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 .رير يصدر دون حترير رمسيهذا التق *

، اليت نظرت فيها CEDAW/C/NAM/1ولالطالع على التقرير األويل املقدم من حكومة ناميبيا، انظر الوثيقة  
 .اللجنة يف دورا السابعة عشرة

 
05-51005 (A) 

*0551005* 

 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 
 
 
 

 من اتفاقية القضاء على ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى املادة 
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 التقرير الدوري الثاين والثالث املشترك

 
 
 
 *ناميبيا
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 ٢٠٠١ ، ناميبيا السكان يفاد واملنطقة، تعدحسب اجلنس جمموع عدد السكان موزعاً
 

 النسبة املئوية ذكر أنثى اموع املنطقة التعداد

 ٤,٤ ٣٩ ٠٧٧ ٤٠ ٧٤٩ ٧٩ ٨٢٦ كابريفي
 ٥,٩ ٥٧ ٦١٦ ٥٠ ٠٤٠ ١٠٧ ٦٦٣ إرونغو
 ٣,٧ ٣٤ ٥٧٩ ٣٣ ٦٦٥ ٦٨ ٢٤٩ هارداب
 ٣,٨ ٣٦ ٩٧٦ ٣٢ ٣٤٦ ٦٩ ٣٢٩ كاراس
 ١١,١ ٩٦ ٥١٥ ١٠٦ ١٧٦ ٢٠٢ ٦٩٤ كافانغو
 ١٣,٧ ١٢٦ ٦٤٨ ١٢٣ ٦١٣ ٢٥٠ ٢٦٢ خوماس
 ٣,٨ ٣٤ ٤٨٧ ٣٤ ٢٣٧ ٦٨ ٧٣٥ كونني

 ١٢,٥ ١٠٣ ٥٥٦ ١٢٤ ٨٢٨ ٢٢٨ ٣٨٤ أوهاجنوينا
 ٣,٧ ٣٥ ٥٥٤ ٣٢ ٤٨٤ ٦٨ ٠٣٩ أوماهيك
 ١٢,٥ ١٠٢ ٤٧٣ ١٢٦ ٣٦٨ ٢٢٨ ٨٤٢ أوموسايت
 ٨,٨ ٧٣ ٩٥٧ ٨٧ ٩٥٨ ١٦١ ٩١٦ أوشانا

 ٨,٨ ٧٦ ٣٨٧ ٨٤ ٦٢٠ ١٦١ ٠٠٧ أوشيكوتو
 ٧,٤ ٦٩ ٨٩٦ ٦٥ ٤٨٨ ١٣٥ ٣٨٤ باأوجتوزندجو

 ١٠٠,٠ ٨٨٧ ٧٢١ ٩٤٢ ١٥٧٢ ٣٨٠ ٣٣٠ اموع
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 )MWACW (ةلوون املرأة ورعاية الطفؤشكر وتقدير من وزارة ش
، بالنيابــة عــن مجهوريــة ناميبيــا أن ة وإدارات الــوزارةلــوورعايــة الطف  شــؤون املــرأةةود وزيــرتــ

 .هذا التقريرإعداد مشروع هد يف اجل بذلوا مجيع املسامهني الذين إىلشكر تتقدم بوافر ال
ى مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة    التقرير النهائي عن اتفاقية القضاء عليعود الفضل يف إعداد  و
  . بني املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية  واملؤسسات اخلاصةنشطة الشراكة الإىل

 هـذا   ةلرعايتـها طباعـ   ) فاليونيـسي  (ةلـ و األمـم املتحـدة للطف     ؤسـسة ونعرب عن شـكر خـاص مل      
 .التقرير
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 ٣...........................................................................................شكر وتقدير
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 قائمة املختصرات
CBS -املكتب املركزي لإلحصاء 
CIDA -الوكالة الكندية للتنمية الدولية 
CEDAW -اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
COD -ؤمتر الدميقراطيني م 
DTA -ال الدميقراطيحلف تر 
FAWENA -منتدى النساء األفريقيات العامالت يف حقل التربية والتعليم يف ناميبيا 
GDP -الناتج احمللي اإلمجايل 
GFCF -إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت 
LAC -مركز املساعدة القانونية 
LRDC -تنميةجلنة إصالح القانون وال 
MAWRD -وزارة الزراعة واملياه والتنمية الريفية 
MBESC -وزارة التعليم األساسي والرياضة والثقافة 
MHETEC -يئة فرص العملوزارة التعليم العايل والتدريب و 
MOHSS -وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية 
MMC -احلملة متعددة الوسائط على العنف ضد املرأة والطفل 
NAPPA -مؤسسة تنظيم األسرة يف ناميبيا 
NDHS -االستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا 
NDP -خطة التنمية القومية 
NGO’s -املنظمات غري احلكومية 
NGP -السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني 
NGPA -خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني 
NLFS -ى العاملة يف ناميبيااستقصاء القو 
MWACW -وزارة شؤون املرأة ورعاية الطفولة 
NPC -هيئة التخطيط القومي 
SIAPAC -سسة تقييم اآلثار االجتماعية وحتليل السياساتؤم 
STI -األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي 
SWAPO -املنظمة الشعبية ألفريقيا اجلنوبية الغربية 
UDF -قراطية املتحدة اجلبهة الدمي 
UNECA-جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا 
UNO-منظمة األمم املتحدة 
UNHCR-مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 
UNAM-جامعة ناميبيا 
WCPU-وحدة محاية املرأة والطفل 
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 ملخص
 القسم التمهيدي: ١ اجلزء

 يف هـذا التقريـر معلومـات خلفيـة عـن اهلياكـل العامـة                تعطى األقسام التمهيدية   -ألف  
ــراء       ــا، وخاصــة للق ــة يف ناميبي ــسياسية والقانوني ــصادية وال ــة واالقت واالجتماعي

 . على دراية كافية بناميبيانالذين قد ال يكونو
 ة اجلزء الثاين تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأ             تناولوي -باء  

 .منذ تقدمي التقرير األوليف ناميبيا 

 تفاقيةتطبيق ناميبيا لال: ٢ اجلزء
 تعريف التمييز: ١ املادة
ة بتطبيـق اتفاقيـة     ثيقـ يتناول هذا القسم من التقرير النصوص الدسـتورية ذات الـصلة الو            ١-١

املـادة  و) املـساواة والتحـرر مـن التمييـز    ( ١٠ املادة: القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 وأيضاً بعـض أجـزاء املـادة      )  اإلجيايب عملقانون الفصل العنصري وال    (٢٣املادة  و) األسرة( ١٤
 ).تعزيز الرفاه للشعب (٩٥
يف قـضية   و). ١٠ املـادة ( اجلـنس علـى أسـاس      التمييـز    شكل قـاطع   ب يا مينع دستور ناميب   ٢-١

 متنـع   بأـا   دسـتور    مـن ال   ١٠ املادة   االعليت احملكمة   مايبورج ضد البنك التجاري لناميبيا، فسر     
ويف هـذه القـضية اعترفـت الـسيدة مـايبورج باقتراضـها مبلغـاً مـن                 . التمييز علـى أسـاس اجلـنس      

بــأن الــسيدة املتزوجــة يف يقــضى  القــانون العــريف  أن، معتمــدة علــى حاججــتالبنــك، ولكنــها
ئم  القـا  أنه جيب على البنك أن يقاضي زوجهـا بـصفته         بلك عقارات ال ميكن مقاضاا،      أسرة مت 

 مــن الدســتور حكمــت ١٠وتطبيقــاً للمــادة . بـإدارة أمالكهمــا وبــصفته الراعــي املــسئول عنــها 
 البنــك أن يقاضــي الــسيدة   مــن حــقاحملكمــة بــأن القــانون العــريف يتعــارض مــع الدســتور وأن   

 . وبالتايل مت رفض استئنافها،مايبورج
 بني اجلنسنيلقضاء على التمييز السياسة العامة لتدابري : ٢ املادة
 املـادة ( بـصورة حمـددة   ناميبيـا يف دسـتور  نـصوص عليـه     م اجلنـسني بني  ن مبدأ املساواة    إ ١-٢

ــد    .)١٠ ــشريعات األخــرى فق ــق بالت ــا يتعل ــضى وفيم ــل  ق ــانون العم ــانون( ق ــم الق ــام ٦ رق  لع
 ىلغـ أ وقـد    . يف معظـم أوجـه التوظيـف       مـشروع  التمييـز علـى أسـاس اجلـنس غـري            بأن) ١٩٩٢

 ائيــاً عـن طريــق  ني اجلنـس  بــنيالتمييـز ) ١٩٨١ لعـام  ٤قــانون (قـانون الـضرائب علــى الـدخل    
ــى القــ    ــديالت عل ــسلة مــن التع ــت، وانونسل ــراد    قطب ــني األف ــساواة ب ــانون امل ــا ق ــة ناميبي  حكوم

 ).١٩٩٦ لعام ١ رقم قانونال(املتزوجني 
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 حتـدد أسـس التطبيـق       ١٩٩٧ عـام    وطنية للمساواة بـني اجلنـسني يف      ومت اعتماد سياسة     ٢-٢
  .نيلربامج املعنية باجلنسرصد لق والوالتنسي
  حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةلمساواة يفالعامة لحلماية ا :٣ املادة
ويركز هذا اجلزء من التقرير على العنـف ضـد املـرأة واألطفـال ويـشمل مواضـيع مثـل             ١-٣

نقـص   وسفـري /متالزمة نقص املناعـة املكتـسب     االغتصاب والعنف املرتيل واإلساءة إىل الطفل و      
 لـى العنـف ضـد املـرأة مؤشـراً ع    يعترب مـدى تكـرار حـوادث        و.  والعنف )اإليدز(املناعة البشرية   

 .بني اجلنسنيالدرجة اليت تفتقد فيها املرأة املساواة الفعلية 
ــة ومخــس ) ٦٠٠(يــتم كــل عــام اإلبــالغ عــن حــوايل ســتمائة    ٢-٣ ــة اغتــصاب ومائ  نيحال
 كــان ١٩٩٩و  ١٩٩٥ يوفيمــا بــني عــام . طةشرحالــة شــروع يف االغتــصاب إىل الــ ) ١٥٠(

 ويف عـام . كـل عـام  حالـة   ٦٠١ و ٥٤٣ حد ما بني     إىلعدد احلاالت اليت مت اإلبالغ عنها ثابتاً        
 العدد املتزايد حلاالت االغتـصاب قامـت حكومـة          يف مواجهة و. ٧٠٥ إىل ارتفع العدد    ٢٠٠٠
 ).٢٠٠٠عام ل ٨ انون رقمقال (٢٠٠٠  االغتصاب يف عامكافحة قانون مسنناميبيا ب

مصابون بفـريوس نقـص     م  أ فرد على    ٧٠ ٠٠٠ مت تشخيص إمجايل     ٢٠٠٠ويف عام    ٣-٣
 حالـة وفـاة بـسبب أمـراض         ٢ ٨٦٨  وأثناء نفس العام، مت اإلبالغ عن        ،)HIV(املناعة البشرية   
 يف ٢٢,٣  امــرأة ووجــد أن حــوايل٣ ٨٩٠وقــد مت اختبــار عينــة مكونــة مــن . متعلقــة باإليــدز

أن املرأة هـي غاليـاً ضـحية العنـف املـرتيل، وخباصـة           مبا  و. ءت نتائجهن إجيابية للفريوس    جا املائة
 .ذا املرضكثر عرضة للعدوى أ فإااالغتصاب، 

 اإلجيايبعمل ال: ٤ املادة
، يف عــام )١٩٩٨ لعــام ٢٩ انون رقــمقــال) (التوظيــف( اإلجيــايب عمــل الانون قــصــدر ١-٤

١٩٩٨.  
للعمـل اإلجيـايب يـستفيد منـها      خطـة    إعـداد  حاب العمـل  أصـ  مجيـع    منطلب القانون   وي 

 .نوقاسود واملرأة واألفراد املعال
جـل إدارة  أ مـن  ،ف بلجنـة إنـصاف العمـال    وزارة العمل وكالـة مـستقلة تعـر       نشأتوأ ٢-٤

ــشريع العمــل اإلجيــايب   ــصاحل ال  .ت ــة م ــل اللجن ــاملني وأصــحاب العمــل   ومتث ــات وأعــضاء اع  لفئ
اإلشراف على االلتزام بالقانون والبحـث يف شـكاوى التمييـز يف            ن  هي مسؤولة ع   و املستهدفة،

 .املمارسات الوظيفية
املؤســسات وقــد مت تطبيــق بعــض تــشريعات العمــل اإلجيــايب أيــضا يف بعــض اهلياكــل و  

 .لرياضةواللجنة القومية ل الضمان االجتماعي هيئةوح ما بني ا تتر-ذات الطابع القانوين 
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 مـن متثيـل نـسائي   وجـود  ) ١٩٩٤ لعـام  ٣٤رقـم   قـانون   ال(جتماعي  ويتطلب قانون الضمان اال   
 قــانون شترطويــ.  الــضمان االجتمــاعيهيئــةيف أربــاب العمــل  ومنظمــات النقابــاتاحلكومــة و

 مــن األربعــة عــشر قــلعلــى األ د ثــالث عــضواتوجــو) ١٩  رقــمقــانونال( الرياضــة يف ناميبيــا
مت حـديثاً تنفيـذ قـانون اإلصـالح الزراعـي           وقـد    .ة الرياضـة يف ناميبيـا مـن النـساء         هيئـ عضواً يف   

ـالس احملليـة      ) ٢٠٠٢ لعام   ٨  رقم قانونال (تمعياالذي ينص على وجود أربع سـيدات يف ا
 . االس احمللية لألراضييف خمتلفلألراضي من األحد عشر عضواً املتوقعني 

ــة     ــسنوي للجنـ ــر الـ ــاً للتقريـ ــال  وطبقـ ــصاف العمـ ــام إنـ ــن ٢٠٠٢لعـ ــه مـ ــمن، فإنـ   ضـ
، كــان متثيــل املــرأة ضــعيفاً جــداً يف القطاعــات الــيت يــسودها الرجــال ن العــاملنيمــ ١٨٨ ١٧٤

 . اخل،) يف املائة١٤(والنقل )  يف املائة١٢,٢ (تعدينوال)  يف املائة٧ (تشييدتقليدياً مثل ال
 نيجلنسة عن دور كل من ا النمطيفكاراأل: ٥ املادة

.  يف ناميبيـا   نيجلنـس ا ة عـن دور   النمطيـ فكـار   هناك بيانات إحـصائية قليلـة جـداً عـن األ           
يف مجيـع   مـرأة   معلومـات عـن األدوار املـتغرية لل       إجـراء أحبـاث لكـي نـستطيع تقـدمي            إىلوحنتاج  

 اومن املعـروف بـصورة شـائعة أن الرجـال مـازالو           .  االقتصادية واالجتماعية يف حيان    نواحيال
املمارسات الثقافية وما تبقى مـن عـدم        قدات الدينية و  ت ذلك املع  ييسيطرون على النساء، ويزك   
 . والتقليديةةاإلنصاف يف القوانني العام

 باملرأةالبغاء واالجتار : ٦ املادة
 رقـم   قـانون ال (املنافيـة لـآلداب   مازال البغاء يف ناميبيا حيكمه قانون حماربـة املمارسـات            ١-٦

ــام ٢١ ــانون  ). ١٩٨٠ لع ــدعارة وحيظــر الق ــات أو  البتخدامســا أو إقامــة بيــوت ال  اإلغــواءاغي
 . املرأة ألغراض جنسيةاستعبادبواسطة الباغيات أو العيش على مكاسب الباغيات أو 

 العـامالت ، فـإن غالبيـة      ٢٠٠٢وطبقاً لدراسـة قـام ـا مركـز املـساعدات القانونيـة يف                
عمــال أوالــسبب الرئيــسي املعطــى للتعامــل يف .  مــصادر أخــرى للــدخلأيبــاجلنس لــيس هلــن 

 إعالــة جمــرد مــن األســرة أو ينخــرآجــل إعاشــة أطفــاهلن أو أعــضاء أالــدخل مــن  هــو الــدعارة
 .أنفسهن
ن غالبيـة  أ يف حـني  ، يف ناميبيـا   دعارةغالبية العاملني يف اجلنس يؤيـدون عـدم جتـرمي الـ           و 

وبـالرغم مـن عـدم وجـود دالئـل علـى شـيوع ظـاهرة نقـل                  . هـا  يؤيدون جترمي  دينياملواطنني العا 
 لنقـل   ٢٠٠٠ على األقل يف عـام       سجلت حالة واحدة   ناميبيا، إال أنه      عرب احلدود يف   ومساتامل

 . جنوب أفريقيا ألغراض االستغالل اجلنسيإىل صغريات ناميبيات فتيات
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 املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة: ٧ املادة
 هلـم  نس،اجلـ ، بغـض النظـر عـن        ة يف ناميبيا الذين بلغوا سن الثامنة عشر       نيمجيع املواطن  ١-٧

 . مؤهلون النتخام يف املراكز العامة٢١والذين بلغوا سن . حق التصويت
 ٦ عــضواً منتخبــاً و٧٢  بــني مــن النــساء مــن يف املائــة٢٢ يوجــد وطنيــةيف اجلمعيــة الو ٢-٧
 . عضواً يف الس القومي٢٦ بني  من فقطوتوجد سيدتان .ني معيناءعضأ
 ٣٢٩ امـــرأة مـــن جممـــوع ١٣٦ انتخـــاب  مت١٩٩٨ عـــاميف يف االنتخابـــات احملليـــة و ٣-٧

 .مرشحا فائزا
بالرغم من أن توظيف املرأة يف املواقع اإلدارية العليا قـد حتـسن منـذ التقريـر األخـري،                   و ٤-٧

  مـن   يف املائـة   ٢٤,١سـوى   متثل املـرأة    ال  فمثالً  . قل متثيالً يف املراكز العليا    أإال أن املرأة مازالت     
 . العليا يف اخلدمات العامةةدار موظفاً يف مستوى اإل٤٤٩جمموع 
 التمثيل يف البعثات اخلارجية: ٨ املادة

  ترأسـها امـرأة، فـإن      يف اخلـارج   بعثـة ناميبيـة      ٢١  جمموع  فقط من  اًن مخس أبالرغم من    
 يف ١٤، ممـا ميثـل حتـسناً قـدره     يف اخلـارج  مـوظفي البعثـات   وعمـ جم مـن   يف املائة٤٩ثل املرأة مت 
 . عن التقرير السابقاملائة
 اجلنسية: ٩ املادة

 .ال متيز بني اجلنسنييف ناميبيا اخلاصة باحلصول على اجلنسية أو إسقاطها القوانني  
 التعليم والتدريب: ١٠ املادة
 عامـاً  ١٦ حـىت سـن   يضمن الدستور النامييب حق التعليم جلميع األفراد وجيعله إجباريـاً    ١-١٠

 .أو حىت االنتهاء من التعليم االبتدائي
ــال ٢-١٠ ــد    د توجـ ــومي يف القيـ ــاق القـ ــى النطـ ــة علـ ــوارق جذريـ ــة   فـ ــدارس االبتدائيـ  يف املـ

ــام   فمـــن جممـــوع. واإلعداديـــة ــالغ عـــددهم ٢٠٠١التالميـــذ املقيـــدين يف املـــدارس يف عـ ، البـ
إال أن منـع الفتيـات عـن        ). ٢٦٨ ٤٧٩ ( يف املائة  ٥٠كثر من   أالفتيات   كان عدد    ٥٢٨ ٩٥٨

بالنسبة للقيد يف الكليـات     ف. الثالثة من التعليم يظل مشكلة    املدارس الثانوية ومؤسسات املرحلة     
 طالبـاً  ٢ ١١١جممـوع  مـن   ١٩٩٩ طالبـة يف عـام       ٩٧٢كان عدد اإلناث املقيدات     يف ناميبيا،   

 . يف املائة٤٠وطالبة، أي بنسبة 
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 تنمية العمالة: ١١ املادة
  وصـــل إىلنيالعــامل الـــسكان أن عــدد  عـــن  ٢٠٠٠كــشف استقــصاء العمالـــة لعــام     
ن معــدل أ و. يف املائــة٥٦  وللريــف قــدرها يف املائــة٥٥ ، بأغلبيــة للرجــال قــدرها٤٠١ ٢٠٣

 . يف املائة٣٤,٥ البطالة طبقاً لالستقصاء يقدر حبوايل
 الرعاية الصحية: ١٢ املادة
اهلــدف الرئيــسي للحكومــة يف توصــيل اخلــدمات الــصحية هــو حتــسني صــحة الــشعب   ١-١٢

عـادة التأهيـل حبيـث تكـون        إلوقائيـة والعالجيـة وخـدمات       امات  اخلـد  تـوفري النامييب مـن خـالل      
 . الشعب النامييب مجيع أفرادتكلفتها يف متناول

نــه كــان أ ٢٠٠٠ لعــام) NDHS(  جــاء يف االستقــصاء الــدميغرايف والــصحي يف ناميبيــا ٢-١٢
 يات،ستـشف امل سـريراً يف     ٦ ٧٥٦ مستـشفي و   ٣٥ و اً صـحي  ا مركز ٣٧ و اً مستوصف ٢٦٤هناك  

ــ ــة حــــول  : دمات األكثــــر وفــــرة هــــي وأن اخلــ ــة نقــــص التحــــصني والتوعيــ ــةمتالزمــ  املناعــ
 والــصحة الرفــاالت، مبــا يف ذلــك اســتخدام )يــدزاإل(فــريوس نقــص املناعــة البــشرية /املكتــسب
 خـدمات الكـشف عـن       ، مثـل  ن اخلدمات اليت تؤثر يف املرأة حتديداً هي األقل وفرة         أو. اإلجنابية

 .نق الرحمسرطان الثدي والكشف عن سرطان ع
  يف املائــة٤١منــة واآلشرب الــمــن ســكان ناميبيــا تــصلهم ميــاه    يف املائــة٧٧ وحــوايل 

 مــن  يف املائــة٩٠وأكثــر مــن .  اجلــسمتتــصلهم وســائل صــرف صــحي للــتخلص مــن إفــرازا 
 تلقــني رعايــة ســابقة  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٥ أثنــاء الــسنوات مــن  األمهــات الــاليت وضــعن أطفــاالً 

 املناعـة  نقـص  من مجيع حـاالت فـريوس    يف املائة ٥٣املرأة  متثل  و  . للوالدة من طبيب أو ممرضة    
 بـني   البـشرية  املناعـة    نقـص  كـان انتـشار فـريوس        ٢٠٠٢ ويف عام .  اليت مت اإلبالغ عنها    البشرية

 . يف املائة٢٢ة النساء احلوامل بنسب
 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣ املادة
وجتـد النـساء أن      . هامـاً للـدخل للبيـوت الفقـرية        تعد منح معاشات كبار السن مصدراً      ١-١٣

وتـضطر كـثري مـن النـساء، سـواء يف          . الوسائل التقليدية للنفقة حتت القوانني املعتادة غري كافيـة        
 .الريف أو يف احلضر، إىل اللجوء إىل احملاكم للحصول على نفقتهن

ــة وماليــ ات مــساعد، بالتعــاون مــع أصــحاب املــصاحل  ،  احلكومــةتقــدمو  ــراد  فني ة لألف
 . األعمال اململوكة للنساءإىلخرى  املساعدة األأشكالوالتدريب تقدم واجلماعات اليت 
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 املرأة الريفية: ١٤ املادة
قــي الت، إال أــا لبلــد يف ادميوغرافيــة ةكــرب جمموعــأ متثــل أن املــرأة الريفيــة بــالرغم مــن  ١-١٤

حلــصول علــى العمــل والعمالــة  األراضــي واصــعوبات كــبرية فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل ملكيــة  
 . واخلدمات الزراعية واملصادر الطبيعية والتوظيف

 بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم    يــة،الريفالتنميــة امليــاه وووقــد بــدأت وزارة الزراعــة    ٢-١٤
ــة و  إىلــدف ، يف اختــاذ إجــراءات  املتحــدة ــة الزراعي ــز الطاق ــدمي خــدمات اإلرشــاد    تعزي  وتق

 .ليني الفالحني احملالزراعي إىل
). ٢٠٠٢ لعــام 5  رقــمقــانونال (تمعــيالربملــان قــانون اإلصــالح الزراعــي اقــر وقــد أ 

 .  لألراضي احملليةامللكية الرجل واملرأة يف حقوق يساوى القانون بنيو
  القانونية واألحوال الشخصيةهليةاأل: ١٥ املادة
الــسلطة ) ١٩٩٦ لعــام ١  رقــمقــانونال(لغــي قــانون املــساواة بــني األفــراد املتــزوجني  أ ١-١٥

 .الزوجية للزوج بصفته رئيساً للمرتل
 اذـ  رفعتـ ي ال يف القانون النامييب وسائل لتسجيل الزجيـات العرفيـة وبالتـايل             دال يوج  ٢-١٥

  .امللكية املشتركة لألصول األغراض القانونية مثل قانوين يفاالحتاد كزواج 
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 ةم التمهيدياقساأل: ١ اجلزء
 القتصادية والقانونيةواة االجتماعية اهلياكل العام ٠-١
 ةعامنبذة  ١-١

ي ومن ستقع ناميبيا يف الركن اجلنويب الغريب ألفريقيا، وحيدها من الغرب احمليط األطل 
وتغطي . أنغوالالشرق بوتسوانا وزامبيا وزميبابوي ومن اجلنوب جنوب أفريقيا ومن الشمال 

، وهو ما يعادل حوايل اً مربعميالً ٣١٧ ٨٢٧ أو ٢كم ٨٤٢ ٢٩٥  مساحة حوايلاناميبي
 .كثر بقليل من ضعف حجم كاليفورنياأأربعة أضعاف حجم اململكة املتحدة أو 

ــة    ــسم الدول ــاطق  إىلوتنق ــضبة الوســط   : وبوغرافيــةط ثــالث من  ىصــحراء ناميبيــا واهل
ي اجلنويب بطـول الدولـة كلـها        سومتتد صحراء ناميبيا على الساحل األطل     . هارىالوصحراء كا 

 ٣ ٠٠٠ وترتفـــع اهلـــضبة الوســـطي مـــن . إىل حـــدود جنـــوب أفريقيـــااألنغوليـــةن احلـــدود مـــ
 تتـسم هـارى يف الـشرق والـشمال        الوصـحراء كا  .  قدم فوق مستوى سـطح البحـر       ٩ ٠٠٠إىل

  ناميبيــاوقعــتو. بطبقــات مسيكــة مــن األراضــي الــصخرية والرمليــة واجلرييــة وبنــدرة األمطــار  
ــا حــىت     ( ــوب غــرب أفريقي ــسمى جن ــت ت ــام كان ــام    ) ١٩٩٠ع ــاين يف ع حتــت االحــتالل األمل

 عنـدما هـزم احتـاد جنـوب أفريقيـا           ١٩١٥وقد استمر االحتالل األملاين للمنطقة حـىت        . ١٨٨٤
 حتـت وصـاية   عت عـصبة األمـم ناميبيـا        ضـ و ١٩٢٠ويف عام   . أثناء احلرب العاملية األوىل    األملان

كـان مـن املفتـرض      ،  صـاية ط الو وطبقـاً لـشرو   .  مـن الدرجـة ج     وصاية باعتبارهاجنوب أفريقيا   
ــا  مـــن ــاد جنـــوب أفريقيـ ــ ينـــهض... ”ن أ احتـ التطور الـــسياسي واالقتـــصادي واالجتمـــاعي  بـ

جـل الوصـول إىل     أالتطور التـدرجيي مـن      بـ  و الواقعة حتـت الوصـاية،    والتعليمي لسكان األراضي    
 .)١(“...الستقالل واذايتالكم احل

 مـن    األمم املتحـدة   وطلبت،  ملتحدة منظمة األمم ا   إىل حتولت عصبة األمم     ١٩٤٥يف  و 
وبدالً مـن ذلـك رفـض احتـاد جنـوب أفريقيـا             . جنوب أفريقيا وضع ناميبيا حتت وصاية املنظمة      

الرعايــة ب”النــهوض وضــع جنــوب غــرب أفريقيــا حتــت وصــاية األمــم املتحــدة وأيــضا فــشل يف 
 .إلقليم بل إنه فرض سياسة الفصل العنصري على ا.“املادية واملعنوية لشعب اإلقليم

 االستيالء علـى األراضـي األفريقيـة مـن           يف ستمرارال ا  هي سياسةهذه ال وكانت دعائم    
، عـن طريـق     عزل الشعب األفريقي  و ،مستعمرات للبيض عن طريق االنتزاع اجلربي     إقامة  جل  أ

إنكـار  و  قبليـة،  “مـواطن ”تـشكلت يف صـورة       ءدارجـ حمميـات صـغرية      يف   الترحيل اإلجبـاري،  

__________ 
 )١(  Alfred T. Moleah, Namibia: The Struggle for Liberation, Wilmington, Delaware, 1983. 
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 هـين والفـين علـى     وفـرص العمـل امل    قـصر وظـائف اإلدارة       و ،لشعب األفريقي احلقوق السياسية ل  
 )٢(.يبوصل أورأاألفراد املنحدرين من 

 ظهـرت حركـات حتريـر قوميـة أخـذت علـي             الستينات وأوائل   اخلمسينات رخاويف أو  
 يف البدايـة علـي       جهودهـا  وقد ركزت هذه احلركـات    .  من حمنته   الشعب املضطهد   إنقاذ عاتقها

ولكـن يف    .تماسات إىل األمـم املتحـدة وعلـي التعبئـة الـسياسية للـشعب داخـل الـبالد                 إرسال ال 
بعـداً جديـداً للـصراع عـن      ) سـوابو ( أضافت املنظمـة الـشعبية ألفريقيـا اجلنوبيـة الغربيـة             ١٩٦٦

 .لبلدطريق البدء يف صراع مسلح داخل ا
 األمــم  اخلمــس يف جملــس األمــن يفاألعــضاءونتيجــة لتكثيــف الــصراع بــدأت الــدول   

 الوصـول إىل تـسوية سـلمية للـرتاع      إىلاملتحدة مفاوضات بـني سـوابو وجنـوب أفريقيـا ـدف             
 .٤٣٥ رقم قرار اختذ جملس األمن لألمم املتحدة ال١٩٧٨ سبتمرب ٢٩ويف . النامييب

 ٤٣٥ رارنه بسبب التنافس بني القوى العظمى يف ذلك الوقت، مل يـتم تطبيـق القـ   أإال   
، أصــبحت ٤٣٥ رار، وبعــد جنــاح تطبيــق القــ١٩٩١مــارس / آذار٢١ ويف .١٩٨٩حــىت عــام 

 .مستقلة رمسياًدولة ناميبيا 
ومثـل العديـد مـن البلـدان األفريقيـة، فـإن            . ناميبيا هي دولة ذات ثقافـة وتقاليـد غنيـة         و 

ــة متنوعــة،   ــهافيهــا جمموعــات عرقي ــان والباســتر والفريكــان و األمن ــونكابريفي ــ وامللون دامارا ال
واللغــة الرمسيــة هــي . وامبــو وســان وتــسواناأنامــا والوو كافــاجنالرييــرو واهلملــان واألوجنليــز اإلو

يـة  لوثرالومذاهبـهم هـي     . وتسعون يف املائـة مـن الـشعب النـامييب يـدينون باملـسيحية             . اإلجنليزية
ــة٤٨( ــةكاثوليكالو)  يف املائــ ــة٣٢ (يــ ــديون )  يف املائــ ــالحيون اهلولنــ ــة١٠ (واإلصــ )  يف املائــ

 )٣(. يف املائة٠,١ن بنسبة ود مسلمافرأو) يف املائة ١,٦( وامليثودية)  يف املائة٨( نغليكانواأل
 اهلياكل االجتماعية ٢-١

جممـوع عـدد    أن  عـن    ٢٠٠١تعـداد الـسكان واملـساكن لعـام         لكشفت النتائج األوليـة      
ر وذكمـــن الـــ ٨٩٠ ١٣٦منـــهم ، ٢٠٠١ نـــسمة يف عـــام ١٨٢٦٨٥٤ناميبيـــا كـــان ســـكان 

 قـل مـن   أي أ ،   يف املائـة   ٢,٦ن متوسط معدل النمو السنوي كان       أ و اث،من اإلن  ٩٢٦ ٧١٨و
 كانــــت١٩٩٦ويف ناميبيــــا يف عــــام . ١٩٩١ تعــــداديف  ) يف املائــــة٣,١( املتوســــط الــــسابق

ــديرات  ــة٣٥ن حــوايل أالتق ــن  يف املائ ــسكان م ــذيال ــسمة  ١,٦٨ كــان عــددهم  ن ال ــون ن  ملي
 كـان و. ١٩٩١راكـز حتـضراً يف عـام         وندهوك هي أكثر امل    مدينةو. يعيشون يف مناطق حضرية   

__________ 
 .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، التقرير القطري األول، إدارة شؤون املرأةاتفاقية القضاء عل )٢( 
 .٢، ص ١٩٩٠الوكالة الكندية للتنمية الدولية، التقرير القطري، ناميبيا،  )٣( 
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ــة٣١حــوايل  ــن  يف املائ ــوع م ــدهوك  جمم ــشون يف ون ــسكان يعي ــسكان يف   تو.  ال ــدد ال ــد ع زاي
كـرب معـدل   أ، وهو ١٩٩٥ و١٩٩١ ي فيما بني عام يف املائة ٥,٤وندهوك مبعدل سنوي قدرة     

 نـسمة،  ٢٠٠ ٠٠٠ونـدهوك حبـوايل     قدر عدد سكان     ١٩٩٧ويف عام   . منو سنوي يف التاريخ   
وتــشري التقــديرات إىل أن تعــداد ســكان .  يف الدولــةاحلــضرمــا ميثــل حــوايل نــصف ســكان أي 

 نتيجة للـهجرة الناجتـة عـن النمـو امللحـوظ الـذي              ٢٠١٠وندهوك سوف يتضاعف حبلول عام      
 )٤(.ة غري رمسيتانطوستميأخذ شكل 

دل  فــإن متوسـط معــ ٢٠٠٠ والـصحي يف ناميبيــا لعـام   الــدميوغرايفوطبقـاً لالستقـصاء    
  املعـدل الـسابق وهـو    عـن  يف املائـة   ٢٢ ه قـدر  اوهـذا ميثـل اخنفاضـ     ،  لاطفـ أ ٤,٢اخلصوبة كـان    

وخاصـة تعلـيم    ويفترض أن هذا االخنفاض قد نتج عن زيادة التعلـيم،           . ١٩٩٢ل يف   اطفأ ٥,٤
 )٥(.يدز الوبائياإل/املكتسب  نقص املناعةمتالزمةاملرأة، وعن االخنفاض يف اخلصوبة الناتج عن 

 ٦٢ عامـا للـذكور و  ٥٨ يقـدر حبـوايل   ١٩٩١ العمر املتوقع عند املـيالد يف عـام     وكان 
تتوقــع أن يكــون العمــر  تقــديرات  فــإن ال٢٠٠١ويف غيــاب اإلحــصاءات لعــام  . عامــاً لإلنــاث

وقد اخنفـضت الوفيـات يف الرضـع        .  عاماً ٥٤,١ عاماً وللمرأة    ٥٠,٦املتوقع للرجل هو حوايل     
 ا رضــيع٣٨,١ إىل ١٩٩٢ و ١٩٨٨ ي بــني عــامحــي رضــيع ١ ٠٠٠  رضــيعا لكــل٥٧مــن 
 أشـار االستقـصاء     ٢٠٠٠ويف عـام    . ٢٠٠٠ و ١٩٩٦ ي  بـني عـام     حـي  رضـيع    ١ ٠٠٠لكل  

 اخلمس سنوات للفترة فيما بـني       سن الصحي يف ناميبيا إىل أن معدل الوفيات حتت          الدميوغرايف
لـذي كـان     ثلـث املعـدل ا     ها يعـد حتـسناً قـدر      ممـ ،  ١ ٠٠٠ لكـل    ٦٢ كـان    ٢٠٠٠ حىت   ١٩٩٦
 .١٩٩٢ إىل ١٩٨٨يف الفترة من  ١ ٠٠٠  لكل٩١,٦

 اهلياكل االقتصادية ٣-١
 ٦ ٠٨١ هـو  قيقـي  كان الناتج احمللـي اإلمجـايل احل       ١٩٩٠ يف عام     ناميبيا عند استقالل  

 ٤ ٥٢٠وهـ  ١٩٩٠ثابتـة لعـام     ال سـعار باأل للفـرد ي  حلقيقـ  ا القوميمليون دوالر نامييب والدخل     
  العقـــد التـــايلعلـــى مـــدى و، االســـتقاللمـــنثـــىن عـــشر عامـــاً إبعـــد  وواآلن. ا ناميبيـــادوالر

 إىل ٦ ٠٨١ ، مـن   يف املائـة   ٣٩  حبوايل اإلمجايل، زاد الناتج احمللي     ١٩٩٩-١٩٩٠ ،لالستقالل
ــدخل ال    ٨ ٤٥٣ ــامييب، يف حــني زاد ال ــون دوالر ن ــرد  ملي ــي للف ــومي احلقيق  يف ٤,٨ حبــوايل ق
 )٦(.ا ناميبيا دوالر٤ ٧٣٥ إىل ٤ ٥٢٠ ، مناملائة

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤( 
 .٢٠٠١وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية،   )٥( 
 .٢٠٠٠املكتب املركزي لإلحصاء،   )٦( 
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 دوراً عــدينلعــب قطــاع التي و- هــي الــسائدة يف االقتــصاد النــامييب األوليــةالــصناعات  
 ودخـل   اإلمجايلمسامهته يف الناتج احمللي     ال يستند فقط إىل      دور   وهو ، االقتصاد  هذا اً يف يرئيس

ع القطـا   هـذا  مـسامهة  أن   إال.  احلكومي دخلمسامهته يف ال  إىل   أيضا إمنا    و التصدير واالستثمار 
  يف املائـة ١٤,٦ إىل) ١٩٨٩-١٩٨٣(  يف املائـة ٢١ قد اخنفـضت مـن    اإلمجايليف الناتج احمللي    

ــاج القطــاع يف االخنفــاض يف كــل مــن    اجتــاه اســتمر٢٠٠٢ويف عــام ). ٢٠٠٠-١٩٩٠(  إنت
ــاجم و واملــاس ــاجفقــد اخنفــض  . احملــاجراملن ــسباملــاس إنت ــة٥,١ ة بن  أن االســتثمار إال ، يف املائ

  يف املائـة   ١٤,٩و  يف املائـة   ١٥,٣ الثابـت ظـل ثابتـاً عنـد           اإلمجايل ال امل رأسكجزء من تكوين    
 إىل  يف املائـة   ٧٠ مـن    تالتـصدير اخنفـض    مـسامهته يف دخـل       ولكـن  ، علـي التـوايل    ني الفتـرت  أثناء
 . على التوايل يف املائة٥٤

 القطاع بدرجة كـبرية علـى عوامـل خارجيـة مثـل حالـة االقتـصاد العـاملي                   أداءويعتمد   
  فالكـسـاد .يبيـا  ناممـاس  إنتاجبل منظمة املبيعات املركزية علي ة من ق ـ املفروض قطريةصة ال احلو

 االزدهـار  أن املعادن ينـتج عنـه انكمـاش يف القطـاع، يف حـني           أسعارالذي يصاحبه اخنفاض يف     
 )٧(. يف ناميبياتعدين وبالتايل يفيد قطاع الأعلى وأسعار زيادة يف الطلب إىليؤدي 

وعـصب قطـاع الزراعـة هـو املاشـية          . ة هي القطاع الرئيسي يف اقتـصاد ناميبيـا        والزراع 
ويف عـام  . األمطـار كثـر فيهـا   ت الـيت طق ا يف املنـ والدخنواخلراف، يف حني يزرع الذرة والقمح     

ــاتج احمللـــي  ٨ ســـاهم القطـــاع حبـــوايل  ١٩٩٨  ويف الـــسلع قيقـــي احلاإلمجـــايل يف املائـــة يف النـ
وقــد ســجل قطــاع الزراعــة   )٨(. القــوى العاملــةجممــوعاملائــة مــن  يف ٢٥ ميثــل وهــواملــصدرة، 

 يف يف املائـة  ٤,٣زيـادة قـدرها   ، بينمـا حـدثت       ٢٠٠١ يف املائـة يف عـام        ١١,٤اخنفاضاًَ قـدره    
 العـدد الثابـت للماشـية يف    إىلمعدل النمـو الـسليب   يعود و. ٢٠٠٠ ناتج الصناعة يف عام     إمجايل
 . زيادة جوهريةلذي حدثت فيها ٢٠٠٠ بعام قورن ما إذا ٢٠٠١عام 

 فيؤثر اجلفـاف بدرجـة كـبرية علـى        ، علي الظروف املناخية   أساساً القطاع   أداءيعتمد  و 
 مقاومـة  أكثـر  منتجـات   إىلالتحول  إذا ما أمكن    و.  معدالت منو سلبية   يؤدي إىل ناتج القطاع و  

ألمطــار، ، وإذا مــا حتــسنت الظــروف املناخيــة خاصــة يف موســم ا للجفــاف مثــل التبــغ والقطــن
ــن شــأنه أ   ــذلك م ــن   نف ــشكل   ميكــن القطــاع م ــواؤم ب ــضلالت ــة  أف ــع الظــروف املناخي ويف .  م

 بعمــل مــزارع تبــغ وقطــن بــدالً مــن الــذرة يف باازفــة قــام بعــض الفالحــني األخــريةالــسنوات 
 ٤ ٨٠٠ إىل ١٩٩٧/١٩٩٨ يف اً طنــ١ ١٦٠  القطــن مــنقيسوتــفمــثالً زاد . املنــاطق املمطــرة

__________ 
 .٢٠٠٢ة التخطيط القومي، هيئ  )٧( 
 .٢٠٠١الدليل التجاري لناميبيا،   )٨( 
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 يف بعـض املنـاطق احملليـة        واألرز حماصـيل القطـن والتبـغ        إدخالوقد مت   . ١٩٩٨/١٩٩٩طن يف   
 )٩(.على شكل مشاريع رائدة

 العنــب علــى ضــفاف ــر إنتــاج يف ية التنافــســا يف اســتغالل ميزأيــضاوبــدأت ناميبيــا  
ــج ــدف. األوران ــة  األراضــي ت زادق ــادة هائل  ٣٢مل تتجــاوز   مــن مــساحة  املزروعــة بالعنــب زي

ــد اســتق  ــارا عن ــا إىلهكت ــار١ ٠٢٨ الل ناميبي ــر  ١٩٩٩ يف ا هكت ــاح أكث  ١ ٤٠٠ مــن، ممــا أت
 )١٠(. فرصة عمل مومسية٢ ١٠٠ إىل باإلضافةفرصة عمل دائمة 

يف  ١٠ك بـصورة ملحوظـة ليـساهم حبـوايل          امسـ األصـيد   ومنذ االستقالل توسع قطـاع       
وسـجل   )١١(.١٩٩٨رة يف    يف املائة يف السلع املصد     ٢٩ احلقيقي و  اإلمجايلاملائة يف الناتج احمللي     

 يف املائـة    ٢,٩ورن بزيـادة قـدرها      قـ مـا   إذا   ٢٠٠١يف املائة يف عـام       ٧,٧القطاع اخنفاضاً قدرة    
الـسمك املـستغلة    أنـواع   و )١٢(.وكـان ذلـك بـسبب اخنفـاض يف صـيد الـسمك            . يف العام السابق  

سنوك وجيــرى صــيد مســك موســى والــ. بلــشار والراهــب والنــازيل واملاكاريــل والكركنــدال هــي
 . بطول الساحليالقاروالتونة على اجلرف 

 اهلياكل السياسية ٤-١
ــة     ــامييب دميوقراطي ــتور الن ــضمن الدس ــى   ي ــوم عل ــدد  تق ــى  واألحــزابتع ــوق عل احلق
ــية ــاتاألساس ــتور يكــرسو.  واحلري ــني    الدس ــصل ب ــدأ الف ــسلطمب ــة  ال ــشريعية والتنفيذي ات الت
ويـتم انتخـاب    .  اجلمهوريـة  ذي يرأسه رئيس   ال جملس الوزراء، والفرع التنفيذي هو     .والقضائية
 كـل   تني متتـاليتني  دكـم مـ   قـضي يف احل    ي أنكـن   ومي،  األصـوات  أغلبيةباالقتراع املباشر ب  الرئيس  
عـضواً منتخبـاً     ٧٢ وـا     الوطنيـة  ن مـن اجلمعيـة    ان التـشريعي  اويتكـون الـس   .  سنوات ٥منهما  
اثـنني  الـس الـوطين ويتكـون مـن         بل الرئيس ملدة مخـس سـنوات، و        بالتعيني من ق   أعضاءوستة  
ويـتم انتخـام ملـدة سـت         ،)١٣( اجلغرافية الثالثة عـشر يف ناميبيـا       األقاليممثلني من كل من     من امل 

 . اإلقليمية االس أعضاءسنوات من 

__________ 
 .٢٠٠٢هيئة التخطيط القومي،   )٩( 
 )١٠(  Kalili ،٢٠٠٠. 
 .٢٠٠١الدليل التجاري لناميبيا،   )١١( 
 .٢٠٠١كزي لإلحصاء، راملكتب امل  )١٢( 
ــا هــي   )١٣(  ــة يف ناميبي  وكــاراس، وكافــانغو، ومخــاس،  كــابريفي، وإرونعــو، وهــارداب، : املنــاطق اجلغرافي

 .وكونني، وأوهانغوينا، وأوماهيك، وأوموسايت، وأوشانا، وأوشيكوتو، وأوجتوزندجوبا
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القــوانني بــالرغم مــن اعتراضــات إقــرار وتقتــرح اجلمعيــة الوطنيــة التــشريع وهلــا ســلطة  
ويراجع الـس الـوطين مـشاريع       .  ثلثي الس  أغلبية علي موافقة     ما حصلت  إذاالس الوطين   

 .القرارات اليت تصدرها اجلمعية الوطنية
 انعقـدت  الـيت  األخـرية  يف االنتخابـات القوميـة   اآلتيـة  السياسية األحزابوقد شاركت   

 – عدد املقاعد اليت حصل عليها كـل حـزب        ، حسب ترتيب  ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول يف  
 ،)COD( نيالـدميقراطي حـزب    و ؛٧،  )DTA(  وحتـالف ترـال الـدميقراطي      ؛٥٥ بو،حزب سـوا  

 .١ ،)MAG (والعملوجمموعة الرقابة ؛ ٢، )UDF(  واجلبهة الدميقراطية املتحدة؛٧
 .اهلياكل القانونية ٥-١

 واحملـاكم  ليـا العليـا واحملكمـة الع  الدستورية يتكون النظام القانوين يف ناميبيا من احملكمة   
 القـانون العـريف، ولكـن سـوف         إدارةوتستمر احملاكم التقليديـة يف      . يا الدولة قضاهيئة   و ،ىناألد

ــا  الدســتوريةوتقــوم احملكمــة.  قــانون حمــاكم اتمــع إدخــاليــتغري ذلــك مــع   ــالنظر يف ” العلي ب
 )١٤( ... “احملكمـة رفوعة ضد أحكام تلـك      االستئنافات امل و ام الصادرة عن احملكمة العليا    حكاأل

، واحلكـم فيهـا    املدنيـة واجلنائيـة      لقـضايا لنظر يف مجيـع ا    با” يالحملكمة الع تص ا اً للدستور خت  وطبق
 )١٥(....“دستورأحكام التفسري وتطبيق تتعلق بمبا يف ذلك القضايا اليت 

علـى   إاليـتم فـصلهم    ويضمن الدستور حريـة القـضاة، ويـتم تعيينـهم ملـدى احليـاة وال            
 املظـامل هـي حبـث       أمـني وواجبات  .  تصرف جسيمة  إساءةسبب   ب أو العقلية عدم القدرة    أساس

تــصرفات اهليئـــات  علــى  رقابـــة بالقــوم  ي واحلريــات وأن  األساســـيةشــكاوى انتــهاك احلقــوق    
تنفيـذ  املسؤولة عـن    احلكوميةواملدعي العام واحملامي العام مها السلطة     .  يف احلكومة  نيولؤواملس

 .لقواننيا
  التمييز ضد املرأةأشكاليع تطبيق اتفاقية القضاء على مج ٠-٢

، فإنـه علـى الـدول    املـرأة  التمييـز ضـد   أشـكال  اتفاقية القضاء علـى مجيـع      ألحكامطبقاً   
 التــدابري الــيت مت بني، يــاألقــل ســنوات علــى أربــع اللجنــة كــل إىلوطــين  تقــدمي تقريــر األعــضاء

 املتحـدة   األمـم  إىل هلـا     تقرير أول وقد قدمت ناميبيا     )١٦(. االتفاقية أحكامجل تنفيذ   أاختاذها من   
 .١٩٩٧ يوليه/متوزيف 

__________ 
 من دستور ناميبيا) ٢(٧٩املادة  )١٤( 
 من دستور ناميبيا) ٢(٨٠املادة   )١٥( 
 .٣، ص ١٩٩٠األمم املتحدة، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،   )١٦( 
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 تنظر يف التقارير املقدمة من الـدول        اليت مت فحص التقرير بدقة من قبل اللجنة         أنبعد  و 
 اللجنــة علــى ناميبيــا لــصراحتها  أثنــتوقــد . ، وضــعت اللجنــة تعليقاــا علــى التقريــر األعــضاء
 علـى االتفاقيـة     هاتـصديق علـى    ناميبيـا    اأيـض وهنأت اللجنـة    .  اجليد للتقرير  عدادولإل وللتفاصيل

 )١٧(. التقريرإعداد املنظمات غري احلكومية يف وإشراكدون حتفظ 
ــة    ــة إصــالح جلنــة بتأســيس أيــضاوقــد رحبــت اللجن  قــانون وبإصــدار القــانون والتنمي

 التـشريع اجلديـد     إصـدار أعربـت عـن األمـل يف أن يـتم قريبـا              املتـزوجني، و   األفـراد املساواة بـني    
 )١٨(.لللطف

ــة علــى   أن إال  ــا  أــا اللجنــة الحظــت املــشاكل الــثالث التالي  عراقيــل يف برنــامج ناميبي
قـوق  حبالتمييز الناتج عن القانون العريف، والغياب العام للمعرفة العامـة           : للمساواة بني اجلنسني  

 . وبالقانون، والفقر الذي مينع غالبية النساء يف ناميبيا من حتقيق تطلعاناإلنسان
 القــوانني تــأثري و،اإلجيــايب عمــل للفعــال التطبيــق البــشأن أخــرىمقترحــات عرضــت و 

، “للغاويـات ” والرعايـة الـصحية   ،اإلجهـاض  وقـوانني   ، والعنـف ضـد املـرأة      ،العرفية على املرأة  
 .ومحل املراهقات، وغري ذلك

 بـــدعوة مجيـــع املكاتـــب احلكوميـــة جملـــس الـــوزراءواســـتجابة هلـــذه املقترحـــات قـــام  
 لتطبيـق هـذه املقترحـات    أفكـار  إىلدراسة توصيات اللجنـة والوصـول    لارات والوكاالت   والوز

ــا  ــرأة إدارة إىلوتوجيهه ــؤون امل ــى مالحظــات   و.  ش ــاء عل ــة بن ــمجلن  املتحــدة حــول دور  األم
لمـشاركة يف عمليـة اسـتمرار      ل أيـضا املنظمات غري احلكومية، مت دعوة املنظمات غري احلكومية         

 . التمييز ضد املرأةأشكال على مجيع اتفاقية القضاءتطبيق 
،  األول تقريـر علـى ال   تغطية مجيع حتفظات اللجنة      يال يدع  هذا التقرير    أنوبالرغم من    

ذه اسـتجابة هلـ    ١٩٩٧عـام    منـذ    بـشأن املـسائل اجلنـسانية      الكثري   إجنازنه مت   بأقول   ال نه يكفي فإ
 وزارة  إىليف مكتـب الـرئيس       شـؤون املـرأة      إدارةهم تطور هو ترقية     أ و أولوكان  . التحفظات

، فـإن  )بـشرية وماديـة  ( وبالرغم من بعض العراقيل   .ةلوكاملة خاصة بشؤون املرأة ورعاية الطف     
 األنــشطةجــل تطــوير أ ختــدم كمنــصة ذات كفــاءة عاليــة مــن  ألــا إجنــازاًجمــرد وجودهــا يعــد 

 . نسانيةاجل

__________ 
املــساعدة القانونيــة أســسته إدارة شــؤون املــرأة الــيت كانــت قائمــة حينــذاك إلعــداد أول تقريــر  مركــز   )١٧( 

 .قطري
 )١٨(  Dianne Hubbard, Namibia and CEDAW, 1997. 
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وهـذه  . همـاً علمـا م  اجلنـسني م  الوطنية يف جمال املساواة بني      سياسة  ال كان اعتماد ثانياً،   
 اإلشـراف الـسياسة اجلنـسانية و    جـل تطبيـق وتنـسيق       أ مـن    األسـس  وتـضع    اإلطارالسياسة حتدد   

 .هذا التقريرقي  ٢ املادةترد مزيد من التفاصيل حول املوضوع يف مناقشة و. ي تنفيذهاعل
ون احملــاكم  قــانشروع مــنالعرفيــة، فــإ يف القــوانني اجلنــسنيبــني وفيمــا يتعلــق بــالتمييز  
احملـاكم التقليديـة لكـي      اختـصاصات وسـلطات      نظم الربملان سوف يـ    أمامحالياً  عروض  احمللية امل 
عـن التـدابري الـيت سـتتخذ مـن          مزيد من التفاصـيل      ٢  املادة ترد يف و. الدستورأحكام   مع   تتواءم

 .يالتمييز اجلنسجل القضاء على أ
 وبــالقوانني، فــإن الــسياسة انيةاإلنــسوحــول موضــوع غيــاب املعرفــة العامــة بــاحلقوق   

تــشجيع املــرأة علــى االلتحــاق ب خاصــاً  التزامــاًتتــضمن وطنيــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسنيال
يف عـدد الطالبـات يف كليـة        مـؤخرا   الزيـادة امللحوظـة      ويـشهد علـى ذلـك     . قانونيـة الوظائف  الب

عدات القانونيــة، وهــو خــذ مركــز املــساأ املــستوى العملــي فقــد لــىوع. احلقــوق جبامعــة ناميبيــا
 عـن طريـق     يف متنـاول القواعـد الـشعبية      بادرة جلعـل القـانون      زمام امل منظمة غري حكومية حملية،     

تعكـف حاليـا علـى       ةلوالطفرعاية  املرأة و شؤون   وزارة   ، كما أن  ترمجة وتبسيط بعض القوانني   
 .ختلفة املاألقاليم القانونية يف األمية عمل حملو ش ورإعداد وتنظيم

 قـانون العنـف   وأيـضا  ،)٢٠٠٠  لعـام ٨ رقم   قانونال(الغتصاب  كافحة ا د قانون م  ويع 
جـل مكافحـة    أ الـيت اختـذت مـن        اإلجـراءات مـن بعـض     ) ٢٠٠٣ لعـام    ١٣رقم  قانون  ال(املرتيل  

  حــاالت االغتــصاب االغتــصاب قــانون اللجنــة بــأن يغطــيأوصــتوكمــا . املــرأةالعنــف ضــد 
تتنـاول املـادة   و.  يغطـي االغتـصاب داخـل الـزواج     فإن قانون مكافحة االغتصاب    داخل الزواج 

 . من التفصيلءبشي ةأاملرالعنف ضد  من هذا التقرير مسألة ٣
 حتـسني   إىل) ١٩٩٨ لعـام    ٢٩  رقم قانونال( )توظيفال (اإلجيايبقانون العمل   يهدف  و 
ب مـن  قني يف القوى العاملة الرمسية، وذلك عن طريق الطلـ     ا املع واألفراد املرأةو  السود مشاركة

 ذات جـدول    اإلجيـايب  عمـل  خطـط لل   بإعـداد موظفاً القيام    ٥٠ من   أكثراملديرين الذين يديرون    
 مـن   ،جزئياً،  اإلجيايب تشرف على برامج العمل      اليت العمال   إنصافتكون جلنة   تو. زمين واضح 

 :على النحو التايل عشر عضواً ة مخس مكونة منلجنةالو .املعنيةالفئات  من كل أفراد

 ؛) يف القانون باسم املفوضإليهاملشار ( سالرئي • 
  ميثلون الدولة؛عضاءأ ٤ • 
 ؛نقابات العمال نميثالأرباب العمل، واثنان  منظمات ن ميثالعضوان • 



CEDAW/C/NAM/2-3  
 

05-51005 25 
 

  أي ذوي احلاجات اخلاصة، واملرأة، عضوان عن كل فئة من الفئات املعنية • 
 .قنياواملع 

 ممـا لـز    إذا ني الدائم األعضاء حمل   واحليلبدائل   أعضاء على تعيني    أيضاوينص القانون    
  .األمر

 أحكــامجــل تنفيــذ أبــل احلكومــة مــن  اختــذت مــن قالــيت اإلجــراءاتهــذه هــي بعــض  
ــة ــدى التطــرق إىل املــ     و. االتفاقي ــات ل ــن املعلوم ــد م ــرد مزي ــن   احملــواد ت ــر ع ــذا التقري ددة يف ه

 .لتمييز ضد املرأة اأشكالجل القضاء على مجيع أ اختذا احلكومة من اليت اإلجراءات
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 ةتطبيق ناميبيا لالتفاقي: ٢اجلزء 
 املرأةب الدستورية املتعلقة األحكام :١املادة 

 ١٠ وتـنص املـادة   .  اجلـنس  أسـاس متييـز علـى     شكل صريح أي     الدستور النامييب ب   ظرحي 
 :يليالتمييز على ما عدم حول املساواة و

 . القانونأمامسواء  األفرادمجيع  )١(” 
اجلـنس أو اللـون أو العـرق         النـوع أو  أسـاس    فرد علـى     أي التمييز ضد    وزجي ال )٢( 

  “. االقتصاديةأوأو األصل أو الديانة أو املعتقد أو احلالة االجتماعية 
علـى  ركـز بـشكل خـاص     الـيت ت   ، العمـل اإلجيـايب    عـن  مـن الدسـتور      ٢٣املـادة   وتكمل   

 : ونصها كما يلي،هذه املادةموضوع املرأة، 
 نصري والعمل اإلجيايبالفصل الع ١-١
لوجيـة الفـصل العنـصري الـيت عـاىن منـها غالبيـة             يو ممارسة التمييـز العنـصري وأيد      حتظر )١(

. هلـا تـرويج   للذه املمارسـات و   العقوبـة اجلنائيـة هلـ     الربملان  يقرر  ، و  كثريا الشعب النامييب 
اسـتياء   اجلنائية أي عقوبـة يراهـا الربملـان ضـرورية ألغـراض التعـبري عـن                  وتطبق احملاكم 

 .ذه املمارساتورفضه هلالشعب النامييب 
 مـن  اتتـشريع سـن مـا يلـزم مـن      أعـاله مـا مينـع الربملـان مـن          ١٠يف حمتوى املادة    يس  ل )٢(

بــصوره مباشــرة أو غــري مباشــرة يف الظلــم عــن األشــخاص الــذين أضــريوا   رفــع اشــأ
 أو ممارسـات    داخل ناميبيا من مظامل اجتماعيـة أو اقتـصادية أو تعليميـة بـسبب قـوانني               

ــا مـــضى، أو مـــن تطبيـــق سياســـات وبـــرامج ـــدف إىل ضـــبط اخللـــل     عنـــصرية فيمـ
االجتماعي أو االقتصادي أو التعليمي يف اتمع النامييب الناتج عن قـوانني وممارسـات              
التمييز املاضـية، أو مـن الوصـول إىل هيكـل مـوزون للخـدمات العامـة ولقـوة الـشرطة                     

 .نوولقوة الدفاع وخلدمات السج
ــشريع وجيــوز،   ــذ الت ــق أي سياســات أو ممارســات يف  اتيف تنفي ــد ســياق  وتطبي  ٢البن

أن املرأة يف ناميبيا قد عانت تقليدياً من متييز خـاص وأـا             أن يؤخذ يف االعتبار     أعاله،  
 متكينها من أن تلعب دوراً كـامالً ومتـساوياً وفعـاالً يف احليـاة               إىلحتتاج إىل التشجيع و   
 .اعية واالقتصادية يف الدولةالسياسية واالجتم
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 اليت تشري بالتحديد إىل املساواة بـني        ١٤املادة  حكم  ويضاف إىل هذه األحكام العامة       
 مـن الدسـتور     ١٤األمور املتعلقـة بـالزواج وباألسـرة يف املـادة           كذلك   و ،املرأة والرجل 

 .النامييب
 األسرة ٢-١
 أو  مـن ناحيـة اجلـنس      قيـود  دون أي    ،ةالسن القانوني بلوغ  املرأة عند   ولرجل  لكل من ا   )١(

ــة أو        ــة االجتماعي ــد أو احلال ــة أو املعتق ــسية أو الديان ــرق األصــلي أو اجلن ــون أو الع الل
إطـار  يف  حقوق متساوية    اهمكل من ول. االقتصادية، احلق يف الزواج ويف تأسيس أسرة      

 .افضهبعد  وية أالزوجاستمرار احلياة أثناء سواء الزواج 
 .ملوافقة احلرة والكاملة للزوجني املعنينييتم الزواج با )٢(

واألحكام األخرى يف الدستور النامييب املعنية باملـساواة للمـرأة موجـودة يف فـصل غـري         
 يف حـد  ملزمـة وبـالرغم مـن أن هـذه األسـس غـري      . إلزامي حول أسس سياسـة الدولـة      

طبيـق قـوانني     حمكمة، إال أن الغرض منها هو توجيـه احلكومـة إىل اختـاذ وت              أيذاا يف   
 واألســس احملتــواة يف )١٩(. القــوانني املبنيــة عليهــافــسريمــن شــأا أن توجــه احملــاكم يف ت

، ضـمن مـا     اختـاذ سياسـات ـدف     ب تلزم الدولة    “لشعبالرفاه ل  عزيزت”  عن ٩٥املادة  
 :إىل ما يليدف إليه، 

ملـشاركة  املـساواة يف الفـرص للمـرأة ومتكينـها مـن ا           سن التشريعات اليت تكفل      )أ(” 
تـضمن احلكومــة حتديـداً تطبيــق   و .يف ناميبيــااتمـع  الكاملـة يف مجيـع جمــاالت   

ضـافة  اإلو تقـوم احلكومـة ب     . لرجـل واملـرأة   جـور بـني ا    أسس عدم التمييز يف األ    
الـــوالدة بتـــوفري مزايـــا ذلـــك بالـــسعي، مـــن خـــالل التـــشريعات املناســـبة،  إىل

 .مومةاملتعلقة باألاألخرى وامليزات 
 عـدم  صـحة وقـوة العمـال مـن الرجـال والنـساء، و             ات الـيت تكفـل    التشريعسن   )ب( 

 تــهم حاجواســتغالل املــواطنني صــغار الــسن، وعــدم إجبــاراســتغالل األطفــال 
 . يف جماالت غري مناسبة ألعمارهم أو لقومالدخول علىاالقتصادية 

 اخلاصــة االحتياجــات ذويلعــاطلني واملعــوقني ول ات الــيت تكفــلالتــشريعســن  )ج( 
واملظلومني مميزات اجتماعية ومـساعدات حيـددها الربملـان حبيـث تكـون عادلـة        

 “... الدولة، مع مراعاة مواردويف املتناول

__________ 
 . أعاله٢انظر الفقرة   )١٩( 
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 أمناط التمييز ٣-١
أن االتفاقيـة     من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            ١املادة  يتبني من    

 .قصودامل من التمييز املقصود وغري هدف كالستت
ــا يف عــام       ت احملكمــة فــسر١٩٩٩يف قــضية مــايبورج ضــد البنــك التجــاري يف ناميبي

 مــن الدســتور، كمــا ســبق  ١٠ املــادةف.  النــامييبالدســتورمــن ١٦ و١٠ تني لناميبيــا املــاداالعليــ
 . ذكره، تنص على املساواة واحلرية وحتظر التمييز

احملكمـة االبتدائيـة    قـرار    ليـا ويف هذه القضية استأنفت السيدة مـايبورج إىل احملكمـة الع           
ــ ــدفع مبلــغ ب ــا ١١٥ ٩٢٧,٩٢ أن تقــوم هــي ب ــاً للبنــك التجــاري يف ناميبي وقــد .  دوالراً ناميبي

ن البنـك   إاعترفت السيدة مايبورج بأا قـد اقترضـت املبلـغ مـن البنـك التجـاري لكنـها قالـت                     
 قـانون   واعتمـدت الـسيدة مـايبورج علـى       . التجاري كـان جيـب أن يقاضـي زوجهـا بـدالً منـها             

 .عريف يف دفاعها
 املـرأة املتزوجـة يف أسـرة        ه ال جيـوز مقاضـاة     أنـ بالقانون العريف يف هـذا الـصدد        يقضي  و 
مقاضاة زوجها بدالً منها ألنه هو الذي يدير العقـار وهـو املـسئول              ات، وإمنا ميكن     عقار متتلك
 التجـارة وبالتـايل    أن تكـون املـرأة هـي التـاجر أو صـاحبة       هـو  هذا القانون من  واالستثناء  . عنها

 .ميكن مقاضاا على أنشطتها
 . أو صاحبة جتارةة السيدة مايبورج كوا تاجرأنكرتوقد  

وجـدت احملكمـة أن   ) ستناقش فيمـا يلـي  ( واستناداً إىل قضية مولر ضد الرئيس وغريها  
ــانون العــريف   ــى أســاس   ينطــوي علــى متي حكــم الق ــز ضــد الزوجــات عل نس، ممــا اجلــي

ــادة   ــع امل ــارض م ــتور ) ٢( ١٠ يتع ــك ألن . مــن الدس ــريف  ذل ــل مــع  القــانون الع يتعام
وهــذا االخــتالف يف التعامــل يــؤدي إىل التمييــز  .  بــشكل خمتلــفالزوجــاتواألزواج 

 .على أساس اجلنس
مـن الدسـتور ألن   ) ١( ١٦ وقد وجـدت احملكمـة أيـضاً أن احلكـم يتعـارض مـع املـادة          

دت احملكمـة أيـضا أن احلكـم        جـ وقـد و  . واجاألزواج والزوجات من حقهـم املـساواة أثنـاء الـز          
أن حـق املـساواة مـبين علـى فكـرة           من منطلـق    من الدستور،   ) ١( ٨ينتهك حق الكرامة، املادة     

 .كل فرد كرامة إنسانية متساويةلأن 
ما إذا كان احلكم قد أصبح غـري دسـتوري وغـري قـانوين عنـدما                في احملكمة   توقد نظر  
عنـدما مت تطبيـق قـانون املـساواة     أنه مل يبطل إال     ، أم   ١٩٩٠مارس  /آذار ٢١ الدستور يف    صدر

ن ذلــك أل. ١٩٩٦ هيوليــ/متــوز ١٥يف ) ١٩٩٦لعــام  ١ رقــم قــانونال( بــني األفــراد املتــزوجني
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، إال أن البنـك  )٢٠(١٩٩٦ يوليـه /متـوز  ١٥عـت علـى عقـد القـرض قبـل      السيدة مـايبورج قـد وقَّ     
 . التجاري قام مبقاضاا بعد هذا التاريخ

ــدما    ) ١( ٦٦ املــادةح وتــسم  مــن الدســتور بــأن يــستمر القــانون العــريف نافــذاً، إال عن
رض مـع   ان حكـم القـانون العـريف قـد تعـ          مبـا أ  وقد حكمت احملكمـة أنـه       . يتعارض مع الدستور  

وحكمـت احملكمـة    .  االسـتقالل  عنـد الدسـتور   بعـد صـدور      غري دستوري    يصبحالدستور، فإنه   
 . السيدة مايبورج وبالتايل مت رفض استئنافها أن يقاضي ميكنهبأن البنك التجاري

 نياجلنسبني  للقضاء على التمييز  العامةالسياسةتدابري : ٢ املادة
 س اجلن على أساسمبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وحظر التمييز ١-٢

ففـي  .  مبا ال يـدع جمـاالً للـشك يف الدسـتور النـامييب             راسخ   اجلنسنيبني  مبدأ املساواة    
أي متييز ضـد أي     بيتساوى مجيع األفراد أمام القانون وال يسمح        ” من الدستور    ١٠ ادةنص امل 

ــى  ــرد علـ ــاسفـ ــه أو عر أسـ ــاللته أو لونـ ــسه أو سـ ــ جنـ ــلهقـ ــة  ... ه أو أصـ ــه االجتماعيـ أو حالتـ
  )٢١(.“واالقتصادية

لغـي  أ و،وقد جرم قانون العمل التمييز على أساس اجلـنس يف معظـم نـواحي التوظيـف           
 وذلـك عـن طريـق سلـسلة مـن           ، يف الـضرائب   اجلنسنيبني  ئب على الدخل التمييز     قانون الضرا 

وقــد طبقــت حكومــة مجهوريــة ناميبيــا قــانون املــساواة بــني األفــراد   . التعــديالت علــى القــانون
 كـريس وساهم قانون املساواة بني األفـراد املتـزوجني بدرجـة كـبرية يف ت          . ١٩٩٦املتزوجني يف   

وسـيتم مناقـشة هـذا القـانون بالتفـصيل           .املتزوجني يف الزجيات املدنية    بني   اجلنسنيبني  املساواة  
  . من هذا التقرير١٥يف الفصل 

.  يف ظــل القــانون العــريفاجلنــسنيبــني  اهتمامــاً للتمييــز وتعطــي احلكومــة حاليــاً أيــضاً 
 وسـلطات   اختـصاصات  قانون حملاكم اتمـع أمـام الربملـان مـن شـأنه أن يـنظم                 شروعوهناك م 

أن  الـذي ميكـن      “القـانون العـريف   ”ق الدستور عن طريق حتديد      يطبيعزز ت ن  أ التقليدية و  كمااحمل
 .تماشى مع الدستور النامييبي التقليدية حبيث تطبقه احملاكم

 
 
 

__________ 
 .يشار إليه فيما يلي بقانون املساواة بني األشخاص املتزوجني  )٢٠( 
 .١٠ملادة الدستور النامييب، ا  )٢١( 
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  التمييزمن أعمالمحاية املرأة  ٢-٢
 ن أعمـال  مجل محاية املرأة    أ، ومن   ني باجلنس تعلقة واالهتمامات امل  سائلا ملواجهة امل  ايف جمهود 

ــد، ا  ــز بالتحدي ــدتالتميي ــسياسة      عتم ــا، ضــمن إجراءاــا األخــرى، ال الوطنيــة  حكومــة ناميبي
 .١٩٩٧يف نوفمربللمساواة بني اجلنسني، 

ــسياسة ال   ــه لل ــةويف تقدمي ــدكتور ســ   وطني ــا، ال ــة ناميبي ــيس مجهوري ــال رئ ــا ـ ق ام نوجوم
 :يلي ما

 ةإجراءاـا وبراجمهـا مهمـ    يف مجيع سياسات احلكومـة و  ساين التكامل اجلن  ضرورةن  إ”
 ... ومحايتها ضمااجداً ألن حقوق املرأة جيب

ــال ن االأ... ــننتق ــوم أنم ــرأة ”  مفه ــيت تناضــل  وحــدهاامل ــي ال ــراف ” إىل “ ه االعت
  من شأنه أن يعيد إدخال احتياجات املـرأة يف النطـاق األوسـع             “اجلنسنياملساواة بني   ب

 الفـــرص لكـــل مـــن املـــرأة يساو تـــ، وهـــو مـــا يـــصب يف تأكيـــدوالتنميـــةللمـــساواة 
 )٢٢(.“والرجل

شؤون املـرأة يف ذلـك الوقـت، وهـي اآلن وزيـرة شـؤون املـرأة        لـ  ة العامـة ديرقالت املـ  و 
 :، السيدة نيتو ميبو ناندى نداتواهةلوورعاية الطف
، إال أن الفقــر بــني اجلنــسني املــساواة كــرس مبــدأبــالرغم مــن أن الدســتور النــامييب ي”

ــة   . بالنــسبة لألنثــىيتزايــد بدرجــة أكــرب   وســلوك اتمــع مــن خــالل تــصرفات تقليدي
 .وثقافية ما زال ينتج عنه االعتقاد بأن املرأة البد أن تلعب دوراً ثانوياً

إال أن مقاومـة    .  املساواة بني املرأة والرجـل     تعزيزت جهود كثرية يف حماوالت      بذلوقد  
ــالتغــيري مــا زالــت واضــحة بــالرغم مــن تكثيــف    ذ بعــض يــنفت ومــن نيةنــساربامج اجلال
وجيب اسـتخدام التعلـيم     . اجلنسنيبني  التشريعات اليت دف إىل الوصول إىل املساواة        

 يف مجيـع أوجـه   اجلنسنيبني  التحول االجتماعي إىل املساواة عزيزوالتدريب من أجل ت   
 “.ا وغريهة االقتصاديلتنميةاحلياة مثل الصحة والتعليم وا

  نينساة بني اجلوطنية للمساوالسياسة ال ١-٢-٢
ية يف جممــل التنميــة االجتماعيــة ان املواضــيع اجلنــسمــاجأمهيــة إداالعتــراف ببــالرغم مــن  

االقتــصادية يف ناميبيــا منــذ االســتقالل، وأن الدســتور النــامييب مــبين علــى أســس املــساواة بــني  و
وقــد مت . ييبالرجــل واملــرأة، إال أن التمييــز ضــد املــرأة اســتمر يف غالبيــة قطاعــات اتمــع النــام  

__________ 
 .١٩٩٧السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني،   )٢٢( 
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 التمييـز املـبين     وضع السياسة الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني علـى أسـاس هـذه اخللفيـة وحملاربـة                 
 .على اجلنس
 عزيـز  ته الـذي ميكـن عـن طريقـ    طار اإلنياجلنسالوطنية للمساواة بني   وحتدد السياسة   ”

وطنيـــة الــسياسة ال وبدقــة أكثـــر، فــإن   .  واحلفـــاظ عليهــا الدســتورية املبــادئ  ودعــم  
األمـور  رصـد   ق و يلتطبيـق وتنـس    ساسـ األوتـضع   اإلطـار   حتـدد    نينسلمساواة بني اجل  ل

عـزز إدارة وختطـيط عمليـة التنميـة يف          ، مبا ي  اجلنسنيذات الصلة باملساواة بني     احلساسة  
 )٢٣(“.القطاعات املختلفة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية لدولة ناميبيا

يف اتمع النامييب، فإن الـسياسة      ) للذكر(جلنسي   اإلقرار باستمرار وجود التحيز ا     ومع 
 سوف تدعم اجلهود اليت دف إىل حتسني اإلدراك لـدى صـناع         نينسوطنية للمساواة بني اجل   ال

ــشعب،         ــة ال ــة وعام ــق ووكــاالت التنمي ــى التطبي ــائمني عل ــسياسة واملخططــني والق ــام بال أحك
ن ي ودور املـرأة والرجـل كـشركاء متـساو        الدستور فيما يتعلق حبالة املساواة بـني املـرأة والرجـل          

 .تنميةاليف عملية 
احلكومــة أن وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني تلــزم  

لتحقيـق  املرأة واملساواة بني املرأة والرجل مها شرطان رئيـسيان          متكني  تستمر يف االعتراف بأن     
 جلميــع الـــشعب  ة واالقتـــصاديةثقافيــ ال وةتماعيـــجاال وةسياسياألمــن واالســتقرار يف احليـــاة الــ   

 .النامييب
 : وذا الصدد فإن علي احلكومة أن

ــالتوازي مــع العمــل اإلجيــايب، يف دعــم تكامــل     •  ساواة بــني املــرأة واملــقــضايا تــستمر، ب
 . والقطاعية واحملليةوطنيةت التنمية الابادر يف اإلطار الرئيسي ملاجلنسني

 .يدة للمرأة يف اختاذ القرار يف مجيع جماالت اتمع النامييبتدعم املشاركة املتزا • 

وطنيــة  الدســتور، وخطــة التنميــة ال للتوجيهــات الــواردة يفــتم باــاالت التاليــة وفقــاً • 
 يناجلنـــساعمـــل األفريقـــي وبرنـــامج المنـــهاج العمـــل بـــيجني ومنـــهاج عمـــل األوىل و

 :ةلورة شؤون املرأة ورعاية الطفلجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وأهداف وزال

 .القضايا اجلنسانية، والقضاء على الفقر، والتنمية الريفية ▪  
 .التوازن اجلنساين يف التعليم والتدريب ▪  
 .القضايا اجلنسانية والصحة اإلجنابية ▪  

__________ 
 .١٩٩٧السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني،   )٢٣( 
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 .العنف ضد املرأة والطفل ▪  
 .القضايا اجلنسانية والتطور االقتصادي ▪  
 .نساين يف السلطة ويف اختاذ القرارالتوازن اجل ▪  
 .املعلومات والتعليم واالتصال ▪  
 .القضايا اجلنسانية وإدارة البيئة ▪  
 .الطفلة األنثى ▪  
 .القضايا اجلنسانية والشؤون القانونية ▪  
 .آليات الرصد ▪  

ول  آليات الرصد، جتري مناقـشة اـاالت العـشرة احملـددة لالهتمـام يف فـص                عداوفيما   
 .أخرى من هذا التقرير

 آليات الرصد يف السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني ٢-٢-٢
 :يلي من أجل ضمان التطبيق الكفء للسياسة، مت إنشاء ما 
 لإلشـراف علـى إدمـاج النظـرة اجلنـسانية يف مجيـع              -مراكز تنسيق للقـضايا اجلنـسانية        

ات احلكوميــة األخــرى وخمتلــف اهليئــات الــسياسات والــربامج الــيت تــضعها الــوزارات واملؤســس
 .على كل من املستوى الوطين والقطاعي واحمللي

 . للتأكد من تنفيذ مجيع السياسات والربامج اليت مت تطويرها-جلنة التنسيق للشبكة اجلنسانية 
  يفتقـدم الجـل تقيـيم مـدى    أ كـل سـنتني مـن        عقـد  ي -الوطين لتبادل املعلومـات   نتدى  امل 

 .وغري ذلك من القوانني الوطنية املتعلقة ا نينسوطنية للمساواة بني اجلتطبيق السياسة ال
تطبيـق  املكلفـة ب   سـوف تكـون اهليئـة القانونيـة          -نينـس وطنية للمساواة بـني اجل    اللجنة ال  
عــدم  بــسبب لــآلنإال أن هــذه اهليئــة غــري موجــودة . نياجلنــس الوطنيــة للمــساواة بــني الــسياسة
 .يذيفتنالقانون الصدور 

 نينسوطنية للمساواة بني اجلعمل الخطة ال ٣-٢-٢
يف عــام ) ٢٠٠٣-١٩٩٨(ني نــسوطنيــة للمــساواة بــني اجل مت البــدء يف خطــة العمــل ال  
ويـتم اسـتخدام خطـة    .  شـئون املـرأة يف مكتـب الـرئيس      إدارة من قبل ما كان يـسمى بـ        ١٩٩٨
ألـا حتـدد    ني  نـس اجلوطنيـة للمـساواة بـني       مـع الـسياسة ال    ني  نـس وطنية للمساواة بني اجل   العمل ال 

 .لتطبيقاألهداف القومية والناتج املتوقع والفعاليات الالزمة ل
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 مـن خـالل نـشر       متكني املرأة  املساواة عن طريق     يززعية هو ت  وطنوهدف خطة العمل ال    
الوصل الشبكي مـع سـائر الفعاليـات وإشـاعة الـوعي بالقـضايا اجلنـسانية                املعلومات والتنسيق و  
لمــرأة لكــون يجــل ضــمان أن أ التقــدم مــن والــسياسات ورصــد نيانوقــلوالــدعوة إىل إصــالح ا

والرجل والطفل وذوي اإلعاقات مشاركة متساوية وكاملـة يف التطـور الـسياسي واالقتـصادي      
 .واالجتماعي والثقايف

 نينسوطنية للمساواة بني اجلالتطبيق السياسة  ٤-٢-٢
وطنيـة للمـساواة بـني      عمـل ال   وخطـة ال   نينـس وطنيـة للمـساواة بـني اجل      ال كانت السياسة  

 يف  علـى املـساواة بـني اجلنـسني         التخطيط لعـدة أنـشطة تركـز       توجيهأدوات رئيسية يف    ني  نساجل
ن يف  ون حكوميـ  و غري حكومية أخـري يف ناميبيـا وقـد شـارك موظفـ             نظماتوزارات خمتلفة وم  

ال يف اـــ اإلجيـــايب  للعمـــلالتخطـــيط عزيـــزبعـــض اـــاالت يف التـــدريب الـــذي يهـــدف إىل ت
 .يناجلنسا

ــة   ــتظم         ملإال أن الدول ــل واملن ــاج الكام ــق اإلدم ــى طري ــدر الكــايف عل ــد بالق ــدم بع تتق
اخلاصـة  التزاماـا وأهـدافها      اإلمنائية للوفاء ب    سياساا وبراجمها ومشاريعها   يف للمنظور اجلنساين 

 .اجلنسنيوالتكافؤ بني ملساواة با
 كجــزء مــن )٢٤()األخطــار والفــرصوالقــوة والــضعف ( SWOTوقــد مت القيــام بتحليــل  

ــام   ــصميم نظ ــسانية اإلدارةت ــن  ) GMS( اجلن ــك م ــسياسة ال   أوذل ــق ال ــسهيل تطبي ــة جــل ت وطني
 حتديـد طبيعـة ومــستوى القـدرة املوجـودة الالزمــة      علــىني، وذلـك عمـالً  نــسللمـساواة بـني اجل  

ريــق هــذا أمكــن عــن ط و)٢٥(.يف ناميبيــار اجلنــساين يف صــلب اهتمامــات الدولــة ودمــاج املنظــإل
دمـاج اجلنـساين املطلوبـة، وهـذه         لعمليـة اإل   احتديعوائق اليت ال تزال متثل      بعض ال التحليل حتديد   

 :العوائق هي
 :ما يلي املستوى السياسي مت مالحظة لىع 

بـني   ضد املساواة    ةسلبيتزال توجد مواقف    ، ال    العليا ادة السياسي يبالرغم من دعم الق    • 
 . الربامج الرئيسيةيف اجلنسنيبني ملساواة  ومع ميش مواضيع ااجلنسني

__________ 
قامت بإجراء التحليل بعثة من جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا برياسة هيلـدا تادريـا، املستـشار                   )٢٤( 

 .٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاينة االقتصادية ألفريقيا، يف اخلاص املعين باملسائل اجلنسانية يف اللجن
 هيوليـ /اللجنة االقتصادية ألفريقيت، تقرير عن بعثة إىل ناميبيا، برنامج إدمـاج املنظـور اجلنـساين، متـوز                  )٢٥( 

 .٢٧، ص٢٠٠٢
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  التقـدم باآلمال املعقودة يف هلذا الغرض صيصهااملوارد املالية والبشرية اليت مت خت     ال تفي    • 
 . اجلنسني بنيملساواةعلى طريق ا

، نفيــذت واضــحة للاســتراتيجيةعــدم وجــود وفيمــا يتعلــق بالــسياسة اجلنــسانية، لــوحظ   
نفيـذ  ن عـدم الت إ ليست وثيقة قانونيـة وبالتـايل فـ        ،ني، مثالً نسواة بني اجل  وطنية للمسا ال فالسياسة

آليـات  وغري واضـحة فيمـا يتعلـق ب   فضفاضة خطة العمل و. ال يعترب جرمية يعاقب عليها القانون   
وال  نياجلنـس بـني    العالقـة    تنـاول عـدم املـساواة يف       وال ت  نميـة تركز علـى املـرأة والت     التنفيذ، فهي   
  . بالتحولاملسائل املتعلقة

 : املستوى املؤسسي علىيللوحظ ما يو 
إدمـاج هـذا     تنـسيق    فعال إلدماج السياسة اجلنسانية، ولذلك يـصعب      ال يوجد برنامج     • 

 .املستوى القومياملنظور على 
اختـصاص  وال  القطاعيـة  يف الـوزارات إلدماج املنظور اجلنـساين   رمسي هيكلال يوجد   • 

 .سانية اجلنملراكز تنسيق الشؤونواضح 
 :ملوزعة حسب اجلنسالبيانات ا 

 . حبث مكثف عن املواضيع اجلنسانية احلرجةأيمل يتم عمل  • 
والوصــول إليهــا وزعــة حــسب اجلــنس، يوجــد كــم حمــدود مــن البيانــات اجلنــسانية امل  • 

 .ن التحليل اجلنساين ال ميكن أن يتم بكفاءةإحمدود، وبالتايل ف
 املادية/ البشرية- املواردصيصخت 

 نإاجلنــساين، فــ  علــى إدمــاج املنظــورالعمــلإدراك قيمــة  عــام يف قــصورلوجــود نظــرا  • 
 .ستوياتحمدودة على خمتلف امل) بشرية والاليةامل (املوارد املخصصة هلذا العمل

 :ما يلي مستوى الربامج، لوحظ لىوع 

يب اإلجيـا كالعمـل  ( وبـرامج اإلنـصاف   اجلنـسني بـني   بالرغم من وجود بعـض املـساواة       • 
ــشاريع ــرأة متكــني اوم ــدة قطاعــات ومؤســسات فــ  ) مل ــزام لن االإيف ع ــساواة بت ــني امل ب
 جنـسانية إجيابيـة، وذلـك        عمل  إىل برامج  تترجم يف الواقع    ال  تنفيذها  وخطط اجلنسني

 . إىل حد مازال سلبياًي الاملرأة جتاه التطور واملساواة موقف ن أل
 والتقييملرصد ا 
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صـد الفعـال    جل الر أمن  آلليات املؤسسية   دوات املؤسسة أو ا    إىل تقوية األ   ةجاهناك ح  • 
 وااللتزامــات الــيت نينــسوطنيــة للمــساواة بــني اجل الــسياسة اللتنفيــذتقيــيم ال وواملــستمر

 .اجلنسنيبني   والتكافؤبتقدم املرأة واملساواة على نفسها فيما يتعلق احلكومةطعتها ق
رصـد وتقيـيم    ل)  واألدوات ملهـارات املـوظفني وا   مـن (حمـدودة   وى قـدرات    توجد سـ  ال   • 

 .املستوى القوميإدماج املنظور اجلنساين على 
إدماج املنظـور اجلنـساين     جل ضمان كفاءة    أنه من   أ SWOTتحليل  النتائج  يتضح من   و 

 : ما يلينفيذن احلكومة تقوم بتإ مجيع املستويات، فلىالربامج والسياسات عيف 
 مجيــع لــىجلنــساين عا تعزيــز املنظــورجــل أ  مــستمر ومنــتظم مــنات بــشكلقــدرالبنــاء  • 

 .املستويات يف كل من املؤسسات العامة واخلاصة
 .اجلنساين تعزيز املنظور موارد مناسبة لوتعينيالتحول املؤسسي  • 
من أجل زيادة التزام عمليـة التخطـيط         ة تركز على قضايا اجلنسني    ث منتظم احبإجراء أ  • 

 . بني اجلنسنياإلمنائي بتحقيق املساواة واإلنصاف
٣-٢ العامة واملؤسساتالسلطاتبل التمييز من ق  

بالرغم من أن الدستور النامييب يضمن املـساواة وحيظـر التمييـز املـبين علـى اجلـنس، إال              
وسـوف  . أن املرأة ما زالت غري ممثلة أو ممثلة بنسبة ضئيلة يف معظم اهليئات واملؤسسات العامة              

 . فيما يلي٧ يل يف املادةهذا املوضوع بالتفصتناول يتم 
 أو منظمــة أو شــخص أيبــل لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن ق     لخطــوات  ٤-٢

 مؤسسة 
جيـب احتـرام وتطبيـق      ” نـه أ، الـيت تـنص بوضـوح علـى          )٢٦(٥ بالرغم مـن وجـود املـادة       

    جهـزة  األ ومجيـع    ة والقـضائي  ة والتشريعي ةذيينفسلطات الت بل ال احلقوق واحلريات األساسية من ق
 تطلبــ ةأي حالــ تــسجل نــه ملأ مــن الدســتور النــامييب، إال )٢٧()د (٩١ واملــادة “....ةيــاحلكوم

متييـز ضـد املـرأة مـن        التـصدي ألحـداث     جل  أمن  أو قدمت   عرضت   مساعدة حكومية أو  فيها  
بل اهليئات اخلاصةق. 

__________ 
 .الدستور النامييب  )٢٦( 
ــادة   )٢٧(  ــأن  ) د) (٩(املـ ــامل بـ ــة باملمارســـات يبحـــث يف الـــش”تعطـــي الـــسلطة ألمـــني املظـ كاوى املتعلقـ

والتصرفات اليت يقوم ا أفراد أو شركات أو مؤسسات خاصة أخرى حيث تـزعم الـشكاوى حـدوث انتـهاك       
 .“حلقوق اإلنسان واحلريات اليت يكفلها الدستور
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  ضد املرأةاً متييزاجلزائية الوطنية اليت تشكل األحكام إلغاء ٥-٢
) ١٩٧٧ لعـام    ٥١ القـانون (  يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ائيـة قليلـة   توجد أحكام جز   

عدم جواز التفتيش أو الفحص الذايت للمرأة إال بواسطة امـرأة        تنص على    ٣٧ و ٢٩يف املادتني   
 إال أن هـذه     .ةليـست بالـضرورة متييزيـ     لكنـها   بني الرجل واملـرأة و    تفرق بوضوح   هي  و،  أخرى

 علـى عـدم جـواز تفتـيش أو فحـص           جنـسياً وتـنص    حياديـة األحكام جيب تغيريها حبيث تصبح      
 .أي شخص ذاتياً إال بواسطة أفراد من نفس جنسه

 قتل األطفال ١-٥-٢
يقتـضي  وهـذا جمـال     .  الـشابات   األمهـات  بني، خاصة   تزداد شيوعاً قتل األطفال جرمية     

  عـن تـوافر    فـضالً نع احلمل واإلجهـاض،     مب لالجتاهات املتعلقة عمق  أهم  ف مع   املزيد من الدراسة  
،  الـشابات  إال أن املشكلة غري مقتـصرة علـى األمهـات         .  الشابات ألمهاتل وافيةعم  دخدمات  

القـبض علـى امـرأة    قامـت قبـل عـدة أسـابيع بإلقـاء       شرطةالـ ”ن أفقد أبلغت صحيفة أسبوعية ب  
حيتـاج   وهـذه مـشكلة خطـرية        )٢٨(.“ عاماً الامها بقتل وليدها الصغري بعد الـوالدة        ٤٤عمرها  

 .وقت طويلها إىل حل
 اإلجهاض ٢-٥-٢

ــا      ــيم يف ناميبي ــاض والتعق ــانون اإلجه ــضي ق ــانون  (يق ــام ٢الق ــرأة  ) ١٩٧٥ لع ــأن امل ب
ترتكــب جرميــة إذا أقــدمت علــى إجهــاض جنينــها أو إــاء محلــها، إال يف حــاالت حمــدودة          

 .بعض النسوةاكمة حملوقد مت استخدام هذا القانون كأساس  )٢٩(.جدا
 :التاليةاإلجهاض أبلغ عن حاالت لشرطة، وطبقاً ل

__________ 
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٤ – ١٨ناميبيا اليوم،   )٢٨( 
 لى حياة املرأة؛عندما يكون يف استمرار احلمل خطر ع )أ(  )٢٩( 
 عندما يشكل خطراً شديداً على صحتها البدنية؛ )ب(  
 عندما يشكل خطراً شديداً على سالمتها العقلية؛ )ج(  
ا يكون هناك احتمال كبري بإصابة الطفل الذي سيولد بعاهة بدنية من نـوع يـسبب لـه                  ــعندم )د(  

 إعاقة خطرية وغري قابل للعالج؛  
ك احتمال كبري بإصابة الطفل الذي سيولد بعاهة ذهنية مـن نـوع يـسبب لـه                 عندما يكون هنا   )هـ(  

 إعاقة خطرية وغري قابل للعالج؛  
 إذا ثبت أن احلمل كان نتيجة سفاح احملارم؛ )و(  
 .إذا ثبت أن احلمل كان نتيجة اغتصاب ) ز(  
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 عدد احلاالت اليت مت اإلبالغ عنها السنة
١٢ ١٩٩٦ 
١٤ ١٩٩٧ 
١٤ ١٩٩٨ 
٧ ١٩٩٩ 
٦ ٢٠٠٠ 
٧ ٢٠٠١ 
 ١٢ أغسطس/ آب٣١ حىت ٢٠٠٢

 
، ولكـن   ١٩٩٦حـول اإلجهـاض يف عـام        شروع قـانون     وزارة الصحة م   اقترحتوقد   

، وهـذا  هلـذا القـانون  بـذين  ميبيـا مل يكونـوا حم  ناالـشعب يف  ن غالبيـة   أل١٩٩٩مت سحبه يف عام   
 اتمـع حـول أخطـار اإلجهـاض غـري       توعيـة جـل   أإىل مزيد من العمل من       أن األمر حيتاج     يعين

 .القانوين
 سجيناتال ٣-٥-٢

ففـي  . عدد السجينات يف ناميبيا ال ميثل سوى نـسبة صـغرية جـداً مـن نـزالء الـسجون             
ــسمرب  ــاث يف   ٢٠٠٢ديـ ــسبة اإلنـ ــن نـ ــن  مل تكـ ــد عـ ــسجون تزيـ ــة٥الـ ــن  يف املائـ ــوع  مـ جممـ
قـد كـان    ف)٣٠(.الـيت وضـعت يف تقريرنـا األول        يف املائـة     ٤وهذه النـسبة تزيـد عـن نـسبة          .الرتالء

 سـجيناً   ٥ ٤٣٢ هـو  ٢٠٠١عـام    خمتلفـة يف     عدد األفراد املسجونني يف ناميبيا ألسـباب      جمموع  
القتــل وحماولــة القتــل والــسرقة تراوحــت اجلــرائم الــيت عوقبــوا عليهــا بــني  و.  امــرأة٣٠٤منــهم 

 .املنازل وسرقتهااقتحام املخدرات والتزوير واالجتار يف وسرقة املاشية و
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةللمساواة يف احلماية العامة : ٣ املادة
 االغتصاب ١-٣

 عـن حـوايل      الشرطة يتم كل عام إبالغ   و. يف ناميبيا قلقا بالغا   االغتصاب  يثري موضوع    
 حـاالت االغتـصاب     نأ ويعتقـد اخلـرباء      )٣١(. حالة حماولة اغتصاب   ١٥٠ حالة اغتصاب و   ٦٠٠

 ،١٩٩٩ و ١٩٩٥وفيمـا بـني عـام       .  حالـة  ٢٠كـل   مـن    املبلغ عنـها ال تزيـد عـن حالـة واحـدة           
__________ 

 .٢٥، ص١٩٩٥جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،   )٣٠( 
توقعـات  : ، الرعاية االجتماعيـة وعـدم املـساواة       )SIAPAC(ار االجتماعية وحتليل السياسات     تقييم اآلث   )٣١( 

 .٨٩، ص٢٠٣٠-٢٠٠٢
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 حالـة يف    ٦٠١ و ٥٤٣كان عـدد احلـاالت الـيت مت اإلبـالغ عنـها ثابتـاً نـسبياً وتتـراوح مـا بـني                       
وهناك اجتـاه عـام      . يف املائة  ١٧ حالة بزيادة قدرها     ٧٠٥زاد العدد إىل     ٢٠٠٠ويف عام   . العام
 . مما جيعلها مشكلة مستدمية،زيادة العنف ضد املرأة والطفلحنو 

النساء والفتيـات هـي الـاليت       ويف حني أن هذه األرقام تشمل الرجال واألوالد، إال أن            
نه حـىت األطفـال الـصغار يف     أاكم  احملتظهر سجالت   و.  يف املقام األول   جلنسييتعرضن للعنف ا  

غتــصاب يف عرضــوا لال قــد تا عامــ٨٥ يف عمــر تاري والنــساء الكــب واحــدعــاممــن قــل أن ـســ
 وهـذه الوقـائع     .وقد تعرضت أيضا بعض النساء يف فترات محلـهن األخـرية لالغتـصاب             .ناميبيا

         نها جرميـة قـوة     بل الشخص املغتصب، ولك   تشري إىل أن االغتصاب ليس ناجتاً عن استفزاز من ق
 أو  هن دوافعهـم هـي الغـضب أو الكـر         أويصف املغتصبون أنفسهم بـ    . تستخدم اجلنس كسالح  

 )٣٢(. وليست اإلرضاء اجلنسي-هانة أو اإلذالل أو اإلاهليمنة
 ا يعرف بعـضهم الـبعض، إمـا عـضو         اومعظم حاالت االغتصاب يف ناميبيا تشمل أفراد       

 احلـاالت غـري املبلـغ       تـصل نـسبة   قـد   و.  لألسـرة  ا معروفـ  ا أو فـرد   ا شخـصي  امن األسرة أو صديق   
نطـاق  يف  ” تشمل معارف وألم يفـضلون حـل األمـر        ألا   من احلاالت     يف املائة  ٩٥ إىل   عنها

 عن حاالت االغتـصاب خوفـاً مـن         شرطةال يتم إبالغ ال    ويف املناطق الريفية كثرياً ما    . “األسرة
وأحيانـا ال يـتم اإلبـالغ       . اين أسـرة اجلـ    ن أسرة الـشاكي تفـضل حـل املـشكلة مـع           االنتقام أو أل  
 )٣٣(. مستوصف أو نقطة شرطة قريبةدألنه ال يوج

حاالت االغتصاب ذات الطبيعة الفظـة، قـدمت منظمـات          من  واستجابة للعدد املتزايد     
 جلنـــة اإلصـــالح إىلمـــن جمـــاالت متنوعـــة اجتماعيـــة وسياســـية التماســـات إىل وزارة العـــدل و

االغتـصاب توقـع عقوبـات أكثـر صـرامة          بـشأن   قـوانني جديـدة     سـن    جلأالقانوين والتنمية من    
تعريـف االغتـصاب وإزالـة اسـتثناء        من أجـل إعـادة النظـر يف         ، و ناة الذين تثبت إدانتهم   على اجل 

 . وما إىل ذلك املتزوجنيبنياالغتصاب 
 مـع امـرأة بـدون       شـرعي  جنـسي غـري      اتـصال ”بأنـه   االغتصاب   يعرف   فالقانون القدمي  
 :نها ما يليمأوجه قصور أساسية ذا التعريف وهل. “رضاها
 .مل يدع إمكانية للرجال أو األوالد لتوجيه مة االغتصابأنه  • 
ن مل يــدع إمكانيــة للزوجــات لتوجيــه مــة االغتــصاب ضــد أزواجهــن، وذلــك ألأنــه  • 

 .“مشروعغري ” د اجلنسي بني األفراد املتزوجني ال يعاإليالج
__________ 

 .٢٠٠٤ديان هبارد،   )٣٢( 
 .٢٠٠١ديان هبارد،   )٣٣( 
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.  بـدالً مـن اإلجبـار أو القهـر الـذي يـستخدمه املغتـصب               وافقـة نه يركز على مسألة امل    أ • 
ــسأل يف احملكمــة عــن تارخيهــا اجلنــسي     وهــذا يعــين  ــرأة الــيت اغتــصبت ســوف ت  أن امل

وهـذا جيعـل   . مـا كانـت تفعلـه وقـت االغتـصاب       أويـده وسلوكها، أو عمـا كانـت تر     
 .كأا هي اليت حتاكمضحية تشعر واملرأة ال

ــه، مــن وجهــة نظــر   •  ــانون، ال أن إال إذا حــدث إيــالج يف فــرج  االغتــصاب ال حيــدث ق
 .األنثى

 يف ناميبيـا يف     )٣٤()٢٠٠٠ لعـام    ٨  رقـم  قـانون ال( االغتـصاب    كافحةقانون م صدر  وقد   
. تـشريعية تقـدماً عـن االغتـصاب يف العـامل          الصيغ  الـ أكثـر   وصف بأنـه    و. ٢٠٠٠ هيوني/حزيران

تعمـد  ”أنـه   االغتـصاب ب   )٣٥()٢٠٠٠عـام    ل ٨  رقـم  قانونال( االغتصابفحة  اكويعرف قانون م  
وتعريف التصرف اجلنسي يغطـي غالبيـة أنـواع         . “اإلكراهالقيام بتصرف جنسي حتت ظروف      

 :، أياالتصال اجلنسي
 . آخر، حىت ألبسط درجةفرج شخص العضو الذكري يف يالجإ • 
 .فم أو يف القناة الشرجية لشخص أخرالإدخال العضو الذكري يف  • 
 .أو يف القناة الشرجيةالفرج  جزء من اجلسم يف أيإدخال  • 
 . أو يف القناة الشرجيةالفرج جزء من جسم حيوان يف أيإدخال  • 
 .أو القناة الشرجيةالفرج يف جسم غريب إدخال أي  • 
 . اإلثارة املهبلية أشكالأو أي شكل مناإلبظار  • 
ن القــانون ، حيــث إالعــامل أكثــر قــوانني االغتــصاب تقــدماً يف  مــنوهــذا القــانون يعــد • 

يغتــصب الرجــل كــأن ”  الــزوجني ال جيــرم االغتــصاب بــني االغتــصاببــشأنالــسابق 
ن هـذه اجلـرائم مل يـتم تعريفهـا قانونيـاً علـى           ، ذلـك أل   األنثى، واغتصاب غري    “زوجته

 ).٨٠: ١٩٩٧ليبنج وليبو ( أا اغتصاب، ولكن على أا اعتداء ال أخالقي
ــف   ــشمل تعريـ ــروف اإل” ويـ ــراهظـ ــوة أ  ا“كـ ــتخدام القـ ــد بالـــ  وسـ  ستخدامهاالتهديـ

 .فرد من االستغالل غري العادل لآلخرالواحلاالت األخرى اليت متكن 

__________ 
 .يشار إليه فيما بعد بقانون مكافحة االغتصاب  )٣٤( 
 .٢٠٠١، مركز املساعدة القانونية،  دليل قانون مكافحة االغتصاب  )٣٥( 
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 زوجهــا باالغتــصاب، اــامالتعريــف القــدمي لالغتــصاب، ال ميكــن للزوجــة   يف إطــارو 
 أن أي زواج  اجلديـد علـى     اب  ـاالغتـص كافحـة    قانون م  نصوي. استخدام القوة بغض النظر عن    

وهـذا ينطبـق علـى الـزواج        . ال ميكن أن تكون دفاعاً عن مـة االغتـصاب           أخرى أو أي عالقة  
 .املدين والزواج العريف كما ينطبق على أي عالقات أخرى

فحـىت يف   .  االغتصاب سن املوافقة لكـل مـن األوالد والبنـات          فحةاكوقد رفع قانون م    
واملـشكو يف   سـنة    ١٤شاكي حتـت سـن      غياب القوة أو القهر، فان االغتصاب يقع إذا كـان الـ           

 ١٥قـل عقوبـة الغتـصاب طفـل هـي      أأن  يـنص القـانون علـى       و. كرب منه بثالث سـنوات    أحقه  
 .أقصاها السجن مدى احلياةوعاماً، 

ــانون م    ــديل ق ــآلداب املمارســات كافحــة ويعطــي تع ــة ل ــألوالد   املنافي ــة إضــافية ل  محاي
القانون إذا مت اتصال جنـسي مـع طفـل           هذا   مبوجبوتثبت اجلرمية   . سنة١٦والبنات حتت سن    

قـل مرتبـة مـن      أإال أـا جرميـة      .  سـنوات  ٣بـل فـرد يكـربه بـأكثر مـن            عاماً مـن ق    ١٦حتت سن   
 مبوجـب والعقوبـة  . “تصرف غري حمترم أو غـري أخالقـي  أي  ” االغتصاب وأوسع جماالً وتشمل   

دوالر نــامييب أو  ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ هــي) بعــد تعديلــه(املنافيــة لــآلداب قــانون حماربــة املمارســات 
 .تا العقوبتنيعشر سنوات سجن أو كل

وهنــاك ثــالث . جــاين عقوبــة دنيــا صــارمة لل علــى قــانون مكافحــة االغتــصابيــنصو 
 عامـاً، علـى     ١٥ أو   ١٠ أو   ٥  هـي   تكـون أدىن عقوبـة     ،للجرمية األوىل . تصنيفات ألدىن عقوبة  

 عامـاً  ٤٥ أو ٢٠ أو ١٠ن أدىن عقوبـة هـي       إ فـ  أمـا ملعتـاد اإلجـرام     . حسب ظروف االغتصاب  
 .صاب هي السجن مدى احلياةرمية االغتوأقصى عقوبة جل. على حسب ظروف االغتصاب

ال إذا  إ  ال تكون احملاكمة علنية طوال نظر القـضية        قانون مكافحة االغتصاب  مبوجب  و 
بـأن تكـون    طلـب   الن  إ، فـ  “٢١حتـت سـن     ”ا  حـدث دعي  إذا كـان املـ    و. لكدعي غري ذ  طلب امل 

ويعاقب القانون أيضا على نـشر      .  أو ويل أمره   ملدعي ا ويبأجيب أن يقدمه أحد       علنية كمةااحمل
املغتـصب الـذي    ويعاقـب   . اكيـف عـن هويـة الـش      ـ معلومات من شاا أن تؤدي إىل الكـش        أي

بــسبب ) HIV (بــشرية املناعــة ال لفــريوس نقــص يتعمــد أن يعــرض الــشاكي مــن االغتــصاب    
أي فــرد عمــداً إىل خطــر العــدوى بفــريوس تعــريض  كمــا أن .قــل عقوبــةأأقــصى باالغتــصاب 

 .  لالام اجلنائي مبحاولة القتل، باإلضافة إىل مة االغتصابانقص املناعة البشرية يعد أساس
 :بعض القضايا اليت مت التعامل معها يف ظل قانون مكافحة االغتصاب 
  بالـسجن   حكـم عليـه    ، عامـاً  ١١طفلـة عمرهـا     اغتـصب   عاماً   ٥٧رجل عمره    )١( 

 ).٢٠٠٠فرباير / شباط١٩ (ة سن١٥
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  بالـسجن  حكـم عليـه   ،   سـنوات  ٨ عاماً اغتصب طفلة عمرها      ٤٢رجل عمره    )٢( 
 .)٢٠٠٠مايو / أيار١٩ (ة سن١٢

 عامــاً واعتــدى بــصورة ال ١٣ عامــاً اغتــصب طفلــة عمرهــا  ٢٥رجــل عمــره  )٣( 
ــة علــى طفــل عمــره    ــه ٣أخالقي ــسجن ســنوات، حكــم علي  عــن ة ســن١٦  بال

 )٢٠٠٠مايو / أيار٢( ال أخالقيال عن االعتداء االغتصاب وسنتني
  عليـه بالـسجن   حكـم ،سنوات١٠ عاماً اغتصب طفلة عمرها      ٢٥رجل عمره    )٤( 

 ).٢٠٠٠ مارس/ آذار٢٣ (ة سن٢٧
 العنف املرتيل ٢-٣

االغتــصاب وأســاليب العنــف األخــرى ضــد املــرأة والطفــل مثــل العنــف توجــد جــرائم  
ال بــني و وأخــرى طبقــة اجتماعيــةع الطبقــات ال فــرق بــني يف مجيــاملــرتيل والتحــرش باألطفــال 

 املـرأة هـي      فـإن  يف كل احلاالت  و،   بني جنس وآخر وال تنحصر يف سن معينة        العنصر وآخر و  
تم اإلبـالغ عنـها     يـ  حالـة عنـف مـرتيل        ٢٠٠٠فمـثالً، يف أكثـر مـن         .يف املقـام األول   اليت تعـاين    

.  مـن الـذكور    يف املائـة   ١٤وا مـن اإلنـاث،      من الـضحاي  يف املائة    ٨٦جند أن   للشرطة كل عام،    
 )٣٦(.نساءمن ال يف املائة ٧والرجال، يكون اجلناة من  من احلاالت يف املائة ٩٣ويف 

 العوامـل املـسامهة يف      املخـدرات هـي أهـم     ن الفقر والبطالة و   إ ف قوةعالقات ال بالنسبة ل و 
يــا يف إطــار العالقــات  جــرائم العنــف يف ناميبجممــوعأكثــر مــن مخــس وحيــدث . العنــف املــرتيل

 .املرتلية
ن الغالبيـة العظمـى حلـاالت العنـف املـرتيل ال            إاالغتصاب، ف كما هو احلال يف جرائم      و 

طبقـــاً لوحـــدة محايـــة املـــرأة والطفـــل أســـباب عـــدم اإلبـــالغ، و.  للـــشرطةهايـــتم اإلبـــالغ عنـــ
)WCPU(  ،إىل ةاملـساف بعـد   و، واجلهل بالقوانني وحبقـوقهم ، يتعارض مع التقاليد ذلك أن: هي 

 النتقـام،  واخلـوف مـن ا     ، واخلوف من رد فعـل غـري متعـاطف مـن قبـل الـشرطة               ،مكان اإلبالغ 
 )٣٧(.العواقب على أسرهماخلوف من و

وقــد أدى االنتـــشار الواســع والنـــسبة العاليــة للعنـــف ضــد املـــرأة والطفــل إىل حتـــرك       
 احلكومـة مطـالبني بإصـالح     إىلتالتماسـا وتقـدمي   املهـتمني واملـواطنني   املـدين   تمـع منظمات ا 

 بدأت جلنة إصـالح القـانون       ١٩٩٦وبالتايل، فمنذ عام    . اخلدمات االجتماعية حتسني  القانون و 
. عـن العنـف ضـد املـرأة والطفـل         شـامل   مـشروع   يف إعـداد    والتنمية بالتعاون مـع وزارة العـدل        

__________ 
 .٢٠٠٠وزارة شؤون املرأة ورعاية الطفولة   )٣٦( 
 .٢٠٠٠وحدة محاية املرأة والطفل   )٣٧( 
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باب ذلـك؛  أسـ ديـد   حقوق اإلنسان للمرأة والطفل، وحت  انتهاكتعريف  : وأهداف املشروع هي  
 .هذه احلقوقتعزيز  و، اإلجراءات الالزمة للوقاية واحلمايةديدوحت

 ٢١رئيس نوجومـا، يف االحتفـال بيـوم االسـتقالل يف            لـ ولدعم هذه اإلجراءات، قـال ا      
ــرأة والطفــل يف     ”: نإ ٢٠٠١مــاس /آذار ــادة العنــف ضــد امل ــها قلقــة بــسبب زي ــة بأكمل الدول

.  مــن قبــل مجيــع أفــراد جمتمعنــاهناتنــا وبناتنــا احتــراموجيــب أن يكــون ألمهاتنــا وأخو. جمتمعنــا
اخلـوف  وهـن يف مـأمن مـن     وقت من النهار أو الليـل  أيوجيب أن يكون هلن حرية احلركة يف  

يف  جمموعـة مـن الرجـال        أي  فرد أو  أيمن اهلجوم عليهن وانتهاك حقوقهن وحريان من قبل         
 .“ا وعرضهاطول ناميبي

التنمية مشروع قانون العنف املـرتيل بعـد عقـد مـؤمترات قوميـة              اقترحت جلنة إصالح القانون و    
 توقــد متــ. مطولــة ولقــاءات علميــة وورش عمــل وزيــارات إىل القطاعــات املتعــددة يف ناميبيــا 

بل الربملاناملوافقة على هذا املشروع من ق. 

فيمـا  ) ٢٠٠٣ لعـام    ٤  رقـم  القـانون ( قـانون مكافحـة العنـف املـرتيل          أحكـام تلخص  تو 
 :يلي

 من القانون على أن مـن حـق أي فـرد     ٤ادة  ص امل تن - الشخصية احلمايةطلب   ‘١’ 
وبالتـايل يـصبح القـانون    . “عالقـة مرتليـة  ” يف أي  ةتقدمي طلـب محايـة شخـصي      

ن مـن حـق أي فـرد مهـتم          أنـه يـنص علـى       أباإلضـافة إىل    ذلـك   . حيادياً جنسياً 
اخل، أن يقـدم     ، االجتمـاعي  خصائي، مثل ضابط الشرطة أو األ     دعيمبصلحة امل 

ن هـذا الطـرف الثالـث البـد أن يتـصرف            إوبالطبع ف . الطلب نيابة عن الضحية   
صـاحب  ، فيما عدا احلاالت اليت تتعـدى حـدود حتكـم            صاحب الطلب وافقة  مب

  )٣٨(.الطلب
قاضي احملكمـة    املتعلقة جبهة االختصاص حبيث يستطيع      وقد مت حترير املتطلبات       

ــة    ــة يف منطق ــر محاي ــصدر أم ــصاص أخــرى اأن ي ــا الــ خت ــسكن فيه  أو شاكي ي
 .أمر احلماية نافذاً يف ناميبيا كلهايعترب و.  فيها االنتهاكوقع أو دعى عليهامل

 احلمايـة  نص حـق  الاعطي هذي ساعة، و٢٤وأوامر احلماية موجودة على مدار       
  بل الشرطة بعد ساعات العمل إذا لزم األمـر، وحـىت الوقـت الـذي               املؤقتة من ق
 .“حملاكمتفتح فيه ا

__________ 
 .٢٠٠٠ديسمرب /كانون األولجلنة إصالح القانون والتنمية، التقرير حول العنف املرتيل،   )٣٨( 
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 هذا القانون جرائم جديدة، ولكن عنـدما حتـدث          نشئ ال ي  –نائية  اجلحكام  األ ‘٢’ 
جـرائم  ” تـصنف باعتبارهـا  ، فإـا   املـرتيل اجلرائم املنصوص عليها داخل اإلطار   

وخبيــارات تأهيــل تعلــق بــربامج تأحكــام خاصــة عليهــا تطبــق و، “عنــف مــرتيل
 .خاصة باألحكامأخرى 

 ةمعقولـ وك  شـك تتـوفر لديـه     يستطيع ضابط الـشرطة الـذي       ،  ٢٤ مادةوطبقاً لل   
 .إذن من النيابةيف ارتكاب جرمية عنف مرتيل أن يقبض على الفرد دون 

معلومـات  أي  نشر  جيرم هذا القانون    اخلصوصية،  من أجل محاية     –عام  حكم   ‘٣’ 
بأوامر احلماية أو عـن اإلجـراءات       ذين هلم صلة    قد تكشف عن هوية األفراد ال     

 .لعنف املرتيلاملتصلة باية اجلنائ
 احلملة متعددة الوسائط عن العنف ضـد املـرأة والطفـل          إطالق  مت   ذلك،   باإلضافة إىل و 

وأفــراد  وكــاالت حكوميــة ومنظمــات غــري حكوميــة اشــترك فيهــا  و١٩٩٦ هيونيــ/حزيــرانيف 
 املواضـيع  خـدمات قانونيـة بـشأن   جـل تقـدمي خـدمات دعـم أو     أ مـن  ، مبكافحة العنـف   هتمونم
 .تعلقة بالعنف ضد املرأة والطفلامل

بيئــة مناســبة يئــة جــل أ ومــن تــضررين،ل املاطفــ واألنــساءملجــأ للتــوفري جــل أومــن  
وقـد مت تأسـيس أول      .  للضحايا، أسست الشرطة الناميبية وحدات محاية املرأة والطفل        ةتأهيليو

 مــن هــذا وحــدة ةويوجــد حاليــاً مخــس عــشر. ١٩٩٤ وأصــبحت عاملــة يف ١٩٩٣وحــدة يف 
 . يف ناميبياالنوع 

 اخلمـس   سنواتال ى عدة منظمات غري حكومية على مد      تتأسسوعالوة على ذلك،     
ــرأة والطفــل     أ مــن اضــيةامل : مــن هــذه املنظمــات و. جــل التعامــل مــع مواضــيع العنــف ضــد امل
وبـالرغم مـن اشـتراك      . “جـل التغـيري   أرجـال ناميبيـا مـن       ” و “الرجال ضد العنف ضـد املـرأة      ”

 .ن الرجال هم أكثر الناس حتركاً يف هاتني املنظمتنيإبأخرى، فاملرأة بصورة أو 
 لاطفإساءة معاملة األ ٣-٣

 والعـاطفي   من خـالل االنتـهاك اجلنـسي والبـدين     يف ناميبيالاطف األمعاملةتظهر إساءة   
ن إوبينما يرتكب الرجـل واملـرأة معـاً اإلسـاءة إىل الطفـل، فـ          . واملادي ومن خالل اإلمهال العام    

األوالد والبنـات، إال أن      تـشمل    عاملـة املن إسـاءة    أوبالرغم من   . يرتكب غالبية احلاالت  الرجل  
 )٣٩(.بنات من الغالبية الضحايا

__________ 
 .٢٠٠٢مؤسسة تقييم اآلثار االجتماعية وحتليل السياسات،   )٣٩( 
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 تقليـل  إىل   نوقد أقرت احلكومة الناميبية بالتعاون مع األطراف املعنيـة تـشريعني يهـدفا             
 ةـقوبـ عيـنص علـى     ون مكافحـة االغتـصاب، الـذي        ـقانـ : مهـا املوجه للنساء واألطفال، و   العنف  

نافيـة  املمارسـات امل  ، أن تـنخفض حـاالت       مع نفاذ هذا القانون   ، ويؤمل،   الغتصابا دنيا جلرمية 
 .بالآلد

 .)٢٠٠٣ لعـام  ٤رقـم  القـانون  (قـانون مكافحـة العنـف املـرتيل      وأما القانون الثاين فهـ     
والطفـل يف    هـو انتـشار وزيـادة نـسبة العنـف املـرتيل ضـد املـرأة                  تـشريع هـذا ال  سـن   السبب يف   و

أعــضاء ، باعتبارمهــا أضــعف ويــساعد القــانون علــى االعتــراف حبقــوق املــرأة والطفــل  . ناميبيــا
 .اتمع

 يدزاإل/ البشريةالعنف ضد املرأة وفريوس نقص املناعة ٤-٣
البالغني يف ناميبيا تشخيـصهم     جمموع   من   يف املائة  ٢٢حوايل   أن   ، قدر ٢٠٠٢عام  يف   

يف قـد تـستمر     النسبة  أن هذه    ربع مليون نامييب، و    ي حنو البشرية، أ إجيايب لفريوس نقص املناعة     
يف عـام   تـويف   وطبقـاً لنظـام املعلومـات الـصحية،          )٤٠(.يف املائـة   ٢٥الزيادة حىت تصل إىل حـوايل       

 مـن مجيـع    يف املائـة ٢٦مـا ميثـل   وهو   شخصاً من أمراض متعلقة باإليدز،       ٢ ٨٢٣ حنو ١٩٩٩
إال .  سـنة ٤٩و١٥ من مجيع الوفيـات مـا بـني عمـر       يف املائة  ٤٧والوفيات اليت مت اإلبالغ عنها      

وبالفعـل تـشري    .  مل يتم تسجيلها يف نظام املعلومـات الـصحية         باإليدزعظم الوفيات املتعلقة    مأن  
نــه أ نــامييب توفــوا مــن أمــراض متعلقــة باإليــدز، و٥٠ ٠٠٠و حنــ أن اإلســقاط إىلبعــض منــاذج 
 مليــون يزيــد عــن  إىل مــا للوفيــاتيتراكمــالايل مجــالعــدد اإل صل ســوف يــ٢٠٢١حبلــول عــام 

 مليـون   ٢,٧و  حنـ  ٢٠٢١حبلول عام   للسكان سيبلغ   مجايل  العدد اإل ن  أ و ،ليون نسمة املونصف  
أن املـرأة هـي   والواقـع  .  اإليـدز  لـو مل يوجـد مـرض      مليـون نـسمة      ٣,٦نسمة، باملقارنـة حبـوايل      

ة علــى رطالــسيفقــدها أن  غلــب ضــحايا العنــف املــرتيل، خاصــة االغتــصاب، باإلضــافة إىل      أ
ــة         ــريوس نقـــص املناعـ ــساب فـ ــة الكتـ ــر عرضـ ــها أكثـ ــسية جيعلـ ــا اجلنـ ــى حياـ ــسمها وعلـ جـ

 .يدزاإل/بشريةال
.  علـى األطفـال النـاميبيني      ا سـيئا  يدز يف ناميبيا تأثري   اإل/وباء نقص املناعة البشرية   يؤثر  و 

يف ) SIAPAC( الـسياسات  ليـ لاآلثار االجتماعية وحت  مؤسسة تقييم   دراسة قامت ا    يتبني من   و
  تقريبـا  ع األيتـام يف ناميبيـا     ومـ جمأن نـصف    كان من املقدر     ٢٠٠١عام  يف  نه  أ )٤١( ٢٠٠٢عام  

 ٢٠٠٥ يف عــام  يف املائــة٧٥وســوف يــزداد هــذا العــدد إىل حــوايل . يــدزبــسبب اإلهــم أيتــام 

__________ 
 .SIAPAC، دراسة قامت ا ٢٠٠٢إبريل /، نيسان“ يف ناميبيام وضع األطفال األيتاحتليل عن”  )٤٠( 
 .املرجع نفسه  )٤١( 
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مـن ناحيـة    يف ناميبيا “أكثر املناطق إصابة”و. ٢٠٢١حىت عام  يف املائة ٧٥وسيظل أعلى من   
ونيـــا غوهانأ :ية، وهـــيشمالاملنـــاطق الوســـطى والـــأيتـــام اإليـــدز هـــي حاليـــاً أربعـــة أقـــاليم يف  

، شرقيالــ الــشمال  يفوغي وكافــانفكــابريكــذلك منطقتــا وموســايت، وأوشــانا وأوشــيكوتو وأو
 .وويندهوك يف إقليم مخاس يف وسط ناميبيا

 األطفال حتت سـن     جمموع من   ائة يف امل  ٢٠  حنو ٢٠٠١ عام   يفيف ناميبيا   ميثل األيتام   و 
 )٤٢(.٢٠٢١ حبلول عام  يف املائة٤٠ وسوف تزيد هذه النسبة إىل سنة،١٧
 العمل اإلجيايب :٤ املادة
 جيايباإلعمل للالدستوري سند ال ١-٤

ــة، حظــر        ــا ومــا تبعــه مــن إلغــاء نظــام الفــصل العنــصري يف الدول بعــد اســتقالل ناميبي
 وأاألصـل    وأالعـرق    وأالـساللة    وألتمييـز املـبين علـى اجلـنس         ا) ١٠(الدستور النامييب يف املادة     

وباإلضـافة إىل حظـر املمارسـات التمييزيـة، يـسمح           . احلالـة االجتماعيـة واالقتـصادية      وأاملعتقد  
مارســات ذين أضــريوا مــن امل الــشــخاصاألملــصلحة تــدابري اختــاذ  النــامييب بوضــوح برالدســتو

ــة ال ــتمييزي ــذا الــ . سابقةال ــانون العمــل اإلجيــايب      سياقويف ه ــى إصــدار ق ــان عل ــق الربمل يف ( واف
 )٤٣(.)١٩٩٨ لعام ٢٩  رقمالقانون) (التوظيف

 )يف التوظيف( قانون العمل اإلجيايب ٢-٤
وثيقــة عمــيم  بعــد ت١٩٩٨يف عــام ) يف التوظيــف(مت إعــالن قــانون العمــل اإلجيــايب     

 .نظمات غري احلكوميةواملأصحاب األعمال  والعمالاستشارية للتعليق على احتادات 
ــانون العمــل اإلجيــايب     للعمــل اًمجيــع املــديرين أن يعــدوا خططــ  مــن ) يف الوظــائف(ويتطلــب ق

وخطـط العمـل اإلجيـايب    . قني الختاذ عمل إجيايب بـشأم  اجيايب تستهدف السود والنساء واملع    اإل
 :هذه جيب أن تشمل العناصر التالية

لوظـائف داخـل كـل إدارة أو وحـدة تنظيميـة            ميـع ا  جبوضـع قائمـة     :  العمل لقوةحتليل   • 
وعة املستهدفة لكل مسمى وظيفيمتبني جمموع عدد املوظفني وعدد أفراد ا. 

ــل اســتخدام  •  ــوة عمــل      :حتلي ــستهدفة يف ق ــراد اموعــة امل ــا إذا كــان عــدد أف ــد م  حتدي
 . من حيث توفرها يف قوة العمل ذات الصلةصاحب العمل معقوال

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٢( 
 .يشار إليه فيما بعد بقانون العمل اإلجيايب  )٤٣( 
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 اثــر تفاضــلي علــى اموعــات أيلعمالــة وممارســاا للوقــوف علــى حتليــل لــسياسات ا • 
 .احملرومة

مثـل التحيـز يف      (توظيـف ال أمـام    عوائـق الإزالـة   ) 1( تنفيذ تدابري للعمـل اإلجيـايب تـشمل        • 
ــار   ــة واالختب ــف وإجــراءات املقابل ــة  ) ٢( ؛)التوظي ــدابري إجيابي ــدريب   (ت ــرامج ت ــل ب مث

قني مـن   امثل اختاذ خطوات لـتمكني املعـ       (ظائفالوتدابري معقولة لشغل    ) ٣( ؛)خاصة
 ). والترقي يف العملالوظائفشغل 

ــق        •  ــة مــدى التقــدم حنــو حتقي ــة ميكــن اســتخدامها ملعرف ــة وجــداول زمني أهــداف عددي
 .األهداف املوضوعة يف اخلطة

 .إجراءات للرصد والتقييم • 
نـه مـن    إة للجميـع، ف   فرص متـساوي  يئة  ويف حني أن قانون العمل اإلجيايب  يهدف إىل           

قبول أن العمل اإلجيايب لن يتم تطبيقه على حـساب الكفـاءة، ولكـن تعطـي معاملـة تفـضيلية                    امل
 إىل  يخر سـيؤد  آن أي أسلوب    وذلك أل . لألفراد ذوي الكفاءة املناسبة من اموعة املستهدفة      

 الـشخص   ذات تـأثري سـليب علـى إحـساس        الناحيـة االقتـصادية و    رمزيـة غـري جمديـة مـن          اتتعيين
 .املعين بكرامته

 إلدارة قـانون  نـصاف العمالـة  إوقد أسست وزارة العمل وكالة مـستقلة تعـرف بلجنـة      
 .العمل اإلجيايب

فئـــات  وأعـــضاء العـــاملني مـــصاحل أصـــحاب العمـــل والومتثـــل جلنـــة إنـــصاف العمالـــة 
 .العمل التمييز يف ممارسات شكاوىيف  هي ترصد مدى االلتزام بالقانون وتنظرو. املستهدفة
 . أحكام هذا القانونتهك أي فرد ينيعاقبويف قانون العمل اإلجيايب حكم  

 عادة التوطنيإل  الوطنيةسياسةال  ٣-٤
إال أن . مــن سياســة احلكومــة أن تــساعد النــاميبيني علــى الوصــول حلــق ملكيــة األرض 

 املتعلقـة  اهرة القـ لظـروف لعمليـة، و سباب احلكومة تعترف بأنه فيما يتعلق بإعادة التوطني، وأل  
ومبــا ولويــات األ علــى أســاس تقــدميها إالميكــن  الهــذه املــساعدة  نإباإلمكانيــات احملــدودة، فــ

مــن خــالل وزارة   احلكومــة، وضــعت وقــد  . تملني احملــينحتياجــات املــستفيد يتناســب مــع ا 
ــاً   ــوطني، ترتيب ــلألاألراضــي والت ــوطني مــنلمــستفيدين ل اتولوي ــا إلعــادة الت ويف هــذا .  براجمه

ن وسابقالــن ونــداو، ن اموعــات املــستهدفة الرئيــسية هــم أعــضاء جمتمــع ســان  إنــامج فــالرب
 .أعضاء اتمعات الشديدة الزحامن ووقا واملع املشردونفراداألن ووعائدالو
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 إىل أكثــر ابــه هـذه الدولــة مـساعد  قـدم   دولــة باألسـلوب الــذي ت أي إنـسانية وتقـاس   
أدت وقـد  . نوقا ذلك النساء واألطفال وكبـار الـسن واملعـ   اموعات ضعفاً يف جمتمعها، مبا يف    

وتنظـر  . قني يف الـبالد   اعـدد املعـ   إىل زيـادة كـبرية يف        ناميبيـا    ة يف دائحالة احلرب اليت كانـت سـ      
وليتها عـن مـساعدم يف      ؤقني كجـزء مـن مـس      ااألفراد املع عن  وطأة  الاحلكومة أيضا يف ختفيف     

 إقامـة ل يف اتمـع عـن طريـق إعـادة التـوطني و            اقتصادي واجتمـاعي مقبـو    وضع  احلصول على   
تــدريب علــى مهــارات  ال احلــصول علــى مــساعدات اجتماعيــة و تــوفر هلــم إمكانيــة مؤســسات 

بــل احتــرام حقــوقهم اإلنــسانية واملدنيــة مــن ق لتمكينــهم مــن االعتمــاد علــى  أنفــسهم و خمتلفــة 
 )٤٤(.اتمع

 جيايب اإلعمل ال  أخرى من قواننيقوانني ٤-٤
تطبيق العمـل اإلجيـايب لـصاحل املـرأة الـيت تعمـل خـارج القـوة                 شهدت  االت اليت   امن   

 ٢٩نص املـادة     وتـ  ).١٩٩٦ لعـام    ٢٣  رقـم  القـانون  (تعاونيـات قـانون ال  إصـدار   العاملة الرمسيـة    
جيـب أن يكـون يف جملـس إدارـا          مـن النـساء،     عينـا    م اعددتضم   تعاونيةعلى أن أي    ) ب( )٢(

 )٤٥(.، وذلك من أجل زيادة عدد النساء يف املراكز اإلداريةعلى األقلامرأة واحدة 
أو ،  ضــمن أعــضائهااءسنــكثــر مــن مخــس أ ــا تعاونيــةهــذا احلكــم علــى أي ينطبــق و 
 ).قلأأيهما  (عضاءكثر من ثلث أعضاء األأ اء فيهاسننسبة التشكل 

 -قانونيـة  اهلياكـل واـالس ال      عـدد مـن    وقد مت تطبيق أحكـام العمـل اإلجيـايب أيـضا يف            
ويتطلـب قـانون الـضمان االجتمـاعي         .اللجنة القوميـة للرياضـة    والضمان االجتماعي   هيئة   هامن
أربـاب   ومنظمـات  النقابـات  احلكومة ومنمتثيل نسائي وجود  ) ١٩٩٤ لعام   ٣٤رقم  قانون  ال(

 ٧  رقــمقــانونال(  قــانون الرياضــة يف ناميبيــاشترطويــ. )٤٦( الــضمان االجتمــاعيهيئــةيف العمــل 
اللجنـة القوميـة     مـن األربعـة عـشر عـضواً يف           قـل علـى األ   د ثالث عـضوات   وجو) ١٩٩٥ة  لسن
 وينص هذا القانون أيضا علـى أن صـندوق النـهوض بالرياضـة يف ناميبيـا         .)٤٧(لرياضة يف ناميبيا  ل

جيـب أن يـستخدم للنـهوض بالرياضـة لـدى           ”الذي أنشئ من أجل النهوض بالرياضة يف البلـد          
لذين أضريوا يف حيام االجتماعية أو االقتـصادية أو التعليميـة مـن جـراء               األشخاص الناميبيني ا  

 كأسـاس للعمـل اإلجيـايب       ه وهو نص ميكن استخدام    “القوانني واملمارسات التمييزية يف السابق    
) ١٩٩٤ لعـام    ١٤رقـم   القـانون   (ويتطلـب قـانون التـدريب املهـين         . لصاحل املرأة يف هـذا اـال      

__________ 
 .السياسة الوطنية إلعادة التوطني  )٤٤( 
 .١٩٩٦ لعام ٢٣قانون التعاونيات، القانون رقم   )٤٥( 
 .١٩٩٤ لعام ٣٤قانون الضمان االجتماعي، القانون رقم   )٤٦( 
 .١٩٩٥ لعام ٧قانون الرياضة يف ناميبيا، القانون رقم   )٤٧( 
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املعهــد ويتطلــب قــانون .  التــدريب املهــينإدارةلس ايف جمــ املــستويات متثــيال نــسائيا علــى مجيــع
 اإلدارة جملـس    ضمنـه جيـب أن يـ      أ )١٩٩٤ لعام   ٣٣رقم  القانون  (يف ناميبيا   العايل للتكنولوجيا   

ويتطلـب قـانون جلنـة األفـالم لناميبيـا      . تقوم بتعيينه الوزارة لكـي ميثـل اهتمامـات املـرأة     شخصا  
 .اءسنلس من اليف ا الثمانية  األعضاءن ثلث أن يكو٢٠٠٠ لعام ٦رقم 
 تطبيق العمل اإلجيايب يف العمل ٥-٤

ــا مــن قبــل، فــ    ــزان  اإلجيــايبن تطبيــق العمــل إكمــا ذكرن  يهــدف إىل حتــسني عــدم االت
مبا أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد             و. املوجود حالياً يف سوق العمالة النامييب     

علـى مـا    يف هذا التقريـر      نقتصرالقضاء على التمييز ضد املرأة، فس     وى جانب    ال تتناول س   املرأة
عــاملني حــسب توزيــع الفيمــا يلــي ) ١( ويوضــح اجلــدول.  وضــع املــرأة يف ســوق العمــلخيــص

 .اجلنسنوع الصناعة و
 توزيع العاملني حسب الصناعة ونوع اجلنس : ١اجلدول 

 العاملون
اموع أنثى ذكر اموع أنثى ذكر

 النسبة املئوية العدد قطاع الصناعة
 ١٠٠ ١٥,٣٣ ٨٤,٦٧ ٥ ٠٧٥ ٧٧٨ ٤ ٢٧٩ احلكومة احمللية واملياه واخلدمات املتعلقة بذلك

 ١٠٠ ٥٧,٣٦ ٤٢,٦٤ ٤٤ ٩٥٣ ٢٥ ٧٨٥ ١٩ ١٦٨ اخلدمات العامة
 ١٠٠ ٢٦,٤١٦ ٧٣,٥٨٤ ٥ ٧٩٢ ١ ٥٣٠ ٤ ٢٦٢ الصناعة التحويلية
 ١٠٠ ٦٢,٢٨٥ ٣٧,٧١٥ ١ ٣٣٩ ٨٣٤ ٥٠٥ )خاص(الصحة والرعاية 

 ١٠٠ ٨,٩٥١١ ٩١,٠٤٩ ٢ ٩٢٧ ٢٦٢ ٢ ٦٦٥ األمن اخلاص والقانوين جتارة اجلملة والتجزئة
 ١٠٠ ٥٣,٧١ ٤٦,٢٩ ٨٤٩ ٤٥٦ ٣٩٣ خدمات السجون

 ١٠٠ ٤٤,١٩٩ ٥٥,٨٠١ ٩ ٥٠٧ ٤ ٢٠٢ ٥ ٣٠٥ التعليم والتدريب والتنمية
 ١٠٠ ٤٤,٦٥٩ ٥٥,٣٤١ ٢ ٥٩٣ ١ ١٥٨ ١ ٤٣٥ خدمات خاصة

 ١٠٠ ١١٢,٣٣٣ ٨٧,٦٦٧ ٣ ٨٨٤ ٤٧٩ ٣ ٤٠٥ لسياحة والضيافة والنقلا
 ١٠٠ ٢٣,٢٠٣ ٧٦,٧٩٧ ٣ ٢٩٧ ٧٦٥ ٢ ٥٣٢ نظم املعلومات اإللكترونية واالتصاالت

 ١٠٠ ٥٨,٩٦٣ ٤١,٠٣٧ ٦ ١٣١ ٣ ٦١٥ ٢ ٥١٥ اخلدمات
 ١٠٠ ٦,٨٠٤٨ ٩٣,١٩٥ ٢ ٥٥٧ ١٧٤ ٢ ٣٨٣ التشييد
 ١٠٠ ٣٤,٢١٧ ٦٥,٧٨٣ ٤ ٣٠٢ ١ ٤٧٢ ٢ ٨٣٠ الزراعة

 ١٠٠ ٣١,٨٨٧ ٦٨,١١٣ ٨ ٢٠٧ ٢ ٦١٧ ٥ ٥٩٠ الصناعة السمكية
 ١٠٠ ٥٦,٩٨٨ ٤٣,٠١٢ ٦ ٥٦٨ ٣ ٧٤٣ ٢ ٨٢٥ السمسرة املالية

 ١٠٠ ١١,٥٤٦ ٨٨,٤٥٤ ٥ ٨٢٩ ٦٧٣ ٥ ١٥٦ التعدين
 ١٠٠ ٤٢,٦٥٣ ١١٣٥٧,٣٤٧ ٨١٠ ٤٨ ٥٤٣ ٦٥ ٢٧٦ القطاعات/جمموع الصناعات     

 .٢٠٠٣ ال،تقرير جلنة إنصاف العم :املصدر
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ــن و  ــبني م ــر يت ــن أ التقري ــه م ــسبة ن ــني ن ــة٨٣,٥  ب ــن األشــخاص يف ال   يف املائ ــات فم ئ
 مــن كبــار  يف املائــة١٢أن يــة، وكوميف اــالس احل  يف املائــة٢٦,٦ املــرأة متثــل )٤٨(ة،فاملــستهد

ويف القطــاع .  يف املائــة١٨ املــرأة متثــلاملتوســط اإلدارة  مــستوى لــى، وعنــساءاملــديرين مــن ال
 ةاإلداراملديرين مـن مـستوى    من  يف املائة٤١ من كبار املديرين و    يف املائة  ٢٤العام، متثل املرأة    

 .املتوسط
وكانـت  . ١١٣ ٨١٠ هوعلى مستوى الدولة    عدد املوظفني يف التقرير     كان جمموع   و 

 تـشييد ليـدياً مثـل ال     يف القطاعـات الـيت يـسودها الرجـال تق          صفة خاصة املرأة ممثلة متثيالً ضعيفاً ب    
 يــــةالقانوناخلــــدمات  اخلــــاص ومــــنألخــــدمات او)  يف املائــــة١٢ (عــــدينوالت)  يف املائــــة٧(

يف حــني أن الرجــال ممثلــون متثــيالً جيــداً يف ).  يف املائــة١٢( والنقــل)  يف املائــة٩(واإلصــالحية 
فيمـا عـدا    املـوظفني   جممـوع  مـن     يف املائـة   ٥٠كثر مـن    أغلب القطاعات والصناعات، وميثلون     أ

ــة   ــة٥٧(اخلــدمات العام ــة  )  يف املائ ــاطة املالي ــة٥٧(والوس ــة   )  يف املائ ــصحة والرعاي ــاع ال وقط
 ). يف املائة٦٢) (اخلاص(

 نيجلنسة عن دور كل من ا النمطيفكاراأل: ٥ املادة
 يف  للــدور اجلنــساينة النمطيــنظــرةبيانــات إحــصائية قليلــة جــداً عــن الســوى وجــد ال ت 
ن األدوار عــكثــر أمعلومــات حلــصول علــى جــل األبحــث مــن ة شــديدة لحاجــوهنــاك . ناميبيــا

 . مجيع جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية، خاصة منذ االستقاللاملتغرية للمرأة يف
 هــذا الــتفكري النمطــي للمجتمــع النــامييب قــرار احملكمــة العليــا يف ناميبيــا يف  ةمثلــمــن أو 

 ).NMS (BCLR )٦( ٢٠٠٠ يف عـام     خص آخـر  شـ موللر ضد رئيس مجهورية ناميبيـا و      قضية  
ورغب السيد مـوللر يف اسـتخدام   . ١٩٩٦السيد موللر من السيدة إجنلهارد يف عام     فقد تزوج   

وللقيـام  . هاردلـ مـا يـصبحان الـسيد والـسيدة اجن     أي أ  ،لقب عائلة زوجته بدالً من اسم عائلته      
واملــرأة .  مــن قــانون األجانــب٩ أن يلتــزم بــاإلجراءات املنــصوص عليهــا يف املــادة  هبــذلك عليــ

ختتـار أن تـستخدم لقـب زوجهـا علـى           هلـا أن    املتزوجة غري جمربة على االلتزام بأي إجراءات، و       
 )).أ( )١( ٩الفقرة (نه لقبها أ

 )١( ٩ املـادة     حتكـم بعـدم دسـتورية       يطلـب أن   اوتقدم الـسيد مـوللر إىل احملكمـة العليـ          
 املـساواة   ، أي حـق   تهك حقوقه اليت يكفلها الدسـتور     نتوكان دفاعه الرئيسي هو أن املادة       ). أ(
وطلــب أيــضا أن ).  مــن الدســتور١٠املــادة ( التمييــز علــى أســاس اجلــنس عــدممــام القــانون وأ

__________ 
 .ة هي الفئات احملرومة بسبب عرقي والنساء واألفراد املعاقونفالفئات املستهد  )٤٨( 
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حملكمـة  أمام ا استأنف  ف ، طلب السيد موللر   ت احملطمة ورفض. يسمح له باستخدام لقب زوجته    
 .العلياالدستورية 

فبموجـب  . عـدة نقـاط مهمـة   القضية تنطـوي علـى    أن   العليا    الدستورية احملكمةرأت  و 
 أو  ةولـ معقسـباب   وجـدت أ   األفـراد بـصورة خمتلفـة إذا          القـانون  يعامـل جيـوز أن    ) ١( ١٠املادة  
عاملة وكـان سـن التـشريع لـسبب مـشروع، والـسبب املـشروع يف                هلذا االختالف يف امل    ةمقبول

 . الشرطةمالحقةن هرب متهذه احلالة هو منع األفراد من تغيري ألقام لغرض ال
ــادة    ــر صــرامة أيعــد ) ٢ (١٠ وأضــافت احملكمــة أن نــص امل ــه إذا عامــل  إ حيــث ،كث ن

مثـل  ) (٢( ١٠ يف املـادة     ااملشار إليهـ  األسس   أساس من    أياملشرع األفراد بصورة خمتلفة على      
حكـم  ن التشريع هنا يتعارض مـع       إ متييزياً، ف  عاملة هذا االختالف يف امل    كانو) اجلنس أو العرق  

أي أن يكــون ، ٢٣املــادة شموال حبكــم واالســتثناء الوحيــد هــو أن يكــون مــ  ). ٢( ١٠املــادة 
متييزياً، فالبد أن حيتـوي علـى    اختالف املعاملة ولكي يعترب. “العمل اإلجيايب ” مشموال بقانون 

. وسـوف تنظـر احملكمـة يف تـأثري التمييـز علـى الفـرد              . عنصر معاملة غـري عادلـة أو غـري منـصفة          
بــسبب قــد أضــري وضــع الفـرد يف اتمــع، ومــا إذا كــان  الــيت تؤخــذ يف االعتبــار امــل العومـن  و

التمييز العنصري يف املاضي، وما إذا كان التمييـز مبنيـاً علـى أسـاس حمـدد أم ال، ومـا إذا كـان                        
 . ثر على كرامة الفرد أم الأالتمييز قد 

 هنـا   عاملـة خـتالف يف امل   احملكمـة أن اال   ارتأت  ،   الدعوى وقائععلى  قانون  الويف تطبيق    
 يف  متييـز إحدى الفئات اليت وقع عليها      نه مل يكن عضواً يف      أ و ،مل يؤثر على كرامة السيد موللر     

جل تأسيس هويـة الفـرد      أالتشريع ضروري من    ذكرت احملكمة أن    و. أبيضرجل  ، ألنه   السابق
أن ائع وهـو   شـ ليـد إمنـا هـو انعكـاس لتق   االخـتالف يف املعاملـة   ، والحظـت أن  ألغراض عديـدة  

ن الـسيد مـوللر مل يكـن ضـحية          إ وبالتـايل فـ    ،الزوجة هي اليت تستخدم لقب زوجها يف الـزواج        
 سؤولة عـن رصـد تنفيـذ   إال أن اللجنـة املـ     .  وحكمت احملكمـة العليـا ضـد الـسيد مـوللر           .للتمييز

 )٤٩(.اتفاقية احلقوق املدنية والسياسية بدلت حكم احملكمة العليا وحكمت لصاحل السيد موللر
 اإلبـرة يف مواد االقتصاد املـرتيل وشـغل        ، حبكم العادة،    قمن بالتسجيل يوكانت البنات    

 ولتصحيح هذا االجتاه، قـام منتـدى النـساء األفريقيـات     .، وما إىل ذلك وإدارة الفنادق والتغذية  
ة  باملـشاركة مـع وزارة التعلـيم األساسـي والرياضـ     ا،ل التربية والتعليم يف ناميبي    قالعامالت يف ح  

جل حتديد البنات الاليت يـواجهن حتـديات يف مـواد           أ من    املدارس ديريم بالتنسيق مع    ،والثقافة
.  يف هــذه املــواد بعــد املدرســةوصية خــصادروســإعطــائهن جــل أالرياضــة والعلــوم وذلــك مــن 

__________ 
 .٢٠٠٢أغسطس /ديان هبارد، مركز املساعدة القانونية، آب  )٤٩( 
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 هـذه الفـصول اإلضـافية لعـدة أسـابيع قبـل جلوسـهن لالمتحـان النـهائي، بعـد أجـازات                       نظموت
 . أغسطس/إىل آب مايو/رة من أيارالفتاملدرسة يف 

 شاركنحيـث سـجل فيهـا معظـم البنـات وهـن يـ       وتأخذ البنات هذه الفـصول جبديـة،     
 . بنشاطفيها
 نساءجتار بالالبغاء واال: ٦ املادة
 البغاء ١-٦

 رقـم   القـانون ( قانون حماربـة املمارسـات املنافيـة لـآلداب           مبوجبحيظر البغاء يف ناميبيا      
  شخص يأ من القانون على أن ٧املادة تنص و )٥٠(،)١٩٨٠لعام  ٢١

 شخص آخر أو يتقـدم بـاقتراح إليـه ألغـراض         أي أو يستميل    غوي أو ي  حيض” )أ( 
 منافية لآلداب يف شارع أو مكان عام؛

 بـاب أو نافـذة      أمـام أي   بطريقـة فاضـحة      أويعرض نفسه قصداًَ وعلناً يف ثياب        )ب( 
 مكـــان يـــصل إليـــه أي أو يف  شـــارع أو مكـــان عـــامأيمـــام األنظـــار يف أأو 

 .اجلمهور
 ي للحكــم عليــه بغرامــة ال تتجــاوز ألفــهيكــون مــذنباً بارتكــاب جرميــة وعرضــ  

 .“ا العقوبتنيت أو السجن ملدة ال تتجاوز عامني أو بكلراند
أن يقـوم أب أو أم أو ويل أمــر  ) ١٩٦٠ لعـام  ٣٣  رقـم القـانون (وجيـرم قـانون الطفـل     
ن أ، أو بـ   يهـا  إل “ به يؤدي”ن  أأو ب فل يف أي من بيوت الدعارة        إقامة ط  “بالتسبب يف ” الطفل

 الطلـب   كافحـة وهذا احلكم من القانون ميكن استخدامه كـأداة مل        . هان يقيم في  أيسمح للطفل ب  
إتيـان أي شـخص      من قـانون مكافحـة االغتـصاب         ٢ املادة   كذلك جترم  )٥١(.على بغاء األطفال  

خـر بـأكثر مـن      كـرب مـن اآل    الفاعـل أ  كـان   إذا   سـنة    ١٤شخص يقل سـنه عـن       ل جنسي مع    لفع
 .اجلنسي برغبتيهمافعل  المتثالث سنوات، حىت إذا 

ــن    ــالرغم م ــاء موجــود يف ناميبيــا، إال      أوب ــن املعــروف أن البغ ــه ملأنــه م  أي دوجــت ن
وقد قامـت مـا كانـت تعـرف بـوزارة الـشباب والرياضـة مـع         . ١٩٩٦دراسات رمسية قبل عام   

كانـت  و. ١٩٩٧-١٩٩٦ مـن هـذا النـوع يف         ةدريب بأول دراس  برنامج البحث اجلنساين والت   

__________ 
 .١٩٨٠ لعام ٢١القانون رقم   )٥٠( 
 .٦٧، ص٢٠٠٢جلنة املساعدة القانونية،   )٥١( 
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 مـن املـشتغلني يف الـدعارة       ١٠ مـن    ة عـن عينـ    -هذه الدراسات على نطاق صغري بدرجة كبرية      
 .دهوكنيف و ١٥يف خليج والفيس و

جتار بـاجلنس لـدى   عمال االأدراسة مفصلة عن    أجرى مركز املساعدات القانونية     وقد   
 يف املائـة    ٩٤ يف البغـاء، منـهم       نيعاملمن ال  ١٤٨  الدراسة ومشلت. ٢٠٠٢الكبار يف ناميبيا يف     

ن إ، فـ   الدراسـة  وطبقـاً لنتـائج   . الدراسـة يف مخـس مـدن رئيـسية يف ناميبيـا           أجريت  و. من النساء 
الـذين لـديهم مـصادر     أمـا   )٥٢(.خـر آ مـصدر دخـل      أيغالبية العـاملني يف البغـاء مل يكـن لـديهم            

 واكمليــستذات راتــب ضــئيل أو غــري مــستقر لأعمــال  قــد حــصلوا عليهــا مــنفأخــري للــدخل 
 .دخلهم من العمل يف البغاء

جــل دعــم أطفــال  أعمــال البغــاء هــو املــال مــن  أوالــسبب الرئيــسي املعطــي للعمــل يف   
جمـاالت عمـل     بسبب عدم وجود     مجل إعالة أنفسه  أخرين، أو ببساطة من     اآلسرة  األوأعضاء  
 .أخري

 أثناء ، بدنية أو جنسية،عاملةاملسوء أم تعرضوا لغالبية العاملني يف البغاء ذكر ”
أول جتربة تراوح عمرهم عند  و. والعديد منهم أيضا يعاين من فقر شديد. طفولتهم
ن أول جتربة جنسية إ قالت العينة أربع سنوات فما أعلى، وحوايل ربع ما بنيجنسية 

 )٥٣(“.هلم مل تكن بإرادم احلرة
ــسية الــيت تــ    واجههم هــي مــشاكل صــحية مثــل فــريوس نقــص املناعــة    واملــشاكل الرئي
املنقولة باالتـصال اجلنـسي وسـوء املعاملـة مـن مـصادر متعـددة               ألمراض  يدز وا اإل/HIVالبشرية  

 اتوطبقــاً لدراســة مركــز املــساعد .شرطةمثــل الــشركاء والعمــالء وعامــة الــشعب وضــباط الــ 
ن يف البغـاء كانـت   و يعـاين منـها العـامل    من سوء املعاملة اليت    يف املائة    ٩,٢ن حوايل   إالقانونية، ف 

 .على أيدي الشرطة وأعضاء القوة امليدانية اخلاصة
 . يف البغـاء يؤيـدون إلغـاء جتـرمي البغـاء يف ناميبيـا              نين غالبيـة العـامل    إوطبقاً للدراسـة، فـ     

الشعب عامـة حيـث أن رأى الغالبيـة هـو تأييـد جعـل البغـاء                 اجتاه  وهذا ما يتعارض مباشرة مع      
 . انوين لكل من العميل والعاملني يف البغاءغري ق

ــواإ مــشروع تدشــنيوأثنــاء    فــريوس نقــص املناعــة  اــة، مبــادرة نامــدب Eluwa(( ل
ــشرية ــدزاإل/الب ــسيد     ي ــة، ال ــصحة واخلــدمات االجتماعي ــر ال ــال وزي ــاين /، ق  إن” مــاثيال،أليربت

__________ 
 .املقصود بالغالبية هنا غالبية الردود  )٥٢( 
 .١٦ ص٢٠٠٢جلنة املساعدة القانونية،   )٥٣( 



CEDAW/C/NAM/2-3  
 

05-51005 53 
 

ــن     ــسجيل م ــاجون للت ــاء حيت ــاملني يف البغ ــضايقة  أالع ــن امل ــهم م ــم   جــل محايت ــل عمالئه ــن قب  م
 )٥٤(“.حراسهمو

 الــيت رئــيس الــس القــومي، الــسيدة مارجريــت منــساه، ةقــد دعــم هــذا املوقــف نائبــو 
بطئ عمال البغاء لن يزيد من عمليات العاملني يف البغاء ولكنه سـي           أ رفع احلظر على   إن”قالت  
جـاري سـيتلقون العـالج     اإليدز، ألن العـاملني يف البغـاء الت       /البشرية نقص املناعة    فريوسار  ـانتش

 املتناقلــة جنــسياً، مبــا يف ذلــك فــريوس  األمــراضمعلومــات عــن وتعلــيم ال وة،شوراملــووالتوعيــة 
 )٥٥(.“يدزاإل/نقص املناعة البشرية

فإن بعض القادة الروحـانيني ذوي      ،  من بعض الزعماء  طف  اعت ال انه بالرغم من هذ   أ إال 
عـدم جتـرمي   بـشدة  السياسيني ما زالوا يعارضـون   التقليديني وزعماءالكنائس وبعض ال  النفوذ يف   

 .البغاء
  االجتار بالنساء ٢-٦

جتـار بـاملرأة  ظـاهرة منتـشرة يف ناميبيـا،             اال أن دليـل علـى      أيبالرغم مـن عـدم وجـود         
 جنـوب أفريقيـا     إىل نقـل شـابات ناميبيـات         علـى األقـل تنطـوي علـى        حالة واحدة قد سجلت   ف

 .لغرض االستغالل اجلنسي
فمـن   طبقـاً ملعلومـات مـن أقربـائهن،     ...”نـه   أ جريدة حملية يومية يف ناميبيا       وقد كتبت  
 ونــدهوك لعطلــة ىلإنــه قــد مت اختطــاف الفتــاتني مــن ســواكومباند وهــن يف طــريقهن  أالواضــح 

ــالبنتني  . ســبتمرب/أيلــولاملــدارس يف   أكــواخ يف لغــرض االســتغالل اجلنــسي وقــد مت اإلمــساك ب
 )٥٦(.“ كيلومتراً شرق جوهانسربج٢٥ن ثوكوزا، على بعد  بالقرب ملدزفيينمنفصلة يف جر

 خرآالتبين يف بلد  ٣-٦
ومل يـتغري قـانون     . خـر آ قويـة ملنـع اسـتغالل حـاالت التـبين يف بلـد               وابطلدى ناميبيا ض   

 ا مـن زوجـني ليـس      ا مقـدم   احملكمة العليـ   أمام طلب اآلننه يوجد   أإال  . التبين منذ التقرير السابق   
صـحاب الطلـب إىل احلـصول علـى قـرار مـن             أويـسعى    .تبين طفل نـامييب    يف   رغبانمن ناميبيا ي  
، ١٩٦٠ لعـام    ٣٣  رقـم  القانونوهو  من قانون الطفل،    ) ف( - )٢( - ٧١املادة  احملكمة بأن   

 . دستور مجهورية ناميبياأحكامتناىف مع ت

__________ 
 .٢٠٠١إبريل /نيسان ٩جريدة النامييب،   )٥٤( 
 .٢٠٠٢مايو /أيار ٢١النامييب،   )٥٥( 
 .٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٤النامييب،   )٥٦( 
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  يف احلياة السياسية والعامةاملرأة  :٧املادة 
ــوق يف التـــص  ١-٧ ــساواة يف احلقـ ــغلويت واملـ ــشاركة يف يف شـ ــة، واملـ ــائف العامـ   الوظـ

  .كوميةاحلمعيات غري اجلنظمات وامل 
ناميبيا جلميع املـواطنني الـذين بلغـوا الثامنـة عـشرة مـن عمـرهم احلـق يف                    يكفل دستور  

التـصويت، كمـا يكفـل جلميــع املـواطنني الـذين بلغـوا احلاديــة والعـشرين مـن عمـرهم احلــق يف          
يـسمح بـالنظر   ”نه أمن الدستور النامييب على ) ٣ (٢٣ املادة وتنص )٥٧(.االنتخاب ملنصب عام 

 تلعـب   لكـي  التـشجيع    إىل حتتـاج    وأـا املرأة  قدمياً يف ناميبيا من متييز خـاص          ما كانت تعانيه    في
دوراً كـــامالً متـــساوياً ومتكافئـــاً يف احليـــاة الـــسياسية واالجتماعيـــة واالقتـــصادية والثقافيـــة        

 )٥٨(.“للدولة
 مــن  يف املائــة٣٠بالوصــول إىل نــسبة  نفــسها ألزمــت ناميبيــا قــد أن إىل ةضــافإلاهــذا ب 

 اتمـع جتـاه     أعـضاء وقد سامهت السلوكيات السلبية لـبعض       . )٥٩(٢٠٠٥مشاركة املرأة حبلول    
فهم إىل وضع االهتمامات اجلنسانية يف املرتبـة الثانيـة بالنـسبة            لاملواضيع اجلنسانية وبعض عدم ا    

 .ية األخرىللمواضيع القوم
  اإلجيـايب والـسياسة    العمـل ية التمكينية، مثل قـانون      انون الق األدواتوبالرغم من وجود     

 . ما زالت ممثلة متثيالً ضئيالًاملرأة نفإ ني اجلنسالوطنية للمساواة بني
 املرأة يف الربملان ٢-٧

 ذكر أنثى ذكر أنثى اموع السنة
٨٧,٥ ١٢,٥ ٩١ ١٣ ١٠٤ ١٩٩٦ 
٨٤,٦ ١٥,٤ ٨٨ ١٦ ١٠٤ ١٩٩٧ 
٨٤,٦ ١٥,٤ ٨٨ ١٦ ١٠٤ ١٩٩٨ 
٨٤,٦ ١٥,٤ ٨٨ ١٦ ١٠٤ ١٩٩٩ 
٨٠,٨ ١٩,٢ ٨٤ ٢٠ ١٠٤ ٢٠٠٠ 
٧٧,٩ ٢٢,١ ٨١ ٢٣ ١٠٤ ٢٠٠١ 
٧٧,٩ ٢٢,١ ٨١ ٢٣ ١٠٤ ٢٠٠٢ 
٧٧,٩ ٢٢,١ ٨١ ٢٣ ١٠٤ ٢٠٠٣ 
 .ضر وإجراءات الس القومي يف ناميبيااحم :املصدر

__________ 
ال جيوز للربملان إلغـاء هـذه احلقـوق أو وقفهـا مؤقتـاً        ”هذه احلقوق   ). ٢ (١٧الدستور النامييب، املادة      )٥٧( 

مقتـضيات املـصلحة العامـة أو     أو سحبها إال فيما يتعلق بفئات معينة مـن النـاس ألسـباب معينـة منـها اخليانـة أو                 
 “ اتمع الدميقراطية أو مقتضياتاألخالقيات العام

 .)٣ (٢٣الدستور النامييب، املادة   )٥٨( 
 .١، ص٢٠٠١مارس /اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، الرصد اجلنساين، آذار  )٥٩( 
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وكمــا يوضــح . اركة املــرأة يف الــسياسةمــشيف  تقــدم مــستمر إحــراز ناميبيــا واصــلوت 
 يف  يف املائـة ١٢,٥ درجـة  إىلمنخفـضة  كانـت   تـشغلها املـرأة   الـيت ن نـسبة املقاعـد   إاجلدول، فـ  

 .٢٠٠٣ يف  يف املائة٢٢إىل مث ارتفعت  ١٩٩٦عام 
 ان ويف الس اإلقليمي واحمللياملرأة يف الربمل ٣-٧

 اموع رجال نساء اجلهاز احلكومي
 ٢٧ )٪٨١,٥ (٢٢ )٪١٨,٥ (٥ )وزراء(ملان أعضاء الرب

 ١٣ )٪٩٢,٣ (١٢ )٪٧,٧ (١ حمافظون إقليميون
 ١٠٢ )٪٩٣,١ (٩٥ )٪٦,٩ (٧ استشاريون إقليميون
 ٣٠٤ )٪٥٦ (١٦٩ )٪٤٤ (١٣٥ استشاريون حمليون

 .٢٠٠٣ ة،لو وزارة شئون املرأة ورعاية الطف:املصدر

وميكـن إرجـاع   . كرب فقط يف االس احملليةأاجلدول أعاله أن املرأة هلا حصة   تبني من   ي 
 احلـايل للمـرأة يف   وضـع  اإلجيايب الذي مت تقدميه يف أول انتخابني، ممـا أدى إىل ال العملذلك إىل   

ن عـدد    اإلجيـايب، كـا    العمل حيث مل يتم تطبيق      لس اإلقليمي نه يف ا  أيف حني   . احلكومة احمللية 
 . قليالالنساء
 امةاملرأة يف اخلدمة الع ٤-٧

ــرأة يف مناصــب       ــشاركة امل ــا حتــسنت م ــة  اإلدارةبينم ــا بدرج ــ العلي ــن التقريــر  ربأك  م
غل املـرأة   ـوعلـى سـبيل املثـال، تـش       . املرأة ممثلة متثـيالً ناقـصاً يف املناصـب العليـا          ال تزال   السابق،  
 العليـا يف اخلدمـة   اإلدارة وظيفـة يف مـستوى   ٤٤٩ جمموعمن )  يف املائة ٢٤,١( وظائف ١٠٨
 عنـد   ٣٠ موقعاً من    ١٢ ويستثين من ذلك مكتب رئيس الوزارة، حيث تشغل املرأة           )٦٠(.ةالعام

 . العليااإلدارةمستوى 
  موقعـاً  ١ ١٥٦إذ تـشغل املـرأة      ن الـصورة خمتلفـة      إ، فـ  ىطوسـ  ال اإلدارة مـستوى    لىوع 

 . يف املائة٤١,١ بنسبة موقعاً، ٢ ٨١٤  جمموعمن
 
 

__________ 
 .٢١، ص٢٠٠٢ – ٢٠٠١جلنة إنصاف العمال، التقرير السنوي   )٦٠( 
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 لعدل اوإقامةاذ القانون ف املرأة يف إن٥-٧
ات ءبالرغم مـن أن اإلحـصا     (مس املاضية، هناك دالئل ملموسة      سنوات اخل باملقارنة بال  

القـول  صدق  ويـ .  املرأة يف الشرطة قد زادت بصورة ملحوظة       ةعلى أن نسب  ) ليست يف املتناول  
 . حمامية وأ على املرأة كقاضية أو مدعية عامة نفسه

ومـن  . ب العليـا يف وزارة العـدل   وضـع الرجـال والنـساء يف املناصـ    ٢ويوضح اجلـدول    
، إذا مـا    ١٩٩٨ أن عدد مناصـب املـرأة قـد حتـسن بدرجـة ملحوظـة يف                 ٢ الواضح من اجلدول  

 .١٩٩٥قورن بالوضع يف 
  العليا يف وزارة العدلاملناصب :٢اجلدول 

 ١٩٩٨مارس /آذار ١٩٩٥ هيولي/متوز
 نساءنسبة الرجالنسبة ال نساءنسبة الرجالنسبة ال الوظيفة
 ٢٩,٧٩ ٧٠,٢١ ٢٠ ٨٠ قضاة

 ٤٤,٥٩ ٥٥,٤١ ٤٠ ٦٠ مدعي دولة
 ٦٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٤٠ ٦٠ مستشار قانوين
 ٢٧,٢٧ ٧٢,٧٣ ٢١ ٧٩ مقدم تشريعات

 ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠ ٤٠ ٦٠ حمامي دولة
 ٥٧,٨٠ ٤٢,٢ ٥٧ ٤٣ إداريون
 .)٢٠٠٢-٢٠٠١( وزارة العدل: املصدر

يف و. املــرأة أيــضا كمحــام عــام  إىل احملققــات يف الــشكاوى، فقــد مت تعــيني  ةضــافباإلو 
بعني ـ طالبة باملقارنـة بواحـد وسـ       ٧٩امعة ناميبيا عن تسجيل     ـ، أبلغت ج  ٢٠٠٠لعام الدراسي   ا

  يف  مـسجالً  ، كـان  ١٩٩٩ويف   )٦١(. يف كليـة احلقـوق      وطالبـة   طالباً ١٥٠، أي ما جمموعه     طالباً
  )٦٢(.اً طالب١١٣جمموع الطالب البالغ  طالبة من ٥٠نفس الكلية 

 
 

__________ 
 .٢٠٠١جامعة ناميبيا، التقرير السنوي   )٦١( 
 .١٩٩٩ميبيا، التقرير السنوي جامعة نا  )٦٢( 
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 املرأة يف السلطات التقليدية ٦-٧
تتــأثر مواقــف الــسلطات التقليديــة مــن القــضايا املتعلقــة باألســرة والنــشاط االقتــصادي  

ويوجـد جمتمعـان     )٦٣(.للمرأة بواقع أن املـرأة ال وجـود هلـا تقريبـاً يف مناصـب الزعامـة التقليديـة                  
ــرأة      ــشغل امل ــا ت ــل يف ناميبي ــى األق ــان عل ــا حملي ــرئيس  فيهم ــصب ال  ســامبيو وجمتمــع  جمتمــع(من

 يف بعـض اتمعـات احملليـة        “الرئيـسات ” ضافة إىل ذلك، توجـد قلـة مـن        اإلوب ).بوتديلسوارتز
 الرجــل علــى منيهــنــه باســتثناء هــذه احلــاالت النــادرة، ي أغــري . وامبــو وهرييــروأيف كافــانغو و

 .السلطات التقليدية واحملاكم التقليدية
 املرأة يف السلطات احمللية ٧-٧

أربعــة مقابــل  جملــس ســلطة حملــي تــشغل فيهــا املــرأة أغلبيــة املقاعــد،    ١١د اآلن وجــي 
 امـرأة ضـمن   أيوال يوجـد جملـس سـلطة حملـي خـال مـن       .  فقط بعد االنتخابات األوىل  السجم
 أعـضاء، وجملـسان يف كـل        ٧ امرأة واحدة فقـط ضـمن        ويوجد جملسان يف كل منهما    . ئهعضاأ

 منـط معـني علـى أسـاس إقليمـي           أين أداء املـرأة ال يتبـع        ويبـدو أ  .  أعـضاء  ٧ن من   ا امرأت منهما
، سياسة تتـيح وجـود      SWAPOوللحزب احلاكم، سوابو    . وال على أساس حجم السلطة احمللية     

 .املرأة يف كل جملس حملي
ــدد ال   ــازال ع ــساءوم ــة   ن ــسلطة احمللي ــن    يف جمــالس ال ــرأة يف  أكــرب بكــثري م ــشاركة امل م
 ٩٥ ســيدات مــن 3 مل تتعــداملــرأة يف اــالس اإلقليميــة  فنــسبة . خــرىاألكوميــة احل الوظــائف

ةلس اإلقليميامقعداً يف ا. 
 املرأة ووسائط اإلعالم ٨-٧

ات نشرا األمم املتحدة أن ناميبيا تستخدم نسبة كبرية من النساء يف ءتفيد إحصا 
تقاد كثرية لالع ابابـن هناك أسإوحىت يف غياب إحصاءات حديثة، ف )٦٤(.وسائط اإلعالم

وسائط اإلعالم، بالرغم من أا غري ممثلة بدرجة جيدة يف  يف لمرأةبوجود متثيل جيد ل
 .املناصب اإلدارية

وشركة العهد ) NBC(ن كالً من شركة اإلذاعة القومية  أل اآلنوقد حتسن الوضع 
عهد يف ال ٥ وNBC أعضاء يف جملس ٦ من إمجايل ةرادا امرأتان يف جملس اإلم، لديه)٦٥(اجلديد

__________ 
 .٢برجي الرجوع إىل احلاشية   )٦٣( 
 .املرجع نفسه  )٦٤( 
 .العصر اجلديد هي جريدة تدعمها احلكومة  )٦٥( 
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هي النامييب، وجملة ربع سنوية، هي وكل من رئيس حترير جريدة رئيسية حملية، . اجلديد
 .ناميبيا ريفيو، من النساء

 التمثيل الدويل :٨ املادة
 التمثيل اجلنساين يف البعثات اخلارجية  ١-٨

إال أن املرأة .  بعثة خارجية تتوىل املرأة رئاسة مخس منها٢١حالياً لناميبيا توجد  
 . من اهلرم، كما هو مبني يف اجلداول التاليةدىنعادة ما توظف يف املستوى األ

 التمثيل اجلنساين يف البعثات اخلارجية: ٣اجلدول 
   اسم البعثة
 املنصب اجلنس أديس أبابا

 سفري ذكر 
  وزير مفوض أنثى 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   بيجني
 سفري ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   برلني
 سفري ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 
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   اسم البعثة
   باريس

 سفري ذكر 
 مستشار ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 

   لبروكس
 سفري ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 

   موسكو
 سفري ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 

   لندن
 مفوض سام ذكر 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   هراري
 مفوض سام ذكر 
 رمستشا ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 
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   اسم البعثة
   الغوس

 مفوض سام ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   هافانا
 سفري أنثى 
 مستشار ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   لواندا
 سفري ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
  ثانسكرتري ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 

   بريتوريا
 مفوض سام ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   نيويورك
 ممثل دائم ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 
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   اسم البعثة
   واشنطن

 سفري ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   لوساكا
 مفوض أعلى أنثى 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 

   ستوكهومل
 سفري أنثى 
 مستشار ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   اكينشاس
 سفري ذكر 
 وزير مفوض ذكر 
 سكرتري ثان ذكر 
 سكرتري ثالث أنثى 

   غابورون
 مفوض سام أنثى 
 نائب املفوض السامي ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 
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   اسم البعثة
   ركواالالمبو

 مفوض سام ذكر 
 تري أولسكر ذكر 
 سكرتري أول ذكر 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

   نيودهلي
 مفوض سام ذكر 
 مستشار أنثى 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 
   فيينا
 قائم باألعمال ذكر 
 سكرتري أول أنثى 
 سكرتري ثان أنثى 
 سكرتري ثالث أنثى 

 .٢٠٠٣وزارة الشئون اخلارجية : املصدر
 يف الأمن هناك إ، فالوطنية للمساواة بني اجلنسنيومع التطبيق الكفء للسياسة  
  نظريهاإىل مستوىتدرجيياً إىل أن تصل مناصب املرأة عند املستوى األعلى للهرم عدد حتسني 
 .لرجالمن ا
 اجلنسية :٩ املادة
 هاإسقاطاكتساب اجلنسية الناميبية و ١-٩

 .ن قواعد ناميبيا بشأن اجلنسية حيادية متاماًإ، فةل يف أول تقرير للدوجاءكما  
 املرأة الباحثة عن حق اللجوء السياسي ٢-٩

ن يسجل مع وزارة أاللجوء وطلب ن عليه التقدم بإلجوء فال قإذا طلب أجنيب ح 
وجتتمع جلنة فرعية وزارية مشتركة بشأن . ون الالجئنيؤالداخلية ومفوضية األمم املتحدة لش

شهر تقريباً إلجراء مقابالت واختاذ قرارات بشأن الطلبات املقدمة أ كل ثالثة نيمركز الالجئ
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ون ؤ هذه اللجنة الفرعية ممثالً ملفوضية األمم املتحدة لشضموت. واالستماع إىل االلتماسات
 .الالجئني يعمل بصفة استشارية

 التعليم: ١٠ املادة
 األحكام الدستورية عن التعليم ١-١٠

 :لدستور النامييب تنص على ما يلي من ا٢٠املادة 
 .شخص احلق يف التعليمكل ل )١(” 
عمال هذا احلق التعليم االبتدائي إلزامي وتقوم الدولة بتوفري مرافق معقولة إل )٢( 

بصورة فعالة لكل مقيم داخل ناميبيا، وذلك بإنشاء وإدارة مدارس حكومية 
 .يقدم فيها التعليم االبتدائي جماناً

 بترك الطفل للدراسة حىت يكمل تعليمه االبتدائي أو يبلغ ست حال يسم )٣( 
  “سبقأ أيهما ة، سنةعشر

استمرار النساء  ضمان من املهم”أن وطنية للمساواة بني اجلنسني ب الةوتقر السياس 
 “... التعليمراحل مجيع موالفتيات يف

 احلكومة  يف الوصول إىل فرص التعليم لألنثى، فقد اختذتفاوتويف مواجهة الت 
 واحلفاظ على معدالت  البنات إىل التعليم ومواصلة الدراسةوصول سياسات لضمان

مشاركة األنثى يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي، ولدعم اجلهود الرامية إىل حتسني 
 .تطبيق برامج حمو األمية، اخل

 تسجيل الطلبة يف املدارس ٢-١٠
يف تسجيل املدارس االبتدائية والثانوية كما يوضح  اختالفات جوهرية حملية دال توج 
 عن ةتعليمية ــمنطقة يف كل ــم املختلفــل التعليــات يف مراحــة الطالبــنسب :٤ اجلدول
 .٢٠٠١ عام  

 غريه ثانوي إعداديابتدائي علويابتدائي أويل اموع 
 ٪٤٢,٧ ٪٥١,٤ ٪٥٣,٦ ٪٥٠,٧ ٪٤٩,٥ ٪٥٠,٨ على املستوى الوطين

       ناطق التعليميةامل
 ٪٢٢,٢ ٪٤٦,٨ ٪٤٨,٩ ٪٤٩,١ ٪٤٨,٨ ٪٤٨,٨ كاتيما موليلو

 - ٪٣٨,٨ ٪٤٥,٥ ٪٤٩,٣ ٪٤٩,٨ ٪٤٨,٧ روندو
 ٪٣٢,٥ ٪٥٢,١ ٪٥٥,٦ ٪٥٢,٤ ٪٤٩,٥ ٪٥١,٧ ندانغوا شرقوأ
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 غريه ثانوي إعداديابتدائي علويابتدائي أويل اموع 
 ٪٤٨,٢ ٪٥٤,٥ ٪٥٦,٧ ٪٥٠,٤ ٪٤٩,٠ ٪٥١,٤ أوندانغوا غرب
 ٪٤٠,٢ ٪٥١,٧ ٪٥٢,٥ ٪٥١,٨ ٪٤٩,٢ ٪٥٠,٧ خوريكساس

 ٪٤٠,٤ ٪٥١,٢ ٪٥٢,٤ ٪٤٩,٦ ٪٥٠,٤ ٪٥٠,٦ وندهوك
 ٪٤٤,٩ ٪٥٣,٠ ٪٥٢,٨ ٪٥٠,٦ ٪٤٩,٤ ٪٥٠,٦ كيتمانشوب

 ٪٤٤,٤ - ٪٣٩,٥ ٪٤٠,٥ ٪٤٢,٤ ٪٤٢,٩ املكتب الرئيسي
 . نظام معلومات اإلدارة التعليمية:املصدر

 
. ٢٠٠٠وقد مت تأكيد هذه احلقيقة عن طريق دراسة قامت ا جامعه ناميبيا يف عام  

 من الذين استجابوا أرسلوا أوالداً)  يف املائة٥٠,٦( ١ ١٦١ أن  الدراسة تبنيوطبقاً لنتائج
  )٦٦(.من البنات)  يف املائة٤٩,٤( ١ ١٣٥إىل املدرسة مقارنة بعدد 

 طالباً مت ٢ ١١١ يف ناميبيا، فمن إمجايل امعيتعليم اجلالوفيما يتعلق بالتسجيل يف  
، من إمجايل ٢٠٠١ ويف عام )٦٧(.١٩٩٩يف )  يف املائة٤٦( ٩٧٢  كان عدد اإلناثتسجيلهم
 يف املائة عن ازيادة واحدالهذه متثل و. ) يف املائة٤٧,٢( ٩٣٦  عدد اإلناث، كان١٩٨٣

 .١٩٩٩تسجيل عام 
دربني املسجلني يف تاملكان جمموع عدد ويف مراكز التدريب املهين احلكومية،  
 زاد عدد ،١٩٩٩ويف ).  يف املائة١٨( ١٩٣ هممنوكان عدد اإلناث ؛ ١ ٠٦٤ هو ١٩٩٨

 من  يف املائة٢١بنسبة  ٢ ٣٣٥ إىل م وزاد عدد اإلناث منه١ ٦١٠املتدربني إىل 
وقد .  يف تسجيل اإلناث١٩٩٨ باملقارنة بعام  يف املائة٣ وهذا يعين زيادة قدرها )٦٨(.موعا
 ٤٤١ منهم  متدربا١ ٦٣٣حيث سجل  .٢٠٠١تمر هذا النمط يف الزيادة حىت عام ـاس
تؤيت  وهذه إشارة إىل أن سياسة احلكومة عن التوازن اجلنساين )٦٩(.من اإلناث)  يف املائة٢٧(

 .مثارها

__________ 
 .١٥٦، ص٢٠٠٠) ١(دراسة اجلنسانية القومية، الد   )٦٦( 
 .٤١، ص١٩٩٩السنوي، وزارة التعليم العايل، التدريب املهين، العلوم والتكنولوجيا، التقرير   )٦٧( 
 .٤٧، ١٩٩٩، التقرير السنوي )MHEVTST(وزارة التعليم العايل والتدريب وخلق فرص العمل   )٦٨( 
 .٢٠٠١وزارة التعليم العايل والتدريب ويئة فرص العمل، التقرير السنوي،   )٦٩( 
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، أن التسجيل يف كلية الزراعة )٧٠(٢٠٠٠وجاء يف التقرير السنوي جلامعه ناميبيا لعام  
)  يف املائة٣٨( ٦٣ن ومن إمجايل عدد الطلبة، كا. ٢٠٠٢ طالباً للعام الدراسي ١٦٤كان 

ويف نفس العام، سجل يف كلية االقتصاد .  طالباً من الذكور١٠١مقابلمنهم من اإلناث، 
 . من الذكورطالبا  ٤٧٦ مقابلإناث، )  يف املائة٤٦( ٤١٢ طالباً، منهم ٨٨٨دارة وعلوم اإل
 يف ٤٦( ٣٠٩، منهم ٦٧٣ ني، كان عدد املسجل٢٠٠٢كلية التربية يف عام يف و 

التعليم العايل  مسارالاليت يتخذن فتيات وهذه إشارة أخرى إىل أن عدد ال. ناثمن اإل) ئةاملا
املتخرجات من الكليات فتيات  عدد التزايدحناء الدولة هو أن االجتاه يف أ و،اديزديف ا

 .واجلامعات
 الربنامج الوطين حملو األمية  ٣-١٠

الل مباشرة بتأسيس مديرية التعليم قامت وزارة التعليم األساسي والثقافة بعد االستق 
ومنذ . دارساملاألساسي للكبار لترعى االحتياجات التعليمية للكبار وللشباب خارج 

 . من النساءدارسني، زاد التسجيل يف هذا الربنامج بدرجة كبرية، وكان غالبية ال١٩٩١
 لربنامج الوطين حملو األميةيف ا ٢٠٠١أرقام املشاركة لعام : ٥ اجلدول

 عدد ١املرحلة  نطقة التعليميةامل
الطالب املمتحنني

 نسبة
 ناثاإل

نسبة 
 نجاحال

 عدد ٢املرحلة 
الطالب املمتحنني

نسبة 
 ناثاإل

نسبة 
 نجاحال

 عدد ٣املرحلة 
الطالب املمتحنني

نسبة 
 ناثاإل

نسبة 
 نجاحال

 ٪٨٦,٥ ٪٦٩,٥ ١١ ٤٠٥  ٪٦٦,٣ ١٠ ٣٣٥٪٧١,٨٪٦٣,٢ ١٢ ٩٥٢ اموع

 ٪٧٨,٢ ٪٦٦ ٢٠٢٪٧٦,٨ ٪٧٣,٠ ٢١١ ٪٧٦ ٪٧١ ٣٢٨ كاتيماموليلو

 ٪٨٤,٢ ٪٥٩,١ ١٢٢ ٢٦٩٪٨٤,٩ ٪٧٢,٩ ١ ٨٧٠٪٧٤,٠٪٧٩,١ ٣ ٠٥٤ روندو

 ٪٨٦,٤ ٪٧٥,٩ ٤ ٦٣٢٪٨٢,٩ ٪٦٩,٧ ٣ ٦٠٩٪٦٢,٩٪٥٦,١ ٤ ٥٦٢ ندانغوا شرقوأ

 ٪٨٦,٤ ٪٨١,٦ ٢ ٧٥٢٪٨٠,٧ ٪٧٥,٨ ١ ٩٧٠٪٧٤,٩٪٦٨,٨ ٢ ٣٣٨ ندانغوا غربوأ

 ٪٨٠,٨ ٪٤٤,٤ ٦٣٧٪٨٩,٦ ٪٥٠,٣ ٨٨١٪٨٠,٩٪٥٤,٩ ٥٤٥ خوريكساس

 ٪٩١,٨ ٪٥٢,٣ ١ ٦٤٠٪٨٧,٧ ٪٥٠,١ ١ ٦٦٢٪٨١,١٪٤٩,٤ ١ ٩٢٥ وندهوك

 ٪٨٩,٠ ٪٥٢,٤ ٢٧٣٪٨٤,١ ٪٤١,٧ ١٣٢٪٨٣,٥٪٥٧,٥ ٢٠٠ كيتمانزهوب

 . التعليمإدارةنظام معلومات  :املصدر

 
 

__________ 
 .٢٠٠٢جامعة ناميبيا، التقرير السنوي،   )٧٠( 
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 محل املراهقات ضمن الطالبات ٤-١٠
 املشاكل االجتماعية اليت متنع البنات مـن االسـتمرار          ىحدإت هو   احلمل ضمن الطالبا   

 ،هــذا املوضــوع وللتوصــية بالتــدابري الالزمــةفريــق لدراســة  ١٩٩٤ام أنــشئ يف عــو. تعلــيماليف 
 بـني سياسة عن احلمـل  ل وضع مشروع الدراسة بفريقوبعد املشاورات مع املهتمني باألمر، قام   

  )٧١(.عتمادهال راءجملس الوز إىل هالطالبات مت تقدمي
 وهذه . الطالبات املراهقاتبنياحلمل املتعلقة ب السياسة اعتماد مت ١٩٩٧ويف  

 :السياسة تنص ضمن أمور أخرى على ما يلي
ن احلمل بني الطالبات يهدد صحتهن ورعايتهن االجتماعية ويهدد صحة ورعاية إ • 

 إاء تعليمها، ويتركهن إىل وكثرياً ما يؤدي احلمل بالطالبة .ن هلني املولوداألطفال
 .خيارات قليلة جداً من حيث تأسيس حياة جيدة ألنفسهن وألطفاهلنأمام 

 نوليس ع ةدرشاد واملسانجيب على املدارس أن تواجه هذا الوضع عن طريق اإل • 
جل أ دعم من إىلحتتاج الطالبات .  معاقبة الطالبات الاليت أصبحن حواملطريق

صحة الوليد لرعاية ال مع توفري، والدة وما بعدها حىت وقت الالدراسةاالستمرار يف 
 .اجلديد

تساعدها يف احلصول مبعلومات الطالبة احلامل د زو أن ت أيضاًاملدرسةوجيب على  • 
 .للطفل من الذكر املسؤول عن احلمل أو من أسرتهعلى نفقة 

 : التدابري التاليةيقتضى األمر اختاذوبالتايل  • 
 -:لفتاة اليت أصبحت حامالًبالنسبة ل -١ 

جيب أن يكون هناك على األقل أحد املوظفني تستطيع الفتاة مناقشة  ١-١ 
 وضعها معه

 .الذكر املسؤول جيب على الفتاة أن جترب على كشف شخصية ٢-١ 
للفتاة أن تستمر يف دراستها يف املدرسة حىت وقت الوالدة أو أي  ٣-١ 

. لطبيب املمارس أو املمرضةوقت أبكر من ذلك بناء على نصيحة ا
وبعد الوالدة، جيب أن يكون للفتاة حق العودة إىل نفس املدرسة يف 

.  شهراً من تاريخ تركها للمدرسة بغض النظر عن سنها١٢خالل 

__________ 
 .١٩٩٧ والثقافة، سياسة احلمل بني الطالبات، وزارة التعليم األساسي  )٧١( 
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وجيب أن يكون هلا اخليار، يف خالل نفس الفترة، بالعودة إىل 
 .مدرسة أخرى

 تدخل امتحان آخر للفتاة اليت تركت املدرسة بسبب احلمل أن ٤-١ 
العام، بشرط أن تقنع جملس املدرسة بأن عملها يؤهلها هلذا 

 .املستوى
حق  فلها ذا كانت الفتاة مقيمة يف دار داخلي ملدرسة حكومية،إ ٥-١ 

 طوال مدة حضورها باملدرسة حتت نفس ةاالستمرار يف الداخلي
 .حامالًلو مل تكن الظروف اليت تنطبق عليها 

 سواء يف( املسؤول عن احلمل، إذا كان طالباً يف املدرسة بالذكرفيما يتعلق  -٢ 
ن إوبشرط أال يكون هناك اغتصاب، ف) نفس مدرسة الفتاة أو مدرسة أخرى

 .له نفس احلقوق وااللتزامات
املعلم الذي يتورط يف عالقة حب أو جنس مع طالبة يكون قد خرق قواعد  -٣ 

ن يتم إيقافه أة سوء السلوك ووجه إليه متالسلوك للمعلمني وجيب أن 
إجراءات تأديبية  اختاذوجيب . مؤقتاً عن العمل حىت نتيجة اإلجراءات التأديبية

ويف مجيع حاالت العالقات اجلنسية .  فصل املعلمإىل أن تؤدي شأا من حبقه
إذا و.  من العمل املعلم املعينفصلبني املعلمني والطالبات جيب التماس 

م االستمرار يف التحقيق بغض النظر عن ذلك، وإذا ثبت استقال املعلم، يت
يف وظيفة تدريس يف مدرسة حكومية عليه العمل ظر أن حيرم املعلم فيجب ج

 .ةي حكومةساعدتلقى مأو مدرسة ت
 السكان واحلياة األسريةعن التعليم   ٥-١٠

احلمل غري شاكل تم وزارة التعليم األساسي والرياضة والثقافة اهتماماً بالغاً مب 
صنب بفريوس نقص املناعة البشرية الناتج عن ياملرغوب فيه وزيادة عدد الطالبات الاليت 

 .وقايةالنشاط اجلنسي دون ممارسة 
واجلنس يشجع الشباب على النشاط ري ن التعليم عن التوالد البشإوكثرياً ما يقال  
الصحة العاملية عن اإليدز يف  إال أن البحث الذي قام به الربنامج العاملي ملنظمة ،اجلنسي
 التأخري يف بداية إىلالسكان واحلياة األسرية يؤدي إما عن  كشف عن أن التعليم ١٩٩٣

السكان واحلياة عن ويزيد التعليم .  ككل خفض النشاط اجلنسيإىلالنشاط اجلنسي أو 
 . جنسياًنيطالنش األشخاص  لدى من استخدام املمارسات اجلنسية األكثر أماناًاألسرية أيضاً
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 وخدمات شورة املإىل أن سهولة الوصول  علىويشدد حبث منظمة الصحة العاملية 
 ةرا من واجب وزإنوبالتايل ف. تبكري أو زيادة النشاط اجلنسيعلى منع احلمل ال تشجع 

عن  الطالبات بالتعليم تزويداتمعات من واجب التعليم األساسي والرياضة والثقافة و
، وذلك  وما يترتب عليه األسرية ومبعلومات حول مفاهيم النشاط اجلنسيالسكان واحلياة

 .أخذن قرارات عقالنية وصحية فيما يتعلق باجلنسيلكي تستطيع الطالبات أن 
 أا سوف تقوم إىلوذا الصدد توصلت وزارة التعليم األساسي والرياضة والثقافة  
 :مبا يلي
  السكان بالتعليم عنيف تزويد األبناءواألمهات التأكيد على الدور الرئيسي لآلباء  • 

 .واحلياة األسرية

السكان واحلياة عن قبلت املؤسسة القومية للتعليم اإلمنائي حالياً بإدخال التعليم  • 
وقد يكون من .  االبتدائية والثانويةاملناهجاألسرية، مبا يف ذلك التعليم اجلنسي يف 

 مت بالفعل مراجعتها، مثل منهج علوم احلياة،  املناهج اليتة مراجع إعادةالضروري
.  الصف العاشر من منهج الثالث سنواتإىلالذي يؤخر دراسة األحياء البشرية 

 السكان واحلياة األسرية فريوس نقص املناعة  عنالتعليمأن يشمل  يينبغو
 .عدية تناسلياً ووسائل منع احلملاإليدز واألمراض األخرى املُ/البشرية

 ومهارات احلياة والدين والتعليم التوجيه مثل ب،والرساملة مواد عدم جيب مع • 
 على أا جزء متكامل من  البدنيةاألخالقي وعلوم املعلومات األساسية والرياضة

 للتعامل مع اًوتعطي هذه املواد فرص.  إمهاهلا يف املدارسنبغيي املنهج الدراسي ال
الذي ستحق برنامج صحة الشباب وي .مواضيع التعليم السكاين بأسلوب مسؤول

 اهليكل ينبغي أن يتيحو. الوزارة أن يتم تطبيقه بالكاملب إدارة التعليم اخلاص أعدته
 .ي للمدرسة تغطية هذه ااالت بصورة مناسبةداراإل

ل اطف األستغالل باتصلة اجلرائم اجلنائية املعن املراهقات مبعلومات كافية تزويد نبغيي • 
توعيتهن بالعواقب املترتبة على  والقصر،ي واالغتصاب واغتصاب التحرش اجلنسبو

دهن مبعلومات عن تزويوجيب . القيام بعمل إجرامي أو التشجيع على القيام به
 .رمية، وعن األدلة املطلوبة وعن الدعم املوجوداجلأماكن وكيفية اإلبالغ عن 

السكاين واحلياة  مكتبات املدارس على معلومات حول التعليم أن حتتويوجيب  • 
مبا يف ذلك موانع احلمل وكيفية وأماكن ( األسرية، وبالتحديد عن املواضيع اجلنسية

 ).يهااحلصول عل
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 •  يئ الوعلى املدارس أنفرص ملناقشة هذه األمور من قبل أولياء بل الطالبات ومن ق
 .أمورهن

ضرورياً يف املدارس ن ذلك وكيما ثيحوجيب تأسيس برامج العمل اإلجيايب للفتيات  • 
 على الفتيات فرص إعداد أنفسهن للمناصب القيادية يف حيان بعد رنكيلضمان أال 

و أب الطالبات الاليت مررن بتجربة احلمل يف سن املراهقة اذتجنبغي ا وي.ذلك
شورة تقدمي املجل املساعدة يف أ مناسباً من  ذلكنوكيما ثيحاألمومة املبكرة 

 . اتخريلأل
ن معدل العدوى إ، ف)٧٢(وزارة التعليم األساسي والرياضة والثقافةلتقرير وطبقاً  

 ٢٥ن أيظل عالياً و)  سنة٢٤-١٥من (اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية ضمن الشباب 
.  بسبب احلملن انقطاعهن كا٢٠٠٠ من الفتيات الاليت تركن املدارس يف عام يف املائة

محلة لزيادة  ت العامالت يف حقل التربية والتعليم يف ناميبيامنتدى النساء األفريقيالذلك بدأ 
وصول الفتيات إىل معلومات حول الصحة اإلجنابية واملمارسات اجلنسية األكثر أمانا يف 

يدز، واحلمل غري املرغوب فيه اإل/يةبشرحماولة خلفض العدوى بفريوس نقص املناعة ال
 تأسيس نوادي فريوس نقص املناعة قعن طريو.  املنقولة جنسياً باألمراضىووالعد
 تنظيم ب املنتدىقومي، مدارس التأهيليدز باملدارس، ومناطق الترفيه لبنات سان واإل/البشرية

لتغيري املسامهة يف الدعوة  من فتيانورش عمل وبتوزيع معلومات لتمكني الفتيات وال
 .السلوك

بالعمل لتحقيق كومية هي منظمة غري حو ، مؤسسة تنظيم األسرة يف ناميبياوتسعى 
 : التاليةأهدافها

صحتهم اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ل همزيادة وصول املعلومات إىل الشباب وفهم • 
 املنقولة  على الوقاية من عدوى األمراضالًمعذلك املمارسات اجلنسية األكثر أمانا 

 .فريوس نقص املناعة البشرية/باالتصال اجلنسي

 • وتوصل  نشر أن ت املؤسسة من خالهلاتمع من خالل تستطيعتأسيس قنوات يف ا
السلوكيات والتصرفات فيما يتعلق و اتسياستغيري ال على من أجل التأثريمعلومات 

 .اتمعوضعهم يف باجلنس لدي الشباب و

__________ 
 .٢٠٠٠ هيوني/اإليدز على التعليم، حزيران/تأثري فريوس نقص املناعة البشرية  )٧٢( 
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حتسني املدى الذي متارس فيه املرأة والرجل والشباب خيارات حرة ومبنية على  • 
 من الصحة اجلنسية واإلجنابية وباحلقوق دون أي شكلمعلومات فيما يتعلق ب

 .العنف وأالتمييز  وأ اإلكراه أشكال
  التدريس أن ميارستعليم املعلم قبل   ٦-١٠

 الطالبات ويف بنياحلمل حاالت  يف ختفيض إذا كان للمعلم أن يلعب دوراً إجيابياً 
 :يف أثناء فترة الكلية أو اجلامعةنه حيتاج إىل اإلعداد إ واجلنسية، فجنابية الصحة اإلسنيحت

 .اجلنسانيةية التعامل مع املسائل فكي على عداديف فترة اإلينبغي تدريب املعلمني  • 

املتعلق بالتعليم على علم كاف  دادعينبغي أن يكون مجيع املعلمني يف فترة اإل • 
جيب يف املنهج الدراسي وإدماج هذه املعلومات  األسرة وطريقة ةالسكان وحياب

بغض النظر عن مادة (الطالبات الطالب وتدريبيهم على مناقشة هذه األمور مع 
 ).التدريس

على األخالق املهنية للتدريس، وعلى علمون يف فترة اإلعداد جيب أن يتعرف امل • 
 مكان ويل األمر،  املعلملى تداعيات فكرة كونع، وقواعد السلوك املتوقع منهم

 وإجراءات ، سوء سلوكعتربوظيفهم، مبا يف ذلك ما ياألحكام القانونية لتوعلى 
 .التعامل مع سوء السلوك

 التدريب أثناء اخلدمة للمعلمني العاملني   ٧-١٠
 جنابيةبق عن كيفية التعامل مع مواضيع الصحة اإلاسال يف نيمل يتم تدريب املعلم 
 ضرورياً جلميع مديري ن التدريب أثناء اخلدمة حول هذه املواضيع يعدإوبالتايل ف. واجلنسية

 .املدارس واملعلمني
التعليم واملديرين أن يتعرفوا على وجهي عن طريق ورش عمل إقليمية فعلى مجيع م • 

 .التعليم السكاين وعلى سياسة الوزارة حول اجلنس واحلمل يف إطار املدارس

تزويد املعلمني بنفس  يتم  حيث، أو الدوائر املدارسعملعن طريق ورش  • 
 .جهاتالتو

 يتم تعريف املعلمني على حيث ،عملال أو ورش نيعن طريق اجتماعات املعلم • 
 املستوصف احمللي أو املستشفى  إىلالتحويل/ةياالستشاراخلدمات سلسلة موقعهم يف 

 .أو اخلدمات االجتماعية
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تقدمي النصح من أجل تقدمي حتتاج املدارس إىل معلمني مدربني على اإلرشاد وعلى  • 
 . واملشورة للطالب والطالبات الذين هم يف حاجة  إليهاالنصح

مت تأسيس صناديق إمنائية للمدارس من فقد ساسي، األتعليم الاحلكومة توفر ومع أن  
ال توجد نه أ ليست يف صلب التعليم مثل الرياضات اخلارجية، إال ةجل املسامهة يف أنشطأ

على أولياء األمور أن يسامهوا يف الصناديق نه إوبالتايل ف.  احلقوق األساسيةآليات لرصد هذه
 املسامهة يف الصناديق اإلمنائية  عن أولياء األمورعجزنه يف حالة أإال . اإلمنائية للمدارس

رض حالتهم على جملس تخاطب مع املدرسة وعن ألولياء األمور حرية الإللمدارس، ف
 .جل اإلعفاء من املسامهةأ من درسةامل

 عمالةتنمية ال  :١١املادة
 حجم القوة العاملة  ١-١١

 ة نسم٤٠١ ٢٠٣ حوايلكان عدد العاملني  ٢٠٠٠طبقاً الستقصاء العمالة لعام  
أما عدد العاطلني عن .  يف املائة٥٦ قدرها يةرحض وأغلبية  يف املائة٥٥بأغلبية للرجال قدرها 

وطبقاً  .)“ضيق” أو “عريض”(قياس البطالة املستخدم معتمد بقدر كبري على العمل في
ن على العمل ي عاطالً قادر٢١١ ٤١٦ عدد العاطلني عن العمل يبلغن إقياس العريض، فملل

 ضيق استخدام املعىن المتوإذا .  عن العملن من الباحثني أو ال يكونونولكنهم قد يكونو
ن على ي عاطالً قادر٩٧ ١٢١ إىل ، من النصفقل أإىل ينخفض عاطلنين عدد الإ، فةللبطال

 ميثل يف الواقع ١١٤ ٢٩٥ بني اإلحصاءين، وهووالفرق .حثون بنشاط عن عملبالعمل وي
 .يقومون بشكل نشط بالبحث عن عملالذين ال العاطلني 
 .وهذا الفرق ميثل أيضا الفرق بني تقديرات القوى العاملة طبقاً للمعنيني للبطالة 

 معدل البطالة لكل إقليم ومنطقة وجنس ٢-١١
 يف عام ة نسم٦١٢ ٦١٦ فمن قوة عاملة قدرها. يةالبطالة هي مشكلة رئيس 
 من  يف املائة٣٣حوايل كان امرأة،  ٣٠٥ ١٦٥ رجل و٣٠٧ ٤٥٤ ، تتكون من٢٠٠٠
 )٧٣(.العاطلني
حسب التعريف ف. باستخدام طرق خمتلفةويعطي استقصاء ناميبيا معدل البطالة  
 .٢٠٠٠  يف عام يف املائة٣٤,٥ معدل البطالة يف ناميبيا يقدر حبوايل  كانللبطالة،الواسع 

 اريكثة عن ذلك  املنخفضتوهذا معدل عال جداً، ولكن ال جيب مقارنته مباشرة باملعدال
  يف املائة١٩,٥ املعدل ينخفض بدرجة كبرية إىل والواقع أن.سابقةاستقصاءات اليت ذكرا 

__________ 
 .٢٠٠٠استقصاء وزارة العمل،   )٧٣( 
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 اعتبار عدمىن للبطالة، كما يف االستقصاءات السابقة، مبعتعريف الضيق إذا مت استخدام ال
  يف املائة٤٠ فهو  للمرأة عن الرجل،أعلىومعدل البطالة . عاطلني عن عمل نالذين ال يبحثو

 .للرجال  يف املائة٢٩للنساء و
 الضيق حسب التعريف اجتاهات القوى العاملة، العمالة والبطالة، ٦وميثل اجلدول  
 .تعريف الواسع هلاللبطالة وال
  ٢٠٠٠ و١٩٩٣/١٩٩٤ ة،ــالة والبطالــى العاملة، العموــات القـاجتاه :٦اجلدول 
 ) والتعريف الواسع هلاللبطالة الضيقحسب التعريف (  

 ذكور إناث اموع
منطقة 
 البطالة العمالة االستقصاء

القوى 
 العاملة

معدل 
 البطالة العمالة٪البطالة 

القوى 
 العاملة

معدل 
 البطالة العمالة٪البطالة 

القوى 
 العاملة

معدل 
٪البطالة 

١٩٩٣/٩٤ 

NHIES: 

 

 

           

 ٢٤,٢ ١٠ ٣٤٣ ٢٥ ٠٣٧ ٧٨ ٤٠٦ ٣٩,٨ ٩٣ ٠٨٨ ٣٧ ٠٨٧ ٥٦ ٠٠١ ٣١,٦ ١٩ ٦٥١ ٦٢ ١٢٤ ١٣ ٤٤٧ حضري

 ٢٧,٣ ١٤ ٨٩٢ ٤٠ ٦٠٥ ١٠ ٨٣٧ ٣٩,٠ ١٧ ٦٣٨ ٦٨ ٨١٢ ١٠ ٧٥٦ ٣٣,٦ ٣٢ ٥٢٠ ١٠ ٩٤٧ ٢١ ٥٨٣ ريفي

 ٢٦,٠ ٢٥ ٢٣٥ ٦٥ ٦٤٢ ١٨ ٦٧٣ ٣٩,٣ ٢٦ ٩٤٦ ١٠ ٥٨٩ ١٦ ٣٥٧ ٣٢,٩ ٥٢ ١٨١ ١٧ ١٥١ ٣٥ ٠٢٠ قومي

١٩٩٧ 

NLFS: 

            

 ٢٦,٨ ١٤ ٤٥٣ ٣٨ ٦٨٠ ١٠ ٥٨٤ ٣٩,٣ ١١ ٩٠١ ٤٦ ٧٩٢ ٧٢ ٢٠٩ ٣٢,٤ ٢٦ ٣٥٤ ٨٥ ٤٧٢ ١٧ ٨٠٣ حضري

 ٣٠,٣ ١٦ ٢٩٠ ٤٩ ٣٢٦ ١١ ٣٦٤ ٤١,٢ ١٨ ٦١٥ ٧٦ ٦١٨ ١٠ ٩٥٦ ٣٦,١ ٣٤ ٩١٤ ١٣ ٥٩٤ ٢٢ ٣١٠ ريفي

 ٢٨,٦ ٣٠ ٧٤٣ ٨٨ ٠٠٦ ٢١٩٤٧ ٤٠,٤ ٣٠ ٥١٥ ١٢ ٣٤٠ ١٨ ١٧٥ ٣٤,٥ ٦١ ٢٦٨ ٢١ ١٤٦ ٤٠ ١٢٣ قومي
NHIESاستقصاء األسر والعمالة يف ناميبيا . 

NLFSاستقصاء القوى العاملة يف ناميبيا . 
واستقصاء ) ٢٠٠٠ هيولي/متوز( وزارة العمل وهيئة التخطيط القومي واملكتب املركزي لإلحصاء: املصدر

 تعداد السكان واملساكن أيومل جيمع  .٢٥ ص ٥-٤ لدواجل، و١٩٩٧ ،القوى العاملة يف ناميبيا
 . للبطالةواسع أن تستخدم يف املعىن الشأامعلومات من 

 
 والرجال يف املناطق الريفية اءسنوميكن مالحظة اختالفات مشاة لذلك بني ال 
 يف ٣٢احلضري، كرب بقليل من املعدل أ)  يف املائة٣٦( فمعدل البطالة يف الريف. واحلضرية

منطقتان ريفيتان، ومها ى، توموساأففي كابريفي و. إال أن االختالفات اإلقليمية كبرية. املائة
إقليم ريفي وهو وشيكوتو، أ يف املائة، يف حني أن ٥٠  حنويبلغإذ أعلى معدل بطالة يوجد 
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إيردنغو ، ني احلضريتنيومعدل املنطقت.  يف املائة٢٥قل معدل بطالة وهو أ، لدية أيضاً
 . يف املائة لكل منهما٣٠و حن إذ يبلغ، أفضل بقليل من املتوسط القومي، وخوماس

 الرعاية الصحية: ١٢ املادة
  السياسة والنظم الصحية  ١-١٢

حتسني صحة سكان ”اهلدف الرئيسي للحكومة يف توصيل الرعاية الصحية هو  
 بتكلفة يف ،ات العالجية والتأهيلية، واخلدمائيةوقتوفري اخلدمات الصحية الناميبيا عن طريق 

ة يسياسة الصحال توجه تشكيل وتطبيق اليتواألسس اإلضافية  )٧٤(.“متناول مجيع الناميبيني
 .هي اإلنصاف ومشاركة اتمع

وذا الصدد، فقد ألزمت احلكومة نفسها بعدد من األهداف، مثل التوزيع العادل  
بل احملرومني ساسية من قاألدمات اخلوصول إىل  وأيضاً اإلنصاف فيما يتعلق بالواردللم

 )٧٥(.تنميةالسكان الذين مل يستفيدوا من الوالفقراء و
 اتدم وجود وتوزيع اخل٢-١٢

 ٢٤٦ن هناك إ ف،)٧٦( ٢٠٠٠طبقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا لعام  
 .يات يف ناميبيا سريراً يف املستشف٦ ٧٥٦ وى مستشف٣٥ مركزاً صحياً و٤٧مستوصفاً و

املستشفيات ” بسبب غلق(ويف حني أن عدد املستشفيات قد اخنفض منذ االستقالل 
 مستوصفاً يف ٢١٥مثالً من  (يف تزايد واملراكز الصحية تإال أن عدد املستوصفا) “العرفية
 اخلدمات الصحية املوجودة ودرجة ٧اجلدول يلخص و). ٢٠٠٠ يف ٢٤٦ إىل ١٩٩٢
 . البلدقيف خمتلف مناط، مئوية كنسبة اوجوده

  يف خمتلف مناطق البلدنوع اخلدمة ودرجة وجودها : ٧اجلدول 
  وجود اخلدمة يف خمتلف املناطقنسبة نوع اخلدمة

 ٥١,١ خدمات الوالدة
 ٨١,٥اإليدز/توعية عن فريوس نقص املناعة البشرية

 ٥٦,٧ تغذية
 ٩١,٥ حتصني

__________ 
 واتفاقيـة القـضاء     ٢٣٠، ص ١٩٩٥السياسة الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني، وخطـة التنميـة القوميـة،                )٧٤( 

 .١٠٣، ص١٩٩٥ع أشكال التمييز ضد املرأة، على مجي
 . أعاله٢يرجى الرجوع إىل امللحوظة رقم   )٧٥( 
 .٢٠٠١وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية، واالستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا،   )٧٦( 
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  وجود اخلدمة يف خمتلف املناطقنسبة نوع اخلدمة
 ٦١,٨ رعاية الطفل
 ٧٧,٩ ختطيط األسرة

 ٨١,٣ وزيع العوازلت
 ٤٠,١ رعاية منفصلة يف الوالدة وما بعدها

 ٥٩,٩ الرضاعة
 ٢٨,٧ الكشف عن سرطان الرحم
 ٢٩,١ الكشف عن سرطان الثدي

 ٣٢,٦ الكشف والرعاية لضحايا العنف
الكشف عن األمراض املنقولة باالتصال 

 ٥٧,٠ اجلنسي وعالجها
 ٢٦,٠ انقطاع احليض
 ٢,٥ خدمات أخرى

 .١٦٠ ص،  ناميبياة، جامع)١( االستقصاء اجلنساين القومي، الد: دراملص
 

التحصني، والتوعية : ي ه وأعداداًتواجداًن اخلدمات األكثر إوطبقاًَ لالستقصاء، ف 
إال . يدز، واستخدام العازل وختطيط األسرة ورعاية الطفلاإل/ نقص املناعة البشريةعن فريوس

الكشف عن : وهذه اخلدمات هي.  حتسنيإىل على املرأة حتتاج أن اخلدمات اليت تؤثر مباشرة
، والكشف عن سرطان الثدي والكشف عن سرطان الرحم  وعالجهمضحايا العنف

 .انقطاع احليضو
 من النساء احلوامل حصلن على  يف املائة١١,٦٥ن إوطبقاً خلطة التنمية القومية ف 

نه أبلغ أ ٢٠٠٠رايف والصحي يف ناميبيا لعام إال أن االستقصاء الدميغ. رعاية ما قبل الوالدة
ني  تلق٢٠٠٠َّ إىل ١٩٩٥ من األمهات الاليت وضعن أطفاال من عام  يف املائة٩٠أكثر من 

 قابلن  يف املائة٨٧من هذا الرقم، حوايل . رعاية ما قبل الوالدة على يد طبيب أو ممرضة
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واستنتجت نفس الدراسة . بل الوالدةلرعاية قل أطباءقابلن  يف املائة ١٣ممرضات أو مولدات و
  )٧٧(.لرعاية قبل الوالدةل الريفيات هن أكثر تلقياً من  يف احلضرأن النساء املتعلمات

  من النساء الاليت ولدن أطفاالً يف املائة٧٨ن إوفيما يتعلق باملساعدة عند الوالدة، ف 
أو )  يف املائة٦٦( ت بواسطة ممرضات أو مولداةمساعدتلقني  ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٥فيما بني 
 )٧٨(). يف املائة١٢(أطباء بواسطة 

 منةاآلشرب المياه    ٣-١٢
 على املستوى القومي، ٢٠٠٠طبقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا لعام  

منة أثناء موسم املطر، اآلشرب ال مياه  إىل من السكان لديهم وسيلة وصول يف املائة٧٧ كان
كرب أ اًوهذه الزيادة ميكن تفسريها بواقع أن عدد.  أثناء املوسم اجلافائة يف امل٨٣وتصل إىل 

 .رامطمن الناس يستخدم موارد مياه غري آمنة مثل الربك أثناء موسم األ
  وسائل الصرف الصحي ٤-١٢

 من  يف املائة٤١ن كا، ٢٠٠٠طبقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا لعام  
ال إال أن هذا . ل إىل وسائل صرف صحي للمخلفات البشريةبل وصوالسكان هلم س

 من  يف املائة١٠قل من أفمثالً، . بل الوصول عرب القطر كبرية يف ساختالفات يكشف عن
 يف ٨٠بل وصول إىل مراحيض باملقارنة بأكثر من ا هلم سينوغوهانأسكان مناطق كابريفي و

مناطق أخرى ما بني النسبة يف وتراوحت . و وكاراس ومخاسغيرونإ من سكان مناطق املائة
، ورمبا يعكس ذلك وجود بعض املناطق الريفية األكثر تنمية وبعض  يف املائة٦٨ ويف املائة١٥

 الريفية حيث و احلضرية بني املناطقمشاة واضحةاختالفات وهناك . املناطق الضعيفة التنمية
ناطق امل يف  يف املائة١٩ضرية واحلناطق امل يف  يف املائة٨٥ إىلبل الوصول يصل  سمعدل

 .ريفيةال
 اخلصوبة  ٥-١٢

حسب  لناميبيا يف املناطق احلضرية والريفية  الكليةمعدالت اخلصوبة ٧يبني اجلدول  
 ساكن يف املتوسط، يف وقت تعداد السكان وامل وكان معدل املواليد املتوقع للمرأة.املنطقة
 املناطق احلضرية من ثالثة إىل أربعة توقع للمرأة يفكان املعدل املو. ، أربعة أطفال٢٠٠١لعام 

وكان معدل اخلصوبة . يف املناطق الريفية ما بني أربعة ومخسة أطفالكان أطفال، يف حني 
__________ 

ليل السياسات،  ، وهيئة تقييم اآلثار االجتماعية وحت     ٢٠٠٠االستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا،        )٧٧( 
 .٣٦، ص٢٠٠٠

 .املرجع نفسه  )٧٨( 
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تراوح ما بني ثالثة أطفال يف منطقة كاراس إىل ما يزيد عن مخسة أطفال يف ي للمناطق الكلي
 .اينوغوهانأمناطق كافانغو و

  جلميع املناطق الكلية معدالت اخلصوبة:٧اجلدول     
 معدالت اخلصوبة الكلية

 ١٩٩١ ٢٠٠١ املنطقة
 ٦,١ ٤,١ ناميبيا
 ٤,٧ ٣,٤ حضرية
 ٦,٨ ٤,٦ ريفية

 ٦,٧ ٣,٨ كابريفي
 ٥,١ ٣,٢ إيرونغو
 ٤,٩ ٣,٦ هارداب
 ٣,٨ ٣,١ كاراس
 ٧,١ ٥,٥ كافانغو
 ٤,١ ٣,٣ خوماس
 ٦,٢ ٤,٧ كونني

 ٧,٧ ٥,٣ أوهانغوينا
 ٦,١ ٤,٧ أوماهيك
 ٥,٧ ٤,٠ أوموسايت
 ٥,٦ ٣,٧ أوشانا

 ٦,٧ ٤,٦ أوشيكوتو
 ٥,٧ ٤,١ أوجتوزوندجوبا

 ٢٠٠١ و١٩٩١معدالت اخلصوبة حسب املنطقة، ناميبيا، تعداد 
 

 ١٩٩١ يمن اجلدول أن مستوى اخلصوبة اخنفض بدرجة كبرية  بني عاميالحظ و 
أة أقل بطفلني يف املتوسط عما كان عليه يف  كان عدد املواليد للمر٢٠٠١ففي . ٢٠٠١و

وجدير . ةوهذا االخنفاض ثابت يف مجيع األقاليم وأيضا يف املناطق احلضرية والريفي. ١٩٩١
ميكن و.  ثابتاً بني هاتني الفترتنيظلتوى اخلصوبة عرب األقاليم ـبالذكر أن االجتاه العام ملس

 أعلى نسبياً  فيهاصوبةاخلمعدالت كانت ليم اليت ن األقاإنه، باستثناء كابريفي، فبأ االستنتاج
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يصدق نفس و. ١٩٩١ عام يا يفنسباألقاليم ذات اخلصوبة العالية  هي نفس ٢٠٠١يف عام 
 .قلأألقاليم اليت ا معدالت خصوبة القول على ا

  ختطيط األسرة ٦-١٢
 ىل عبعض الضوء، ٢٠٠٠الستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا لعام ألقى ا 

 فكرة على األقل عن وسيلة أو م لديهناميبيا، ومنه يتضح أن معظم النساء يف ختطيط األسرة
وسائل  الىحدإ قد مسعن على األقل عن  يف املائة٩٧ أكثر من وسائل تنظيم األسرة، إذ أن

ن املعرفة أكثريا بني املتزوجات عن املتوسط العام، كما املعرفة ال تزيد و). ٨اجلدول (
 .اإلناث وألذكور  الذكرية واألنثوية أقل سواء بالنسبة لبالرفائل

 بني النساء، واستعماهلا من قبل وحالياختطيط األسرة بوسائل عرفة امل: ٨اجلدول 
استخدام إحدى الوسائل حالياًاستخدام إحدى الوسائل من قبل وسيلة ماباملعرفة  

مجيع النساء وسيلة منع احلمل
النساء املتزوجات 

مجيع النساء حالياً
النساء املتزوجات 

مجيع النساء حالياً
النساء املتزوجات 

 حالياً
 ٤٣,٧ ٣٧,٨ ٧٣,٢ ٦٣,٢ ٩٧,٨ ٩٧,٣ أي وسيلة

 ٤٢,٦ ٣٧,١ ٧١,١ ٦١,٠ ٩٧,٨ ٩٧,٢ أي وسيلة حديثة
 ٨,٢ ٥,٧ ٣٣,٤ ٢٣,٦ ٩١,٩ ٨٩,٢ أقراص

 ١,٢ ٠,٧ ٥,٢ ٣,٣ ٥٦,٠ ٥١,٥ جهاز مهبلي
 ١٨,٧ ١٧,٠ ٤٧,٨ ٣٩,٢ ٩٥,٦ ٩٢,٠ حقن
 ٥,٢ ٨,٩ ٢١,٦ ٢٨,٢ ٩٢,٠ ٩٣,٤ عازل

 ٠,١ ٠,١ ٠,٥ ٠,٩ ٦٤,٩ ٦٥,٧ عازل نسائي
 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٥ ٠,٣ ٢٠,٦ ١٩,٥ دهان/حاجز مطاط
 ٠,٠ ٠,٠ ١,٠ ٠,٩ ٢٠,٤ ٢٠,٦ مانع طارئ
 ٨,٥ ٤,٣ ٨,٥ ٤,٣ ٦٦,٥ ٥٩,٦ تعقيم اإلناث
 ٠,٨ ٠,٣ ١,٠ ٠,٤ ٣٥,١ ٣٠,٦ تعقيم الذكور
 ١,١ ٠,٧ ١٣,٤ ١٢,١ ٤٩,٥ ٤٧,٢ ديةأي وسيلة تقلي
 ٠,٢ ٠,١ ٦,٤ ٦,٥ ٣٥,٣ ٣٤,٠ امتناع منتظم/ تنظيم دوري
 ٠,١ ٠,١ ٦,٠ ٥,٧ ٣٥,٣ ٣٣,٨ انسحاب

 ٠,٩ ٠,٥ ٤,٢ ٢,٨ ٧,٨ ٦,١ وسائل أخرى
 ٢,٦١٠ ٦,٧٥٥ ٢,٦١٠ ٦,٧٥٥ ٢,٦١٠ ٦,٧٥٥ عدد النساء

 .٢٠٠٠ لدميغرايف والصحي يف ناميبيا،االستقصاء او ،وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية :املصدر
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 مومة صحة األ٧-١٢
بالرغم من أن الرعاية املناسبة ضرورية أثناء احلمل والوالدة وبعد الوالدة لكل من  

 والدة حية ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٥١صحة األم والطفل، إال أن معدل وفيات الوالدة زاد من 
هامش اخلطأ إال أن التقرير يبني أن .  املاضية العشرسنواتال على مدار ١٠٠ ٢٥٥/٠٠٠إىل 

 . ت بسبب احلجم الصغري للعيناكبري يف هذه التقديرات
وتوجد عدة وسائل . حد أهم عناصر نظام الصحة يف ناميبياأ هي يةصحة اإلجنابالو 

وفيما يلي بعض اإلجراءات . اليت تواجهها األمهات احلوامل وأطفاهلن خاطرملنع وخفض امل
 :إىل رعاية صحة احلوامل واملواليداليت دف مباشرة 

رعاية قبل الوالدة يف مجيع الوحدات ال يتم توفري خدمات - رعاية قبل الوالدةال 
 تلفوخي. هذه اخلدماتمن  من النساء  يف املائة٩١و حن يستفيدو. الصحية تقريباً يف الدولة
 اخلدمات ه تستخدم هذوغالباً ما.  وخلفية التعليمناطقامل باختالف استخدام خدمات الوالدة

 تزور املرأة الوحدة الصحية أثناء ،عامةبصفة و. النساء من املناطق احلضرية واملتعلمات
رعاية قبل الوالدة هو أربع الومتوسط عدد الزيارات ملستوصف . النصف الثاين من احلمل

طاء ، يتم إع على األطفالالتيتانوس وللوقاية من خطر.  احلمل لكل امرأةأثناءزيارات 
وطبقاً لالستقصاء الدميغرايف والصحي يف . جرعتني من مصل التيتانوس أثناء هذه الزيارات

تيتانوس خالل املرحلة األوىل ضد ال ا من النساء حقن يف املائة٨٥ أخذ ٢٠٠٠ناميبيا لعام 
حيث كانت النسبة ، ١٩٩٢ عام  استقصاء تقريرا ورد يفوهذا أعلى مم. حلملمن ااملبكرة 

 .  فقطائة يف امل٦١
لوبني أيضا أحد أهم االختبارات اليت غ اهليموفحص يعد - لوبنيغيمواهل فحص 

 ٢٠٠٢ففي عام . الأم  للنساء احلوامل حىت يتم حتديد ما إذا كانت لديهن أنيميا ىتعط
 .نيميايعانني من األ على مستوى الدولة نساء من ال يف املائة١٠كانت حوايل 

وهذه اخلدمة . يف مجيع أحناء البلدالنساء يف وحدات صحية  تلد معظم - خدمات الوالدة
وبرغم أن سياسة الصحة اإلجنابية . تقدم غالباً يف مجيع املستشفيات ويف املراكز الصحية

ذه حالياً  املستوصفات ال تقوم نأ أيضا، إال املستوصفاتهذه اخلدمة يف توفري تنادي ب
، وأيضا مستلزمات واألماكنالعمالة  حمدودية بب وهذا بس. الطارئةاخلدمة إال يف احلاالت 

بواسطة أفراد (وقد زادت خدمات املساعدة يف الوالدة . اتالوالدة املطلوبة يف املستوصف
٧٩(.٢٠٠٠ يف  يف املائة٧٥ إىل ١٩٩٢ يف  يف املائة٦٨من ) بنيمدر( 

__________ 
 .٢٠٠٠االستقصاء الدميغرايف والصحي يف ناميبيا،    )٧٩( 
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الوقاية جل أ هذه اخلدمة تشمل الفحص العام للمرأة من - خدمات ما بعد الوالدة 
ودهانات حلمة الثدي هي إحدى .  عن احلمل والوالدةشأ أن تنميكنأي تعقيدات من 

وبالرغم من توفري هذه اخلدمة، إال .  ما بعد الوالدةتاخلدمات املتوفرة للنساء يف مستوصفا
 يف  يف املائة٢٩استخدام هذه اخلدمة من ومع ذلك زاد . أا ال تستخدم بصورة شائعة

 .٢٠٠٠ لعام  االستقصاء الدميغرايف والصحي طبقاً لتقرير٢٠٠٠ يف يف املائة ٥٩ إىل ١٩٩٢
 يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشرية  ٨-١٢

 أول أربع حاالت عدوى بفريوس نقص املناعة البشرية يف عام شخيصيف ناميبيا مت ت 
 يف فاةالرئيسية املؤدية إىل الو األسباب أحد بعقد  ذلك بعد الفريوسصبحأ، وقد ١٩٨٦
 يف ٢٦ اليوم، وهو املسئول عن ومع أن  اإليدز هو السـبب األكرب للوفيات يف ناميبيا. ناميبيا
ن اإليدز إ، ف١٩٩٩يف )  الصحيةالوحداتمن (  من مجيع حاالت الوفيات املبلغ عنهااملائة

 من مجيع الوفيات املسجلة يف  يف املائة٦١مرتبط بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبوايل 
 )٨٠(.الدولة

فريوس نقص املناعة ب اجلديدة  اإلصابة من مجيع حاالت يف املائة٥٣املرأة متثل و 
 التشخيص  عندعمرال ومتوسط : احلاالت اليت يتم تشخيصها يف األعمار الصغريةمن وةالبشري

 يتزايد انتشار و)٨١(. عاماً للرجل٣٤ عاماً للمرأة و٣٠بفريوس نقص املناعة البشرية هو 
 فريوس نقص نسبة انتشاروكانت .  النساء احلوامل يف ناميبيابنيس نقص املناعة البشرية فريو

 . يف املائة٢٢ النساء بني ٢٠٠٢املناعة البشرية يف عام 
 يف ناميبيا  فريوس نقص املناعة البشرية لدى النساء احلوامل انتشاراجتاه  :٩اجلدول 
 :٢٠٠٢-١٩٩٢املوقع، حسب   

 ٢٠٠٢ ١٩٩٨٢٠٠٠ ١٩٩٦ ١٩٩٤ ١٩٩٢ املوقع 
 ٪٤٣ ٪٣٣ ٪٢٩ ٪٢٤ ٪٢٤ ٪١٤ كاتيما موليلو

 ٪٣٠ ٪٢٨ ٪٣٤ ٪٢٢ ٪١٤ ٪٤ أوشاكايت
 ٪٣٠    ٪٩  جروتفونتني

 ٪٢٨ ٪٢٣ ٪٢١ ٪١٧ ٪٨  أوناندجوكوي
 ٪٢٧ ٪٣١ ٪٢٣ ٪١٦ ٪٧ ٪٤ وندهوك

__________ 
 .٢٠٠٠، )NDP-2 (٢-هيئة التخطيط القومية، خطة التنمية القومية  )٨٠( 
 .١٩٩٨وزارة التعليم العايل والتدريب ويئة فرص العمل،  تقرير عن انتشار األوبئة،   )٨١( 
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 ٢٠٠٢ ١٩٩٨٢٠٠٠ ١٩٩٦ ١٩٩٤ ١٩٩٢ املوقع 
 ٪٢٧ ٪٢١     أوشيكوكو

 ٪٢٥ ٪٢٨ ٪٢٩    خليج والفيس
 ٪٢٥      تسوميب
 ٪٢٥ ٪١٨ ٪١٦  ٪٩ ٪٢ نغوأوجتيوارو
 ٪٢٣      يوتايب
 ٪٢٢ ٪١٤ ٪١٤ ٪٨ ٪٨  روندو
 ٪٢٢ ٪١٦ ٪١٠ ٪٥ ٪٦  نيانغانا
 ٪٢١ ٪١٥ ٪١٦ ٪١١ ٪٢  أندارا
 ٪١٩ ٪٢٣ ٪١٧ ٪١١٨ ٪٧  إجنيال

 ٪١٦ ٪١٨ ٪١٣    نانكودو
 ٪١٦ ٪١٧ ٪٧  ٪٨ ٪٣ كيتمانشوب
 ٪١٦ ٪٢٢ ٪١٥ ٪١٧ ٪٧ ٪٣ سواكومبند
 ٪١٣ ٪٩ ٪٩   ٪١ غوبابيس
 ٪١٢ ٪١٠     مارينتال
 ٪١٠ ٪٩   ٪٣  ريهوبوث

 ٪٩ ٪٧ ٪٦ ٪٤ ٪١ ٪٣ أوبوو
 ٪٢٢,٠ ٪١٩,٣٪١٧,٤ ٪١٥,٤ ٪٨,٤ ٪٤,٢ موعا

 
فريوس نقص املناعة البشرية يف بالعوامل اليت تساهم يف زيادة العدوى من بني و 

حكم يف اجلنس األنثوي، اجلنس، ميل للتوالعار بني ربط تممارسات ثقافية  :ناميبيا، ما يلي
ن اتمع يقبل اجلنس إ، ف تلك العواملوبالنسبة ألول. اقتصاديةواجتماعية أخري وعوامل 

ؤدي تلمرأة قد عار لنه وصمة أ من الرجولة، يف حني ا جزء باعتبارهلرجلمن اغري الشرعي 
عالقات غري التكريس  االجتماعي االقتصادي يف يويسهم عدم التساو.  اتمعمنإىل النفي 

  .املتساوية بني الرجل واملرأة، حىت يف الزجيات
ج وا الز:يدزاإل/م يف نشر فريوس نقص املناعة البشريةهالعوامل األخرى اليت تسمن و 
 املراهقات، بني، واحلمل ا النساء، وعدم حتكم املرأة يف خصوبتهبني واألميةاملبكر، 
 )٨٢(. وسوء استخدام املخدرات،والكحول

__________ 
 .١٩٩٩تقرير عن التقدم يف تنفيذ منهاج عمل بيجني يف ناميبيا، :  إدارة شؤون املرأة  )٨٢( 
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ت األخرية أن عدوى فريوس نقص املناعة البشرية والوفيات ءا من اإلحصاضحيتو 
وسوف يستمر فريوس نقص . عاما٤٩ً إىل ١٥ من ،تزداد يف جمموعة العمر النشط اقتصادياً

 .يم والتنمية البشرية يف ناميبيايدز يف التأثري على كل من نظام التعلاإل/املناعة البشرية
عدوى الوقاية من  القطاع التعليمي له دور مهم يف وهناك اعتراف متزايد يف أن 

، ويف ين باملرضواملتأثراملني للعدوى  ويف دعم األشخاص احل،فريوس نقص املناعة البشرية
القطاع يف التوسع من هذا وبدأ دور . دمات بالرغم من تأثري اإليدزتوصيل اخلاحلفاظ على 
 .  فريوس نقص املناعة البشريةقاية من الو ةنشطأ منظمات أخرى يف معشريك كدوره املبكر 

قد قامت كل من وزارة التعليم األساسي والرياضة والثقافة ووزارة التعليم العايل ف 
 فريوس نقص رائدة بشأن ة خطة استراتيجية وتشغيليوضع فرص العمل بيئةوالتدريب و
 لتحسني وتطبيق اًقوتضع اخلطة طر. ا بالفعلنفيذه تأدب و٢٠٠١يدز يف اإل/املناعة البشرية

األهداف املطروحة للقطاع يف اخلطة  اليت تتماشى معاالت جميف االستراتيجية وبالتحديد 
، بل ٢٠٠٤-١٩٩٩يدز للفترة اإل/ فريوس نقص املناعة البشريةبشأن وطنيةاالستراتيجية ال

نب شمل أيضا جواتا إفوبالرغم من أن الوقاية هي احملور الرئيسي للخطة، . وتتجاوزها
 .األثر على كل من املوظفني واملتعلمنييف فختالرعاية والدعم و

معلومات عن فريوس إعطائهم وميكن الوصول إىل الشباب بسهولة نسبية من خالل  
.  الصحة يف املؤسسات التعليميةسنييدز والوقاية والرعاية وبرامج حتاإل/نقص املناعة البشرية

ووزارة التعليم العايل م األساسي والرياضة والثقافة ت وزارة التعليهجتن، امن هذا املنطلقو
يدز لقطاع اإل/ فريوس نقص املناعة البشريةبشأنسياسة قومية والتدريب ويئة فرص العمل  

 .٢٠٠٣ يناير/كانون الثاينالتعليم يف 
لتمييز العار وفعالة لقضايا اويف هذه السياسة تعترف الوزارات بأمهية املواجهة ال 
 رد الفعل املبين على يززع إىل تاجة احلوإىليدز اإل/بفريوس نقص املناعة البشرية ةاملرتبط

 .يدزاإل/فريوس نقص املناعة البشرية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
 برناجماً قومياً للوقاية من ٢٠٠١ت وزارة الصحة واخلدمات االجتماعية يف وضعوقد  

 الطفل يف ناميبيا عن طريق استخدام أدوية إىلل فريوس نقص املناعة البشرية من األم اقتنا
 .ارتدادية

 : الربنامج على النحو التايلوقد مت حتديد أهداف
 إىلمن األم  ل فريوس نقص املناعة البشريةاقتناللوقاية من الشروع يف  برنامج رائد  • 

  Nevirapine  الدواءالطفل يف ناميبيا باستخدام
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 .قوميالستوى املعلى واالستمار فيه مج  إمكانية تطبيق الربناكد منتأال • 
 . الطفلإىلل فريوس نقص املناعة البشرية من األم اقتنحاالت اخفض العمل على  • 

 . على إطالة أعمارهمحتسني نوعية احلياة لآلباء عمالً • 
 . اليتم املبكر معدالتحتسني رعاية الطفل وخفض • 

مت لطفل إىل ا من األم  اإليدزلاقتانحة مكافاملرحلة األوىل من مشروع برنامج وأثناء  
تلقى  امرأة؛ و٥١١ انضم إىل املشروع حيث ، وندهوك وأوشاكايتيفمستشفيني، تطبيقه يف 

 من اآلباء ٤١، كما أعطي اللقاح إىل Nevirapine من األمهات وأطفاهلن جرعات ٢٠٠
 .إجيابيةمنهم  ٢١ الذين كانت حتاليل

يزة مب العديد من البلدان األخرى، كما يف يف ناميبيا، ملنظمات غري احلكوميةتتمتع او 
أن هذا مع و.  الطارئة اتمععن املنظمات احلكومية يف االستجابة لبعض احتياجاتنسبية 

 لديها أيضا اهتمام جمتمعات املنظمات غري احلكوميةبشكل مجاعي، فإن ه املبدأ متفق علي
منظمات شبكة ، مت تأسيس من هذا املنطلقو.  بالتنسيق اجليد للمبادرات اإلمنائيةكبري

 من قبل جمموعة من املنظمات غري ١٩٩١أغسطس /آب ١٤يف  خدمات اإليدز يف ناميبيا
 :داف التالية على حتقيق األه، وذلك عمالً ذات الرؤيةقدمية املهتمةاحلكومية الت

 املتعلقة  يف األعمالواردت واملربا املعلومات واألفكار واخل يفشاركةاملتسهيل  • 
 .باإليدز بني املنظمات غري احلكومية يف ناميبيا وحول العامل كله

كافحة  ملطين املنظمات غري احلكومية والربنامج الوبنيل اإليدز اعميف أترابط ال يززعت • 
 .اإليدز

بني املهام اليت تتوالها  املتعلقة باإليدز وتركةشتنسيق وتطبيق التكامل بني األنشطة امل • 
 .مات غري احلكومية والوكاالت األخرى يف ناميبيااملنظ

 اآلثار إزاء املنظمات غري احلكومية فيما بنيمشترك سعي إىل الوصول إىل موقف ال • 
 .االجتماعية والسياسية واالقتصادية لفريوس نقص املناعة البشرية يف ناميبيا

 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة 
 سريةاالستحقاقات األ ٠-١٣
 ر السن اكبلعاشات دفوعات امل م١-١٣

دى  من الدولة مصدراً مهماً للدخل لقدمةر السن املاكبلعاشات دفوعات املتعد م 
  يف املائة٥٠ تعتمد على هذه املعاشات يف أكثر من سروالواقع أن بعض األ. الفقريةاألسر 
 .هامن دخل
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لى أسس نظرية عرقية على يتم عوقبل االستقالل، كان حتديد مستويات املعاشات  
وقد تراوحت قيم . انون املعاشات االجتماعية املوروث من جنوب أفريقياغرار أحكام ق

 ٥٥,٠٠ تبلغ  دنياوقيمة يف الشهر للجنس األبيض راند ٣٨٢,٠٠بني املعاشات القصوى 
وكافانغو  )سمى وقتهايكما كان ( وفامبوأقاليم أيف الشهر للجنس األسود يف راند 
 وكانت هناك منذ البداية حماولة إلعادة النظر يف عدم التوازن هذا عن طريق )٣٨(.ىفيوكابر

املعاشات تثبيت املعاشات العليا عند معدالت ما قبل االستقالل ويف نفس الوقت زيادة 
 .املنخفضة تدرجييا

 دوالراً ناميبياً يف ١٢٠  تبلغ مجيع املعاشات عند قيمةاةساوبعد ذلك مإال أنه مت  
 دوالراً ناميبياً يف الشهر يف العام املايل ٢٥٠وقد مت رفع هذه القيمة إىل . لشهرا

٢٠٠١/٢٠٠٢ . 
  منح اإلعالة٢-١٣

، وكانت أحكام ١٩٩٦ لعام ٣٣ قانون الطفل رقم مبوجبتعطى منح اإلعالة حالياً  
سس  تقوم على أوب أفريقيامن جنزال حيكمها نظم موروثة ال تعالة منحة اإلاحلصول على 

عام  منذ  مت إال أنه.“السكانيةفئات ال” اختالفبتلف خت ة املنحةكانت قيمو. عنصرية
  للوالد دوالر نامييب١٠٠ وتصل املنح األسرية اآلن إىل . التمييز العنصريإلغاء ١٩٩٦

أحد  دوالر نامييب لكل طفل حىت ثالثة أطفال يف احلاالت اليت يكون فيها دخل ١٠٠و
 أو غري ذلك ا أو مسجونمتوىف دوالر نامييب ويكون ويل األمر اآلخر ٥٠٠ أقل من دينلاوال

 .اإلعالةوغري قادر على 
 نفقة من اآلباء ال٣-١٣

 مشكلة مهمة ألن العديد من النساء بدأن نفقةبعد االستقالل بقليل أصبح موضوع ال 
 النظام عدم كفاءةمن آباء أطفاهلن، ومن نفقة الاحلصول على  ضمانيف الشكوى من صعوبة 
وقد قام مركز املساعدة القانونية باالستقصاء عن  )٨٤(.جنوب أفريقياالقضائي املوروث عن 

. ١٩٩٥، يف عام اقتراحا مبشروع قانون، اليت مشلت  البحثنتائج نشروهذا املوضوع 
وقد .  القانون والتنميةإصالح للنظر فيها أمام اللجنة الفرعية للجنة عرضت هذه النتائج و

 يف  هيئتهاكاملبذه اللجنة الفرعية تقريراً إىل جلنة إصالح القانون والتنمية قدمت ه

__________ 
 .١١٤عاله، صأ، ٢انظر امللحوظة رقم   )٣٨( 
، يف ديـان هبــارد، اإلصـالح اجلنــساين والقـانوين يف ناميبيــا، أول    ١٩٦٣ لعــام ٢٣قـانون النفقــة رقـم     )٨٤( 

 .٩عشر سنوات، ص
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، نشرت جلنة إصالح القانون والتنمية ١٩٩٧سبتمرب /أيلولويف . ١٩٩٦أغسطس /آب
 يشتمل إصالح القانون، ولكنه ملبتقريراً مبنياً على توصيات اللجنة الفرعية، مشل توصيات 

 لعام ٩ انون رقمقال (النفقةقانون لك صدق الربملان على بعد ذ و)٨٥(.على مشروع قانون
 .وقع عليه رئيس الدولة و)٢٠٠٣

من املناطق  وقد أظهرت دراسة قام ا مركز املساعدات القانونية أن املرأة يف كل 
 للحصول على النفقة وتتطلع إىل أسلوب أكفأ لضمان اكملجأ إىل احملالريفية واحلضرية ت
بل التقليدية للحصول على النفقة يف  جيدن أن الس، وأن العديد من النساءوصول النفقة إليها
املرتيل، فإن واإلنفاق  وطبقاً لالستقصاء القومي عن الدخل )٨٦(.ة غري مناسبظل القانون العريف
 واملعاشات هي مصادر ضرورية للدخل من أجل اإلعاشة يف العديد النفقةاملبالغ احملولة من 

 الناميبية سر من األ يف املائة٣٨التحديد يف  جدا على وجه  مهم النفقةعنصر و.سرمن األ
  )٨٧(. منهن يف مناطق ريفية يف املائة٧١اليت ترأسها نساء، و

تمتعون حبق  ال ييةن خارج نطاق الزوجين األطفال املولودوطبق للقانون النامييب فإ 
ة العليا قد غريت هذا املوقف منذ إال أن احملكم. آبائهم البيولوجيني دون وصيةاملرياث من 
 ه كالومو عامليبفبالرغم من أن والديه مل يتزوجا أبداً، إال أن والد رو.  كالومويبقضية رو
ولسوء احلظ مات .  خالل حياتههفقد قام بالتكفل بدراسته وجبميع مصاريف. بنالمعاملة ا
دوى، التفاهم مع دون ج ،مركز املساعدات القانونيةحاول وقد .  وصية أن يتركأبوه دون

تقدم مركز املساعدات القانونية من مث و. رويب الوريث الشرعي لألمالكمدير التركة باعتبار 
 .الوموكإىل احملكمة العليا اليت حكمت لصاحل رويب 

  االئتمان املايل٤-١٣
 . التأكيد بقدر كاف على ضرورة متكني املرأة حىت ال تظل عالة على غريهانكال مي 
مساعدات فنية تقدمي هذا الصدد، بالتعاون مع األطراف املعنية، بيف امت احلكومة وقد ق

. اخل،  التدريب أو التوظيف أو اإلرشاد يف جمال العملوفرأو مجاعات ت/ومالية إىل أفراد و
 الوصول إىل خدمات االئتمان واألسواق املرحبة وإىل خدمات بل سلمرأةيسر لتساعد وتكما 

 . ن املرأة من أن تصبح صاحبة عملمن شأا أن متك

__________ 
 .)١٩٩٧سبتمرب /أيلول، ٥( انون والتنمية، تقرير عن النفقة، جلنة إصالح الق  )٨٥( 
 .٩، ص٢٠٠٠ديان هبارد،   )٨٦( 
 .١٩٩٤، ١٩٩٣استقصاء دخل األسر املعيشية،   )٨٧( 
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يعامل مجيع العمالء بل التجارية، املالية  متييز ضد املرأة من قبل املؤسسات دوال يوج 
 قيقإىل حتدف بالتحديد اليت بعض املنظمات غري احلكومية نشأت وقد . ة املساوا قدمعلى
 . التجارةاملرأة يفمجعية هذا الصدد أن نذكر ميكن، يف و. لمرأةلالستفادة ا

من خالل تنمية املشاريع التجارية املرأة إىل متكني  املرأة يف التجارة مجعية سعىوت 
 يسددن اشتراكات العضوية، وهي  امرأة٢٥٠٠و الصغرية، وتضم اجلمعية يف عضويتها حن

 . لصغار سيدات األعمالالتدريب يف جمال اإلدارة التجارية األساسية وتعطي قروضتقدم ا
رأة على نطاق الدولة مببالغ  مشاريع املالطفلورعاية ارة شئون املرأة وتدعم وز 

 يةالتجاراتصال املشاريع صغرية تأسيسية وبالتدريب على إدارة العمل، ودف إىل زيادة 
نساء حضور الوقد قامت الوزارة برعاية . ألسواق اجلديدة وأساليب اإلنتاجباالصغرية 

 .ارج ويف اخلة يف ناميبياي جتارعارضم
 ة الرياض٥-١٣

 من عشرة رجال ٢٠٠٣/٢٠٠٤لعام يف ناميبيا  للرياضة ةالقوميلجنة تكون الت 
التقرير ومازالت، كما يف . غالبية الوظائف األخرى يشغلها رجالووسيدة واحدة فقط، 

 املدرسية النامييب ومؤسسة كرة ةحتاد الرياضا مثل - ، أجهزة رياضية أخرى يف ناميبياالسابق
، ما عدا  حىت بشكل أكربالرجالهيمن عليها  يةالناميبية وجهات أخرى مهتمة بالرياضقدم ال

 .جلميع الناميبيني اليت تسودها النساء مؤسسة كرة الشبكة
 املرأة الريفية : ١٤املادة
  حالة املرأة الريفية١-١٤

يتعلق  يف ناميبيا، إال أن حمرومات فيما اتالريفينساء لل بالرغم من العدد الكبري 
. باحلصول على األرض والعمل وخدمات الزراعة واألصول واملصادر الطبيعية والوظيفة

 .مغيبة تقريبا عن هياكل اختاذ القرارواملرأة الريفية أيضاً 
واملرأة ممثلة وارد،  املصيص يف ناميبيا، مسئولون عامة عن خت جملساً إقليميا١٣ًوهناك  

 حمافظا إقليميا ال توجد سوى امرأتني، ومن ١٣من بني ف. يةمتثيالً ضعيفاً يف االس اإلقليم
 . عضوا يف الس الوطين ال توجد سوى امرأتني٢٦بني 

 
 
 



CEDAW/C/NAM/2-3

 

86 05-51005 
 

 الزراعة والتنمية الريفيةيف جمال  سياسة احلكومة ٢-١٤
تشرين  والتنمية الريفية سياسة قومية زراعية يف واملياه وزارة الزراعة عتمدتا 
ضمان مشاركة املرأة يف التنمية الزراعية على ضرورة  السياسة كدؤوت. ١٩٩٥أكتوبر/األول

 .ةذه الصفوق حقمن هلا بكل ما املرأة كفالحة ب ه جيب االعترافوتنص على أن
. اهامشيال يزال نصيب املرأة يف موارد البيت وحتكمها فيها لسياسة، ذه اوطبقاً هل 

عيفة عدم التهميش عن طريق وتنص على أن احلكومة سوف تضمن هلذه اموعة الض
 )٨٨(. االحتياجات األساسية جلميع الناميبياتتوفر استراتيجية
تنمية الدور املرأة يف من الضروري إعادة التركيز على وتنص السياسة على أن  
ضرورة واألهم من ذلك، تنص على .  يف املنظمات الزراعيةاضمان مشاركتهوعلى ة يالزراع

مساعدة املرأة ضرورة على  ركزتية الثقافية السائدة املتعلقة باملرأة، و االجتماعتغيري األعراف
، سواء من حيث ضعف يف جهود التنميةتها مشارك اليت حتد من قيوداليف التغلب على 

 .عدم الوصول إىل اخلدمات والتمويل وأاملهارات 
 الة املرأة الريفيةلنهوض حب برامج ل٣-١٤

 والزراعة بالتعاون مع منظمة األغذية ،التنمية الريفية وواملياهبدأت وزارة الزراعة  
الزراعي النهوض بقدرة اإلرشاد  يف اختاذ عدة تدابري دف إىل ،واملنظمات غري احلكومية

 اإلرشادوالغرض الرئيسي للربنامج هو تنمية وتقوية خدمات .  إىل الفالحني احمللينيهووصول
اليت ترأسها املرأة ألا الغالبية يف املناطق عيشية األسر امل هذه اخلدمات ستهدفوت. يالزراع
اتصاالت وخدمات استشارية من أجل / وتأيت هذه اخلدمات على شكل معلومات. الريفية
 . الثقافية والسلوكبعض األفكار تغيري 

ل ـدة ورش عمل للتدريب من أجـ والتنمية الريفية بعواملياهة ـوقامت وزارة الزراع 
تحليل الهم مبهارات زويدتعن طريق حول املساواة اجلنسانية شاد الزراعي رتوعية موظفي اإل

 مركزاً للزراعة ١٢تأسيس مت  رشاد الزراعيكفاءة خدمات اإلعمال على حتسني و. نسايناجل
 . والتنمية الريفية على نطاق الدولة

 باملرأة الريفيةتتصل حتديدا  قوانني ٤-١٤
القانون  (الزراعي الريفيإلصالح ايفية هو قانون للمرأة الربالنسبة كان أكرب تطور  

حيصى من  عرب عدد ال  لعدة سنوات واملروراستمرت بعد مناقشة )٨٩()٢٠٠٢ لعام ٥رقم 
 .٢٠٠٢ يف عام وطينلس المث إقرار القانون يف ااملسودات، 

__________ 
 .١٩٩٥وزارة الزراعة واملياه والتنمية الريفية، سياسة الزراعة القومية،   )٨٨( 
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 ألراضي احمللية،يف ملكية ا يا متساواويف ظل هذا القانون، فإن للرجل واملرأة حق 
وسوف يغري القانون اجلديد املمارسات . اةساواملقدم ويتم معاملة األرمل واألرملة على 

وجدير . راضي الريفيةاألرسوم  من األرمل إعفاء كن، حيث مياالتاحلالية يف بعض ا
ولكنه يشترط فيها يف  الرمسي باهليئات التقليدية لالعترافإجراءات دد بالذكر أن القانون  حي

عن طريق التشجيع ” وبالتحديد ،“أعضاء اتمعبني العمل اإلجيايب يز زعت” نفس الوقت
 إجراءات رصد أو ن وبالرغم من أن القانون ال يتضم.“على وصول املرأة إىل مراكز قيادية

 . يف املناصب القيادية التقليديةتنفيذ معينة، فإنه يوفر األساس لتشجيع مشاركة أكرب للمرأة
 القانونية وحمل اإلقامةاألهلية : ١٥املادة

ينص الدستور النامييب على أن الناس مجيعاً سواسية أمام القانون ومينع صراحة التمييز  
 ١رقم القانون (قانون املساواة بني األفراد املتزوجني صدر  يف هذا اإلطارو. بسبب اجلنس

 ).١٩٩٨لعام 
  الزواج املدين١-١٥

لدخول يف زواج ل) ١٨(ة زوجني سن الثامنة عشرحيدد قانون املساواة بني األفراد املت 
هذا القانون مبوجب و . الرجل واملرأة أمام القانوناة بنيساوامل لكل من اجلنسني، وعلى مدين

  سلطة متساوية القانونويعطى.  للزوج بصفته املسئول عن املرتلالزواجية السـلطةمت إلغاء 
 املشتركة، ويف التعاقد على صولألصرف يف االتيف والعقارات العائلية ما يتصل بفيللزوجني 
وينص القانون أيضاً على أن .  ويف إدارة األمالك املشتركة املشركة،األمالكبضمان الديون 

 مصرفيةا يف احلصول على قروض يمساوحقا  أمالك عائلية  أسرة لديهاللمرأة املتزوجة يف
 . امتالك عقارات دون موافقة الطرف اآلخريفو

كل من الزوجني م  مثل املرتل احمللي باسولةقنجيب تسجيل األمالك غري املذلك  عن وفضالً
وباملثل فإن القانون يعطى والية متساوية على . على أن يكون بيع هذا العقار مبوافقة الطرفني

 وبالرغم من أن هذا القانون قد أعطى للزوج والزوجة يف كل من )٩٠(.أطفال هذه الزجية
مل يتعرض ، فإنه  أطفال هذه الزجية علىواليةالريف سلطة متساوية يف الزواج املدين والع

ويتم حالياً البحث يف القانون .  يف الزواج العريف فيما يتعلق باألمالكاجلنسنيبني للمساواة 
 . وسوف تساعد النتائج يف عملية حتسني القانون،العريف

 
__________ 

 .ي احمللييشار إليه فيما بعد بقانون اإلصالح الزراع  )٨٩( 
 .٥١، ص١٩٩٩إدارة شؤون املرأة، تقرير ناميبيا عن منهاج عمل  بيجني،   )٩٠( 
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  الزواج العريف ٢-١٥

فقد جرى العرف على أن ينظر . ل الزواج العريف القانون النامييب تسجيبال يتطل 
إال أن وزارة العدل تقوم حالياً .  بني أسرة الزوجة وأسرة الزوجاحتادللزواج العريف على أنه 

 حول تسجيل  قانون مشروعةباستشارة القيادات التقليدية يف األقاليم من أجل صياغ
 . الزجيات العرفية

 خلالصةا
 ثالثة عشر مل ميض عليه سوى استقالهلا  أنلة، بالرغم مناختذت ناميبيا خطوات هائ 

ريات ي تغأدخلتفقد . اجلنسنيبني من مواردها احملدودة، يف اجتاه املساواة وبالرغم  ،عاماً
 عن طريق إنفاذ قانون ي،ستوى اهليكلامل على أو، نيانوفيما يتعلق بإصالح القواء جذرية س

بني ، لصاحل املساواة شمولة بالتقريرفترة املالاز، أثناء إال أن أهم إجن. نياجلنساملساواة بني 
 . ةلوون املرأة ورعاية الطفؤون املرأة إىل درجة وزارة كاملة لشؤ هو رفع إدارة شاجلنسني
 وهلا صوت، جملس الوزراء مستوى لىهلا ممثل عأصبح املرأة يف ناميبيا ويعين هذا أن  

 . لتحسني األنشطة اجلنسانيةق هذه الوزارة ستكون منصة انطالوأيضاً أن 
املشمولة يف الفترة ية ساسأحد املعامل األ نياجلنساملساواة بني ويعد إنفاذ قانون  
وبالرغم .  لتطبيق وتنسيق األمور اجلنسانيةمبادئ إرشادية وا السياسة خطوطوتضع. بالتقرير
 مع إنفاذ هناك أمالً اآلن بعض املشاكل الصغرية، إال أن يواجه هذه السياسة نفيذمن أن ت
 حالياً، يف القضاء على هذه  وضعه، الذي جيرىني اجلنسواة بنياملساإدماج منظور برنامج 

 .العوائق اليت تواجه التطبيق الكامل
) توظيفلل( قانون العمل اإلجيايب صدوروفيما يتعلق باإلصالح القانوين، فقد أدى  

فقد تزايد عدد النساء الاليت يشغلن اآلن . مسيةإىل حتسني متثيل املرأة يف القوة العاملة الر
 قانون مكافحة االغتصاب وقانون العنف أيتوي. مناصب إدارية يف العديد من املنظمات

 .بل احلكومة من أجل مكافحة العنف ضد املرأة التدابري اليت مت إنفاذها من قضمناملرتيل 
لقي وقد . ٢٠٠٠ هيوني/ان ساريا اعتبارا من حزيرقانون مكافحة االغتصابأصبح و 

فهو .  عن االغتصاب يف العامل التقدمية أحد أهم النصوص التشريعية باعتباره ثناًءهذا القانون
 الذي “القبول” حيتوى على تعريف حيادي جنسياً عن االغتصاب، مما يبعده عن مفهوم

 وحيتوى .جعل ضحايا االغتصاب يشعرون على مدى التاريخ بأم هم الذين حتت احملاكمة
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 وتضمن اإلجراءات أن لضحايا ،خلصوصية الضحيةكبرية القانون أيضاً على محاية 
 .االغتصاب فرصة لتقدمي املعلومات أمام احملكمة يف جلسة الكفالة

وفيما يتعلق بقانون األسرة، فإن قانون املساواة بني األفراد املتزوجني يقضى على  
ى ـ الزوجية الذي كان يطبق فيما مضالسـلطةندي عن  الروماين اهلولالتمييـزيفكرة القانون 
مالك األوجني يف بني الز أيضاً على املساواة يف السلطة  القانونوينص. املدنية على الزجيات

 .األمالك املشتركة التصرف يف يفوعقارية 
ويساوي . اعي احملليرزصالح الاإلوكان التطور الرئيسي للمرأة الريفية هو قانون  
عاملة امل يفلية واحملراضي امتالك وتأجري األحقوق يف  ةهلياأل الرجل واملرأة يف  بنينونهذا القا

 .ألرمل واألرملةل
 ومل  باعتبارها مثار قلقبل اللجنة مت حتديدها من قومع ذلك، ال تزال توجد جماالت 

تشجيع تعدد  الربنامج املكثف املقترح لعدم هناونعىن ، اهتمامه من يقحتق تلق حىت اآلن ما مت
وبالرغم من أنه من املعروف اآلن أن تعدد الزواج ينخفض، . الزواج ولتسجيل الزواج العريف

وفيما يتعلق بتسجيل الزواج العريف فإن وزارة . إال أنه مازال ميارس، خاصة يف املناطق الريفية
وع حول  القيادات التقليدية يف األقاليم من أجل وضع مشرات معالعدل بصدد إجراء مشاور

 .تسجيل الزواج العريف
فال يزال يوجد موقف سليب شائع إزاء عليا، السياسية القيادات الوبالرغم من دعم  
 وإبعاد هلا عن صلب اجلنسنيبني مور املساواة أليش م يزال يوجد  والاجلنسنيبني املساواة 
 .الربامج

دماج املنظور اجلنساين إوجيب استخدام املوارد البشرية واملالية من أجل دعم برامج  
 .على املستويني احمللي والدويل

، اجلنسنيبني الدستور اليت تضمن املساواة أحكام وأخرياً ومن أجل دعم أو إكمال  
 يززعوبالرغم من اجلهود العديدة املبذولة لت.  قوانني حتظر التمييز على أساس اجلنسسنمت 

للتغلب  بعض الوقت  حتتاج إىلية والتقليديةالثقافواجز بعض احلن إف، اجلنسنيبني املساواة 
بني وثانياً ومن أجل حتقيق املساواة . من أجل حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأةعليها 
، جيب تكثيف الربامج التعليمية للمرأة عن حقوق اإلنسان والقانون واستمرار اجلنسني

طبيق اتفاقية القضاء على مجيع أنواع  يف تكوميةالتعاون بني احلكومة واملنظمات غري احل
 .د املرأةالتمييز ض
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