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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة 
   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته امل       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  سوازيلند    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات،               
 واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري             

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير               

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة   . وق اإلنسان حق

. وروعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات           . يف التقرير 
وعند عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن               

وملّا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . ل صاحلة كانت ال تزا  
املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل               

أو إىل تبين مستوى التفاعل أو التعـاون مـع          /قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        
  .ولية حلقوق اإلنساناآلليات الد
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً 

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

   )٢(العاملية حلقوق اإلنساناملعاهدات 
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

/ اإلعالنات
  التحفظات

االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات 
  املعاهدات

 على مجيع أشكال التمييز االتفاقية الدولية للقضاء
  العنصري

  ال): ١٤ املادة(شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٦٩أبريل / نيسان٧

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد   ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦

): ٤١املادة (وى املتبادلة بني الدول الشكا  ال يوجد  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
): ٢١املادة ( الدول الشكاوى املتبادلة بني  ال يوجد   ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦

  ال
  ال): ٢٢ املادة(شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
إعالن مبوجب   ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٧  اتفاقية حقوق الطفل

  ٤املادة 
-  

ة واالجتماعية والثقافيـة،    الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادي       : املعاهدات اليت ليست سوازيلند طرفاً فيها     
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص                

والربوتوكول االختياري التفاقيـة    باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،              
مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكـول االختيـاري                

ية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال  التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاق 
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     ) ٢٠٠٧توقيع فقط،   (املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧توقيع فقط، (ذوي اإلعاقة 
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

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

  )٢٠٠١توقيع فقط، (ال   )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربتوكوالت اإلضافية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املؤرخة اتفاقيات 
  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث   )٥(امللحقة هبا

  نعم  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدويل
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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 سوازيلند على الربوتوكولني    ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق      ٢٠٠٦يف عام     -١
، وشجعتها على اإلسراع يف التصديق على اتفاقية الهاي )٧(االختياريني التفاقية حقوق الطفل

  .)٨( بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل١٩٩٣لعام 
) نـسكو اليو(، شجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    ٢٠١١ويف عام     -٢

  .)٩( بشأن التعليم التقين واملهين١٩٨٩سوازيلند على التصديق على اتفاقية عام 
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن إجراءات التصديق الوطنية          ٢٠١١ويف عام     -٣

 وأوصى سوازيلند باإلسراع يف التصديق على عدد من االتفاقيـات           )١٠(استغرقت وقتاً طويالً  
  . )١١(املصدق عليها يف القانون احملليويف دمج االتفاقيات 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
وقد الحظ أن الفصل الثالث من قانون الدسـتور          أفاد فريق األمم املتحدة القطري،      -٤

 هو شرعة حقوق، بأن تعديل مجيع التـشريعات الوطنيـة النافـذة             ٢٠٠٥الصادر يف عام    
وأضاف أن بعض التعديالت تنتظر أن يسّنها       . )١٢(مةضروري ملواءمتها مع الدستور بصورة تا     

  .)١٣(الربملان وأنه تأخر اعتماد عدد من القوانني اليت تستدعي اهتماماً عاجالً
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء عـدم إجـراء             ٢٠٠٦ويف عام     -٥

ارسات احمللية مع   استعراض تشريعي منهجي وشامل ملدى توافق التشريعات والسياسات واملم        
، وأوصت بأن تلتمس سوازيلند مساعدة اليونيسيف بغرض إيفاد مستشار )١٤(أحكام االتفاقية

  .)١٥(إىل الربملان
، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقهـا إزاء عـدم         ١٩٩٧ويف عام     -٦

 ٥ و ٤لواردة يف املـواد     اعتماد تدابري تشريعية وإدارية وتدابري أخرى لتنفيذ أحكام االتفاقية ا         
 ١٩٦٢ويف هذا الصدد، لوحظ أن قانون العالقات العرقية املعتمد يف عام            .  تنفيذاً كامالً  ٧و

إذ ال يـذكر سـوى      " التمييز العنصري "قبل بدء نفاذ االتفاقية يعتمد تعريفاً ضيقاً ملصطلح         
  .)١٦(التمييز القائم على أساس العرق واللون

  قوق اإلنسان وبنيتها األساسيةاإلطار املؤسسي حل  -جيم   
، مل يكن لسوازيلند مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان         ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥يف    -٧

  .)١٧(معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
 أنـشأ   ٢٠٠٥، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن دستور عام          ٢٠١١ويف عام     -٨
فيها جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة، وهي مكلفة بأمور          داً من املؤسسات الرئيسية مبا    عد

غري أنه الحظ عدم اعتماد التشريع الذي ُيفعِّـل         . منها التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان     
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بتدعيم قدرات جلنـة حقـوق           . )١٨(اللجنة تفعيالً تاماً  
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ن واإلدارة العامة، وجلنة اخلدمة العامة، وجلنة اخلدمة القضائية، وجلنة مكافحة الفساد            اإلنسا
  . )١٩(لتمكني هذه اهليئات من أداء والياهتا

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتنشئ سوازيلند هيئة لرصد تنفيذ           ٢٠٠٦ويف عام     -٩
طنية لتعزيز حقوق اإلنـسان     اتفاقية حقوق الطفل وفقاً للمبادئ املتصلة بصفة املؤسسات الو        

وينبغي أن ُتزوَّد تلك اهليئة مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية وأن ). مبادئ باريس(ومحايتها 
يتيسر وصول األطفال إليها وأن تتناول الشكاوى املقدمة من األطفال تناوالً يراعي وضعهم             

  .)٢٠(كأطفال
        نمية اإلقليمية وشـؤون الـشباب يف       ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء وزارة الت        -١٠
؛ وبإنشاء مصحة االمتياز اخلاصة باألطفال واجملهزة مبرفـق صـحي لألطفـال             ٢٠٠٦عام  

  .)٢١(اإليدز/املصابني بفريوس نقص املناعة البشري
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن سوازيلند أنشأت فرقـة عمـل ملكافحـة                -١١

  . )٢٢(االجتار

  دابري السياساتيةالت  -دال   
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن السياسات احلكومية لتعزيز حقوق اإلنـسان              -١٢

وسياسـة  ) ٢٠٠٩(، وسياسة األطفال الوطنيـة      )٢٠١٠(تشمل السياسة اجلنسانية الوطنية     
والـسياسة التعليميـة واإلطـار      ) ٢٠٠٧(التنمية االجتماعية والسياسة الصحية الوطنيـة       

. )٢٣(اإليدز وسياسة تفتيش العمـل    /ي الوطين املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري      االستراتيج
وال تزال قيد النظر كل من سياسة اإلعاقة وسياسة الغذاء من أجل العمل والسياسة العقارية               

  .)٢٤ (الرامية إىل هتيئة جدول أعمال التنمية القائمة على حقوق اإلنسان
وق الطفل باعتماد اخلطة الوطنية لألطفال اليتامى       ، رحبت جلنة حق   ٢٠٠٦ويف عام     -١٣

  .)٢٥(٢٠١٠-٢٠٠٦والضعفاء للفترة 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم   

  حالة اإلبالغ رد املتابعة يةآخر مالحظات ختام  ونظر فيه
تأخر تقدمي التقريـرين اخلـامس عـشر          -  ١٩٩٧مارس /آذار  ١٩٩٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٦والتاسع عشر منذ عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     

  واالجتماعية والثقافية
  ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

  ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -  ة حبقوق اإلنساناللجنة املعني
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      

  ضد املرأة 
  ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

  ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب
حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقارير من         -   ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١١أبريل /الثاين إىل الرابع يف نيسان

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن سوازيلند قدمت تقارير بشأن   ٢٠١١يف عام     -١٤
  .)٢٧(اتفاقيتني فقط

 النظر  ، ذكّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن التقرير موضوع         ١٩٩٧ويف عام     -١٥
ال يتبع املبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير وتأخر تقدميه بعشرين سنة، وطلبـت إىل               

 من االتفاقية وأن    ٩الدولة الطرف بأن تفي متاماً بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب املادة            
  .)٢٨( يف موعدهضاً تقدميهتكفل إعداد التقرير املقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة وتكفل أي

  ال  وجهت دعوة دائمة 
  -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

  -  زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ
  )٢٠٠٣(املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري   زيارات طلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
  -  متابعة الزيارات

ومل ترّد  . خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أرسلت رسالة واحدة        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  .احلكومة عليها

 استبياناً أرسلها مكلفون    ٢٣ردت سوازيلند على استبيانني من أصل         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٢٩(يات يف إطار اإلجراءات اخلاصةبوال
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
، ذكر التحليل القطري التكميلي أن عملية ضمان متتع النساء حبقوقهن           ٢٠٠٩يف عام     -١٦

 إذا ما تعلق األمر باحلـصول       الدستورية كانت بطيئة وأن النساء ما زلن ُيعتربن قاصرات قانوناً         
، أوضح فريق األمم املتحدة القطري أن عـدداً مـن           ٢٠١١ويف عام   . )٣٠(على املوارد املنتجة  

التشريعات يتطلب تعديالت عاجلة ألنه يؤبد انعدام املساواة أمام القانون ومييز بـني األفـراد               
 وقانون  ،٤٧/١٩٦٤لزواج  ظاهرياً وكذلك على صعيد التطبيق، ويدخل يف هذا اإلطار قانون ا          

، )١٩٩٢(، وقانون اجلنسية )١٩٠٢(، وقانون إدارة العقارات ٣٧/١٩٦٨تسجيل السندات 
  .)٣١()١٩٦٣(وقانون امليالد والزواج والوفاة 

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بوجود عدد مـن املمارسـات            ٢٠١١ويف عام     -١٧
 من الدستور علـى     ٢٨إقراراً بذلك، نصت املادة     و. الثقافية اليت متيز ضد املرأة يف سوازيلند      

. عدم إجبار النساء على اخلضوع ألية تقاليد ال ترضي ضمريهن أو إكراههن على التقيد هبا              
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن تلك األمور ال تلقي محال ثقيالً على كاهل النـساء                

وب املمارسات اليت تؤثر سـلباً      فحسب بل تعين أيضاً أن القانون حيجم عن حظر مجيع ضر          
  .)٣٢(على حقوق اإلنسان للنساء وعن استنكارها بصورة فعلية

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن قانون الـزواج وأحكامـه            ٢٠١١ويف عام     -١٨
املتعلقة بالسلطة الزوجية تنتهك شرط املساواة إذ تقّيد حق املرأة يف احلصول علـى قـرض                

  .)٣٣(قار دون موافقة كتابية من زوجها، وهو ما جيعلها يف وضع القاصرمصريف أو امتالك ع
، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بوجود عدد من الفوارق يف حيازة            ٢٠١١ويف عام     -١٩

ويف معظم احلاالت، ُتحرم النساء من احلـصول        . األرض، وهي فوارق ال ختدم مصلحة النساء      
 عن طريق املرياث وحيازة أراضي الـشعب الـسوازي          على األراضي ) حمدودة(بصفة مستقلة   

بالطريقة التقليدية كما ُيحرمن من تسجيل سندات ملكية األراضي بأمسـائهن للمتزوجـات             
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأمور منها إلغاء سوازيلند احلظر املفروض على امتالك            . )٣٤(منهن

، ٢٠٠٩ويف عام   . )٣٥(تيمات من الورثة  سيما األمهات األرامل والي    األراضي من قبل النساء، ال    
أفاد التحليل القطري التكميلي بأن النساء متأثرات على حنو خاص بالفقر بسبب فرص العمـل               

  .)٣٦(أو رؤوس أمواهلن/احملدودة وقلة حتكمهن يف إيراداهتن و
         ، رحبت جلنة حقوق الطفل مبعاجلة الدستور مسألة عـدم التمييـز         ٢٠٠٦ويف عام     -٢٠
غري أهنا أعربت عن قلقها ألن      . سيما التمييز ضد األشخاص املولودين خارج رباط الزواج        ال

وأعربت عن قلقهـا  . التشريعات الوطنية متضاربة مع أحكام عدم التمييز الواردة يف االتفاقية        
 إزاء استمرار التمييز االجتماعي الفعلي ضد فئات األطفال الضعيفة مبا يف ذلك األطفال              أيضاً

ملعوقون وأطفال الشوارع وأطفال األرياف واألطفال املولودون خارج رباط الزواج واليتامى     ا
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. اإليـدز /البـشري وأطفال املالجئ واألطفال املتأثرون أو املصابون بفريوس نقص املناعـة           
سـيما املراهقـات      عن قلقها العميق إزاء حالة البنات، ال       وأعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً    

 التهميش والتنميط اجلنساين يف جماالت منها الفرص التعليمية، والاليت يتعرضـن        الاليت يعانني 
وأوصت جلنـة   . اإليدز/البشريبقدر أكرب للعنف اجلنساين واالعتداء وفريوس نقص املناعة         

حقوق الطفل بأمور منها أن تعطي سوازيلند األولوية لألطفال املنتمني إىل أضعف الفئـات              
جتماعية، وأن هتتم على حنو خاص حبالة البنات من خالل احلمـالت            وتزودهم باخلدمات اال  

  .)٣٧(التعليمية وتدابري اإلشراك والدعم واحلماية
 تكافؤ الفرص املتاحـة لألطفـال       أوالحظت جلنة حقوق الطفل بقلق تقويض مبد        -٢١

ـ  ويتجلى ذلك مثالً. املعوقني مع تلك املتاحة لغريهم   صحة  يف وصوهلم احملدود إىل مرافـق ال
كما الحظت بانشغال أن الوصم االجتمـاعي واملخـاوف       . والتعليم والرياضة والبيئة املادية   

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها      . واألفكار املغلوطة احمليطة باإلعاقة تظل قوية يف اجملتمع       
  .)٣٨(ة ألن األطفال يعانون حرمانا مضاعفا إذا ما كانوا من سكان املناطق الريفية والنائيأيضاً

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف األمن على شخصه  -٢  
 من الدستور تنص على محاية احلق يف        ١٥أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املادة          -٢٢
ورغم أن ميثاق حقوق اإلنسان نص على إلغاء عقوبة اإلعدام، فقد نصت املادة ذاهتا              . احلياة

  .)٣٩(كم فرض تلك العقوبة يف القضايا اجلنائيةعلى أنه ال يزال باستطاعة احملا
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن بعض اجلهات الفاعلة يف جمال احلفاظ علـى                -٢٣

 غـري    ونفوذاً  خيول حراس الغابات سلطةً    ٥١/١٩٥٣املوارد الطبيعية ترى أن قانون الصيد       
فيد هذه اجلهات بـاإلبالغ عـن       مقيدين فيما يتعلق بالرد على انتهاكات محاية الغابات، وت        

حاالت إعدام خارج القضاء عمد فيها حراس غابات إىل قتل أفراد يشتبه يف أهنم متورطون                
  . )٤٠(يف الصيد اجلائر

 من الدستور تنص على احلماية من       ١٨وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املادة          -٢٤
اءات مفادها أن الشرطة تستخدم أسـاليب       املعاملة الالإنسانية واملهينة، ومع ذلك توجد ادع      

. وقد أسفرت يف بعض احلاالت عن وفاة املـستجوبني        . استجواب تتعارض مع هذا احلكم    
 إىل أن الشرطة مل حتمَّل مسؤولية التورط يف أعمال          أيضاًوالحظ فريق األمم املتحدة القطري      

  . )٤١(٢٠١١وحشية يف أي قضية من القضايا املرفوعة إىل غاية عام 
، أفاد التحليل القطري التكميلي بأن العنف اجلنساين مشكلة عويصة ٢٠٠٩ويف عام   -٢٥

وأن بعض املمارسات الثقافية، مثل مرياث الزوجات والزواج القـسري والـزواج املبكـر              
 ال سـيما  واملعاشرة اجلنسية رغم فارق األجيال عوامل تفاقم تزايد ظاهرة العنف اجلنساين و           

  .)٤٢(ى البنات والشاباتاالعتداء اجلنسي عل
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والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه رغم بعض اجلهود الرامية إىل معاجلة العنف               -٢٦
اجلنساين، فإن تلك اجلهود ال تزال عاجزة عن معاجلة املشكلة على النحو املناسب ووضـع               

 جلنـة   ويف هذا الصدد، أوصت   . )٤٣(سياسة فعالة وشاملة تتصدى الستغالل األطفال جنسياً      
 بأن تتخذ سوازيلند التدابري التشريعية املناسـبة، مبـا يـشمل            ٢٠٠٦حقوق الطفل يف عام     

اإلسراع يف اعتماد مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل، وأن تكفل عدم             
، أفاد فريق األمم    ٢٠١١ويف عام   . )٤٤(جترمي أو معاقبة األطفال من ضحايا االستغالل اجلنسي       

زالت تعوق   املتحدة القطري بإمتام القراءة األوىل ملشروع القانون هذا لكن بعض العقبات ما           
  . )٤٥(اعتماده

، رّحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء الوحدة املعنية بالعنف املـرتيل           ٢٠٠٦ويف عام     -٢٧
نـع  ومحاية األطفال واجلرائم اجلنسية، لكنها ظلت قلقة إزاء االفتقار إىل سياسـة شـاملة مل           

 ألن  أيـضاً وأعربت عن قلقها    . ومكافحة ظاهرة االعتداء على األطفال وإمهاهلم يف األسرة       
الكثريين من الضحايا األطفال ال يصلون إىل العدالة إال بقدر حمدود بسبب التكاليف الباهظة              

  .)٤٦(املتصلة خبدمات املشورة القانونية
ن العقوبة البدنية قانونية ومقبولة     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا العميق أل         -٢٨

كما أعربت عن قلقها ألن     . تقليديا وشائعة املمارسة يف األسرة واملدرسة ويف سياقات أخرى        
وأوصت جلنة حقوق الطفـل     . على األطفال " القصاص املعتدل "الدستور اجلديد جييز ممارسة     

ن حيظر صراحة فرض العقوبة بأمور منها أن تنظر سوازيلند على سبيل األولوية يف اعتماد قانو     
البدنية يف مجيع السياقات كما أوصتها بأن تنظم محالت توعية وتثقيف لـضمان اسـتخدام       

  . )٤٧(أشكال التأديب البديلة على حنو يراعي كرامة الطفل البشرية

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
مم املتحدة القطري بـأن ازدواج النظـام القـانوين          ، أفاد فريق األ   ٢٠١١يف عام     -٢٩

يثري صعوبات يف اختيار احملفل املناسب نظـرا إىل وجـود           ) القانون العريف وقانون السوابق   (
 ما توفر احملاكم وغالباً. تضارب وتداخل بني هذين النظامني، وهو ما يربر احلاجة إىل التنسيق         

، يف حني يواجه نظام قانون السوابق حتـديات         أيضاً  وأكثر سرعةً  التقليدية إجراء أقل صرامةً   
نقص البنية األساسية واملوارد البشرية اليت تتسبب يف تراكم القضايا ومن مث يف تأخري إقامـة                

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بتعزيز القدرات املؤسسية والتقنية للجهـاز           . )٤٨(العدل
  . )٤٩( تناول القضايا وتعزيز الوصول إىل العدالةالقضائي واحملاكم الوطنية هبدف اإلسراع يف

، الحظ التحليل القطري التكميلي أن عامة الناس يفهمون حقوقهم          ٢٠٠٩ويف عام     -٣٠
وتتقلص كفاءة النظام القضائي بـسبب      .  حمدوداً القانونية وإجراءات تسوية املنازعات فهماً    

  . )٥٠(الكفيلة بإقامة العدلنقص البنية األساسية واملوارد البشرية وندرة الوسائل 
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، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه ال حيّق للشخص املتهم جبناية، ٢٠١١ويف عام   -٣١
وأوصى فريق األمـم  . )٥١(يف ما عدا قضايا القتل، أن يستعني مبشورة قانونية ممولة من الدولة          
ة ويف تعزيز قـدرة هيئـة       املتحدة القطري بأن تنظر سوازيلند يف إنشاء مرفق مساعدة قانوني         

 الضعفاء منـهم، إىل  ال سيماالتنظيم املهنية، مثل رابطة القانون، على تعزيز وصول األفراد، و    
  .)٥٢(العدالة
 يف  ، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن احملاكم أصدرت أحكاماً         ٢٠١١ويف عام     -٣٢

  .)٥٣(اذ تلك القرارات عن إنفبعض القضايا وأن وكاالت إنفاذ القانون أبدت إعراضاً
، فقـد   ٢٠٠٥ويف حني رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء حمكمة األطفال يف عام              -٣٣

. أعربت عن قلقها مع ذلك إزاء عدم تطبيق نظام قضاء األحداث يف مجيـع أحنـاء البلـد                 
وأوصت اللجنة بأمور منها أن تسارع سوازيلند إىل رفع سن املسؤولية اجلنائية وأن تكفـل               

 مع املعايري الدولية املقبولة؛ وأن ترتقي بربامج التدريب إىل املستويات الدولية املعمول             توافقها
هبا بالنسبة إىل مجيع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث؛ وأن تعزز حمكمـة األطفـال                

، حـسن   بتزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية؛ وأن تكفل، يف املناطق الريفية خـصوصاً           
دريب القضاة املتعاملني مع األطفال اجلاحنني؛ وأن تكفل عدم حرمان األحداث من احلريـة         ت

إال كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة مع احلرص على احتجاز البنات مبعزل عن النـساء؛ وأن                
  . )٥٤(تزود األطفال باملساعدة القانونية يف مرحلة مبكرة من اإلجراءات القانونية

 أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن الفساد يظل مشكلة مستشرية ،٢٠١١ويف عام     -٣٤
ورغم اإلبالغ عن حاالت قليلة وعن بعض املوقوفني، ال يزال          . على مجيع مستويات اجملتمع   

             وقد بذلت جلنـة مكافحـة الفـساد املنـشأة يف          . يتعني على احلكومة تأمني مرحلة اإلدانة     
       إىل أن الوضـع     شادة لكنها عجزت عن معاجلة املشكلة نظراً       جهودا تستحق اإل   ٢٠٠٨عام  

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بتنمية القـدرات يف سـبيل           . )٥٥(ما فتئ يسوء كل عام    
  . )٥٦(حتسني الشفافية وتدفق املعلومات بني الدولة واملواطنني

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -٤  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء غموض تعريف الطفـل            ٢٠٠٦يف عام     -٣٥

وسن الزواج الدنيا يف قانون السوابق والقانون العريف، وأوصت سوازيلند بأمور منها اإلسراع 
 كسّن دنيا للـزواج      عاماً ١٨يف إعداد واعتماد وسّن قانون الزواج الذي يتوخى إقرار سن           

  .)٥٧( السواء إضافة إىل منع الزواج املبكربالنسبة إىل الذكور واإلناث على
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن الفصل الرابع من الدسـتور، وهـو النـاظم                 -٣٦

لشؤون اجلنسية، ينص على التفريق يف معاملة الرجال والنساء يف جمال احلصول على اجلنسية              
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن . )٥٨(عن طريق الزواج ونقل اجلنسية إىل األبناء والتخلي عنها       
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 خارج رباط الـزواج      ألن الطفل ال يستمد جنسيته من األم إال إذا كان مولوداً           أيضاًقلقها  
  . )٥٩( العتراف والده بهوغري متبّنى أو حائزاً

 رغم أنه يظـل     والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن تسجيل الوالدة ليس تلقائياً           -٣٧
ت العامة، مبا فيها احلصول على التعليم االبتدائي اجملاين وعلى منحـة            املنفذ إىل مجيع اخلدما   

وأوصت بأن تعزز الدولة الطرف وتطور تدابريها الرامية        . )٦٠(تربية األطفال اليتامى والضعفاء   
  .)٦١(إىل ضمان تسجيل مجيع األطفال املولودين يف إقليمها الوطين

ت، بالتعاون مع اجملتمـع املـدين،       والحظت جلنة حقوق الطفل أن سوازيلند وضع        -٣٨
برامج كثرية لتقدمي الرعاية والدعم إىل األطفال اليتامى والضعفاء، لكن اللجنة ظلت قلقـة              

اإليدز على األطفال الذين    /البشريبعمق إزاء تأثري ارتفاع معدل انتشار فريوس نقص املناعة          
  .)٦٢(ية بديلة مالئمةفقدوا أحد والديهم أو كليهما مشرية إىل ضرورة تزويدهم برعا

، الحظ فريق األمم املتحدة القطري، اسـتمرار ظـاهرة الوصـم            ٢٠١١ويف عام     -٣٩
والتمييز اليت تستهدف املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية            

ن يف  السجناء واملثليون والعـاملو   (وال تزال أكثر الفئات عرضة للخطر       . والعاملني يف اجلنس  
تواجه صعوبات يف احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية بسبب احتفاظ           ) اجلنس

  .)٦٣(البلد بقوانني حتظر تلك املمارسات

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي، وحـق                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 من الدستور تنص    ٢٤ريق األمم املتحدة القطري أن املادة       ، الحظ ف  ٢٠١١يف عام     -٤٠
على محاية حرية التعبري كما الحظ بعض التحسن يف حالة حرية اإلعالم، لكنه أفـاد بـأن                 

  . )٦٤( لقمع اإلرهاب قّيد إعمال تلك احلرية يف قطاعات أخرى٢٠٠٨قانون عام 
نظمة العمل الدولية عن أسفها     ، أعربت جلنة تطبيق املعايري التابعة مل      ٢٠١١ويف عام     -٤١

  . )٦٥(إزاء استمرار االدعاءات املتعلقة بالتوقيف واالحتجاز يف أعقاب االحتجاج السلمي
      ال سـيما   فرض قيود على حرية التعـبري        أيضاً، الحظت اليونسكو    ٢٠١١ويف عام     -٤٢

 ٤نسكو أن املادتني    والحظت اليو . )٦٦(فيما يتصل باحلريات السياسية أو شؤون األسرة املالكة       
 اخلاص بأعمال االنشقاق والعصيان حيظر نشر أي انتقاد موجـه إىل  ١٩٣٨ من قانون عام     ٥و

 املتعلق باملنشورات احملظورة فيخول احلكومـة أن متنـع          ١٩٦٨أما قانون عام    . األسرة املالكة 
 العامـة أو    مضرة أو ميكن أن تضر مبصاحل الدفاع أو السالمة        "صدور منشورات إذا ما اعتربت      

 إىل أن   ٢٠١١وأشارت اليونسكو يف عـام      ". النظام العام أو األخالق العامة أو الصحة العامة       
هذا القانون طُّبق يف السنوات األخرية لرفع قضايا اتُّهمت فيها بالقذف صحف انتقدت األسرة              

ونسكو بأن تضع   لذا أوصت الي  . )٦٧(املالكة وأن ذلك أّدى إىل تشديد الرقابة الذاتية يف الصحافة         
 يكفل حرية التعبري وحرية اإلعالم وحق احلصول على املعلومات؛           شامالً  قانونياً سوازيلند إطاراً 
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وأن تفتح الفضاء اإلعالمي أمام اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص، وأن تضع آلية تنظيم ذايت               
 وأهدافـه   خاصة بوسائط اإلعالم، وتنظم محالت للتوعية بطبيعـة هـذا اهليكـل املقتـرح             

  .)٦٨(وأنشطته
، ظلت جلنة حقوق الطفل منشغلة ألن املواقف االجتماعية التقليدية          ٢٠٠٦ويف عام     -٤٣

كانت فيما يبدو  حتول دون تعبري األطفال حبرية عن آرائهم يف املدارس أو اجملتمعات احملليـة        
زم آلراء  أو داخل األسرة، أو ألن ما يسمى قواعد احليطة حتول دون إعطـاء الـوزن الـال                

  . )٦٩(األطفال يف اإلجراءات القضائية أو اإلدارية
 من الدستور تنص    ٢٥، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املادة         ٢٠١١ويف عام     -٤٤

على احلق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات شريطة مراعاة مصاحل الدفاع والسالمة العامة             
عامة ليست مبينة بوضوح، فقد ُترك األمـر لتقـدير          ومبا أن مصاحل السالمة ال    . والنظام العام 

 أن القـانون يقتـضي موافقـة        أيضاًوالحظ فريق األمم املتحدة القطري      . السلطة السياسية 
الشرطة لتنظيم أية اجتماعات أو مسريات أو مظاهرات سياسية يف مكان عام وأن عددا من               

هرات اليت نظمتها هيئات عماليـة      القيود فُرض يف الواقع على االجتماعات واملسريات واملظا       
  .)٧٠(وسياسية

 من الدستور تنص    ٢٥، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املادة         ٢٠١١ويف عام     -٤٥
          على حرية الفرد يف االجتماع مع أفراد آخرين من أجل تعزيز مصاحله ومحايتـها، لكنـها                

ثيقة الربنامج القطري اليت أعدها برنامج      وجاء يف و  . )٧١(ال تأيت على ذكر األحزاب السياسية     
حمظورة مبوجب  ( أن غياب األحزاب السياسية      ٢٠١٥-٢٠١٠األمم املتحدة اإلمنائي للفترة     
 حيد من حيز اإلدماج الـسياسي واملـشاركة         ما زال ) ١٩٧٣مرسوم ملكي صادر يف عام      

  . )٧٢(وتعددية اآلراء
لي بأن متثيل النساء يف اختاذ القرار قد        ، أفاد التحليل القطري التكمي    ٢٠٠٩ويف عام     -٤٦

        حتسن، لكن سوازيلند حتتاج إىل مواصلة تعزيز جهودها يف هذا الـصدد يف سـبيل بلـوغ                 
وعلى وجه اخلصوص، ال تـزال      .  يف املائة احملددة يف أحد األهداف اإلمنائية لأللفية        ٣٠نسبة  

اء تلك املسؤوليات إال حيثما كان املعين        على الرجال، وال ختول النس     الزعامة التقليدية حكراً  
  .)٧٣( أو مل يعّين بعُدباألمر قاصراً

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
، ناشدت جلنة تطبيق املعايري التابعة ملنظمة العمل الدولية سـوازيلند           ٢٠١١يف عام     -٤٧

حلوار االجتماعي وترسيخ احلوار    حبزم تكثيف جهودها يف سبيل إضفاء طابع مؤسسي على ا         
االجتماعي احلقيقي من خالل مؤسسات دائمة على مجيع مستويات احلكم، وهو ما ال ميكن              

  . )٧٤( حقوق اإلنسان األساسيةضمانه إال يف مناخ تسوده الدميقراطية وتكفل فيه متاماً



A/HRC/WG.6/12/SWZ/2 

GE.11-15300 12 

 ٢٠١٠ عـام    ، كررت جلنة تطبيق املعايري املالحظات اليت أبدهتا يف        ٢٠١١ويف عام     -٤٨
، فطلبـت   )٧٥(جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات والتابعة ملنظمة العمل الدولية         

إىل سوازيلند وضع خريطة طريق لتنفيذ التدابري املنادى هبا منذ أمد طويل، مبا يف ذلك ضمان                
 من  ١٩٦٣ام   من أي أثر عملي؛ وتعديل قانون النظام العام لع         ١٩٧٣خلو إعالن امللك لعام     

أجل منع التدخل يف األنشطة النقابية املشروعة والسلمية؛ وإدخال التعديالت الالزمة كسبيل            
 إللغـاء األنـشطة النقابيـة؛       ٢٠٠٨إىل ضمان عدم االحتجاج بقانون قمع اإلرهاب لعام         

واستشارة اللجنة التوجيهية للحوار االجتماعي بشأن التعديالت املقترحة لضمان حق التنظيم           
ملوظفي السجون؛ وتسوية املسائل العالقة املتصلة بقانون العالقات الصناعية؛ وإنشاء نظـام            

  . )٧٦(فعال لتفتيش العمل وتعزيزه بآليات إنفاذ فعالة منها القضاء املستقل
، طلبت جلنة اخلرباء مرة أخرى إىل سوازيلند أن تنظر يف اختاذ تدابري ٢٠٠٩ويف عام     -٤٩

 التمييز الوظيفي بني اجلنسني وضمان وصول النساء إىل وظائف أعلـى            فعلية ملعاجلة مشكلة  
  .)٧٧(أجراً
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري ضرورة بناء قدرات احلكومات          ٢٠١١ويف عام     -٥٠

واملؤسسات والشركاء االجتماعيني يف جمال تعزيز حقوق العمال ومحايتها، وإعداد التقـارير        
العمل الدولية وبكيفية تنفيذها، باالستناد إىل الربامج القائمة من قبيل املتعلقة باتفاقيات منظمة 

برنامج القضاء على عمل األطفال وبرنامج منظمة العمل الدولية اخلاص بفريوس نقص املناعة             
  .)٧٨(اإليدز يف مكان العمل/البشري

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
 التحليل القطري التكميلي بأن سوازيلند حتتفظ بتصنيفها كبلد         ، أفاد ٢٠٠٩ عام   يف  -٥١

ذي دخل متوسط أدىن لكن انعدام املساواة الكبرية يف توزيع الدخل حتكم على نسبة كـبرية         
         وأشار إطار األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة للفتـرة          . )٧٩(من السكان بالعيش يف الفقر    

 ١ ٠١٨ ٠٠٠يف املائة من سكان البلد البـالغ عـددهم           ٦٩ إىل أن قرابة     ٢٠١٥-٢٠١١
  . )٨٠(نسمة يعيشون دون خط الفقر الوطين

وجاء يف التحليل القطري التكميلي أن سوازيلند لطاملا عجزت عن إنتاج ما يكفي                -٥٢
        من الغذاء لتلبية االحتياجات احمللية، مما ساهم يف انعدام األمن الغذائي لدى نـسبة تتـراوح                

           ويف . )٨١(اً كـبري  ويظل سوء التغذيـة املـزمن حتـدياً       .  يف املائة من السكان    ٢٥ و ٢٠بني  
، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن سياسة الغذاء والتغذيـة يف سـوازيلند              ٢٠١١عام  

، وأوصى الفريق بإنشاء هيئة وطنية أعلـى        )٨٢( لكنها مل تعتمد بعد    ٢٠٠٨اكتملت يف عام    
ىل على حنو فعال تنسيق االستراتيجيات وخطط العمل املتعلقة بالتغذية واألمـن            مستوى تتو 

  . )٨٣(الغذائي ورصد وتقييم األنشطة ذات الصلة يف البلد
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، أوصت جلنة حقوق الطفل بأمور منها أن تدعم سوازيلند جمتمعاهتا  ٢٠٠٦ويف عام     -٥٣
لتغذية الكافيـة واإلصـحاح     احمللية يف حتملها مسؤولية ضمان حصول مجيع األطفال على ا         

املناسب، مبا يشمل الوجبات املدرسية ومصادر الطعام البديلة املتاحـة لألطفـال اليتـامى              
والضعفاء خالل العطل املدرسية، وأن تشرك اجملتمعات احمللية، مبا فيها الشباب، يف املبادرات             

  .)٨٤(الرامية إىل زيادة االكتفاء الذايت يف إنتاج الغذاء
، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بإحراز تقدم ال يستهان بـه يف             ٢٠١١عام  ويف    -٥٤

 أمام  ، لكنه الحظ أن بعد العيادات الطبية يظل عائقاً        سبيل توفري الرعاية الصحية األولية جماناً     
وعالوة على مشاكل الوصول اجلغرايف، يظل الوصـول إىل    . احلصول على اخلدمات الصحية   

والوصول االجتماعي واحلصول على الرعاية الصحية املتخصـصة        ) لألغراض النق (التمويل  
  .)٨٥(أحد التحديات يف توفري اخلدمات ألضعف الفئات

، أفادت منظمة الصحة العاملية بأن ارتفاع معدالت مرض ووفـاة           ٢٠٠٩ويف عام     -٥٥
ء وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انـشغاهلا إزا       . )٨٦(األمهات والرّضع أمر يبعث على القلق     

حالة البنات بصفة خاصة، نظرا إىل ما يواجهنه من مشاكل من قبيل االرتفاع النسيب ملعدل                
  .)٨٧( على صحتهن ومنوهنالزواج املبكر واحلمل املبكر، مما قد يؤثر سلباً

من الدسـتور   ) ٥(١٥، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املادة         ٢٠١١ويف عام     -٥٦
حدوث احلمل جراء االغتـصاب أو نكـاح احملـارم أو           "حتصر حق اإلجهاض يف حاالت      

والحـظ  . أو ملربرات طبية أو عالجيـة     " االتصال اجلنسي غري الشرعي بأنثى متخلفة عقليا      
 على صحة األم واجلنني وأن اإلجراء       الفريق أن اإلجراء املنصوص عليه طويل ويشكل خطراً       

  . )٨٨(غري واضح يف حال االتصال اجلنسي غري الشرعي
، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن معدل انتشار نقص فـريوس            ٢٠١١ويف عام     -٥٧

وبصفة عامة، قُطعت أشـواط  . اإليدز مرتفع بصفة خاصة يف سوازيلند   /البشرينقص املناعة   
والحظ . ت تشكل حتدياًما زاليف جمال العالج والرعاية غري أن الوقاية من اإلصابات اجلديدة          

. )٨٩(د سياسة حمددة يف الوقت احلاضر ملعاجلة مسأليت الوصم والتمييز          عدم وجو  أيضاًالفريق  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها العميق إزاء ما ينجم عن هذا الوضع              ٢٠٠٦ويف عام   

من أثر كارثي على األطفال، وأوصت سوازيلند بأمور منها ضمان التنفيذ الكامل والفعـال              
اإليدز وتشمل مجيع التدابري    /البشريفريوس نقص املناعة    لسياسة شاملة ترمي إىل الوقاية من       

الوقائية وتقوم على تكامل النهج املختلفة يف التعامل مع فئات األعمار املختلفة، كما أوصتها              
  . )٩٠(باملضي يف تعزيز جهودها من أجل منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل

      اإليـدز  /البشرين فريوس نقص املناعة      أ أيضاًوالحظ فريق األمم املتحدة القطري        -٥٨
 العبء الواقع على كاهـل      أيضاًال يضغط على النظام الصحي فحسب بل يثقل بقدر كبري           

ويف حني الحظ الفريق إنشاء     . اخلدمات االجتماعية احلكومية ونظم الدعم اجملتمعي التقليدية      
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د رأى أن آليـات تـسجيل       صندوق األطفال اليتامى والضعفاء وإقرار منحة الشيخوخة، فق       
  .)٩١(األفراد املؤهلني لتلقي هذا الدعم معقدة وأن هدف الوصول والرصد الشاملني مل يتحقق

 بـأن فـريوس نقـص املناعـة         ٢٠١٠وأفاد برنامج اليونيسيف القطري لعـام         -٥٩
ي ، الذي تعتربه منظمة الصحة العاملية السبب الرئيس)٩٢(اإليدز مقترن بعودة داء السل /البشري

  .)٩٣(ملرض الكبار ووفاهتم يف سوازيلند
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ سوازيلند التدابري الالزمة ملنع إساءة استعمال              -٦٠

العقاقري واحلد منها يف صفوف األطفال ولدعم برامج تعايف األطفال مـن ضـحايا إسـاءة                
  .)٩٤(استعمال العقاقري

حدة القطري أن الدستور حيمي املواطنني من       ، الحظ فريق األمم املت    ٢٠١١ويف عام     -٦١
غري أن التجربة بينت أن النظام التقليدي يتجاهل تلـك          . الطرد التعسفي دون حماكمة عادلة    

وال يستطيع الكـثريون منـهم      . األحكام وأن املواطنني يلجؤون إىل احملاكم بعد هدم بيوهتم        
لك، يقعد املواطنون عن التماس اجلـرب       وإضافة إىل ذ  . حتمل التكاليف املقترنة باجلرب القانوين    

  .)٩٥(بسبب جهل الدستور واالفتقار إىل ثقافة حقوق اإلنسان
، أفاد التحليل القطري التكميلي بأن استمرار اجلفاف يف مجيع أحناء           ٢٠٠٩ويف عام     -٦٢

البلد حيد بشدة من حصول سكان كثريين على املاء النقي واإلصـحاح، ممـا يـساهم يف                 
  .)٩٦(سيما يف صفوف األطفال فيات، الاألمراض والو

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٨  
 بأن التعليم االبتدائي اجملاين متوافر حاليـاً        ٢٠١٠أفاد برنامج اليونيسيف القطري لعام        -٦٣

د ، أفـا  ٢٠١١ويف عام   . )٩٧(لتالميذ الصف األول والثاين وسيعمم على صف إضايف كل سنة         
فريق األمم املتحدة القطري بأن التحدي األكرب يف األعوام املقبلة سيكمن يف تغطية أكثر الفئات               

  .)٩٨(هتميشاً، اليت تظل خارج هذا النظام بسبب عوامل ال تقتصر على الرسوم املدرسية وحدها
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن الصعوبات اليت يواجهها قطاع التعليم تـشمل               -٦٤

نقص املدرسني املؤهلني والبنية األساسية املدرسية املالئمـة وضـعف اإلطـار الـسياسايت               
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري سوازيلند بأن تدعم حتسني نوعية التعلـيم            . )٩٩(والتشريعي

بالتركيز على حجم الفصول املتمثل يف نسبة املدرسني إىل التالميذ، وعلى توافر اللوازم التعليمية              
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ سوازيلند تدابري حمددة         . )١٠٠(سيما يف املناطق احملرومة    ال

لتخفيض ارتفاع معدالت الرسوب والتسرب، وحتسني نوعية التعليم من خالل زيـادة عـدد              
املدرسني املدربني تدريباً جيداً وإصالح املقررات وحتسني جتهيز املدارس باملعـدات الالزمـة؛             

  .)١٠١(ملزيد من اجلهود لضمان حصول الفئات الضعيفة على التعليم الرمسي وغري الرمسيوبذل ا
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، أفاد التحليل القطري التكميلي بأن الفوارق اجلنسانية يف معدالت          ٢٠٠٩ويف عام     -٦٥
التعليم االبتدائي طفيفة، غري أن معدل انتقال اإلناث من التعليم االبتدائي إىل التعليم الثانوي              

  .)١٠٢(أنه يف ذلك شأن معدل تسجيلهن يف املؤسسات اجلامعيةضعيف ش
         وبغية تعزيز حق املشاركة يف احلياة الثقافية، شـجعت اليونـسكو سـوازيلند يف                -٦٦
 املتعلقة بصون التراث    ٢٠٠٣، إذ أحاطت علماً بقرب التصديق على اتفاقية عام          ٢٠١١عام  

ملتعلقة حبماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، على  ا٢٠٠٥الثقايف غري املادي واتفاقية عام 
  .)١٠٣(أن تكفل توافق قوانينها وممارساهتا احمللية مع أحكام هاتني االتفاقيتني

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدويل سوازيلند على أن تكفل اختاذ ٢٠١٠يف عام   -٦٧

ق سياسة املساواة الوطنية، من أجل ضمان محاية العمـال املنـتمني إىل             تدابري فعلية، يف سيا   
  .)١٠٤(األقليات اإلثنية، أي الزولو والتونغا، من التمييز يف الوظيفة واملهنة

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
الوارد يف الفرع األول    " اإلرهاب"، الحظت اليونسكو أن مصطلح      ٢٠١١يف عام     -٦٨

        من قانون قمـع اإلرهـاب       ٢الوارد يف الفرع الثالث واملادة      " مال اإلرهابية األع"ومصطلح
 ٢الواردة يف الفقرة الفرعيـة      " العمل اإلرهايب "فمقاييس  .  واسعاً  معرفان تعريفاً  ٢٠٠٨لعام  

  .)١٠٥("الطبيعة واحملتوى"تتيح تقييم األفعال على أساس 
 القطري بأن تنظر سوازيلند يف السعي       ، أوصى فريق األمم املتحدة    ٢٠١١ويف عام     -٦٩

إىل املزيد من التعاون واملشاركة مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، ويف إمكانية التمـاس خـدمات املـشورة         

ند بالتزاماهتا الدولية حبماية     على وفاء سوازيل   واملساعدة التقنية املقدمة يف إطار بواليته، حرصاً      
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عند الوفاء بالتزاماهتا األخرى يف إطار استراتيجية األمـم       

  .)١٠٦(املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعقبات  -ثالثاً   
ي بأن سوازيلند أحرزت تقدماً خاصاً ، أفاد فريق األمم املتحدة القطر   ٢٠١١يف عام     -٧٠

وأفاد فريق األمم املتحدة القطـري بـأن        . )١٠٧(صوب هتيئة بيئة تشريعية وسياساتية مالئمة     
سوازيلند متكنت يف ميزانيتها العامة السابقة من بلوغ هدف إعالن أبوجا املتمثل يف ختصيص              

 يف  ١٢ هذه النسبة تراجعت إىل       يف املائة من امليزانية لالرتقاء بقطاع الصحة، لكن        ١٥نسبة  
  .)١٠٨(املائة بسبب ما تواجهه من مشاكل ضريبية
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وسلّم فريق األمم املتحدة القطري بإحراز شيء من التقدم صوب تـوفري احلقـوق                -٧١
واحلريات األساسية لكنه أشار إىل أنه ما زال يتعني معاجلة املشاكل املتصلة حبماية احلقـوق               

وال ميكن املغاالة يف    . وتبقى الشفافية واملساءلة حتدياً كبرياً    . القتصاديةاالجتماعية والثقافية وا  
التشديد على ضرورة تعزيز نظام إقامة العدل واإلسراع يف دمج االتفاقيات اإلقليمية والدولية             

  .)١٠٩(على الصعيد احمللي وإنشاء هيئات تنظيمية فعالة

  طنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الو  -رابعاً   
  .ال ينطبق  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس سوازيلند املساعدة التقنية من جهات تشمل              -٧٢

اليونيسيف ومفوضية حقوق اإلنسان فيما يتعلق بإنشاء آلية مستقلة ذات والية حمددة تتمثل             
  .)١١٠(لتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةيف العمل بانتظام على رصد وتقييم ا
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