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أوالً -مقدمة
 -1استعرض الفريق العامل املعين بالستعراض الددوري الشدامل التقريدر الدوطين األول ململ دة
س دوازيلند يف  4تش درين األول/أكتددوبر  .2٠11وتلقددت س دوازيلند ،خددال احل دوار التفدداعلي الددذي
أجراه الفريق العامل ،توصيات بلغ جمموعها  139توصية .ويف  6تشرين األول/أكتدوبر ،2٠11
اعتمدد الفريدق العامددل تقريدره املتعلددق بالسدتعراض الددوري الشددامل األول حلالدة سدوازيلند .ويف 15
آذار/مارس  ،2٠12اعتمد جملس حقوق اإلنسدان نتدائت تقريدر الفريدق العامدل الدذي تضدمن 28
توصية مقدمة لسوازيلند.
 -2ويصددف هددذا التقريددر التق ددم احملددرز يف تنفيددذ التوصدديات ال  28املنبثقددة عددن الدددورة األو
لاستعراض الدوري الشامل.

ثانياً -المنهجية وعملية التشاور
 -3واف ددق جملد دس ال ددوزراء ،يف  8أيلول/س ددبتمرب  ،2٠15عل ددى انش دداء تن ددة التوجيد د الوطني ددة
التابعة للح ومة واملعنية بالستعراض الدوري الشامل ،بغرض التشاور بشأن التقرير الوطين الثدا
لس دوازيلند وص دديا ت وتقدمي د  ،يف اط ددار عملي ددة الس ددتعراض ال دددوري الش ددامل ،ا جمل ددس حق ددوق
اإلنسددان التددابم لألم دم املتحدددة .وتولَّددت وزارة العدددل رئاسددة هددذه اللجنددة الدديت ضددمت ثل د عددن
م تيب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ،ووزارة العمل ،ووزارة الصحة ،ووزارة التعليم ،واألوساط
األكادميية ،واملنظمات ري احل ومية ،ومنظمات اجملتمم املد .
 -4ويف أواخددر أيلول/سددبتمرب ِ ،2٠15
نظمددت حلقددة عمددل يف ازولددويين بس دوازيلند ،لتددوفري
املشددورة التقني ددة بش ددأن اع ددداد التقري ددر ال ددوطين الثددا لس دوازيلند .وق ددد يس ددر حلق ددة العم ددل امل ت ددب
اإلقليمددي للمفوضددية السددامية حلقددوق اإلنسددان للجنددو األفريقددي وفريددق األمددم املتحدددة القطددري.
وأتاحت حلقة العمل هذه للجهات املعنية بالستعراض الدوري الشامل فرصة للتف ُّ ر يف فهمهم
املشد ل لعمليددة السددتعراض الدددوري الشددامل ومناقشددة ا دربات الوطنيددة امل تسددبة مددن السددتعراض
الدوري الشامل السابق ومدى تنفيذ التوصديات والتقددم احملدرز بشدأاا والتحدديات الرئيسدية املاثلدة
وصيا ة التقرير الثا .

 -5ويف أوائ د ددل ش د ددباط/فرباير  ،2٠16عق د دددت احل وم د ددة باشد د دراا وزارة الع د دددل اجتماعد د د ا
تشدداوري ا مددم ايددم اتهددات املعنيددة ذات الختصددا  .وعد ِرض يف ذلددا الجتمددا مشددرو التقريددر
ون ددوقد دددا احلص ددول عل ددى اس ددهاما م .وأدرج ددت اإلس ددهامات ذات الص ددلة لحقد دا يف ه ددذا
التقرير.
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ثالثاً -التطورات التي طرأت منذ آخر استعراض :اإلطار المعياري والمؤسسي
 -7يش ددتمل الفص ددل ( 3لئح ددة احلق ددوق م ددن ق ددانون دس ددتور سد دوازيلند رق ددم 2٠٠5/٠٠1
("الدسددتور" علددى األح ددام ذات الصددلة باإلطددار الدسددتوري لس دوازيلند املتعلددق بدداح ام حق دوق
اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها ومحايتها واعماهلا.
 -8وقد وضعت سوازيلند اطار مؤسسي ا من شأن أن يساعد على حتسد سدجلها يف جمدال
حقوق اإلنسان .وتضم تلدا املؤسسدات تندة حقدوق اإلنسدان ،وهدي أيضدا تندة النزاهدة املسدؤولة
عددن محايددة حقددوق اإلنسددان وتعزيزهددا وتنددة النتخابددات وحدددود الدددوائر النتخابيددة املسددؤولة عددن
حري ددة النتخاب ددات ونزاهته ددا وهير ددة ادارة األراض ددي ال دديت تت ددو مس ددؤولية اإلدارة العام ددة للحق ددوق
واملصاحل املتعلقة باألراضي وتنظيمها والدوزارات واإلدارات احل وميدة .وهندال أيضد ا اجملتمدم املدد
النشط الذي يواصل تقدمي مسامهات لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -9وتطبق سوازيلند نظام ح م انتخايب يستند ا نظام التينخونددل علدى النحدو املنصدو
علي يف املادة  79من الدستور اليت تفيد بأن نظام التينخوندل هو نظام دميقراطي وتشاركي يركدز
علددى نقددل السددلطة مددن احل ومددة املركزيددة ا مندداطق (دوائددر التينخوندددل اإلداريددة وتسددليمها ا
األفراد على أساس اتدارة ،متهيدا لنتخا م أو تعيينهم يف الوظائف العامة.
 -1٠وتددن املددادة  93مددن الدسددتور علددى أن السددلطة التش دريعية تت ددون مددن جملددس للشدديو
وجملس نوا  .ويتدألف جملدس الشديو يف الوقدت احلاضدر مدن  3٠عضدوا ،يُعد ّ امللدا  2٠مدنهم
وينتخب جملس النوا  1٠أعضاء .ويتألف جملدس الندوا مدن  65عضدوا ينتخدب الشدعب 55
عضدوا مددنهم ويُع د ّ امللددا  1٠أعضدداء .ويف عددام  ،2٠13نظمددت س دوازيلند بنجدداخ النتخابددات
العامة الثانية يف اطار النظام الدستوري اتديد.
 -11وشهدت دورة انتخابات عام  2٠13تسجيل  414 1٠4شخص ا يف قوائم النداخب ،
أي نسبة  7٠يف املائة من عدد السد ان املدؤهل  .وشدارل يف التصدويت مدن بد هدؤلء النداخب
املسجل ى  23٠ 571شخصا ،أي نسبة  56يف املائة.
 -12وتددنظم املددادة  79مددن الدسددتور مشدداركة األحدزا السياسددية يف العمليددة النتخابيددة ،الدديت
سلطت عليها احمل مة العليا مزيدا مدن الضدوء مدن خدال القضدية رقدم م  ،2٠٠8/5٠سديثول
نو وآخرون ضد رئيس الوزراء وآخرين .وعلى الدر م مدن أن احل دم الصدادر يف هدذه القضدية يددل
علدى عدددم السددماخ لألحدزا السياسدية بتقدددمي مرشددح  ،فددان أعضداء هددذه األحدزا يسددتطيعون
املشاركة على أساس اتدارة الشخصية .وعلى سبيل املثال ،يضم الربملان احلداي أعضداء منتخبد
على الر م من عضويتهم يف أحزا سياسية.
 -13وتتقدم سوازيلند بش ل مضطرد حنو الوفاء بالتزاما ا املتعلقة بتقددمي التقدارير ا هيردات
رص ددد املعاه دددات .وحتقيق دا هل ددذه الغاي ددة ،ق دددمت س دوازيلند يف  13آذار/م ددارس  ،2٠12تقريره ددا
األوي والثددا ا تنددة القضدداء علددى ايددم أش د ال التمييددز ضددد امل درأة .ونظددرت
اتددامم للتقري درين ّ
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اللجن ددة يف ه ددذين التقريد درين يف  1٠متوز/يوليد د  .2٠14ويعم ددل البل ددد حاليد د ا عل ددى اع ددداد تقري ددره
الدوري الثا الذي سيقدم ا تنة حقوق الطفل.
 -14ويف  24أيلول/س ددبتمرب  2٠12نف ددذت س د دوازيلند التوص دديات املقدم ددة يف ال دددورة األو
لاستعراض الدوري الشامل ،من خال التصديق على الص ول الدولية التالية:
(أ

اتفاقية حقوق األشخا

(

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق األشخا

(ج
املنازعات املسلحة

ذوي اإلعاقة
ذوي اإلعاقة

الربوتوكد ددول الختي د دداري لتفاقيد ددة حق د ددوق الطفد ددل بش د ددأن اش د د ال األطف د ددال يف

الربوتوكددول الختيدداري لتفاقيددة حقددوق الطفددل بشددأن بيددم األطفددال واسددتغال
(د
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية.
 -15وباإلضافة ا ذلا ،صددق البلدد على/انضدم ا عددد مدن الصد ول اإلقليميدة والدوليدة
املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مبا فيها ،على سبيل املثال ل احلصر:
(أ

اتفاقية م افحة اترمية املنظمة (2٠٠٠
عن طريق الرب والبحر واتو(2٠٠٠

(

بروتوكول م افحة ريب األشخا

(ج

اتفاقية لهاي بشأن التعاون يف جمال التبين على الصعيد الدوي (. 1993

 -16ولدددى اللجنددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان واإلدارة العامددة حالي د ا أمانددة تعمددل ب امددل طاقتهددا
ويضددم مددال موظفيهددا  8أف دراد .وسددوا تدددعم هددذه األمانددة اللجنددة يف الدداز وليتهددا الدسددتورية
املتمثلددة يف تعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان ،وضددمان اإلنصدداا للجميددم يف فددر حصددول علددى
ا دمات العامة ،وتشجيم بروز قيادات ت ون مسؤولة أمام اتميم .وعلدى وجد التحديدد ،يتوقّدم
اآلن أن تد ددؤدي اللجند ددة مهد ددام وليتهد ددا بصد ددورة فعالد ددة وأن تتخد ددذ اإلج د دراءات املناسد ددبة ملعاتد ددة أو
تصحيح أو تغيري اجتاه حالت انتهال احلقوق واحلريات األساسية املنصدو عليهدا يف الدسدتور،
والش اوى املتعلقدة باملظداو والفسداد واسداءة اسدتخدام السدلطة واملعاملدة دري العادلدة الديت يتعدرض
هلا أي شخ على أيدي املوظف العمومي  ،باستخدام وسائل عادلة ومناسبة وفعالة.
جمم ددم املب ددا اإلداري ددة يف العاص ددمة
 -17وق ددد حص ددلت اللجن ددة أيض ددا عل ددى حي ددز م ت دديب يف ّ
مبابا  ،الذي يتميز بسهولة وصدول اتمهدور اليد  ،ول سديما أفدراد الفردات الضدعيفة مثدل األرامدل
وذوي اإلعاقات الذين يصعب عليهم الوصول ا م اتب اللجنة يف لوبامبا.
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رابعاً -متابعة االستعراض األخير :تنفيذ التوصيات المقبولة
ألف -التصديق على المعاهدات
التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

(1

 -18وقعت سوازيلند التفاقية الدولية حلماية ايم األشخا مدن الختفداء القسدري يف 25
بعد يف ام انية النضمام ا هذه املعاهدة.
أيلول/سبتمرب  ،2٠٠7ل نها و تنظر ُ
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

(2

 -19تؤيددد سدوازيلند القدرار الددذي الذتد الدددورة السددتثنائية ملدؤمتر الحتدداد األفريقددي املنعقدددة يف
أديددس أبابددا باثيوبيددا يف تشدرين األول/أكتددوبر  ،2٠13والددذي يددن علددى أند ل وددوز الشددرو أو
الستمرار يف توجي م أمام أيدة ك مدة دوليدة ضدد أي رئديس دولدة أو ح ومدة عضدو يف الحتداد
األفريقي خال ارست ملهام  .وسوا تنظر سوازيلند يف النضمام ا نظام روما األساسي بعد
تعددديل املددادة  27مددن النظددام األساسددي حبي د متددنح احلصددانة ل درئيس الدولددة أو احل ومددة خددال
ارست ملهام .
التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

(3

 -2٠انضددمت س دوازيلند ا اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب و ددريه مددن ضددرو املعاملددة أو العقوبددة
القاس د ددية أو الاانس د ددانية أو املهين د ددة يف  25نيس د ددان/أبريل  .2٠٠4وع د دداوة عل د ددى ذل د ددا ،ف د ددان
املددادة  18مددن الدسددتور حتظددر التعددذيب واملعاملددة أو العقوبددة الاانسددانية أو املهينددة .وبددالنظر ا
التزام البلد بالقضاء على ايم أش ال التعذيب ،هنال جهدود مسدتمرة تبدذل لعتمداد الربوتوكدول
الختياري من خال الاذ ا طوات الازمة للتصديق علي  ،وفق مدا تدن عليد املدادة  238مدن
الدستور .وتتطلب هذه العملية املوافقة على هذا الصا مدن خدال قدانون يصددر عدن الربملدان أو
مددن خددال جلسددة مشد كة يعقدددها جملسددا الربملددان .ويهدددا تعزيددز اهلياكددل مددن قبيددل تنددة حقددوق
اإلنسان ا تعزيز اتهود املبذولة ملنم التعذيب والقضاء علي .
التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

(4

 -21و تنظددر سدوازيلند بعد ُدد يف ام انيددة التصددديق علددى التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوق ايددم
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم.
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باء -القضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان
إنش اااء آلي ااة وطني ااة لمن ااع التع ااذيبو عل ااى النح ااو المنص ااوص عليا ا ف ااي اتفاقي ااة مناهض ااة
التعااذيبو وتج اريم التعااذيب علااى وج ا التحديااد ووضااع تاادابير فعالااة لمنااع أيااة انتهاكااات
(5
والمعاقبة عليها
 -22اسددتثمر البلددد ،علددى النحددو املبد يف اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب ،مدوارد لتعزيددز قدددرة تنددة
حقوق اإلنسدان علدى بنداء قددرات ايدم اتهدات املسدؤولة ددا مندم التعدذيب .وتعمدل اللجندة،
على النحو املنصو علي يف الدستور ،على تقوية دور اتهات الفاعلة الرئيسية احل ومية ودعم
انشاء هياكل لتوفري اترب املناسب لضحايا التعذيب.
تجريم التعذيب على وج التحديد ووضع تدابير فعالة لمنع والمعاقبة على استخدام

(6

 -23من ب وسائل التصدي بفعالية للتعذيب ،يع ف البلد حاليا على وضم تشريعات مدن
شأاا معاتة حالت التعذيب ومنعها والتصدي هلا بصورة منتظمة.
إلغاء األحكام التشريعية والتنظيمية التي تنطوي على تمييز ضد المارأة دون تايخير واعتمااد
قوانين جديدة متوافقة مع مبادأ المسااواة باين الجنساين علاى نحاو ماا تبينا اتفاقياة القضااء
(7
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 -24لتوضدديح تعهددد الدولددة بتحقيددق املسدداواة بد اتنسد  ،التددزم البلددد ،عدداوة علددى التصددديق
علددى اتفاقيددة القضدداء علددى ايددم أشد ال التمييددز ضددد املدرأة ،بعدددد مددن الصد ول يف هددذا الشددأن.
وتتض ددمن ه ددذه الص د ول امليث دداق األفريق ددي حلق ددوق اإلنس ددان والش ددعو  ،املتعل ددق حبق ددوق امل درأة يف
أفريقيا .وقد تسىن على املستوى احمللي ادماج ما يلي يف القوان الوطنية:
تعد ددديل قد ددانون تسد ددجيل السد ددندات يف عد ددام  2٠12إلعمد ددال حقد ددوق النسد دداء
(أ
املتزوجات يف اطار نظام املل ية املش كة لمتال األرض وتسجيلها بأمسائهن
يس ددعى مش ددرو ق د دانون ات د درائم اتنس ددية والعند ددف املن ددزي ا التص دددي تميد ددم
(
أش ال العنف اتنسي ضد النساء واألطفال .وتبذل ح ومة سوازيلند ايدم اتهدود الازمدة كدي
يعجل الربملان سن تشريعات يف هذا الشأن
(ج

رأت احمل م د ددة العلي د ددا يف قض د ددية س د دديهلونغونيان وآخ د ددرون ض د ددد س د دديهلونغونيان

] [2013 SZHC 144أن قاعدددة القدانون العددام الدديت تدن علددى عددم أهليددة املدرأة املتزوجددة للتقاضددي
دون مساعدة زوجها تتناقض مم احلق الدستوري يف املساواة.
اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على الممارسات الثقافية المنطوية على تمييز

(8

 -25حتمددي املددادة  28مددن الدسددتور امل درأة مددن ا ضددو للممارسددات الثقافيددة الدديت ل ترضددي
ضمريها.
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وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على الوصم والتمييز اللذين يتعرض لهما المصاابون
بفي ااروق نق ااا المناع ااة البشا ارية/اإليدزو وأن تح اارص عل ااى أن يحص اال األيت ااام واألطف ااال
(9
الضعفاء على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ويتمتعوا بالحماية من العنف واالعتداء
 -26استعرضددت ح ومددة س دوازيلند ،مددن خددال اجمللددس الددوطين لاسددتجابة حلددالت الط دوار
املتعلقددة بف ددريوس نق د املناع ددة البش درية/اإليدز ،اإلطددار ال ددوطين الس د اتيجي املتع دددد القطاع ددات
للتصدددي لفددريوس نق د املناعددة البش درية واإليدددز للف د ة  ،2٠14-2٠٠9ووضددعت اطددارا وطني د ا
اس اتيجي ا موسع ا ومتعدد القطاعات للف ة  .2٠18-2٠14ويوج هذا اإلطار أنشطة م افحة
فريوس نق املناعة البشري واإليدز على الصعيد الوطين .وتشمل الس اتيجية قضايا الوقاية من
اإلصابة وعاجها وتأثريها والتخفيف من حد ا ،مبا يف ذلا معاتة قضايا الوصم والتمييز.
 -27وباإلضافة ا السد اتيجية املدذكورة آنفدا ،سدن البلدد أيضدا مدوندة املمارسدات اتيددة يف
عاقات العمل اليت تتضمن أح اما كددة بشأن اإلصابة بفريوس نق املناعة البشرية واإليدز.
ويتمثددل اهلدددا مددن وجددود ن د يتعلددق بفددريوس نق د املناعددة البش درية واإليدددز يف القضدداء علددى
التمييز يف م ان العمل على أساس اصابة الشخ باإليدز.
 -28ونفذت احل ومة مبادرة تعلق بالصحة العامة يف القطا العام بغرض املسامهة يف حفظ
الصحة العامة ملوظفيها فضاا عن التصدي للوصم والتمييز.
 -29وقد ددد وسد ددعت وزارة الصد ددحة ا حد ددد بعيد ددد نطد دداق تد ددوفري العد دداج املضد دداد للفريوسد ددات
الع وسة .وارتفم عدد املواقم اليت توفر العاج املضاد للفريوسدات الع وسدة مدن  24موقعد ا فقدط
يف ع د ددام  2٠٠6ا  133موقع د دا بنهاي د ددة ع د ددام  .2٠14ويف ااي د ددة ع د ددام  ،2٠14بل د ددغ جمم د ددو
احلاصل على هذا العاج  125 421شخصا منهم  7 9٠6أطفال ( 6يف املائة دون الرابعة
عشرة من العمر .ويف ظل تزايد عدد األشخا الذين حيصلون علدى العداج املضداد للفريوسدات
الع وسة ،دا احدى األولويات الرئيسية لوزارة الصحة ا خفض الوفيات وسدط األشدخا
الذين يتلقون هذا العداج ا أقدل حدد دن .وتُظهدر هدذه األرقدام معددل البقداء علدى قيدد احليداة
يف أوسدداط األش دخا الددذين يتلقددون العدداج املضدداد للفريوسددات الع وسددة .وتشددري بيانددات وزارة
الصحة يف املاضي ا وفاة قرابة  6٠يف املائة من املصاب خال األشهر الثاثة األو الديت تلدي
بدء العداج املضداد للفريوسدات الع وسدة .وقدد حتسدن هدذا الوضدم مبدرور السدن  .وجتددر اإلشدارة
يف ضوء هذه األرقام ا أن معدل الوفيات يبلدغ زهداء  3يف املائدة مدن األشدخا بسدبب تددهور
احلالة أو توقدف العداج خدال األشدهر السدتة ( 6األوائدل .وتواصدل احل ومدة تدوفري الددعم املداي
للرعاية الصحية يف املرافق العامة.
وسن البلد يف عام  2٠12تشدريعات شداملة حلمايدة الطفدل (قدانون عدام  2٠12املتعلدق
-3٠
ّ
حبمايددة الطفددل ورعايت د  .ويهدددا هددذا التش دريم ا تددوفري احلمايددة لألطفددال مددن اسدداءة املعاملددة
وتعزيد ددز رفد دداههم ورعايد ددة مصد دداحلهم .وباإلضد ددافة ا هد ددذا التش د دريم ،يطبد ددق البلد ددد سياسد ددة بشد ددأن
األطفال ،تنع س بوضوخ من خاهلا البيانات السياسية اليت حتدد أولويدات محايدة وتعزيدز حقدوق
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األطف ددال ،ول س دديما األطف ددال املعرضد د للمخ دداطر .وتق دددم احل وم ددة ،يف اط ددار برناجمه ددا احمل ددم
للحماية الجتماعية ،منحة األيتام واألطفال الضعفاء ،اليت تغطي ت اليف تعليمهم.
 -31وت فددل ح ومددة س دوازيلند التعلدديم البتدددائي اجملددا تميددم األطفددال الس دوازيلندي علددى
النحو املنصو علي يف الدسدتور ويف قدانون التعلديم البتددائي اجملدا لعدام  .2٠12وعلدى الدر م
مددن أن التعلدديم الثددانوي لدديس جمانيددا بعددد ،فددان احل ومددة تدددعم األطفددال الضددعفاء عددن طريددق دفددم
رسوم تعليمهم من خال منحة األيتام واألطفال الضعفاء اليت يشرا عليها نائب رئيس الوزراء.
 -32وتشددري نتددائت الدراسددة الستقصددائية املتعددددة املؤش درات لعددام  ،2٠14ى ا أن النسددبة
املروية لأليتام واألطفال الضعفاء تبلغ  45.1يف املائدة مدن ايدم األطفدال يف البلدد .وبلغدت نسدبة
األيتام امللتحق بالدراسة  97.2يف املائة مقارنة بنسبة  98.6يف املائة للملتحق بالدراسة من
ري األيتام.
وضااع ب ارامت تدريبيااة فااي مجااال حقااوق اإلنسااان ألف اراد الجهاااز القضااائي ومااويفي إنفاااذ
(1٠
القانونو بمن فيهم أفراد الشرطة وقوات األمن والمؤسسات اإلصالحية
 -33أتاخ الدعم املقدم مدن شدركاء التنميدة تددريب عددد مدن املسدؤول يف جمدال محايدة حقدوق
اإلنسددان .وتسددىن ،علددى مدددى السددنت األخريت د  ،تدددريب مددوظفي اتهدداز القضددائي علددى كيفيددة
الحت دام ا الصد ول الدوليددة الدديت صد ّدق عليهددا البلدد ،ول سدديما اتفاقيددة حقددوق الطفددل .ويددزِود
التدريب موظفي اتهداز القضدائي باملهدارات الازمدة الديت مت دنهم مدن التعامدل بشد ل صدحيح يف
كاكمهم مم القضايا اليت ي ون األطفال أطراف ا فيها .ومشلت التدريبات املذكورة قضاة من ايدم
املناطق يف البلد .وحصل أيضا موظفون آخرون يف احملاكم على تدريب م ثدف لتحسد فهمهدم
ووفددرت هددذه
لطريقددة تندداول القضددايا الدديت ي ددون ضددحايا اسدداءة املعاملددة واألطفددال أطراف دا فيهدداُ .
التدريبات أيض ا ألفراد هيرات النيابة العامة لدواعي التساق.
 -34وتلقى أيضا أكثر من  23٠موظفا من موظفي الشرطة تدريبا على دليل أُعد ّد مدن أجدل
حتس د قدددرا م علددى معاتددة القضددايا املتعلقددة بالعددائات واألشددخا الضددعفاء .ويتضددمن هددذا
الدليل ،الذي سيدمت لحق ا يف تدريب ايم أفراد الشدرطة ،فصداا شداماا يتعلدق باإلطدار الددوي
حلقوق اإلنسان وتأثريها على واجبا م.
 -35وتتعدداون تنددة حقددوق اإلنسددان مددم الشددرطة لتددوفري املزيددد مددن التدددريب الشددامل يف جمددال
حقوق اإلنسان يف اطدار التددريب الدذي يتلقداه أفدراد الشدرطة .وتواصدل اللجندة أيضدا بدذل اتهدود
لتوفري التدريب بش ل منهجي وكفالة أن يستهدا ايم اتهات املعنية ،مبدن فديهم أفدراد اتديد
واملؤسسات اإلصاحية.
اتخاذ تدابير ملموسة وفورية لضمان استقالل القضاء وحياده

(11

 -36تد ددن املد ددادة  141مد ددن الدسد ددتور علد ددى اسد ددتقال السد ددلطة القضد ددائية يف أداء وظائفهد ددا
القضائية واإلدارية معا ،مبا يف ذلا اإلدارة املالية .وحتقيقا هلذه الغايةِ ،
الذت خطدوات مضدطردة
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مددن أجددل ضددمان اسددتقال القضدداء .وتتضددمن هددذه ا ط دوات ضددمان السددتقرار الددوظيفي تميددم
مددوظفي السددلا القضددائي وكفالددة الشددفافية يف عمليددة تعي د القضدداة حي د شددهد عددام 2٠15
اإلعان عن الوظائف الشا رة يف هيرة احمل مة العليدا واجدراء املقدابات الشخصدية مدم املرشدح
بصورة علنية.
 -37وخصصددت للسددلطة القضددائية ميزانيددة منفصددلة عددن الددوزارة املسددؤولة عددن اقامددة العدددل.
ول لضم أجور القضاة لاعتماد السنوي ل نها تصرا خصما على بند اإلنفاق املوحد.
مواءمااة القااوانين الوطنيااة مااع المعااايير الدوليااة لضاامان حريااة التجمااع وتكااوين الجمعياااتو
(12
وال سيما فيما يتعلق باإلخطار بتنظيم التجمعات السلمية
 -38جتددري حالي دا اعددادة النظددر يف قددانون النظددام العددام لسددنة  ،1963الددذي حي ددم يف الوقددت
احلاي تنظيم التجمعات السلمية .وقد وضعت احل ومة مشدرو قدانون جديدد للنظدام العدام جوُدب
القددانون احلدداي .وي فددل مشددرو هددذا القددانون حريددة التجمددم السددلمي والتعبددري .ويددن علددى أمددور
أخددرى منهددا اإلخطددار والتشدداور فيمددا يتعلددق بالتجمعددات العامددة وتنظدديم سددلطات الشددرطة خددال
التجمعات العامة.
 -39ويلغي مشرو هدذا القدانون شدرط حصدول منظمدي اللقداءات أو التجمعدات العامدة علدى
اذن من الشرطة .ويتع على من يدعو ا عقد لقاء أو جتمدم تقددمي اشدعار ا الشدرطة قبدل 7
أيددام علددى األقددل مددن املوعددد املقددرر ،أو قبددل  48سدداعة يف حالددة وجددود ظددروا وجيهددة تددربر عدددم
تقدمي اإلشعار قبل  7أيام.
 -4٠وتعق ددب اإلش ددعار عملي ددة تش دداورية بد د الش ددرطة والس ددلطات احمللي ددة وال ددداع ا عق ددد
الجتماعددات أو منظميهددا .وفيهددا سددتناقد اتوانددب اللوجسددتية ويُتفددق عليهددا .مثددل الطددرق الدديت
يتع استخدامها ومواعيد النطاق والنفضاض .وووز للشرطة والسلطات احمللية وضدم شدروط
لتنظيم التجمعات حال وجود شوا ل تتعلق بالنظام العام والسامة العامة.
 -41وودوز للشدرطة أن متندم تنظديم التجمعدات فقدط اذا كاندت لدديها أسدبا معقولدة تددفعها
ا العتقدداد بددأن التجمددم املعددين سدديهدد النظددام العددام والسددامة العامددة ،وأن د ل يوجددد تعددديل أو
شددرط أو ترتيددب مناسددب ملنددم التهديدددات .ويتضددمن مشددرو القددانون نصددا بشددأن أج دراء مراجعددة
قضائية للقرارات اليت تصدرها الشرطة مبنم التجمعات.
 -42وقد ُوضم مشرو قانون النظام العام مبساعدة تقنيدة مدن منظمدة العمدل الدوليدة .وعدرض
مشددرو القددانون علددى النائددب العددام للتدددقيق فيد قبددل تقدميد ا جملددس الددوزراء للنظددر فيد واملوافقددة
علي .
 -43وع دداوة عل ددى ذل ددا ،تعم ددل احل وم ددة عل ددى تع ددديل ق ددانون قم ددم اإلره ددا لع ددام 2٠٠8
لتفددادي العوائددق الدديت متنددم منظمددات العمددال مددن ارسددة حريددة ت ددوين اتمعيددات .ويسددعى هددذا
التعديل ا استثناء منظمات املوظف من تعريف عبارة "ااعة ارهابية".
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 -44وعدددلت احل ومددة أيض د ا قددانون عاقددات العمددل لعددام  2٠٠٠إلتاحددة تسددجيل احتددادات
العمددال وأصددحا العمددل ومددن ت ضددمان متتددم العمددال ودوائددر األعمددال حبريددة ت ددوين اتمعيددات
علددى النحددو املنصددو علي د يف اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة رقددم  87املتعلقددة باحلريددة النقابيددة
ومحايددة حددق التنظدديم .وقددد تسددىن ادخددال هددذا التعددديل مددن خددال اصدددار قددانون عاقددات العمددل
رقم ( 11املعدَّل لعام  .2٠14وقد سجلت احتادات العمال وأصحا العمل حسب األصول
وهددي تش د ل اآلن جددزءا مددن منتدددى احل دوار الجتمدداعي وهلددا متثيددل يف ايددم احملافددل الستشددارية
حي تتخذ القرارات التشريعية والسياساتية املتعلقة مبصاحلها الجتماعية والقتصادية.
 -45واسددتجابت احل ومددة لتوص ددية منظمددة العم ددل الدوليددة الدديت ت دددعو ح ومددة س دوازيلند ا
اعمال حق التنظيم ملوظفي الدوائر اإلصاحية ،بتنقديح قدانون انشداء الددوائر اإلصداحية بوسدائل
منهددا مددنح هددؤلء املددوظف احلددق يف التنظدديم مددن خددال التعددديل الددذي أدخددل علددى قددانون الدددوائر
اإلصدداحية ،ضددمن أشددياء أخددرى .وقددد عددرض علددى الربملددان مشددرو قددانون يتعلددق باعمددال حددق
املوظف يف التنظيم وستبدأ مناقشت قريبا.
 -46وعرض ددت أيضد د ا احل وم ددة عل ددى الربمل ددان مش ددرو ق ددانون بعند دوان "مش ددرو ق ددانون ا دم ددة
العامة" الذي يسعى ا حتقيق أمور منها تعزيز املفاوضة اتماعية يف جمال ا دمة العامة وحتس
تقدمي ا دمات .وباملثل ،فقد ُوضم مشرو هذا القانون بالتشاور مم اهليرات الثاثية واستعرضت
منظمة العمل الدولية قبل عرض على الربملان.
حظر العقوبة البدنية في جميع األماكن

(13

 -47عل ددى ال ددر م م ددن رف ددض البل ددد الغ دداء العقوب ددة البدني ددة يف اي ددم األم دداكن ،وقص ددرها عل ددى
البدالغ  ،فقدد حظدر قددانون محايدة الطفدل ورعايتد اصددار أح دام بالعقوبددة البدنيدة يف القضدايا الدديت
ي ددون األطفددال أطراف د ا فيهددا .وباإلضددافة ا هددذا الددن  ،وضددعت وزارة التعلدديم برناجم د ا للتأديددب
اإلوددايب وتعم ددل اآلن عل ددى تنقدديح سياس ددا ا وقواع دددها كددي تتماش ددى م ددم مبدداد ه ددذا التأدي ددب
اإلوددايب .وقددد تعاونددت الددوزارة مددم منظمددات اجملتمددم املددد لتعزيددز اسددتخدام التأديددب اإلوددايب يف
سددياق األسددرة .و دددا هددذه املبددادرة ا ادمدداج هددذه املبدداد تدددرويا يف اجملددالت املختلفددة الدديت
متارس فيها العقوبة البدنية.
تجرم و/أو تقيد حرياة التعبيار واإلعاالمو وبخاصاة
اتخاذ خطوات فورية إللغاء القوانين التي ِّ
القااانون المتعلااق باازر الفتنااة وممارسااة األنشااطة التخريبيااة  )1938وقااانون المنشااورات
(14
المحظورة )1968
 -48ت فدل املدادة  24مددن الدسدتور حريدة التعبددري ،مبدا يف ذلدا حريددة وسدائط اإلعدام .وتنظددر
احملدداكم اآلن يف مدددى دسددتورية القددانون املتعلددق بددزر الفتنددة و ارسددة األنشددطة التخريبيددة طاملددا أن د
يبدو منافيا للحق يف حرية التعبري.
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 -49وملواصلة تعزيز التمتم حبرية التعبري واإلعام احلر وتفعيدل املؤسسدات اإلعاميدة املسدتقلة،
سدنت ح ومدة سدوازيلند قددانون تدان التصدالت يف سدوازيلند لعددام  .2٠13ويدن هدذا القددانون
على انشاء تنة دا حتقيق الدة أمدور منهدا تنظديم التصدالت اإلل ونيدة ومحايدة البياندات يف
التصالت اإلل ونية وا دمات الربيدية والتجارة اإلل ونية والب اإلذاعي.
إنشاااء لجااان للتحقيااق فااي جميااع الوفيااات التااي تقااع فااي مراكااز االحتجاااز التابعااة للشاارطة
(15
الوطنية وللجيش ودوائر السجون
 -5٠ين قانون التحقيق علدى اجدراء حتقيدق تلقدائي لددى حددو حالدة وفداة يف أحدد مراكدز
الحتجدداز التابعددة للدولددة .ويف ضددوء هددذا القددانون ،أصدددرت الدولددة ت ليفددات بدداجراء حتقيقددات
مستقلة يف ايم الوفيات اليت حدثت يف هذا السياق.
تعزيز المؤسسات المنشية لحماية الديمقراطية

(16

 -51اسددتثمرت احل ومددة مدوارد مددن أجددل تعزيددز املؤسسددات ذات الصددلة حبمايددة الدميقراطيددة يف
سوازيلند .وين الدستور على استقال تندة حقدوق اإلنسدان وتندة النتخابدات وحددود الددوائر
النتخابيدة وحيددد وليتيهمدا وصداحيا ما وي فلهدا بشد ل صدريح .وقدد خصصدت احل ومدة بنداء
على ذلا املوارد الازمة لتوفري املوظف ومعدات العمل من أجدل تعزيدز كفداءة اللجنتد  .وتعمدل
سدوازيلند علددى كفالددة امتثددال تنددة حقددوق اإلنسددان ملبدداد بدداريس بغيددة تيسددري اعتمادهددا ،ومددن ت
تعزيز قدر ا وكفاء ا.
 -52وهنددال تنددة م افحددة الفسدداد ،وهددي هيرددة قانونيددة أنشددرت مبوجددب قددانون منددم الفسدداد.
ويُنيط القدانون باللجندة مهمدة مندم الفسداد والقضداء عليد  ،وي فدل وحيمدي اسدتقاهلا كدذلا .وقدد
منحدت احل ومدة األولويدة مل افحددة الفسداد ،والتزمدت بضدمان لصددي مدوارد معقولدة يف امليزانيددة،
وبتوفري القددرات التقنيدة ،لضدمان كفداءة عمدل اللجندة وفعاليتهدا .ويشد ل حتسدن موقدم اللجندة يف
ال تيب الدوي لاستقالية مؤشرا على التقدم احملرز جتاه رفم كفاء ا.

تنفيا اذ ت اادابير لمن ااع العن ااف ض ااد جماع ااة المثلي ااات والمثلي ااين ومزدوج ااي المي اال الجنسا اي
(17
ومغايري الهوية الجنسانية

 -53فيما يتعلق جبماعدة املثليدات واملثليد ومزدوجدي امليدل اتنسدي ومغدايري اهلويدة اتنسدانية،
و تسجل أية أعمال عنف ضد أفراد هذه اتماعة وو ترد أية افادات عن ذلا.
إجا اراء اس ااتعراض عاج اال للق ااوانين واألنظم ااة واإلجا اراءات المتعلق ااة باس ااتعمال الم ااويفين
(18
المكلفين بإنفاذ القانون للقوة واألسلحة النارية
 -54جددرى اسددتعراض القدوان واألنظمددة واإلجدراءات الدديت حت ددم اسددتعمال املددوظف امل لفد
بانفاذ القانون للقوة واألسلحة النارية والتأكد من أاا تتسق مم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
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 -55ويدنظم قددانون اإلجدراءات واألدلدة اتنائيددة اسددتعمال القددوة واألسدلحة الناريددة ،مبددا يف ذلددا
وويز قانون اإلجراءات اتنائية للموظف امل لف بانفاذ القانون اللجدوء ا القدوة
القوة الفتاكةُ .
الفتاكددة كدداجراء أخددري حينمددا ت ددون حيددا م معرضددة للخطددر .وتسددتعمل القددوة ددري الفتاكددة حينمددا
يقدداوم الشددخ املشددتب يف قيامد بعمددل اجرامددي عمليددة اعتقالد أو يفددر ول مي ددن القددبض عليد أو
منع من الفرار بوسائل أخرى ري استعمال القوة.
إلغاااء قااانون قمااع اإلرهااا لعااام  2008وغيااره ماان نصااوص القااوانين األمنيااة أو تعااديلها
(19
بصورة عاجلة بغرض مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -56خيضم قانون قمم اإلرها لاستعراض يف الوقت الدراهن .وحتقيقدا هلدذه الغايدة ،وضدعت
احل ومة مشرو قانون قمم اإلرها (املعددَّل لعدام  .2٠13ويتمثدل الغدرض مدن اعدداد مشدرو
القددانون هددذا يف تعددديل تعريددف "العمددل اإلرهددايب" والدداذ مددا يلددزم بشددأن املسددائل الفرعيددة .وهددو
معروض يف الوقت احلاضر على جملس الوزراء ،وسيقدَّم بعد ذلا ا الربملان.
 -57وباإلضافة ا العملية التشريعية ،هنال دعوى دستورية و تبت فيها احمل مة العليا بع ُدد.
وتتص ددل ال دددعوى ب ددالطعن يف تعري ددف "العم ددل اإلره ددايب" و"اتماع ددة ارهابي ددة" عل ددى أس دداس ع دددم
اتساقهما مدم احلدق يف حريدة التجمدم السدلمي واحلدق يف حريدة ت دوين اتمعيدات اللدذين ت فلهمدا
املادتان  24و 25من الدستور.

خامساً -التقدم المحرزو وأفضل الممارساتو والتحديات والقيود
ألف -التقدم المحرز وأفضل الممارسات
 -58و تتوقددف ح وم ددة س دوازيلند من ددذ عددام  2٠11ع ددن وضددم وتنفي ددذ سياسددات ترم ددي ا
حتس نوعية حياة كل فرد يف البلد .وتتضمن هذه السياسات الة من التدابري من بينها ما يلي.
 -59برنامت التعليم البتدائي اجملا ُ :وضم هذا الربندامت لتدذليل العقبدات وزيدادة فدر اتاحدة
التعليم البتدائي تميم األطفال الذين يف سن الدراسة .ويوفر هذا الربندامت التعلديم اتيدد املائدم
ويقضددي علددى ايددم أش د ال التفدداوت وا لددل يف التعلدديم البتدددائي .وهددو مصددمم للقضدداء علددى
األميددة وتزويددد ايددم األطفددال باملهددارات واملعددارا األساسددية يف اطددار مبددادرة للتخفيددف مددن حدددة
الفق ددر .ويتماش ددى ذل ددا مد دم امل ددادة  6(29م ددن دس ددتور س دوازيلند ،ال دديت ت ف ددل احل ددق يف التعل دديم
البتدائي اجملا يف املدارس العامة.
 -6٠وقد ُوفّرت فر التعليم البتدائي اجملا بنجاخ للصف األول والثدا يف عدام ،2٠1٠
وتوسم نطاق حبلول عام  2٠15ليصل ا الصف السابم يف عام  .2٠15وارتفم عدد التاميذ
يف املدارس من  231 555تلميدذا يف عدام  2٠٠9ا  239 422تلميدذا يف عدام  ،2٠12ت
ا  247 717تلميددذا يف ع ددام  .2٠15وت دددل املؤش درات علددى أن س دوازيلند ماض ددية يف املس ددار
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الصحيح حنو حتقيق تعمديم التعلديم البتددائي احملددد يف اهلددا  2مدن األهدداا اإلئائيدة لأللفيدة.
ول ميثل توفري ام انية احلصول على التعليم سوى جانب واحد من جوانب التقدم احملدرز ،فهندال
ضددرورة ضددمان أن يُ مددل ايددم األطفددال تعلدديمهم البتدددائي .وتشددري معدددلت امتددام الدراسددة يف
املرحلددة البتدائيددة ا أن الرسددو والتسددر ل يدزالن مددن األسددبا احملتملددة ددروج األطفددال مددن
نظددام التعلدديم .ويف السددنة الدراسددية  ،2٠٠7/2٠٠6بلددغ معدددل امتددام الدراسددة ح دواي  59.3يف
املر ددة ،وارتف ددم ه ددذا املع دددل ا  76.4يف املائ ددة يف ع ددام  ،2٠12ويش ددري ذل ددا ا تزاي ددد ع دددد
األطفددال الددذين يسددتمرون يف الدراسددة حد اايددة مرحلددة التعلدديم البتدددائي .ويشد ل هددذا حتسددنا،
ويعىن تزايد عدد األطفال الذين يبقون داخل النظام.
 -61ويقددم برندامت التعلدديم البتددائي اجملدا الدددعم يف صدورة مدنح ،وقرطاسددية وكتدب مدرسددية
باجملان تميم تاميذ املدارس البتدائية ،مبن فيهم ذوو الحتياجات ا اصة .وعاوة على ذلا،
تقدددم ح ومددة س دوازيلند  56٠ايددزو ( 8٠دولرا مددن دولرات الوليددات املتحدددة يف هيرددة منحددة
فردية ل ل طفل .وياحظ أن على الر م من أن مشاركة األولد كاندت أكدرب يف املاضدي ،الّ أن
البنات جتاوزام يف عام  ،2٠٠9حي فاق صايف عدد امللتحقات منهن بالدراسة عدد األولد،
وظلددت نسددبتهن أعلددى منددذ ذلددا احلد  .واسددتفاد أيضد ا املتعلمددون مددن ذوي الحتياجددات ا اصددة
من مبادرات برندامت التعلديم البتددائي اجملدا مدن خدال حصدوهلم علدى التعلديم املتخصد ومدواد
ومعدات التعلم.
 -62وقد أدى تنفيذ هدذا الربندامت ا بنداء املزيدد مدن املددارس وانشداء فصدول دراسدية اضدافية
يف معظددم املدددارس القائمددة ،يف اطددار اتهددود املبذولددة للحددد مددن التنقددل ملسددافات طويلددة .وأدى
الربنددامت ا تعيد معلمد اضددافي مبعدددل مائددة وعشددرة ( 11٠أفدراد يف العددام تقريبددا .وأنشددرت
مبوجب هذا الربنامت وظائف اضافية يف هيرة التفتيد من أجدل رصدد معدايري اتدودة يف املددارس،
مبا يف ذلا الوظائف اليت يشغلها املفتشون املعنيون باحتياجات التعليم ا ا .
 -63وباإلض ددافة ا برن ددامت التعل دديم البت دددائي اجمل ددا  ،يع ددزى التق دددم ات دددير بالتق دددير ال ددذي
أحرزت سوازيلند يف جمال تعميم التعليم البتدائي ا حتسن برامت التغذية املدرسية واتسا نطداق
البنية التحتية للمدارس .وحتصل أكثر من  9٠يف املائة من املدارس على ال هرباء واملياه الصاحلة
للشر .
 -64برنامت م افحة فريوس نق املناعة البشرية واإليددز :يف اطدار حتسد سدبل الوقايدة مدن
ف ددريوس نق د د املناع ددة البش د درية ،تزاي ددد عد دددد األش ددخا ال ددذين حيص ددلون عل ددى الع دداج املضد دداد
للفريوسددات الع وسددة ،بفضددل اتاحددة ام انيددة احلصددول علددى هددذا العدداج بصددورة فوريددة ،وتددوفري
العاج للحوامل واملرضعات يف البلدد .ويهددا هدذا الربندامت ا زيدادة خفدض انتقدال اإلصدابات
وسط س ان البلد.
 -65وقددد وسددعت وزارة الصددحة ا حددد بعيددد مددن نطدداق تددوفري العدداج املضدداد للفريوسددات
الع وسدة .ويف اايددة عدام  ،2٠14بلددغ عدددد األشدخا الددذين يتلقدون هددذا العدداج 125 421
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شخصد ا مددنهم  6( 7 9٠6يف املائددة مددن األطفددال دون الرابعددة عشددرة مددن العمددر .ويف ظددل تزايددد
عدد األشخا الذين حيصلون على العاج ،تتمثل احدى األولويات الرئيسية لوزارة الصدحة يف
ضمان أن يظل األشخا الذين يتلقون على قيد احلياة .ومدن دواعدي السدرور ،يف هدذا الصددد،
ماحظة أن نسبة بقاء البالغ واألطفال علدى قيدد احليداة عندد تلقدي هدذا العداج ملددة  36شدهرا
تبلغ  78و 83يف املائة على التواي.
 -66وتواص ددل اضف دداض نس ددبة الرض ددم املص دداب بف ددريوس نقد د املناع ددة البشد درية َّددن يولد ددون
ألمهددات مصددابات بددالفريوس ،حيد تراجعددت هددذه النسددبة مددن  16.4يف املائددة يف عددام 2٠11
ا  9.17يف املائة يف عام  ،2٠14ويتوقم الوصول ا ا  5يف املائة حبلول عام  .2٠18وقد
لم ذلا عن زيادة معدل توافر العاج واتاحت للحوامل واملرضعات .وتعمل الوزارة على التوسم
بش د ل مضددطرد يف بدددء العدداج يف مرحلددة مب ددرة تميددم احلوامددل واملرضددعات املصددابات بفددريوس
نق د املناعددة البش درية ،مددن خددال تقدمي د هلددن يف أقددر وقددت ددن بغددض النظددر عددن عدددد مددا
حيملن د مددن خايددا سددي دي  .4ومددن املعددروا أن العدداج املضدداد للفريوسددات الع وسددة ينطددوي
على أثر وقائي حيول دون انتقال العدوى بالفريوس.
 -67وازداد معددل األطفدال الدذين خيضدعون لختبدار فدريوس نقد املناعدة البشدرية اعتبدارا مدن
سن  6أسابيم ،وبلغت نسبتهم  81يف املائة .وأصبح بام ان أكثر مدن  8٠يف املائدة مدن املرافدق
العامة ام عينات الدم من أجل التشخي املب در لإلصدابة بفدريوس نقد املناعدة البشدري لددى
الرضم .ويساعد التشخي املب ر لإلصابة بالفريوس لدى األطفال يف ضمان حصول املزيدد مدن
األطف ددال احملت دداج للرعاي ددة عل ددى الع دداج املض دداد للفريوس ددات الع وس ددة ،كخط ددوة حن ددو التغطي ددة
الشاملة لألطفال ذا العاج حبلول عام  .2٠18ول تزال احل ومة ملتزمة بتمويل شراء العقداقري
املضادة للفريوسات الع وسة ،اليت تُدفم نسبة 9٠يف املائة من ت لفتها تقريب ا من امليزانية.
 -68وأعلددن البلددد أن وبدداء فددريوس نق د املناعددة البشدرية كارثددة وطنيددة يف عددام  .1999وأدى
ذلا ا انشاء اجمللس الوطين لاستجابة حلالت الطوار املتعلقة بفدريوس نقد املناعدة البشدرية
واإليدددز يف عددام  ،2٠٠3وهددو اهليرددة الدديت تنسددق العمددل املتعدددد القطاعددات لوضددم حددد لإليدددز
حبلول عام  .2٠22وحيشد اجمللس أيضا املدوارد الازمدة لاسدتجابة علدى املسدتوى الدوطين ،حيد
أم ن حشد  4٠يف املائة مدن جممدو املدوارد املاليدة املرصدودة مل افحدة الفدريوس مدن مصدادر كليدة
(احل ومة والقطا ا ا .
 -69ونُفذت ،خدال فد ة اإلعدان  ،2٠14-2٠٠٠السياسدات العامدة التاليدة لددعم جهدود
التصدي بفعالية لفريوس نق املناعة البشرية على املستوى الوطين:
اإلط ددار السد د اتيجي ال ددوطين  2٠14-2٠٠9واإلط ددار السد د اتيجي ال ددوطين
(أ
املوسم  .2٠18-2٠14ويوفر هذان اإلطاران خمطط ا للعمل املتعدد القطاعات مل افحة فريوس
نق د املناع ددة البش درية .وتتمث ددل أه ددداا اإلط ددار الس د اتيجي ال ددوطين املوس ددم يف خف ددض مع دددل
اإلصددابة بددالفريوس مبقدددار النصددف ،ودرء نسددبة  15يف املائددة مددن الوفيددات يف أوسدداط األشددخا
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املصدداب بددالفريوس ،وخباصددة املصدداب بالسددل وفددريوس نقد املناعددة مع د ا ،والتخفيددف مددن اآلثددار
الجتماعي ددة والقتص ددادية لف ددريوس نقد د املناع ددة البشد درية واإلي دددز يف أوس دداط الفر ددات الض ددعيفة،
وحتس كفاءة وفعالية التصدي للوباء على الصعيد الوطين
ا طتددان الس د اتيجيتان األو والثانيددة لقطددا الصددحة .وتتدديح هاتددان ا طتددان
(
التوجيد السد اتيجي لنظددام تقدددمي خدددمات القطددا الصددحي .ويتمثددل هدددا ا طددة السد اتيجية
الثانية يف احلد مدن معددلت العدتال واإلعاقدة والوفيدات بسدبب األمدراض والظدروا الجتماعيدة
األخرى وتعزيز لصي املوارد للقطا الصحي وادار ا بصورة فعالة واحلد مدن املخداطر وأوجد
الضددعف الدديت يتعددرض هلددا سد ان البلددد فيمددا يتعلددق مبشدداكل الرعايددة الجتماعيددة فضددا عددن التددأثري
الناجم عن ذلا
(ج اسد د د اتيجية الربمل د ددان ال د ددوطين بش د ددأن ف د ددريوس نقد د د املناع د ددة البشد د درية واإلي د دددز
( . 2٠14-2٠٠9وو ددري حالي دا اس ددتعراض ه ددذه الس د اتيجية ،وستوض ددم اس د اتيجية جدي دددة
تغطي الف ة  .2٠21-2٠16ويتمثل هدا هذه الس اتيجية يف تعزيز اشرال واضدعي القدوان
ومشاركتهم بصورة فعالة يف التصدي لفريوس نق املناعدة البشدرية واإليددز علدى املسدتوى الدوطين
يف سوازيلند.
الس د اتيجية الوطنيددة لاتصددالت مددن أجددل التغيددري الجتمدداعي والسددلوكي يف
(د
سوازيلند  ،2٠14-2٠٠9 -اليت توفر اإلرشاد لتنفيذ خدمات الوقاية من فدريوس نقد املناعدة
البشرية وفق خطة كددة
الوقاية من انتقال املرض من األم ا الطفل :اضدطلعت سدوازيلند بددور كدوري
(ه
يف ه ددذا الش ددأن ،فق ددد بلغ ددت نس ددبة النس دداء ال ددات اس ددتفدن حد د ااي ددة ع ددام  2٠٠4م ددن ه ددذه
الوقاي ددة  4يف املائ ددة فق ددط ،وارتفع ددت ه ددذه النس ددبة ا  86يف املائ ددة بنهاي ددة ع ددام  .2٠14وق ددد
اضفضت نسبة اإلصابات بفريوس نق املناعة البشدرية يف أوسداط األطفدال مدن  21.6يف املائدة
يف عام  2٠٠6ا أقل من  1٠يف املائة يف ااية عام 2٠14
السياسددة الوطنيددة تددان الددذكور ( . 2٠٠9دددا هددذه السياسددة ا توسدديم
(و
نطاق ختدان الدذكور كاسد اتيجية ثبتدت لاعتهدا يف الوقايدة مدن فدريوس نقد املناعدة البشدرية ،ا
جانددب تدددخات وقائيددة أخددرى .وباملثددل ،وضددم برنددامت وطددين تددان الددذكور (2٠18-2٠14
دددا تس دريم توس دديم نطدداق ا ت ددان مددن  27يف املائددة يف ع ددام  2٠14ا  8٠يف املائددة حبل ددول
عام 2٠18
السياسددة الوطنيددة للطفولددة ( . 2٠٠9دددا هددذه السياسددة ا ضددمان تنفيددذ
(ز
الت دددخات املناس ددبة لت ددوفري الرعاي ددة واحلماي ددة ال ددافيت لألطف ددال بوج د ع ددام واأليت ددام واألطف ددال
الضعفاء على وج التحديد
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(خ املبد دداد التوجيهيد ددة املتعلقد ددة بعد دداج اإلصد ددابة بفد ددريوس نق د د املناعد ددة البش د درية
( . 2٠14 ،2٠11 ،2٠٠8 ،2٠٠3توفر هذه املباد اجراءات تشغيل من أجل ادارة عاج
فددريوس نق د املناعددة لألشددخا املصدداب بددالفريوس وحيتدداجون لعدداج .وقددد اعتمددد البلددد اآلن
سياسددة تشددمل الفح د ت العدداج وقددد بدددأت بالفعددل دراسددات جتريبيددة يف هددذا اجملددال .ولزيددادة
فددر احلصددول علددى خدددمات الوقايددة ،صدددر ت ليددف بدداجراء دراسددة جدددوى بشددأن ادخددال نظددام
العدداج الوقددائي قبددل التعددرض للفددريوس .وقددد ُو ّسددم نطدداق األهليددة لتلقددي العدداج بشد ل مضددطرد
ويبلغ احلد األدىن احلاي ايا سي دي  5٠٠ ،4خلية/مليم م عب ،كما ألغي شرط األهلية
علددى أسدداس حسددا تلددا ا ايددا وعلددى أسدداس معددايري منظمددة الصددحة العامليددة لفرددات معينددة مددن
الس ان
(ط مشرو حالة الستثمار يف ا ددمات املتعلقدة بفدريوس نقد املناعدة البشدرية يف
سوازيلند .يش ل هذا املشرو املسار الذي سيفضى ا حتقيق الرؤيدة الوطنيدة لدو سدوازيلند مدن
اإليدددز حبلددول عددام  ،2٠22ويتماشددى أيضدا مددم اهلدددا العدداملي املتعلددق بوضددم حددد لوبدداء اإليدددز
حبلول عام 2٠3٠
تقييم برنامت األمم املتحدة اإلئائي لإلطار القانو والتنظيمدي الدوطين املتعلدق
(ي
بفددريوس نقد املناعددة البشدرية/اإليدز يف سدوازيلند ،لعددام  .2٠14تددل النتددائت الدديت خلد اليهددا
التقريددر علددى أن سدوازيلند قددد الددذت اجدراءات اوابيددة مددن أجددل مواءمددة القدوان واألنظمددة احملليددة
اليت تن على توفري محايدة شداملة حلقدوق اإلنسدان مدن التمييدز دري العدادل الدذي يطدال املصداب
بفددريوس نقد املناعددة البشدرية/اإليدز .ويتجلددى ذلددا مددن خددال مشدداريم القدوان الربملانيددة فضداا
عن السياسدات واألطدر املتعلقدة مب افحدة الفدريوس .وهندال أيضدا أدلدة تثبدت التدزام البلدد بالمتثدال
ا املعايري الدولية واإلعاندات اإلقليميدة الراميدة ا محايدة حقدوق املصداب بفدريوس نقد املناعدة
البش درية/اإليدز .وميتلددا البلددد ق دوان حتمددي امل دواطن مددن الوصددم والتمييددز علددى أسدداس اإلصددابة
بفددريوس نق د املناعددة البشدرية .وتشددمل هددذه القدوان الدسددتور الددوطين ،وكددذلا السياسددة العامددة
للعمل والسياسات القطاعية ،وهي مستمدة ا حد كبري من الوثائق الوطنية والدولية.
 -7٠برنامت الوقاية من املاريا :متضي سوازيلند قدما يف التصدي للماريا مم الع اا بريادة
البلددد وبدداتهود الدديت يبددذهلا يف جمددال التصدددي للماريددا ،املتمثددل يف حص دول علددى شددهادة الحتدداد
األفريقي املتعلقة بالتخل من املاريا يف أو قبل عام  .2٠18وقدد أحدرز ال ثدري مدن التقددم مندذ
اعتماد اس اتيجية القضداء علدى املاريدا يف عدام  ،2٠٠9وحدد اضفداض كبدري يف عددد حدالت
املاري ددا والوفي ددات ال دديت أبلغ ددت عنه ددا املراف ددق الص ددحية املختلف ددة .وق ددد وض ددعت خط ددة اسد د اتيجية
للف د ة  ،2٠2٠-2٠15لت ددوفري اإلرش دداد خ ددال الف د ة م ددن حتقي ددق ه دددا ال ددتخل م ددن املاري ددا
يف  2٠15ا ح احلصول على شهادة منظمة الصحة العاملية يف عام  2٠18وما بعده.
 -71ويف اطار الع اا والحتفال بالتقدم الذي أحرزه البلد يف جمال م افحة املاريا ،عقد
فريددق خ درباء م افحددة املاريددا علددى الصددعيد العدداملي املعددروا باسددم الفريددق املعددين بالقضدداء علددى
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املاريددا اجتماع د العاشددر يف س دوازيلند يف تش درين الثددا /نوفمرب  ،2٠15وخل د ذلددا الجتمددا
يرجح أن ت ون أول بلد يتخل من املاريا يف اتنو األفريقدي .ومدن ت ،فدان
ا أن سوازيلند َّ
البلد ل يزال ملتزما بتعزيز خطة القضاء على املاريا.
 -72وقد شهدت معدلت كل من اإلصابة باملاريا والوفيات النااة عنها اضفاضدا ملحوظدا
يف البلد مم اق ا سوازيلند من حتقيدق هددا القضداء علدى هدذا الوبداء .ويعدزى هدذا النجداخ ا
العوامل التالية:
تعزي ددز الربن ددامت لزي ددارات اإلرش دداد والرص ددد ا املراف ددق الص ددحية لض ددمان الت د دزام
(أ
العامل يف جمال الرعاية الصحية باملباد التوجيهية الوطنية املتعلقة بالتشخي والعاج
وجددود آليددة ك مددة إلدارة وتعبرددة امل دوارد ،وهددو مددا أتدداخ للربنددامت تددأم امل دوارد
(
الازمة ح عام 2٠18
ادخددال نظددام املراقبددة الفعالددة تميددم اإلصددابات الدديت يثبتهددا الربنددامت ،ومتابعددة
(ج
احلالت فور تأكيدها وقبل النظر يف ام انية احالتها ا مرافق العاج
(د
يف املائة سنوي ا.

التغطية املستمرة باستخدام الرش املوضعي لألماكن املغلقة بنسبة تزيد عن 9٠

 -73تعزي ددز املس دداواة ب د اتنسد د ومت د د امل درأة :قطع ددت احل وم ددة خط دوات هام ددة يف جم ددال
اإلصاخ السياسات والتشريعي من أجل التصدي للتحديات اليت يثريهدا العندف القدائم علدى ندو
اتددنس يف البلددد ،ويتضددح ذلددا مددن خددال اقدرار السياسددة اتنسددانية الوطنيددة لعددام  ،2٠1٠وسددن
القانون املتعلق بالجتار بالبشر و ريبهم ،وكذلا قانون محاية الطفل ورعايت لعام  .2٠12ومشدل
تنفيذ هذه األطر القانونية انشداء كداكم مائمدة لألطفدال ،واتاحدة خطدوط هاتفيدة جمانيدة ،واقامدة
مراكددز تعددىن بددالعنف املنددزي ودعددم الضددحايا يف أقسددام الشددرطة ،وانشدداء مراكددز جامعددة للخدددمات
(لتوفري الرعاية والدعم لضحايا العنف القائم على نو اتنس .
 -74الستدامة البيرية :أحرز البلدد تقددم ا كبدريا يف جمدال تدوفري ميداه الشدر املأموندة للسد ان.
وارتفعددت نسددبة الس د ان الددذين حيصددلون علددى ميدداه الشددر املأمونددة مبقدددار  16يف املائددة ،وقددد
ارتفعت هذه النسبة من  56.4يف املرة يف عام  1997ا  72.4يف املرة يف عام  2٠14علدى
املسد ددتوى الد ددوطين .ولد ددوحظ هد ددذا التحسد ددن يف املند دداطق الريفيد ددة واحلض د درية علد ددى حد ددد س د دواء .ويف
عام  ،2٠14أصبح بام ان  63.4يف املرة من س ان املنداطق الريفيدة الوصدول ا مصدادر ميداه
كس ددنة مقاب ددل  95.8يف املر ددة م ددن سد د ان املن دداطق احلضد درية .واعتب ددارا م ددن ع ددام  ،2٠14تش ددري
َّ
التقديرات ا حصول نسبة  65يف املائة من الس ان على ال هرباء .وتبلغ نسبة حصول األسدر
املعيشية على ال هرباء يف املناطق احلضرية  83.8يف املرة ويف املناطق الريفية  53.8يف املرة.
 -75وتشددمل العوامددل األخددرى الدديت تددؤدي ا اح دراز تقدددم يف جمددال السددتدامة البيريددة زيددادة
معدَّل استخدام امدادات املياه النظيفة ،ووضم برندامت ل هربدة املنداطق الريفيدة ددا ايصداهلا ا
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املدددارس واملرافددق الصددحية واملؤسسددات العامددة األساس دية واجملتمعددات احملليددة ،فض داا عددن خف ددض
استهال الطاقة واحلد من انبعاثات ثا أكسيد ال ربون.

باء -التحديات والقيود
 -76التعلدديم البتدددائي اجملددا  :علددى الددر م مددن لدداخ الربنددامت يف زيددادة معدددلت اللتحدداق
باملدارس ،تزال هنال حتديات قائمة .وتوجد يف بعدض احلدالت معددلت تبداين واسدعة يف أعمدار
األطفددال امللتحقد باملدددارس ،ددا يددؤدي ا بعددض املضددايقات التعليميددة نظ درا للتبدداين الشددديد يف
مس ددتويات ئ ددو األطف ددال .وو تتس ددن بشد د ل كام ددل ازال ددة اي ددم العوائ ددق ال دديت حت ددول دون حص ددول
األطفددال علددى التعلدديم البتدددائي ول ي دزال بعددض األطفددال ددري ملتحق د بامل ددارس .وةمددة عوامددل
اجتماعيدة ل تدزال تعدوق ام انيدة حصدول بعدض األطفدال علدى التعلديم ،وهدي تشدمل قضدايا الدزي
املدرسي ،واألسر اليت يعوهلا أطفال ويصعب فيها احلصول على الغدذاء وأسدبا الراحدة األخدرى.
وتعمل الوزارة جبدية لضمان معاتة هذه القضايا من خال برنامت رعاية ودعم التعليم والتعلم.
 -77وأدى ارتفددا الطلددب علددى التعلدديم البتدددائي ا ضددرورة تعي د مدرس د اضددافي  .ومددم
ذلددا ،فهنددال نق د يف املعلم د املددؤهل بش د ل مناسددب .ويشددري التقريددر السددنوي إلحصدداءات
التعل دديم ( ، 2٠1٠ا أن نس ددبة  25يف املائ ددة م ددن املعلمد د يف امل دددارس البتدائي ددة ددري م ددؤهل
بش ل مناسب للتدريس يف هذه املرحلدة .وأسدفر ذلدا عدن توظيدف معلمد ذوي مدؤهات دري
مائمة للتدريس يف املرحلة البتدائية ،وأ لبهم من املؤهل للتدريس يف املرحلة الثانويدة ،دا أض َّدر
جبودة التعليم .ويُعدزى ذلدا ا أن مدرسدي املرحلدة الثانويدة يف سدوازيلند املعلمد قدد يتخصصدون
يف بعض األحيان يف موضو رئيسي واحد ول مي نهم تدريس ايم املواضيم مثل معلمي املرحلة
البتدائية املدرب  ،واألهم من ذلا هو عدم امتاكهم للمهارات ال بوية الازمة لتعليم األطفدال
الذين ت اوخ أعمارهم ب  6سنوات و 18سنة يف صف واحد يف بعض احلالت.
 -78ويش د ددري مع د دددل اللتح د دداق بالدراس د ددة ض د ددمنيا أيضد د د ا ا ح د دددو بع د ددض التح د ددولت يف
السياسات .فقد شهدت سوازيلند زيادة يف عدد مراكز الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولدة املب درة
خددال الف د ة  ،2٠15-2٠1٠ددا حدددا بددبعض املدددارس البتدائيددة ا اش د اط حصددول الطفددل
على شيء من التعليم قبل البتدائي كي يتأهدل لالتحداق دا .وو يتحقدق بال امدل هددا ااداء
مرحلة التعلديم البتددائي ،اذ أن عدددا كبدريا مدن األطفدال امللتحقد باملددارس و يصدل ا الصدف
السددابم .وقددد شددارل يف امتحانددات الشددهادة البتدائيددة يف س دوازيلند زهدداء  27 ٠٠٠تلميددذ مددن
أصل  4٠ ٠٠٠تلميذ مسجل.
 -79وواجد د د د د قط د د د ددا التعل د د د دديم والت د د د دددريب قص د د د ددورا ش د د د ددديدا يف امليزاني د د د ددة يف بداي د د د ددة الع د د د ددام
املداي  ،2٠٠9/2٠٠8بعدد الايدار املدداي العداملي ،دا أدى ا تقلددي امليزانيدة واضفداض احلصددة
املخصصددة هلددذا القطددا  .وقددد ظددل النمددو القتصددادي راكدددا منددذ ذلددا احل د  ،ددا يدددل علددى أن د
ل يرجح أن يزداد اإلنفاق يف جمال التعليم يف املسدتقبل القريدب .ول ت داد الزيدادة يف ميزانيدة وزارة
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التعلدديم والتدددريب عددن السددنوات السددابقة ت فددي ملواكبددة معدددل التضددخم .وتعددين الزيددادة ال بددرية يف
جممدو عدددد امللتحقد بقطددا التعلديم والتدددريب حدددو تراجدما يف معدددل اإلنفداق الفددردي علددى
الطا بالقيمة احلقيقية.
 -8٠ويف أعقا توي احل ومة دفم الرسوم ،اضفض دخل بعض املدارس تدرويا ألاا كاندت
تتقاضى معدلت أكثر من املنحدة احل وميدة احملدددة ل دل مدتعلم .وأدى هدذا الوضدم لألسدف ا
نشوء ظاهرة فرض رسوم "ت ميلية" يف بعض املدارس بدعوى أن املنحدة احل وميدة ليسدت كافيدة.
وقددد أثددار ذلددا مشدداكل للح ومددة حي د يُضددطر األطفددال املهمشددون الددذين يلتحقددون يف اطددار
برنامت التعليم البتدائي اجملا ا ترل الدراسة تدرويا بسبب فرض تلا الرسدوم الت ميليدة .بيدد
أن احل ومة تع ف اآلن على حب هذه املسألة دا التوصل ا حل دائم هلا.
 -81عدددم الت دزام املدددارس بالسياسددة املتعلقددة باإلعددادة والقبددول :هنددال معدددل اعددادة عددال يف
املرحلة البتدائيدة ،علدى حندو حيدد مدن فعاليدة برندامت التعلديم البتددائي اجملدا  .وبلدغ عددد العائددين
يف عددام  ،2٠12ح دواي  4٠ ٠٠٠تلميددذ ،أي مددا يعددادل  16يف املائددة مددن جممددو امللتحق د .
ويؤثر هذا الوضم على جممو عدد امللتحق بالصفوا الدراسدية املختلفدة ،ألند يعدين بقداء عددد
التاميددذ دون تغيددري يف كددل عددام بينمددا يسددتمر اإلنفدداق علددى برنددامت التعلدديم البتدددائي اجملددا يف
التدرج ،ويف ذلا اهدار للموارد.
 -82تعميم التعليم لذوي الحتياجات ا اصة :ل تزال أ لبية املعلمد يف املددارس البتدائيدة
ددري مؤهلددة لدددعم املتعلم د مددن ذوي الحتياجددات ا اصددة .وعدداوة علددى ذلددا ،ل ت دزال م دواد
ومعدددات التدددريس والددتعلم ددري كافيددة لتلبيددة احتياجددات ايددم امللتحق د مددن ذوي الحتياجددات
ا اصة.
 -83وأخد دريا ،ت ددؤدي أوجد د التف دداوت القائم ددة بد د امل دددارس الريفي ددة واحلضد درية ا اهلج ددرة م ددن
األريدداا ا املدددن .ويددؤدي ذلددا ا ارتفددا نسددبة التاميددذ ا املعلمد يف املدددارس احلضدرية ا
معدلت تصل  6٠تلميذا ل ل معلم.
 -84برنددامت م افحددة ف ددريوس نق د املناع ددة البش درية واإليدددز :ل ي ف ددي التمويددل املخص د
للتصدي للفدريوس علدى الصدعيد الدوطين لتنفيدذ ايدم اإلجدراءات املطلوبدة .ومتدول جهدود التصددي
للفريوس على الصعيد الوطين جهتان ماحنتان خارجيتان رئيسيتان مهدا الصدندوق العداملي مل افحدة
اإلي دددز والس ددل واملاري ددا وخط ددة رئ دديس الولي ددات املتح دددة الطارئ ددة للمس دداعدة يف جم ددال م افح ددة
اإليدددز .ويثددري العتمدداد علددى هددات اتهت د املدداحنت ا ددارجيت ش دوا ل بشددأن اسددتدامة اتهددود
الوطنية .ومي ن التغلب على هذا التحدي من خال تقوية الشراكة بد القطداع العدام وا دا
بغية تعزيز املسؤولية الجتماعية للشركات ا اصة.
 -85عدددم كفايددة ال دنظم املناسددبة لتخصددي امل دوارد .أفدداد حسددا اإلنفدداق الددوطين مل افحددة
اإليدددز ( 2٠11بددأن  41يف املائددة تقريب دا مددن جممددو التمويددل يف السددنة املاليددة املاضددية قددد أُنفددق
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علددى التنسدديق واإلدارة ،يلي د اإلنفدداق علددى العدداج والرعايددة والدددعم ( 26يف املائددة  ،ت لفيددف
األث ددر ( 25يف املائ ددة  .ول تس ددتهلا الوقاي ددة م ددن ف ددريوس نقد د املناع ددة البشد درية ،وه ددي األولوي ددة
الرئيسية لسوازيلند ،سوى  8يف املائة فقط من اااي النفقات.
 -86وقد كان لألزمة القتصادية واملالية العاملية أثرها على رفاه الس ان يف سوازيلند مثلها يف
ذلا مثل العديد من البلددان األخدرى .ومدم فقددان الوظدائف يف البلدد بسدبب األزمدة املاليدة ،فقدد
أدت بعددض آليددات البقدداء الدديت تددأ اليهددا الس د ان ا حدددو اصددابات جديدددة بفددريوس نق د
املناعة البشرية .ويزداد خطر هذا الوضم بسبب حالة اتفاا السائدة.
 -87برنامت الوقايدة مدن املاريدا .تنشدأ عدن اضفداض حدالت اإلصدابة باملاريدا يف البلدد خمداطر
تتعلق بالسلول الذي ي فل السامة الصحية ،حينما ل يعتربها الناس مصدر خطر.
 -88الح د ار العدداملي ،وعددودة ظهددور املاريددا يف املندداطق الدديت و ت ددن موبددوءة باملاريددا خددال
ف ة ا مس ا عشر سنوات املاضية.

سادساً -األولويات الوطنية الرئيسية
 -89تددوفري التعلدديم اتيددد والددتعلم مدددى احليدداة :مددن أجددل املضددي قدددما جبدددول أعمددال تطددوير
التعلدديم ،أجددرت احل ومددة ،بالتعدداون مددم البنددا الدددوي والحتدداد األورويب (مددن خددال برنددامت دعددم
التعل دديم والت دددريب  ،استعراض د ا ش دداماا لقط ددا التعل دديم يف ع ددام  .2٠٠9وك ددان اهل دددا ه ددو ا ددم
املعددارا الضددرورية بشددأن الطريقددة الدديت مي ددن ددا اعددادة هي لددة قطددا التعلدديم كددي يدددعم النمددو
املتسار وحيد من الفقر ويعزز مستوى معيشة شعب سوازيلند .وقد ساعد هذا الستعراض قطا
التعليم على تعزيز أولويات ووفر قاعدة معلومات إلعداد وثيقت من الوثائق األساسية ،ومها:
(أ

ا طة الس اتيجية املتعلقة بقطا التعليم يف عام 2٠1٠

(

السياسة املتعلقة بقطاعي التعليم والتدريب يف عام .2٠11

 -9٠وتوفر وثيقتا السياسات املشار اليهمدا اطدارا اسد اتيجي ا وتطلعيد ا للقطدا املعدين وتددعمان
السدياق األوسددم لرؤيدة عددام  .2٠22ويهددا ذلددا ا تدوفري نظددام تعليمدي عددادل وشدامل ي فددل
تميددم مدواطين سدوازيلند ام انيددة احلصددول علددى تعلدديم ابتدددائي جمددا ذي جددودة حقيقيددة ،وتعقب د
اتاحددة فددر الددتعلم والتدددريب مدددى احليدداة ،ومددن ت تعزيددز النمدداء الشخصددي واملسددامهة يف التطددور
الثقايف لسوازيلند ،والنمو الجتماعي والقتصادي والقدرة التنافسية العاملية .وا طدة السد اتيجية
لقطا التعليم خطة طويلة األجل تغطي الف ة من  2٠1٠ا  .2٠22وهدي تشدمل القطاعدات
الفرعي ددة الرئيس ددية ،مب ددا فيه ددا الرعاي ددة والتعل دديم يف مرحل ددة الطفول ددة املب ددرة ،والتعل دديم الع ددام (التعل دديم
البتدددائي الثددانوي  ،والتعلدديم والتدددريب يف اجملددال التقددين واملهددين ،والتعلدديم العدداي ،وتعلدديم ال بددار
والتعليم ري الرمسي.
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 -91وق ددد وض ددعت احل وم ددة ،ب دددعم م ددن برن ددامت الحت دداد األورويب ل دددعم التعل دديم والت دددريب،
وشركاء آخرين ،خطة عمل لتيسدري تنفيدذ ا طدة السد اتيجية املتعلقدة بقطدا التعلديم والسياسدات
القطاعيددة .ويشددار ا خطددة العمددل هددذه بالربنددامت الددوطين لتحس د التعلدديم والتدددريب ،وينصددب
تركيزها على توضيح تفاصيل أنشطة قطا التعليم يف ضون ف ة قصرية األجل متتد مدن سدنة ا
ثا سنوات.
 -92وتعمددل وزارة التعلدديم والتدددريب علددى اصدداخ املندداهت لضددمان ادراج التعلدديم القددائم علددى
ال فدداءة يف النظددام التعليمددي .واملقصددود مددن ذلددا هددو اتاحددة تعلدديما يقددوم علددى املهددارات لضددمان
جددودة التعلدديم .وقددد أنش د جملددس وطددين للتعلدديم العدداي يف س دوازيلند ،وسينصددب اهتمام د علددى
قضايا جدودة التعلديم يف مرحلدة التعلديم العداي .وودري اآلن وضدم اطدار وطدين للمهدارات أل دراض
توجي وحتليل املهارات اليت يراد تدريسها وتطويرها لتساهم يف تنمية البلد.
 -93القضاء على الفقر :على الر م من تنو التحديات وتشعبها ،و تتخل ح ومة وشعب
س دوازيلند عددن عزمهمددا وتصددميمهما علددى تغيددري هددذا الوضددم ودفددم عجلددة التنميددة ا األمددام مددن
خددال دفددم القتصدداد ا املسددار الصددحيح واملسددتدام .وباعتبددار أن أفضددل رصدديد متل د س دوازيلند
هددو شددعبها ،فقددد الددذت احل ومددة عددددا مددن التدددابري الراميددة ا احلفددا علددى حيدداة وسددبل عدديد
الفرات الفقرية والضعيفة ،وحافظدت يف الوقدت نفسد علدى سدامة اآلليدات الصدائبة لتسدريم وتدرية
النمو القتصادي والنتعاش.
 -94وقدد ندُ ّفدذت بدرامت ابداعيدة وابت اريدة تسددتهدا علدى حندو انتقددائي الفردات الضدعيفة مثددل
األيتام والنساء واألطفال واملسدن مدن أجدل تصدحيح الخدتالت الجتماعيدة وحتقيدق األهدداا
احملد ددددة مسد ددبق ا لعد ددام  .2٠15وتضد ددمنت هد ددذه ال د دربامت انشد دداء صد ددندوق مؤسسد ددات الشد ددبا ،
وصددندوق تنميددة املندداطق ،وصددندوق احلددد مددن الفقددر ،وصددندوق دعددم م ددخات الزراعددة ،ومنحددة
األيتام واألطفال الضعفاء ،ومنحدة املسدن  ،وجمانيدة التعلديم البتددائي ،وتدوفري الرعايدة قبدل الدولدة
وبعدددها للنسدداء واألطفددال ،وصددندوق فددالل الطدديب .وعدداوة علددى ذلددا ،الددذت تدددابري ترمددي ا
تعزيز عمالة الشبا والتنمية اإلقليمية والزراعية ،فضاا عن التسويق ومت املرأة.

 -95ضد ددمان حيد دداة صد ددحية .مد ددن أجد ددل ضد ددمان حيد دداة صد ددحية ،وضد ددم قطد ددا الصد ددحة خطت د د
الس اتيجية للفد ة  .2٠18-2٠14وتدربز هدذه ا طدة اجملدالت ذات األولويدة الديت تُعدا يف اطدار
مخسة جمالت مواضيعية موسعة ،مم أخذ أهداا التنمية املستدامة املتفق عليها حديثا يف العتبار:

تعزيددز الصددحة خددال مسددار احليدداة .يدددعو ال كيددز علددى تعزيددز الصددحة خددال
(أ
مسددار احليدداة ا التصدددي للح دواجز الدديت حتددول دون التمتددم بالصددحة اتيدددة والدديت قددد تطدرأ علددى
امتداد املراحل املختلفة ابتداء من احلمل فالطفولة واملراهقة والبلوغ ح الشيخوخة .ويعتزم قطدا
الصحة اعتماد وتوسيم نطاق جمموعة من التدخات الراميدة ا تعزيدز الصدحة يف خمتلدف مراحدل
احلي دداة .ويس ددعى ا حتقي ددق ذل ددا م ددن خ ددال ال كي ددز عل ددى تعزي ددز ا ددت مت ام ددل يف جم ددال تق دددمي
ا دددمات املتعلق ددة بالوض ددم وبق دداء األم والطف ددل عل ددى قي ددد احلي دداة وت ددوفري جمموع ددة م ددن ا دددمات
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الص ددحية الوقائي ددة األساس ددية املص ددممة خصيص د ا لل ددذكور وتعزي ددز فه ددم الش دديخوخة والتمت ددم حبي دداة
صحية أثناءها للرجال والنساء وكفالة أن تظدل محلدة الرياضدة البدنيدة للجميدم محلدة وطنيدة شدعبية
مستدامة وكذلا تعزيز ارسات وسدلوكيات التغذيدة املائمدة للرضدم واألطفدال الصدغار ومحايتهدا
ودعمها مم ال كيز على األيام األلف األو احلرجة
الوقايددة مددن األم دراض املعديددة و ددري املعديددة وم افحتهددا .تواج د س دوازيلند عبر دا
(
مزدوج ا بسبب األمراض ،حي تنجم معظم الوفيات عن األمراض املعدية .وتظهدر األرقدام تزايددا
يف األمراض ري املعدية ا يستدعي مواصلة ال كيز على الوقاية منهما وم افحتهما معا .ويعتدزم
قطددا الصددحة التحددول ا نظددام التغطيددة الصددحية الشدداملة مددم تنفيددذ التدددخات الضددرورية لعدداج
األمراض بنوعيها املعدي و ري املعدي
(ج التددأثري علددى العمددل الص ددحي يف القطاعددات الرئيسددية .ت ددؤثر عوامددل كثددرية م ددن
خددارج اجملددال الصددحي علددى صددحة األف دراد واجملتمعددات احملليددة الدديت يعيشددون فيهددا .وتتضددمن هددذه
العوام د ددل الت د ددأثريات البيري د ددة والثقافي د ددة والجتماعي د ددة والقتص د ددادية .ويعت د ددزم قط د ددا الص د ددحة وض د ددم
اس د اتيجيات مناسددبة لتوجي د مسددار تعاون د مددم القطاعددات ذات الصددلة بالصددحة ح د يسددتطيم
حتديد أولويات اإلجراءات الصدحية اهلامدة وتنفيدذها .وحيد ان هدذه اإلجدراءات تنددرج يف اطدار
ولية قطاعات أخرى ل نهدا ذات تدأثري كبدري علدى النتدائت الصدحية ،فدان القطدا الصدحي سديقيم
ص ددات م ددم القطاع ددات املس ددؤولة ع ددن ال دداذ ه ددذه اإلج دراءات م ددن أج ددل التع دداون معه ددا وض ددمان
تنفيددذها بش د ل صددحيح لتحقيددق أفضددل النتددائت الصددحية .وسددوا يتضددمن ذلددا معاتددة قضددايا
احلصول على املياه املأمونة وحتس خددمات الصدرا الصدحي ،وتدوفري التعلديم للبندات الصدغريات
والتهوية السليمة للمساكن وتدابري السامة يف أماكن العمل
ادارة احل ددالت الطبي ددة واحل ددالت ذات الص ددلة .تتس ددم عملي ددات ت ددوفري الرعاي ددة
(د
الطبية للحالت املرضية بالتعقيدد يف أ لدب األحيدان ،ألن املرضدى حيتداجون ا مدوارد وعاجدات
وجهات متعددة لتوفري ا دمات ،وسيظل توفري هذه الرعاية هو األولوية األساسية لوزارة الصدحة
وجوهر وليتها .وستبذل الوزارة جهودا خاصة لزيادة فر احلصدول علدى الرعايدة املتخصصدة مدن
خد ددال عد دددد مد ددن الس د د اتيجيات ،تشد ددمل اقامد ددة ش د دراكة ب د د القطد دداع ا د ددا والعد ددام وبند دداء
مستشددفيات مركزيددة وطنيددة فضداا عددن اسددتخدام الت نولوجيددا لرفددم مسددتوى الرعايددة الطبيددة .ويعتددزم
قطا الصحة توفري خدمات عالية اتودة من خال ضمان تقددمي ا ددمات تميدم املرضدى علدى
يد عدد كاا من العامل املؤهل ذوي ال فاءة واملهارات املتعددة املناسدبة .ويُعد ّد حتسد البنيدة
التحتية وتوفري املعددات واللدوازم أحدد اجملدالت الديت يتعد أيضدا مراعا دا مدن أجدل تدوفري خددمات
عالية اتودة
اع ددادة التأهي ددل بع ددد احل دواد الص ددحية .تتض ددمن اع ددادة التأهي ددل جمموع ددة م ددن
(ه
التدابري اليت تساعد األفراد املصاب أو قد يصابون باعاقة حتول بينهم وب بلوغ احلد األمثل من
القدرات الوظيفية يف التفاعل مم البيرة احمليطة م واحلفا على تلدا القددرات .وحينمدا يتواصدل
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تددوفري الرعايددة يف تسلسددل ي د اوخ ب د الرعايددة الصددحية يف املستشددفيات واعددادة التأهيددل اجملتمعيددة،
تصبح اعادة التأهيدل أداة لتحسد النتدائت الصدحية واحلدد مدن الت داليف مدن خدال تقلدي مددة
البقاء يف املستشفى ولفيف حدة اإلعاقة وحتس نوعية حياة األفراد وأسرهم
تركددز خ دددمات اعددادة التأهي ددل عل ددى اعددادة املرض ددى ا حددالتهم الص ددحية ش ددب
(و
الطبيعية بعد اجتيازهم ف ة املرض .ويف حالة تعذر استعادة الصدحة ،فدان هدذه ا ددمات تسداعد
يف ادارة حددالت املددرض امليددؤوس منهددا بأحسددن طريقددة انسددانية نددة للمدريض وأسدرت  .وتتضددمن
خدمات اعادة التأهيل ست خدمات برناجمية ،هي:
''1
''2
''3
''4
''5
''6

العاج الطبيعي
العاج املهين
معاتة عيو النطق
عاج السمم
احلمية الغذائية
ت نولوجيا تقومي األعضاء

دددا الرعاي ددة امللطف ددة ا حتسد د نوعي ددة حي دداة املرض ددى واألس ددر ال دديت تواجد د
(ز
مشدداكل مرتبطددة مبددرض يهدددد احليدداة مددن خددال ال كيددز علددى منددم ولفيددف األو واملعاندداة وفقدددان
القدرة الوظيفية يف ايم جمالت احلياة
(خ يعتدزم قطدا الصدحة زيدادة فدر احلصدول علدى خددمات اعدادة التأهيدل بغددرض
تيسدري ام انيددة احلصددول عليهددا للمرضدى الددذين حيتاجواددا .ويتطلددب ذلدا اتاحددة ام انيددة حصددول
ايددم املرافددق علددى هددذه ا دددمات وكددذلا البنيددات التحتيددة واملدوارد ذات الصددلة .وينصددب ال كيددز
علددى تددوفري خدددمات جيدددة يف جمددال اعددادة التأهيددل والرعايددة امللطفددة وخدددمات الطددب الشددرعي،
وضددمان اضددفاء الطددابم الامركددزي بالقدددر ال ددايف علددى خدددمات اعددادة التأهيددل والرعايددة امللطفددة
وفقا حلزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية.

سابعاً -التوقعات في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية
 -96حتتدداج احل ومددة ،يف اطددار كاولتهددا مواصددلة تنفيددذ التوصدديات املقبولددة والوفدداء باللتزامددات
احمللية والدولية ،ا املساعدة التقنية وبناء القدرات يف اجملالت التالية:
بندداء القدددرات يف جمددال اعددداد التقددارير املقدمددة ا هيرددات املعاهدددات ،ومتابعددة
(أ
املاحظات ا تامية والتوصيات الصادرة عن اإلجراءات واآلليات ا اصة التابعدة لألمدم املتحددة،
مبا يف ذلا قدرات الرصد الوطنية لتنفيذ الص ول الدولية
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توفري برامت تدريب متواصلة يف جمال حقوق اإلنسان ملدوظفي اتهداز القضدائي
(
وأفراد القوات النظامية
مساعدة تنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة يف تنفيذ خطتها الس اتيجية

(ج

زي ددادة مح ددات التوعي ددة العام ددة يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان واع ددداد امل د دواد ال دديت
(د
تستخدم يف أنشطة الدعوة
تعزيز املؤسسات اليت أنشرت حلماية الدميقراطية مثدل تندة النتخابدات وحددود
(ه
.الدوائر النتخابية وتنة م افحة الفساد وتنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة
Notes
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Recommendation 77.20 – France.
Recommendation 77.22 – Ghana.
Recommendation 76.17 – Canada and 76.6 – Hungary.
Recommendation 76.35 – Canada.
Recommendation 76.36 – Canada.
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