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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤ و ٣البندان 

: الشعوب األصـلية ” :مناقشة املوضوع اخلاص للسنة  
ــة  ــان - التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلوي  ٣٢ و ٣ املادت

ــن إعــالن  ــشعوب    م ــوق ال ــشأن حق ــم املتحــدة ب  األم
  “األصلية

تنفيــذ إعـالن األمــم املتحــدة بــشأن  : حقـوق اإلنــسان 
        حقوق الشعوب األصلية

    املعلومات الواردة من احلكومات    
      مجهورية ناميبيا    

  موجز  
تتــضمن هــذه الوثيقــة رد حكومــة مجهوريــة ناميبيــا علــى االســتبيان الــذي أرســل إىل      

شأن التوصيات الصادرة عن املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية           الدول األعضاء ب  
  .يف دورته الثامنة
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  مقدمة  
ــا الــسابق عــام  كمــا  - ١ ــا ستواصــل   ٢٠٠٩ ورد يف تقريرن ــة ناميبي ، فــإن حكومــة مجهوري

لكفالــة إدماجنــا مجيعــا جهودهــا الراميــة إىل مــساعدة جمتمعاتنــا األكثــر هتميــشا قــدر اإلمكــان   
  . واألهداف اإلمنائية لأللفية“٢٠٣٠رؤية ”اميبيني يف ركب االقتصاد من أجل حتقيق كن
تقريرنـا ال خيتلـف عـن تقريـر العـام املاضـي، حيـث مل تـشهد         فـإن   باإلضافة إىل ذلـك،       - ٢

  .الفترة األخرية تغريا يذكر
ومــع ذلــك، فمــن اجلــدير بالــذكر أن جملــس وزراء مجهوريــة ناميبيــا، وفقــا للقــرار            - ٣

 يف مكتـب    “برنامج تنميـة شـعب الـسان      ” ، قرر مؤخرا إنشاء مديرية لـ     25/29.11.05/001 رقم
  .رئيس الوزراء
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ــدائم املعــين بقــضايا          ــردود علــى االســتبيان املقــدم للحكومــات مــن املنتــدى ال ال
  الشعوب األصلية حتضريا لدورته التاسعة

ــى التوصــيات املوجهــة إىل احلكومــات مــن املنتــ      - ٤ ــردود عل ــدائم املعــين بقــضايا  ال دى ال
  ):٣٩  و٣١  و١٩، الفقرات E/2009/43(الشعوب األصلية يف تقريره 

حكومة مجهورية ناميبيا دائما هنج املشاركة اجملتمعيـة يف مجيـع عمليـات          تطبق    ]١٩[  
  .صنع القرار

، أنـــشأت حكومتـــها وزارة ١٩٩٠بعـــد اســـتقالل مجهوريـــة ناميبيـــا يف عـــام   ]٣١[  
  .نسني ورعاية الطفلاملساواة بني اجل

ناميبيـــا علـــى إعـــالن األمـــم املتحـــدة بـــشأن حقـــوق  لقـــد وقعـــت مجهوريـــة   ]٣٩[  
  األصلية  الشعوب

ويوفر دستور مجهورية ناميبيا احلمايـة حلقـوق مجيـع املـواطنني، مبـن فـيهم املقيمـون يف                     - ٥
  .اجملتمعات املهمشة، فيما يتعلق بالثقافة واهلوية

يتمثـــل اهلـــدف مـــن برنـــامج تنميـــة شـــعب الـــسان، الـــذي أقـــره جملـــس الـــوزراء يف  و  - ٦
األونرابــل نائــب رئــيس الــوزراء، يف كفالــة إدمــاج  ويقــوده  ٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٩

ــا نــتمكن شــعب الــسان بــشكل كامــل يف ركــب اجملتمــع واالقتــصاد، ومــن مث ضــمان أن     كلن
اخلطـة اإلمنائيـة الوطنيـة الثالثـة، فـإن رفـاه       علـق ب وفيمـا يت . “٢٠٣٠رؤية ”من حتقيق   كناميبيني  
اجما ذا أولوية يف إطار جمال النتائج الرئيـسية املتعلـق بنوعيـة    نالسان مصنف باعتباره بر جمتمعات  

  .األهداف اإلمنائية لأللفيةاملدرج يف احلياة، ومبا يتماشى مع هدف القضاء على الفقر املدقع 
تنفيـذ توصـيات املنتـدى الـدائم        من أجل   ا حكومة ناميبيا    وتتمثل العقبات اليت تواجهه     - ٧

  .يف نقص املوارد املالية واملوارد البشرية والوعي العام
ــاله،    - ٨ ــر أعـــ ــا ذكـــ ــا   وكمـــ ــة ناميبيـــ ــس وزراء مجهوريـــ ــإن جملـــ ــرار   فـــ ــا للقـــ ، وفقـــ

، قــرر مــؤخرا إنــشاء مديريــة لربنــامج تنميــة شــعب الــسان، يف مكتــب   25/29.11.05/001 رقــم
  .احلياة االقتصاديةركب  اجملتمعات املهمشة يف بإدراجاء، من أجل اإلسراع رئيس الوزر

  


