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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةلثانيةالدورة ا
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية       
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  *سوازيلند    

عملية املعنية إىل   هات   جهة من اجل   ١٢  املقدمة من  )١(للمعلومات هذا التقرير هو موجز     
يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس          هو  و. االستعراض الدوري الشامل  

يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية             وال. سانحقوق اإلن 
وقد . أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة        األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال     

النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقـي  هناية ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمـددة        .  على النصوص األصلية دون تغيري     قدر اإلمكان 

معلومات عن هـذه    املعنية  اجلهات  إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي            أو
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة          . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف          .  املعلومات الواردة  اليت تتضمن مجيع  
  .اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

أفادت منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيا والتحالف العاملي من أجل مـشاركة               -١
 أن سـوازيلند قـد      ٤ والورقة املشتركة    ٢ والورقة املشتركة    ١رقة املشتركة   املواطنني والو 

وأشارت منظمة  . )٢(صدقت على الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان        
العمل من أجل جنوب أفريقيا إىل ما أحرز من تقدم حمدود يف جمال تنفيذ تلـك الـصكوك                  

 مجيع املعاهدات الدولية املتبقية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،          وأوصت سوازيلند بأن تنضم إىل    
سيما الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختيـاري األول           وال

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            
  .)٣(املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   

أشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة إىل أن الدستور يـنص               -٢
على نظام قانوين مزدوج يقر بكل من مبادئ القانون العريف السارية يف سوازيلند ومبـادئ               

  .)٤(القانون العام الروماين اهلولندي وقواعده
 أعاد احلماية األساسية وتضمن يف      ٢٠٠٥ أن دستور عام     ١ يف الورقة املشتركة     وجاء  -٣

 أن هذه الشرعة ال تنص على حقـوق        ٤وتفيد الورقة املشتركة    . )٥(فصله الثالث شرعة حقوق   
اقتصادية أو اجتماعية وتكتفي باإلشارة إىل هذه احلقوق يف املبادئ التوجيهية لسياسة الدولـة،              

والحظت منظمة العمل من    . )٦( ميكن التقاضي من أجل إعمال هذه احلقوق       وهو ما يعين أنه ال    
أجل جنوب أفريقيا أن قوانني عرفية ومدونة كثرية تنظم احلياة اليومية ألفراد شعب سـوازيلند               

والحظت املنظمة أيـضاً    . )٧(تتفق مع مبدأ محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليه يف الدستور          ال
هات مثل االحتاد األورويب واألمم املتحدة والكومنولث مساعدة مالية         أن سوازيلند تلقت من ج    

هامة وزيادة يف املوارد املخصصة للربنامج الذي وضع يف الفترة األخرية إلصـالح املنظومـة               
  .)٨( مشروع قانون يف انتظار املصادقة من جانب الربملان١٠٠القانونية، وأن أكثر من 

إىل أن األحكام الصادرة عن احملكمة العالية وحمكمـة     وأشارت منظمة العفو الدولية       -٤
املتعلقة مبسائل دستورية مل تساهم، عدا يف بعض احلاالت االسـتثنائية، يف            واالستئناف العليا   

  .)٩(إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق حبماية احلقوق املعرضة للخطر
 ينص على ٢٠٠٥وأشارت منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيا إىل أن دستور عام     -٥

غري . أنه مل يعد جيوز مللك سوازيلند أن حيكم باملراسيم أو أن يأمر حبل الربملان حسب مشيئته              
 يف املمارسة إىل تقييد احلقوق      يؤديأن الدستور يؤكد احتكار امللك للسلطة، وهو احتكار         

  .)١٠(السياسية ألفراد شعب سوازيلند
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، الذي ظل ميثل القـانون      ١٩٧٣لك لعام    أن إعالن امل   ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٦
 سنة، كان من املفترض أن ُيلغى بشكل تلقائي مبجـرد دخـول دسـتور               ٣٣األعلى ملدة   

وتفيـد  .  إصدار صك قانوين   استوجب حيز النفاذ، غري أن إبطال هذا اإلعالن         ٢٠٠٥ عام
ت، حيـث إن     أن هذا اإلعالن ال يزال، من الناحية العملية، قائم الـذا           ١الورقة املشتركة   

  .)١١(زالت تستند إليه كثرياً ولو بشكل غري مباشر مااحلكومة 

  اإلطار املؤسسي والبنية املؤسسية حلقوق اإلنسان  -جيم   

 يف أُنـشئت  أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامـة  ٤تفيد الورقة املشتركة    -٧
 يف وجـه انتـهاكات حقـوق        ، غري أهنا مل تضطلع بأي دور بارز وظلت صامته         ٢٠٠٩ عام

وجـاء يف   . )١٢(اإلنسان املرتكبة من جانب موظفني حكوميني وجهات فاعلة غري تابعة للدولة          
 أن والية اللجنة غري واضحة ألن الربملان مل يصدر حـىت اآلن أي تـشريع                ٤الورقة املشتركة   

ة حبقـوق اإلنـسان      أن مكاتب جلنة سوازيلند املعني     ٤وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٣(لتفعيلها
واإلدارة العامة تقع يف جممع قدمي تنظمه القوانني العرفية وخيضع لسلطة أفراد اجلـيش الـذين                

والحظت . )١٤(يؤمنون حراسة املدخل الرئيسي وميكنهم، بالتايل، منع أفراد معينني من الدخول          
ة وعمليات اإلخـالء     أن املسائل اليت ختضع لسلطة امللك، مثل انتزاع امللكي         ٤الورقة املشتركة   

  .)١٥(القسري، هي مسائل خترج مبوجب الدستور عن نطاق صالحيات اللجنة
 بإنشاء وحدة التنسيق الوطنية املعنية بـشؤون األطفـال          ٣وتنوه الورقة املشتركة      -٨

غري أهنا تـشري إىل أن هـذه   . وبالدور اهلام الذي أدته هذه الوحدة يف تعزيز حقوق األطفال      
ىل األموال الكافية وأن واليتها غري واضحة فيما يتعلق مبجاالت عدة، من بينها الوحدة تفتقر إ
  .)١٦(مجع البيانات

 إىل أن اإلجراء الذي اختذته سوازيلند بإنشاء جلنة مكافحـة           ٤وتشري الورقة املشتركة      -٩
ها  تبني أن هذه اللجنة بصدد فقـدان مـصداقيت   التجربةغري أن   . الفساد هو إجراء جدير بالثناء    

وتفيد الورقة أن استقالل اللجنة هو أيـضاً حمـل   . ألهنا تتعاطى مع قضايا الفساد بصفة انتقائية  
 كذلك أن اجلمهور    ١وتفيد الورقة املشتركة    . )١٧(اشكوك نظراً لتدخل رئيس الوزراء يف أعماهل      

ول علـى   عامة وحىت الربملان ال جيوز هلما إبداء أي رأي بشأن إنفاق امللك، وال ميكنهما احلص              
كما تفيد الورقة أن حسابات ديوان      . أية معلومات خبصوص األموال املخصصة لألسرة امللكية      

  .)١٨(امللك املسؤول عن تدبري شؤون األسرة امللكية ورعايتها ال ختضع ألي مراجعة
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

 إىل أن سوازيلند لديها سجل متواضع فيما يتعلق بتقدمي          ةأشارت منظمة العفو الدولي     -١٠
وأوصت الورقة  . )١٩(تقاريرها عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان        

 بأن تتعاطي سوازيلند مع هذه املسألة جبدية وأن تفي بالتزاماهتا بتقدمي التقـارير              ١ املشتركة
  .)٢٠(جب خمتلف الصكوك الدوليةمبو

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -١  

أشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة إىل أن الدستور ال ينص               -١١
  .)٢١(امليول اجلنسي كسبب من أسباب التمييز وألزوجية على احلالة ا

 سوازيلند يكرس سلطة الرجـل ومتـشبث         أن جمتمع  ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -١٢
عترب املرأة، يف القانون العريف، إنساناً قاصراً مدى احلياة؛ فهي تكون           وُت. بعاداته ومبادئ دينه  

. )٢٢( إىل الزوج بعد زواجهـا      عليها لوصاية تنتقل ا   إىل أن  حتت وصاية األب خالل طفولتها    
والحظت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة أن الدستور يتضمن حكمـاً             
يتعلق باملساواة وينص على املعاملة املتساوية بني الرجل واملرأة، وأشارت إىل أن سـوازيلند              

نسانية هتدف إىل حتقيق التوازن بني       سياسة وطنية تتعلق باملسائل اجل     ٢٠١٠اعتمدت يف عام    
 من الدستور تنص أساساً على إعمـال        ٢٨ أن املادة    ٢وتبني الورقة املشتركة    . )٢٣(اجلنسني

 سوازيلند جلنـة     بأن تنشئ  ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٤(حقوق املرأة رهناً بتوافر املوارد    
اليت ختل حبقوق املرأة وحترص على      إلصالح املنظومة القانونية تكلف بتقييم ومراجعة القوانني        
  .)٢٥(هتااإلغاء القوانني العرفية التمييزية واليت تقيد حقوق املرأة وحري

 أن املرأة ال ميكنها التعبري عن آرائها حبرية، حىت إذا تعلـق             ٢وتفيد الورقة املشتركة      -١٣
جملتمع مفـاده أن  األمر مبسائل هتمها مباشرةً، ويعزى ذلك بدرجة كبرية إىل تصور سائد يف ا          

  .)٢٦( من حيدد مصري املرأة هوالرجل
 أن القانون العريف، الذي يـنظم احلـق يف اسـتخدام            ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -١٤

وأفـادت جلنـة    . )٢٧(األراضي املشاعة وملكيتها، حيد من حق املرأة يف التمتع هبذه األراضي          
أجل جنـوب أفريقيـا كـذلك أن        ومنظمة العمل من     ٢حقوق اإلنسان والورقة املشتركة     

من تـسجيل ممتلكاهتـا     من القانون املتعلق بتسجيل صكوك امللكية مينع املرأة         ) ٣(١٦ املادة
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 /شـباط  ورغم أن احملكمة العليا يف سوازيلند أعلنت، يف قـرار صـادر يف               .بامسها اخلاص 
يع مـن أجـل     ، أن هذه املادة خمالفة للدستور، فإن الربملان مل يصدر أي تشر           ٢٠١٠ فرباير
وأضافت جلنة حقوق اإلنسان أن هذا املنع يقتصر على األفراد املتزوجني مبوجب            . )٢٨(إلغائها

 بأن تعدل سوازيلند قوانينها على حنو يكرس        ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٩(القانون املدين 
  .)٣٠(حق املرأة يف ملكية األرض

 من الدستور حتمي حقوق     ٣٤ املادة    أنه على الرغم من أن     ٢وتفيد الورقة املشتركة      -١٥
الزوجة يف أن ترث من شريك حياهتا، مثة اختالفات نظرية خبصوص إثبات الزجيات املعقودة              

 بـأن تعتمـد سـوازيلند       ٢لذا توصي الورقة املشتركة     . )٣١(فعالً مبوجب القوانني العرفية   
وضـع املـرأة    من شأنه أن يثري شكوكاً حول        تشريعات وتدابري أخرى لوضع حد لكل ما      

 أن عدداً كبرياً مـن نـساء        ٢وتفيد الورقة املشتركة    . )٣٢(املتزوجة مبوجب القوانني العرفية   
، وهـو   تثبـت زواجهـن   حيملن شـهادة     سوازيلند املتزوجات مبوجب القانون العريف ال     

 ٢وتفيد الورقـة املـشتركة   . )٣٣(يعرضهن يف حاالت كثرية ملشاكل عدة إثر وفاة الزوج    ما
 االبن البكر على األرملـة، وهـو        يث مبدأ أفضلية  سوازيلند ُتطبق يف جمال املوار    كذلك أن   

  . )٣٤(جيرد املرأة من ممتلكاهتا ما
 وظائف أن الفرص املتاحة للمرأة يف مكان العمل لشغل          ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -١٦

رأس هيئة مـن    فال وجود يف سوازيلند المرأة واحدة ت      . متكافئة مع الرجل  مرتفعة األجر غري    
 أيضاً إىل حرمان املرأة من شغل مناصب     ٢وتشري الورقة املشتركة    . )٣٥(اهليئات شبه احلكومية  

  .)٣٦(الرئاسة أو القيادة وإىل ضعف متثيلها يف جهاز القضاء
يزالـون    الـزواج ال   إطـار  أن األطفال املولودين خارج      ٢وتفيد الورقة املشتركة      -١٧

وقـد  . )٣٧(صراحة مثل هذا التـصنيف    مينع  رغم أن الدستور    " أطفاالً غري شرعيني  "يعتربون  
يلزم من تدابري تشريعية وغـري تـشريعية          بأن تتخذ سوازيلند ما    ٣أوصت الورقة املشتركة    

  .)٣٨(إللغاء هذا التصنيف مبوجب األعراف واملمارسة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
جيوز حرمان    من الدستور تنص على أنه ال      ١٥ ن املادة  أ ١جاء يف الورقة املشتركة       -١٨
وأشـارت  . )٣٩("للفرد احلق يف احليـاة    "نص على أن     من حقه يف احلياة، بدالً من أن ت        الفرد

من الدستور ُتجيز استخدام القوة املميتة يف ظروف        ) ٤(١٥منظمة العفو الدولية إىل أن املادة       
  . )٤١(تلغ عقوبة اإلعدام  سوازيلند مل أن١والحظت الورقة املشتركة . )٤٠(حمددة
 إىل حاالت مزعومة تتعلق بقتل أفـراد علـى يـد أفـراد              ٣ الورقة املشتركة    وأشارت  -١٩

سوازيلند بأن تنشئ جلاناً للتحقيق يف مجيع حاالت القتل علـى يـد أفـراد               ت  صوأو،  )٤٢(الشرطة
 بـأن   ١الورقة املـشتركة    وأوصت  . )٤٣(الشرطة واجليش واملؤسسات اإلصالحية وحراس الغابات     

  .)٤٤(تنشر سوازيلند نتائج خمتلف التحقيقات املاضية واملقبلة املتعلقة حباالت الوفاة يف خمافر الشرطة
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 كذلك عن حاالت أُصيب فيها مواطنون برصاص أفراد         ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٢٠
تعون، مبوجب قانون الصيد الذين يتم ) حراس الغابات (الشرطة املكلفني حبراسة املناطق احملمية      

، باحلصانة من املالحقة القضائية عن قتل أي شخص يشتبهون يف قيامه بنـشاط          ١٩٩١ لعام
 إىل أن األشخاص الذين يتصرفون حتت ٤وأشارت الورقة املشتركة . )٤٥(القنص غري املشروع

 بأن  ١كة  أوصت الورقة املشتر  و. )٤٦(إمرة أحد حراس الغابات يتمتعون أيضاً بنفس احلصانة       
  . )٤٧(ل سوازيلند قانوهنا املتعلق بالصيدتعدِّ
والحظت منظمة العفو الدولية أن الدستور حيظر التعذيب أو املعاملـة أو العقوبـة                -٢١

وجاء . )٤٨(الالإنسانية أو املهينة وأوصت بأن تسن سوازيلند تشريعاً يعرف التعذيب وجيرمه           
هك بشكل مستمر من جانب قوات األمن العـام          أن هذه األحكام ُتنت    ١يف الورقة املشتركة    

املناديـة بالتعدديـة     حيث إن أعضاء احلركات التقدمية       وأفراد الشرطة احمللية بوجه خاص،    
وأشارت منظمة العفو الدولية . )٤٩(زالوا يتعرضون لتلك املمارسات السياسية وبالدميقراطية ما 

 ٢٠١٠سـبتمرب  / أيلول٨ الوزراء يف   كذلك إىل تعليقات أدىل هبا رئيس      ٤والورقة املشتركة   
وأشارت . )٥٠(ومفادها أن التعذيب ميكن اعتباره يف ظروف معينة شكالً من أشكال العقوبة           

 وأضافت الورقـة    )٥١( أن أفراد الشرطة خيضعون النساء أيضاً للتعذيب        إىل ٢الورقة املشتركة   
دولة وأوردت أمثلـة علـى    أن األطفال يعانون أيضاً من التعذيب الذي ترعاه ال        ٣املشتركة  

تالحق أمام القضاء أي موظـف مـن          أن الدولة مل   ١وجاء يف الورقة املشتركة     . )٥٢(ذلك
موظفيها املتهمني بالتعذيب، والحظ التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني أن ضحايا            

اءاهتم املتعلقة ميكنهم اللجوء إىل هيئة مستقلة تنظر يف ادع العنف الذي يرتكبه أفراد الشرطة ال     
يلزم من تـدابري      بأن تتخذ سوازيلند ما    ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٥٤(بتعرضهم للتعذيب 

  . )٥٥(للتحقيق يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ومقاضاة أفراد قوات األمن املسؤولني عنها
توجـه  يودعون يف االحتجـاز دون أن         أن األفراد كثرياً ما    ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢٢

  .)٥٦( من الدستور تنص على محاية حق الفرد يف احلرية١٦ إليهم أي هتم، وذلك رغم أن املادة
 إىل أن املـرأة تتعـرض للتغـرمي         ٢ والورقة املشتركة    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣

) the water party(أفراد يشاركون يف إقامة املهرجانات التقليدية       واالعتداء والتحرش على يد     
وأوصـت  . )٥٧(ا غري حمجبة أو ألهنا ترتدي بنطاالً فضفاضاً، وما إىل ذلك من األسباب            ألهن

 وأن تـشرع يف  هؤالء األفـراد  بأن ترفع سوازيلند احلصانة اليت يتمتع هبا ١الورقة املشتركة  
  .)٥٨(إصالح املنظومة القانونية لتحديد األعراف اليت ختالف الدستور

 إىل ارتفاع معدل العنف املرتيل املسلط على املرأة وإىل          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤
 أن ٢والحظت الورقة املـشتركة  . )٥٩(عدم وجود أية آليات حكومية للتصدي هلذه الظاهرة    

تتعاطى مع هذه املسائل جبدية، فهي تعترب أن العنف املرتيل هو شأن خاص يعـاجل             الشرطة ال 
 إىل أن هذه الرتعات العنيفة تغـذيها        ٢تركة  وأشارت الورقة املش  . )٦٠(على مستوى األسرة  

كما الحظت الورقة   . )٦١( الدولة، مبن فيهم القضاة، وقدمت أمثلة على ذلك        وبيانات موظف 
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ع للحد من اجلرائم    ِض هو مشروع وُ   ، أن مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية      ٢ املشتركة
الغتصاب يف إطار الزواج، غري أن      اجلنسية كالعنف املرتيل واالغتصاب والتحرش اجلنسي وا      

 ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٢( سنوات ٤على  مل ُيحوَّل إىل قانون نافذ منذ ما يزيد         النص  
بأن تضع سوازيلند النص املتعلق باجلرائم اجلنسية يف صيغته النهائية وأن جترم النقل املتعمـد               

  .)٦٣(اإليدز/للعدوى بفريوس نقص املناعة البشري
وفيما عدا غرفة .  أن األطفال يتعرضون يومياً لالعتداء اجلنسي٣د الورقة املشتركة وتفي  -٢٥

تفتقر سـوازيلند إىل حمـاكم   تتعاطى مع األطفال حسب خصوصياهتم،   تابعة للمحكمة العالية    
  .)٦٤(متخصصة يف شؤون األطفال وإىل موظفني مدربني خيتصون بالقضايا املتعلقة باألطفال

رت وازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة أن سوازيلند أصد        وأفادت جلنة س    -٢٦
غـري أن الورقـة     . )٦٥(هتريب األشخاص واالجتار هبـم     القانون املتعلق مبنع     ٢٠١٠ يف عام 
من أجل توعيـة    التثقيف العام    الحظت أن الدولة عليها أن تفعل املزيد يف جمال           ٣ املشتركة

  .)٦٦(اجلمهور بظاهرة االجتار بالبشر
وأشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة إىل وضـع برنـامج               -٢٧

  . )٦٧(٢٠١٢-٢٠٠٨العمل املتعلق بالقضاء على عمل األطفال للفترة 

وأشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامـة إىل أن سـوازيلند               -٢٨
 حقوق األشخاص املـصابني  لتزايد حاالت انتهاكدي  وضعت برناجماً للحماية من أجل التص     

  .)٦٨(باملهق وحرياهتم
وأشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة إىل أن العقوبة البدنية              -٢٩

هي ممارسة تقليدية مشروعة ومقبولة ومنتشرة على نطاق واسع يف األسرة ويف املدرسة ويف              
ارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبـة البدنيـة ضـد            وأش. )٦٩(األماكن األخرى 

 إىل أن الدستور ينص على أنـه        ٣ والورقة املشتركة    ١والورقة املشتركة   ) املبادرة(األطفال  
جيوز تعريض الطفل للعنف أو التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                ال

. )٧٠(لعقوبة اخلفيفة اليت ُتسلط على الطفل ألغـراض التأديـب         الالإنسانية أو املهينة، عدا ا    
 ُيجيز إلدارة املدرسة أن     ١٩٧٧  لعام ٤٩أن قانون التعليم رقم      ١وأضافت الورقة املشتركة    

 أمثلة على إساءة معاملـة      ٣وقدمت الورقة املشتركة    . )٧١(ُتسلط عقوبة بدنية على التالميذ    
بادرة أن القانون ُيجيز العقوبة البدنية كعقاب على جرمية  وأضافت امل . )٧٢(األطفال يف املدرسة  

 تـشريع   ، وحثت سوازيلند على سنّ    )٧٣(ويسمح هبذه املمارسة يف مؤسسات الرعاية البديلة      
  .)٧٤(حيظر العقوبة البدنية يف مجيع األماكن

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 أن الدستور ينص على استقاللية القضاء، ومع ذلك فـإن           ١رقة املشتركة   تفيد الو   -٣٠

امللك هو الذي ُيعني املسؤولني يف هذا اجلهاز بعد التشاور مع أعضاء جلنة اخلدمات القضائية               
ث قـضايا   عالوة على ذلك، اسُتبعد بعض القضاة من حب       . املعينني بدورهم من جانب امللك    

  .)٧٥(دة دون تربير أو توضيحُمحدَّ
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 أن هيئة احملكمة العليا بأكملها تتكون من قضاة أجانب          ١وجاء يف الورقة املشتركة       -٣١
يوجد يف سوازيلند هيئة قضائية واحدة يرأسها قـاضٍ مـن            وال. تعد قاضياً حملياً واحداً    وال

يعين أن منصب رئيس القضاة يتم شغله على أساس التعاقد ويف غياب             مواطين البلد، وهو ما   
عالوة على ذلك، ُتسند القضايا املدنية إىل صغار القضاة يف حـني            . ات األمن الوظيفي  ضمان

يتفرغ كبار القضاة للنظر يف القضايا اجلنائية اليت هتم املوالني للحركات التقدمية واملـدافعني              
يصدر حكم واحد لصاحل قضية مدنية رفعتها جهات         ونتيجة لذلك، مل  . عن حقوق اإلنسان  

  .)٧٦(تمع املدين طعناً يف أحكام الدستورفاعلة يف اجمل
لقوانني العرفية ُتبت يف معظـم      ختضع ل  إىل أن املسائل اليت      ١وتشري الورقة املشتركة      -٣٢

وإضـافة إىل انعـدام     . شيخ القبيلة احلاالت على املستوى اجملتمعي من جانب جملس يرأسه         
 باإلنصاف القضائي، أشـارت     ميكن أن يثريه ذلك من مسائل تتعلق       التدريب القانوين، وما  

يوجد صك قانوين واحد ُيجيز قيام هذه احملاكم اليت يرأسـها             إىل أنه ال   ١الورقة املشتركة   
. احلق يف التمثيل القـانوين    بمبوجب القانون العريف    أن املتهمني ال يتمتعون     ، وإىل   شيخ القبيلة 

لية ُيحاكمون مبوجب القـانون      أن أفراداً يف بعض اجملتمعات احمل      ١كما ُتفيد الورقة املشتركة     
العريف حىت بعد مثوهلم أمام حمكمة عادية بسبب نفس اجلرمية، وأن من صدر حبقهم حكـم                
باإلدانة أو حىت بالرباءة من حمكمة عادية هم من غري املرغوبني يف جمتمعاهتم احمللية، وعـادة                

باإلخالء مبوجب قرار من    يعرضون لعقوبة مزدوجة قد تتخذ شكل الغرامة املالية أو األمر            ما
 أيضاً إىل أن القوانني العرفية غري       ١وُتشري الورقة املشتركة    . القبيلةشيخ  حمكمة حملية يرأسها    

جيعل من الصعب فهم األسس اليت تستند إليها القرارات الصادرة عن احملاكم             مدوَّنة، وهو ما  
ويف اخلتام، ُتشري   . اليت تصدرها  القرارات كتابية من    اًتسلم نسخ  العرفية، وأن هذه احملاكم ال    

 إىل عدم وجود ُسُبل واضحة للطعن يف القرارات اليت تصدرها هذه احملاكم   ١الورقة املشتركة   
  .)٧٧(أو اللتماس مراجعتها

 أنه على الرغم من أن القانون ينص على أن رئيس النيابة  ٣وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٣
ا إىل خمتلف احملاكم حبسب طبيعة القضية، فقد ظهرت على  القضايإسنادالعامة هو الذي يقرر 

مر السنني ممارسة تتمثل يف انفراد بعض موظفي الشرطة بسلطة القرار فيما يتعلق بتحديـد               
  .)٧٨(إليها خمتلف القضاياُتسند احملاكم اليت 

 أن   إىل انعدام خطة للمساعدة القانونية يف سوازيلند، وإىل        ٣وتشري الورقة املشتركة      -٣٤
 اليت يكون فيها مرتكب اجلرميـة        يف القضايا  املسؤولية القانونية للدولة تقتصر على توفري حمامٍ      

  .)٧٩(املزعومة معرضاً لعقوبة اإلعدام
 بأن توفر سوازيلند تدريباً على حقوق اإلنسان جلميـع          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥

  .)٨٠(موظفي الشرطة واملكلفني بإنفاذ القانون
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  ق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحل  -٤  
 من أكثر من امرأة واحدة      الزواج  أن الرجل خموَّل قانوناً    ٢شتركة  جاء يف الورقة امل     -٣٦

وأن األعراف اليت ُتجيز زواج األرملة من شقيق زوجها والزواج باألخت الصغرى للزوجـة              
  .)٨١( باحلمايةىظوحتاملتوفاة هي ممارسات شائعة 

 إىل أن قوانني سوازيلند ُتقر بنوعني من الزواج، مها الزواج     ٢الورقة املشتركة   وتشري    -٣٧
 خيل  ١٩٦٤ ، وأن قانون الزواج لعام    )٨٢( للطقوس املدنية والزواج وفقاً للقوانني العرفية      اًوفق

نه ينص على أن تبعـات الـزواج        إحبقوق املرأة املتزوجة مبوجب الطقوس املدنية من حيث         
  .)٨٣( السلطة الزوجية للرجلسويتضمن أحكاماً تكرِّعريف ختضع للقانون ال

 ةالسن القانوني "وأشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة إىل أن             -٣٨
 ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٨٤(و يف التشريعات اليت أعقبته    أيف الدستور    ةغري حمدد " للزواج

د القانونية كما حتددها القـوانني العرفيـة يف سـوازيلند            أن سن الرش   ٣والورقة املشتركة   
 ١٣تتجـاوز أعمـارهن      يؤدي إىل تزويج بنـات ال      ألغراض الزواج هي سن البلوغ، مما     

 بأن توحد سوازيلند سن الرشد يف خمتلـف القـوانني     ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٥(عاماً
  .)٨٦(واألعراف هبدف احلد من حاالت الزواج املبكر

ج باإلكراه يف سن مبكرة للحصول على       زوَّ إىل أن املرأة تُ    ٢وتشري الورقة املشتركة      -٣٩
املـرأة  زواج يصح  عالوة على ذلك، ال . )٨٧(املهر، وذلك نتيجة ارتفاع معدل الفقر يف البلد       

  . )٨٨(قانوناً إال بعد دفع املهر
يلند تنقل لألطفال من     أن جنسية سواز   ٣ والورقة املشتركة    ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٠

  .)٨٩(آباءهم فقط، عدا األطفال الذين يولدون من أم سوازيلندية وأب أجنيب ينكر أبوته للطفل
 أن سوازيلند تفتقر إىل حماكم ختتص بقضايا النفقـة وإىل           ٣وتفيد الورقة املشتركة      -٤١

  .)٩٠(طفال ورعايتهمموظفني قضائيني مدربني تدريباً جيداً ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بنفقة األ
 ٥وأشارت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة والورقة املـشتركة              -٤٢

وجـاء يف الورقـة     . )٩١(يزال ُيجرم االتصال اجلنسي بني الـذكور       إىل أن القانون العريف ال    
م اجلنسية، حظـر     يف إطار مراجعتها للقوانني املتعلقة باجلرائ      ، أن سوازينلد تعتزم   ٥املشتركة  

 أنه  ٢والحظت الورقة املشتركة    . )٩٢(مجيع املمارسات اجلنسية بني املثليني من ذكور وإناث       
يوجد يف سوازيلند تشريع يعترف باملثليات واملثليني جنسياً ومزدوجـي امليـل اجلنـسي               ال

ن األفـراد    وأن هذه الفئة م    ، أو حيمي احلق يف امليل اجلنسي      واخلناثيومغايري اهلوية اجلنسية    
ُيجيز الزواج بني شخصني     وجاء يف الورقة أيضاً أن قانون الزواج ال       . تتعرض للتمييز والوصم  

وقـدمت منظمـة    . )٩٣(من نفس اجلنس ومينع التبين على الشركاء املتمـاثلني يف اجلـنس           
The House of our Hope   أمثلة على التمييز الذي يستهدف هذه الفئة مـن األشـخاص يف 

  .)٩٤(اكنخمتلف األم
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  حرية التنقل  -٥  
جيوز حرمان الفرد من حرية   أن الدستور ينص على أنه ال    ١جاء يف الورقة املشتركة       -٤٣

 احلق يف حرية التنقل إذا تقـرر        تقييدمن الدستور ُتجيز    ) ٦(٢٦ التنقل تعسفاً، غري أن املادة    
 ذلـك، تقيـد     عالوة علـى  . حرمان الفرد من حقه هذا مبوجب قوانني سوازيلند وأعرافها        

  .)٩٥(املعارضنيتعتربهم من الذين السلطات حرية تنقل األفراد 
جيوز هلا زيارة بعض األماكن العامة خالل         أيضاً أن املرأة ال    ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٤

  .يعين حرماهنا الفعلي من املشاركة يف القضايا املتعلقة بإدارة الشأن احمللي فترة احلداد، وهو ما

ية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف            حر  -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 من الدستور تنص على حرية الوجـدان أو         ٢٣ أن املادة    ١جاء يف الورقة املشتركة       -٤٥
الم احلكومية ال تبث     إىل أن مؤسسات اإلع    ٣ ومع ذلك، أشارت الورقة املشتركة       .)٩٧(الدين

عرب حمطات اإلذاعة والتلفزيون سوى الربامج املسيحية، وأن الدراسات الدينية يف املدرسـة             
تقتصر أيضاً على تعليم أصول الديانة املسيحية وأن النوادي املسيحية وحدها مرخصة للنشاط         

  .)٩٨(داخل املدارس
 من الدستور تنص على     ٢٤ادة   أنه على الرغم من أن امل      ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٦

حرية التعبري، فإن قانون مكافحة اإلرهاب ُيستخدم إلسكات املعارضني ومنع أنشطتهم بصفتهم 
فاملواطنون الذين ينتقدون علناً سياسة احلكومة يعرضون أنفسهم لشىت أشكال    . مجاعات إرهابية 

  .)٩٩(االتصاالت ومراقبتهااملضايقة، مثل احلمالت اليت ُتنفذها الشرطة أ وعمليات اعتراض 
 إىل أن الدستور ال ينص على احلق يف املعلومات أو يف            ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٤٧

، وإىل أن سوازيلند ال تزال تستخدم مجيع الوسائل لتكميم األفواه وتقييد            )١٠٠(احلصول عليها 
ويوجد يف سوازيلند حاليـاً حمطتـان إذاعيتـان         . حق املؤسسات اإلعالمية يف حرية التعبري     

 وأشـارت   .)١٠١(مملوكتان للدولة وحمطة إذاعية خاصة وحمطة تلفزيونية واحدة مملوكة للدولة         
اوالت إلحداث حمطـات إذاعيـة خاصـة جديـدة أحبطتـها             إىل حم  ٤الورقة املشتركة   

 بأن تيّسر سوازيلند إجراءات إنشاء املؤسـسات        ٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)١٠٢(احلكومة
  .)١٠٣(اإلعالمية اململوكة للخواص بإلغاء القيود التشريعية واإلجرائية القائمة حالياً

ه أيضاً قوانني عديدة، ومن بينـها    أن عمل الصحفيني تقّيد    ٤وتفيد الورقة املشتركة      -٤٨
 وجاء يف   .)١٠٤( املتعلق بإثارة الفنت واألنشطة اهلّدامة     ١٩٣٨على وجه اخلصوص قانون عام      

 السلطات القائمة أهنا ُتـسيء      ترى أن الصحفيني الذين ُيبلغون عن وقائع        ١الورقة املشتركة   
أمري يف الفترة األخرية ومفادها لصورة الدولة يتعرضون للتهديد، وأشارت إىل بيانات أدىل هبا        

وقد أصبحت مؤسـسات    . أن أي صحفي يسيء لصورة البلد وامللكية يعرض نفسه للموت         
اإلعالم متارس الرقابة الذاتية نتيجة اإلجراءات املشددة اليت تفرضها احلكومـة علـى هـذه               

ني من حقهم يف    عالوة على ذلك تستند الدولة إىل القوانني العرفية حلرمان املواطن         . املؤسسات
   .)١٠٥(التعبري عن آرائهم حبرية
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 من الدستور تكرس حرية     ٢٦ أنه على الرغم من أن املادة        ١وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩
وأشـارت  . )١٠٦( فإن بعض األحكام القانونية التالية تتعارض مع هذا املبـدأ    ،تكوين اجلمعيات 
، وأن اجلهـات الـيت      ١٩٧٣رة منذ عام     إىل أن التجمعات السياسية حمظو     ١الورقة املشتركة   

حاولت أن تتحرر من القيود ُوصفت بالكيانات اإلرهابية مبوجب قانون مكافحـة اإلرهـاب            
يبدو، إىل تيسري     أن مشروع قانون يهدف، فيما     ١وأضافت الورقة املشتركة    . )١٠٧(٢٠٠٨ لعام

ل قانون منذ أن أعلنه     يصدر بعد يف شك    تسجيل األحزاب السياسية والتنظيمات االجتماعية مل     
، اً أيضاً أن املدعي العام أصدر بيان      ١وأفادت الورقة املشتركة    . )١٠٨(٢٠١٠املدعي العام يف عام     

ميكن  ال غري أنه  ،، أعلن فيه أنه جيوز قيام أو تشكيل األحزاب السياسية         ٢٠١١فرباير  /شباطيف  
 بأن تلغي سوازيلند إعالن     ١ وأوصت الورقة املشتركة  . )١٠٩(ذه األحزاب أن تشكل حكومة      هل

. )١١٠( وأن تصدر قانوناً ييسر تسجيل األحزاب السياسية       ١٩٧٣امللك املوجه إىل األمة يف عام       
 العامة، الذي   ن مشروع القانون املتعلق باخلدمة    وأفادت منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيا أ       

 األحـزاب أو التنظيمـات      ، مينع املوظفني العاّمني من املشاركة يف أنشطة       ٢٠٠٩صيغ يف عام    
وأوصت منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيـا بـأن تلغـي            . )١١١(السياسية أو االنتماء إليها   

فوراً احلظر املفروض على مجيع األحزاب السياسية وأن تكفـل تنظـيم انتخابـات              سوازيلند  
  .)١١٢( العامة املذكورقانون اخلدمةدميقراطية وتعددية، وتتخلى عن مشروع 

تسجيل منظمـات   قيوداً على    أيضاً   تفرض أن احلكومة    ١فادت الورقة املشتركة    وأ  -٥٠
 وأضـافت الورقـة     .)١١٣(جـراءات لإلحقوق اإلنسان وذلك عن طريق التأخري املتعمـد         

 أن الشرطة تشن محالت متكررة ضد مقرات املنظمات غري احلكومية اليت تنشط             ١ املشتركة
قراطية، وتصادر ممتلكاهتا أو تدمرها، كما أشارت       يف جمال حقوق اإلنسان والدفاع عن الدمي      

ن للمضايقة واالعتداء والتعذيب وغري ذلك من       وإىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرض      
 أيضاً أن النـشطاء مـن       ٣ وأفادت الورقة املشتركة     .)١١٤(األعمال اليت تنتهك خصوصيتهم   

أعضاء األحزاب الـسياسية يتعرضـون      املواطنني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني و      
  .)١١٥(للمضايقة وقدمت أمثلة على ذلك

 أن منظمات اجملتمع املدين ُتمنع من       ٤ والورقة املشتركة    ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥١
 وأوصت الورقة   .)١١٦(شيوخ القبائل االتصال بأفراد اجملتمعات احمللية الريفية اليت ختضع حلكم         

وازيلند برناجماً يتيح ملنظمات اجملتمع املـدين فرصـة لالضـطالع            بأن تضع س   ٤املشتركة  
بأنشطتها املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان، وأن تضع حداً للرقابة املشددة اليت تفرضها حاليـاً              

  .)١١٧(على نشاط اجملتمع املدين
 أن السلطات احلكومية وجهت هتماً إىل عدد من النشطاء ٣وأفادت الورقة املشتركة   -٥٢
ورغم أن معظمهم قد أُفرج عنهم بكفالة، فـإهنم         . لسياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان    ا
 أن الـسلطات    ١ وأفادت الورقة املشتركة     .)١١٨(يزالون يف انتظار تعيني جلسة للمحاكمة      ال

 أي اجتمـاع أو جتمـع يقتـضي          تنظيم متنع التجمعات الشعبية واالجتماعات العامة، وأن     
  .)١١٩(سبق من إدارة الشرطةاحلصول على ترخيص م
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 أن احلكومة قد استمرت خالل السنوات األخرية يف    إىل ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٣
منع مجيع املسريات واملظاهرات واالحتفاالت اليت ينظمها العمال وذلك باسـتخدام القـوة             

 وقدمت  .)١٢٠(وقد أصبح استخدام القوة ضد العمال واحملتجني هو القاعدة        . ودون وجه حق  
 أمثلة على أشخاص تعرضوا للتوقيـف التعـسفي واالحتجـاز بـسبب      ٤الورقة املشتركة   
 وتعرضت  .)١٢١(ُيطلق سراحهم دون أن توجه إليهم أي هتمة       أن   قبل   مسرياتمشاركتهم يف   

ورقات عدة حلالة سيفو جيلي الذي أوقفه أفراد من الشرطة أثناء االحتفال بعيد العمـال يف                
 ألنه كان يرتدي قميصاً حيمل شعار حزب سياسـي       ،٢٠١٠مايو  /أيارر  ، خالل شه  مانزيين

حمظور، هو احلركة الدميقراطية الـشعبية املتحـدة، والـذي تـويف يف وقـت الحـق يف                  
 جلنة للتحقيق يف هـذه      شكّلت إىل أن احلكومة     ٤وأشارت الورقة املشتركة    . )١٢٢(االحتجاز

 ٤ وأشارت الورقـة املـشتركة   .)١٢٣(سهاحلالة خلصت إىل أن سيفو جيلي هو الذي قتل نف   
 إىل الشواغل اليت أثارها تعيني القاضية اليت كُلفت بالتحقيق يف الوفـاة             ١والورقة املشتركة   

   .)١٢٤(واليت حامت شكوك حول نزاهتها حبكم أهنا كانت تعمل كضابطة يف الشرطة
 الوطين لطـالب     أن سوازيلند ترفض االعتراف باالحتاد     ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٥٤

سوازيلند الذي يعمل من أجل النهوض بأوضاع مجيع الطالب يف خمتلف أحناء البلد والدفاع              
 أن احتاد طالب سوازيلند يسعى، دون نتيجـة،       ٣والحظت الورقة املشتركة    . عن مصاحلهم 

  .)١٢٥(٢٠٠٦إىل إمتام إجراءات التسجيل منذ عام 
ة االنتخابات واحلدود، اليت يـنص عليهـا         إىل أن جلن   ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٥

 مث  ٢٠٠٨ وشرعت مباشرة يف اإلعداد النتخابات عام        ٢٠٠٧الدستور، قد أُنشئت يف عام      
 الورقـة    أن غـري . ٢٠١٣تثقيف الناخبني استعداداً النتخابات عام      املدنية و يف نشر الثقافة    

اجلهـات تـشكك يف      الحظت أن أعضاء هذه اللجنة عيَّنهم امللك وأن بعض           ١ املشتركة
 عالوة على ذلك، مل يصدر تقرير هذه اللجنة عـن           .)١٢٦(استيفائهم شروط الكفاءة املطلوبة   

يف صفوف اجلمهور العام حـىت  التقرير مل ُينشر و إال بعد مضي سنتني ٢٠٠٨انتخابات عام  
  .)١٢٧(١تاريخ تقدمي هذه املعلومات الواردة يف الورقة املشتركة 

امللك حسب التعريف   ( "irrgwenyama" األسد إىل أن    ١ملشتركة  وأشارت الورقة ا    -٥٦
كون رئيساً على أي منطقة من مناطق البلد، رغم أن          ص لي خي ش أأن يعّين   ل  خوَُّم) العريف  

 أن هـذا    ١وأفادت الورقة املشتركة    . هذا املنصب كان ُيشغل بالوراثة قبل صدور الدستور       
 الشعب ويؤدي إىل خالفات تتعلق بالزعامـة وإىل         داالتعيني يعين فرض إرادة امللك على أفر      

  .)١٢٨( اجتماعيةتاضطرابا
ورغم أن .  إىل ضعف متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرار    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥٧

اليت تنص على   ) ١(٨٦ يف املائة من نواب الشعب يف الربملان، فإن املادة           ٢٣املرأة متثل حالياً    
 يف املائـة، تبقـى حـرباً علـى          ٣٠ا كان عدد النساء يف الربملان دون         نساء إذ  أربعإضافة  
 نساء فقط من    اً أن جملس الوزراء احلايل يعّد أربع       أيض ٢ وأفادت الورقة املشتركة     .)١٢٩(ورق
  .)١٣٠( وزيرا١٧ًأصل 
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، ٢٠١٠ أن ممثلي برملان الشباب، الذي أُسس يف عام          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٥٨
 شـرائح    خمتلـف   طريق االنتخاب بل يتم انتقاؤهم من املدارس، وال ميثلـون          ال يعينون عن  

 ما يلزم من إجراءات حـىت       د بأن تتخذ سوازيلن   ٣ وأوصت الورقة املشتركة     .)١٣١(الشباب
يكون برملان الشباب قائماً على املشاركة احلقيقية وممثالً جلميع فئات الشباب مـن داخـل               

  .)١٣٢(املدارس وخارجها
   يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق  -٧  

 إىل أن سوازيلند جديرة بالثناء ملا اختذته مـن إجـراءات            ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٩
ومع ذلك، ينبغي للسلطات    . إجيابية لوضع معظم توصيات منظمة العمل الدولية موضع التنفيذ        

لق بالنظام العام وأن تكفل بوجه خـاص         املتع ١٩٦٣ يف سوازيلند أن تعيد النظر يف قانون عام       
  .)١٣٣(حق التنظيم النقايب للموظفني العاملني يف اخلدمات اإلصالحية التابعة جلاللة امللك

 إىل أن القوانني ُتجيز تفتيش أماكن العمل من جانب          ٤وأشارت الورقة املشتركة      - ٦٠
ـ            ستويف شـروط   موظفني حكوميني يكلفون بالتحقق من أن العمال يعملون يف ظروف ت

ومع ذلك، ال تطبق سوازيلند استراتيجية أو خطة واضحة فيما يتعلـق            . السالمة والصحة 
يتيح لبعض الشركات حيزاً كافياً لفرض شروط عمـل           بإجراء عمليات التفتيش، وهو ما    

إضافة إىل ذلك، فعلى الرغم من احملاوالت الرامية إىل وضع حد           . )١٣٤(دون املعايري املطلوبة  
يزالون يعانون من االسـتغالل       جور مبوجب التشريعات والدستور، فإن العمال ال      أدىن لأل 

  .)١٣٥(ومن تدين األجور
 أنه على الرغم من األحكام القانونية، فإن املـرأة الـيت        ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٦١

 تتمتع يف بعض القطاعات     إىل فئة العمال ذوي الدخل املنخفض، ال       احلاالتتنتمي يف معظم    
  .)١٣٦(باحلق يف إجازة األمومة أو اإلجازة املرضية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٨  
أفادت جلنة سوازيلند املعنية حبقوق اإلنسان واإلدارة العامة أن احلكومـة وضـعت             -٦٢

 رفاه مجيع أفراد شعب     السياسة الوطنية للتنمية االجتماعية هبدف حتسني نوعية احلياة وتعزيز        
سوازيلند عن طريق توفري اخلدمات االجتماعية املالئمة واملستدامة، مع التركيز بوجه خاص            

  .)١٣٧(على املسنني واألطفال
 أن صناعات كربى عدة توقفت عن العمـل خـالل           ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٣

 معـدالت اإلصـابة     ارتفـاع  تضافروإن  . ٢٠١٠ السنوات األخرية، وبوجه خاص يف عام     
اإليدز وتفشي البطالة والفقر، أدى إىل حرمان أفراد        /بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب    

وأشـارت الورقـة    . )١٣٨(شعب سوازيلند من التمتع حبقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة        
. األطفال امليتمني واملستضعفني   أيضاً إىل أن نفس العوامل أدت إىل ارتفاع عدد           ٣ املشتركة

ويف معظم احلاالت، يضطر هؤالء األطفال إىل االنقطاع عن الدراسة والبحث عن عمل من              
وحالة الضعف اليت يعاين منها هـؤالء األطفـال        . أجل ضمان ُسُبل عيشهم وإعالة أشقائهم     

  .)١٣٩(جتعلهم عرضة جلميع أنواع االستغالل، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي
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والحظت جلنـة   . )١٤٠( إىل احلالة املزرية لقطاع الصحة     ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
حقوق اإلنسان أنه على الرغم من اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتيسري الوصول إىل خدمات             

 ١٥، وأوصت سوازيلند بأن ختصص      )١٤١(الرعاية الصحية، فإن هذه اجلهود تبقى غري كافية       
  .)١٤٢(يف املائة من ميزانيتها السنوية لقطاع الصحة

وأشارت سوازيلند إىل االرتفاع الشديد يف معدل انتشار اإلصابة بفـريوس نقـص            -٦٥
اإليدز يواجهون  /اإليدز، والحظت أن األشخاص املتأثرين بالفريوس     /املناعة البشري املكتسب  

 أن املـرأة هـي الـيت تتحمـل وطـأة            ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٤٣(الوصم والتمييز 
وأوصت . )١٤٤( من السكان يعيشون دون خط الفقر       يف املائة  ٦٩قر وأن   املرض والف /الفريوس

منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيا بأن تلتزم سوازيلند التزاماً قوياً بتوفري الوقاية األساسية              
اإليدز ومن اإلصابة بداء السل الذي يقترن عـادة   /من فريوس نقص املناعة البشري املكتسب     

نة حقوق اإلنسان بأن تضع سوازيلند وتنفذ محـالت للتوعيـة           وأوصت جل . )١٤٥(بالفريوس
  .)١٤٦(املرض/هتدف إىل وقف املمارسات الثقافية اليت تؤدي إىل انتشار الفريوس

 أن نائب رئيس الوزراء تدخل مراراً عديدة خالل الـسنوات  ٣وأفادت الورقة املشتركة     -٦٦
  .)١٤٧(ملستشفى بسبب معتقداهتم الدينيةاملاضية لدى أولياء كانوا يرفضون أخذ أبنائهم إىل ا

ُتحتـرم    أن حقوق املرأة اجلنسية والصحية واإلجنابية ال       ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٧
 إىل ٢وأشارت الورقة املشتركة . )١٤٨(ُتحظى بأي إجراءات هتدف إىل محايتها أو تعزيزها وال

يفسر االرتفـاع احلـاد يف       وهو ما ُيجيز إهناء احلمل عدا يف حاالت حمددة،         أن الدستور ال  
  .)١٤٩(معدالت الوفيات يف صفوف النساء واألطفال

 من دستور سوازيلند تكفـل احلـق يف         ١٩ إىل أن املادة     ١وتشري الورقة املشتركة      -٦٨
امللكية، غري أن نظام حيازة األراضي اجلاري العمل به يعرض املواطنني إلجراءات تعـسفية              

 يتعرضون للطرد التعـسفي دون      اً أن أفراد  ١ يف الورقة املشتركة     وجاء. حترمهم من أراضيهم  
تعويض ودون إجراءات قضائية، كما أشارت إىل أن عمليات الطرد ُتستخدم أيضاً كعقوبة             

 من الدسـتور  ٢١١ أن املادة  ١وأضافت الورقة املشتركة    . تسلط على النشطاء من املواطنني    
ميكن استخدامها إال لألغراض احملليـة،       ال) بليةاألراضي الق (تنص على أن أراضي سوازيلند      

  .)١٥٠(يعين أن أية أعمال جتارية ُتقام على تلك األراضي هي أعمال خمالفة للدستور وهو ما
ينص صراحة على احلق يف بيئة نظيفة، بل       أن الدستور ال   ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٩

  .)١٥١(بيئة ومحايتهايضع على عاتق كل مواطن واجب املسامهة يف سالمة ال

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٩  
تبد التزاماً بتنفيـذ احلكـم الـوارد يف           أن سوازيلند مل   ٣جاء يف الورقة املشتركة       -٧٠

وبعد كفاح خاضته منظمـات     . الدستور الذي ينص على حق كل طفل يف نيل التعليم جماناً          
يـشمل   ت سوازيلند بتوفري قاعات درس متنقلة، غري أن هذا اإلجراء مل          اجملتمع املدين، وعد  

وأوصت منظمة العمل من أجل جنوب أفريقيا بأن تفي سوازيلند بالتزامها     . )١٥٢(مجيع املناطق 
  .)١٥٣(الوارد يف الدستور بتوفري التعليم االبتدائي اجملاين للجميع
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يستفيدون دائماً   مليتمني واملستضعفني ال   إىل أن األطفال ا    ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٧١
  .)١٥٤(من موارد صندوق التعليم الذي تديره احلكومة وذلك بسبب سوء إدارة الصندوق

 إىل الصعوبات اليت يواجهها الطـالب لالرتقـاء إىل          ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٧٢
وازيلند تعتزم تنفيـذ     أن س  ٤وأفادت الورقة املشتركة    . )١٥٥(بعد التعليم االبتدائي   مراحل ما 

 قد تؤثر اًسياسة جديدة فيما يتعلق باملنح الدراسية، والحظت أن هذه السياسة تتضمن شروط
  .)١٥٦(تأثرياً سلبياً يف قدرة الطالب على الوصول إىل التعليم العايل

  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
وازيلندي ينتمي إىل قبائل     أن الدولة تعترب أن كل مواطن س       ١الحظت الورقة املشتركة      -٧٣

وأشارت إىل أن شيوخ القبائل يفرضون غرامات مالية على األشخاص الذين           . اإلثنيةسوازيلند  
تأخذ يف   والحظت أن هذه املمارسات ال    . يشاركون يف األنشطة والطقوس الثقافية التقليدية      ال

  .)١٥٧(ملختلفةاالعتبار التنوع اإلثين ألفراد شعب سوازيلند ومعتقداهتم الدينية ا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
 مـن قـانون     ٢الحظت جلنة حقوق اإلنسان أن تعريف اإلرهاب الوارد يف املادة             -٧٤

يتيح أي جمال ملمارسة حرية الـرأي         وال ، هو تعريف فضفاض وغري دقيق     مكافحة اإلرهاب 
من القانون الـيت    ) ٢(١٩ ةوهذا التعريف تؤكده املاد   . والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع   
وأفاد التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني       . )١٥٨(تضع عبء اإلثبات على عاتق املتهم     

أن قانون مكافحة اإلرهاب يستخدم لرصد ومراقبة أنشطة اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك                
وازيلند أحكام   بأن تعدل س   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٩(املكاملات اهلاتفية واالجتماعات  
  . )١٦٠( املخالفة للدستور٢٠٠٨ قانون مكافحة اإلرهاب لعام

 عن عمليات التفتيش التعسفي اليت تقـوم هبـا قـوات            ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٧٥
دوا من ممتلكاهتم خـالل هـذه       رِّ جُ اًمسلحة باسم مكافحة اإلرهاب، وأفادت أن أشخاص      

 هذه العمليات غري املشروعة تـستهدف بوجـه          أن ١وأضافت الورقة املشتركة    . العمليات
  .)١٦١(خاص النشطاء من املواطنني واملدافعني عن حقوق اإلنسان

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  ينطبق ال

  األوليات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  ينطبق ال
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  ساعدة التقنيةبناء القدرات وامل  -خامساً  
  ينطبق ال
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