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 مقدمة  
لقارار للاح وقاو   وفقااا عقد الفريق العامل املعين بالستعراض الدوري الشاامل  املنشا   -1

 .2016يناااير الثاين/كااانو    29إىل  18متاادة ماان   دورتااا الرابعااة والعشاارين ة الفاا ة امل5/1اإلنسااا  
وترأس  .2016كانو  الثاين/يناير   18عرضت احلالة ة ناميبيا ة اجللسة األوىل املعقودة ة واست  

واعتماااد الفرياااق العامااال التقريااار املتعلاااق بناميبياااا ة جلساااتا  وزيااار العااادل  ألبااا  كواناااا. ناميبيااااوفاااد 
  .2016كانو  الثاين/يناير   22العاشرة املعقودة ة 

فرياق ال  اختار للح وقو  اإلنسا  فريق املقارريين  2016كانو  الثاين/يناير   12وة  -2
 ولتفيا واملغرب. : مجهورية كوريا  وهمثالثي( لتيس  استعراض والة ناميبياال
ماان  5والفقاارة  5/1إلنسااا  ماان مرفااق قاارار للااح وقااو  ا 15وعمااالا ب وكااام الفقاارة  -3

    صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة ة ناميبيا:16/21مرفق قرار اجمللح 
(  أ15 للفقاااااااااااااااارة وفقاااااااااااااااااا  مقاااااااااااااااادم خطااااااااااااااااي عاااااااااااااااارض أو وطااااااااااااااااين تقرياااااااااااااااار  أ( 

(A/HRC/WG.6/24//NAM/1)؛  
 وفقاا  اإلنسا  حلقو  السامية املتحدة األمم مفوضية أعدتا للمعلومات جتميع  (ب 
  (؛A/HRC/WG.6/24//NAM/2(  ب 15 للفقرة

( ج 15 للفقااااااااااااارة وفقااااااااااااااا  اإلنساااااااااااااا  وقاااااااااااااو  مفوضاااااااااااااية أعدتاااااااااااااا ماااااااااااااوجز (ج 
 A/HRC/WG.6/24/NAM/3.)  
  قائماااة أسااادلة أعااادإا سااالفاا إسااابانيا  الثالثاااي الفرياااق وأويلااات إىل ناميبياااا  عااان طرياااق -٤

ملكاة املتحادة وامل  واملكساي   وليختنشاتاين  والساويد  وسالوفينيا  التشايكيةواجلمهورياة   وأملانيا
وميكااان الطاااالع علااا  هاااى  األسااادلة علااا  املوقاااع الشااابكي  يرلنااادا الشااامالية.آلربيطانياااا الع مااا  و 

  اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 ة من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض الحال -ألف 

علاا  اسااتعراض والقاائم  هااى  ايلياة العاااملي املتميااز طاابعيااثم ن  بلااد ذكار وفااد ناميبياا أ   -5
عماا و  قدمت ناميبيا تقريراا عن اجلولة الثانية يتضمن معلوماات عان تنفياى التوصاياتقد األقرا . و 
معلوماااات عااان التحاااديات الناشااادة عااان تنفياااى بعااا   أيضااااا ويتضااامن التقريااار . تقااادم أوااارز مااان
 اجملتمع املدين ة إعداد التقرير. سامهةوأعربت ناميبيا عن تقديرها ملالتوصيات. 

 .  اوقدمت ناميبيا مجيع التقارير املت خرة بش   الصكوك الدولية واإلقليمية اليت هي طرف فيه -6
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بالوفااء باالوعود الايت قطعتهاا بالساتفادة مان التقادم احملارز ولتزال وكومة ناميبيا ملتزماة  -٧
خالل وقبة السالم والستقرار  والنتقال إىل عصر التحرر القتصاادي والرخااء لليمياع  ويا  

  يكو  مجيع الناميبيني مشمولني بالعناية.
ماا مملات  وكانت ناميبيا البلد األشد جفافاا ة أفريقيا جنوب الصاحراء الكارب   وكثا اا  -8

من جفاف  وط ة تغ  املناخ العاملي ة شكل موجات اجلفاف والفيضانات. وتعاين ناميبيا والياا 
شديد يدخل سنتا الثانية. ونتيياة لاىل   اضاطرت احلكوماة إىل القياام أملاة أماور  منهاا إعاادة 

 اف. توجيا املوارد من التعليم والصحة وتطوير اهلياكل األساسية إىل اإلغاثة من اجلف
وارتفعت ميزانية مكتب أمني امل امل إلتاوة إمكانية التحقيق ة والت انتهااك وقاو   -9

مشروع كتاب أبي  عان وقاو   اإلنسا  وتنفيى برامج التوعية. وأهن  مكتب أمني امل امل مؤخراا 
 اجلماعات املهمشة  وقام بتيس  عملية إعداد وصياغة خطة العمل الوطنية حلقاو  اإلنساا  الايت

 . 201٤اعتمدإا احلكومة ة كانو  األول/ديسمرب 
 ملؤشاااار وفقاااااا و وواصاااالت ناميبيااااا مقيااااق نتااااائج طي بااااة ة لااااال وريااااة وسااااائط اإلعااااالم.  -10
 اوتلااات الدولياااة  وااادود باااال مراسااالو  هيداااة وضاااعتا الاااىي الصاااحافة حلرياااة العااااملي 2015 عاااام

 تعددياااة لاااال ة أفريقياااا ة األول واملركاااز العاااامل ة بلاااداا  180 باااني عشااارة الساااابعة املرتباااة ناميبياااا
اوااا ام ساااالمة الصاااحفيني وواااريتهم والبيداااة التشاااريعية واملؤسساااية و  واساااتقالليتها اإلعاااالم وساااائط

  والبنية األساسية اليت تعمل فيها وسائط اإلعالم.
واساااتمرار  وتتمثااال أهااام التحاااديات الااايت تواجههاااا ناميبياااا ة التصااادي ملشاااكليت البطالاااة -11

ملاااا أههااار  معامااال دجياااب  تعتااارب ناميبياااا أواااد اجملتمعاااات  وفقااااا الفقااار والتغلاااب عليهماااا بفعالياااة. و 
ة العامل وي  توجد فيها فيوة هائلة ة الادخل باني األغنيااء والفقاراء ورثتهاا مناى  األكثر تفاوتاا 

ملتوساطة الادخل  ويعاز  ذلاا  نيال اساتقالهلا. وتعتارب ناميبياا بلااداا مان الشاراة العلياا مان البلاادا  ا
  والن اام املصارة إىل الدخل القومي اإلمجايل للفرد  والبنية التحتياة العاملياة املساتو  نسابياا  أساساا 

املتطااور  والتغطياااة اجليااادة للخااادمات الطبياااة  والدميقراطيااة املساااتقرة واملناااافع األخااار  الكثااا ة الااايت 
يااا انسااحاب الكثاا  ماان الشااركاء الجتماااعيني تااىكرنا ببلااد متقاادم. ونتييااة لااىل   شااهدت ناميب
 الدوليني  مما أد  إىل تفاقم ويم التحديات. 

  أ نشاادت وزارة القضاااء علاا  الفقاار والرعايااة الجتماعيااة وكلفاات بوليااة 2015وة عااام  -12
تنساايق مجيااع الااربامج الراميااة إىل القضاااء علاا  الفقاار. وارتفعاات بشاادة النساابة املدويااة ل شااخا  

صااالو  علاا  مااانة اجتماعيااة  مثااال ماانة العياااز ومعاااد الشااايخوخة  واملاانة املقدماااة إىل الااىين ا
األيتااام واألطفااال الضااعفاء. وااادد ن ااام األجااور للااوائة العمااال املناازليني   وجااب قااانو  العماال 

احلاد األد  ل جاور  201٤كانو  األول/ديسامرب   16( الىي دخل ويز النفاذ ة 200٧ لعام
 لتكميلية لتشغيل العمال املنزليني. والشروط الدنيا ا
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ووضااااع تعريااااف جلرميااااة التعااااىيب ة مشااااروع قااااانو  ساااايعرض علاااا  الربملااااا  قباااال هنايااااة  -13
لتفاقيااة مناهضااة التعااىيب وغاا   ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو  وفقاااا  2016 عااام

 .  الالإنسانية أو املهينة
رعايااة الطفاال وهايتااا  وهااو يعااام  ة مجلااة أمااور   الربملااا  قااانو  ر    أقاا2015وة عااام  -1٤

قضاااء األوااداا  والتبااين  واحلمايااة ماان املمارسااات الثقافيااة الضااارة. وع ااني  أول  ااامي دفاااع عاان 
 األطفال ة مكتب أمني امل امل. 

  نف اااىت احلكوماااة ن اااام تعمااايم التعلااايم البتااادائي باجملاااا  ة املااادارس 201٤وة عاااام  -15
 جر  توسيع نطاقا ليشمل التعليم الثانوي ة املدارس العامة. مث  العامة 
 والياااا  املناازيل العنااف مكافحااة قااانو  وخيضااع نااف ضااد املاارأة يثاا  قلقاااا بالغاااا.الع ياازال ول -16

 .العقوبات زيادة هبدف للمراجعة
 .2020-2010  أطلقات السياساة اجلنساانية الوطنياة املنقحاة للفا ة 2010وة آذار/مارس  -1٧

واهلدف الرئيساي منهاا هاو مقياق املسااواة باني اجلنساني وسكاني النسااء والرجاال علا  واد ساواء. 
ة  ٤1.6  بلغاات نساابة النساااء 2015و 201٤وة أعقاااب النتخابااات الاايت جاارت ة عااامي 

 ٤8.2ة وة املائاة مان املمثلاني ة اجملاالح اإلقليميا 23.8و املائة من املمثلني ة اجلمعية الوطنية
 ة املائة من املمثلني ة لالح السلطات احمللية. 

تاازال وفيااات األمومااة ماادعاة للقلااق  وقااد امااىت تااداب  ترمااي إىل احلااد ماان وفيااات  ول -18
األمومة. وتشمل تل  التداب  وضاع خريطاة طرياق لاساراع ة مفاي  وفياات األمهاات واملوالياد 

الصااحية  املمرضااات والقااابالت( والزيااادة ة بناااء القاادرات  وتنقااية نطااا  املمارسااة ملهنااة الرعايااة 
وهاااالت اإلعااااالم والتوعياااة بشاااا   املسااااائل املتعلقاااة بالصااااحة  والوقايااااة مااان عاااادو  األم للطفاااال 

التوجيهيااة ملن مااة الصااحة العامليااة  2013بفاا وس نقاان املناعااة البشاارية. واعتماادت مباااد  عااام 
  قرية ة مرولة مبكرة.القه بش   بدء العالج املضاد للف وسات

من التداب  الرامية إىل احلد من تاراكم القضاايا اجلنائياة ة  واعتمد اجلهاز القضائي عدداا  -19
ملاانة املاادعني العااامني ساالطة فاارض غرامااات  19٧٧احملاااكم. وع ااد ل قااانو  احملاكمااة اجلنائيااة لعااام 

ملثاااول أماااام احملكماااة غااا  علااا  الاااىين يع فاااو  باااىنبهم ة واااالت وهاااروف  اااددة  مماااا  عااال ا
ضروري. وتدرس جلناة الصالة  وهاي هيداة مساتقلة  إمكانياة تشاغيل احملااكم ياوم السابت للتعامال 

  وصادر 201٤بصفة خاصة مع القضايا امل اكمة. وباإلضافة إىل ذل   ع د ل الدستور ة عام 
القضاائي برصاد  من أجال مواصالة تعزياز اساتقالل اجلهااز 2015قانو  السلطة القضائية ة عام 

  .2016ميزانية منفصلة لا وموهفني إداريني مستقلني. وسوف تستحدا  اكم متنقلة ة عام 
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفاااداا ببياناااات أثنااااء جلساااة التحااااور. وتااارد التوصااايات املقدماااة خاااالل جلساااة  96أدىل  -20

 التقرير. التحاور ة الفرع الثاين من هىا
  2019-2015روباات بنمااا باعتماااد اخلطااة الوطنيااة املتعلقااة لقااو  اإلنسااا  للفاا ة ف -21

وباجلهود الرامية إىل توف  إمكانية استفادة اجلميع مان التعلايم وإهنااء عادم املسااواة باني اجلنساني  
 وزواج األطفال  والعنف اجلنسي.

قلاق  يشاكل مصادربياا با   العناف اجلنسااين وأعربات الفلباني عان تقاديرها لعا اف نامي -22
ة إتاواااة إمكانياااة وصاااول اجلمياااع علااا  اخلااادمات الصاااحية  اتوملاااا وققتاااا مااان إ ااااز   شاااديد
  والتعليم.

وأشادت الربتغال باعتماد سياسات جنسانية  لكنها أعربت عن قلقها إزاء التمييز ضد  -23
ق ة ميااا  الشاارب والصاارف الصااحي مثاال احلاا  األقليااات  وإزاء عاادم التمتااع باااحلقو  األساسااية

  والتعليم.
ونوهات مجهورياة كوريااا بااجلهود الاايت تباىهلا ناميبياا للنهااوض باملسااواة بااني اجلنساني علاا   -2٤

مجيااع املسااتويات  ول ساايما ماان خااالل سياسااتها اجلنسااانية الوطنيااة وتعاوهنااا مااع من مااة العماال 
  الدولية بش   القضاء عل  عمل األطفال.

إىل عمليااة السااتعراض الاادوري  خاصاااا  اهتماماااا  وجهااتت رومانيااا بناميبيااا ألهنااا وأشاااد -25
  تقدمي تقرير منتصف املدة بش   تنفيى التوصيات املقبولة.من خالل الشامل  ول سيما 

ولوااا المااااد الروسااي  أ  ناميبياااا قااد اماااىت تااداب  فعالاااة لبناااء الدميقراطياااة وسااايادة  -26
إنشاء آليات رصد إعمال وقو  اإلنسا  عل  الرغم مان وجاود عادد مان  القانو   بوسائل منها

  املشاكل القائمة.
وروبت السنغال بالتقدم احملرز بش   إصاال  قاوانني امللكياة املتصالة بااألرض واحلاد مان  -2٧

  التعليم والصحة.   واجلهود املبىولة ة لايل2030الفقر ة إطار مشروع رؤية عام 
  ألي سابب كاا باجلهود الايت باىلتها ناميبياا مان أجال مكافحاة التميياز  صربيا سل متو  -28

هاية املرأة أماام املساواة ة وشيعت ناميبيا عل  اماذ مجيع اإلجراءات القانونية الالزمة لضما  
 . القانو 
وأشارت س اليو  إىل التزام ناميبيا  نع العنف اجلنساين  وتوف  إمكانية وصول اجلمياع  -29
    التعليم األساسي اإللزامي وهو ما يشمل إنشاء مدارس متنقلة جملتمعات الرول.عل
وأشاااادت سااانغافورة بااااجلهود الااايت باااىلتها ناميبياااا ة لاااال هاياااة وقاااو  الطفااال  ورفاااا   -30

األطفال  وتعزيز احلصول عل  التعليم اجليد  ومقيق املسااواة باني اجلنساني والقضااء علا  العناف 
  اجلنساين.
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شاااكل تزال تاااوأشاااارت سااالوفاكيا إىل أ  القضاااايا امل اكماااة ة ن اااام العدالاااة اجلنائياااة ل  -31
سااالوفاكيا اساااتمرار املمارساااات الضاااارة ضاااد املااارأة  علااا  الااارغم مااان تركياااز  كماااا لو ااات  .مااادياا 

  احلكومة عل  مقيق املساواة بني اجلنسني.
اد سياسااات وتااداب  تتعلااق وروباات ساالوفينيا بءنشاااء مؤسسااات حلقااو  اإلنسااا  واعتماا -32

  لقو  اإلنسا   لكنها لو ت استمرار املمارسات الضارة وانتشار العنف ضد املرأة.
وأعاارب جنااوب السااودا  عاان تقاادير  لتعزيااز اإلطااار املؤسسااي حلقااو  اإلنسااا   وإنشاااء  -33

  الشرطة الناميبية  وسكني األشخا  ذوي اإلعاقة. ةإدارة حلقو  اإلنسا  داخل قو 
حلقااو  اإلنسااا    التفاقيااات الدوليااة واإلقليميااة جاال  وأشااادت إساابانيا بالتصااديق علاا   -3٤

ووضااع إطااار قااانوين واسااع النطااا  علاا  الصااعيد الااوطين. وذكاارت إساابانيا أنااا ينبغااي عماال املزيااد 
  إلشراك الشعوب األصلية.

"ألف" من مركز  ة الفدة عل  ولو ت سري لنكا أ  مكتب أمني امل امل قد وافا  -35
وياا  املباااد  املتعلقااة  ركااز املؤسسااات الوطنيااة لتعزيااز وهايااة وقااو  اإلنسااا   مباااد  باااريح( 

خااالل الساانوات التسااع السااابقة  وروباات باااجلهود الراميااة إىل تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني  تباعاااا 
  وهاية األطفال من العنف اجلنسي.

لتصااادي للفقااار والتخلاااف  علااا  الااارغم مااان وروبااات دولاااة فلساااطني بالتقااادم احملااارز ة ا -36
التحااديات العدياادة  كاجلفاااف وشااة املااوارد املتاوااة  وعاادم كفايااة املساااعدة املقدمااة ماان اجملتمااع 

  الدويل.
  أجااور العااملني املناازليني اللاىين ااادداولاوائة وأعربات ساوازيلند عاان سارورها أل  ن ااام  -3٧

كما روبت سوازيلند  .201٤ويز النفاذ ة عام قد دخال هلى  الفدة من العمال  الشروط الدنيا
  بتشديد ناميبيا عل  وقو  الطفل ورفاها.

إادف إىل  وروبت السويد باعتماد قانو  رعاية الطفل وهايتاا  الاىي يتضامن أوكامااا  -38
  وذكرت السويد أ  تنفيى التشريعات يتسم ب مهية ويوية. هاية األطفال ة السيو .

املتعلاااق باااالعنف اجلنسااااين  الاااىي عقاااد ة  ياااا أ  املاااؤسر الاااوطين الثااااينوذكااار وفاااد ناميب -39
  درس األسباب الكامنة والجتاهاات والاردود الوطنياة والانهج املتعلقاة  كافحاة 201٤سوز/يوليا 

وياانن قااانو   وو ياات التوصاايات الاايت اعتماادها املااؤسر  وافقااة للااح الااوزراء. العنااف اجلنساااين.
( بصايغتا املعدلااة علاا  تقادمي الاادعم إىل الشااهود 19٧٧لعااام  51 القاانو  رقاام احملاكماة اجلنائيااة 

العاملو  ة احلقل الجتماعي ة وزارة املساواة بني اجلنساني ورعاياة الطفال  أيضاا وقدم   الضعفاء
 طلااااق العديااااد مااان هااااالت التوعيااااة العامااااة بالوسااااائط املتعااااددة.وأ   الااادعم إىل الشااااهود الضااااعفاء.

ماان  لناااجنياهايااة شاارة وواادة متخصصااة حلمايااة النساااء واألطفااال ماان أجاال نشاادت  ااح عوأ  
لموعاااة العناااف اجلنسااااين ووقاااو  اإلنساااا   وهاااي وإ   .هلااام وتاااوف  اخلااادمات العناااف اجلنسااااين
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تقادم لموعة واودة من ست لموعات خاصة بآلية التنسيق لتنفيى السياسة اجلنسانية الوطنية  
  الس اتيييات الالزمة للقضاء عل  العنف اجلنساين.كومة بش   إىل احلاملشورة 
وأوااااد املواضاااايع الساااابعة للخطااااة الوطنيااااة حلقااااو  اإلنسااااا  هااااو احلااااق ة عاااادم التعاااارض  -٤0

وقااو  األشااخا  ذوي  ت كياادوتشاامل األهااداف احملااددة ة إطااار هااىا املوضااوع تعزيااز  للتمييااز.
ياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة اإلعاقة  والشعوب األصالية  والنسااء  واملثلياات واملثل

واحلصول عل  معلوماات عان ماد  انتهااك وقاو  اإلنساا    اجلنسانية وواملي صفات اجلنسني
ل ملثليااااات واملثليااااني ومزدوجااااي امليااااال شااااخا  ذوي اإلعاقااااة  والشااااعوب األصاااالية  والنساااااء  و 

وتنفياااااى   ثقيااااف والتوعيااااةتكثياااااف الت  و ووااااااملي صاااافات اجلنسااااني حااااولني جنسااااياا اجلنسااااية واملت
اإلصااال  القااانوين والتن يمااي الااىي ساايكفل إنفاااذ األوكااام غاا  التمييزيااة ة  تلااف الصااكوك 

  وستعتمد تشريعات جديدة حل ر التمييز. الدولية واإلقليمية.
ومغااااايري اهلويااااة اجلنسااااانية  اجلنسااااي لوذكااار الوفااااد أ  املثليااااات واملثليااااني ومزدوجااااي امليااا -٤1

ويااإم  قتضا  لالضاطهاد بسابب ممارساة  ليسوا ضاحايا ول يتعرضاو اجلنسني وواملي صفات 
 مااااان الدساااااتور علااااا  هاياااااة احلاااااق ة اخلصوصاااااية. 13وتااااانن املاااااادة  مااااايلهم اجلنساااااي املفضااااال.

اسااتمارة أو وثيقااة  ةطلاب إىل أي شااخن أ  يكشاف عاان املياال اجلنساي الااىي يفضاالا ة أياي   ومل
منااع أي شااخن ماان احلصااول علاا  اخلاادمات العامااة أو اخلاصااة علاا  ميكاان رمسيااة وكوميااة ول 

لزواج باااني الباااالغني مااان نفاااح أوكامااااا خاصاااة بااااالقاااوانني  تضااامنول ت اجلنساااي. تفضااايلاأسااااس 
  اجلنح.
وة ضااوء التاااريس السااتعماري للبلااد الااىي كاناات ساالطة الوااتالل السااتعمارية خاللااا  -٤2

  لااق أغلبيااة السااكا  السااود  رأ فامنهييااة إىل اإلجحااتضااع سياسااات وقااوانني ترمااي بصااورة 
هلاى  الغاياة   ومقيقااا  واضعو الدستور أ  من املناسب السعي إىل تصحية بع  أخطاء املاضاي.

ة خيول الدستور الربملا  إصدار تشريعات خاصة باإلجراءات التصحيحية ترمي إىل مقيق تواز  
وكاناات احلكومااة قااد  قااوات الاادفاع ودائاارة الساايو .و  مااة العامااة   ااا ة ذلاا  الشاارطةهيكلااة اخلد

(  الااىي يتضاامن 1998لعااام  29قااانو  اإلجااراءات التصااحيحية  العمالااة(  القااانو  رقاام  ساان
تداب  لتحقيق تكافؤ الفر  ة العمالة ل شخا  احملرومني ألسباب عرقية والنساء واألشخا  

قااانو   يتضامنو  مج اإلجاراءات التصاحيحية.ربناابوقاد باشارت جلناة اخلدماة العاماة  ذوي اإلعاقاة.
وأجهزإاا   أوكامااا م ار علا  احلكوماة (1991لعاام  26و ر التميياز العنصاري  القاانو  رقام 

  .وتعترب  جرمية  التمييز العنصريممارسة  أو املؤسسات عل  األفرادو 
 حلقااو  اإلنسااا .وذكاار الوفااد أ  ناميبيااا طاارف ة الصااكوك الدوليااة واإلقليميااة الرئيسااية  -٤3

فيهااا بصااورة متواصاالة بغيااة تقياايم قاادرة البلااد  وسااتدرس الصااكوك املتبقيااة الاايت ليساات ناميبيااا طرفاااا 
عل  المتثال لاللتزامات اليت تفرضها. وقد اتبعات ناميبياا هنيااا أواديااا إزاء العا اف بالصاكوك 

ريات دراساة شااملة عان الصاكوك وأج الدولية وبقواعاد القاانو  الادويل ة ن امهاا القاانوين احمللاي.
 توقيعهااالدولية للت كاد مان مقياق اتساا  القاوانني الوطنياة لالمتثاال ألوكاام تلا  الصاكوك قبال 
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ول تعتااازم ناميبياااا التغاضاااي عااان انتهااااك وقاااو  العماااال  أو التصاااديق عليهاااا أو النضااامام إليهاااا.
  .العمل احملليةماية  وجب قوانني املهاجرين وأفراد أسرهم وهي مضع بالفعل للح

وطنياااة حلقاااو  العمااال الوروبااات مجهورياااة مقااادونيا اليوغوساااالفية ساااابقاا باعتمااااد خطاااة  -٤٤
هليداات األمام املتحادة  سايكو  مان  وفقااا   ولكنها لو ات أناا 2019-2015اإلنسا  للف ة 

  ل سيما فيما يتعلق لقو  الطفل.و الضروري تكثيف اإلصالوات  
علاا  التقاادم احملاارز منااى السااتعراض الاادوري الشااامل األول وعلاا  وهناا ت توغااو ناميبيااا  -٤5

إنشاااء آليااات متنوعااة حلمايااة وقااو  اإلنسااا   وأشااارت إىل أ  املاارأة تتمتااع باانفح احلقااو  الاايت 
 ض. يتمتع هبا الرجل فيما يتعلق  لكية األر 

اإلنساااا  مااال الوطنياااة حلقاااو  وأثنااات ترينياااداد وتوبااااغو علااا  ناميبياااا إلصااادار خطاااة الع -٤6
وعل  اجلهود اليت تبىهلا منى الساتعراض األول لزياادة قادرة مكتاب أماني  2019-2015 للف ة
  امل امل.
وروبااات تركياااا بءنشااااء الليناااة املشااا كة باااني الاااوزارات املعنياااة لقاااو  اإلنساااا  والقاااانو   -٤٧

ومكافحاة إسااءة معاملاة اإلنساين وباجلهود اليت تبىهلا ناميبيا ة لال ورية اإلعالم والستقاللية 
  األطفال.

  2019-2015وأثناات أوغناادا علاا  اعتماااد خطااة العماال الوطنيااة حلقااو  اإلنسااا  للفاا ة  -٤8
  ماعات املهمشة.معين باجلوعل  إنشاء اللينة املش كة بني الوزارات وتعيني وزير 

 ة بغياااة تعزيااازلااا  التشاااريعات الوطنياااوروبااات أوكرانياااا باااالتغ ات اإل ابياااة الااايت أدخلااات ع -٤9
بيد أهنا لو ات أ  مساائل العناف ضاد األطفاال  وساوء معااي  املرافاق  .تهاوهاي وقو  الطفل

  الصحية والتفاوتات الصحية ة املناطق الريفية ل تزال تطر  مديات خط ة.
يرلنااادا الشااامالية ارتفااااع معااادل انتشاااار آملكاااة املتحااادة لربيطانياااا الع مااا  و ولو ااات امل -50

وأعربااات عااان قلقهاااا إزاء املمارساااات العرفياااة الااايت تعاااو  تعزياااز املسااااواة باااني  د املااارأة.العناااف ضااا
  .العالقات املثلية قضت بعدم شرعية . وشيعت عل  إلغاء القوانني اليتاجلنسني
وأبااادت مجهورياااة تنزانياااا املتحااادة إعياهباااا باإل اااازات الااايت مققااات ة التصااادي للفقااار  -51
. وأثناات علاا  ناميبيااا للتزامهااا بتمكااني املاارأة باملعااارف واملهااارات. 2030رؤيااة عااام مااع  شااياا اس

  .برامج اإلصال  الزراعي وإعادة التوطنيوشيعت ناميبيا عل  مواصلة 
وأشارت الوليات املتحدة األمريكية إىل انتشار العنف اجلنساين والعنف ضد األطفاال.  -52

  ة إلنفاذ قانو  رعاية الطفل وهايتا.ووثت عل  اعتماد القواعد التنفيىي
وأشااارت أوروغااواي إىل العاادد الكباا  ماان التقااارير املقدمااة إىل هيدااات املعاهاادات لكااي  -53

كمااا لو اات  تستعرضااها وشاايعت ناميبيااا علاا  متابعااة التوصاايات املقدمااة ماان تلاا  اهليدااات.
  ميا  الشرب. عل  فيما يتصل ب جور العاملني املنزليني واحلصولالتقدم احملرز 
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أوزبكساتا  أناا قاد اماىت خطاوات لتعزياز األسااس املعيااري واملؤسساي حلماياة  ذكرتو  -5٤
الوطنياة حلقاو  اإلنساا   والسياساة اجلنساانية الوطنياة  العمال خطة قد مشلت وقو  اإلنسا   و 

  وإنشاء مكتب أمني م امل وسائط اإلعالم.
سااتثمارات الجتماعيااة الكباا ة الاايت مققاات ة وروباات مجهوريااة فناازويال البوليفاريااة بال -55

  مستشفيات. ٤و طبياا  مركزاا  ٤5و عيادة جديدة للرعاية الصحية األولية 90لال التعليم  وبناء 
وأشارت زامبيا إىل تنفيى أربعني توصاية مان التوصايات الصاادرة عان الساتعراض الساابق  -56
 ةقاو  داخال  مما أد  ة مجلة أمور  إىل إنشاء إدارة حلقو  اإلنساا  2015كامالا ة عام   تنفيىاا 

  الشرطة الناميبية.
 توصية من توصيات الستعراض األول املتعلق هبا. ٤0وأشادت زمبابوي بناميبيا لتنفيى  -5٧
  لشعوب األصلية.السياسة اجلنسانية الوطنية واملبادرات املتخىة من أجل تعزيز وقو  اب نو هتو 

هاياااة وقاااو  الطفااال ة وأعربااات أفغانساااتا  عااان تقاااديرها ملاااا أههرتاااا ناميبياااا مااان تفاااا   -58
عااان التاااداب  الااايت اماااىها البلاااد لالمتثاااال  والقضااااء علااا  مجياااع أشاااكال العناااف اجلنسااااين  فضاااالا 

  للتزاماتا الدولية حلقو  اإلنسا .
عان    فضالا 2019-2015اإلنسا  للف ة  وروبت اجلزائر خبطة العمل الوطنية حلقو  -59

اجلهود املبىولة فيما يتعلق بءدارة ن ام السيو   واحلد من الفقر  واحلصول عل  التعليم والرعاياة 
  الصحية واملاء الصاحل للشرب.

التقاادم الااىي أورزتااا ناميبيااا  ول ساايما اعتماااد تشااريع يضاامن املساااواة بأنغااول  نو هااتو  -60
  وروبت بالتشريعات املتعلقة  رتبات العاملني املنزليني. ة وو ر التمييز.بني الرجل واملرأ

ماااااال الوطنيااااااة حلقااااااو  اإلنساااااااا  وهناااااا ت األرجنتااااااني ناميبيااااااا علاااااا  إطاااااااال  خطااااااة الع -61
اجلهود املبىولااااة ملكافحااااة العنااااف اجلنساااااين والتمييااااز الااااىي باااا نو هااااتو   2019-2015 للفاااا ة

  تتعرض لا النساء والفتيات.
علا  اتفاقياة مناهضاة التعاىيب وغا   مان ضاروب   قاد صاد   بلاد وذكر وفاد ناميبياا أ   -62

وأ  املشاورات جارية من أجل التصديق علا    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
اماااذ تااداب  تشااريعية وتااداب  أخاار   خطااط جاريااة ماان أجاال أيضاااا وهناااك  بروتوكوهلااا الختياااري.

امل اامل  أماني   فاء آلية وقائية وطنياةلعدم وجود  ون راا  رمي التعىيب وإنشاء آلية وقائية وطنية.لتي
وياانن قااانو   الساايو  وأماااكن الوتياااز لتلقااي الشااكاو  ماان الساايناء وتفتااي  املرافااق.ياازور 

زياااارات وجاااود قضااااة زائااارين يقوماااو  ب( علااا  2012لعاااام  9اخلدماااة اإلصاااالوية  القاااانو  رقااام 
  .ق اإلصالويةللمراف
الناميبيااة قسااماا خلاادمات الرعايااة الصااحية ة كاال مرفااق ماان وأتاواات الاادائرة اإلصااالوية  -63

 .ر دمات التماااري  ة كااال مرفاااق مااان املرافاااق الصاااغقساااماا آخااار خلاااو الكااارب  املرافااق اإلصاااالوية 
واصال  دولة.ويعام نزلء السين ة املكا  ومال احلالت اخلط ة إىل املرافق الصحية التابعة لل
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علااا  العاااالج املضااااد للف وساااات كلهااام بفااا وس نقااان املناعاااة البشااارية   و نااازلء الساااين املصااااب
الن افة ويتلقاو  ثاالا وجباات  لوازموتتا  جلميع السيناء إمكانية احلصول عل   .القهقرية لاناا 

فاا وس نقاان املناعااة   مثاال " مراض نامجااة عاان أااااط احلياااة املتبعااة"باا املصااابني  ة وااني أ  يومياااا 
فهم يتلقاو  ن امااا غاىائياا خاصااا  علا  النحاو املنصاو  علياا ة قائماة اخلدماة   البشرية واإليدز
 و ري تنفيى عادة تاداب  ترماي إىل مساني مساتويات املعيشاة ة املرافاق اإلصاالوية. اإلصالوية.

( ولوائحااا 2012عااام ل 9وقااد دخاال قااانو  جديااد وهااو قااانو  اخلدمااة اإلصااالوية  القااانو  رقاام 
وأتاا  دليال معلوماات نازلء  (.1998 عاامل 1٧ألغ  قانو  السيو   القانو  رقام و   ويز النفاذ

وأصاادر مكتااب  الشاارطة الناميبيااة. ةالسااين تقاادمي شااكاو  إىل الساالطات اإلصااالوية أو إىل قااو 
  .201٤  وخضعت للتنقية ة عام 2008املفوض العام مدونة قواعد السلوك ة عام 

ماااد هنياااا  لاصاااال  الزراعاااي   اعت  1991وة أعقااااب املاااؤسر الاااوطين ل راضاااي لعاااام  -6٤
الزراعية التيارية وإعادة توزيعها من أجل تصحية الختاللت املاضية  اكتساب األراضيهبدف 

 عااان طرياااقتيارياااة ال املااازارعمااان أصاااحاب  ض  اووصااالت احلكوماااة علااا  أر  ة ملكياااة األراضاااي.
إصااال  احليااازة ة املناااطق اجملتمعيااة لضااما  أماان و ناازع امللكيااة و ع واملشاا ي اسااتعداد البااائ يمباادأ

وأد  ذلاا  إىل اعتماااد سياسااات   ااا ة ذلاا   .رب تسااييل وقااو  األراضااي اجملتمعيااةاحليااازة عاا
 5تمعاي  القاانو  رقام   وقاانو  اإلصاال  الزراعاي اجمل2001الوطنياة لعاام  إعادة التوطنيسياسة 
للميموعاات هاىا اإلصاال   وأتاا  اإلصال  الزراعي ة احلاد مان الفقار.وأسهم  (.2002 لعام

 هاىا اإلصاال  فار  عمال وقاد أوجاد املستهدفة فرصة إنتاج غىائها بغية مقيق الكتفاء الىايت.
اان ماان إدماااجو  ماان األنشااطة ماان خااالل أنشااطة الزراعااة وغ هااا املاازارعني أصااحاب احليااازات  مك 

للفداات احملروماة  أيضاا وأتا   مشاركتهم ة اقتصاد السو  املفتو . عرب العام لقتصادة ا الصغ ة
  جتارية.إمكانية احلصول عل  قروض مدعومة لشراء مزارع  سابقاا 
وذكاار الوفااد أ  للااح الااوزراء قااد أصاادر توجيهااات لصااياغة تشااريعات  ااددة ملكافحااة  -65

ن املتوقع عرض املشروع عل  الجتار باألشخا  ولعرضها عل  الربملا  ة أقرب وقت ممكن. وم
 وجاااب قاااانو  مناااع  الفعااالم هاااىا  ااار  وة غضاااو  ذلااا   هنااااك وكااام  .2016الربملاااا  ة عاااام 

 (.200٤لعام  29اجلرمية املن مة  القانو  رقم 
واارز تقاادم مطاارد ة مكافحااة عماال األطفااال والقضاااء عليااا ماان خااالل وضااع برنااامج وأ   -66

برنااامج للتعاااو  التقااين بشاا   القضاااء علاا  عماال األطفااال ة  أيضاااا . وأعااد 2011عماال ة عااام 
وأجرت مديرياة مفتشاي العمال ة وزارة العمال والرعاياة الجتماعياة عملياات تفتاي  دورياة  البلد.

ويتضامن قاانو  العمال  ة املزارع وة غ ها من أماكن العمل بغية مديد والت عمل األطفال.
قاانو  وقاد سان  الربملاا   مااا قانونياة ناهماة لعمال األطفاال.( أوكا200٧لعاام  11 القانو  رقم 

  ن اللوائة ذات الصلة.ينفى عندما تس  وس 2015رعاية الطفل وهايتا ة عام 
م باحلاجااة إىل رفاع ساان املساؤولية اجلنائيااة ل طفاال ملواءمتهااا وذكار الوفاد أ  ناميبيااا تسال   -6٧

وسيحدد مشروع قانو  قضاء األطفال  إىل جانب غ   من األوكام  السن  مع املعاي  الدولية.
  للمعاي  الدولية. وفقاا الدنيا للمسؤولية اجلنائية ل طفال 
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الااايت أههرإاااا ناميبياااا ة الااادعوة إىل إلغااااء  املباااادرةوأعربااات أسااا اليا عااان تقاااديرها للااارو   -68
وقالاات إهنااا ل تاازال  ض الاادوري الشااامل.توصاايات السااتعرا ل ساايما ماان خااالل عقوبااة اإلعاادام 

  قلقة أل  القوانني التقليدية واملمارسات العرفية املؤذية للفتيات والنساء ل تزال قائمة.
واستفسارت عان  ت النمسا مشاركة ناميبيا املستمرة ة الستعراض الدوري الشاامل.وأقر   -69

ع املارأة ة الازواج العارة لقاو  ست ا لضما   2015اخلطوات املتوخاة  عل  حنو ما أعلن ة عام 
  قو  املرأة ة الزواج املدين.حلمساوية 

 ليهااااود املبىولااااة ماااان أجاااال تعزيااااز وقااااو  اإلنسااااا عاااان تقااااديرها لباااانغالدي   أعربااااتو  -٧0
  التقدم الىي أورز ة لالت الصحة والتعليم واحلد من الفقر.ب نو هتو   تهاوهاي
يت بىلتها ناميبيا  ول سيما خطة العمال الوطنياة حلقاو  اإلنساا  وروبت بنن باجلهود ال -٧1

مشاروع بشا   التثقياف تنفياى املسااواة  و  من أجل  واعتماد سياسة عامة 2019-2015للف ة 
  ة لال وقو  اإلنسا .

إزاء ماا وردهاا مان تقاارير عان ارتفااع معادل انتشاار  هاقلقعن استمرار بوتسوانا  أعربتو  -٧2
لفتيات والنساء  وعدم وجود مرافق اوتياز خاصاة باألطفاال  ومدياد السان الادنيا العنف ضد ا

  سنوات. ٧ عندللمسؤولية اجلنائية 
ت بوركينااا فاسااو باااجلهود املبىولااة ة لااالت الوصااول إىل العدالااة وإتاوااة التاادريب وأقاار   -٧3

ورأت أناا ينبغاي لناميبياا  ملوهفي إنفاذ القانو  ة لاال وقاو  اإلنساا  وإزاء هاروف الوتيااز.

  مسني فر  وصول املرأة عل  األرض  وخف  معدل وفيات األمومة.
وروبااات بورونااادي بااااجلهود املبىولاااة لتعزياااز الوصاااول إىل العدالاااة  وخطاااة العمااال الوطنياااة  -٧٤

حلقو  اإلنسا   وإنشااء الليناة املشا كة باني الاوزارات املعنياة لقاو  اإلنساا  والقاانو  اإلنسااين 
  .الشرطة الناميبية ةداخل قو إنشاء إدارة حلقو  اإلنسا  و 

 وأشاااااادت كنااااادا بناميبياااااا للتزاماإاااااا بوضاااااع أهاااااداف لتحساااااني تعزياااااز وقاااااو  اإلنساااااا  -٧5
  من أجل التصدي للعنف ضد املارأة وهاياة األطفاال  مان خاالل  تلاف خطاط العمال تهاوهاي

  ومشاريع القوانني.
ات املتعهاد هباا خاالل اساتعراض بىهلا ناميبيا للوفاء باللتزاماتشاد باجلهود اليت ت توروب -٧6
ولو ت أ  ناميبيا تتعاو  مع هيدات املعاهدات وقد استيابت للطلبات املتعلقة  .2011 عام

  بالزيارات ة إطار اإلجراءات اخلاصة.
ت نو هاو  وروبات شايلي بالتقادم احملارز ملكافحاة العناف اجلنسااين والعناف ضاد األطفاال. -٧٧
  .اوضماهن او ام وقو  اإلنسا  ة سبيلاخلطوات اإل ابية ب
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عان التقادم احملارز فيماا  فضاالا الصني باجلهود املبىولة ملكافحاة الفقار والتخلاف   نو هتو  -٧8
يتعلااق بتحقيااق املساااواة بااني اجلنسااني ورفااع مسااتويات املعيشااة لسااكاهنا ماان خااالل ماانة إمكانيااة 

  احلصول عل  امليا  والتعليم والرعاية الصحية.
وشيعت الكونغو ناميبياا علا  مواصالة اجلهاود الرامياة إىل إدمااج األطفاال املهمشاني ة  -٧9

الوقاياااة مااان احلمااال ورعاياااة احلوامااال ة الن اااام املدرساااي  والتصااادي  الن اااام التعليماااي  مااان أجااال
  للعنف اجلنساين واجلنسي.

وأعرباات كوسااتاريكا عاان تقااديرها لليهااود املبىولااة لتحسااني فاار  الوصااول إىل العدالااة   -80
إىل  أيضااااا والتحقياااق ة انتهاكاااات وقاااو  اإلنساااا  ومساااني التمثيااال السياساااي للمااارأة. وأشاااارت 

 وقو  الطفل بش   الجتار باألطفال. شواغل جلنة
وروبت كوت ديفوار باعتماد تداب  تشريعية متنوعة  مثال اعتمااد سياساة وطنياة وخطاة  -81

  عمل بش   املساواة بني اجلنسني.
وأعربت كوبا عن تقديرها لليهود الرامية إىل مكافحة الفقر  مثل برامج توزياع األراضاي  -82

وأشااارت إىل اإلجااراءات املتخااىة للقضاااء علاا  مجيااع أشااكال   مونااة.واإلسااكا  وميااا  الشاارب امل
  العنف اجلنساين وهاية األطفال.

 وأعربااات اجلمهورياااة التشااايكية عااان تقاااديرها للاااردود علااا  األسااادلة الااايت قااادمتها مسااابقاا. -83
النساااحاب مااان احملكماااة اجلنائياااة بشااا   ماااا تاااردد أ  ناميبياااا تعتااازم وطلبااات املزياااد مااان املعلوماااات 

  الدولية.

وأعربااات مجهورياااة كورياااا الشاااعبية الدميقراطياااة عااان تقاااديرها للتااازام البلاااد لماياااة وتعزياااز  -8٤
 وقو  اإلنسا   وملواصلة بىل اجلهود واإل ازات اليت مققت ة هىا اجملال.

ودعت مجهورية الكونغو الدميقراطية ناميبيا إىل التصديق عل  اتفاقيات وقاو  اإلنساا   -85
  وافقت عل  النضمام إليها ة استعراضها الدوري الشامل األول.اليت 
وروبت الداارك بقباول ناميبياا التوصايات املتعلقاة بالتصاديق علا  الربوتوكاول الختيااري  -86

لتفاقية مناهضة التعىيب وغ   من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو املهيناة 
املتعلق هبا  وأعربت عن أملها ة امااذ خطاوات عملياة األول ري الشامل خالل الستعراض الدو 
 للوفاء بىل  اللتزام. 

  .2015وأثنت جيبويت عل  ناميبيا لعتمادها قانو  رعاية الطفل وهايتا ة عام  -8٧
وسلطت إكوادور الضوء عل  التداب  اليت امىإا ناميبيا من أجل مكافحة الفقر وعدم  -88
  ."2030واة  ومن بينها اخلطة املعنونة "رؤية عام املسا
وأشااادت مصاار باااجلهود الاايت بااىلتها ناميبيااا ة لااال احلقااو  القتصااادية والجتماعيااة   -89

  ودعت البلد إىل مواصلة هىا التقدم.
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ودعت إستونيا ناميبيا إىل توجيا دعوة دائماة إىل املكلفاني بولياات ة إطاار اإلجاراءات  -90
 شاااااملة بشاااا   وريااااة اإلعااااالمواعتماااااد تشااااريعات التشااااه   رفااااع صاااافة اجلاااارم عاااان  وإىل اخلاصااااة
 .لليميع
  .2019-2015وأشادت إثيوبيا بناميبيا لعتماد خطة عمل وطنية حلقو  اإلنسا  للف ة  -91
وروبت فييي باخلطوات املتخىة إلتاوة فار  احلصاول علا  التعلايم لليمياع  ولكنهاا  -92

  األقليات. مجاعاتلو ت أ  تكاليف التعليم ل تزال باه ة بالنسبة إىل بع  
وطلبت فرنسا معلومات عن التداب  اليت ساتتخى  إ  وجادت  ملعاجلاة مشااكل التخلاي  -93

  احل ر املفروض عل  اإلجهاض. عن املواليد ووفيات األمهات ة ضوء
وروباات غااابو  بءنشاااء اللينااة املشاا كة بااني الااوزارات واملعنيااة لقااو  اإلنسااا  والقااانو   -9٤

  اإلنساين.
وشاااايعت جورجيااااا ناميبيااااا علاااا  تقاااادمي تقرياااار منتصااااف املاااادة بشاااا   تنفيااااى توصاااايات  -95

  الستعراض الدوري الشامل  كما فعلت ة اجلولة األوىل.
مصادر قلاق باالل علا  الارغم مان يشاكل وأشارت أملانيا إىل أ  العنف اجلنساين ل يزال  -96

  أ  ناميبيا ملتزمة  كافحة العنف ضد النساء واألطفال.
وأعرباات غانااا عاان تقااديرها للخطااوات الاايت امااىإا ناميبيااا للنهااوض ب ااروف الوتياااز  -9٧

  حلقو  اإلنسا .ومسينها وروبت باعتماد خطة العمل الوطنية األوىل 
  وشكرت هاييت ناميبيا عل  تقريرها الوطين اجلامع والشامل. -98
عتمااد السياساة اجلنساانية الوطنياة وخطاة العمال اخلاصاة لوأثنت هندوراس علا  ناميبياا  -99

  هبا  وقانو  رعاية الطفل وهايتا واخلطط الوطنية املتعلقة بالتعليم.
النشاااط اجلنسااي الااىي ميااارس بال اضااي بااني بااالغني ماان ولو اات آيساالندا بقلااق جتاارمي  -100

  نفح اجلنح.
وطلبت اهلند إىل ناميبيا تبادل املزيد من املعلوماات املفصالة عان التحاديات املطروواة ة  -101

  اليت تركز عل  مسني نوعية وياة الناميبيني. 2030لال تنفيى رؤية عام 
   تداب  ملنع استغالل العمال املهاجرين.وذكرت إندونيسيا أ  من املمكن اماذ  -102
  وقدم العرا  توصية. -103
لتعزيز مكتب أماني امل اامل ولليهاود الرامياة إىل تقادمي مسااعدة عل  ناميبيا وأثنت كينيا  -10٤

  قانونية لانية.
مان التاداب  الرامياة إىل احلاد مان الفقار   امىت عدداا وكومة بلد   وذكر وفد ناميبيا أ  -105

وة مؤسر وطين بش   إعادة توزيع الثروة والقضااء علا  الفقار  بغية القضاء عليا ة هناية املطاف.
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  أعلن الرئيح أ  اخلطوة األوىل ة مكافحة الفقر هي 2015تشرين األول/أكتوبر  26قد ة ع  
وتشمل احلياة الكرمية عل  النحو الىي عارب  كرمية.  الع اف ب   مجيع الناميبيني يستحقو  وياة

والتعلااايم واحلصااااول علااا  الرعايااااة  والن افاااة الصااااحيةالعماااال الالئاااق واملاااا و  واملياااا   عناااا الااارئيح 
  الصحية.
ول يعز   الفقراء. لصاحلوأههرت لوا البن  الدويل أ  امليزانية الناميبية هي ة الواقع  -106

يكتسااي طابعاااا إىل الن ااام الضااريب الااىي  أيضاااا ة السااخية فحسااب باال ذلاا  إىل املاانة الجتماعياا
ماان  تطلابدخل ضااريبة التضاامن ة امليزانياة املقبلاة وساوف وذكار الوفاد أ  احلكوماة سات   .تادر ياا 
ة صاندو  سيخصان ألنشاطة  أ  يساهمكل ناميب يكسب دخالا فو  عتباة معيناة إىل  خالهلا 

مااان أشاااكال الضاااريبة التضاااامنية قياااد الن ااار يتمثااال ة وهنااااك شاااكل آخااار  القضااااء علااا  الفقااار.
مفاي  أساهم الشاركات ليا  تشامل العماال  وبالتاايل إعاادة علا  أصاحاب الشاركات  تشاييع
كماا هاو احلاال عنادما   دخل الشركة باجتا  هابط عوضاا عان الجتاا  الصااعد نسبة أكرب منتوزيع 

  ت كز األسهم ة أيدي قلة قليلة.
وقااف اجلااوع  ول ساايما ة املناااطق احلضاارية الاايت بغيااة نشاا  مصااارف ل غىيااة ت  وف وساا -10٧

ل تاا ك أي طفاال تعهاادت احلكومااة باا قااد و  تنعاادم فيهااا إمكانيااة احلصااول علاا  األراضااي املنتيااة.
واواا ام املوعااد   2025وميكاان لناميبيااا القضاااء علاا  الفقاار للااول عااام  الناااميب. البياات  ااوع ة
  .2030وهو عام  العامليملستو  احملدد عل  االنهائي 
وخاااالل الساااتعراض األول مل ماااا التوصاااية املتعلقاااة بتوجياااا دعاااوة دائماااة إىل املكلفاااني  -108

سااتوجا كيااف وماا  احلكومااة فضاالت أ  تقاارر  بوليااات ة إطااار اإلجااراءات اخلاصااة بالاادعم أل  
 إطاااار اإلجاااراءات . وعلقااات ناميبياااا أمهياااة كبااا ة علااا  عمااال املكلفاااني بولياااات ةالااادعوةتلااا  

وناميبياا مساتعدة للن ار  زار البلد ثالثة من املكلفاني بولياات.  اخلاصة  ومنى الستعراض األخ 
إىل  الدعم والتعاو ما اعتادت عليا من ا وستقدم زيارإ ة توجيا دعوة إىل أي مكلف يرغب ة

  .املكلفني بولياتاملعنيني من 
اا -109 التشاااور مااع الشااعوب األصاالية ومشاااركتها ة عمليااات صاانع ت تشااريعات لضااما  ن  وس 
وة هااىا الساايا   أشااار الوفااد إىل قااانو  الساالطات  املتعلقااة باااملواقع واألشااياء التقليديااة. اتالقاارار 

 5وقااانو  اإلصااال  الزراعااي اجملتمعااي  القااانو  رقاام  ( 2000لعااام  25القااانو  رقاام التقليديااة  
(  وقاانو  اإلدارة البيدياة  القاانو  2001لعاام  12لقاانو  رقام (  وقانو  الغاباات  ا2000 لعام
  (.200٤لعام  2٧ القانو  رقم  ال اا الوطينقانو  و ( 200٧لعام  ٧ رقم

عل  األسدلة والتوصيات املتعلقة باحلصول عل  الرعاية الصحية  وبالرساوم الباه اة  اا ورد   -110
القطاااعني العاااام  مياااومل ماان م الرعايااة الصااحيةن اااا وعمليااات اإلجهاااض القانونياااة  ذكاار الوفااد أ 

ل ة الغالاااب مااان وقااادم الن اااام العاااام خااادمات إىل غالبياااة الساااكا  وهاااو مياااوم  .كليهمااااواخلاااا   
تغطيااة الرعايااة الصااحية  تاايةالضاارائب العامااة  ة وااني أ  ن ااام الرعايااة الصااحية اخلااا  الااىي ي

وقاد اق بات ناميبياا  املاوهفني وأربااب العمال.مان اشا اكات  بدرجة كبا ةل الشاملة أو اجلزئية ميوم 
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ة املائاة  1٤.3ة نساب إذ بلال نصيب الفارد مان اإلنفاا  علا  الصاحة ها خبصو من مقيق هدف
ة املائاة ة إعاال  أبوجاا  15  أي أقل بقليل من اهلدف احملادد بنسابة 2008/2009ة الف ة 

املكتسااب  اإلياادز( والساال واألمااراض  بشاا   فاا وس نقاان املناعااة البشاارية/متالزمة نقاان املناعااة
بءمكانياة احلصاول مجياع النااميبيني  دو  سيياز   يتمتاعو  .2001املعدية األخر  ذات الصلة لعام 

املرافااق الصااحية ة مجياع أحناااء البلااد  ولاايح هناااك سياسااة وكوميااة  علا  اخلاادمات الاايت تقااد م ة
الرعاياة الطبيااة  وا  عناادما يكااو  تا ذ  ألي موهااف ة أي مرفاق ماان تلا  املرافااق بارف  تقاادمي 

وتتااا  الفرصااة لكبااار  الشااخن املعااين غاا  قااادر علاا  تسااديد احلااد األد  ماان الرسااوم املفروضااة.
  مجيع مرافق الرعاية الصحية العامة باجملا . احلصول عل  اخلدمات اليت تقدم ة السن
وناميبيااا مشاامولة  .امعا الادويل وستواصاال التعاااو وذكار الوفااد أ  ناميبياا نتاااج للميتمااع  -111

بش   احملكمة اجلنائية الدولية وستعرب عن  2013بالقرار الىي أصدر  الماد األفريقي ة عام 
ناميبيااا العماال مااع الماااد األفريقااي للتوصاال إىل واال  عتاازمتو  الماااد األفريقااي. بءشاارافموقفهااا 

  ودي هلى  املس لة.
ية بالتقاادم احملاارز ة تعزيااز وريااة التعباا  ومسااني وروباات مجهوريااة لو الدميقراطيااة الشااعب -112

 التعليم وإمكانية احلصول عل  خدمات الرعاية الصحية واحلد من الفقر. 
وروبااات لتفياااا بالتاااداب  الرامياااة إىل معاجلاااة الفقااار  وتاااوف  املياااا  الن يفاااة  وزياااادة عااادد  -113

 املرافق الصحية وضما  احلصول عل  التعليم.
ا  عل  ناميبياا خلطاة عملهاا الوطنياة حلقاو  اإلنساا  وللتقادم احملارز ة لاالت وأثىن لبن -11٤

  التعليم والسياسة الجتماعية والصحة.
  وأشارت ليسوتو إىل املبادرات اليت امىإا ناميبيا للنهوض لقو  اإلنسا  ة البلد. -115
وشااايعت ناميبياااا   اجلنسااااينوروباات ليختنشاااتاين باااالربامج الرامياااة إىل مكافحااة العناااف  -116

  عل  مواصلة هى  اجلهود.
وروبااات ليبياااا باعتمااااد قاااوانني جديااادة ة ميااادا  وقاااو  اإلنساااا  وبااااجلهود املبىولاااة ة  -11٧

  لال القضاء عل  الفقر.
وروبت مدغشاقر بااجلهود التشاريعية واملؤسساية الايت باىلتها ناميبياا  ول سايما ة إنشااء  -118

 .بني الوزارات حلقو  اإلنسا  والقانو  اإلنساين الدويلاللينة املش كة 
هاااااا الوطنياااااة حلقاااااو  اإلنساااااا  وأشااااارت ماليزياااااا إىل أ  ناميبياااااا قاااااد أطلقااااات خطاااااة عمل -119
وشااايعت ناميبياااا علااا  مواصااالة جهودهاااا اإل ابياااة ة مساااني مساااتو   .2019-2015 للفااا ة

  معيشة شعبها.
 قاااو  اإلنساااا  داخااال قاااوة الشااارطة الناميبياااة.وأشاااارت موريشااايوس إىل إنشااااء شاااعبة حل -120

   .2019-2015وشيعت ناميبيا عل  السعي إىل تنفيى خطة العمل الوطنية حلقو  اإلنسا  للف ة 
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ت بالتااداب  املعتماادة وروباات املكسااي  باملوافقااة علاا  قااانو  رعايااة الطفاال وهايتااا وأقاار   -121
  للقضاء عل  العنف اجلنساين.

ساود إىل ناميبياا تقادمي معلوماات مفصالة عان مساتو  تنفياى اسا اتييية وطلب اجلبل األ -122
  .2015-2010املرافق الصحية الوطنية للف ة 

وروب املغرب بالدور الاىي يضاطلع باا أماني امل اامل ة الت كاد مان أ  وقاو  اإلنساا   -123
  من املناهج املدرسية. تشكل جزءاا 

 قااااد ياااانن علاااا  جتاااارمي الن اااار ة مشاااروع قااااانو ولو ااات موزامبيااااق أ  ناميبيااااا بصاااادد  -12٤
  التعىيب بوصفا جرمية  ددة.

وروبت ميااار بالتاداب  املتخاىة لضاما  واق مجياع األطفاال ة التعلايم وإلغااء املساامهة  -125
  املالية اإللزامية للوالدين ة صندو  التنمية للمدرسة.

نقاااان املناعااااة البشاااارية/اإليدز  وس وأشااااارت هولناااادا إىل اجلهااااود املبىولااااة ملكافحااااة فاااا   -126
وأعربات عان  سيما التقدم احملرز ة منع انتقال عدو  األم للطفل وة احلصول عل  األدوياة. ول

  رغبتها ة تبادل خرباإا ة وضع خطة عمل وطنية بش   األعمال التيارية ووقو  اإلنسا .
لااا  مجياااع أشاااكال العناااف وسااالطت نيكااااراغوا الضاااوء علااا  اجلهاااود املبىولاااة للقضااااء ع -12٧

اجلنساين  ومقيق قدر أكرب من املساواة بني الرجال واملارأة  وشايعت ناميبياا علا  مواصالة السا  
  عل  هىا الدرب.

  وبااجلهود 2019-2015وروب النييار خبطاة العمال الوطنياة حلقاو  اإلنساا  للفا ة  -128
  ماعية.املبىولة إلنشاء وزارة للتصدي للفقر وتعزيز احلماية الجت

وأثنااات نيي ياااا علااا  ناميبياااا إلدخاااال بااارامج احلاااد مااان الفقااار واعتمااااد تشاااريعات لزياااادة  -129
السيو   وتن يم أجور العاملني املنزليني والستعاضة عن لاوائة عل  إصالوات  تنفيىو  العمالة 

  .العقارية بش   املمتلكاتاحملكمة العليا 
  وقدمت عما  توصيات. -130
  2019-2015وأشارت باكستا  إىل أ  خطة العمل الوطنية حلقو  اإلنسا  للفا ة  -131

 2011  وقااانو  دائاارة العمالااة لعااام 201٤ي الشاارطة  وقااانو  النتخابااات لعااام مااوهفوتاادريب 
والسياساااة اجلنساااانية الوطنياااة أماااور مااان شااا هنا أ  تزياااد مااان اإلساااهام ة هاياااة وقاااو  اإلنساااا  

  وتعزيزها.
اجلهااود الاايت بااىلتها ناميبيااا ماان أجاال تااوف  احلمايااة القانونيااة  أ  جنااوب أفريقيااا تاعتاارب و  -132
دستورها وتشريعاإا  وخطواإا ة لال احلوكمة الرشيدة والنتائج البااهرة الايت وققتهاا  عربللنساء 

 .أمور مشيِّعة للغاية فيما يتعلق  عدلت القيد ة املدارس البتدائية
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دوري الشاااامل  التقااادم الاااىي أوااارز مناااى اجلولاااة األوىل لالساااتعراض الااابتاااونح  نو هاااتو  -133
ساايما اعتماااد خطااط وطنيااة ل طفااال ومقيااق املساااواة بااني اجلنسااني  وإنشاااء مكاتااب أمناااء  ول

  اإلعالم واألطفال. طامل امل للتعامل مع املسائل املتعلقة بوسائ
مااع  بالتحاااورنااة مشاا كة بااني الااوزارات جل بوضااع التقرياار الااوطين ماان قيباالالربازياال  نومهااتو  -13٤

واق واااات إدراج التوصاااايات ة  .  باعتبااااار ذلاااا  سااااابقة جي اااادة ملتابعااااة التوصااااياتاجملتمااااع املاااادين
  القوانني والسياسات احمللية.

تشاااريعات وطنياااة تتصااال مباشااارة بالشاااعوب  ةلااايح لدياااا أيااا بلاااد وذكااار وفاااد ناميبياااا أ   -135
وماااان قاااارارات املااااؤسر الااااوطين  األصاااالية وأ  املصااااطلة املسااااتخدم هااااو "األشااااخا  املهمشااااو ".

أ  وقااو  ملكيااة األراضااي للميتمعااات احملرومااة ينبغااي أ  م اا  لمايااة  1991ل راضااي لعااام 
سياساة وواددت  شاة.وغ هاا مان اجلماعاات املهم ‘سا ال‘خاصة مع إشارة  ددة إىل مجاعات 

مسااتهدفة  ااددة إلعااادة التااوطني   فدااة‘ سااا ال‘مجاعااة باا    2001لعااام  الوطنيااة إعااادة التااوطني
 نحت وقوقاا مشروطة من وي  امتيازات الصيد.م  

 ةالقيما قاال إ  إساهاماإا. و وشكر وفد ناميبيا مجيع الوفود الايت شااركت ة الساتعراض -136
  لتحسني وياة شعب ناميبيا. ة توجيهات ثابهي وتعليقاإا وتوصياإا 

 **التوصيات/أو االستنتاجات و -ثانياا  
 ستدرس ناميبيا التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليهاا ياي و ان مناساب ال يتجااو  -13٧

  :2016موعد الدورة الثانية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان يي حزيران/ يونيه 
التاي لا  النظر يي التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنساان  1-13٧

ومواصاالة تحااديا  وانينهااا الوحنيااة بحيااا تتما ااى ماا  تلاا  تصاادق عليهااا بعااد 
  المعاهدات )ليسوتو(؛

لتصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي تسري  عملية ا 2-13٧
  ؛(1 ل  تصبح حرياا ييها بعد )بنن(

النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جمياا    3-13٧
 العمال المهاجرين وأيراد أسره  )الفلبين(؛

التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  ٤-13٧
 المهاجرين وأيراد أسره  )مدغشقر(؛

__________ 

   التوصيات. مرر الستنتاجات و مل **

 تساريع عملياة التصاديق علا  الصاكوك الدولياة حلقاو  اإلنساا  الايتالتوصية املقدمة خالل جلسة التحاور هاي " (1 
   ".هي طرف فيها  بنن(
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التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  5-13٧
 اجرين وأيراد أسره  )النيجر(؛ المه
التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  6-13٧

 المهاجرين وأيراد أسره  )السنغال(؛ 
التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  ٧-13٧

 المهاجرين وأيراد أسره  )تركيا(؛ 
لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة  8-13٧

 المهاجرين وأيراد أسره  )هندوراس(؛
النظااار ياااي االنلااامام قلاااى االتفا ياااة الدولياااة لحماياااة حقاااوق جميااا   9-13٧

 العمال المهاجرين وأيراد أسره  )كوت ديفوار(؛
النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااا   10-13٧

 ه  )قندونيسيا(؛العمال المهاجرين وأيراد أسر 
النظاار يااي التصااديق علااى االتفا يااة الدوليااة لحمايااة حقااوق جميااا   11-13٧

 )قكوادور(؛ 1990العمال المهاجرين وأيراد أسره  لعام 
التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  12-13٧

 المهاجرين وأيراد أسره  )غانا(؛
 بعد )الكونغو(؛ ل  تنل  قليها الصكوك الدولية التي االنلمام قلى 13-13٧
التصااااديق علاااااى البروتوكاااااول االبتيااااااري الملحاااااق بالعهاااااد الااااادولي  1٤-13٧

 الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقايية )البرتغال(؛
التصديق على البروتوكول االبتياري التفا ية حقوق الطفل المتعلاق  15-13٧

 غات )البرتغال(؛بإجراء تقدي  البال
التصاااديق علاااى اتفا ياااة مناهلاااة التعااا يب وبروتوكولهاااا االبتيااااري  16-13٧

 )البرتغال(؛
اعتماااااد التاااادابير الال مااااة للتصااااديق علااااى البروتوكااااول االبتياااااري  1٧-13٧

اللتزامااااات التاااي  طعتهااااا ناميبيااااا بااااالل جولااااة ويقاااااا لالتفا ياااة مناهلااااة التعاااا يب 
 ولى ) يلي(؛االستعراض الدوري الشامل األ

التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  18-13٧
 على النحو الموصى به من  بل )موريشيوس(؛
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التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  19-13٧
 )السنغال(؛

مناهلاة اتخاذ تدابير للتصديق على البروتوكول االبتياري التفا ياة  20-13٧
 التع يب وغيار  مان ضارول المعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالقنساانية أو المهيناة

 )جورجيا(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  21-13٧

 )هندوراس(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  22-13٧

 )تونس(؛
علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب التصاااديق  23-13٧

 )السويد(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  2٤-13٧

 )الكونغو(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  25-13٧

 )قستونيا(؛
 ياااة مناهلاااة التعااا يب التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا 26-13٧

 )لبنان(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  2٧-13٧

 )جمهورية مقدونيا اليوغوساليية سابقاا(؛
تكثيااف جهودهاااا يااي سااابيل التصااديق علاااى البروتوكااول االبتيااااري  28-13٧

القاسااااية أو التفا يااااة مناهلااااة التعاااا يب وغياااار  ماااان ضاااارول المعاملااااة أو العقوبااااة 
 الالقنسانية أو المهينة )الدانمرك(؛

االنلااامام قلاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  29-13٧
 )يرنسا(؛
التصاااديق علاااى البروتوكاااول االبتيااااري التفا ياااة مناهلاااة التعااا يب  30-13٧

وضااااامان قنشااااااء ةلياااااة و ا ياااااة وحنياااااة يعالاااااة ياااااي الو ااااان المناساااااب )الجمهورياااااة 
 التشيكية(؛

التصديق على اتفا ية اليونسكو لمكايحة التمييز يي مجال التعلي   31-13٧
 )تونس(؛
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التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  32-13٧
 االبتفاء القسري )تونس(؛

التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  33-13٧
 (؛االبتفاء القسري )الكونغو

التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  3٤-13٧
 (؛توغواالبتفاء القسري )

التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  35-13٧
 )مدغشقر(؛االبتفاء القسري 

التصااااديق علااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  36-13٧
 )غانا(؛االبتفاء القسري 

االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان االنلاااامام قلااااى  3٧-13٧
 )يرنسا(؛االبتفاء القسري 

علاى االتفا ياة الدولياة لحماياة جميا  األ اخاص  والتصديق التو ي  38-13٧
 من االبتفاء القسري )عمان(؛ 

االنلاااامام قلااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة جمياااا  األ ااااخاص ماااان  39-13٧
 بتفاء القسري )أوروغواي(؛اال

االنلاااامام قلااااى االتفا يااااة الدوليااااة لحمايااااة حقااااوق جمياااا  العمااااال  ٤0-13٧
 المهاجرين وأيراد أسره  )أوروغواي(؛

التصاااااديق علااااااى العهااااااد الاااااادولي الخاااااااص بااااااالحقوق اال تصااااااادية  ٤1-13٧
 واالجتماعية والثقايية )مدغشقر(؛

الملحاااااق بالعهاااااد الااااادولي التصااااديق علاااااى البروتوكاااااول االبتيااااااري  ٤2-13٧
 الخاص بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقايية )الجبل األسود(؛

التصااااديق علاااااى البروتوكاااااول االبتيااااااري الملحاااااق بالعهاااااد الااااادولي  ٤3-13٧
 واألباا  بااإجراءات التحقيااقالخاااص بااالحقوق اال تصااادية واالجتماعيااة والثقاييااة، 

 (؛بين الدول )سلوياكيا المشتركة واإلجراءات
التصديق على البروتوكول االبتياري التفا ية حقوق الطفل المتعلاق  ٤٤-13٧

 بإجراء تقدي  البالغات )الجبل األسود(؛
النظر ياي التصاديق علاى االتفا ياة المتعلقاة بخفا  حااالت انعادام  ٤5-13٧

 )كوت ديفوار(؛1961لعام  الجنسية
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 ؛)الفلبين( 189 ر  التصديق على اتفا ية منظمة العمل الدولية  ٤6-13٧
التصاااديق علاااى نظاااام روماااا األساساااي للمحكماااة الجنا ياااة الدولياااة  ٤٧-13٧

 )التفيا(؛
التصاااااديق علاااااى تعاااااديالت كامبااااااال علاااااى نظاااااام روماااااا األساساااااي  ٤8-13٧

 )قستونيا(؛
التصااديق علااى تعااديالت كمباااال علااى نظااام رومااا األساسااي، بهااد   ٤9-13٧

يااي لجنا يااة الدولياة بشارن جريماة العادوان، المسااهمة ياي تفعيال والياة المحكماة ا
 )ليختنشتاين(؛ 2017 عام
قعادة النظر يي مو ف البلاد بشارن االنساحال المحتمال باعتبارهاا  50-13٧

 يي نظام روما األساسي للمحكمة الجنا ية الدولية )النمسا(؛ دولة حرياا 
الحاااق ياااي ماااا يااان  علاااى تلااامين الدساااتور والتشاااريعات الوحنياااة  51-13٧

 مت  برعلى المعايير الممكنة من الصحة العقلية والبدنية )مصر(؛الت
تحااديا األحكااام الدسااتورية المتعلقااة بتعريااف الطفاال لكااي تكااون  52-13٧

 التعريف الوارد يي اتفا ية حقوق الطفل )كينيا(؛ م يي المجمل متسقة 
 التعجيل باعتماد مشاري  القوانين المعلقة، مثل  انون رعاياة الطفال 53-13٧

وحمايتااه، للاامان تااويير حمايااة أيلاال لمحفااال ماان جمياا  أ ااكال العنااف وسااوء 
 المعاملة )جمهورية كوريا(؛

اتخاااذ جمياا  التاادابير الال مااة ماان أجاال تنفياا   ااانون رعايااة الطفاال  5٤-13٧
 وحمايته تنفي اا يعاالا )سلويينيا(؛

)الوالياات ضمان تطبيق  انون رعاية الطفل وحمايته وقنفاذ  بفعالية  55-13٧
 المتحدة األمريكية(؛

مواءماااااة أحكاااااام  اااااانون الجنساااااية مااااا  المعاااااايير الدولياااااة لحقاااااوق  56-13٧
اإلنسان، لتمكاين األحفاال الا ين يولادون ياي أراضاي ناميبياا ألباوين مجهاولين مان 

 اكتسال جنسية ناميبيا )كينيا(؛
 نما(؛قلغاء القوانين والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات )ب 5٧-13٧
لتااي االتمييزيااة و  اللااارة العرييااةوالممارسااات قلغاااء جمياا  القااوانين  58-13٧

 تستهد  النساء والفتيات )أستراليا(؛
اتخاااااذ التاااادابير الال مااااة لمراجعااااة جمياااا  التشااااريعات ذات الصاااالة  59-13٧

 بهد  وض  حد للتمييز ضد النساء والفتيات )سلوياكيا(؛
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وانين الحالياة التااي ماان  اارنها أن تاا ثر التعجيال بإصاادار مشاااري  القاا 60-13٧
 على التمت  بحقوق المرأة )سيراليون(؛

ملااااعفة الجهاااود الرامياااة قلاااى القلااااء علاااى التميياااز ضاااد النسااااء  61-13٧
باعتمااد مشااري  القاوانين  أيلااا والفتياات ياي قحاار القاانون وياي الممارساة العملياة 

صالة باالزوا ، واالعتارا  باالزوا  المعلقة التي ت ثر على التمت  بحقوق المرأة المت
 وصية )سلويينيا(؛ العريي، والمشتريات، وممتلكات الزوجية والطالق واإلرث بال

اعتماااااد مشاااااري  القااااوانين التااااي تعااااز  حقااااوق الماااارأة يااااي الاااازوا   62-13٧
 وممتلكات الزوجية والطالق يي أ رل و ن ممكن )أوروغواي(؛

بااااااين األ ااااااخاص المتاااااازوجين  النظاااااار يااااااي تنقاااااايح  ااااااانون المساااااااواة 63-13٧
ذلا  تلا  التاي بحيا يلغاي األحكاام التمييزياة ضاد المارأة، بماا ياي  1996 لعام

 الزوا  وملكية األراضي والميراث )جمهورية كوريا(؛حقوق  ييت ثر 
تعزيز التشريعات الرامياة قلاى حظار التعا يب وساوء المعاملاة وتعزياز  6٤-13٧

 يا(؛تشريعات مكايحة االتجار بالبشر ) امب
التعجيااال بعملياااة صاااياغة واعتمااااد تشاااريعات بشااارن المعا باااة علاااى  65-13٧

 التع يب )بوروندي(؛
اسااتعراض القااوانين المدنيااة بهااد  وضاا  حااد للتمييااز ضااد النساااء  66-13٧

 والفتيات، وال سيما الحقوق المتعلقة بالزوا  وملكية األراضي )تركيا(؛
يااااة مواءمااااة النظااااام القااااانوني اعتماااااد تاااادابير تشااااريعية إلتاحااااة قمكان 6٧-13٧

 اتخااذالمحلي م  أحكام اتفا ية القلاء على جمي  أ كال التمييز ضاد المارأة، و 
ضااامان المركاااز القاااانوني المتسااااوي  المباااادرات التشاااريعية ياااي عملياااة تهاااد  قلاااى

 للرجال والنساء ) يلي(؛
التمييزياااة التاااي تنتهااا   العريياااة قلغااااء جميااا  القاااوانين والممارساااات 68-13٧

اللتزاماتها الدولية بموجب اتفا ية القلااء علاى جميا  أ اكال  ويقاا حقوق المرأة، 
 )ةيسلندا(؛ التمييز ضد المرأة

وض  تدابير تشريعية إللغاء تجري  العال اات الجنساية التاي تماارس  69-13٧
 بين بالغين من نفس الجنس )قسبانيا(؛

التاي تماارس بالتراضاي قلغاء األحكام التي تجرم العال ات الجنسية  ٧0-13٧
باين باالغين مان نفااس الجانس، واحتارام مبادأي المساااواة وعادم التميياز باين جمياا  

 الناس )يرنسا(؛
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مواءمة تشريعاتها م  التزاماتها الدولية لحقاوق اإلنساان، عان حرياق  ٧1-13٧
قلغاء القوانين التي تجرم النشاا  الجنساي الا ي يماارس بالتراضاي باين باالغين مان 

 )ةيسلندا(؛ نفس الجنس
مواءماااة تشاااريعاتها مااا  التزاماتهاااا الدولياااة لحقاااوق اإلنساااان بإلغااااء  ٧2-13٧

قلااااى التمييااااز وقلااااى مقاضاااااة  فلاااايأو ياااارجح أن ت تفلاااايجمياااا  القااااوانين التااااي 
 األ خاص ومعا بته  لمجرد ميله  الجنسي أو هويته  الجنسانية )هولندا(؛

لقلااااء علاااى األحكاااام اعتمااااد التااادابير الال ماااة التاااي تهاااد  قلاااى ا ٧3-13٧
األ اااخاص مااان يثاااة المثلياااات والمثلياااين ومزدوجاااي الميااال تعا اااب المعيارياااة التاااي 

 ه ضاااد وتميّاااز الجنساااي ومغاااايري الهوياااة الجنساااانية وحااااملي صااافات الجنساااين
 )األرجنتين(؛

ما  الصاكوك الدولياة بماا يتما اى تشاريعاتها الوحنياة  تعزيازمواصلة  ٧٤-13٧
 )نيكاراغوا(؛ حرياا ييهالحقوق اإلنسان التي أصبحن 

تنفياا  نظااام رومااا األساسااي للمحكمااة الجنا يااة الدوليااة بطاارق، منهااا  ٧5-13٧
وحنياااة مناسااابة، وذلااا  للااامان التعااااون الكامااال مااا  المحكماااة اعتمااااد تشاااريعات 

اإلبااااادة الجماعيااااة،  يااااي جاااارا   والمقاضاااااة بفعاليااااةالجنا يااااة الدوليااااة والتحقيااااق 
والجااااارا   المرتكباااااة ضاااااد اإلنساااااانية وجااااارا   الحااااارل أماااااام محاكمهاااااا الوحنياااااة 

 )الجمهورية التشيكية(؛
مواصلة جهودها يي صاياغة التشاريعات المتعلقاة باالتجاار بالبشار،  ٧6-13٧

 بمشاركة نشطة من المجتم  المدني )قندونيسيا(؛
 ااى ماا  القواعااد ابمااا يتملمكايحااة االتجااار  وضاا  وقصاادار تشااري  ٧٧-13٧

 والمعايير الدولية )أوكرانيا(؛
مواصاالة تعزياااز م سساااتها لحقاااوق اإلنسااان ووضااا  تاادابير قضاااايية  ٧8-13٧

 للمان تنفي  واليتها تنفي اا يعاالا )ليسوتو(؛
قنشاء ةلية مستقلة حكومية وحنية مكلفة باإل را  علاى سياساات  ٧9-13٧

 حقوق اإلنسان )المغرل(؛
 زيز  درات مكتب أمين المظال  )هايتي(؛تع 80-13٧
تعزيز اآلليات القا مة يي البنية التحتية الم سسية من أجال القلااء  81-13٧

على الممارساات التمييزياة أو الثقايياة أو القا ماة علاى القاوانين العريياة والمجحفاة 
بحاااق النسااااء واألحفاااال واأل لياااات ويثاااات المثلياااات والمثلياااين ومزدوجاااي الميااال 

 نسي ومغايري الهوية الجنسانية )هندوراس(؛الج
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ماااااااال الوحنيااااااااة لحقااااااااوق اإلنساااااااااان مواصاااااااالة تنفياااااااا  بطااااااااة الع 82-13٧
 )باكستان(؛ 2019-2015 للفترة
اعتماد وتنفي  بطة عمل وحنياة بشارن العناف الجنسااني بادع  مان  83-13٧

 جمي   طاعات المجتم ، بما يي ذل  الجها  القلا ي )السويد(؛
ووض  بطة عمل وحنية  املة تتناول الممارسات التقليدية اعتماد  8٤-13٧

 اللارة والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات )بوتسوانا(؛
التوجيهيااة  األماا  المتحاادة اعتماااد بطااة عماال وحنيااة لتنفياا  مباااد  85-13٧

 )هولندا(؛ بشرن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
منبثقااااة عاااان االستعراضااااات وضاااا  أداة لرصااااد تنفياااا  التوصاااايات ال 86-13٧

الدورية الشاملة السابقة والحالية والتحقق منها، م  قياالء اهتماام بااص للتصاديق 
علااى الصااكوك الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي لاا  يباان ييهااا بعااد، بمااا يااي ذلاا  

 البروتوكول االبتياري التفا ية مناهلة التع يب )كوستاريكا(؛
ي  الحااق يااي التسااجيل الماادني، قصاادار سياسااة وحنيااة  اااملة لتعماا 8٧-13٧

بااالنظر قلااى دورهااا المحااوري يااي ضاامان قعمااال حقااوق اإلنسااان األباار ، بمااا يااي 
 ذل  التمت  بمستو  معيشي ال ق )البرا يل(؛

مواصلة تعزيز برنامجها الناجح إلصالح األراضاي وقعاادة التاوحين،  88-13٧
يناااااازويال  )جمهوريااااااة الاااااا ي يماااااانح األراضااااااي للمجموعااااااات المحرومااااااة تاريخياااااااا 

 البوليفارية(؛
اإلصاااالح الزراعاااي ب ات باصاااةسياساااماااا لاااديها مااان مواصااالة تنفيااا   89-13٧

األراضااي قلااى المجموعااات التااي  لاان  قعطاااءعاان حريااق  عااادة التااوحينإلوبرنااام  
 )كوبا(؛ محرومة تاريخياا 

إلصااالح الزراعااي وقعااادة التااوحين بغيااة تمكااين برنامجهااا لمواصاالة  90-13٧
الوصول قلى األراضي، باالنظر قلاى أن الحاق ياي األراضاي هاو حاق المحرومين من 

 أساسي من حقوق اإلنسان )أنغوال(؛
برنامجهاااااا مواصااااالة الجهاااااود التاااااي تبااااا لها الحكوماااااة مااااان باااااالل  91-13٧

الحلاااري )جناااول و ، علاااى المساااتو  الريفاااي وقعاااادة التاااوحين الزراعاااي إلصاااالحل
 أيريقيا(؛
، وتو ياا  ‘السااان‘، وتنميااة جماعااة تنفياا  المشااروع األبلاار بفعاليااة 92-13٧

وبرنااام  اإلسااكان الجماااعي وقماادادات الميااا  والصاار  الصااحي وميااا  األراضااي، 
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ونظاااااام مساااااعدة الم سسااااات الصاااااغيرة والمتوسااااطة الحجااااا  ، الشاااارل المرمونااااة
 ؛)جمهورية كورية الشعبية الديمقراحية( بالمعدات

ت اللااعيفة، ماا  مواصاالة الجهااود الراميااة قلااى حمايااة حقااوق الفثااا 93-13٧
المحااددة ماان بااالل تمكينهااا ماان التمتاا  بحقو هااا، ا و اادراته امراعاااة احتياجاتهاا

 وةليات التعوي  العادل )قكوادور(؛
مواصااالة جهودهاااا الرامياااة قلاااى تعزياااز حقاااوق اإلنساااان ياااي جميااا   9٤-13٧

 المجاالت، وال سيما ييما يتعلق بحماية ضحايا العنف )العراق(؛
ياااي مجاااال حقاااوق اإلنساااان للسااالطات التقليدياااة  تكثياااف التثقياااف 95-13٧

 )كوستاريكا(؛
تنظااي  حمااالت توعيااة لتثقيااف األيااراد والساالطات التقليديااة بشاارن  96-13٧

انتهاك الحقاوق باالقوانين والممارساات العريياة اللاارة والتمييزياة، وال سايما بشارن 
 ال تنته  حقوق النساء واألحفال )التفيا(؛أالحاجة قلى ضمان 

 )جنول أيريقيا(؛ ه تعزيز الجهود المتعلقة بتنمية الشبال وتمكين 9٧-13٧
 تعزيز التعاون م  هيثات المعاهدات )النيجر(؛ 98-13٧
تقااااادي  التقاااااارير المتاااااربرة قلاااااى هيثاااااات المعاهااااادات ذات الصااااالة  99-13٧

 )سيراليون(؛
بااا ل جهاااود لتقااادي  تقاااارير حقاااوق اإلنساااان المعلقاااة قلاااى الهيثاااات  100-13٧

 صلة )قثيوبيا(؛ذات ال
توجيااه دعاااوة دا ماااة قلااى المكلفاااين بوالياااات يااي قحاااار اإلجاااراءات  101-13٧

 ؛لمجلس حقوق اإلنسان )تركيا( الخاصة
توجياااه دعاااوة مفتوحااااة ودا ماااة قلااااى المكلفاااين بواليااااات ياااي قحااااار  102-13٧

لمم  المتحدة باروح مان التعااون الجااري باين األما  المتحادة  اإلجراءات الخاصة
 ) يلي(؛ وناميبيا

النظااار ياااي توجياااه دعاااوة دا ماااة قلاااى المكلفاااين بوالياااات ياااي قحاااار  103-13٧
 )جورجيا(؛ م  االعترا  بالجهود المب ولة للتعاون معه اإلجراءات الخاصة 

توجيااااه دعاااااوة دا ماااااة قلاااااى جمياااا  المكلفاااااين بوالياااااات ياااااي قحاااااار  10٤-13٧
 (؛ألمانيااإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )

توجيااه دعاااوة دا ماااة قلااى المكلفاااين بوالياااات يااي قحاااار اإلجاااراءات  105-13٧
 (؛بنماالخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )
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توجيااه دعاااوة دا ماااة قلااى المكلفاااين بوالياااات يااي قحاااار اإلجاااراءات  106-13٧
 (؛البرتغالالخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )

المكلفاااااين بوالياااااات ياااااي قحاااااار جمياااا  توجيااااه دعاااااوة دا ماااااة قلاااااى  10٧-13٧
 (؛التفيااإلجراءات الخاصة )

مواصااالة اتخااااذ بطاااوات مااان أجااال ضااامان المسااااواة الكاملاااة باااين  108-13٧
 الرجل والمرأة والقلاء على جمي  أ كال التمييز ضد المرأة )رومانيا(؛

مواصاالة تعزيااز المساااواة بااين الرجاال والماارأة يااي تطبيااق تشااريعاتها  109-13٧
 اراغوا(؛الوحنية وتنفي  السياسات العامة )نيك

 مواصلة تعزيز تمكين المرأة ومشاركتها يي المجتم  )نيكاراغوا(؛ 110-13٧

اتخااااذ جميااا  التااادابير الال ماااة للقلااااء علاااى التميياااز ضاااد النسااااء  111-13٧
والفتيااااات، وال ساااايما ييمااااا يتعلااااق بااااالزوا ، وملكيااااة األراضااااي وحقااااوق الميااااراث 

 )المكسي (؛

ساااواة بااين الجنسااين وتمكااين ملاااعفة الجهااود صااول تحقيااق الم 112-13٧
 المرأة من بالل التعلي  والتدريب على المهارات )ماليزيا(؛

ق الااة الحااواجز القا مااة علااى المشاااركة الكاملااة للماارأة يااي الحياااة  113-13٧
 لحد من الفقر وعدم المساواة )ألمانيا(؛ل العملاال تصادية، وذل  لمواصلة 

الممارساات التقليدياة وقلغااء القاوانين العمل من أجال القلااء علاى  11٤-13٧
 التي تلر بالنساء والفتيات )هايتي(؛

ب ل المزيد من الجهود إلنهاء التمييز والعنف المنزلاي والعناف ياي  115-13٧
 المدارس ضد النساء )عمان(؛

 النسااء والفتيااتاالستمرار يي قيالء اهتماام  اديد إلعماال حقاوق  116-13٧
 ل(؛)البرتغا قعماالا كامالا 

تكثياااف الجهاااود الرامياااة قلاااى التعجيااال بالقلااااء علاااى التميياااز ضاااد  11٧-13٧
المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بوسا ل، منها قنشاء  اعدة البياناات الوحنياة 

 )دولة يلسطين(؛ المقترحة المتعلقة بالعنف الجنساني

 تنظاااي  حماااالت التوعياااة وبااارام  التثقياااف، بالعمااال عااان كثاااب مااا  118-13٧
 السلطات التقليدية من أجل تعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات )أستراليا(؛

تنفياااا  السياسااااات التااااي تعااااال  الوصاااا  والتمييااااز ضااااد المصااااابين  119-13٧
 بفيروس نق  المناعة البشرية/اإليد  )جنول أيريقيا(؛
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ضاامان قصاادار وثااا ق تسااجيل المواليااد لجمياا  األحفااال المولااودين  120-13٧
 ها )رومانيا(؛على أراضي

التعجيل باالجهود الرامياة قلاى ضامان قصادار  اهادة المايالد مجاناا  121-13٧
لجمي  األحفال دون تمييز، بمن ييه  األحفال ال ين يولدون ياي المنااحق الريفياة 

 والفقيرة )تركيا(؛

وساايلة لوضاا  باعتبااار ذلاا   ضاامان تسااجيل جمياا  المواليااد الجاادد 122-13٧
 موثو ة )المكسي (؛قحصاءات وبيانات 

واليد الجدد، وقدباال ةلياات مواصلة تشجي  التسجيل الفوري للم 123-13٧
تسااااجيل الطفاااال المعنااااي يااااي مناااا  غيااااال أحااااد الوالاااادين  عاااادم تساااابب للاااامان

 )أوروغواي(؛

للتعلياااق العاااام  ويقااااا  سااان المسااا ولية الجنا ياااةالحاااد األدناااى لريااا   12٤-13٧
 طفل )أوروغواي(؛( الصادر عن لجنة حقوق ال2007)10 ر  

وضااا  اساااتراتيجية وحنياااة  ااااملة لمنااا  جميااا  أ اااكال العناااف ضاااد  125-13٧
 األحفال، م  توجيه اهتمام باص قلى البعد الجنساني )أوكرانيا(؛

تطبيق القوانين المتعلقة بالقلاء على العنف ضد األحفال وقنفاذها  126-13٧
 بشكل كامل )أوكرانيا(؛

 لطفل بمكايحة العقوبة البدنية مكايحة يعالةمواصلة تعزيز حقوق ا 12٧-13٧
 )جيبوتي(؛

حظر جمي  ممارسات العقوبة البدنية علاى األحفاال، بماا ياي ذلا   128-13٧
 ممارستها يي المنزل )قستونيا(؛

 حظر العقوبة البدنية لمحفال يي جمي  األماكن )تونس(؛ 129-13٧
واالجتماعياة لمحفاال ضاد العناف تحسين ةليات الحماية القانونياة  130-13٧

 الجنسي )جمهورية الو الديمقراحية الشعبية(؛
اللاارة، وقلغااء  ن التدابير للقلاء علاى الممارسااتاتخاذ المزيد م 131-13٧

  وا  األحفال والزوا  المبكر والقسري )سيراليون(؛
رعاياة مواصلة اتخاذ تدابير للامان التنفيا  الكامال والفعاال لقاانون  132-13٧

 الطفل وحمايته لالحتراس من جمي  أ كال االعتداء على األحفال )سنغايورة(؛
لنساااء اسااالمة  ضالحظاار الصااريح للممارسااات التقليديااة التااي تعاارّ  133-13٧

 للخطر )األرجنتين(؛ والفتيات البدنية والنفسية
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تعزيااااز التاااادابير الراميااااة قلااااى القلاااااء علااااى جمياااا  أ ااااكال العنااااف  13٤-13٧
 ي ) امبيا(؛الجنسان
مواصااالة الجهاااود الرامياااة قلاااى مكايحاااة الممارساااات العريياااة التاااي  135-13٧

 تتسامح م  العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة )الجزا ر(؛
تكثيااف جهودهااا للقلاااء علااى جمياا  أ ااكال العنااف ضااد النساااء  136-13٧

ق لمعاااايير حقاااو  ويقااااا والفتياااات، وياااي هااا ا الساااياق تحساااين التشاااريعات الوحنياااة 
 اإلنسان الدولية ذات الصلة )جمهورية مقدونيا اليوغوساليية سابقاا(؛

اتخاذ تدابير لمن  جمي  حوادث العنف ضد المارأة، وال سايما ياي  13٧-13٧
وكفالااااة التاااادبالت الفعالااااة ماااان جانااااب مااااو في قنفاااااذ القااااانون ، المناااااحق الريفيااااة

 الجناة )كندا(؛ومقاضاة ، استجابة الدعاءات العنف التي يرتكبها العشير
تعزيااز اإلحااار القااانوني لمناا  ومكايحااة العنااف ضااد الماارأة والعنااف  138-13٧

 المنزلي )صربيا(؛
ضاامان التحقيااق يااي جمياا  حاااالت العنااف ضااد النساااء والفتيااات  139-13٧

 تقدي  الجناة قلى العدالة )سلويينيا(؛و 
بماا ياي  ضمان تاويير الحماياة المناسابة للاحايا العناف الجنسااني، 1٤0-13٧

ذل  تمكينه  من التماس مساعدة الشرحة، مما ي دي قلى مقاضاة الجناة حسب 
 يرلندا الشمالية(؛ةملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و اال تلاء )الم

 ااا حملة عدم التساامح قحالل التام لتنفي لتخصي  الموارد الال مة  1٤1-13٧
 )كندا(؛ م  العنف الجنساني

للحاد مان العناف  تنفيا ا يعااالا  مكايحة العناف المنزلاي انون  تنفي  1٤2-13٧
 الجنساني )الصين(؛

 ياااادة الجهاااود الرامياااة قلاااى مكايحاااة العناااف الجنسااااني عااان حرياااق  1٤3-13٧
التنفياا  التااام للسياسااة الجنسااانية الوحنيااة وبطااة العماال الوحنيااة لمكايحااة العنااف 

 عدالة )يرنسا(؛، وكفالة تقدي  الجناة قلى ال2016-2012الجنساني للفترة 
التنفياا  الفعااال لحملااة عاادم التسااامح قحال اااا والتاادبالت الر يسااية  1٤٤-13٧

 ييماا يتعلاق باالعنف الجنسااني 2015خطة العمل الوحنية لحقوق اإلنساان لعاام ل
 )ألمانيا(؛
مواصلة جهودها الرامية قلى مكايحاة العناف ضاد النسااء واألحفاال  1٤5-13٧

 )ألمانيا(؛ حو الموصى به سابقاا على الصعيد الوحني، على الن
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ملااعفة الجهااود للتصاادي للعنااف الجنساااني، باادع  ماان المجتماا   1٤6-13٧
 الدولي )مو امبيق(؛

تعزيااز التعاااون ماا  أصااحال المصاالحة المعنيااين ماان أجاال معالجااة  1٤٧-13٧
 أسبال العنف الجنساني )سنغايورة(؛

العتداء الجنسي ضد اعتماد المزيد من التدابير لمكايحة العنف وا 1٤8-13٧
عااااان العناااااف والتمييااااز علاااااى أساااااس الميااااال الجنساااااي  الفتيااااات والنسااااااء، يلااااالا 

 )البرا يل(؛
اتخاذ جمي  التدابير ذات الصلة لمكايحة العنف الجنسي وتقدي   1٤9-13٧

  الجناة قلى العدالة )توغو(؛
قنفاذ التشريعات الال مة لمن  العنف الجنسي واالستغالل الجنسي  150-13٧

 )أو بكستان(؛
تخصي  التمويل الكايي وتاويير الماوارد البشارية الال ماة مان أجال  151-13٧

التنفي  الكامل للسياسات والبرام  الرامية قلى القلاء على جميا  أ اكال العناف 
 الجنساني )الفلبين(؛

ملاااعفة جهودهااا الراميااة قلااى قنفاااذ التشااريعات ذات الصاالة، مثاال  152-13٧
صال للقلاء على جمي  أ كال العنف الجنساني، ومواصلة  انون مكايحة االغت

الجهاااود الجارياااة لمعالجاااة األسااابال الج رياااة والعوامااال التاااي تساااه  ياااي العناااف 
 )جمهورية كوريا(؛

اتخاذ بطوات لتحسين أحوال الساجون، وال سايما ضامان الفصال  153-13٧
 )أستراليا(؛ والقصر يي جمي  األو اتالسجناء البالغين  نبي

ن، بطارق منهاا يصاله  عان الباالغين يي السج القّصرضمان حماية  15٤-13٧
 )جيبوتي(؛

اعتماد أحكام للتركد من أن األحفاال المحتجازين يفصالون بشاكل  155-13٧
 دا   عن البالغين )السويد(؛

اتخاذ تدابير للمان قيواء األحفال يي مراياق منفصالة عان الباالغين  156-13٧
 وتوباغو(؛ يي حاالت االحتجا  )ترينيداد

جمياا  المجاارمين األحااداث يااي أماااكن منفصاالة عاان  داعقياا ةلاااكف 15٧-13٧
السااجناء البااالغين يااي المرايااق اإلصااالحية )المملكااة المتحاادة لبريطانيااا العظمااى 

 يرلندا الشمالية(؛ةو 
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 ويقاااا اتخااذ تادابير قضاايية لمعالجاة مسااا ل االكتظااو ياي ساجونها  158-13٧
 للمعايير الدولية )غانا(؛

الساا دة ياي الساجون،  اإل امةو  واإلصحاحتحسين  رو  الصحة  159-13٧
 بما يي ذل  بف  االكتظاو )قسبانيا(؛

أسااوأ أ ااكال عماال األحفااال ماان بااالل معا بااة ومعالجااة مكايحااة  160-13٧
انتشااار عماال األحفااال )الواليااات المتحاادة مااد  المجاارمين وقجااراء بحااوث بشاارن 

 األمريكية(؛
التدابير الال مة للقلاء على عمل األحفال، وال سايما اتخاذ جمي   161-13٧

 يي القطاع غير الرسمي ويي المناحق الريفية )أو بكستان(؛
، بالبشاااار ومكايحتااااه جهودهااااا يااااي مجااااال مناااا  االتجااااارتكثيااااف  162-13٧

 يي حالة ضعف )هندوراس(؛ال ين ه  سيما االتجار بالفتيات واألحفال  وال
ي مجااال مناا  االتجااار بالبشاار، ماا  قيااالء جهااود يااالمواصاالة باا ل  163-13٧

اهتمااام باااص للتحقيااق يااي جمياا  حاااالت بياا  األحفااال واالتجااار بهاا  ومقاضاااة 
 الجناة )صربيا(؛

للمثااول أمااام المحاااك  قلااى تقلااي  األحاار الزمنيااة  الحثيااا السااعي 16٤-13٧
 باألحكام )الصين(؛ واإلسراع
تاااويير الماااوارد الال ماااة إلدباااال نظااا  قدارة القلاااايا ياااي ساااجالت  165-13٧

أحار المحاك  الجنا ية والمدنية على حد سواء لتصفية القلايا المتراكماة وتحدياد 
لحقاااوق كاال  اااخ  ياااي المحاكمااة واللجاااوء قلاااى  ويقااااا  منيااة للبااان ياااي القلااايا 

 العدالة يي غلون يترة  منية معقولة )ييجي(؛
 ااياا ماا  انظااام  لاااء األحااداث يااي ناميبيااا متم عاالالحاارص علااى ج 166-13٧

 المعايير الدولية )بوتسوانا(؛
لمعااايير الدوليااة، وقنشاااء بمااا يتفااق وا رياا  ساان المساا ولية الجنا يااة 16٧-13٧

نظاااام يعاااال لقلااااء األحاااداث وتاااويير مراياااق ساااجن واحتجاااا  منفصااالة لمحاااداث 
لين ياااي نظاااام  لااااء ماااو فين العاااامقلاااى الالتااادريب المناساااب تقااادي  الجاااانحين و 

 األحداث )الجمهورية التشيكية(؛
ضامان تقاادي  أياراد  ااوات األمان المساا ولين عان انتهاكااات حقااوق  168-13٧

 اإلنسان قلى العدالة، وتحسين األوضاع يي السجون )يرنسا(؛
النظر يي قنشاء مكاتب للمساعدة القانونية لمساعدة أولث  ال ين  169-13٧

 بدمات محام بصوصي )هايتي(؛ال يستطيعون تحمل أتعال 



A/HRC/32/4 

GE.16-06213 32 

بفعالياة قلاى العدالاة ياي جميا  أنحااء  قمكانية وصول النسااء ضمان 1٧0-13٧
العنف يعانين من لطالق أو لحصول على ال يسعينالبلد، وال سيما النساء اللواتي 

 الجنساني )ليختنشتاين(؛
 )تركيا(؛لمقاضاة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات قنشاء ةلية  1٧1-13٧
ضمان التحقيق بصورة متعمقة ويعالة يي جميا   لاايا العناف ضاد  1٧2-13٧

النحااو ومعااا بته  علااى  ،تلقا ياااا  النساااء والفتيااات، ومقاضاااة مرتكبااي هاا ا العنااف
 )ليختنشتاين(؛ المناسب
 أنشااطة بااين المواءمااةالراميااة قلااى تعزيااز القاادرات و مواصاالة الجهااود  1٧3-13٧

 القلايا )جنول السودان(؛ ييالتحقيق والمقاضاة 
 قنشاء محاك  متنقلة وباصة يي المناحق الريفية )أوغندا(؛ 1٧٤-13٧
 يطلباااوابموجبهاااا للاااحايا العناااف الجنسااااني أن قنشااااء ةلياااة يمكااان  1٧5-13٧

، ييهاااا  ااااضيوجاااد ال لحصاااول علاااى أوامااار الحماياااة ياااي البلااادات والقااار  التاااي ا
 لمحكماة )الواليااتالمعيناة لعمال الحلب أوامار الحماياة باار  سااعات  ه ويمكن

 المتحدة األمريكية(؛
قلااااى ، كااااابريفي"" بمحاكمااااة ييمااااا يتعلااااق تعااااوي  مناسااااب تقاااادي  1٧6-13٧

 أملاوا يتارات حويلاة بعاد أنبرأته  المحكمة  األ خاص الخمسة والثالثين ال ين
 يي االحتجا  االحتياحي )النمسا(؛

العناصر الم ثرة الر يساية ياي هي عنصر من ي ،مواصلة دع  األسرة 1٧٧-13٧
 دولة )االتحاد الروسي(؛ ةتحقيق أهدا  التنمية المستدامة يي أي

مواصااالة عملهاااا ياااي دعااا  األسااارة بوصااافها الم سساااة االجتماعياااة  1٧8-13٧
 األساسية وحماية حقو ها )بنغالديش(؛

تعزيااز القااانون المتعلااق بحريااة اإلعااالم وقصاادار  ااوانين بشاارن حريااة  1٧9-13٧
 بير )لبنان(؛التع

مواصلة الممارسة المتمثلة يي عقد اجتماعات عامة ما  السالطات  180-13٧
العلياااا ياااي البلاااد، بحياااا ياااتمكن أياااراد المجتمعاااات المحلياااة مااان الوصاااول قلاااى 
السااالطات العلياااا والمشااااركة ياااي عملياااة البحاااا عااان الحلاااول وصااان  القااارارات 

 )كوبا(؛
القاارار المتعلقااة عمليااات صاان  الشااعبية يااي القواعااد تعزيااز مشاااركة  181-13٧
 ) مبابوي(؛ هابرياه



A/HRC/32/4 

33 GE.16-06213 

الحاااد مااان الفقااار التاااي تعاااز  مشااااركة و  التنمياااة سياسااااتب النهاااوض 182-13٧
 )المكسي (؛ اومصالحه االفثات اللعيفة يي القرارات المتعلقة بحقو ه

قحرا  تقدم ياي اإلعماال الفعاال لحقاوق اإلنساان ياي مياا  الشارل  183-13٧
للمياااا  العاماااة،  الهياكااال األساسااايةالمرموناااة والنظاياااة الصاااحية مااان باااالل  ياااادة 

 عان حرياقسيما يي المناحق الريفية ويي المستوحنات الحلرية غير الرسامية،  وال
التدريب المال   والتوعية بشارن النظاياة الصاحية للمجتمعاات المحلياة التاي تويير 

 الخدمات )قسبانيا(؛ تل تستفيد من 
ضاامان قمكانيااة الحصااول علااى قماادادات الميااا  النظيفااة وباادمات  18٤-13٧

 الصر  الصحي المال مة )ماليزيا(؛
علاااااى الفقااااار ومكايحاااااة البطالاااااة  مواصااااالة اتخااااااذ تااااادابير للقلااااااء 185-13٧
 النكا(؛ )سري
مكايحااة الفقاار، وال ساايما تشااجي  الباارام  الراميااة قلااى ليااة اآلتعزيااز  186-13٧

 الهادية قلى معالجة سوء التغ ية لد  األحفال )تركيا(؛
تسري  الجهود الجارياة لمعالجاة األسابال الج رياة للفقار والجاوع،  18٧-13٧

 وذل  للنهوض بالمستويات المعيشية للفقراء ) مبابوي(؛
مواصالة جهودهاا الرامياة قلاى الحاد مان الفقار مان باالل االساتمرار  188-13٧

 يي قنشاء برام  مخصصة له ا الغرض )ليبيا(؛
 2030 يادة تعزيز التنفي  النااجح للخطاة االساتراتيجية لر ياة عاام  189-13٧

 يي مكايحة الفقر )جمهورية ينزويال البوليفارية(؛
 مات الصحية )باكستان(؛مواصلة تعزيز الحصول على الخد 190-13٧
قصدار توجيهات واضحة قلاى ماو في الصاحة لحظار تعقاي  النسااء  191-13٧

 المصابات بفيروس نق  المناعة البشرية/اإليد  بدون موايقتهن المستنيرة )كندا(؛
تنفي  السياسات والبرام  الرامية قلى درء اإلصابات بفياروس نقا   192-13٧

 )عمان(؛المناعة البشرية/اإليد  
تكثيااااف الجهااااود المب ولااااة يااااي مكايحااااة ييااااروس نقاااا  المناعااااة  193-13٧

البشاارية/اإليد ، وعلااى وجااه الخصااوص، تحسااين ياارص الحصااول علااى باادمات 
 الرعاية الصحية يي المناحق الريفية )أوكرانيا(؛

مواصلة تعزياز الرعاياة الصاحية المناسابة المتاحاة للنسااء، وال سايما  19٤-13٧
 يفية )مصر(؛يي المناحق الر 

تعزيز  درات الهياكل األساسية الصحية يي المناحق الريفية والنا ية  195-13٧
 )هايتي(؛
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تحسين الجودة ويرص الحصاول علاى الرعاياة الصاحية والخادمات  196-13٧
 القانونية يي المناحق الريفية )ترينيداد وتوباغو(؛

 ي مجاال الرعاياةالتخفيف من  لة الم هلين والمتمرسين العاملين ي 19٧-13٧
 الصحية بوض  استراتيجية وحنية للتدريب يي الفرعين الطبي و به الطبي )المغرل(؛

مواصاالة الجهااود الراميااة قلااى ضاامان وصااول الجمياا  قلااى باادمات  198-13٧
 التعلي  والرعاية الصحية الجيدة )أو بكستان(؛

والصاحية ياي مواصلة تعزيز يرص الوصول قلى الخدمات التعليمياة  199-13٧
 المناحق الريفية )دولة يلسطين(؛

اتخااااذ التااادابير الال ماااة للااامان الحاااق ياااي التعلاااي  لجميااا  األحفاااال  200-13٧
 )الجزا ر(؛

قلى التعلاي   جمي  المواحنين تعزيز الجهود المب ولة للمان وصول 201-13٧
 دون تمييز )مصر(؛

 ااى ماا  اي بمااا يتممواصاالة الجهااود لتحقيااق تعمااي  التعلااي  االبتاادا  202-13٧
 ر ية الخطة الوحنية المسماة "التعلي  للجمي " )سري النكا(؛

مواصااالة تطاااوير قحارهاااا الاااوحني للمااادارس اآلمناااة لتاااويير بيثاااة ةمناااة  203-13٧
 والتسال للطالل للحصول على تعلي  جيد يكاون باليااا مان الملاايقة واالعتاداء 

 )سنغايورة(؛
اليااة السياسااات التعليميااة الناميبيااة قجااراء تقيااي  حكااومي لمااد  يع 20٤-13٧

الستيعال الجمي  من حيا قمكانياة حصاول األ لياات الثقايياة علاى التي وضعن 
 التعلي  و درتها على تحمل تكاليفه )ييجي(؛

ضاامان تحقيااق المساااواة يااي حصااول جمياا  األحفااال علااى التعلااي   205-13٧
 )البرتغال(؛

 يي التعلي  )ميانمار(؛جمي  األحفال حق  كفالةمواصلة جهودها ل 206-13٧
مواصلة تعزيز النظام التعليمي وضامان وصاول األحفاال ذوي اإلعا اة  20٧-13٧

 قلى التعلي  على  دم المساواة م  اآلبرين )جمهورية الو الديمقراحية الشعبية(؛
النظاااار يااااي قدبااااال التربيااااة المدنيااااة والتثقيااااف يااااي مجااااال حقااااوق  208-13٧

 المناه  المدرسية )قثيوبيا(؛اإلنسان يي 
منا  التميياز ضاد األحفاال ذوي  اللرورية التي ترماياتخاذ التدابير  209-13٧

 اإلعا ة، واألحفال ال ين يعيشون يي يقر مد  ، وأحفال الشوارع )عمان(؛
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اتخاااااذ بطااااوات لتحسااااين وصااااول األ ااااخاص ذوي اإلعا ااااة قلااااى  210-13٧
 مختلف الخدمات )ترينيداد وتوباغو(؛

اتخاااذ التاادابير المناساابة للاامان حقااوق األ ااخاص ذوي اإلعا ااة،  211-13٧
بوسا ل منها الهياكل األساسية المناسبة والمرايق التي يمكان أن تلباي احتياجااته  

 يي المدارس ويي أماكن العمل )ماليزيا(؛
اتخاذ التدابير الال مة لمكايحة التمييز ضد الساكان مان األ لياات  212-13٧

 )يرنسا(؛اإلثنية 
حماياااة حقاااوق اإلنساااان لم اااخاص المنتماااين قلاااى أ لياااات حماياااة   213-13٧

كاملاااة، بماااا ياااي ذلااا  حقهااا  ياااي المااااء والصااار  الصاااحي واألراضاااي، والتعلاااي  
عن الحصول على جمي  الخدمات العامة بطريقة متساوية وعادلة  والصحة، يلالا 

 )البرتغال(؛
االجتماعيااااااة األساسااااااية تعزياااااز الوصااااااول الفعاااااال قلااااااى الخااااادمات  21٤-13٧

باااا علاااى  ااادم يمالساااان وه يجمااااعت يشااامللم لياااات مااان الشاااعول األصااالية بماااا 
للكتاال "عن االعتماد السري  والتنفيا  الفعاال  يلالا المساواة م  بقية المجتم ، 

لاا ي وضااعه مكتااب أمااين المظااال  ا "األبااي  المتعلااق بحقااوق الشااعول األصاالية
  )قسبانيا(؛

يعالاااة للقلااااء علاااى التميياااز ضاااد أحفاااال الشاااعول  اتخااااذ تااادابير 215-13٧
  األصلية، وال سيما جماعتا الهيمبا والسان )أو بكستان(؛

  لحمايااااة المجتمعااااات األصاااالية، الملااااي يااااي المشاااااري  والباااارام 216-13٧
  سيما يي مجال تويير التعلي  ألحفالها )جمهورية ينزويال البوليفارية(؛ وال

 اإلثنياةمواصلة الجهود الرامية قلى تحساين يارص وصاول األ لياات  21٧-13٧
 التي حرمن من أراضيها األصلية قلى األراضي الكايية )النمسا(؛

علاى  ، بطارق منهااقلاى التعلاي  اإلثنياةحفاال األ لياة  تيسير وصول أ 218-13٧
  بااللتحااااق بالمدرساااة باااالزي التقليااادي أو بتزوياااده  سااابيل المثاااال الساااماح لهااا

 )النمسا(؛ األ ياء المدرسية المجانيةب
مواصلة تعزيز المشااري  والبارام  الرامياة قلاى ضامان حماياة حقاوق  219-13٧

 المجتمعات األصلية )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراحية(؛
تعبار جمي  االستنتاجات و/أو التوصايات الاواردة ياي ها ا التقريار و  220-13٧

 متها و/أو الدولااااة موضااااوع االسااااتعراض عاااان مو ااااف الدولااااة )الاااادول( التااااي  ااااد
   بكاملهينبغي أن يُفه  أنها تحظى بترييد الفريق العامل  وال
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