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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
هد املشترك بني الوزارات    سوازيلند جلنة توجيه وطنية مسؤولة عن تنسيق اجل       شكلت    -١

والرامي إىل إعداد التقرير الوطين املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف إطار 
وتكونت اللجنة من الوزارات املعنية بقضايا حقوق اإلنسان ومن        . عملية االستعراض الدوري  
  .ممثلني ملنظمات اجملتمع املدين

وأعـدت وزارة   .  الدستورية تنسيق عمليات اللجنة    وتولت وزارة العدل والشؤون     -٢
العدل وّمجعت مشروع تقرير باالستناد إىل املعلومات والبيانات اليت تلقتها من مجيع وزارات             

  .احلكومة واملعلومات املستمدة من حبوث اجلهات املعنية األخرى
 وتقـدمي   وُعقدت اجتماعات تشاورية وطنية مع اجلهات املعنية إلبداء التعليقـات           -٣

وأُدجمت إسهامات اجلهات املعنية يف هذا      . االقتراحات والتوصيات خبصوص مشروع التقرير    
  .التقرير

  اإلطار املعياري واملؤسسي: معلومات أساسية  -ثانياً   

  السياق العام للبلد  -ألف   
وهي أصـغر بلـد يف      . تقع مملكة سوازيلند جنوب شرقي منطقة اجلنوب األفريقي         -٤

 كيلو متراً مربعاً وهـي إحـدى اململكـتني          ١٧ ٣٦٤تد على مساحة جمموعها     املنطقة ومت 
وسوازيلند بلد غري ساحلي حتيط به من الشمال والغرب واجلنـوب           . املوجودتني يف املنطقة  

وقد كانت اململكة خاضعة للحمايـة      . مجهورية جنوب أفريقيا وحتده من الشرق موزامبيق      
 بقيادة  ١٩٦٨سبتمرب  / أيلول ٦الت استقالهلا يف    ، ون ١٩٠٣أغسطس  / آب ٧الربيطانية منذ   

  .امللك سوهبوزا الثاين
وسوازيلند مملكة يتربع على عشرها حالياً جاللة امللك مسوايت الثالث الذي وصـل               -٥

  .١٩٨٦أبريل / نيسان٢٥إىل العرش يف 
 ، يبلغ عـدد سـكان سـوازيلند                ٢٠٠٧ واستناداً إىل تعداد السكان والسكن لعام       -٦

ويتميـز البلـد    .  أنثـى  ٥٣٧ ٠٢١ ذكراً و  ٤٨١ ٤٢٨ نسمة، منهم    ١ ٠١٨ ٤٤٩حالياً  
 يف املائة منهم    ٥٢ سنة و  ١٥ يف املائة من السكان دون سن        ٣٩,٦مبجتمعه الشاب، ذلك أن     

.  عاماً فمـا فـوق     ٦٥ يف املائة من أولئك السكان قد بلغوا         ٤دون سن العشرين وأقل من      
 ساكناً يف املنـاطق     ٢٢٥ ٢٩٣اطق الريفية، بينما يعيش      شخصاً يف املن   ٧٩٣ ١٥٦ويعيش  
  .احلضرية
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 ٢٦يف  ) الدسـتور ( املتعلق بدستور سوازيلند     ٠٠١/٢٠٠٥وبدأ نفاذ القانون رقم       -٧
وينص الدستور على أجهزة حكـم      . والدستور هو القانون احمللي األعلى    . ٢٠٠٥يوليه  /متوز

  .ة املؤلفة من غرفتني، والسلطة القضائيةالسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعي: ثالثة هي
والسلطة التنفيذية بيد جاللة امللك، وميكنه ممارسة سلطته إما بـصفة مباشـرة أو                -٨

ويتألف الديوان من الوزير األول ونائب الـوزير األول         . بواسطة الديوان أو عن طريق وزير     
وطنية وبناء على توصية اجمللس     ويعني امللك الوزير األول من بني أعضاء اجلمعية ال        . والوزراء

ويعني امللك سائر أعضاء الديوان من كلتا غرفيت الربملان بناء على توصية            . االستشاري امللكي 
  .الوزير األول

ونظـام  . يتألف برملان سوازيلند من غرفتني مها جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية          و  -٩
 من الدستور   ٧٩وتنص املادة   . خوندالتيناحلكم يف سوازيلند نظام انتخايب قائم على مفهوم         

على أن هذا النظام نظام دميقراطي وقائم على املشاركة وعلى فكرة تفويض الـسلطة مـن                
وُيعترب فيه االسـتحقاق الفـردي أسـاس        ) الدوائر االنتخابية (احلكومة املركزية إىل املناطق     

  .االنتخاب أو التعيني يف املناصب العامة
 عـضواً علـى     ٣١من الدستور على أن يضم جملس الشيوخ        ) ١(٩٤وتنص املادة     -١٠

وينتخب أعضاء الغرفة عشرة من     .  عضواً ٣٠ويتألف جملس الشيوخ حالياً من      . أقصى تقدير 
أعضاء جملس الشيوخ، على أن يكون نصفهم على األقل من اإلناث، حبيث ميثلون عينة مـن     

ون مثانية منهم على األقـل مـن        أما العشرون الباقون، الذين جيب أن يك      . جمتمع سوازيلند 
  .اإلناث، فيعينهم امللك يف إطار صالحياته وبعد التشاور مع اهليئات اليت يراها مناسبة

من الدستور على أن تضم اجلمعية الوطنية ستة وسبعني عضواً          ) ١(٩٥وتنص املادة     -١١
ـ            . على أقصى تقدير   سون وتتألف اجلمعية حالياً من ستة وستني عضواً منـهم مخـسة ومخ

والعضو السادس والستون   . منتخبون من املناطق بصفتها دوائر انتخابية وعشرة عينهم امللك        
  .  من الدستور١٠٢ هو رئيس اجلمعية الوطنية الذي انُتخب من خارج اجلمعية طبقاً للمادة

 ١٨وسن التصويت هـي     . ٢٠٠٨سبتمرب  /ونظمت آخر انتخابات عامة يف أيلول       -١٢
، كان عدد الـسكان املـؤهلني للتـصويت يف تلـك        ٢٠٠٧ تعداد عام واستناداً إىل   . سنة

وُيفيد تقرير االنتخابات الوطين الصادر عن جلنة االنتخابات        .  ناخبني ٥٣٦ ٥٠٤االنتخابات  
وبلغ عدد النـاخبني    .  أشخاص سجلوا أمساءهم يف القوائم االنتخابية      ٣٤٩ ٥٠٧واحلدود بأن   

 ٥٨يعادل    ناخباً فعلياً، أي ما    ٢٠١ ٣٣٩بني املؤهلني    يف املائة من جمموع الناخ     ٦٥املسجلني  
  .يف املائة من الناخبني املسجلني

ختضع سـوى     من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وال        ١٣٨وتنص املادة     -١٣
وتتألف السلطة القضائية من حماكم ذات اختصاص عام هي احملكمة العليا واحملكمة            . للدستور

وتوجد إضافة إىل ذلك احملكمة اإلدارية وحمكمة االستئناف اإلداريـة          . لصلحالعالية وحماكم ا  
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أي (وقضاة احملاكم األعلى درجـة      . ومها حمكمتان خمتصتان يف منازعات العمل دون غريها       
واحملاكم املتخصصة ُيعينهم امللك بناء على توصية جلنة اخلدمة         ) احملكمة العليا واحملكمة العالية   

وتوجد أيضاً احملاكم السوازية اليت     . اة الصلح فُتعينهم جلنة اخلدمة القضائية     القضائية، أما قض  
  . تدير شؤون القانون والعرف السوازيني

ويتكون قانون سوازيلند من القانون التشريعي وقانون السوابق اهلولندي الرومـاين             -١٤
القـانون  (لسوازي  ومبادئ القانون العريف ا   ١٩٠٧فرباير  / شباط ٢٢املطبق يف سوازيلند منذ     

وبذلك خيضع البلد لنظام قانوين مزدوج يضم القانون التشريعي وقانون          ). والعرف السوازيان 
وينص قانون احملاكم السوازية . السوابق من جهة والقانون والعرف السوازيني من جهة أخرى

 سوازية  على حصر اختصاص هذه احملاكم يف القضايا اليت تكون فيها مجيع األطراف املتنازعة            
وجود حلق يف التمثيل القانوين يف احملاكم السوازية لكنه          وال. وموافقة على اختصاص احملكمة   

  .حيق لألطراف الراغبة يف االستعانة مبمثل قانوين أن تطلب إحالة القضية إىل احملاكم العامة
احلقوق واحلريـات األساسـية     ) شرعة احلقوق (وحيمي الفصل الثالث من الدستور        -١٥
واحلقوق املكفولة يف الدستور مستمدة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد           . عززهاوي

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد            

وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل           املرأة،  
والتمتع باحلقوق املكفولة يف الفصل الثالث مشروط باحترام حقوق الغري وحرياهتم           . الدولية

  .ومراعاة املصلحة العامة
 أو  وينص الدستور على إنشاء مؤسسات توفر اجلرب ملن انُتهكت حقوقهم أو ُتنتهك             -١٦

ويف . وهذه املؤسسات هي احملاكم وجلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة        . ُيحتمل أن ُتنتهك  
عدا الدستور، ختّول التشريعات موظفني حكوميني مثل مفوض العمل وهيئات قانونية مثل             ما

  .جلنة التوفيق والوساطة والتحكيم سلطة رد احلقوق إىل أصحاهبا

  ية السوابق القضائية الوطن  -باء   
اشا دالميين وآخرون ضد مفوض اخلدمات      بهس،  ٤٥٤٨/٢٠٠٨القضية املدنية رقم      -١٧

كان املدعيان يف هذه القضية صديقني لسجني ينتظـر         . اإلصالحية جلاللة امللك وطرف آخر    
ومنعتهما إدارة اخلدمات اإلصالحية من زيارة احملتجز حبجة . احملاكمة وطلبا زيارته يف السجن

من الدستور حصرت زيارة احملتجزين يف األقارب واملمثـل القـانوين           ) ب)(٦(١٦أن املادة   
ورأت أن فئـات    ) ٦(١٦ورفضت احملكمة العليا تأويل املفوض للمادة       . والطبيب الشخصي 

األشخاص املذكورة يف تلك املادة تشري إىل الشروط الدنيا العادية وليس إىل الفئات احلصرية              
  . ة حمتجزمن األشخاص الذين حيق هلم زيار
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الرابطة الوطنية لعمال املناجم القدامى وطـرف       ،  ٣٣٥/٢٠٠٩القضية املدنية رقم      -١٨
كان املدعيان يف هذه القضية مجعية طوعية وشخصاً        . آخر ضد وزير التعليم وأطراف أخرى     

وقد طلبا إىل احملكمة أن تأمر احلكومة بتوفري التعليم االبتدائي اجملاين لكل سـوازي              . طبيعياً
وأعلنت احملكمة أن من حق كل      . من الدستور ) ٦(٢٩ى النحو املنصوص عليه يف الفصل       عل

طفل سوازي ملتحق بأي صف من صفوف التعليم االبتدائي أن حيصل على التعليم جمانـاً،               
. ودون أن ُيطلب إليه اإلسهام يف رسوم التدريس وتوفري الكتب ومجيع اللـوازم املدرسـية              

. احلكومة ملزمة دستورياً بتوفري تعليم جماين لكل طفل حيق له ذلك          وأعلنت احملكمة أيضاً أن     
ويف قضية الحقة بني األطراف ذاهتا، رأت احملكمة العليا أن واجب احلكومة هذا يعتمد على               

  . توافر املوارد وأن برناجمها الرامي إىل توفري التعليم اجملاين تدرجيياً برنامج متوافق مع الدستور
أبطلت . النائب العام ضد ماري جويس دو أهبان، ١٢/٢٠١٠ناف رقم  قضية االستئ   -١٩

مينع النساء املتزوجات يف إطار نظام      ) قانون تسجيل السندات  (احملكمة يف هذه القضية قانوناً      
امللكية املشتركة من تسجيل ممتلكات بأمسائهن أو بضم أمسـائهن إىل أمسـاء أزواجهـن يف                

 مـن   ٢٠ القانون ينتهك حق املساواة املكفول يف املادة         التسجيل؛ فقد رأت احملكمة أن هذا     
وأمرت احملكمة الربملان بسن تشريع تصحيحي يف غضون سنة من تاريخ صـدور             . الدستور
  .وعمالً بأمر احملكمة، قدمت احلكومة مشروع قانون يعدل قانون تسجيل السندات. قرارها
 ضـد مـدير املالحقـات       سيخومبوزو ماسينغا ،  ٢١/٢٠٠٧القضية اجلنائية رقم      -٢٠

تتعلق هذه القضية بدستورية تشريعات العقوبة الدنيا لـدى         . القضائية العامة وأطراف أخرى   
ورأت احملكمة أن تطبيق هذا التشريع على أطفال كانوا دون الثامنـة            . تطبيقها على األطفال  

وبة القاسية  عشرة يف تاريخ ارتكاب اجلرمية أمر يتعارض مع صون الطفل من املعاملة أو العق             
) ه(٣٨و) ٢(١٨مقروءاً مع املادتني    ) ٢(٢٩أو الالإنسانية أو املهينة، وهو حق حيميه الفرع         

  . من الدستور

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -جيم   
 من الدستور على إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنـسان واإلدارة           ١٦٣نصت املادة     -٢١

الشكاوى املتعلقة بادعاءات حدوث انتهاكات للحقـوق       واللجنة خمولة للتحقيق يف     . العامة
واللجنة خمولة، بعد النظر يف شكاوى حقوق اإلنسان املرفوعـة علـى            . واحلريات األساسية 

مؤسسات خاصة وعامة، الختاذ قرارات خبصوص جرب أو تصحيح أو تـدارك انتـهاكات              
قاء ذاهتا بالتحقيق يف قضية     وجيوز للجنة يف إطار أداء مهامها أن تبادر من تل         . حقوق اإلنسان 

وعـني  . ما واختاذ قرارات بشأهنا إذا اعتربت أن شخصاً أو جمموعة من األشخاص قد ظلموا       
  . ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ١١جاللة امللك مسوايت الثالث هذه اللجنة يف 
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  نطاق االلتزامات الدولية  -دال   
  : نسان إن سوازيلند طرف يف الصكوك الدولية التالية حلقوق اإل  -٢٢

  معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وقد انـضمت             )أ(  
  . ١٩٦٩مايو /أيار ٧إليها يف 
             /تـشرين األول   ٦اتفاقية حقـوق الطفـل وقـد صـدقت عليهـا يف               )ب(  
  .١٩٩٥أكتوبر 

        ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقد انـضمت إليهـا           اتفاقية القضاء عل    )ج(  
  .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٥يف 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو              )د(  
  .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٥الالإنسانية أو املهينة وقد انضمت إليها يف 

ة واالجتماعيـة والثقافيـة وقـد       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي      )ه(  
  .٢٠٠٤يونيه /حزيران ٢٦انضمت إليه يف 

 ٢٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وقد انضمت إليـه يف              )و(  
  .٢٠٠٤يونيه /حزيران

، وقعت سوازيلند اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي        ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٢٥ويف    -٢٣
لى االتفاقات الدولية مبوجب قرار صـادر يف جلـسة          ويقتضي التشريع التصديق ع   . اإلعاقة

وُعرضت هذه االتفاقية على الربملان للتـصديق       . مشتركة عن ثلثي أعضاء الربملان على األقل      
  . عليها

  الصكوك اإلقليمية  -هاء   
  :إن سوازيلند طرف يف الصكوك اإلقليمية التالية  -٢٤

وانب حمـددة مـن مـشاكل       اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت تنظم ج        )أ(  
  .١٩٨٩يناير /كانون الثاين ١٦الالجئني يف أفريقيا وقد انضمت إليها يف 

 ١٥امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وقـد انـضمت إليـه يف               )ب(  
  .١٩٩٥سبتمرب /أيلول

        /حزيـران  ٢٩امليثاق األفريقي حلقوق األطفال ورفاههم وقد وقعتـه يف            )ج(  
  .١٩٩٩يونيه 
وإضافة إىل ذلك، صدقت سوازيلند على االتفاقيات األساسية الثماين ملنظمة العمل             -٢٥

  .الدولية
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   

  األمن الغذائي  -ألف   
غذاء مناسب النوعية يف مجيع     إن سوازيلند ملتزمة بضمان حصول شعبها كافة على           -٢٦

وهلذا الغرض وقعت سوازيلند صـكوكاً      . اة منتجة حي بالصحة ويعيش    الظروف كي يتمتع  
منها إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي، وإعالن قمة الغذاء العاملية، وإعـالن مـابوتو               
بشأن الزراعة واألمن الغذائي يف أفريقيا، وإعالن سريت بشأن حتديات تنفيذ التنمية املتكاملة             

 ٢٠٠٨كذلك اعتمـدت احلكومـة يف عـام    . فريقياواملستدامة يف جمال الزراعة واملياه يف أ    
واألمن الغذائي هـو    . استراتيجية وبرنامج عمل للحد من الفقر ميثالن إطاراً للحد من الفقر          

، ازدادت املوارد املاليـة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف الفترة ما بني عامي      . إحدى دعائم هذا اإلطار   
 يف املائـة مـن      ٨ يف املائة إىل     ٥ املتأتية من مصادر حكومية واملخصصة لوزارة الزراعة من       

  . امليزانية الوطنية
وتتباين نسبة السكان املتمتعني باألمن الغذائي من سنة إىل أخرى؛ وتفيد التقديرات              -٢٧

وتبني التقييمات السنوية ملوارد الرزق والقابلية للتأثر اليت        .  يف املائة  ٨٠ و ٧٥بأهنا تتراوح بني    
ن الغذائي الذي تراجع مـن      ـللتأثر وجود اجتاه هبوطي يف األم     ة  ـجتريها جلنة تقييم القابلي   

وُتعـزى  . ٢٠١٠ شخـصاً يف عـام       ١٦٠ ٩٨٩ إىل   ٢٠٠٧ شخصاً يف عام     ٣٤٥ ٠١٢
األسباب الرئيسية لتذبذب األمن الغذائي إىل استمرار اجلفاف وتغـريات أسـعار الـسلع              

  .  واإليدزالبشرياألساسية وفريوس نقص املناعة 
غـري أن   .  يف املائة يف الفترة ذاهتا     ٥٠بنحو  ) الذرة(اج احملصول األساسي    وارتفع إنت   -٢٨

يدل على حتقيق فائض يف اإلنتاج مبا أن املستويات كانت يف غاية االخنفـاض               هذا النمو ال  
  . بسبب اجلفاف املطول

وُوضعت سياسات قطاعية ترمي إىل زيادة األمن الغذائي األسري والوطين، ومنـها              -٢٩
   :التالية

سياسة األمن الغذائي الوطنية، اليت ترمي إىل وضع برامج واسـتراتيجيات             )أ(  
  .تتعلق باألمن الغذائي على الصعيد الوطين

السياسة الشاملة لقطاع الزراعة، اليت ترمي إىل ترشيد مجيع األنشطة هبدف             )ب(  
  .النهوض بالزراعة يف البلد

 ضمان إضفاء طابع جتاري علـى       سياسة تطوير تربية املاشية اليت ترمي إىل        )ج(  
  . القطاع الفرعي لتربية املاشية
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سياسة الري اليت ترمي إىل ضمان التنمية املستدامة واالسـتخدام الفعـال              )د(  
  .للموارد املائية يف البلد

سياسة مصائد األمساك اليت ترمي إىل النهوض بقطاع أمساك املاء العـذب              )ه(  
  .باعتبار البلد غري ساحلي

سياسة الغابات اليت ترمي إىل تشجيع استخدام املوارد احلرجيـة الطبيعيـة              )و(  
  . والتجارية وتنميتها بصورة فعالة

ويشرف برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة والوكالة الوطنية إلدارة الكوارث على        -٣٠
ألكـرب منـها إىل     الربامج الوطنية الرامية إىل معاجلة طوارئ األمن الغذائي اليت ُيعزى القدر ا           

وعوجلت مسألة األمن الغذائي االنتقايل بواسطة توزيع سالل غذائية لضمان حصول . اجلفاف
  . األسر املعيشية الضعيفة على املواد األساسية مثل احلبوب والبقول

  احلصول على التعليم  -باء   
ملـدارس  من الدستور على حق األطفال يف التعليم اجملـاين يف ا          ) ٦(٢٩تنص املادة     -٣١

، قامت احلكومة، سعياً إىل ضمان حصول مجيع األطفال ٢٠٠٢ويف عام . االبتدائية احلكومية
على التعليم بصرف النظر عن حالتهم االجتماعية االقتصادية، باعتماد خمطط األطفال اليتامى            

وتقدم احلكومة يف إطار هذا املخطط منحاً لألطفال اليتامى والـضعفاء لتيـسري             . والضعفاء
  .لتحاقهم باملدارسا

ويفيد تقرير سوازيلند املرحلي املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية، وهو تقريـر مـن               -٣٢
إعداد وزارة التخطيط االقتصادي والتنمية االقتصادية، بأن متويل املبادرة اخلاصة باألطفـال            

يالنغـيين يف    مليون ل  ١٢٣ إىل   ٢٠٠٢ مليون ليالنغيين يف عام      ١٦اليتامى والضعفاء زيد من     
  .٢٠١٠عام 
وسعياً إىل املضي يف حتسني احلصول على التعليم االبتدائي، وفرت احلكومة جمانـاً               -٣٣

كتب القراءة والتعلم واألدوات املدرسية وكراسات التمارين واللوازم املدرسـية وبـرامج            
يل يف  وأدت هذه التدابري إىل زيادة صايف معـدل التـسج         . اإلطعام وحسنت البنية األساسية   

التعليم االبتدائي، أي عدد األطفال البالغني سن التعليم االبتدائي الرمسية واملسجلني يف مدارس       
ويفيد تقريـر االستقـصاء   . ابتدائية من جمموع األطفال البالغني سن التعليم االبتدائي الرمسية     

يل يف  بأن صايف معـدل التـسج  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتعلق بنظام معلومات إدارة التعليم للفترة     
 ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٨٢ وارتفع إىل    ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٧٩املدارس االبتدائية بلغ    

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٨٧وإىل 
 حدثاً بارزاً عندما باشرت احلكومة تنفيذ برنامج التعليم االبتدائي  ٢٠٠٩وشهد عام     -٣٤

) ٦(٢٩عمال احلق املكفول يف املـادة      وجيسد هذا الربنامج إ   . اجملاين يف الصفني األول والثاين    
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ويتوخى الربنامج ضم صف إضايف كل سنة حبيث يغطي مجيع الصفوف حبلول            . من الدستور 
غري أن التدرج يف تنفيذ برنامج التعليم االبتدائي اجملاين قد يتأثر باألزمة الضريبية            . ٢٠١٥عام  

اإليرادات املتأتية من االحتاد اجلمركي     وُتعزى هذه األزمة إىل تراجع      . اليت يواجهها البلد حالياً   
  .للجنوب األفريقي

ويتعرض .  اعُتمد قانون التعليم االبتدائي اجملاين هبدف تفعيل هذا احلق         ٢٠١٠ويف عام     -٣٥
  ).١(١٠ للمادة الوالدون للمالحقة القضائية يف حال عدم إرسال أبنائهم إىل املدارس طبقاً

 برنامج التعليم االبتدائي اجملـاين، تواصـل وزارة         ويف الصفوف اليت مل يشملها بعد       -٣٦
  .التعليم توفري كتب القراءة والتعلم واألدوات واللوازم املدرسية وكتب التمارين جماناً

. وأدى تنفيذ برنامج التعليم االبتدائي اجملاين إىل زيادة كبرية يف صايف نسبة التسجيل              -٣٧
 بـأن   ٢٠١٠ستقصائية العامة متعددة املؤشرات لعام      ويفيد التقرير األويل املتعلق بالدراسة اال     

  . يف املائة٩٧صايف معدل التسجيل بلغ 
واعتمدت احلكومة برامج ترمي إىل إزالة احلواجز اليت تعوق احلصول على التعلـيم               -٣٨

وتتمثل هذه الربامج يف اعتماد خمطط إلقراض الكتب وبناء مدارس وفصول جديدة            . الثانوي
ويفيد . وأفضت هذه التدخالت إىل زيادة يف إمجايل معدل التسجيل        . طعاموتنفيذ خمطط لإل  

 املتعلق بنظم معلومات إدارة التعليم بأن إمجايل املعدل املؤقـت           ٢٠١٠-٢٠٠٩تقرير الفترة   
 يف املائـة  ٧٨ومثّل الذكور . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧٥للتسجيل يف املدارس اإلعدادية بلغ  

، بلغ إمجـايل    ٢٠١٠ويف عام   .  يف املائة منهم   ٧٢ مثلت اإلناث    من أولئك األطفال يف حني    
 يف املائة من أولئك األطفال يف حني        ٨١ يف املائة، ومثل الذكور      ٧٨املعدل املؤقت للتسجيل    

  . يف املائة منهم٧٥,٥مثلت اإلناث 
. ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٣٤ويف املعاهد الثانوية، بلغ إمجايل املعدل املؤقت للتسجيل   -٣٩

ويف .  يف املائة منهم   ٣٣ يف املائة من أولئك التالميذ يف حني مثلت اإلناث           ٣٦ومثل الذكور   
 يف املائة مـن     ٥٨ يف املائة، فمثل الذكور      ٥٧، ارتفع إمجايل املعدل املؤقت إىل       ٢٠١٠عام  

  . يف املائة منهم٥٥أولئك التالميذ يف حني مثلت اإلناث 
وتوفر احلكومـة منحـاً     . طاق واسع ملعظم السوازيني   والتعليم اجلامعي متاح على ن      -٤٠

وتقدم املنح الدراسـية أيـضاً إىل طـالب         . دراسية لطالب مؤسسات التعليم العايل احمللية     
  .مؤسسات التعليم العايل الدولية حبسب احتياجات البلد اإلمنائية

  حقوق األطفال  -جيم   
 طفالً دون سن    ٤٨١ ٩٤٥يضم   بأن البلد    ٢٠٠٧أفاد تعداد السكان والسكن لعام        -٤١

  . يف املائة من السكان٤٧الثامنة عشرة وهم ميثلون 
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 على حقوق ٢٩وتنص املادة . ويوفر الدستور اإلطار القانوين حلماية حقوق األطفال    -٤٢
األطفال يف معرفة والديهم أو أولياء أمورهم والتمتع برعايتهم ويف احلصول علـى التعلـيم               

وتزيل هذه املادة صفة عـدم      .  من مجيع أشكال االستغالل واإلساءة     والعالج الطيب واحلماية  
، اعتمدت احلكومـة    ٢٠٠٩ويف عام   . الشرعية عن األطفال املولودين خارج رباط الزواج      

سياسة وطنية لألطفال تتوخى تعزيز ومحاية وإعمال حقوق مجيع األطفال وضـمان منـوهم    
  .م البدين والنفسيالكامل ورفاههم يف املدى الطويل مبا يشمل منوه

 املتعلق برفاه األطفال ومحايتـهم      ٢٠١١وينظر الربملان حالياً يف مشروع قانون عام          -٤٣
والرامي إىل تنفيذ أحكام الدستور والتزامات البلد مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل وامليثـاق              

لدوليـة   من الدستور، تصبح االتفاقات ا     ٢٣٨وطبقاً للمادة   . األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه   
ملزمة لسوازيلند مبوجب قانون من الربملان أو قرار صادر عن ثلثي أعضائه علـى األقـل يف              

وال يزال امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه معروضاً علـى          . جلسة مشتركة بني الغرفتني   
  .الغرفتني للتصديق عليه يف جلسة مشتركة

 أن البلد   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تعلق بالفترة   ويفيد االستقصاء الدميغرايف والصحي األول امل       -٤٤
وقد أدى ذلك إىل    .  واإليدز البشرييعاين ارتفاعاً يف معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة         

ويكشف تقرير نظم معلومات إدارة التعلـيم للفتـرة         . زيادة عدد األطفال اليتامى والضعفاء    
املائة مـن جممـوع      يف   ٥٣ أن نسبة األطفال اليتامى أو الضعفاء تصل إىل          ٢٠٠٩/٢٠١٠
ويتوفر عدد من اخلدمات العامة لفائدة أضعف فئات األطفال يف البلـد، وهـذه              . األطفال

  :اخلدمات هي
صندوق تعليم األطفال اليتامى والضعفاء الذي يتكفـل بـدفع الرسـوم              )أ(  

  .املدرسية هلذه الفئة من األطفال من الصف الرابع وحىت إكمال التعليم الثانوي
  .م األطفال اليت توزع على دور األيتام يف مجيع أحناء البلدمنح دع  )ب(  
. نقاط الرعاية القريبة، وهي نقاط لتقدمي اخلدمات على املستوى اجملتمعـي            )ج(  

ويتوجه األطفال يومياً إىل نقاط الرعاية القريبة للحصول على الرعاية والدعم النفسي وعلى             
 ٤٨ ٢٤٨ويوجد حالياً   . ة تعليمية وترفيهية  وجبة طعام ورعاية صحية أساسية ومزاولة أنشط      

وُيـزود  .  نقطة رعاية قريبة يف شىت أحناء البلد       ١ ٤٩٥طفالً دون سن اخلامسة مسجلون يف       
  .مقدمو الرعاية بتدريب ميكنهم من حتسني مهاراهتم يف جمال تلبية احتياجات األطفال

. جلوا فور والدهتـم   وتنص اتفاقية حقوق الطفل على حق مجيع األطفال يف أن ُيس            -٤٥
. ووزارة الداخلية مسؤولة عن إصدار شهادات امليالد للمواليد اجلدد وغريهم من املـواطنني            

وتنفـذ  . وُعممت عملية تسجيل الوالدات على مجيع املستشفيات العامة الرئيسية يف البلـد           
إىل ، بالتعاون مع اليونيسيف، برناجماً لتسجيل الـوالدات يرمـي           ٢٠٠٧احلكومة منذ عام    

  .حتسني تسجيل والدات األطفال يف مجيع اجملتمعات احمللية يف البلد
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 بأن معدل تسجيل والدات     ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأفاد املسح الدميغرايف والصحي للفترة        -٤٦
. وُسجلت زيادة يف معدل تسجيل الـوالدات      .  يف املائة  ٣٠األطفال دون سن اخلامسة بلغ      

 يف املائة يف ٣٠ بأن هذا املعدل ارتفع من ٢٠١٠عام وأفاد االستقصاء العام متعدد املؤشرات ل
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ٤٩ إىل ٢٠٠٧عام 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال   
، واملستمدة من تقديرات تعـداد      ٢٠١١تفيد الدراسة املوجزة املتعلقة باإلعاقة لعام         -٤٧
ويزداد انتـشار   . كان يف املائة من الس    ١٧، بأن األشخاص ذوي اإلعاقة ميثلون       ٢٠٠٧عام  

وأنـواع  . اإلعاقة مع التقدم يف السن وهو أعلى يف املناطق الريفية منه يف املناطق احلـضرية              
اإلعاقات الشائعة هي اإلعاقة البصرية واإلعاقات السمعية واإلعاقات املتعـددة واإلعاقـات            

لـشباب وهـي    وقامت احلكومة بتحليل حلالة األطفال وا     . الذهنية والبدنية وإعاقات النطق   
  .بصدد صياغة سياسة وطنية متعلقة باإلعاقة

وتنفذ وزارة التعليم سياسة التعليم اإلدماجي يف مجيع املدارس هبدف متكني التالميذ              -٤٨
وجيري تعديل اهلياكل املدرسية    . ذوي االحتياجات اخلاصة من احلصول على التعليم األساسي       

وتوجد مـدارس خاصـة     . عليم دون عراقيل  لتمكني األطفال املعوقني من احلصول على الت      
ويف حالة املعوقني بصرياً، تتضمن الربامج توفري كتب القراءة وآالت الطباعة حبروف            . بالصم

برايل، وإنشاء مركزي موارد لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يوفران للمدرسني والتالميذ           
  .فرص التعلم وأدواته

فع منها الكراسي املتحركـة واملـنح النقديـة         ويقدم صندوق املساعدة العامة منا      -٤٩
لكن هذا الصندوق يواجه قيوداً مالية متنعه من االسـتجابة بالقـدر الكـايف إىل      . املخصصة

  .احتياجات املعوقني

  حقوق املرأة  -هاء   
 من الدستور تغيريات ال ُيستهان هبا فيما يتـصل بعـدم            ٢٨ و ٢٠أدخلت املادتان     -٥٠

       أمـا  .  التمييز على عدد من األسس مبا فيها اجلـنس         ٢٠وحتظر املادة   . التمييز وحقوق املرأة  
  . فهي خمصصة حتديداً حلقوق املرأة وحرياهتا٢٨املادة 
من الدستور على أن تكون مخس من أعضاء جملس الـشيوخ           ) ٢(٩٤وتنص املادة     -٥١

 تكون مثـاٍن مـن      على أن ) ٣(٩٤وتنص املادة   . العشرة املنتخبني من اجلمعية الوطنية نساءً     
على أنه  ) ١(٨٦وتنص املادة   . أعضاء جملس الشيوخ العشرين الذين يعينهم جاللة امللك نساءً        

 يف املائة على األقل من جممـوع أعـضاء          ٣٠ميثلن   إذا اتضح بعد االنتخابات أن النساء ال      
  .الربملان، وجب اختاذ إجراء خاص النتخاب أربع نساء أخريات، أي امرأة من كل منطقة
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، انتخبت على مستوى املناطق سبع نـساء يف اجلمعيـة           ٢٠٠٨ويف انتخابات عام      -٥٢
ويضم جملس الشيوخ مخس نساء من أصل عشرة أعضاء       . الوطنية، يف حني عني امللك امرأتني     

. اختارهم أعضاء اجلمعية الوطنية وسبع نساء من أصل األعضاء العشرين الذين عينهم امللك            
 يف املائة من جمموع النـساء األعـضاء يف          ٢٢اء يف جملس الشيوخ     وبذلك تعادل نسبة النس   

 يف املائة رغم احلملة اليت نظمتـها احلكومـة لتـشجيع            ٣٠ومل يتسن بلوغ هدف     . الربملان
  .الناخبني على التصويت للنساء

وهتـدف هـذه    . ، اعتمدت احلكومة السياسة اجلنسانية الوطنيـة      ٢٠١٠ويف عام     -٥٣
ول إىل ضمان حصول مجيع األفراد بالتساوي على التعلـيم والتـدريب      السياسة يف املقام األ   

واخلدمات الصحية وإمكانية التحكم يف موارد مثل األرض واالئتمان من أجـل النـهوض              
  .مبستوى املعيشة

، قامت جمموعة مناهضة    ٢٠٠٩مارس  / وآذار ٢٠٠٨أبريل  /ويف الفترة ما بني نيسان      -٥٤
 من ضحايا االعتداء البـدين      ٣٥٨ة، بإسداء املشورة إىل     االعتداء، وهي منظمة غري حكومي    

أبريـل  / ونيـسان ٢٠٠٩أبريل /ويف الفترة ما بني نيسان   .  من ضحايا العنف اجلنسي    ٢١٩و
 مـن ضـحايا     ١٩٤ من ضحايا العنف البدين و     ٢٥٧، أسدت اجملموعة املشورة إىل      ٢٠١٠

ائم اجلنسية، ُعـرض مـشروع   وسعياً إىل معاجلة مشكلة العنف املرتيل واجلر. العنف اجلنسي 
 .يـزال قيـد النظـر       وال ٢٠٠٩قانون العنف املرتيل واجلرائم اجلنسية على الربملان يف عام          

ويتوخى مشروع القانون محاية مجيع األفراد من الضرر الناجم عـن االعتـداءات اجلنـسية      
  .وأعمال العنف املرتيل

 ٢٨ و ٢٠د من توافقه مع املادتني      وأجريت مراجعة للقانون املطبق حالياً هبدف التأك        -٥٥
ومتخضت هذه العملية   . من الدستور ومع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

عن جمموعة من قوانني األسرة تشمل مشروع قانون الزواج ومشروع قانون إدارة العقارات،             
. ضها علـى الربملـان    وقد صيغت هذه القوانني وما زالت يف انتظار موافقة الديوان قبل عر           

وميتثل عرض هذا   . قانون تسجيل السندات  ) تعديل(وعرضت احلكومة على الربملان مشروع      
ويتوخى املشروع تعـديل قـانون      . أهباناملشروع األمر الصادر عن احملكمة العليا يف قضية         

  .تسجيل السندات كي يتوافق وأحكام الدستور

  الضمان االجتماعي للمسنني  -واو   
 إدارة الرفاه االجتماعي توفري احلماية واملساعدة االجتماعية لألشخاص املسنني          تتوىل  -٥٦

  .الذين يعانون الفقر واإلمهال واإلساءة واعتالل الصحة
 ٢٠٠٧وأفاد تعـداد عـام      .  منحة الشيخوخة  ٢٠٠٥أبريل  /واعتمدت يف نيسان    -٥٧

. ة مـن الـسكان     يف املائ  ٥,٥ شخصاً جاوزوا سن الستني وهو ما ميثل         ٥٦ ٣٨٥بوجود  
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 مسن كانوا يتلقـون منحـة       ٤٩ ٠٠٠وأفادت تقديرات إدارة الرفاه االجتماعي بأن قرابة        
وتفيد التقديرات بأن عدد املستفيدين من هذه املنحة        . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الشيخوخة يف الفترة    

ويف سياق تقدمي املساعدة االجتماعية إىل املسنني، تواجه احلكومة      .  مسن ٥٥ ٠٠٠حالياً   بلغ
  .ديات تتمثل يف التأخري يف دفع املنحة إىل جانب حاالت تسرب األموالحت

وتبني أدلة عملية مستمدة من الدراسة اليت أجراها كل من املنظمة الدولية ملـساعدة        -٥٨
 املسنني واليونيسيف والربنامج اإلقليمي ملكافحة اجلوع والضعف أن منحة الشيخوخة أثرت          

  .على جوانب كثرية من حياة املنتفعني هبا وعلى خصائص أسرهم املعيشية
ولوحظت آثار ال ُيستهان هبا على املنتفعني أنفسهم وعلى أفراد األسـرة املعيـشية                -٥٩

       . ومن أبرز عواقب الضعف لدى املسنني ظاهرة اجلوع وانعدام األمـن الغـذائي            . اآلخرين
ة الشيخوخة يقلص هذه احملنة إذ يزيد تـواتر الوجبـات           وال شك يف أن احلصول على منح      

وميكن من حتقيق وفورات    ) بصفة مباشرة أو غري مباشرة    (ونوعيتها والقدرة على شراء الغذاء      
  .يف احلجم من خالل الشراء باجلملة

  احلصول على اخلدمات الصحية  -زاي   
فة بصرف النظر   من واجب احلكومة تقدمي خدمات رعاية صحية ألفراد الشعب كا           -٦٠

ويتمثل اهلدف األمسى يف النهوض بصحة      . عن املوقع اجلغرايف أو احلالة االجتماعية االقتصادية      
الناس من خالل تقدمي خدمات رعاية صحية أساسية تتسم بالشمول والتكامل واإلنـصاف             

  .واجلودة واالستجابة إىل احتياجات الناس
اع هنج الرعاية الصحية األولية على النحـو        ويوفر البلد خدمات الرعاية الصحية باتب       -٦١

، اليت جيري تفعيلـها مـن خـالل اخلطـة           ٢٠٠٧املبني يف السياسة الصحية الوطنية لعام       
وتشمل التطورات احملددة الراميـة إىل      . ٢٠١٣-٢٠٠١االستراتيجية للقطاع الصحي للفترة     

  :زيادة احلصول على اخلدمات الصحية ما يلي
 سنة  ١٥تنفذ هذه السياسة منذ ما يزيد عن        . حية األولية اجملانية  خدمات الرعاية الص    -٦٢

  .وتواصل احلكومة دعم تنفيذها
توفري خدمات الرعاية الصحية املتخصصة وعالية التخصص املدعومة بقدر           )أ(  

. يدفع املرضى يف مجيع املستشفيات العامة أقل من دوالرين لقاء املعاينـة واألدويـة              . كبري
  .دعم هذه اخلدمات بصرف النظر عن زيادات أسعار األدويةوتواصل احلكومة 

توفري خدمات الرعاية الصحية املتخصصة املدعومة بقـدر كـبري لفائـدة              )ب(  
وضع أيضاً خمطط طيب لفائدة املوظفني      . السكان احملرومني عن طريق الصندوق الطيب اخلاص      

خـدمات الرعايـة الـصحية      املدنيني وأفراد أسرهم، ومتول احلكومة يف إطار هذا املخطط          
  .املتخصصة
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 يف  ١٥ما فتئت حصة الصحة من امليزانية الوطنية ترتفع متشياً مع هـدف               )ج(  
 يف املائـة وقـد      ١٨وتبلغ حصة الصحة من ميزانية البلد حالياً        . املائة احملدد يف إعالن أبوجا    

اجهها البلد، فقد   ورغم املشاكل الضريبية اليت يو    .  يف املائة قبل أربع سنوات     ٦كانت تعادل   
  .حافظ قطاع الصحة على أولويته ومل تشمله ختفيضات امليزانية

 ٨خبصوص الوصول إىل املرافق الصحية، توجد أغلبية السكان على بعـد              )د(  
وتقدم خدمات الرعاية الصحية املتنقلة إىل اجملتمعـات        . كيلومترات من أحد املرافق الصحية    

 بأن إمجايل عـدد املرافـق       ٢٠١٠خلدمات الصادر يف عام     وأفاد تقرير مسح توافر ا    . النائية
 مرفقاً صحياً   ٢٥ويوجد  . ٢٠١٠ يف عام    ٢٦٥ إىل   ٢٠٠٨ يف عام    ٢٢٣الصحية ارتفع من    

غري أن التضاريس ال تزال تعقد الوصول إىل املرافق الـصحية يف            .  ساكن ١٠٠ ٠٠٠لكل  
  .بعض املناطق

ألطباء العاملني يف البلد كـان      يفيد تقرير مسح توافر اخلدمات بأن عدد ا         )ه(  
وباملثل ارتفعت  . ٢٠١٠ طبيباً يف عام     ٢٤١ وارتفع إىل    ٢٠٠٨  طبيب يف عام   ٢٠١يساوي  

          ٢٣ إىل   ٢٠٠٨  سـاكن يف عـام     ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٩,٧نسبة األطباء إىل املرضى من      
ات ومتثل املمرض .  يف املائة  ٣,٣، وهي زيادة بنسبة     ٢٠١٠ ساكن يف عام     ١٠٠ ٠٠٠لكل  

 ممرضة  ١ ٧٧٨وارتفع عدد املمرضات العامالت يف البلد من        .  الصحية البشريأغلبية املوارد   
  .٢٠١٠  ممرضة يف عام١ ٩١١ إىل ٢٠٠٨يف عام 

حرصاً على حتسني نوعية اخلدمات املقدمة إىل الشعب، نقّحت احلكومة يف             )و(  
عبء األمراض اليت    حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية كي تستجيب إىل          ٢٠١٠عام  

  .يعانيها السكان حالياً
  .باشرت احلكومة مؤخراً برناجماً لتوفري العالج الطيب جماناً للمسنني  )ز(  

  الوصول إىل اإلمداد مباء الشرب  -حاء   

وطبقاً هلذا احلكم،   .  من الدستور على أن املوارد املائية ملك الدولة        ٢١٠تنص املادة     -٦٣
  .ستمرار توافر هذه املوارد لألجيال املقبلة يف سوازيلندجيب على الدولة أن تكفل ا

ويصل أكثر من ثلثي األسر املعيشية إىل مصادر مياه حمسنة، يف حني تقيم ثالث أسر                 -٦٤
 يف  ٧٣ويتلقى قرابـة    .  دقيقة من نقطة إمدادها مبياه الشرب      ١٥معيشية من أربع على بعد      

       ابيب يف مساكنهم أو أحيائهم، يف حـني يتلقـى          املائة من األسر املعيشية احلضرية مياه األن      
وتعتمد األسـر املعيـشية     .  يف املائة من األسر املعيشية الريفية مياه األنابيب املباشرة         ٢٣حنو  

  .الريفية أيضاً على احلنفيات العامة واملياه السطحية واآلبار احملفورة احملمية لتوفري ماء شرهبا
 أن الوصول املستدام إىل مـصادر  ٢٠٠٧غرايف والصحي لعام   ويبّين االستقصاء الدمي    -٦٥

 ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ٨٩املياه احملّسنة يف املناطق احلضرية وحدها سجل ارتفاعاً طفيفاً من           
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وتكشف آخر دراسة أعدهتا شركة خـدمات امليـاه يف   . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام  ٩١,٩إىل  
ومن . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٥ه احملسنة بلغت    سوازيلند أن نسبة الوصول إىل مصادر امليا      

جهة أخرى يبني االستقصاء أن الوصول املستدام إىل مياه الشرب يف املناطق الريفية ما فتـئ                
 ٥٩ وإىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٥٤ إىل ١٩٩٧ يف املائة يف عام ٤٠يتحسن، فقد ارتفع من 

ات احلالية، من املتوقع أن ترتفع هذه األرقام يف         واستناداً إىل االلتزام  . ٢٠٠٩يف املائة يف عام     
 بفضل تركيـب سـتني نظامـاً جزئيـاً          ٢٠١١ يف املائة بنهاية عام      ٦١املناطق الريفية إىل    

ومن املتوقع أن ترتفـع نـسبة       . واالنتهاء من تركيب مخسة أنظمة كلية     ) مضخات يدوية (
  .٢٠١٣ يف املائة حبلول عام ٧٩اإلمداد باملياه الريفية إىل 

، غري أن نقـص  ٢٠٢٢وتتوخى احلكومة تزويد كل مواطن مباء الشرب حبلول عام      -٦٦
  .التمويل وأمناط االستيطان، يف املناطق الريفية خاصة، تشكل حتديات أمام بلوغ هذا اهلدف

  احلصول على األراضي  - طاء  

.  مـن الدسـتور    ٢١١ و ١٩إن حق الوصول إىل األراضي حممي مبوجب املادتني           -٦٧
تألف نظام حيازة األراضي يف البلد من أراضي الشعب السوازي، واألراضـي املـسجلة              وي

املناطق : وتتفرع أراضي الشعب السوازي إىل ثالث فئات هي       . بسندات، واألراضي امللكية  
  .السوازية، واالمتيازات العقارية واملزارع اليت استعادهتا احلكومة بعد االستقالل

اصة املسجلة بسندات، ختضع مجيع األراضي للملك مؤمنـاً         وفيما عدا األراضي اخل     -٦٨
ويسهر العمد املكلفون مبناطق حمددة على إدارة املناطق السوازية         . عليها من الشعب السوازي   

وتوجد يف احملاكم قضاياً قيد الفصل لتحديد ما إذا كانت سـلطات اإلدارة             . نيابة عن امللك  
  . العقارية واملزارع املستردةاملعهود هبا إىل العمد تشمل االمتيازات

ومسألة " مسألة األراضي "من الدستور على أن تسوي الدولة       ) ٦(٥٩وينص الفصل     -٦٩
. االمتيازات العقارية تسوية سريعة هبدف تعزيز التنمية االقتصادية ووحدة الشعب السوازي          

. سياسة الدولة وترد هذه املادة يف الفصل اخلامس من الدستور وهو فصل املبادئ التوجيهية ل            
من الدستور على أن تسترشد     ) ١(٥٦ورغم أن هذه املبادئ غري قابلة للتقاضي، تنص املادة          

الدولة هبذه املبادئ يف اختاذ وتنفيذ أية قرارات سياساتية هبدف إنشاء جمتمع عـادل وحـر                
 سياسة عقارية تتـوخى تعمـيم    ٢٠٠٩وهلذا الغرض، صاغت احلكومة يف عام       . ودميقراطي

وُينتظر حالياً عقد مشاورات بشأن هذه      .  األراضي على اجملتمع كافة بصورة مستدامة      منافع
  .السياسة مع اجلهات املعنية املختصة

. وميكن احلصول على أراضي الشعب السوازي بواسطة نظام كوخونتا التقليـدي            -٧٠
وقبل .  بلدته ويقضي هذا النظام بأن يعلن الفرد والءه للعمدة كي يأذن له العمدة باإلقامة يف             

اعتماد الدستور، كان احلصول على هذه األراضي حكراً على أفراد األسرة الذكور املـوالني              
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 احلصول على األراضي شأهنن     ٢١١وأصبح بإمكان النساء اآلن مبوجب املادة       . لعمدة املنطقة 
  .يف ذلك شأن الرجال

لنـسبة إىل النـساء     ويشكل احلصول على األراضي املسجلة بسندات أيضاً حتدياً با          -٧١
ويعزى هذا إىل خضوع النـساء لـسلطة        . املتزوجات مدنياً يف إطار نظام امللكية املشتركة      

أزواجهن، ذلك أهنن حيتجن إىل موافقة الزوج حىت وإن كن مؤهالت لطلب االئتمان بغرض              
وسيبطل مشروع قانون الزواج بعد اعتماده سلطة الزوج وما يتصل هبا مـن             . شراء األرض 

وحىت عندما يكون باستطاعة املرأة احلصول على موافقة الزوج وشـراء           . أدىن للمرأة وضع  
األرض فإن ملكية العقار والسيطرة عليه تنتزعان منها تقريباً إذ يتعذر عليها تسجيلها بامسها              

  .وإمنا باسم زوجها إذا ما كانت متزوجة يف إطار نظام امللكية املشتركة

  احلق يف احلياة  -ياء   
وسوازيلند ليـست دولـة طرفـاً يف        .  من الدستور احلق يف احلياة     ١٥حتمي املادة     -٧٢

         الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             
وعقوبة اإلعدام ليست إلزامية وال ميكن أن تفرض إال علـى  . وما زالت تطبق عقوبة اإلعدام  

وال ميكن تنفيذ عقوبة اإلعدام     . ني جبرمية قتل دون ظروف خمففة أو جبرمية اخليانة        الكبار املدان 
  .إال مبوجب قرار هنائي صادر عن احملكمة العليا

ومن حق الشخص احملكوم عليه باإلعدام أن يلجأ إىل جلنة الرمحة ليطلب العفـو أو                 -٧٣
. عقوبة بالسجن مـدى احليـاة     ويف الواقع حتّول اللجنة عقوبة اإلعدام إىل        . ختفيف عقوبته 

ومنذ ذلك احلني ُحكم باإلعدام على مخسة       . ١٩٨٣وُنفذت عقوبة اإلعدام آخر مرة يف عام        
يستفد  ومل. وحولت العقوبات يف اثنتني وأربعني حالة إىل عقوبات بالسجن. وأربعني شخصاً

ـ   ١٩٩٨وقد ُحكم على أحدهم يف عام       . سجينان من تدابري التخفيف هذه     اين يف   وعلى الث
 ٢٠١١أما السجني الثالث فقد حكمت عليه احملكمة العالية باإلعدام يف عـام             . ٢٠٠٢عام  

ويف واقع األمـر تعـد      . فاستأنف الشخص قرار إدانته وعقوبته وال يزال استئنافه قيد النظر         
سوازيلند من الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام على صعيد التطبيق وإن كانت قد أبقت عليها               

  .انونيف الق
. وجييز الدستور مقروءاً مع قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة استخدام القوة الفتاكة            -٧٤
. تكون القوة الفتاكة شرعية إال إذا كانت معقولة ومربرة ومتناسبة يف مجيع الظـروف              وال

. ويشاع أن أفراد اخلدمات املنضبطة وحراس الغابات ينفذون عمليات إعدام خارج القـضاء  
 هذا التصور عدم وجود هيئات مستقلة للتحقيق فيما يظهر من حـاالت احلرمـان               ويغذي

  .التعسفي من احلق يف احلياة
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  حرية تكوين اجلمعيات وحقوق العمال  -كاف   
 من الدستور على التوايل حرية تكوين اجلمعيات وحقـوق          ٣٢ و ٢٥حتمي املادتان     -٧٥

كوين اجلمعيات حق األحزاب الـسياسية  ومن املسائل املتنازع فيها خبصوص حرية ت . العمال
حيظر األحزاب السياسية لكن املادة      وينبع اجلدل من أن الدستور ال     . يف الطعن يف االنتخابات   

 من الدستور تنص على أن االستحقاق الفردي هو أسـاس االنتخـاب أو التعـيني يف                 ٧٩
  .املناصب العامة

االسـتئناف   (نـول وآخري ر األ ـد الوزي ـجان سيتويل وآخرين ض   ة  ـويف قضي   -٧٦
جييز لألحزاب السياسية إيفاد مرشـحني يف        رأت احملكمة أن الدستور ال    ) ٥٠/٢٠٠٨رقم  

  .االنتخابات الوطنية
 من الدستور على حقوق العمال يف حريـة تـشكيل النقابـات             ٣٢وتنص املادة     -٧٧

د على مجيع   وقد صدقت سوازيلن  . واالنضمام إليها هبدف النهوض بأوضاع العمال ومحايتهم      
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية وأدجمتها يف تشريعاهتا الوطنية بواسطة قوانني أمهها            

ومع ذلك، استنتج مؤمتر    . ٢٠٠٠ وقانون العالقات الصناعية لعام      ١٩٨٠قانون العمالة لعام    
نظام العـام لعـام     العمل الدويل يف دورته الثامنة والتسعني أن قوانني البلد، ال سيما قانون ال            

، ال تتوافق وأحكام اتفاقية احلرية النقابية ومحايـة       ٢٠٠٨ وقانون قمع اإلرهاب لعام      ١٩٦٣
). ٩٨االتفاقية رقم (واتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية   ) ٨٧االتفاقية رقم   (حق التنظيم   

من قـانون قمـع     وطلبت احلكومة بدورها إىل منظمة العمل الدولية حتديد األجزاء املخالفة           
ويف تـشرين   . إال أن منظمة العمل الدولية مل حتدد تلك األجزاء حىت هذا التاريخ           . اإلرهاب
وتنفذ . ، زارت البلد بعثة ثالثية رفيعة املستوى، وقدمت البعثة توصيات  ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  .هذه التوصيات بواسطة احلوار االجتماعي مع الشركاء االجتماعيني

  عبريحرية الت  -الم   
 من الدستور حرية التعبري اليت تشمل حرية الصحافة وغريهـا مـن   ٢٤تكفل املادة     -٧٨

  .وسائط اإلعالم
وتوجـد إذاعـة    . ومتلك احلكومة حمطة إذاعية واحملطة التلفزيونية الوحيدة يف البلد          -٧٩

وتوجد سبع صحف وجملة شهرية واحدة ومجيعها على ملك . مسيحية على ملك جهة خاصة
وتؤدي وسائط  . وتغطي الصحافة املطبوعة اآلراء املعارضة اليت تنتقد احلكومة       . صةجهات خا 

  .اإلعالم دوراً قيماً يف مكافحة الفساد وتوعية املواطنني بقضايا حقوق اإلنسان
وتفتقر سوازيلند إىل تشريعات تنص صراحة على حق املواطنني يف احلصول علـى               -٨٠

  .املعلومات املوجودة يف حوزة الدولة



A/HRC/WG.6/12/SWZ/1 

19 GE.11-14946 

  االجتار بالبشر  -ميم   
وقعت سوازيلند اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                -٨١

 قانون مكافحة االجتار بالبشر وحظر هتريبهم هبـدف  ٢٠٠٩واعتمد يف عام    . وبروتوكوالهتا
رميتني بالسجن  وجيرِّم هذا القانون هتريب البشر واالجتار هبم ويعاقب على اجل         . تفعيل االتفاقية 
  .  عاما١٨ًمدة أقصاها 

.  فرقة عمل معنية مبنع االجتار بالبـشر وهتريبـهم         ٢٠١٠مارس  /وُشكِّلت يف آذار    -٨٢
وتتوىل فرقة العمل منع االجتار بالبشر من خالل التوعية العامة ومحاية ضحايا االجتار ودراسة              

  .أمناط االجتار يف اجلنوب األفريقي
وال تزال  .  حالة اجتار بالبشر وأبلغت الشرطة هبا      ٢٠كثر من   وحددت فرقة العمل أ     -٨٣

  .هذه احلاالت قيد التحقيق

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، والقيود  -رابعاً   

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -ألف   
 البـشري  أن فريوس نقص املناعة      ١٩٩٩أعلن جاللة امللك مسوايت الثالث يف عام          -٨٤

وأعقب ذلك ختصيص ميزانية حمددة لربنـامج االسـتجابة         . كالن كارثة وطنية  واإليدز يش 
وأنشئ بقانون من الربملان اجمللس الـوطين       .  واإليدز البشريالوطنية إىل فريوس نقص املناعة      

ويقدِّم هذا اجمللس الـدعم إىل      .  واإليدز البشريلالستجابة العاجلة إىل فريوس نقص املناعة       
ويكتسي هذا العنصر أمهية حامسـة    . البشري بفريوس نقص املناعة     شبكة األشخاص املصابني  

وباستطاعة الشبكة أيضاً تقدمي الدعم ملن ُشـخِّص لـديهم    . ملعاجلة مشكليت الوصم والتمييز   
  .، وذلك ملساعدهتم على أن يعيشوا حياة إجيابيةالبشريفريوس نقص املناعة 

 وأدجمت  البشريوس نقص املناعة    وطورِّت خدمات الكشف واملشورة املتصلة بفري       -٨٥
وحـىت هـذا   . يف خدمات صحية أخرى مثل خدمات الرعاية قبل الوالدة وعالج داء السل          

 يف املائة من السكان الختبار الكشف عن الفريوس وباتوا على بينـة            ٤٠التاريخ، خضع حنو    
شف عن الفـريوس  ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة مبا أن البلد ينفذ برناجماً للك        . من أمرهم 

وجيري تنفيذ برنامج الوقاية    . يف املرتل يف إطار مسح سكاين يهدف إىل قياس تفشي الفريوس          
 يف املائة من مرافق الرعايـة       ٨٥ من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، وتتوافر اخلدمات يف         

امة لألمم املتحدة    املتعلق بالدورة االستثنائية للجمعية الع     ٢٠١٠وأفاد تقرير عام    . قبل الوالدة 
 واإليدز بأن نسبة األطفال غري املصابني املولـودين مـن           البشريبشأن فريوس نقص املناعة     

وانضم البلد إىل ركـب     .  يف املائة  ٨٣أمهات مصابات مشاركات يف برنامج الوقاية بلغت        
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وعالوة على ذلك أدمج ختان الـذكور يف        . ٢٠١٥القضاء على إصابة األطفال حبلول عام       
  .البشرية الربامج الوطنية للوقاية من فريوس نقص املناعة حزم
وخبصوص العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي، توفر حكومة سوازيلند أدوية   -٨٦

وختصص كل عام ميزانية هلذا العالج إضافة إىل امليزانية العاديـة           . هذا العالج ملن حيتاجوهنا   
دورة االستثنائية للجمعية العامة بأن العـالج        عن ال  ٢٠١٠ويفيد تقرير عام    . لوزارة الصحة 

 يف املائة من األشخاص احملتاجني إليه علـى أسـاس           ٧٥مبضادات النسخ العكسي مقدم إىل      
غري . سوازيلند أشخاص على قوائم االنتظار    وال يوجد يف    . CD4 خلية من نوع     ٢٠٠تعداد  

املية واملتمثلـة يف بـدء العـالج        أن البلد اعتمد املبادئ التوجيهية اجلديدة ملنظمة الصحة الع        
 وهو يتوخى تعميم هذا العالج على مجيع املصابني CD4 خلية من نوع ٣٥٠باستخدام تعداد   

ويف هذا الصدد ارتفع عدد املرافق الصحية اليت توفر العـالج           . البشريبفريوس نقص املناعة    
       ٢٠١٠عـام    مرافق يف    ١٠٤ إىل   ٢٠٠٥ من مرفق واحد يف عام       مبضادات النسخ العكسي  

  .مبا يشمل املرافق الصحية اخلاصة والعامة
 يف املائة من الوالدات     ٨٢ بأن   ٢٠١٠وأفاد االستقصاء العام متعدد املؤشرات لعام         -٨٧

وقد ارتفعـت هـذه     . يف األعوام اخلمسة املاضية متت حبضور مقدمي رعاية صحية ماهرين         
، وهي نـسبة تفـوق      ٢٠٠٠ائة يف عام     يف امل  ٧٠ و ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٧٤النسبة من   

  .متوسط ما تسجله معظم البلدان األفريقية
ووضعت احلكومـة اسـتراتيجية     . وجنح البلد يف وقف تفشي املالريا وعكس أثرها         -٨٨

للتصدي للمالريا ونسقت أنشطة الشركاء اإلمنائيني حبيث شارك اجلميع يف تطبيق االستراتيجية            
 بأن نـسبة    ٢٠٠٨تقرير السنوي لربنامج املالريا الصادر يف عام        وأفاد ال . بتوجيه من احلكومة  

        ويف .  يف املائـة   ٩٧سكان املناطق املستهدفة احملميني بالرش الداخلي ذي اآلثار الباقية بلغـت            
 حالة وفاة مث حتسنت     ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٦٢، بلغت نسبة الوفيات املتصلة باملالريا       ٢٠٠١عام  

وأكد املخترب أن حـاالت املالريـا       .  حالة ١٠٠ ٠٠٠ات لكل    وفي ٥ فبلغت   ٢٠٠٨يف عام   
  .٢٠٠٨ يف عام ٧٣ إىل ٢٠٠١ حالة يف عام ٦٧٠تراجعت من 

        ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٧٩,٢وحتسن صايف التسجيل يف املدارس االبتدائية من          -٨٩
ادرة اخلاصـة   ويعزى هذا التحسن يف معظمه إىل اعتماد املب       . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٩٧إىل  

. ٢٠٠٩ وإقرار التعليم االبتدائي اجملاين منذ عـام         ٢٠٠٢باألطفال اليتامى والضعفاء يف عام      
          ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨وأفاد تقرير االستقصاء املتعلق بنظـام معلومـات إدارة التعلـيم للفتـرة             

 االبتدائي يف    من اليتامى والضعفاء كانوا منتفعني هبذا املخطط يف التعليم          طفالً ٨٥ ٥٣٠بأن  
  .٢٠١٥ويعمل البلد على تعميم التعليم االبتدائي اجملاين حبلول عام . ٢٠٠٩عام 
. سوازيلند تقدماً كبرياً يف زيادة عدد النساء املوظفات يف القطاع العـام           وأحرزت    -٩٠

وبلغت هـذه   . يف املائة من موظفي القطاع العام      ٤٧، كانت النساء ميثلن     ٢٠٠٦ويف عام   
 يف  ٥٢ويستشف من ذلك أن البلد قادر على بلوغ نـسبة           . بعد سنتني يف املائة    ٤٩النسبة  
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غري أن أداء القطاع  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٣ متشياً مع اهلدف     ٢٠١٥املائة حبلول عام    
اخلاص ال يسري صوب هذا اهلدف على النحو املتوقع، إذ يسجل اجتاه هبوطي مستمر قـدر                

  .  يف املائة يف األعوام السابقة٣٣ مقارنة بنسبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الفترة  يف املائة يف٢٩بنسبة 
وحيتجـز األطفـال    . وختصص اخلدمات اإلصالحية امللكية مدرسة لتعليم األطفال        -٩١

  .اجلاحنون مبعزل عن الكبار
ويدرس مجيع األطفال السجناء يف هذه املدرسة اليت تتبع السياسة التعليمية الوطنيـة               -٩٢

ويتماشى تعليمهم يف جوهره مع ما يـدّرس يف املـدارس احلكوميـة،             . املعتمدةواملقررات  
ويرتدي هؤالء التالميذ يف املدرسة البدلة املدرسـية        . وخيضعون لالمتحانات اخلارجية ذاهتا   

وتضم املدرسة صـفوفاً مـن األول إىل        . كما يرتدي املدرسون أيضاً لباس التدريس العادي      
واملدرسة مسجلة أيضاً كمركز امتحانات     . لتعليم إليها متفقدين  وترسل وزارة ا  . الثاين عشر 
  .وُيسمح لتالميذها باملشاركة يف األنشطة الرياضية مع سائر مدارس البلد. خارجية

ويف هناية مدة العقوبة، تتصل اخلدمات اإلصالحية باملدارس املوجـودة يف منـاطق               -٩٣
فرج عنهم قريباً كي يتسىن هلم مواصلة       سكن أولئك األطفال حبثاً عن أماكن إليداع من سي        

غري أن اخلدمات اإلصالحية تواجه صعوبة يف إجياد أماكن يف املـدارس الرمسيـة              . تعليمهم
  .لألطفال الذين ُيكملون مدة سجنهم يف منتصف العام الدراسي

  التحديات والقيود  -باء   
تحـديات  واجهت سوازيلند على مدى السنوات العشر املاضـية سلـسلة مـن ال        -٩٤

      .  يف املائـة سـنوياً     ٢االجتماعية االقتصادية أسفرت عن معدل منو اقتصادي باهت ينـاهز           
وأفاد تقرير االستقصاء   . ومن نتائج النمو االقتصادي املتدين ارتفاع مستويات الفقر يف البلد         

شون  بأن نسبة من يعي    ٢٠١٠-٢٠٠٩املتعلق بدخل األسر املعيشية وإنفاقها والصادر يف عام         
        يف املائـة املـسجلة يف   ٦٩وميثل هذا اخنفاضاً من نسبة . املائةيف  ٦٣دون خط الفقر بلغت     

  .٢٠٠١-٢٠٠٠الفترة 
ويفيد املكتب اإلحصائي املركزي    . وال يزال معدل وفيات األطفال والرضع مرتفعاً        -٩٥

 يف عـام    من املواليـد األحيـاء     ١ ٠٠٠ حاالت لكل    ١٠٦بأن معدل وفيات األطفال بلغ      
، ١٩٩٧ويف عـام    . ٢٠٠٧ من املواليد األحياء يف عام       ١ ٠٠٠ حالة لكل    ١٢٠ و ١٩٩٧

 من املواليد األحياء وارتفعت هـذه       ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٧٨كان معدل وفيات الرضع     
  . من املواليد األحياء١ ٠٠٠ حالة لكل ٨٥ إىل ٢٠٠٧النسبة يف عام 

 أم  ١٠٠ ٠٠٠ حالـة لكـل      ٣٧٠ات  ، كان معدل وفيات األمه    ٢٠٠٠ويف عام     -٩٦
وتدل القرائن على أن    .  أم ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٥٨٩ إىل   ٢٠٠٧وارتفعت النسبة يف عام     
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اإليدز يف صفوف النساء احلوامل يؤثر سلباً على معـدل          /تفشي فريوس نقص املناعة البشري    
  .وفيات األمهات

سيما يف ضوء ظهور      ال يزال داء السل يشكل خطراً على الصحة العامة يف البلد          وال  -٩٧
وعالوة على ذلـك، يالحـظ تزايـد        . حاالت مقاومة للدواء وارتفاع عدد هذه احلاالت      

  .األمراض غري املعدية يف البلد
ورغم أن سوازيلند صدقت على معظم الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،             -٩٨

ومل تقدم سوازيلند   . ذ املعاهدات فإن البلد مل يِف بالتزامه بتقدمي تقارير إىل هيئات رصد تنفي          
سوى تقريرها األويل إىل جلنة حقوق الطفل، وقدمت آخر تقاريرها الدورية إىل جلنة القضاء              

وعالوة على ذلك، مل تتـابع احلكومـة التوصـيات     . ١٩٩٧على التمييز العنصري يف عام      
ق الطفل وجلنـة    واالقتراحات املقدمة يف املالحظات اخلتامية الصادرة عن كل من جلنة حقو          

وقد اكتمل التقرير األويل والتقرير الدوري األول املتعلقـان         . القضاء على التمييز العنصري   
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وسوف يقدمان إىل هيئة رصد املعاهدة يف      

  .غضون هذا العام
يف معدل تسجيل البنـات     وصا. وتروج احلكومة لتعليم البنات على مجيع املستويات        -٩٩

غري أن إمجايل معدل تسجيل البنات أدىن منه لدى         . يف املعاهد الثانوية أعلى منه لدى األوالد      
وُيعزى ذلك إىل عوامل اجتماعية كثرية منها محل املراهقات، وعبء رعاية األقارب            . األوالد

د أن تعلـيم األوالد  املرضى الواقع على كاهل البنات، والزواج املبكر، وما يسود من اعتقـا         
  .استثمار أفضل من تعليم البنات ألن البنت ستغادر األسرة عند الزواج ولن تساهم فيها

ومع ذلك  . وحيمي الدستور احلق يف حماكمة عادلة وسريعة يف غضون وقت معقول            -١٠٠
دد وأفضى هذا التأخري إىل زيادة ع     . متضي على القضايا اجلنائية مدة طويلة قبل بدء احملاكمة        

وسبب هذا التأخري هو االفتقار إىل نظام إلدارة القـضايا          . السجناء احملتجزين رهن احملاكمة   
وسعياً . ونقص املوظفني القضائيني وطول قوائم االنتظار ونقص القاعات وجتذر ثقافة التأجيل    

إىل احلد من التأخري يف فصل القضايا، تعكف احملكمة العالية على تعديل قواعـدها هبـدف                
اء نظام إلدارة القضايا، كما ُعني موظفون قضائيون إضافيون وأُعيد جتهيز احملاكم بزيادة             إرس

  .عدد القاعات وحجمها
وال يشكل التثقيف واإلعالم املتعلقان حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها جـزءاً مـن       -١٠١

  .كية، وخدمة الشرطة امللكية واخلدمات اإلصالحية املل)أمبوتفو(تدريب قوات الدفاع 
وتعاين املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان نقصاً يف املوارد بسبب الصعوبات املاليـة،              -١٠٢

وعالوة على ذلـك،    . وهو ما عطل جهودها الرامية إىل إنشاء أمانة لتنفيذ براجمها وأنشطتها          
. توجد تشريعات تكمل األحكام الدستورية املتعلقة باملؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان            ال
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احلكومة على صياغة مشروع قانون مفوضية حقوق اإلنسان ومشروع مدونة لقواعد           وتعمل  
  .السلوك القيادي تنفيذاً لألحكام الدستورية

ويواجه موظفو إنفاذ القانون صعوبة يف التوفيق بني إنفاذ أحكام قانون قمع اإلرهاب   -١٠٣
  .ياتسيما احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمع ومحاية حقوق اإلنسان ال

وتواجه حكومة سوازيلند أزمة ضريبية جنمت عن اخنفاض اإليرادات املتأتيـة مـن               -١٠٤
وتؤثر  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل     ١١االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي بنسبة تعادل       

الضعفاء األزمة الضريبية تأثرياً سلبياً على الربامج االجتماعية مبا فيها منحة األطفال اليتامى و            
ومتثلـت  . ومنحة الشيخوخة وبرامج أخرى ذات أمهية بالنسبة إىل التمتع حبقوق اإلنـسان           

استجابة السلطات يف وضع خريطة طريق للتعديل الضرييب، وطُلب إىل موظفي صندوق النقد     
، وافق صندوق النقد الدويل على برنامج       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٤ويف  . الدويل رصد تنفيذها  

د وخاضع لرصد املوظفني، وهو برنامج يتوخى الشروع يف تدابري التعـديل            خاص بسوازيلن 
الضرييب الالزمة، مع احلرص يف اآلن ذاته على محاية قطاعي التعليم والصحة واإلنفاق لفائدة              

  .الفقراء واالرتقاء باإلدارة املالية العامة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -خامساً  
، ٢٠٠٧ويف عام   . إن القضاء على الفقر املدقع هو أوىل أولويات حكومة سوازيلند           -١٠٥

وخطة العمل هذه هي الوثيقـة      . اعتمدت احلكومة خطة العمل االستراتيجية للحد من الفقر       
وتطبق احلكومة استراتيجيات كبرية هبـدف      . الرئيسية لتفعيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية     

  :القضاء على الفقر
جيب أن تتوافق مجيع مقترحات املشاريع املعروضة التماساً للتمويل مع خطة      )أ(  
  .العمل هذه
االستثمار يف تطوير البنية األساسية يف البلد، وهو ما ساهم إسهاماً هـائالً               )ب(  

وتشمل أمثلة البنية األساسية شبكة     . أيضاً يف النمو االقتصادي من خالل استحداث الوظائف       
  .خدمات السكك احلديدية ومنافع من قبيل الكهرباء واملياه والتصريفالطرقات و

جنحت سوازيلند، مبساعدة خارجية، يف تنسيق برنامج الكهربـة الريفيـة             )ج(  
  :وقد حقق الربنامج الفوائد التالية. الرامي إىل توسيع شبكة الكهرباء الوطنية يف املناطق الريفية

مضخات املياه يف إطار شبكات املياه      بات باستطاعة سكان األرياف تشغيل       '١'
 ؛الريفية من أجل توفري املاء النقي ومياه الري للزراعة صغرية النطاق

 ؛توفري املرافق التعليمية لتهيئة بيئة مالئمة للتعلم '٢'
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توفري مرافق الرعاية الصحية من أجل حتسني مستويات الـصحة ومـوارد             '٣'
 ؛الرزق

دف املسامهة يف التنمية االجتماعيـة      اعتماد برنامج للمشاريع بالغة الصغر هب      '٤'
واالقتصادية املستمرة عن طريق تنمية قدرات أفقر الـسوازيني يف املنـاطق            

 .الريفية وضواحي املدن بتركيز خاص على النساء

ووضعت احلكومة برامج تركز على الوقاية من داء السل واألمراض غـري املعديـة                -١٠٦
اص بداء السل تركيزاً خاصـاً علـى مـشاركة          ويركز الربنامج اخل  . وعالجها ومكافحتها 

وأُقيمت شـراكة   . اجملتمعات احمللية واجملتمع املدين باتباع هنج العالج اخلاضع ملراقبة مباشرة         
وطنية من أجل وقف انتشار داء السل، مما دعم بقدر أكرب دور اجملتمع املدين يف االسـتجابة                 

زيز تشخيص داء السل وتدريب مقـدمي       وتشمل االستراتيجيات األخرى تع   . إىل هذا الداء  
  .الرعاية الصحية وتوفري اخلدمات ذات الصلة على صعيد املناطق

ويوجد يف سوازيلند مستشفى متخصص يف إدارة السل املقـاوم لألدويـة، وهـو                -١٠٧
املشرف على تنسيق االستجابة الوطنية يف هذا اجملال ومقدم الدعم الـتقين إىل املستـشفيات        

  .خرىاإلقليمية األ
يستهان به يف التصدي لداء السل، على حنو ما جيسده حتـسن             وأحرز البلد جناحاً ال     -١٠٨

ديسمرب / يف املائة يف كانون األول     ٨٧وقد بلغ معدل الكشف عن حاالت اإلصابة        . املؤشرات
وبلغ معدل جناح العالج    . ٢٠٠٥ديسمرب  / يف املائة يف كانون األول     ٥٠ وقد كان دون     ٢٠١٠
وتواصل احلكومة شراء أدوية الـسل والـسل        . ٢٠١٠ديسمرب  /ائة يف كانون األول    يف امل  ٦٨

  .املقاوم لألدوية وتتجنب نفاذ املخزونات باتباع نظم الشراء املعتمدة من منظمة الصحة العاملية
. وخبصوص األمراض غري املعدية، تبذل جهود يف سبيل بلـورة اسـتجابة شـاملة               -١٠٩

ود العاملية اليت تتزعمها منظمة الصحة العاملية اليت ناشدت البلدان          وتسترشد هذه العملية باجله   
  .إعادة التركيز على هذا الوباء الناشئ

وتوفر احلكومة جماناً خدمات الرعاية قبل الوالدة ساعية إىل احلد من وفيات األمهات               -١١٠
 محلـة   ٢٠٠٩وعالوة على ذلك، أطلقت احلكومة يف عـام         . وختفيض نسبة املواليد األموات   

وتشدد هذه احلملة على أمهيـة املـشاركة        . لإلسراع يف ختفيض وفيات األمهات يف سوازيلند      
  .اجملتمعية يف جهود تشجيع النساء على زيارة مرافق الوضع والرعاية قبل الوالدة

ويف معرض احلديث عن وفيات الرضع واألطفال جتدر اإلشارة إىل وجود برنـامج               -١١١
فه وقاية الرضع واألطفال من اإلصابة والوفاة بسبب أمراض ميكن          وطين موسع للتحصني هد   

ويبني االستقصاء العام متعدد املؤشرات تسجيل حتسن كبري يف جمـال           . الوقاية منها بالتطعيم  
  .وتشتري احلكومة مجيع اللقاحات املوصى هبا مبا يشمل اللقاحات اجلديدة. التحصني
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  نيةبناء القدرات واملساعدة التق  -سادساً  
  :تلتمس حكومة سوازيلند الدعم يف اجملاالت التالية  -١١٢

املساعدة على متكني املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان من تشكيل أمانة تتيح             )أ(  
هلا أداء واليتها الدستورية املتمثلة يف التوعية حبقوق اإلنسان وتـدريب القـوات املنـضبطة          

  .انوغريها من أجهزة الدولة يف جمال حقوق اإلنس
تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات فيما يتصل بتقدمي التقارير إىل هيئات             )ب(  

املعاهدات ومبتابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات الصادرة عن اإلجراءات اخلاصة وآليـات           
  .األمم املتحدة مبا يشمل الرصد الوطين لتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  .ستراتيجية وطنية حلقوق اإلنسانوضع خطة عمل ا  )ج(  
تكثيف أنشطة التثقيف والتوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملوجهة إىل عامة            )د(  

  .الناس واجلهات املعنية
تقدمي الدعم يف مواءمة القوانني الوطنية مع االتفاقيات الدوليـة حلقـوق              )ه(  

  .اإلنسان والدستور

        
  


