٣ جمموعه  االستعراض ماموضوعورفضت الدولة   -٩
  من٩٨ فرعال( توصية ٢٧بشأن  اتاالستعراض إبداء حتفظ موضوعالدولة قررت  و  -١٠

قررت تقدمي الـردود علـى هـذه         و ،)ناميبيال الدوري الشامل    االستعراضمشروع تقرير   
  . جمللس حقوق اإلنسان١٧التوصيات خالل الدورة 

 ،أساسـاً تـرتبط   االستعراض حتفظـات  موضوعأبدت بشأهنا الدولة التوصيات اليت  و  -١١
بعد، فيها  اً  ناميبيا طرف ليست   التوقيع والتصديق على بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت        ب

  . أمور أخرىضمن ، اخلاصةاإلجراءاتاملكلفني بواليات توجيه دعوات دائمة إىل ب وكذلك
  : التالية  الصكوكالصكوك املشار إليها هيو  -١٢

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ •
االجتماعيـة   اخلـاص بـاحلقوق       الـدويل  امللحق بالعهد الربوتوكول االختياري    •

  لثقافية؛واالقتصادية وا
  اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •
  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
  االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية؛ •
  .اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية •
الستعراض الـدوري الـشامل،     يف أعقاب الدورة العاشرة للفريق العامل املعين با       و  -١٣
 جملـس   وتضمن التقرير مـشروع تقريـر      .جملس الوزراء  معايل وزير العدل تقريراً إىل     قدم

املعين باالستعراض الـدوري الـشامل       الفريق العامل  وتضمن التقرير مشروع تقرير   . الوزراء
 وصـيات والت ،االستعراض موضوعرفضتها الدولة   أو  الذي وردت فيه التوصيات اليت قبلتها       

  . وافق جملس الوزراء على الردود الواردة أدناه،ومن مثَّ. اليت أبدت حتفظات بشأهنا
  : كالتايل بشكل عام،لتوصيات بشأن التصديق على الصكوكا  على ناميبياوكان رد  -١٤

الدسـتور    مـن  ١٤٤وتنص املـادة    . جتدر اإلشارة إىل أن ناميبيا تتبع هنجاً أحادياً       
دولية اليت تلتزم هبا    الاعد العامة للقانون الدويل العام واالتفاقات       النامييب على أن القو   
وبالتايل فإن الدستور النامييب يعكـس صـراحة        .  من قوانينها  ناميبيا، تشكل جزءاً  

ويف ضـوء   .  من القوانني يف ناميبيـا     حبيث أهنا تشكل جزءاً    أحكام القانون الدويل  
بغي إجراء دراسة وافيـة للـصكوك       مجهورية ناميبيا أنه ين    تقدم، قررت حكومة   ما

وذلـك   أو االنضمام إليـه،   /و الدولية قبل التوقيع أو التصديق على أي صك منها        
. الـصك املعـين    من أن القوانني الوطنية متجانسة معه، بغية الوفاء مبتطلبات       دللتأك

تصدق عليها ناميبيا    الصكوك الدولية اليت مل    ويتعني تطبيق هذا النهج للنظر يف مجيع      
 .حىت اآلن
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   عليهاالتوصية بالتوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والتصديق    
  .قبلت  -١٥

ناميبيا هي بالفعل دولة عضو يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة             
. ١٩٩٤ أو الالإنسانية أو املهينة اليت انـضمت إليهـا يف عـام           أو العقوبة القاسية    

.  تطابق قانوهنا مع االلتزام باالتفاقية     لكيتصدر ناميبيا بعد تشريعاً جيرم التعذيب        ومل
 تكليفاً بإجراء دارسة ملساعدة احلكومة على        جلنة إصالح القانون والتنمية    وأصدرت

 وهناك اآلن مشروع قانون جاهز لتقدميه إىل جملس الوزراء . التعذيبسّن قانون جيرِّم  
  .للنظر فيه

 الـدويل اخلـاص   امللحق بالعهدالتوصية بالتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري           
  القتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق ا

  .قبلت  -١٦

  مجيع األشخاص من االختفاء القسريالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية     
  .قبلت  -١٧

، وخالل احلكم االستعماري شهد شـعب       سنة ١٠٠ كانت ناميبيا مستعمرة ألكثر من    
تسعى احلكومـة    وبسبب هذا التاريخ احملزن،   .  صارخة حلقوق اإلنسان   انتهاكاتناميبيا  

لول يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف الـداخل            احل توفريإىل  اً  الناميبية دائم 
  .، واملشاركة يف إجيادهاواخلارج

 مـن   ٣  املنصوص عليهـا يف الفـصل      قوقشرعة احل وهذا االلتزام إمنا تربهن عليه      
الدستور النامييب، والتصديق والتوقيع واالنضمام إىل خمتلـف الـصكوك الدوليـة            

ناميبيا عن   مينع فليس هناك ما   ،ولذلك. حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين   واإلقليمية  
االتفاقية  يتم التوقيع والتصديق على      بيد أنه لن  . التوقيع والتصديق على هذه االتفاقية    

املذكورة أعاله إال بعد أن تنسق ناميبيا قوانينها احمللية لكي تتطـابق مـع أحكـام                
  .االتفاقية ذات الصلة

  ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مجيحقوقالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية     
  .ُرفضت  -١٨

لى أساس اجلنس أو العرق أو اللون        من الدستور النامييب صراحة التمييز ع      ١٠حتظر املادة   
وتتجلـى  .  العرقي أو الدين أو العقيدة أو الوضع االجتماعي أو االقتـصادي           األصل أو

حظـر التمييـز     مهـا    سياسة املساواة يف املعاملة جلميع األشخاص يف ناميبيا يف جمالني         
لدستور كزية ل مسة مر واملساواة يف املعاملة جلميع األجناس هي       . العنصري والعمل اإلجيايب  
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  املـذكورة   االتفاقية حالة عدم وجود  وحىت يف   .  عن جتربة الفصل العنصري    نامجةالنامييب  
ومـع   .أعاله، فإن قوانني العمل يف ناميبيا كافية لتغطية أي عامل مهاجر يعمل يف ناميبيا             

 للغاية حتديد توجيهات واضحة للتعاون الثنائي واملتعدد األطـراف          املهمذلك، فإن من    
  .جرة مشروعة وإنسانية وعادلة لأليدي العاملةهل

  راءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنساندعوة دائمة إىل املكلفني بوالية اإلجتوجيه     
 .ُرفضت  -١٩

تتلق حكومة مجهورية ناميبيا حىت اآلن إال طلباً واحداً فقط لزيارة آلية اإلجراءات              مل
ملعنية حبق اإلنسان يف احلصول على       الطلب الذي قدمته املقررة اخلاصة ا      وهواخلاصة،  

 اليت  ،السيدة كاتارينا دي البوكريك     الصرف الصحي،  وخدماتمياه الشرب املأمونة    
وترحب ناميبيـا هبـذه     . ٢٠١١ يوليه/ متوز ١١ إىل   ٤يف الفترة من    ستزور ناميبيا   

الزيارة وسوف تعمل عن كثب مع جملس حقوق اإلنسان للنظر يف املوافقة على أي              
ترى حكومة ناميبيا حاجة إىل وجـود دعـوة          وال. يارة البلد يف املستقبل   طلب لز 

دائمة، ألهنا ترحب بتلقي طلبات لكي جتري آلية اإلجراءات اخلاصة يف املـستقبل             
  .مزيداً من الزيارات

تعديل قانون العمل يف ناميبيا ملعاجلة عدم االتساق فيما يتعلق باحلد األدىن لسن العمـل                   
عمـل األطفـال    اللتحاق بالتعليم اإللزامي، وإنفاذ قوانني العمل املتعلقة ب       وسن املدرسة ل  

  إنفاذاً أكثر فعالية
  .قبلت  -٢٠

 اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان، بالتعاون مع اجلهـات            ستقوم
  .املعنية، برصد تنفيذ هذه التوصية

  مع املعايري الدوليةت جلعلها تتطابق مراجعة التشريعات يف ناميبيا املتعلقة باالتصاال    
  .قبلت  -٢١

  . التشريع املتعلق باالتصاالت يف ناميبيا، بالفعل، مع املعايري الدوليةيتطابق

 الشعوب األصلية تعزيز التدابري لوضع حد للتمييز واالستبعاد والتهميش حيال جمموعات              
   سانأفراد مجاعةواألقليات، وال سيما 

 .قبلت  -٢٢

ـ   مجاعة بالفعل برامج فعالة لصاحل      ناميبياومة مجهورية   تنفذ حك   مـن   ا سان وغريه
  .الشعوب األصلية جمموعات
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 من اتفاقية الالجئني للـسماح بتنقـل وإقامـة          ٢٦إعادة النظر يف التحفظ على املادة           
 التـرخيص لكـي     األشخاص املعترف بوضعهم كالجئني بشكل حر وكذلك متديد ذلك        

  يشمل طاليب اللجوء
  .رفضت  -٢٣

بالشواغل اليت أعربت عنها الدول األعضاء إزاء الالجئني        اً   الناميبية علم  احلكومةأخذت  
فاتفاقية فيينا لقانون املعاهدات     .واملهاجرين وطاليب اللجوء، ولكننا كبلد نرفض التوصية      

 مـن   ٢٦واحلكومة الناميبية أبدت حتفظاً بشأن املـادة        . ، جتيز التحفظات  ١٩٦٩لعام  
 من قانون ناميبيا املتعلـق      ١٩ فيما يتعلق بأحكام املادة      ١٩٥١ألمم املتحدة لعام    اتفاقية ا 

، بغية تنظيم حركة    ١٩٩٩باالعتراف بوضع الالجئني ومراقبة أوضاعهم الصادر يف عام         
  .الالجئني وطاليب اللجوء

أو أكثر اً  يوم١٤وتسمح احلكومة لالجئني مبغادرة مستوطنات الالجئني ملدة تصل إىل        
لك وفقاً لألسباب اليت يقدمها كل من يرغب يف زيارة مكان معني سواء داخـل               وذ
 الذي يقـع     عن خميم الالجئني   املسؤولوتنظم حتركاهتم عرب مكتب     .  أو خارجه  البلد

 حرصاً على سالمتهم ومحايتـهم      ويتم هذا أساساً  .  لالجئني "أوسري"داخل مستوطنة   
حـافالت صـغرية خاصـة ميكنـهم        وهناك  . عندما يكونون بعيدين عن املستوطنة    

لالجئني وهي متوفرة يومياً لنقل الالجـئني  " أوسري"مستوطنة   للوصول إىل    استخدامها
  .ونغو القريبة من املستوطنة للتسوق والقيام بأنشطة أخرىارمن وإىل بلدة أوجتيو

  االلتزامات الطوعية  - ثانياً  
  .النسجام واملصاحلة الوطنيةروح من ابستواصل ناميبيا بناء اجملتمع النامييب   -٢٤
وال تزال ناميبيا ملتزمة بتعزيز جهودها من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                 -٢٥

  .لتحسني نوعية احلياة للشعب النامييب
  .وتلتزم ناميبيا بتعزيز السالم والتعاون الدويل  -٢٦
 الـدورة األوىل     أثناء بتأييدهاال تزال ناميبيا ملتزمة بتنفيذ التوصيات اليت حظيت         و  -٢٧

وباملشاركة يف الدورة الثانية لعمليـة االسـتعراض الـدوري           لالستعراض الدوري الشامل،  
  .بطريقة مفتوحة وبناءة الشامل،

وستستمر ناميبيا يف املشاركة بشكل بناء يف مداوالت جملس حقوق اإلنسان وهيئاته              -٢٨
 .وآلياته الفرعية

        


