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  اإلنسانجملس حقوق 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

 للفقرة  قاً، وف اإلنسانت أعدته املفوضية السامية حلقوق      جتميع للمعلوما     
  ٥/١ اإلنسانمن مرفق قرار جملس حقوق ) ب(١٥

  ناميبيا    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
ري ذلك من وثائق    اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غ           

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
 غري تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن         اإلنسانمن جانب املفوضية السامية حلقوق      

ـ          . املفوضية  اإلنـسان وق وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حق
وقـد  .  النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير      ايةنهُوذكرت بصورة منهجية يف حواشي      

ويف حـال   . روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            
عدم وجود معلومات حديثة، أخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثـائق الرمسيـة              . ال صاحلة تز ال
 التركيز على هذه املسائل     إىل معلومات عن مسائل حمددة أو       إىل فتقارلألمم املتحدة، فإن اال   

 املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون       إىلأو  / و  عدم التصديق على معاهدة ما     إىلقد ُيعزى   
  .اإلنسانيات الدولية حلقوق مع اآلل
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(اإلنساناملعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

قية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         االتفا
 العنصري

 ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١١

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         
  واالجتماعية والثقافية

 - ال يوجد ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول      ال يوجد ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ اسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي
 ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص      
  باحلقوق املدنية والسياسية

 - ال يوجد ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
  نية والسياسيةباحلقوق املد

  -  ال يوجد  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

 - ال يوجد ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       
  أشكال التمييز ضد املرأة

):٩ و ٨ادتان  امل(إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 - ال يوجد ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠ اقية حقوق الطفلاتف
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 

  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعالن امللزم مبوجب  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 
بغاء األطفال واستغالل األطفال يف     ببيع األطفال و  
 املواد اإلباحية

 - ال يوجد ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     
  ذوي اإلعاقة

):٧ و ٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤
  نعم

 الربوتوكولو) ٣(لربوتوكـول االختيـاري امللحق بالعهـد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةا :معاهدات ليست ناميبيا طرفاً فيها
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       ملهينة،ا أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة التفاقية االختياري

   .القسري االختفاء أشكال من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقيةأسرهم، و املهاجرين وأفراد
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت انعدام اجلنسية لعامي  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 لربوتوكول اإلضايف الثالثنعم، باستثناء ا )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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 )٨(٢٠٠٧شجعت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف عـام                 -١
ا على النظر يف التـصديق علـى    ناميبي)٩(٢٠٠٨وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام        

  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ناميبيا باالنضمام         ٢٠١٠ويف عام     -٢
 واتفاقية ختفيض حـاالت     ١٩٥٤ االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية لعام         إىل
  .)١٠(١٩٦١م اجلنسية لعام انعدا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 مع القلق أن جرمية التعذيب      اإلنسان، الحظت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٤يف عام     -٣

 تعترب جرمية من جرائم القانون العام ُيتـهم         ال تزال غري معّرفة يف القانون اجلنائي احمللي وأهنا        
يبيا بأن تقوم، على سبيل األولوية، بتعريف جرمية التعذيب         وأوصت نام . مرتكبوها باالعتداء 

  .)١٢( مناهضة التعذيب عن شواغل مماثلة، أعربت جلنة١٩٩٧ويف عام . )١١(ناًوقان
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق ألن تعريـف            ٢٠٠٨ويف عام     -٤

 ال يتفق بالكامل مع أحكـام       ١٩٩١التمييز العنصري يف قانون حظر التمييز العنصري لعام         
، )١٣(وأوصت ناميبيا بأن تعمل على مطابقة قانوهنا احمللي مع االتفاقيـة       .  من االتفاقية  ١املادة  

 يف قوانينها هبدف منع خطاب الكراهية ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه من خالل            نظروأن تعيد ال  
على أساس  قوالب منطية أومواجهة أي نزعة حنو استهداف الناس أو وصمهم أو تصنيفهم يف    

  .)١٤(العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين

   وهيكلهااإلنسانر املؤسسي حلقوق ااإلط  - جيم  
 اإلنـسان اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقـوق     -٥

ده يف نفـس الفئـة يف        وأعادت اعتما  ٢٠٠٣مكتب أمني املظالـم يف الفئـة ألف يف عام         
  .)١٥(٢٠٠٦أبريل من عام /نيسان

 وجلنة القضاء على التمييز     )١٦(٢٠٠٤ يف عام    اإلنسانوشجعت اللجنة املعنية حبقوق       -٦
 ناميبيا على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتعزيز الوالية التشريعية          )١٧(٢٠٠٨العنصري يف عام    

، الحظت  ٢٠١٠ويف عام   . جناز واليته بفعالية  ملكتب أمني املظامل وقدراته حىت يتمكن من إ       
 توعية موظفي مكتب أمني املظامل باملسائل املتعلقة بالطفـل واتفاقيـة            إىل احلاجة   سيفاليوني

  .)١٨(حقوق الطفل
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  تدابري السياسة العامة  - دال  
املتعلقة ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(بيا خطة عمل األمم املتحدة      ، اعتمدت نامي  ٢٠٠٥يف عام     -٧

.  مع التركيز على نظام التعلـيم الـوطين        اإلنسانلعاملي للتثقيف يف جمال حقوق      بالربنامج ا 
وتوفر .  جزء ال يتجزأ من مناهج التعليم الوطنية ومن املعايري التعليمية          اإلنسانوتعليم حقوق   

وجيـري منـذ    .  والدميقراطيـة  اإلنـسان لتعليم حقوق   اً  قانونياً   الوطين أساس  لتعليممناهج ا 
 اإلنـسان عدة من اليونسكو، تنفيذ برنـامج وطـين لتعلـيم حقـوق             ، ومبسا ١٩٩٩ عام

  .)١٩(والدميقراطية
، حثُت جلنة القضاء على التمييز العنصري ناميبيا على أن تكفـل            ٢٠٠٨ويف عام     -٨

 األقليات القومية أو اإلثنية يف سياسات       إىلاحترام ومحاية اهلويات الثقافية لألشخاص املنتمني       
ن تكفل مشاركة هذه اجملموعات يف تصميم تلك السياسات والـربامج           وبرامج االندماج؛ وأ  

  .)٢٠( الوطين واحملليالصعيدينوتنفيذها على 

   ومحايتها على أرض الواقعاإلنسانتعزيز حقوق   - ثانياً  

  اإلنسانالتعاون مع آليات حقوق   -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢١(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية ُنظر فيهقُدم و
تأخر تقدميه منذ     ٢٠٠٨أغسطس /آب  ٢٠٠٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٩عام 
حيني موعد تقدمي التقارير مـن      

ىل اخلامس عشر   إالثالث عشر   
  ٢٠١٢يف عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -
  ١٩٩٧عام 

تأخر تقدميه منذ     ٢٠٠٤ هيولي/متوز  ٢٠٠٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٥عام 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ      
  ٢٠٠٨عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      
  املرأة

لرابـع  تأخر تقدمي التقريـرين ا      - ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٥
   ٢٠٠٩واخلامس منذ عام 

تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ        -  ١٩٩٧مايو /أيار  ١٩٩٦  جلنة مناهضة التعذيب
  ١٩٩٩عام 

اسُتلم التقريران الثاين والثالـث       - ١٩٩٤يناير /كانون الثاين  ١٩٩٢  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٩يف عام 

الربوتوكول االختياري للجنـة حقـوق      
 األطفـال يف  الطفل املتعلـق بإشـراك      

  الرتاعات املسلحة 
تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -  -  -

  ٢٠٠٤عام 
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  )٢١(هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية ُنظر فيهقُدم و
الربوتوكول االختياري للجنـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ            

  ٢٠٠٤عام 

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ              اقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع
  ٢٠٠٩عام 

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن التقرير املقدم مـن            ٢٠٠٨يف عام     -٩
 التقييد باملواعيد احملددة لتقـدمي      إىلناميبيا قد تأخر موعد تقدميه زهاء عشر سنوات، ودعتها          

  .)٢٢(تقاريرها يف املستقبل

  اءات اخلاصةالتعاون مع اإلجر  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -  زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ

 اخلبري املستقل املعين بااللتزامـات يف جمـال حقـوق           ٢٠١٠زيارة طلبها يف عام       زيارات طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  . مياه الشرب اآلمنة واملرافق الصحيةىلإنسان املتعلقة بالوصول إلا

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -  متابعة الزيارات

وردت احلكومة  . أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، ُوجهت أربع رسائل للحكومة          والنداءات العاجلةاالدعاءاتالردود على رسائل 
  .على رسالة واحدة

 اليت أرسلها مكلفون بواليات  ٢٣ل مل ترّد ناميبيا على أي استبيان من االستبيانات ا           مبسائل مواضيعية الردود على االستبيانات املتعلقة
  .)٢٣(اإلجراءات اخلاصة

  اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق   - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يز ضد املرأة عن القلق إزاء      ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمي      ٢٠٠٧يف عام     -١٠

استمرار املواقف واألمناط األبوية القوية املتعلقة بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسرة             
 بةعن القلق ألن قانون السلطات التقليدية الذي مينحها احلق يف مراق          اً  وأعربت أيض . واجملتمع

على املرأة يف احلاالت اليت تـدمي  اً ر سلبتنفيذ القوانني العرفية وضمان التقيد هبا، ميكن أن يؤث        
  .)٢٤(فيها تلك القوانني العادات واملمارسات الثقافية والتقليدية اليت تضر باملرأة ومتّيز ضدها
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ويف حني تالحظ جلنة القضاء على التمييز العنصري إنشاء جلنة إلصـالح القـانون         -١١
 إىلاليت يرجع تـاريخ وضـعها        التمييزيةالقوانني   وتطويره مكلفة مبهام منها إعادة النظر يف      

، تأكيد قلقها إزاء الطـابع التمييـزي لـبعض          ٢٠٠٨احلقبة االستعمارية، كررت، يف عام      
.  سارية، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة باإلرث غري املوصـى بـه            ال تزال  اليت   بيةالقوانني النامي 

 لبعض الفئات اإلثنية املتعلقة باحلالة       يساورها القلق أيضا إزاء جوانب القانون العريف       تزال الو
  .)٢٥(الشخصية واليت متيز ضد املرأة والفتاة، مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بالزواج واإلرث

 السبب الذي من أجلـه مل تعتـرف         اإلنسانويف حني تالحظ اللجنة املعنية حبقوق         -١٢
ـ     اإلنكليزيةناميبيا إالّ بلغة رمسية واحدة، هي         عـن القلـق ألن      ٢٠٠٤ام  ، أعربـت يف ع

األشخاص الذين ال يتكلمون اللغة الرمسية ميكن أن يتعرضوا للتمييز يف إدارة الشؤون العامـة      
التدابري الالزمة من أجل أن تكفل، قدر اإلمكان،        بأن تتخذ ناميبيا   وأوصت. ويف إقامة العدل  

 يستعملها السكان   ال يتكلمون سوى اللغات غري الرمسية اليت       عدم حرمان األشخاص، الذين   
 اخلدمات العامة، وأن تتخذ التـدابري الالزمـة حلمايـة           إىلعلى نطاق واسع، من الوصول      

  .)٢٦(استعمال تلك اللغات

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
أحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، منذ إنـشائه،               -١٣

 احلاالت  ال تزال ورّدت احلكومة على حالتني، ومع ذلك       .  حكومة ناميبيا  إىلت  ثالث حاال 
  .)٢٧(الثالث مل ُيبّت فيها

 ناميبيا أن تنظر يف إنـشاء       إىل اإلنسان، طلبت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٤ويف عام     -١٤
احلقوق هيئة مستقلة ُيسمح هلا بزيارة مجيع أماكن االحتجاز وإجراء التحقيقات يف انتهاكات        

  .)٢٨(ذلك التحقيق يف عنف الشرطة عموماًوسوء املعاملة يف السجون وأماكن االحتجاز، وك
، بعث كل من املقرر اخلاص املعين حبق كـل          ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ويف    -١٥

إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين مبسألة              
 وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واملقـررة               التعذيب
 احلكومـة تتعلـق     إىل بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، بعثوا رسالة مزاعم          املعنيةاخلاصة  

اً ووفق. يف املستشفيات احلكومية  اً  بتعقيم النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية قسر       
ُيمارس بصورة منهجية وأّنه    اً  أو قسر اً  ومات الواردة، من املمكن أن يكون التعقيم كره       للمعل

 إىلاهلدف منها منع انتقـال الفـريوس مـن األم           اً  من استراتيجية أوسع نطاق   اً  يشكل جزء 
  .ومل ترّد احلكومة بعد على هذه الرسالة. )٢٩(الطفل
على التمييز ضد املرأة عن القلق ألن       ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء      ٢٠٠٧ويف عام     -١٦

لعدم احلصول على أي اً وأعربت عن القلق أيض. يزال ميثل مشكلة خطرية العنف ضد املرأة ال
حصائية لقياس مدى تأثري وفعالية التدابري القانونية واملتعلقة بالـسياسة          إبيانات أو معلومات    
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 ناميبيا أن تتخذ    إىلوطلبت  . رأة ومعاجلته  اليت اختذهتا ناميبيا هبدف منع العنف ضد امل        امة،الع
اخلطوات الالزمة لتنفيذ القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة وإنفاذها بالكامل، وكفالة متكـني            

 كمـة  ناميبيا كفالـة حما    إىلاً  وطلبت أيض . الضحايا من االستفادة من اإلطار القانوين القائم      
  .)٣٠(وتسليط العقوبات املناسبة عليهممرتكيب مجيع جرائم العنف ضد املرأة بفعالية 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء ارتفـاع          ٢٠٠٨ويف عام     -١٧
 إىلمعدل اغتصاب أفراد اجملتمعات األخرى لنساء الصان، ويعود السبب يف ذلك فيما يبدو              

 ملعلومات مفصلة بشأن    القوالب النمطية السلبية، كما أعربت عن األسف لعدم توفري ناميبيا         
وأوصت اللجنة بأن تتخذ ناميبيا مجيع التدابري الضرورية لكفالة إجراء حتقيقات فورية   . املسألة

وحثّت أيضا ناميبيا على    . باغتصاب نساء الصان  تعلقة   امل االدعاءاتودقيقة ومستقلة يف مجيع     
ى تـشجيع التـسامح      مكافحة األفكار املسبقة عن الصان وعل      إىلمضاعفة جهودها الرامية    

  .)٣١( بني الثقافات بني خمتلف الفئات اإلثنية يف ناميبياكوتعزيز احلوار املشتر
اً يـزال متفـشي     أن العنف ضد األطفال ال     اليونيسيف، الحظت   ٢٠١٠ويف عام     -١٨
تصاب والعنف القائم على نوع اجلنس غـري        الغدابري القانونية للتصدي حلاالت ا     الت تزال الو

وأثّـر عـدم تـوفر      .  فيما يتعلق باإلبالغ عن احلاالت ومتابعتها يف احملاكم        يماال س كافية،  
ـ إلء العمل الثقيل وا وعبدربني،املرشدين االجتماعيني امل  اً جراءات اإلدارية اليت تستغرق وقت

  .)٣٢(على فعالية ونوعية اخلدمات املقدمة لليتامى والضعفاء من األطفال طويالً
 جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة         ، أعربت ٢٠١٠ويف عام     -١٩

عن القلق إزاء العدد الكـبري مـن        ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (ملنظمة العمل الدولية    
وطلبت .  سنة من العمر، السن الدنيا     ١٤األطفال الذين ميارسون أنشطة اقتصادية وهم دون        

ا يف إطار برنامج عمل القضاء على عمـل األطفـال يف      ناميبيا أن تواصل جهوده    إىلاللجنة  
 ١٤ل دون سـن     عدم مزاولة األطفا  اً   من أجل أن تكفل عملي     ٢٠١٢-٢٠٠٨ناميبيا للفترة   

 ناميبيا، من أجل أن تفي مبتطلبات اتفاقيـة         إىلاً  وطلبت اللجنة أيض  . )٣٣(لعمل األطفال اً  عام
أ أشـكال عمـل األطفـال      بشأن حظـر أسـو    ) ١٩٩٩(١٨٢ رقممنظمة العمل الدولية    

واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، أن تتخذ التدابري الالزمة حلظر استخدام كل من الفتيـان              
، ومنع األطفال املصابني بفريوس نقص      )٣٤(والفتيات أو إتاحتهم أو عرضهم ألغراض الدعارة      

  .)٣٥( عمل األطفالل أشكاأاإليدز من مزاولة أسو/املناعة البشرية
جتار بأطفال من   ال، ذكرت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه مت ا         ٢٠١٠عام  ويف    -٢٠

جتـار  ال ناميبيا لغرض استخدامهم يف رعاية املاشية ورعاية األطفال، كما مت ا            إىل بلدان ثالثة 
بأطفال داخل ناميبيا للعمل يف الزراعة، وبناء الطرقات، وللعمل كباعة واستغالهلم يف اجلنس             

جتار بالبشر يف ناميبيا، مل     اللعدم وجود نص قانون حمدد بشأن ا      اً  حظت أنه نظر  وال. تجاريال
جتار باألشخاص، وحثّت ناميبيا علـى أن تتخـذ         الُتسجل أي حماكمات أو إدانات تتعلق با      
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ـ المجيع التدابري الضرورية لكفالة اعتماد مشروع قانون رعاية الطفل ومحايته، املتعلق با            ار جت
  .)٣٦(قبل القريبباألطفال، يف املست

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
مل تكـن    عن القلق ألن ناميبيااإلنسان، أعربت اللجنة املعنية حبقوق     ٢٠٠٤يف عام     -٢١

 إذا أخـذت    ال سـيما  تف بالكامل بالتزامها بكفالة احلق يف احملاكمة دون تأخري بال مربر،            
وأوصت بأن تتخذ ناميبيا خطـوات      .  مل ُينظر فيها يف االعتبار     ال تزال ة اليت   القضايا املتراكم 

جراءات خاصـة ملعاجلـة     إ إجراء احملاكمات يف غضون فترة زمنية معقولة، و        ضمانعاجلة ل 
  .)٣٧( من خالل الزيادة يف عدد القضاةال سيماالقضايا املتراكمة، 

ـ ١٨جلاحنني دون سـن  ، الحظت اليونيسيف أن األحداث ا    ٢٠١٠ويف عام     -٢٢ اً  عام
 منع حبس األطفال الذين، إذا      إىلوهتدف برامج التحويل    . حياكمون يف حماكم خاصة مغلقة    

أن اً  والحظت اليونيـسيف أيـض    . من اجلرائم اً  أمتوها بنجاح، يصبح سجلهم اجلنائي خالي     
األطفال،  مراكز االحتجاز ال تشمل مرافق منفصلة خاصة ب   ةمكتب أمني املظامل ذكر أن غالبي     

  .)٣٨(وأن اهلياكل األساسية للسجون ال تستجيب ملتطلبات اتفاقية حقوق الطفل

  احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
 ناميبيـا أن    إىل، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          ٢٠٠٧يف عام     -٢٣

دف حذف التمييز ضد املرأة يف الزجيـات        تراجع قانون املساواة بني األشخاص املتزوجني هب      
وطلبـت  . العرفية فيما يتعلق حبقوق امللكية لتتوافق مع احلقوق املشار إليها يف القانون املدين            

من أجل صياغة مشروع قـانون بـشان          ناميبيا أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية      إىلاً  أيض
 عـن   اإلنـسان  املعنية حبقوق    ، أعربت اللجنة  ٢٠٠٤ويف عام   . )٣٩(تسجيل الزجيات العرفية  

  .)٤٠(مشاغل مماثلة
 انعدام التـدابري املتعلقـة      اإلنسان، الحظت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٤ويف عام     - ٢٤

مبناهضة التمييز ضد األقليات اجلنسية، مثل املثليني، وأوصت بأن تنظر ناميبيا، عند سن قانون       
وأعربت جلنة خرباء منظمـة      .)٤١(ل اجلنسية مناهضة التمييز، يف حظر التمييز على أساس امليو       

 ٢٠٠٧ عن األسف ألن قانون العمل اجلديد لعام         ٢٠١٠ الدولية، من جهتها، يف عام       لالعم
  .)٤٢(مل حيظر التمييز على أساس امليول اجلنسية

حرية الدين أو املعتقد، وحريـة التعبري وتكوين اجلمعيـات والتجمـع السلمي، واحلق             -٥  
   يف احلياة العامة والسياسيةيف املشاركة

 ناميبيا أن تتخذ اخلطـوات      إىل اإلنسان، طلبت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٤يف عام     -٢٥
املناسبة ملنع هتديد ومضايقة املوظفني والصحفيني العاملني يف وسائط اإلعـالم؛ وأن تكفـل              
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 وأن تتخـذ    التحقيق الفوري مع حتري الدقة الالزمة يف حـاالت التهديـد أو املـضايقة؛             
  .)٤٣( ضد مرتكيب تلك األفعالةجراءات املناسبإلا

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـأن تعـزز ناميبيـا             ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦
السكان األصليني مشاركة كاملة يف الـشؤون       تمعات   كفالة مشاركة جم   إىلجهودها الرامية   

 قانوهنا االنتخايب هبـدف تـشجيع       وشجعت ناميبيا على تنقيح   . العامة يف مجيع املستويات   
 دنيا من   األحزاب السياسية على إفساح باب املشاركة أمام األقليات اإلثنية وأن ُتشرك نسبة           

  .)٤٤(املرشحني من تلك الفئات
ويف حني رّحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون العمـل           -٢٧

كة املرأة يف القوة العاملة، وقـانون الـسلطات احملليـة            لتشجيع مشار  ١٩٩٨اإلجيايب لعام   
 عن ٢٠٠٧ لكفالة زيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القرارات، أعربت يف عام ١٩٩٢ لعام

 التدابري اخلاصة املؤقتة كانت مقصورة عن جمايل العمالة والتمثيل الـسياسي            تلكالقلق ألن   
  .)٤٥(احملليللمرأة على املستوى 

  يف العمل واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتيةاحلق   -٦  
، ذكرت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة بـأن قـانون العمـل              ٢٠١٠يف عام     -٢٨
 قد استثىن العاملني يف دوائر السجون يف ناميبيا من أحكامه وبأن قانون دوائـر               ٢٠٠٧ لعام

. يبيـا كـذلك  السجون مل ينص على تغطية ضمانات قانون العمل لدوائر الـسجون يف نام     
 يف املستقبل القريب اعتمـاد التعـديالت التـشريعية          يتموأعربت اللجنة عن األمل يف أن       

لضمان متتع العاملني يف دوائر السجون باحلقوق املنصوص عليها يف إطار االتفاقية             الضرورية
  .)٤٦(ئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية بشأن تطبيق مباد٩٨رقم 

  جتماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلّق يف الضمان اال  -٧  
، أفاد برنامج األغذية العاملي أن ناميبيا بلد متوسط الـدخل يعـاين             ٢٠١٠يف عام     -٢٩
يف األغذية، ويواجه موجات متكررة من اجلفاف، وتبلغ فيه معـدالت سـوء             اً  دائماً  نقص

  .)٤٧(إليدز مستويات عاليةا/التغذية واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن القلـق             ٢٠٠٧ويف عام     -٣٠

 خدمات الرعاية الصحية الكافية، مبا فيهـا خـدمات   إىلمكانية وصول املرأة  إبسبب انعدام   
املأمونة مع    عمليات اإلجهاض غري   إىلجنابية؛ واللجوء على نطاق واسع      إلالصحة اجلنسية وا  
وصحتها؛ والزيادة املطردة يف عـدد النـساء        من خماطر على حياة املرأة     لكما يترتب على ذ   

ويف . )٤٨(اإليدز، وارتفاع معدل الوفيات النفاسـية     /املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    
  .)٤٩(، أبدت اليونيسيف مالحظات مماثلة٢٠١٠ عام
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 الضمان  سلطت اليونيسيف األضواء على حّق كل طفل يف        ، أيضاً ٢٠١٠ويف عام     -٣١
وذكرت أن  . )٥٠( يشكل مصدر قلق   ال يزال االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب، الذي       

اً مصدر قلق بالغ نظر   اً  االجتاهات يف املؤشرات بالغة األمهية ذات الصلة بالصحة تشكل أيض         
  .)٥١( واألطفالوالرضعالرتفاع معدالت وفيات املواليد 

  احلّق يف التعليم  -٨  
 )٥٢(٢٠٠٧للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف عـام            أعربت كل من ا     -٣٢

 عن القلق إزاء ارتفاع معدالت التسرب يف صفوف الفتيات          )٥٣(٢٠١٠واليونيسيف يف عام    
. من التعليم الرمسي، وألن محل املراهقات هو من األسباب األوىل لتسرب الفتيات من التعليم             

 استراتيجية ملعاجلة املسائل اليت تعوق إمتـام        إىل حاجة    هناك ال تزال  أنه   فوأضافت اليونيسي 
  .)٥٤(العديد من الفتيات لتعليمهن

، حثّت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ناميبيا على تعزيز تنفيـذ  ٢٠٠٨ويف عام     -٣٣
وحثّت ناميبيا بوجه خاص على     .  القضاء على التمييز يف التعليم     إىلقوانينها وسياساهتا الرامية    
  .)٥٥(ً يف أوساط أكثر اجملتمعات هتميشاال سيما احلد من األمية، إىلمضاعفة جهودها الرامية 

اليونيسيف عن القلق ألن حتسني نوعية التعليم ظـل         اً  ، أعربت أيض  ٢٠١٠ويف عام     -٣٤
يت تركز على   االلتحاق باملدارس، وألن مبادرات التعلُّم ال     مقارنة بتوسيع نطاق    اً  كثرياً  متخلف

  .)٥٦(الطفل ينبغي تعزيزها

  األقليات والسكان األصليون  -٩  
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق لعدم االعتراف           ٢٠٠٨يف عام     -٣٥

.  بصفة تقليدية  حبقوق جمتمعات السكان األصليني يف ملكية األرض اليت يشغلوهنا أو شغلوها          
وشجعت ناميبيا على أن تقوم بالتعاون مع اجملتمعات األصلية املعنية بوضع حدود لألراضـي             

جـراءات  إ، أو تعيينها بصورة أخرى، ووضـع         أو يستخدموهنا بصفة تقليدية    االيت يشغلوهن 
حمللـي،  مناسبة لتسوية مطالبات السكان األصليني املتعلقة باألراضي يف إطار النظام القانوين ا           

. )٥٧(وأن تويل يف الوقت نفسه االعتبار الواجب لقوانني السكان األصليني العرفية ذات الصلة            
 كفالة االستفادة من املنتزهات     إىلعلى تعزيز قوانينها وسياساهتا الرامية      اً  بينامياً  وشجعت أيض 

لتنميـة  الوطنية املنشأة على األراضي اليت ورثها السكان األصليون عن أجدادهم لغـرض ا            
االقتصادية واالجتماعية املستدامة مبا يتوافق مع اخلصائص الثقافية لتلك اجملتمعات وظروفهـا            

 اليت ُحرم فيها السكان األصليون من أراضيهم وأقاليمهم اليت ميلكوهنا           االتويف احل . املعيشية
اضـي  بصفة تقليدية، أوصت اللجنة بأن تتخذ ناميبيا اخلطوات الالزمة إلعـادة تلـك األر             

  .)٥٨(مي التعويضات املناسبة هلم أصحاهبا مع تقدإىلواألقاليم 
ألنـه  اً  ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق أيض         ٢٠٠٨ويف عام     -٣٦

على الرغم من التدابري اخلاصة املتخذة من أجل احلد من الفقر وحتقيـق التنميـة املتـساوية                 
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فيما يتعلق بالتمتع   اً  يز القائم على أساس األصل العرقي قائم       التمي ال يزال اً،  واملستدامة تدرجيي 
وأعربت كذلك عـن القلـق إزاء       . )٥٩( واالجتماعية والثقافية يف ناميبيا    االقتصاديةباحلقوق  

طائفة الصان، وعـدم     اإليدز يف أوساط  /ابة بفريوس نقص املناعة البشرية    ارتفاع معدل اإلص  
عدل التحاقهم باملدارس، واخنفاض متوسط أعمارهم      حصوهلم على وثائق اهلوية، واخنفاض م     

وأوصت بأن تقوم ناميبيا بإجراء دراسات هبدف تقييم مستوى متتع خمتلف           . )٦٠(املتوقعة نسبياً 
اجلماعات اإلثنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعزز على أساسها جهودها يف           

شة وكذلك التدابري اليت اختذهتا من أجل تعزيـز         جمال مكافحة الفقر يف أوساط الفئات املهم      
  .)٦١(تكافؤ الفرص للجميع

، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من خالل التقرير بشأن           ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
 اإلنـسان اجملتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية حلقوق       /بعثة الفريق العامل املعين بالشعوب    

 سبل حتقيق اإليرادات النقدية، كما أن      إىلسكان الصان يفتقرون    وحقوق الشعوب أن غالبية     
 التعليم واخلدمات   إىلمكانية الوصول   إاحتماالت حصوهلم على العمل منعدمة، وال تتوفر هلم         

وتبني للجنة أن أفراد طوائف     . ما يعاملون بصورة غري عادلة يف جمال العمل       اً  األساسية، وغالب 
بسبب العديد من العوائق اليت حتول      اً  خطرياً  واجتماعياً  قتصاديااً  شهتمياً  اهليمبا يواجهون أيض  

  ناميبيا أن تقدم هلا معلومات عن التدابري       إىلوطلبت اللجنة   .  العمل واملهن  إىل مدون وصوهل 
ويف . )٦٢(احملددة املتخذة من أجل مكافحة التمييز ضد أفـراد طـائفيت الـصان واهليمبـا              

 إزاء ال سيمانية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق مماثل،     ، أعربت اللجنة املع   ٢٠٠٧ عام
ـ اً  وأوصت بأن تويل ناميبيا اهتمام    . )٦٣( من مجيع اجلماعات اإلثنية    ريفيةحالة املرأة ال   اً خاص

 اخلدمات الـصحية ومرافـق      إىل التعليم، و  إىلحلالة املرأة الريفية عن طريق ضمان وصوهلا        
 يف  ال سـيما  ن مشاركة كاملة يف عمليات صنع القـرارات،         ئتمان واألرض، وأن تشارك   الا

ناميبيا على نشر املعلومات املتعلقة بقانون اإلصالح الزراعـي     اً  وحثّت أيض . اجملالس اإلقليمية 
  .)٦٤(، وأن تكفل وضع اآلليات الالزمة لرصد تنفيذ هذا القانون٢٠٠٢اجملتمعي لعام 

  ن وملتمسو اللجوءئولالجااملهاجرون، و  -١٠  
 ومفوضـية   )٦٥(٢٠٠٨أوصت كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام             -٣٨

 ٢٦ بأن حتذف ناميبيا حتفظها على املادة        )٦٦(٢٠١٠األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام       
. تسمح لالجئني وملتمسي اللجوء حبرية التنقل واإلقامة        وأن ١٩٥١من اتفاقية الالجئني لعام     

 القضاء على التمييز العنصري ناميبيا على احترام حّق الالجئني وملتمـسي            جلنةاً  وحثّت أيض 
اللجوء يف احلصول على وثائق اهلوية، مبا يف ذلك إصدار شهادات ميالد رمسية للمواليد اجلدد         

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تيسر        . )٦٧(وملتمسي اللجوء والالجئني  
  .)٦٨( وطنهمإىل الناميبيني املقيمني يف بلد جماور ناميبيا عودة الالجئني
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  االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات والقيود  - ثالثاً  
، أبلغت اليونيسيف أن حّق األطفال يف املشاركة املدنية ُمحترم على           ٢٠١٠يف عام     -٣٩

التصال بني ويوجد يف معظم املدارس مجعيات ملمثلي املتعلمني تقوم بدور جهة ا        . نطاق واسع 
، بادر الربملان النامييب بإنشاء برملان لألطفال ينعقد        ٢٠٠٧ويف عام   . رة املدرسة االطالب وإد 

 ومن األمثلة اجليدة على مـشاركة     .  اهتمام الربملانيني للقضايا اليت هتم األطفال      ليوجهاً  سنوي
 ويشارك فريق   .األطفال يف صنع القرارات السياسية وضع قانون جديد لرعاية الطفل ومحايته          

جل كفالـة مراعـاة     مرجعي لشؤون الطفل مشاركة كاملة يف عملية املشاورة العامة من أ          
  .)٦٩(وجهات نظر الطفل

 بالصعوبات اليت تواجهها    نصري، أقّرت جلنة القضاء على التمييز الع      ٢٠٠٨ويف عام     -٤٠
ل حقبة االستعمار،   خالاً  ناميبيا يف القضاء على التمييز العنصري بعد عقود من ممارسته رمسي          

يف مكافحة التفرقة والتمييز العنصريني يف خمتلف اجملاالت،         ورّحبت باجلهود اليت تبذهلا ناميبيا    
 سياق إعالن وبرنامج عمـل      باعتماد التدابري اخلاصة يف   اً  ورّحبت أيض . )٧٠( التعليم ال سيما و
  .)٧١(ربانيد

أن  ٢٠١٠-٢٠٠٦يـة للفتـرة     وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائ         -٤١
استمرار ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وازدياد وطأة اإليدز ال يشكالن             
فقط التحدي الرئيسي الذي تواجهه ناميبيا يف إعمال احلق يف احلياة والصحة، بل ويشكالن              

ثري السليب لإليدز    أن التأ  إىلوأشار  .  يف البلد  اإلنسان مجيع حقوق    إعمالعلى  اً  كذلك خطر 
 اخنفاض معدل النمو الـسكاين      إىلعلى الصحة وطول العمر هو العامل الرئيسي الذي أّدى          

وعلى الرغم من أن معدل اإلصابات اجلديدة بفريوس نقـص      . العمر املتوقع  وكذلك متوسط 
 فإن عدد الذين تصيبهم األمراض يف ازديـاد،         االخنفاض، يفاً  املناعة البشرية قد يكون آخذ    
  .)٧٢(من اليتامى واألطفال املعرضني للخطراً متزايداً وميوتون تاركني وراءهم عدد

 أن تقـديرات    ٢٠٠٩وأشارت منظمة األغذية والزراعة يف تقرير هلا صدر يف عام             -٤٢
 كشفت  ٢٠٠٨األغذية العاملي واحلكومة الناميبية يف عام        األمن الغذائي اليت أجراها برنامج    

ن حاالت انعدام األمن الغذائي املزمنـة يف املنـاطق الـيت غمرهتـا              عن مستويات مرتفعة م   
وتبني أن  .  يف كابريفي، وأوهانغوينا، وأوموسايت، وأوشانا، وأوشيكوتو      ال سيما الفيضانات،  

انعدام األمن الغذائي املزمن، الذي يعين العجز املستمر على مدى فترة زمنية طويلة عن تلبيـة     
ا، مرتبط بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، والفقر اهليكلـي،          االحتياجات الغذائية الدني  

أن حـصول   اً  األغذية العـاملي أيـض     وذكر برنامج . )٧٣(تكررة امل الطبيعيةوتأثري الكوارث   
 يشكل ال يزالاملهمشني والضعفاء من السكان على الغذاء، حىت يف السنوات جيدة احملاصيل، 

  .)٧٤(ء التغذية يف مستويات غري مقبولةقاء على سومما يساهم يف اإلباً مستمراً حتدي
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، ذكر البنك الدويل أن االختالالت االقتصادية واالجتماعية يف نظام ٢٠١٠ويف عام     -٤٣
يف ناميبيا، كما أن هيكل االقتصاد جعـل        اً  عميقاً  الفصل العنصري السابق قد خلّفت شرخ     

تفاوت مرتفعة بشكل غري مقبـول،      وظلت مستويات الفقر وال   اً،  صعباً  خلق فرص العمل أمر   
  .)٧٥( التنمية البشرية قائمةالواستمرت التحديات يف جم

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
 ناميبيا أن تقدم معلومات،     إىل اإلنسان، طلبت اللجنة املعنية حبقوق      ٢٠٠٤يف عام     -٤٤

 واحدة، عن مدى استجابتها للتوصيات املتعلقة بالزجيات العرفيـة وجتـرمي            يف غضون سنة  
  .ومل يصل منها أي رّد حىت اآلن. )٧٦(التعذيب

 ناميبيـا أن تقـدم      إىل، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٨ويف عام     -٤٥
ني، وخطاب معلومات، يف غضون سنة واحدة، عن متابعتها للتوصيات املتعلقة بإصالح القوان    

  .ومل يصل منها أي رّد حىت اآلن. )٧٧(الكراهية واغتصاب نساء الصان

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ناميبيا علـى            ٢٠٠٧يف عام     -٤٦

حلصول علـى املـساعدة   اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة التسجيل الدقيق للوفيات النفاسية وا       
الالزمة هلذا الغرض من اليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة الـصحة             

  .)٧٨(العاملية

Notes 

1. Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 

found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 

2009 (ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty  

Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 

http://treaties.un.org/  
2. The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 



A/HRC/WG.6/10/NAM/2 

GE.10-17319 14 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities 

CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance  
3. Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any 

State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.  
4. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime. 
5. 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 

relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 

Statelessness. 
6. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 

Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 

Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 

Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-

International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 

III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 

Switzerland, at  

 www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7. International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 

Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 



A/HRC/WG.6/10/NAM/2 

15 GE.10-17319 

concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 

98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain 

Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 

Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect 

of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 

Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 

Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8. Concluding comments of the Committee of the Elimination of Discrimination against Women 

(CEDAW/C/NAM/CO/3), para. 33. 
9. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

(CERD/C/NAM/CO/12), para. 26. 
10. UNHCR submission to the UPR on Namibia, p. 3. 
11. Concluding observations of the Human Rights Committee (CCPR/CO/81/NAM), para. 11. 
12. CAT, Official Records of the General Assembly, Fifty-second Session, Supplement No.44 

(A/52/44), para. 239. 
13. CERD/C/NAM/CO/12, para. 10. 
14. Ibid., para. 14. 
15. For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 

Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/13/45, annex I. 
16. CCPR/CO/81/NAM, para. 7. 
17. CERD/C/NAM/CO/12, para. 25. 
18. Ministry of Gender Equality and Child Welfare (2009) First, second and third Namibia 

Country Periodic Reports on the implementation of the United Nations Convention on the 

Rights of the Child and Two Optional Protocols 1997–2008. Windhoek. 
19. See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3 

and 12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 

2006 and 10 December 2007 at 

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-initiatives2005-

2009.htm, and an evaluation questionnaire from the Ministry of Education of Namibia dated 

23 April 2010 at 

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/evaluationWPHRE.htm. 
20. CERD/C/NAM/CO/12, para. 24. 
21. The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee  Human Rights Committee 

CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women 

CAT  Committee against Torture  

CRC  Committee on the Rights of the Child 

CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities  
22. CERD/C/NAM/CO/12, para. 4. 
23. The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 

mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the 



A/HRC/WG.6/10/NAM/2 

GE.10-17319 16 

purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the 

following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) 

A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 

24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, annex; (i) 

A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 

and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 

56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, 

para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; 

(u) A/HRC/13/42, annex I; (v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, 

footnote 2. 
24. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 16. 
25. CERD/C/NAM/CO/12, para. 11. 
26. CCPR/CO/81/NAM, para. 21. 
27. A/HRC/13/31, paras. 378–391. See also E/CN.4/2006/56, paras. 366–369. 
28. CCPR/CO/81/NAM, para. 14. 
29. A/HRC/14/20/Add.1, paras. 191–196, A/HRC/13/39/Add.1, para. 198, A/HRC/14/22/Add.1, 

paras. 245–250. 
30. CEDAW/C/NAM/CO/3, paras. 18–19. 
31. CERD/C/NAM/CO/12, para. 23. 
32. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para. 13. 
33. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), 2010, Geneva, doc. 

No. (ILOLEX) 092010NAM138, eighteenth paragraph. 
34. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Direct Request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, 

Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010NAM182, fourth paragraph. 
35. Ibid., para. 21. 
36. Ibid., para. 2. 
37. CCPR/CO/81/NAM, para. 17. 
38. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para. 14. 
39. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 29. 
40. CCPR/CO/81/NAM, para. 9. 
41. Ibid., para. 22. 
42. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 

111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010NAM111, first paragraph. 
43. CCPR/CO/81/NAM., para. 15. 
44. CERD/C/NAM/CO/12, para. 22. 
45. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 14. 
46. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual 

Observation concerning ILO Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 

(No. 98), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010NAM098, second paragraph. 
47. WFP, Namibia Overview, available at http://www.wfp.org/countries/namibia  
48. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 24. 
49. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para. 12. 



A/HRC/WG.6/10/NAM/2 

17 GE.10-17319 

50. Ibid., para. 16. 
51. Ibid., para. 11. 
52. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 22. 
53. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para. 10. 
54. Ibid., para. 18. 
55. CERD/C/NAM/CO/12, para. 13. 
56. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para. 18. 
57. CERD/C/NAM/CO/12, para. 18. 
58. Ibid., para. 19. 
59. Ibid., para. 20. 
60. Ibid., para. 21. 
61. Ibid., para. 20. 
62. ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Direct Request concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation) 

Convention, 1958 (No. 111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010NAM111, second 

paragraph. 
63. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 26. 
64. Ibid., para. 27. 
65. CERD/C/NAM/CO/12, para. 15. 
66. UNHCR submission to the UPR on Namibia, p. 3. 
67. CERD/C/NAM/CO/12, para. 15. 
68. UNHCR submission to the UPR on Namibia, p. 3. 
69. UNICEF submission to the UPR on Namibia, para.15. MGECW (2009), Ministry of Gender 

Equality and Child Welfare (2009) First, second and third Namibia Country Periodic Reports 

on the implementation of the UN Convention on the Rights of the Child and Two Optional 

Protocols 1997–2008. Windhoek.; UNICEF Namibia (2009), Annual Report 2009. 
70. CERD/C/NAM/CO/12, paras. 5–6. 
71. Ibid., para. 7. 
72. Namibia UNDAF 2006-2010, Windhoek, 2005, p. 4, available at 

http://www.undg.org/archive_docs/770-Namibia_UNDAF_-_2006-2010.doc. 
73. FAO Special Report FAO/WFP Crop, Livestock and Food Security Assessment Mission to 

Namibia 14 July 2009, available at 

http://www.fao.org/docrep/012/ak334e/ak334e00.htm.  
74. WFP, Namibia Overview, available at http://www.wfp.org/countries/namibia. 
75. World Bank, Namibia Country Brief, September 2010, available at 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NAMIBIAEX

TN/0,menuPK:382303~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:382293,00.html. 
76. CCPR/CO/81/NAM., para. 24. 
77. CERD/C/NAM/CO/12, para. 33. 
78. CEDAW/C/NAM/CO/3, para. 25. 

    
 


