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 مقدمة  
استتتتتتعرض الفريق العامل المعني باالستتتتتتعراض الدوري الشتتتتتامل التقرير الوطني المقدم من مملكة   -1

)المعروفة ستتابقاب باستتم مملكة ستتوازييندط في إطار الجولة الثانية ليستتتعراض الدوري الشتتامل في إستتواتيني  
توصتتتية وأحاطس    131توصتتتية قبلس منها   181. وخيل جلستتتة التحاور، تلقس إستتتواتيني 2016أيار/مايو  

 توصية. 50علماب بما عدده 

 مقبولة منذ جولة االستعراض السابقة.ويعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات ال -2

 المنهجية والعملية التشاورية  

بهدف متابعة تنفيذ  2018عقدت وزارة العدل حلقة عمل تشتتتتتتتتتتتتتتاورية في تشتتتتتتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر   -3
التوصتتتتتتتتتتتتتتيتات المقبولتة. وحضتتتتتتتتتتتتتتر حلقتة العمتل ممثلون عن الوزارات الحكوميتة والمنظمتات  ير الحكوميتة  

.  ير أن إستتتتتتتواتيني لم تقدم استتتتتتتتعراضتتتتتتتاب في منتصتتتتتتتف المدة إلى مجل  حقوق  ومنظمات المجتمع المدني
 اإلنسان نظراب لعدم وجود آلية وطنية لإلبيغ والمتابعة في ذلك الحين.

، بيان يطلب  2020وفي إطار إعداد هذا التقرير الوطني، ُأرستل، في أوائل تشترين الثاني/نوفمبر   -4
لغس الوزارات  ب  لة عن تنفيذ التوصتتتتتتتتتتيات أن تقدم معلومات عنها، وأُ إلى مختلف الوزارات الحكومية المستتتتتتتتتت و 

 كذلك ببدء عملية إعداد تقرير جولة االستعراض الثالثة إلسواتيني.

، ُعقدت حلقة عمل إلسداء المشورة التقنية بشأن إعداد التقرير  2020كانون األول/ديسمبر    3و   2وفي   - 5
ا الثالثة. ويستر حلقة العمل كل من مفوضتية األمم المتحدة الستامية  الوطني إلستواتيني في إطار جولة استتعراضته 

لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان، والمكتتب اإلقليمي للجنوب األفريقي، وفريق األمم المتحتدة القطري. وحضتتتتتتتتتتتتترتهتا أمتانتة ا ليتة  
للجنتة  الوطنيتة لإلبيغ والمتتابعتة، كمتا حضتتتتتتتتتتتتترهتا ممثلون عن لجنتة ا ليتة الوطنيتة لإلبيغ والمتتابعتة، إلى جتانتب ا 

المعنية بحقوق اإلنستتتان وردارة الشتتت ون العامة، ومنظمات المجتمع المدني. وأتاحس حلقة العمل لاطراف المعنية  
فرصتتتتتة تعزيز قدراتها بشتتتتتأن عملية االستتتتتتعراض الدوري الشتتتتتامل، ورعداد تقرير الدولة، ومواصتتتتتلة مناقشتتتتتة تنفيذ  

 ط الضوء على العقبات المعترضة. التوصيات والتقدم المحرز في هذا الصدد، فضيب عن تسلي 

، استتتتتتتتتتتتخدمس أمانة ا لية الوطنية لإلبيغ  2021وفي األستتتتتتتتتتتبو  الثاني من شتتتتتتتتتتتهر آذار/مار    -6
 والمتابعة المعلومات التي قدمتها الوزارات واإلدارات الحكومية في إعداد مسودة أولية لتقرير الدولة.

ة الوطنية لإلبيغ والمتابعة اجتماعاب تشتتتاورياب  ، عقدت أمانة ا لي2021نيستتتان/أبريل    16و  15وفي   -7
حضتتتتتتتترتا أمانة ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة، وممثلون عن لجنة ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة/المكلفون  
بمهام، والستتلطة القضتتائية، والستتلطة التشتترينية، ولجنة حقوق اإلنستتان، والدوائر الحكومية، ومنظمات المجتمع  

وخيل االجتما ، ُعرضتتتتتتتتتتتس المستتتتتتتتتتتودة األولية للتقرير ونوقشتتتتتتتتتتتس بهدف جمع مدخيت من األطراف  المدني  
 .2021تموز/يوليا  27المعنية ثم ُأدرجس المدخيت في المسودة األولية لتقرير الدولة، الذي أُقر في 

م تقرير الدولة إلى مجل  الوزراء، ثم إلى مجل  حقوق اإلنسان. -8  وُقد ِّ

 ي طرأت منذ االستعراض األخيرالتطورات الت  

 استعراض التشريعات والسياسات  

منذ االستتتعراض األخير، ستتنس إستتواتيني عدداب من التشتتريعات التي تدرم أحكام مختلف اتفا يات   -9
نس: قانون الجرائم   حقوق اإلنستان التي صتدق عليها البلد في قوانينا الوطنية. ومن جملة التشتريعات التي ستُ
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، وقانون منع الجريمة  2018 ، وقانون األشتتتتخاص ذوي اإلعاقة لعام2018 نف اأُلستتتتري لعامالجنستتتتية والع
)بصتتتتتتتتتتتتتيغتا   2008 ، وقانون قمع اإلرهاب لعام2018 ، وقانون حماية الشتتتتتتتتتتتتتهود لعام2018 المنظمة لعام

ة  ، وقتتانون دائر 2017 لعتتام  13 ، وقتتانون دائرة الستتتتتتتتتتتتتتجون رقم2017 المعتتدلتتةط، وقتتانون النظتتام العتتام لعتتام
 )بصيغتا المعدلةط. 2011 ، وقانون محكمة الدعاوى البسيطة لعام2018 لعام 22 الشرطة رقم

وعيوة على ذلك، أحرزت إستتتتواتيني تقدماب في وضتتتتع ستتتتياستتتتات قطا ية ليستتتتترشتتتتاد بها في تعزيز   -10
ات  حقوق اإلنستتتتتان وحمايتها والتمتع بها، وكذلك في تحستتتتتين ستتتتتبل  يت ستتتتتكان البلد. وتشتتتتتمل هذه الستتتتياستتتت

، وستتياستتة الحقوق الصتتحية  2018 الستتياستتة الجنستتانية الوطنية، والستتياستتة العامة لقطا  التعليم والتدريب لعام
واإلنجابية، وستتتتياستتتتة اإلعاقة و يرها. ويجري أيضتتتتاب تنفيذ استتتتتراتيجيات من قبيل خارطة الطريق االستتتتتراتيجية  

واالستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتتتتتتة وخطتتتتتتة العمتتتتتتل    ،2022-2019، وخطتتتتتتة التنميتتتتتتة الوطنيتتتتتتة للفترة  2023-2019للفترة  
ط، واستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة إستتتتتتتتتتتتتواتيني الوطنيتة لتعميم الختدمتات المتاليتة  2022-2017إلنهتاء العنف )للفترة   الوطنيتين 
 ، في جملة استراتيجيات أخرى.2022-2018ط، وخطة العمل الوطنية لإلعاقة للفترة 2022-2017 )للفترة 

 األحكاو الصادرة عن المحاكم الوطنية  

خيل الفترة قيد االستتتتتتتتعراض، خطس المحاكم الوطنية في إستتتتتتتواتيني خطوات إيجابية في ستتتتتتتبيل  -11
  20القضتتتتاء على التمييز وعدم المستتتتاواة من خيل كفالة حماية حقوق المرأة ورعمالها وفقاب ألحكام المادتين  

ز ضتتتتد المرأة و يرها  من الدستتتتتور، معززةب بذلك إنفاذ أحكام اتفا ية القضتتتتاء على جميع أشتتتتكال التميي  28و
 من الصكوك التي صدق عليها البلد.

في قضتتتتتية   2019آب/أ ستتتتتط     30وتجدر اإلشتتتتتارة، في هذا الصتتتتتدد، إلى الحكم الصتتتتتادر في  -12
Makhosazane Eunice Sacolo (nee Dlamini) and Another vs. Jukhi Justice Sacolo 

and 2 Others (16/1403) [2019] SZHC (166)نس فيا المحكمة بطين مبدأ الستتتتتلطة  ، الذي أعل
الزوجية الذي ينص عليا نظام القانون العام األنكلوستتتتكستتتتوني ألنا يميز ضتتتتد المرأة المتزوجة ويستتتتيء إلى  
الحق في المستتتتتتتتتتاواة أمام القانون والحق في الكرامة، المكرستتتتتتتتتتين في الدستتتتتتتتتتتور. وأعلنس المحكمة كذلك أن  

وبموجب نظام الملكية الزوجية المشتتتتركة متستتتاويان من حي    1964 المتزوجين بموجب قانون الزوام لعام
أهلية وسلطة التصرف في ممتلكات الزوجية. وأصبح من حق النساء في إسواتيني شراء الممتلكات وبيعها،  

 وتو يع العقود، ورفع الدعاوى القانونية دون حاجة إلى موافقة أزواجهن.

 الهياكل األساسية الوطنية لحقوق اإلنسان  

، أنشتتتأت إستتتواتيني وحدةب إلصتتتين القوانين تعنى بمراجعة قوانين البلد ورصتتتيحها  2020 في عام -13
بشتتتكل منهجي يكفل امتثالها األعراف والمعايير الدولية وأحكام الدستتتتور. ويتوقع أن تتطور هذه الوحدة وأن  

 تتحول، الحقاب، إلى لجنة معنية بإصين القوانين.

 ابق: تنفيذ التوصيات المقبولةمتابعة االستعراض الس  

  التصديق على المعاهدات الدولية  

،  13-109،  12-109،  11-109،  10-109،  9-109،  1-109،  1-108)التوصدديات  
109-14 ،109-15) 

. ويجري  2012 صتتتتتتتتتتتدقس إستتتتتتتتتتتواتيني على البروتوكولين االختياريين التفا ية حقوق الطفل في عام -14
الوطني لتو ية الجهات المعنية بضتتتتتتترورة التصتتتتتتتديق على البروتوكول االختياري  تنفيذ عمليات على الصتتتتتتتعيد  
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التفا ية القضتتتتتتتاء على جميع أشتتتتتتتكال التمييز ضتتتتتتتد المرأة والبروتوكول االختياري التفا ية مناهضتتتتتتتة التعذيب.  
توفد  تصتتتتدق إستتتتواتيني بعد على البروتوكول االختياري التفا ية مناهضتتتتة التعذيب، و  وعلى الر م من ذلك، لم

قد يوجد فيهتا أشتتتتتتتتتتتتتختاص مستتتتتتتتتتتتتلوبو   منظمتات وطنيتة ورقليميتة ودوليتة بعثتات لزيارة األماكن التي يوجد فيهتا أو
الحرية، مثل الم ستستات اإلصتيحية. فعلى ستبيل المثال، أجرت بعثات من هذا القبيل اللجنُة األفريقية لحقوق  

 ية بحقوق اإلنسان وردارة الش ون العامة.، ومنظمات المجتمع المدني، واللجنة المعنط1)اإلنسان والشعوب

  تقديم التقارير بموجب القانون الدولي  

 (19-107،  18-107،  17-107، 15-107)التوصيات 

، آلية وطنية لإلبيغ والمتابعة بموجب قرار اتخذه مجل   2019 أنشأت إسواتيني، في مطلع عام -15
الذي نشتتتر في الجريدة الرستتتمية، ُعين أعضتتتاء    2020لستتتنة   220 الوزراء. وبموجب اإلخطار القانوني رقم

ا ليتة الوطنيتة التذين يتتألفون من ممثلين عن جميع الوزارات الحكوميتة وجهتاز القضتتتتتتتتتتتتتتتاء والبرلمتان، وُكلفوا  
 بتيسير تنفيذ المعاهدات وعمليات اإلبيغ.

ب نائب رئي  الوزراء  ورئي  ا لية هو وزير العدل والشتتتت ون الدستتتتتورية، ونوابا هم أعضتتتتاء مكت -16
ووزير الخارجية والتعاون الدولي. وتعمل هذه الهيئة مع أمانة تتألف من اثني عشر عضواب من مكتب نائب  

 رئي  الوزراء ووزارة العدل ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ع لمفوضتتتتتتتتتية  ومن خيل الدعم التقني والمالي المقدم من المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي، التاب -17
األمم المتحدة الستتتتامية لحقوق اإلنستتتتان، وبرنامل األمم المتحدة اإلنمائي وصتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتكان،  

. وقتتد زودت مبتتادرات  2020 إلى عتتام  2016بين عتتامي  نفتتذ عتتدد من مبتتادرات بنتتاء القتتدرات في الفترة متتا
معارف والمهارات اليزمة للتفاعل مع هيئات  بناء القدرات هذه أعضتتتتتتتتاء ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة بال

فيها االستتتعراض   معاهدات األمم المتحدة، وتنستتيق التقارير المقدمة إلى آليات حقوق اإلنستتان األخرى، بما
عززت قتدرات   التدوري الشتتتتتتتتتتتتتتامتل، وتطبيق المبتادل التوجيهيتة المتعلقتة بتاإلبيغ عن معتاهتدات محتددة، كمتا

 يسية.ا لية الوطنية ومهامها الرئ

ويقر البلتد بتأن هنتاك تقتارير فتات موعتد تقتديمهتا إلى هيئتات المعتاهتدات،  ير أنتا يتوقع أن يكون   -18
بمقدوره من ا ن فصتتتتتتتتاعداب، في ضتتتتتتتتوء انتهائا من إنشتتتتتتتتاء ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة، إعداد التقارير  

لمدني والتعاون معها في تنفيذ وتقديمها في مواعيدها، والتنستتتتتتتتتتتتتتيق بشتتتتتتتتتتتتتتكل منهجي مع منظمات المجتمع ا
 التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان.

  تعزيز حقوق اإلنسان  

،  12-107،  9-107،  8-107،  7-107،  6-107،  5-107،  4-107)التوصددددددددديدات 
107-13  ،107-14) 

، تعكف من أجل تعزيز اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وردارة الش ون العامة وتفعيلها تفعييب كاميب  -19
إستتتتواتيني، من خيل المستتتتاعدة التقنية المقدمة من الكومنول ، على صتتتتوغ مشتتتترو  قانون حقوق اإلنستتتتان  

. ويندرم ذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضتتتتتتمان امتثال اللجنة مبادل  2020 وردارة الشتتتتتت ون العامة لعام
المعنية لضتتتتتتمان استتتتتتتقيل اللجنة  باري . وعيوة على ذلك، هناك مشتتتتتتاورات جارية مع الوزارات الحكومية  

 المالي والتشغيلي.

وتبت  اللجنتة برنتامجتاب إذا يتاب من خيل اإلذاعتة الوطنيتة، كوستتتتتتتتتتتتتتيلتة للتو يتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان.   -20
، بدعم من الشركاء في التنمية، استقصاء أولي عن حالة حقوق  2018 وباإلضافة إلى ذلك، ُأجري في عام
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ئجا على أصتتتتحاب المصتتتتلحة. ويتلقى ضتتتتباس الشتتتترطة والستتتتجون تدريباب  اإلنستتتتان في إستتتتواتيني ُعممس نتا
مستتتتتتتتتتتتمراب في أكاديمية الشتتتتتتتتتتترطة والستتتتتتتتتتتجون لضتتتتتتتتتتتمان توعيتهم بالمستتتتتتتتتتتائل المتصتتتتتتتتتتتلة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان.  

 .طwww.chrpa.org، استحدثس اللجنة موقعاب شبكياب لضمان تعميم نشر تقاريرها )2020 عام وفي

تنفذ اللجنة حميت تو ية في المدار  والمجتمعات   بشرية والمالية، لمونظراب لعدم كفاية الموارد ال -21
المحلية ومنتديات الشتتتتتتباب. وعيوة على ذلك، حالس قلة هذه الموارد دون وضتتتتتتع استتتتتتتراتيجية وخطة عمل 
للتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنستتتتتتتتتان.  ير أن ثمة منظمات نشتتتتتتتتتطة من منظمات المجتمع المدني  

 فر دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان لفائدة المجتمعات المحلية.تنفذ حميت وتو 

هو التشتتتتتريع الرئيستتتتتي الذي ينص   ط2)يتعلق بتعزيز مكافحة الفستتتتتاد، فإن قانون منع الفستتتتتاد وفيما -22
على إنشتتتاء وتفعيل لجنة مكافحة الفستتتاد وينص أيضتتتاب على استتتتقيلها التشتتتغيلي. بيد أن تخصتتتيص الموارد  

على مدى توافر أموال في محفظة الحكومة.  يعتمد يزال يشتتتتتتكل تحدياب، ألن تمويل لجنة مكافحة الفستتتتتتاد   ال
، لعملية تقييم ذاتي بموجب اتفا ية  2018 خضتتتتتتتتتتع البلد، في عام  يتعلق بتقييم تنفيذ اإلطار القانوني، وفيما

األمم المتحدة لمكافحة الفستتتتتتتتتتتاد شتتتتتتتتتتتملس المستتتتتتتتتتتائل ذات الصتتتتتتتتتتتلة بالتجريم ورنفاذ القانون والتعاون الدولي.  
ددت الثغرات التي تشتتتتتتتتتتتتتتوب اإلطار   وبمستتتتتتتتتتتتتتاعتدة من مكتتب األمم المتحتدة المعني بتالمختدرات والجريمتة، حتُ

صتتتتتتتتتيات تدعو إلى تعديل قانون مكافحة الفستتتتتتتتتاد. ومن التشتتتتتتتتتريعات األخرى التي تعزز القانوني وقدمس تو 
 .ط4)وقانون المشتريات ط3)مكافحة الفساد، قانون )منعط  سل األموال

وقانون منع الجريمة   ط5)وعيوة على ذلك، تستتتتعى الحكومة، من خيل ستتتتن قانون حماية الشتتتتهود -23
كافحة الفستتتتاد. وأنشتتتتم فريق عمل مشتتتتترك بين الوكاالت يتألف من قوات ، إلى تعزيز مبادرات مط6)المنظمة

الشتتتترطة، والمدعين العامين، ووحدة االستتتتتخبارات المالية، ولجنة مكافحة الفستتتتاد، بهدف تحستتتتين إجراءات  
، أنشتتتتتتتأت الحكومة وحدة معنية بمصتتتتتتتادرة األصتتتتتتتول إلدارة  2019 عام التحقيق في القضتتتتتتتايا المعقدة. وفي

 مكتسبة بشكل  ير مشرو  ومصادرتها.الممتلكات ال

  الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث  

 (11-107، 10-107)التوصيتان 

ولها حتى ا ن مكاتب    2014 أصتتتتتتتتتبحس الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث كياناب شتتتتتتتتتبا مستتتتتتتتتتقل في عام  - 24
إقليمية في ستتتتتتتتتتيتيكي، ونهينغانو، وبيغز بيك، ومانزيني، حرصتتتتتتتتتتاب منها على جعل خدماتها في متناول ستتتتتتتتتتكان  

بها في وضتتتع جدول األعمال    إستتتواتيني. وتجري الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث عدداب من التقييمات التي ُيستتتترشتتتد 
الوطني إلدارة مخاطر الكوارث. وتشتتتمل هذه تقارير التقييم والتحليل الستتتنويين لقابلية التضتتترر من الكوارث، التي  
توثق مخاطر الكوارث بجميع جوانبها )المخاطر، والقابلية للتضتتتتتتترر، والقابلية للتعرض، والقدرة على التكيفط في  

متتاعيو وتقييم القتتدرات على مواجهتتة مختتاطر الكوارث من خيل تقييم القتتدرات  القطتتاعين االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادي واالجت 
 يكفل إدارة الكوارث ومخاطرها بفعالية.  التشرينية والم سسية والتقنية والتشغيلية للنظم والقطاعات الوطنية بما 

في وأُنشتتتتتتتتتتتئس أيضتتتتتتتتتتتاب أفرقة عاملة تقنية قطا ية لدعم االستتتتتتتتتتتتجابة الوطنية في حاالت الطوارل   -25
أُنشتتتئس مجموعة حماية معنية  مجاالت الصتتتحة واألمن الغذائي والصتتترف الصتتتحي والنظافة الصتتتحية، كما

 بقضايا الحماية االجتما ية.

لمواءمتا مع المعايير    2006 وتعكف إستتتتتتتواتيني حالياب على استتتتتتتتعراض قانون إدارة الكوارث لعام -26
. ومع ذلك، تجدر اإلشتتتتارة إلى أن إستتتتواتيني  19-فيدالدولية والتعامل مع القضتتتتايا الناشتتتتئة، مثل جائحة كو 

ط  2020 لعتتتام  19-من خيل ستتتتتتتتتتتتتتن لوائح محتتتددة )الئحتتتة كوفيتتتد  19-تمكنتتتس من احتواء جتتتائحتتتة كوفيتتتد
وتنستتتتتتتتتتتتتتيق التعتامتل معها   19-يتمتاشتتتتتتتتتتتتتتى مع أحكتام قتانون إدارة الكوارث ويمك ِّن من إدارة جتائحتة كوفيتد بمتا

 سليم.والوقاية منها والسيطرة عليها على نحو 
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  إقامة العدل والمحاكمة العادلة  

 (60-109، 53-107، 52-107، 51-107، 50-107، 49-107)التوصيات 

تلتزم حكومة إستتتواتيني بمبدأ الفصتتتل بين الستتتلطات. ومن حي  ممارستتتة الستتتلطة القضتتتائية، فإن   -27
تدخل السلطة التشرينية والسلطة  ت فيها اإلدارة المالية. وال القضاء مستقل في مهاما القضائية واإلدارية، بما

 .ط7)التنفيذية في الحكومة في مهام السلطة القضائية. ويكفل الدستور استقيل القضاء
، ُعين عدد من الموظفين القضتتتائيين في المحاكم العليا والفر ية بعقود دائمة تكفل  2016 ومنذ عام -28

في المحاكم   قاضتتتتتيات. أما  10قاضتتتتتياب و  14هذا الستتتتتياق، ُعين   لهم الحصتتتتتول على معاشتتتتتات تقاعدية. وفي
العليا، فعين ثمانية قضتتتاة وأربع قاضتتتيات في المحكمة العليا وثمانية قضتتتاة في الهيئة الدائمة إلحدى المحاكم  

 العليا. وُعين أيضاب أربعة قضاة وقاضية واحدة في الهيئة الدائمة لمحكمة استئناف قضايا الصناعة.

ه الء الموظفين القضتائيين في ضتمان اضتطيعهم بواليتهم بنزاهة عند  ويتمثل الغرض من تعيين  -29
الضتتغط   التحيز أو البس في القضتتتايا والحيلولة دون تعرضتتتهم ألي شتتتكل من أشتتتكال التأثير  ير الستتتليم أو

  ير المباشر. التدخل المباشر أو أو
،  2020 ، أنشتتتتئس، في عاموعيوة على ذلك، ولتستتتتريع وتيرة البس في المنازعات التجارية الصتتتتغيرة  -30

 محاكم إقليمية للبس في الدعاوى البسيطة. وترأ  هذه المحاكم المتخصصة خم  مفوضات دائمات.

وكتدبير فعال لضتتتتتتتمان الشتتتتتتتفافية في توزيع العمل القضتتتتتتتائي، يجري استتتتتتتتحداث نظام آلي إلدارة   -31
تتضتمنها هذه المنصتة والمهام    القضتايا، وتجري حالياب مشتاورات مع أصتحاب المصتلحة بشتأن العناصتر التي

 التي ت ديها. وعيوة على ذلك، يتوخى أن يتم تسجيل إجراءات المحاكم إلكترونياب.
عس ستياستة لتقديم المعونة القضتائية كما -32 وضتع مشترو   ولتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضتاء، وضتِّ

شتتاورات بشتتأنهما. ويرمي مشتترو  ، وُيجري أصتتحاب المصتتلحة حالياب م2020 قانون المعونة القضتتائية لعام
القانون إلى إنفاذ الحق في محاكمة عادلة والمستتتاواة في التمتع بحماية القانون، باعتباره حقاب ينص الدستتتتور  
على ضتتتتمانا للمعوزين من أفراد المجتمع. ويعزز مشتتتترو  القانون كذلك مبدأ المستتتتاواة وعدم التمييز بنصتتتتا 

ئية بتقديم المعونة القضتتتتتتائية لمن يستتتتتتتحقونها، بصتتتتتترف النظر عن على أحكام تلزم مجل  المعونة القضتتتتتتا
 اللغة، ضمن جملة أمور أخرى. النو  االجتماعي أو العرق أو السن أو

  نظاو قضاء األحداث  

 (54-107)التوصية 

.  ط 8) ستتتتتتتتتتتنة  12ستتتتتتتتتتتن المستتتتتتتتتتت ولية الجنائية في    2012 لعام  6 يحدد قانون حماية الطفل ورفاها رقم -33
ينص على أن الحد األدنى لستتتن    ط9)بالنستتتبة للجرائم الجنستتتية، فإن قانون الجرائم الجنستتتية والعنف األستتتري  أما

  14ستتتتتنوات و   10تجوز مقاضتتتتتاة األطفال الذين تتراون أعمارهم بين   ستتتتتنوات. وال  10المستتتتت ولية الجنائية هو  
يزمة لتمييز الفرق بين الصتتتتتتواب والخطأ  يجر القاضتتتتتتي تحقيقاب لتقييم مدى امتيك الطفل القدرة ال لم ستتتتتتنة ما

وقدرتا على التصتتتتتتترف وفقاب لذلك. والقاضتتتتتتتي ملزم، أثناء التحقيق، بستتتتتتتما  األدلة المقدمة من الخبراء بشتتتتتتتأن  
 الحالة الفكرية واالنفعالية والنفسية للطفل وتنشئتا االجتما ية، وبالنظر فيها.

في حتال إدانتهم، بمعزل عن المجرمين العتتاة    ويحتجز الجنتاة التذين ينتدرجون في فئتة األحتداث، -34
برامل عيجية مصتممة خصتيصتاب لتلبية احتياجاتهم.  األكبر ستناب. ويتلقى ه الء األحداث، عيوة على ذلك،  

 وتشمل برامل إعادة التأهيل، في جملة أمور، التعليم النظامي والتدريب المهني.
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  ن، وتمكين المرأة، وعدو التمييزالعنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسي  

،  27-107،  26-107،  24-107،  23-107،  22-107،  21-107)التوصددددددددديدددات  
107-29  ،107-30  ،107-31  ،107-33  ،107-35  ،107-36  ،107-37  ،
107-38  ،107-39  ،107-40  ،107-41  ،107-42  ،107-43  ،107-44  ،
107-45  ،109-52  ،109-53  ،109-54  ،109-55  ،109-56  ،109-57) 

اعتمدت مملكة إستتواتيني نهجاب واستتتراتيجيات شتتتى ترمي إلى إنهاء جميع أشتتكال التمييز والعنف   -35
تكون في الغالب تحس  طاء   ضتد النستاء والفتيات. وتتعرض النستاء والفتيات للتمييز بطرق عديدة كثيراب ما
بهتا المجتمع بتاستتتتتتتتتتتتتتم الثقتافتة  التقتاليتد والعتادات، وكتذلتك تحتس  طتاء األعراف والقيم األبويتة التي يتمستتتتتتتتتتتتتتك  

 األصلية )أسلوب الحياة األصليط.

.  2018 لعام  15 وستتتتتتتنس المملكة قانون مكافحة الجرائم الجنستتتتتتتية والعنف األستتتتتتتري، القانون رقم -36
ينص هذا القانون، في جملة أحكام أخرى، على أحكام ذات صتتلة بالجرائم الجنستتية والعنف اأُلستتري، ومنع  

جميع األشتتتتتخاص من األذى ومن أعمال العنف األستتتتتري. ويعد هذا القانون بمثابة العنف األستتتتتري وحماية 
قتانون راد  للكثير من أفعتال التمييز واالستتتتتتتتتتتتتتتغيل والعنف التي تطتال النستتتتتتتتتتتتتتاء والفتيتات في المقتام األول  

 كاميب  باعتبارهن أشتتتد فئات المجتمع استتتتضتتتعافاب. وقد وضتتتعس م خراب لوائح لتيستتتير تنفيذ هذا القانون تنفيذاب 
 يشمل إنشاء م سسات محددة لزيادة تعزيز حماية النساء واألطفال.

وخيل الفترة قيد االستتتتعراض، وضتتتعس الحكومة استتتتراتيجية وخطة عمل وطنية للقضتتتاء على العنف   - 37
م  ط، وهي تعكف حالياب على تنفيذها. وقد وضتعس الحكومة هذه االستتراتيجية إدراكاب منها لعد 2022- 2017  )للفترة 

وجود إطار متعدد القطاعات يوجا برنامل الوقاية من العنف والتصتتدي لا في البلد. ويستتهم هذه اإلطار مستتاهمة  
أستتتتاستتتتية في وضتتتتع البرامل الرامية إلى منع العنف، ورحداث تغيير اجتماعي وستتتتلوكي، وكذلك في حماية جميع  

ة إلى إشراك الذكور عن إقامة شبكة إشراك  هذا الصدد، أثمرت الجهود الرامي  الفئات المستضعفة من العنف. وفي 
الرجال التي تهدف إلى إشتتتتراك الرجال والفتيان في المستتتتاواة بين الجنستتتتين ومنع العنف وستتتتوء المعاملة في جميع  
الستتتتتتياقات. وتقود تنفيذ هذه المبادرات الرامية إلى القضتتتتتتاء على العنف في مجتمعاتنا منظمات  ير حكومية من  

 سواتيني لمكافحة المعاملة السيئة. إ " وفريق عمل  Kwakha Indvodzaبينها منظمة " 

 ووضتتتتتتتتتتتتتتعس إستتتتتتتتتتتتتتواتيني كذلك استتتتتتتتتتتتتتتراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشتتتتتتتتتتتتتتأن التنشتتتتتتتتتتتتتتئة اإليجابية -38

ط، وهي على وشتتتتتتتتتتتتتتك االنتهتاء من اعتمتادهمتا. وتوفر الخطتة مخططتاب وختارطتة طريق  2023-2019)للفترة  
ل تمكين ا باء واألمهات من االضتتتطي  بأدوارهما. وتستتتعى  وطنية لتنشتتتئة األطفال تنشتتتئة شتتتاملة من خي

هذه الخطة إلى  ر  المبادل التي تثبط العنف وتعزز االنضتتتتباس اإليجابي، والمستتتتاعدة في القضتتتتاء على  
 فيها تلك التي تعتبر ضرباب من ضروب تأديب األطفال. جميع أشكال العنف بما

لمواءمتها مع إعين ومنهام عمل   2010 لعام  وجرى استتتتتتتعراض الستتتتتتياستتتتتتة الجنستتتتتتانية الوطنية -39
بيجين ومع أطر العمل اإلقليمية والدولية األخرى. وستوجا هذه السياسة استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور  

يتم بعد تنفيذ هذه الستتياستتة وردراجها   ط.  ير أنا لم2030-2020الجنستتاني خيل الستتنوات العشتتر المقبلة )
 .19-بسبب االضطراب الذي نجم عن جائحة كوفيد في الميزانيات الوطنية

 تمكين المرأة  

واصلس إسواتيني االستثمار في مبادرات التمكين االقتصادي التي تقودها النساء، مسترشدة في ذلك   -40
  100هذا الصتتتتتتتتتدد، استتتتتتتتتُتخدم مبل  قدره   . وفي2023-2019بخريطة الطريق االستتتتتتتتتتراتيجية الحكومية للفترة  

 إلنشاء المركز التجاري للمرأة في مانزيني. ط10)ينيإيماالنغ مليون 
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  2018 واعُتمدت ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتتغيرة والمتنا ية الصتتتتتتتتتغر والمتوستتتتتتتتتطة الحجم لعام -41
ط بهدف المستتتاهمة في التخ يف  2022-2017واالستتتتراتيجية الوطنية للشتتتمول المالي في إستتتواتيني )للفترة  

 قنوات بديلة لخدمة الفقراء.من حدة الفقر من خيل تفعيل 

ويتمثل الغرض الرئيستتتتتتتي من استتتتتتتتراتيجية الشتتتتتتتمول المالي في ضتتتتتتتمان "تقديم الخدمات والمنتجات   -42
متناول الفئات الستتتتتكانية" في البلد. وتهدف االستتتتتتراتيجية إلى زيادة   المالية بطرق متاحة وميستتتتتورة التكلفة وفي
في المائة وخفض نستتتتتبة    75في المائة إلى    43والمنتجات المالية من  نستتتتتبة حصتتتتتول البالغين على الخدمات  

. وستتتتتتتتتيتم تحقيق هذا الهدف من خيل  2022 في المائة بحلول عام  15في المائة إلى    27المستتتتتتتتتتبعدين من  
توستتتتتيع نطاق خدمات الصتتتتتيرفة بالهاتف المحمول )النقد اإللكترونيط وزيادة استتتتتتخدام المصتتتتتارف، والحد من  

دارة الخدمات المالية، وريجاد وستتتتتتتتتتتتائل بديلة لتوفير هذه الخدمات للفقراء. ويستتتتتتتتتتتتتهدف البرنامل  المخاطر في إ
من تنقصتتتتتتتتهم هذه الخدمات في المناطق الري يةو والنستتتتتتتتاء والشتتتتتتتبابو   كذلك المحرومين من هذه الخدمات أو

. وستتتتتتتتيستتتتتتر  في ذلك في القطا  الزراعي وأصتتتتتتتحاب المشتتتتتتتاريع البالغة الصتتتتتتتغر والصتتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتتطة، بما
ستتيما النستتاء العاميت   االستتتراتيجية مشتتاركة رواد األعمال من النستتاء والشتتباب في األنشتتطة االقتصتتادية، وال

تُتان لهن فرص الحصتتول على القروض اليزمة لبدء مشتتاريعهن   في القطا   ير الرستتمي اليئي  الباب ما ال
في المائة    40,2نستبتا   يوفر فرص العمل لما  الصتغيرة وتطويرها. وتكشتف الدراستات أن القطا   ير الرستمي

 .ط11)في المائة من الرجال 5,25من النساء مقابل 

بهدف تمكين   2021 وعيوة على ذلك، وضع البلد مشرو  قانون تمكين المواطنين اقتصادياب لعام -43
و  القانون، في النستاء والرجال من المشتاركة على قدم المستاواة في عملية التحول االقتصتادي. ويستعى مشتر 

جملة أمور، إلى "تعزيز المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين في الحصتتتتتول على الموارد االقتصتتتتتادية وامتيكها وردارتها  
 والتحكم فيها واستغيلها".

وأنشتتتتأت حكومة إستتتتواتيني اتحاد الرابطات الوطنية للنستتتتاء في مجال األعمال التجارية في شتتتترق   -44
. واالتحاد مكلف بتيستتتتتتتتير 2022-2018عس خطة استتتتتتتتتراتيجية للفترة  وضتتتتتتتت أفريقيا والجنوب األفريقي، كما

التمكين االقتصتتتتادي لرواد األعمال من النستتتتاء والشتتتتباب. وتتمثل واليتا في تعزيز البرامل التي تدمل المرأة  
يستتتتتتتتتتتتتتهم في تحقيق التنميتة  في األنشتتتتتتتتتتتتتتطتة التجتاريتة واإلنمتائيتة في مختلف مجتاالت األعمتال التجتاريتة، بمتا

 .2022 تعزيز رؤية عام فيالوطنية و 

ويتمثل الهدف من  فريقية يتكلمن. مليون امرأة أ   50  منصتة الرقمية ال ، أطلقس الحكومة  2020 وفي عام  - 45
ذلك في تمكين المرأة اقتصتتتتتتتتتادياب من خيل توفير منصتتتتتتتتتة تواصتتتتتتتتتل تمكن رائدات األعمال من الحصتتتتتتتتتول على  

دف المتوخى تحديداب في إنشتتتتتتتاء منصتتتتتتتة لتحستتتتتتتين قدرة رائدات األعمال  المعلومات والخدمات المالية. ويتمثل اله 
 على التواصل وتبادل المعلومات، فضيب عن الحصول على معلومات عن الخدمات المالية و ير المالية. 

 المساواة وعدو التمييز  

روءاب باالقتران من الدستتتور، مق   20تستتتخدم إستتواتيني حالياب تعريف التمييز المنصتتوص عليا في المادة   -46
مع الستتياستتة الجنستتانية، بصتتيغتها التي روجعس، التي توائم تعريف التمييز مع التعريف الوارد في اتفا ية القضتتاء  

يتم بعد وضتع تشتريع إلدمام أحكام اتفا ية القضتاء على جميع أشتكال   على جميع أشتكال التمييز ضتد المرأة. ولم 
عس مجموعة من مشاريع القوانين التمييز ضد المرأة إدماجاب كاميب في ال   ط 12) قانون الوطني. وعيوة على ذلك، وضِّ

المندرجة في إطار قانون األستتتترة بهدف إدمام أجزاء معينة من اتفا ية القضتتتتاء على جميع أشتتتتكال التمييز ضتتتتد  
 المرأة في القانون الوطني، وتجرى حالياب عمليات تشاور بشأنها مع أصحاب المصلحة. 
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من دستتتتتتتتتتتتور مملكة إستتتتتتتتتتتواتيني على أن من حق جميع مواطني    211من المادة    2وتنص الفقرة   -47
إستتواتيني، بصتترف النظر عن نوعهم الجنستتاني، الحصتتول على األراضتتي.  ير أن بعض الزعامات القبلية  

يستطعن  زالس تتبع النظام التقليدي لتوزيع األراضي، حتى بعد اعتماد الدستور. ويعني هذا أن النساء ال ما
أطفالهن.   أقربائهن أم من خيل الذكور، ستتتواءب كان ه الء الذكور أزواجهن أم ول على األراضتتتي إالالحصتتت
األرامل. ومع   يزال الحصتتتتتول على األراضتتتتتي يشتتتتتكل تحدياب بالنستتتتتبة لبعض النستتتتتاء  ير المتزوجات أو وال

مة الرجل على المرأة،  ذلك، تجدر اإلشتتتتتتارة إلى أن هذا النموذم يشتتتتتتهد في الوقس الراهن تحوالب من نظام قوا
ألن معظم زعماء القبائل باتوا على وعي بالحقوق الدستتتتتتتتتتتتتتورية للمرأة، ومن ثم، أصتتتتتتتتتتتتتبح بإمكان النستتتتتتتتتتتتتاء  
الحصتتتتتتتول على األراضتتتتتتتي دون مستتتتتتتاعدة من الذكور. وتُبذل جهود الستتتتتتتتحداث نظام إدارة معلومات يوفر 

 بيانات إحصائية عن هذا التطور.

في الحياة الستتتتياستتتتية، ستتتتنس إستتتتواتيني قانون انتخاب المرأة في مجل     يتعلق بتمثيل المرأة  وفيما -48
في المائة من مقاعد مجل  النواب    30يقل عن  يضتتتمن تخصتتتيص ما ال بما 2018لستتتنة   06 النواب رقم

يتحقق في الوقس الراهن نظراب إلى أن   من الدستتتتتور.  ير أن هذا الهدف لم  86للنستتتتاء إنفاذاب ألحكام المادة  
 في المائة من مجل  الوزراء. 29في المائة من مجل  النواب و 20,38يشكلن سوى  النساء ال

تعيينها في مناصتتتتتب صتتتتتنع القرار مثل النظام   وال تزال هناك عقبات تحول دون انتخاب المرأة أو -49
استية  الستي -األبوي، والمعوقات االقتصتادية، والقوالب النمطية الستائدة في المجتمع، والتصتورات االجتما ية  

يتعلق بتولي المرأة مناصتتتتتتب  يادية. وللتخ يف من حدة هذه العقبات، تعكف إستتتتتتواتيني على   الستتتتتتائدة فيما
صتتتتتتنع القرارات. وتستتتتتتعى هذه   وضتتتتتتع استتتتتتتراتيجية وطنية بشتتتتتتأن مشتتتتتتاركة المرأة في الحياة الستتتتتتياستتتتتتة وفي

 االستراتيجية إلى تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة.

نتة االنتختابتات والحتدود حميت لتثقيف النتاخبين المتدنيين يتمثتل الهتدف منهتا في تو يتة  وتنظم لج -50
عتامتة النتا  بتالعمليتة االنتختابيتة قبتل االنتختابتات. وتنظم منظمتات المجتمع المتدني األخرى حميت تثقي يتة 

ى المرشتتحات تدريباب   ياكل صتتنع القرار. وتتلق لفائدة النستتاء ضتتماناب لمشتتاركة المرأة في الحياة الستتياستتة وفي
 على مهارات القيادة وتنظيم الحميت االنتخابية قبل الجولة الثانية من االنتخابات.

 الزواج القسري والمبكر  

يكفل الدستتتتتتتتتور النستتتتتتتتاء والفتيات عدم إر ام النستتتتتتتتاء على الزوام دون موافقتهن وعدم خضتتتتتتتتوعهن   -51
  ط14) تعد الممارستتتات العرفية، مثل كونغينوا  . ولذلك، لمط13)لعادات يعترضتتتن عليها اعتراضتتتاب نابعاب من الضتتتمير 

مراسم الزوام التقليدية،   ، تمار  دون موافقة حرة وكاملة من جانب العازمين على الزوام. وفيط15)وكويندزيسوا 
 في على موافقة المرأة على الزوام. هاماب كشاهد على مراسم الزوام، بما ي دي حضور ممثل الرئي  دوراب 

،  1964 يتعلق بالسن القانونية المحددة للزوام، يعكف البلد على مراجعة قانون الزوام لعام فيماو  -52
ستتتتنة بالنستتتتبة للذكور واإلناث على حد ستتتتواء.    18وستتتتتفضتتتتي عملية المراجعة إلى تحديد ستتتتن الزوام في 

 ومشرو  قانون الزوام معروض حالياب على مجل  النواب لكي ينظر فيا.

راهن، ُتجرى حوارات مجتمنية وتُنظَّم حميت تو ية وبرامل دعوة من خيل وستتتائل  وفي الوقس ال -53
ستتتيما الطفيت، من الممارستتتات الضتتتارة التي تحول  اإلعيم بشتتتأن التقيد بالقوانين التي تحمي األطفال، وال

مشتتبا فيها  دون تنشتئتهم تنشتئة كاملة. ويتولى مكتب نائب رئي  الوزراء النظر في حاالت زوام األطفال ال
والمبل  عنها، ونتيجةب لذلك، أُنقذ العديد من األطفال من الزوام القستتتتتتتتتتتري وُأحيلس هذه القضتتتتتتتتتتتايا إلى نظام  

 العدالة الجنائية للتحقيق فيها ومقاضاة الجناة.
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  الحقوق المتعلقة بالصحة   

،  70-107،  69-107،  68-107،  67-107،  66-107،  65-107)التوصددددددددديدددات  
107-71  ،107-72  ،107-73  ،107-74  ،108-4  ،108-5) 

 األمراض غير السارية  

تلتزم مملكة إستتتواتيني بتوستتتيع نطاق برامل الرعاية الصتتتحية في البلد على الر م من عبء األمراضو   -54
ومزيل األمراض المعدية المنتشتتتتتتتر في البلد منذ أمد بعيد، في ظل االنتشتتتتتتتار المتزايد بستتتتتتترعة لجائحة جديدة من  

يسلم سكان إسواتيني من عوامل الخطر مثل ارتفا  ضغط الدم والكوليسترول   نة  ير السارية. ولم األمراض المزم 
في المائة من البالغين الذين تتراون أعمارهم    90إن   وتعاطي التب  واإلفراس في استتتتتتتتتتتهيك الكحول والستتتتتتتتتتمنة، إذ 

 السارية.   فوق أكثر عرضة من  يرهم لإلصابة باألمراض المزمنة  ير  عاماب وما   30 بين 

، ستتياستتة 2016 ولتكثيف جهود مكافحة األمراض  ير الستتارية، وضتتعس وزارة الصتتحة، في عام -55
لمكافحة األمراض  ير الستتارية تحدد خطة عمل البلد الرامية إلى الحد من عواقب هذه األمراض. ولتيستتير  

الوطنية للوقاية من تنفيذ ستتتتتتياستتتتتتة مكافحة األمراض  ير الستتتتتتارية، وضتتتتتتعس وزارة الصتتتتتتحة االستتتتتتتراتيجية  
التي تحدد اإلجراءات التي يتعين اتخاذها للوقاية    2020-2016األمراض  ير الستتتتتتتتتتتتارية ومكافحتها للفترة  

أعقاب وضتتتع هاتين الستتتياستتتتين التوجيهيتين، أحرز البلد   من األمراض  ير الستتتارية والستتتيطرة عليها. وفي
ستتتتتتتتتتتتتتاهم بتدوره في الحتد من عتبء األمراض  ير  تقتدمتاب ملحوظتاب في الوقتايتة األمراض  ير الستتتتتتتتتتتتتتاريتة، ممتا

ستتتتتتتتتتتتتتيما   الستتتتتتتتتتتتتتارية. ويتجلى هذا التقدم في توافر المبادل التوجيهية لتنفيذ إجراءات الوقاية والستتتتتتتتتتتتتتيطرة، وال
 يتعلق بأهم األمراض المتفشية  ير السارية والصحة النفسية. فيما

مرافق   10 ير الستتتتتتتتتتتتتتارية في    ، نفتد البلتد تجربة تقتديم خدمات مكتافحتة األمراض2014 وفي عام -56
" التي تستتتتتترشتتتتتد بحزمة منظمة الصتتتتتحة العالمية لمرافق  HEARTS packageباستتتتتتخدام حزمة هارت  "
في المتائتة من   66، كتانتس تلتك الختدمتات تقتدم في 2020 عتام ط، وفيWHO-PENالمستتتتتتتتتتتتتتتوى األولي )
على ذلك، أُعيد تصتتتنيف أدوية    . وعيوة2016 في المائة من المرافق في عام  5نستتتبتا   المرافق مقارنة بما

يتماشتتتتتتتى مع تنفيذ المبادل   األمراض  ير الستتتتتتتارية إلتاحة إمكانية توفيرها في مرافق المستتتتتتتتوى األولي بما
 التوجيهية السريرية.

وأنشتتتتتتتأ البلد ستتتتتتتجيب لمرضتتتتتتتى الستتتتتتترطان لكفالة تنفيذ التدخيت القائمة على األدلة تنفيذاب منهجياب  -57
ية والكشتتتتتف المبكر والعيم والرعاية من خيل الوحدة الوطنية لمكافحة الستتتتترطان.  ومنصتتتتتفاب أل راض الوقا

وباإلضافة إلى ذلك، وضعس الحكومة إجراءات تشغيل موحدة، وسجيب لفحص السرطان، وأدوات للمساعدة  
يتعلق بجميع أنوا  السترطان التي يمكن فحصتها، وحرصتس على توفير أخصتائيين للتعامل   على العمل فيما

 ع الحاالت المعقدة.م

 حاالت اإلصابة بالسل  

 حتالتة من بين   363مطرداب في حتاالت اإلصتتتتتتتتتتتتتتابتة بتالستتتتتتتتتتتتتتل )  تنتازليتاب   الحظتس إستتتتتتتتتتتتتواتيني اتجتاهتاب  -58
شتتتتخصط، ورخطارات الحاالت الجديدة، ومعدالت الوفيات المرتبطة بالستتتتل، ومعدل اإلصتتتتابة    100  000كل  

، بل  معدل اإلصتتتتتتتتابة  2020ديستتتتتتتتمبر/كانون األول   البشتتتتتتتترية. وفيالمتزامنة بالستتتتتتتتل وفيرو  نقص المناعة  
  100  000حالة من بين كل    1  000شتتتتتتتتخص مقارنة بأكثر من    100  000حالة من بين كل    363 بالستتتتتتتتل

 حتالتة إصتتتتتتتتتتتتتتتابتة بتالستتتتتتتتتتتتتتتل مقتتارنتة  2  259عتدده   . وأصتتتتتتتتتتتتتتتدر البلتتد إخطتتارات بمتتا2016 شتتتتتتتتتتتتتخص في عتام
في المائة من مرضتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتل المتجاوبين مع    86، ونجح في عيم  2016 حالة في عام  4  190عدده   بما

ضتتى الستتل المقاومين لادوية  في المائة من مر   81، و2016 في المائة في عام  79نستتبتا   األدوية مقارنة بما
. وانخفض معدل وفيات مرضتتى الستتل المتجاوبين مع األدوية  2016 في المائة في عام  70نستتبتا   مقارنة بما
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، بينمتا انخفض معتدل وفيتات مرضتتتتتتتتتتتتتى  2020 في المتائتة في عتام  8إلى    2016 في المتائتة في عتام  12من  
ائة. وانخفض معدل اإلصتتتتتتتتتابة المتزامنة بالستتتتتتتتتل  في الم  11في المائة إلى    18الستتتتتتتتتل المقاومين لادوية من  

في    2020 في المتائتة في عتام  64إلى    2016 في المتائتة في عتام  70وفيرو  نقص المنتاعتة البشتتتتتتتتتتتتتريتة من  
في المائة في أوستتاس مرضتتى الستل    69في المائة إلى    79أوستتاس مرضتتى الستتل المتجاوب مع األدوية، ومن  

 المقاوم لادوية.

تحستتتتتتتتين نتائل العيم   االنخفاض الملحوظ في حاالت اإلصتتتتتتتتابة بالستتتتتتتتل وفي وقد ستتتتتتتتاهمس في هذا   -59
أوستتتتتتتتتتاس مقدمي الرعاية   تدخيت من قبيل الفحص المكثف عن الستتتتتتتتتتل في أماكن تقديم الرعاية الصتتتتتتتتتتحية وفي 

الصحية، واستخدام االختبارات الجزيئية السريعة لتشخيص السل، وتعزيز نظام التقيد بعيم السل، وتوسيع نطاق  
أوستاس من يبدأون   مات اختبار وعيم فيرو  نقص المناعة البشترية في األماكن التي ينتشتر فيها الستل وفي خد 

في تلقي العيم من مرضتتتتتتتتى الستتتتتتتتل المصتتتتتتتتابين بفيرو  نقص المناعة البشتتتتتتتترية الذين يتلقون عيجاب مضتتتتتتتتاداب  
ط، وزيادة تقديم خدمات  2020 م في المائة في عا   98إلى    2016 في المائة في عام   92للفيروسات القهقرية )من  

الوقاية من السل للسكان المعرضين لخطر اإلصابة با، مثل فحص السل لدى المصابين بفيرو  نقص المناعة  
في المتائتة في    65إلى   2017 في المتائتة في عتام   1والشتتتتتتتتتتتتترو  في عيجهم بتالعيم الوقتائي من الستتتتتتتتتتتتتتل )من 

 جال الرعاية الصحية. ط، فضيب عن بناء قدرات العاملين في م 2020 عام 

 المالريا  

جلس   فيما -60 حالة إصتتتابة بالمرض في أوستتتاس الستتتكان األصتتتليين   268يتعلق بمكافحة الميريا، ستتتُ
. ويرجع التقدم المحرز في هذا المجال، جزئياب،  2017 حالة في عام  724عدده   مقارنة بما 2018 في عام

جيهية الوطنية للتشتتتتتتتتتخيص والعيم وكذلك إلى تحستتتتتتتتتن أنشتتتتتتتتتطة إلى التزام البلد التزاماب كاميب بالمبادل التو 
مكافحة ناقيت األمراض، بدعم حكومي رفيع المستتتتتتتتوى. ورستتتتتتتواتيني هي أول دولة في القارة األفريقية تبدأ  

ط بستتتتتتتتتتتتتتجل اإلنجاز في مجال التخلص من الميريا لتعزيز تتبع حاالت اإلصتتتتتتتتتتتتتتابة  2019 العمل )في عام
خلص من الميريا، وقد نشتتتتتر ستتتتتجل اإلنجاز على مركز المعرفة التابع لتحالف  والمستتتتتاءلة والعمل على الت

القادة األفريقيين لمكافحة الميريا. وتماشتتتتتتتتياب مع جدول األعمال الستتتتتتتتابق لتحالف القادة األفريقيين لمكافحة  
لميريا  صتتتتتتتتندوقاب للقضتتتتتتتتاء على ا  2019الميريا، أنشتتتتتتتتأ فخامة رئي  كينيا، أوهورو كينياتا، في أيار/مايو  

 مييين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة للقضاء على الميريا. 5يهدف إلى جمع 

 الوقاية من ايروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والحد من انتشاره  

أحرزت إستتتتتتواتيني تقدماب هائيب في مكافحة الوباء من خيل التركيز على التدخيت الرئيستتتتتتية في  -61
لعيم، إلى جانب البرامل القوية المنفذة في مجال الوقاية المجتمنية. وتشتتتتتتتتتتير التقديرات  مجالي االختبار وا

في المتائتة من جميع المصتتتتتتتتتتتتتتابين بفيرو  نقص المنتاعتة البشتتتتتتتتتتتتتتريتة يعلمون أنهم مصتتتتتتتتتتتتتتابون   95إلى أن  
بالفيرو ، ويعود الفضتتل في ذلك إلى تشتتخيص الحاالت تشتتخيصتتاب ناجحاب والتواصتتل مع المصتتابين. وأدى  

عتمتاد المبكر لبرنتامل الفحص وبتدء العيم إلى ارتفتا  عتدد األشتتتتتتتتتتتتتتختاص التذين يتلقون العيم، وأدت  اال
التدخيت االستتتتتتتتتتتراتيجية الرامية إلى زيادة معدل فحص الحمل الفيروستتتتتتتتتتي والمستتتتتتتتتتاعدة في كبس النستتتتتتتتتت   

القهقرية.    في المائة من متلقي العيم المضتتتتاد للفيروستتتتات 95الفيروستتتتي إلى كبس النستتتت  الفيروستتتتي في 
، فإن عدد اإلصتتتتتتتتتتتابات الجديدة  2020 ووفقاب لتقرير تقديرات وتوقعات فيرو  نقص المناعة البشتتتتتتتتتتترية لعام

 .2019 حالة في عام 4 500حالة إلى  8 000من  2016 انفك ينخفض منذ عام ما

حل  ، الذي  2018-2014وكانس مملكة إستتتتتتتواتيني قد اعتمدت اإلطار االستتتتتتتتراتيجي الوطني للفترة   -62
الذي يرمي إلى مواصتتتتتل تخ يض حاالت اإلصتتتتتابة    2023-2018محلا اإلطار االستتتتتتراتيجي الوطني للفترة  

قيد التنفيذ، وهو يخضتتتتتع حالياب    2023-2018الجديدة بالفيرو . واإلطار االستتتتتتراتيجي الوطني الحالي للفترة  
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نقص المناعة البشتتتترية وبدء  لعملية استتتتتعراض منتصتتتتف المدة. واعتمد البلد برنامل فحص اإلصتتتتابة بفيرو   
العيم لجميع األشتتتتتخاص الذين تثبس إصتتتتتابتا بالفيرو ، وشتتتتتر  في تطبيق برنامل الفحص الذاتي لتشتتتتتجيع  

ال. وعيوة على ذلك، أنشتتتتتتتتئس مجموعات مجتمنية   إذا كانوا مصتتتتتتتتابين بالفيرو  أم الستتتتتتتتكان على معرفة ما
يضتتاب إلى خفض عدد حاالت الوفاة الناجمة عن اإليدز  أدى أ معنية بالعيم المضتتاد للفيروستات القهقرية، مما

، وظتل معتدل انتشتتتتتتتتتتتتتتتار فيرو  نقص  2020 حتالتة في عتام 2  300إلى    2016 حتالتة في عتام 2  700من 
 .ط16)في المائة 27بلغس نسبتا  المناعة البشرية مستقراب نسبياب خيل السنوات األربع الماضية، إذ

ألم إلى الطفتل إلى خفض انتقتال العتدوى من األم إلى الطفتل إلى  وأدت برامل منع انتقتال المرض من ا  -63
في األستبو  الستاد  إلى الثامن من الحمل. ووضتع البلد استتراتيجية للقضتاء على انتقال   ط 17) في المائة   2أقل من  

، ورضتتتتتتتتتتتافةب للمبادل التوجيهية  2022- 2018فيرو  نقص المناعة البشتتتتتتتتتتترية والزهري من األم إلى الطفل للفترة  
المتكتاملتة لفيرو  نقص المنتاعتة البشتتتتتتتتتتتتتريتة في إطتار تعتديتل المبتادل التوجيهيتة المتعلقتة بفيرو  نقص المنتاعتة  

ط.  2022- 2020، وخطة تشغيلية لتنفيذ برامل منع انتقال المرض من األم إلى الطفل )للفترة  2019 البشرية لعام 
تشتتترك   تقال المرض من األم إلى الطفل، كما وتشتتترك وزارة الصتتتحة المجتمعات المحلية في جهود التو ية بمنع ان 

العاملين في مجال الرعاية الصتتتتتحية المجتمنية )في مجال الرعاية الصتتتتتحية المجتمنية )محفزي الصتتتتتحة الري ية  
واألمهتات المرشتتتتتتتتتتتتتتدات للمجتمعتات المحليتةط من أجتل متتابعتة األمهتات والمرضتتتتتتتتتتتتتعتات في المجتمعتات المحليتة  

 وزيارتهن في منازلهن. 

، ويبل  معتدل وفيتات  ط18)أم 100 000حتالتة وفتاة من بين كتل   452معتدل وفيتات األمهتات    ويبل  -64
حالة وفاة من بين   57مولود حي، ويبل  معدل وفيات الرضتتتتتتتتع   1  000حالة وفاة من بين كل  20المواليد  
الرعاية  . ووضتعس وزارة الصتحة مبادل توجيهية للعاملين الصتحيين في مجاالت  ط19)مولود حي 1  000كل 

، أجرت وزارة  2018 عتام الستتتتتتتتتتتتتتتابقتة للوالدة، ورعتايتة المواليتد، والتعتامتل مع حتاالت الطوارل التوليتديتة. وفي
الصتتتتتتتتحة تقييماب لمدى توافر الخدمات واالستتتتتتتتتعداد وتقييماب لمدى جودة الرعاية في جميع المرافق الصتتتتتتتتحية  

 بهدف الحد من وفيات األمهات والرضع.

على استتتتتتتتتتتمرارية الخدمات، وستتتتتتتتتتعس الحكومة نطاق تقديم    19-ة كوفيدوللتصتتتتتتتتتتدي لتأثير جائح -65
خدماتها المجتمنية ليشمل خدمات فحص فيرو  نقص المناعة البشرية والوقاية منا وعيجا )بما في ذلك  
توزيع األدوية المضادة للفيروسات القهقريةط إلى السكان من خيل برامل التو ية التي تعتمد على المحفزين  

الريفيين ومبادرات دعم التقيد بعيم فيرو  نقص المناعة البشتتتتتتتتتتتترية. وقد ستتتتتتتتتتتتاعدت كل هذه    الصتتتتتتتتتتتتحيين
انقطا  وعلى التواصتتل مع الفئات الستتكانية   المبادرات على الحفاظ على نظم تقديم الخدمات المجتمنية بي

 الرئيسية والمستضعفة.

التمييز المرتبطين بفيرو   ، أجرت إستتتتواتيني دراستتتتة استتتتتقصتتتتائية حول الوصتتتتم و 2019 وفي عام -66
في   10نقص المناعة البشتتتترية وحقوق اإلنستتتتان لاشتتتتخاص المصتتتتابين بالفيرو . وتبين نتائل الدراستتتتة أن  

شتتتتخصتتتتاب، تعرضتتتتوا للوصتتتتم والتمييز المرتبطين بفيرو  نقص   1  136المائة من المجيبين عليها، وعددهم  
شتتتتتد بنتائل الدراستتتتتة االستتتتتتقصتتتتتائية في إدخال  المناعة البشتتتتترية في شتتتتتكل تعليقات ومضتتتتتايقة لفظية. واستتتتتُتر 

 تحسينات على السياسات والبرامل ذات الصلة.

على جملة من التدخيت االستتتتتتتتراتيجية    2023-2018وينص اإلطار االستتتتتتتتراتيجي الوطني للفترة   -67
في تنفيتتذ إجراءات مكتتافحتتة فيرو  نقص المنتتاعتتة البشتتتتتتتتتتتتتريتتة في المملكتتة، وتشتتتتتتتتتتتتتمتتل هتتذه التتتدخيت توفير  

فيها الوصتتتتتتتم المرتبط بفيرو  نقص المناعة البشتتتتتتترية،   جتما ية، والحد من مواطن الضتتتتتتتعف البنيوية، بمااال
والفئات الستتتكانية الرئيستتتية، ومكافحة التمييز. وعيوة على ذلك، تنظم المنظمات  ير الحكومية حميت أثناء  

   نقص المناعة البشرية.المناسبات العامة لتو ية عامة الجمهور من خيل توفير معلومات عن فيرو 
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 الحصول على الخدمات الصحية  

توفر المرافق الصتتتتتتتحية في إستتتتتتتواتيني الخدمات الصتتتتتتتحية لجميع المواطنين بصتتتتتتترف النظر عن  -68
  85مرفقاب بحي  أصتتتتبح    327هويتهم الجنستتتتانية. وقد ارتفع عدد المرافق الصتتتتحية إلى   ميولهم الجنستتتتية أو

  52يقتل عن  رات تقريبتاب من المجتمعتات المحليتة، وهي مرافق يقتدم متا الكيلومت 8في المتائتة منهتا على بعتد 
 .2017 في المائة منها خدمات مرا ية الحتياجات الشباب، وفقاب لدراسة أجرتها وزارة الصحة في عام

"، والتي تركز على  DREAMS on Wheelsوتقتتتتدم النيتتتتادات المتنقلتتتتة التي تعرف بتتتتاستتتتتتتتتتتتتم " -69
مات صتتتتحية شتتتتاملة )الوقاية والعيم والرعاية والدعمط. وفيما يخص الحقوق المتعلقة  المراهقات والشتتتتابات، خد

بالصتتتتتتحة الجنستتتتتتية واإلنجابية، ُدر ِّب العديد من العاملين في مجال الرعاية الصتتتتتتحية على تقديم خدمات جيدة  
وجيهية الجديدة  دربوا على المبادل الت مرا ية الحتياجات الشتتتتتباب وخدمات رعاية صتتتتتحية لحديثي الوالدة، كما

م خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مجاناب في المرافق الصحية الحكومية.  بشأن الرعاية السابقة للوالدة. وتُقد 
فيرو  نقص   -وتنفذ الحكومة حالياب برنامل "الحقوق المتعلقة بالصتتتتتتتتتتتتتتحة الجنستتتتتتتتتتتتتتية واإلنجابية   -70

حصول المهاجرين على خدمات الرعاية الصحية.    يعرف الحدود" التي ترمي إلى ضمان المناعة البشرية ال
ويستتتتتتتتتتهدف هذا البرنامل كذلك المجتمعات المحلية، والقطا  الديني، والمشتتتتتتتتتتغلين والمشتتتتتتتتتتغيت بالجن ،  
والمراهقات والشابات، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية  

 الجنسين.الجنسانية وحاملي صفات 

 تمويل برامج مكااحة ايروس نقص المناعة البشرية/اإليدز  

دوالر من دوالرات الواليات المتحدة كمستتتتتتتتتتاعدة إنمائية خارجية في    146  580  000تلقس إستتتتتتتتتتواتيني   -71
2017 عام 

. وكان قطا  الصحة أكبر المستفيدين من المساعدة الخارجية، وتلقس جهود مكافحة وباء فيرو   ط 20) 
مناعة البشترية/اإليدز ووباء الستل استتجابة كبيرة من المانحين والشتركاء في التنمية على الصتعيد العالمي.  نقص ال 

وعلى الر م من التحديات االقتصتتتتتتتتتتادية، ارتفعس النفقات المحلية لحكومة مملكة إستتتتتتتتتتواتيني في مجال الصتتتتتتتتتتحة  
  146  433  314الميزانية، وهو    إلى المستتتتتتتتتتوى المدرم في   2018- 2017دوالراب في الفترة    133  009  265 من 

  009 807 23  . وارتفع اإلنفاق المحلي على فيرو  نقص المناعة البشتتتتتتترية من 2019- 2018دوالراب في الفترة  
.  2019- 2018دوالراب في الستتتتتتتتتتتتتنتتة المتتاليتتة   25  438  673إلى   2018- 2017دوالرات في الستتتتتتتتتتتتتنتتة المتتاليتتة 

دوالرات في الستتتتتتنة    19  799  308يناهز  قرية وحدها ما نفقات شتتتتتتراء األدوية المضتتتتتتادة للفيروستتتتتتات القه  وبلغس 
دوالراب في الستتتتتتتنة    21  111  037يربو على   ، وزادت الميزانية المرصتتتتتتتودة لشتتتتتتترائها إلى ما 2018- 2017 المالية 
 . 2019- 2018المالية  

  الحق اي التعليم  

،  80-107،  79-107،  78-107،  77-107،  76-107،  75-107)التوصددددددددديدددات  
107-81  ،107-82  ،107-83  ،107-84  ،107-85  ،107-86) 

نفذت إستتواتيني جملة من المبادرات التي تهدف إلى تستتريع وتيرة الجهود الرامية إلى إعمال الحق   -72
 في التعليم، من بينها المبادرات التالية:

لضمان    2018 وضعس الحكومة سياسة قطا  التعليم والتدريب لعام   -  المبادرات السياساتية  •
تمكين جميع التيميذ، بمن فيهم ذوو االحتياجات الخاصتتتتتتتتتتة واألشتتتتتتتتتتخاص ذوو اإلعاقة، من  
الحصتتتتتتتول على التعليم الجيد الجامع، وعودتهم بستتتتتتترعة إلى م ستتتتتتتستتتتتتتاتهم التعليمية والتدريبية  

وداعمة في حال مغادرتهم تلك الم ستتتتستتتتات بستتتتبب   الستتتتابقة لمواصتتتتلة تعليمهم في بيئة م اتية 
 تدريبية مناسبة أخرى.  إلحاقهم بم سسة تعليمية أو  مخالفتهم القانون، أو  الحمل أو 
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يجري تتدريب   -  التالميدذ من ووي االحتيداجدات الخداصدددددددددة واألقدددددددددخدا  ووي اإلعداقدة •
يلزم من  ما المعلمين على ُنهل التدري  والتعليم الجامع. وتواصتتتل الحكومة أيضتتتاب توفير 

مواد ومعدات وأجهزة متخصتتتتتتصتتتتتتة للتيميذ من ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة واألشتتتتتتخاص  
يضتتتمن توفير المناهل الدراستتتية لهم بطريقة   ذوي اإلعاقة في جميع مستتتتويات التعليم بما

 تسهل عليهم قراءتها ومشاركتهم مشاركة فعلية في التدري  والتعلم.

إستتتتواتيني حالياب على إصتتتتين مناهجها الدراستتتتية بهدف  تعكف    -   التعليم القائم على الكفاءة  •
االستتعاضتة عن المناهل الدراستية القائمة على النتائل بالمناهل الدراستية القائمة على الكفاءة.  
وتهدف المناهل الدراستتتتتتتتتتتية القائمة على الكفاءة إلى تمكين التيميذ من خيل تعزيز مهاراتهم  

راتهم المعرفية والمهنية. وتطبق المناهل الدراستتتتتتتية  الشتتتتتتتخصتتتتتتتية الحياتية، باإلضتتتتتتتافة إلى مها 
 ، وهي تدر  حالياب في الصف الثال . 2019 القائمة على الكفاءة تدريجياب منذ عام 

مع أنا ُيعرف إقليمياب باستتتتتتتتتتم التثقيف الجنستتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتتامل، فإن    -  تعليم المهارات الحياتية •
إستتتتتتتتواتيني اعتمدت تستتتتتتتتمية "تعليم المهارات الحياتية" كمرادف لهذا المفهوم نفستتتتتتتتا. وعملية  
تعليم المهارات الحياتية هي عملية تعليم وتدري  قائمة على مناهل دراستتتية تتناول الستتتلوك  

الجستتدية واالجتما ية. وتهدف هذه العملية إلى تزويد  الجنستتي بجوانبا المعرفية والعاط ية و 
األطفال والشتتتتتباب بالمعارف والمهارات والستتتتتلوكيات والقيم التي تمكنهم من المحافظة على  

 .صحتهم وسيمتهم وكرامتهم ورقامة عيقات اجتما ية وجنسية يسودها االحترام

الحكومة على توستتيع   حرصتتس  -  الهياكل األسداسدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصداالت •
يشتتتتتمل  نطاق الدعم المقدم في مجال الهياكل األستتتتتاستتتتتية ليمتد إلى المدار  الري ية، بما

بناء مختبرات مكرستتتتتتتتتة خصتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتاب لتكنولوجيا المعلومات واالتصتتتتتتتتتاالت والعلوم وعلوم  
الحاستتتتتوب. وي دي دعم المدار  الري ية دوراب متعدد األوجا في ضتتتتتمان الحصتتتتتول على  

يستتهم في التقليل من  في توفير التعليم بما ضتتمان المستتاواة إلى حد ما وفي  التعليم الجيد
 الهجرة من الريف إلى الحضر.

تواصتتتل حكومة إستتتواتيني تقديم    -  منحة األيتاو واألطفال المسددتضددعفين )منحة التعليم( •
منحة التعليم لايتام واألطفال المستتتتتضتتتتعفين، وتعكف حالياب على وضتتتتع مبادل توجيهية  

 أتبا  نهل فعال في إدارة هذه المنح. لكفالة

يجري تنفيذ برامل تغذية في المدار  الحكومية تكفل تقديم   -  برامج التغذية المدرسدددددددية •
وجبة واحدة يومياب على األقل من أصتل الهدف المنشتود المتمثل في توفير وجبتين والذي  

 تتمكن الحكومة من بلو ا بسبب الصعوبات المالية. لم

تهتتتدف هتتتذه الحملتتتة إلى إحتتتداث تغيير اجتمتتاعي    -  ل المبكر والعددارض حملددة منا الحمدد •
وستتتتتتتلوكي ي دي إلى الحد من حمل المراهقات. وترمي الحملة إلى إحداث الزخم المفضتتتتتتتي  
إلى التغيير في كل مستوى من مستويات النظام االجتماعي، ولذلك، يتمثل الهدف الرئيسي  

ر هذه الحملة إلى إقامة حوار جامع  المتوخى من جميع األنشتتتتتتتتطة المضتتتتتتتتطلع بها في إطا
تشتتتارك فيا مختلف الفئات المعنية. وتتضتتتمن الحملة حوارات ستتتُيستتتترشتتتد بنتائجها في تنفيذ  
برامل الوقاية من الحمل المبكر والعارض. وتنظم الحملة تحس شعار "فلنتحدث عن الحمل  

إطار الحملة:    في الوقس المناستتتتب". وتشتتتتمل الفئات المشتتتتاركة في المشتتتتاورات الجارية في
صتتتتتانعو الستتتتتياستتتتتات، والم ثرون رفيعو المستتتتتتوى، والزعماء التقليديون، والزعماء الدينيون،  

 والمعلمون، وا باء واألمهات، والمراهقون والمراهقات والشباب والشابات.
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تعكف الحكومة حالياب على وضتتتتع ستتتتياستتتتة ومبادل توجيهية لمنع حمل التلميذات وتقديم   •
ذه الستتتتتياستتتتتة والمبادل التوجيهية بمثابة تتويل لمبدأ عدم استتتتتتبعاد أي  الدعم لهن. وتعد ه

تلميذة من التعليم بستتتتبب الحمل )المنصتتتتوص عليا في الستتتتياستتتتة الوطنية لقطا  التعليم  
ط. وأقامس الحكومة أيضتاب شتراكة مع منظمات المجتمع المدني التي  2018 والتدريب لعام

 إدماجهن في نظام التعليم.تعمل على دعم التلميذات الحوامل إلعادة 

تهدف هذه المبادرة إلى تذليل   -  إطار تقديم الرعاية والدعم اي سدددددددددياق التعليم والتعلم •
جميع العقبتتتات التي تمنع التعليم والتعلم من خيل تهيئتتتة بيئتتتة آمنتتتة ومتتتأمونتتتة وداعمتتتة  

ي القلعة  وجامعة تكفل تقديم الرعاية. وقد أطلق على هذه المبادرة استتتتتتتتتتتتتم إنكابا، التي تعن
بلغتتة البلتتد. ويهتتدف هتتذا النهل إلى جعتتل كتتل متتدرستتتتتتتتتتتتتتتة في البلتتد ميذاب آمنتتاب للمعلمين  
والتيميذ. وترمي المبادرة أيضتتتتتتتتتتتاب إلى تذليل العقبات التي تواجا أطفال إستتتتتتتتتتتواتيني، وقد  
ُأجري في إطارها إصتتين شتتامل لنظام التعليم في البلد بأستتره. ويجري وضتتع وتنفيذ عدة  

 لضمان تهيئة بيئة تعليم وتعلم آمنة ومأمونة وم اتية.تدابير أخرى 

وعلى الر م من المبتتادرات المتتذكورة أعيه، فتتإن ثمتتة عوامتتل أخرى تتتدفع عتتدداب كبيراب من التيميتذ   -73
إلى التوقف عن الدراستة. وتشتمل هذه العوامل التكاليف  ير المعلنة، وحمل المراهقات، والرستوب المتكرر.  

 في المائة. 94افية للملتحقين بالمدار  في الوقس الراهن وتبل  النسبة الص

،  2018 وفي محاولة لمعالجة تزايد عدد المتوقفين عن الدراستة، أجرت الحكومة دراستتين في عام -74
إحداهما عن التوقف عن الدراستتة واألخرى عن الرستتوب المتكرر، وقد استتُترشتتد بنتائل الدراستتتين في وضتتع  

تزال  خ يض معدالت التوقف عن الدراستتتتة والرستتتتوب المتكرر، وهي استتتتتراتيجية الاستتتتتراتيجية تهدف إلى ت
 في شكل مشرو .

للدراستتتتتتتة المتعلقة بالتوقف عن الدراستتتتتتتة، يعزى تغيب التلميذات عن الدراستتتتتتتة إلى الفقر واليتم    ووفقاب  -75
توفيرها في جميع أنحاء  وافتقارهن إلى الفوس الصتتتتتحية. ويوفر البلد الفوس الصتتتتتحية للتلميذات،  ير أن نستتتتتبة  

البلد ضتتتتتنيفة للغاية بستتتتتبب الصتتتتتعوبات المالية التي تواجا البلد حالياب. وعيوة على ذلك، ألغى البلد الشتتتتتروس  
 ينجح في مادة اللغة اإلنكليزية، في محاولة لخفض معدالت التسرب. لم التي يعتبر بموجبها التلميذ راسباب ما

على التعليم االبتدائي، توفر الحكومة مجاناب لجميع المدار   وفي محاولة لتحستتتتين فرص الحصتتتتول   -76
 الحكومية الكتب المدرسية والقرطاسية واألثاث المدرسي وبرامل التغذية لضمان بقاء األطفال في المدار .

وعيوة على ذلك، أدى بدء تستتتتجيل أرقام الهوية الشتتتتخصتتتتية الم قتة لاطفال إلى تحستتتتين معدل   -77
 ، وتعكف الحكومة حالياب على تنظيم حملة مستتتتتتح على الصتتتتتتعيد الوطني لتستتتتتتجيل جميع االلتحاق بالمدار 
 يحملون شهادات مييد في البلد. األطفال الذين ال

، وضتعس  19-ومن أجل إعادة فتح المدار  بعد أول إ يق شتامل من نوعا بستبب جائحة كوفيد -78
بأمان". وترمي هذه الحملة إلى توجيا/تنظيم   الحكومة خطة عمل بعنوان "حملة من أجل إعادة فتح المدار 

إعادة فتح المدار  بعد إ يقها لفترة طويلة لضتتتتتتتمان عودة جميع التيميذ عودة آمنة إلى مدارستتتتتتتهم ورعادة  
إدمتاجهم فيهتا مع التركيز على إعتادة إدمتام التلميتذات الحوامتل. واشتتتتتتتتتتتتتتتركتس الحكومتة مع الوزارات التنفيتذية  

 أجل تنفيذ هذه الحملة تنفيذاب فعاالب.والشركاء الداعمين من 
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  حقوق األقخا  ووي اإلعاقة  

 (40-109، 88-107، 87-107، 48-107)التوصيات 

وأنشتتتتتتتتتتتتتتأ البلتد وحدة وطنيتة لإلعاقة تابعتة لمكتتب نائب رئي  الوزراء حرصتتتتتتتتتتتتتتاب على توفير الدعم   -79
تي تهيم بيئة م اتية لتعميم مراعاة  الستتتياستتتي اليزم لوضتتتع جميع األطر التشتتترينية ذات الصتتتلة باإلعاقة ال

قضتتتايا اإلعاقة في جميع األجهزة الحكومية. ويشتتتمل ذلك وضتتتع ستتتياستتتات وأنظمة واستتتتراتيجيات استتتتبا ية  
 تعالل قضايا اإلعاقة.

الذي ينص على    2018 ، ستتتتتنس إستتتتتواتيني قانون األشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة لعام2018 وفي عام -80
ورعايتهم. ويحظر هذا التشتريع صتراحةب التمييز ضتد األشتخاص ذوي  حماية حقوق األشتخاص ذوي اإلعاقة  

اإلعاقة في جميع المجاالت وينص أنهم يتمتعون على قدم المستتتتتتتتتتتتتتاواة مع  يرهم بجميع حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان  
 والحريات األساسية.

وإلثبات التزام الحكومة التام بضتتتمان حقوق األشتتتخاص ذوي اإلعاقة وحرياتهم، وضتتتعس ستتتياستتتة   -81
، مصتتحوبةب بميزانيتها.  2020-2018، وخطة العمل الوطنية لإلعاقة للفترة  2013 باإلعاقة في عام متعلقة

بيد أن الصتتتعوبات المالية حالس دون تنفيذها تنفيذاب كاميب. وتستتتعى الستتتياستتتة المتعلقة باإلعاقة إلى تحستتتين  
قة، وتعزيز إدماجهم في جميع الوضتتع االجتماعي واالقتصتتادي للرجال والنستتاء والفتيات والفتيان ذوي اإلعا

الم ستستات التي تقدم الخدمات إلى األشتخاص ذوي اإلعاقة ومعاملتهم من جانب هذه الم ستستات على قدم  
 المساواة مع  يرهم.

واعتمدت الحكومة استراتيجية للكشف والتدخل المبكرين لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة. وتهدف هذه   -82
يكفل حصتتتتتتتتولهم على الخدمات   المبكر عن األطفال ذوي اإلعاقة بمااالستتتتتتتتتراتيجية إلى ضتتتتتتتتمان الكشتتتتتتتتف  

اليزمة لنمائهم وتنشتتتتئتهم على الوجا األمثل. وتعد استتتتتراتيجية الكشتتتتف والتدخل المبكرين بمثابة أداة لتقييم  
 فحص األطفال ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على الدعم اليزم والمناسب.

حاب المصتتتتلحة المعنيين، عدداب من المبادرات التي تكفل احترام  وتنفذ الحكومة، بالتعاون مع أصتتتت -83
وصتتتتتتتون الكرامة المتأصتتتتتتتلة في األشتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة. وتشتتتتتتتمل هذه المبادرات، في جملة أمور، توزيع  
األجهزة المستتتتاعدة والمعدات الطبية على مختلف الم ستتتتستتتتات والمنظمات التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق  

ونظمس دورات لتدريب األشتتتتتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة على مهارات ريادة األعمال    األشتتتتتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة.

 وتخطيط األعمال التجارية.

 ونفذت إسواتيني أيضاب، سنياب منها لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورعمالها، التدخيت التالية:  -84

لعالمية  وهو شتتتتتتتتتتتتراكة بين الحكومة ومنظمة الرؤية ا  -مشتتتتتتتتتتتترو  الرؤية العالمية لإلعاقة   •
يتمثل الهدف منها في تشتتتتتتتتتجيع المجتمعات المحلية على إقامة حوارات بشتتتتتتتتتأن اإلعاقة،  
وتوفير الميب  واألجهزة المستتتتتاعدة لاشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة. وتنفذ هذه المبادرة أيضتتتتاب  
برنامجاب في مجال الفنون لمستتتتتتاعدة الشتتتتتتباب ذوي اإلعاقة على تنمية مهاراتهم الفنية في 

 التلوين والموسيقى.مجاالت الرسم و 

مشتتتتتترو  عدم ترك أحد يتخلف عن الركب الذي تنفذه مبادرة بانتوانا إستتتتتتواتيني ومجموعة  •
إلى   2019عمل ستتتوازيلند لمناهضتتتة إستتتاءة المعاملة في الفترة من تشتتترين األول/أكتوبر  

. ويتمثل الهدف الرئيستتتتتي من هذا المشتتتتترو  في ضتتتتتمان الستتتتتيمة  2022أيلول/ستتتتتبتمبر  
العنف ف اليجئين. ويستتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتدف  ومنع  األستتتتتتتتتتتتتتر والمجتمعتتتتتات المحليتتتتتة ومخيمتتتتتات  ي 

  100فتاة من الفتيات المراهقات والشتتتتابات ذوات اإلعاقة، فضتتتتيب عن   9  000 المشتتتترو 
 الجم في منطقة لوبومبو.
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يب  اتحاد المنظمات المعنية باألشتتتخاص ذوي اإلعاقة في ستتتوازيلند برامل إذا ية بشتتتأن   •
إذا يةط عبر شتتتتبكة اإلذاعة واإلعيم في إستتتتواتيني للتثقيف بالمستتتتائل التي  اإلعاقة )فقرة 

 تم  األشخاص ذوي اإلعاقة ورذكاء الوعي بها ورتاحة منبر لاشخاص ذوي اإلعاقة.

تعمتل الحكومتة من وقتس  خر على تو يتة الزعمتاء التدينيين والزعمتاء التقليتديين وقطتاعتات   •
مراعاة قضتتتتتتتتايا اإلعاقة. ويمكن تحقيق ذلك من خيل  أخرى من المجتمع بضتتتتتتتترورة تعميم  

تمكين األشتتخاص ذوي اإلعاقة من ممارستتة حقوقهم وضتتمان مشتتاركتهم على قدم المستتاواة  
 مع  يرهم في المجتمعات التي ينيشون فيها، دون تمييز من أي نو  بسبب اإلعاقة.

ل/ديستتتتتتتتتتتمبرط،  كانون األو  3االحتفال باليوم الدولي للصتتتتتتتتتتتم )  -تشتتتتتتتتتتتمل حميت الدعوة   •
واالحتفال باألستتتتتبو  العالمي للصتتتتتم )األستتتتتبو  األخير من شتتتتتهر أيلول/ستتتتتبتمبر من كل 

أيلول/سبتمبرطو واالحتفال سنوياب   23عامط، واالحتفال سنوياب باليوم العالمي للغة اإلشارة )
حزيران/يونياطو وتدريب األشتتتتتتتتتتخاص ذوي اإلعاقة على ريادة    13باليوم العالمي للمهق )

طو مستتتتتتتتتتتتابقة 2019تشتتتتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر    11-9وتخطيط األعمال التجارية )  األعمال
التوحد في المدار  إليجاد مستتتتتمى بلغة إستتتتتواتيني الضتتتتتطرابات طيف التوحد ورصتتتتتدار  

 .ملصقات تثقي ية بها

  2020نيستتتتتتتتتتان/أبريل   15، أطلقس إستتتتتتتتتتواتيني، في 19-في إطار مكافحة جائحة كوفيد •
مقدمة لاشتتتتخاص ذوي اإلعاقة في إطار جهود التصتتتدي  موقعاب شتتتتبكياب عن االستتتتتجابة ال

للجائحةو وأعلنس الحكومة أيضتتتتتتتتتتتتتاب أنا ينبغي اتبا  نهل قائم على حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان في 
مكافحة هذه الجائحة، من خيل االلتزام بمبدأ عدم ترك أي شتتتخص يتخلف عن الركب،  

ة المستتتتتتتتتتدامة  على النحو المنصتتتتتتتتتوص عليا في أهداف التنمية المستتتتتتتتتتدامة وخطة التنمي
 اللتين وضعتهما األمم المتحدة. 2030 لعام

يتعلق باألشتخاص المصتابين بالمهق، صتممس إستواتيني برامل لدعم األشتخاص ذوي المهق،   وفيما -85
وتشتتتتتتتتتتتمل هذه البرامل، التي يجري تنفيذها، حوارات مجتمنية لتغيير األفكار النمطية الستتتتتتتتتتتلبية الستتتتتتتتتتتائدة عن  

اطير المحيطة بهم وكذلك لحمايتهم من الممارستتتتتتتات الضتتتتتتتارة. وتنفذ الحكومة  األشتتتتتتتخاص ذوي المهق واألستتتتتتت
برنامجاب لتوفير مستتتتتحضتتتترات الوقاية من أشتتتتعة الشتتتتم  من خيل قستتتتم األمراض الجلدية في وزارة الصتتتتحة،  
 وتتعاون الحكومة كذلك مع الشركاء لتوفير القبعات الوا ية والنظارات الشمسية ومعدات العيم بالتبريد.

، بهدف  2017 وقد أدرجس الحكومة األشتتتتتتتخاص ذوي المهق في تعداد الستتتتتتتكان والمستتتتتتتاكن لعام -86
االستتتتترشتتتتاد بنتائجا في توجيا الستتتتياستتتتات ووضتتتتع البرامل العملية ذات الصتتتتلة الرامية إلى دعم األشتتتتخاص  

 ذوي اإلعاقة.

اص ذوي  وتعكف إستتتتتتتواتيني على استتتتتتتتحداث نظام إلدارة المعلومات يحتوي على ستتتتتتتجل لاشتتتتتتتخ -87
اإلعاقة في البلد، ويحتوي النظام حالياب على ستجل لاشتخاص المستتفيدين من منحة اإلعاقة. ويصتنف هذا  
الستتتتتتجل المستتتتتتتفيدين وفقاب لرموز تصتتتتتتف نو  إعاقتهم. وتتعهد الحكومة بمواصتتتتتتلة باالرتقاء بعملية تستتتتتتجيل 

 األشخاص ذوي اإلعاقة من خيل الهياكل المجتمنية التي تعنى بهم.

ستتتتتتتتيما   وتولي إستتتتتتتتواتيني األولوية للتحقيق في حاالت العنف ضتتتتتتتتد األشتتتتتتتتخاص ذوي المهق، وال -88
الفتيات والنستتتتتتاء. ومن خيل التعاون بين الشتتتتتترطة والوحدة المعنية بشتتتتتت ون اإلعاقة وأصتتتتتتحاب المصتتتتتتلحة  
يع المعنيين، يوضتتتتع األشتتتتخاص ذوو المهق في أماكن آمنة إذا كانس هناك تهديدات وشتتتتيكة لحياتهم. وجم

مراكز الشتتتتتترطة ملزمة باالحتفاظ بستتتتتتجل لاشتتتتتتخاص ذوي المهق الذين ينيشتتتتتتون في نطاق اختصتتتتتتاصتتتتتتها  
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اختفاء األشتتخاص ذوي المهق، تُنشتتأ   الحاالت التي تطال فيها جرائم قتل أو المحلي ضتتماناب لحمايتهم. وفي
 طابع عبر وطني.تتسم ب أفرقة عمل تتعاون مع اإلنتربول للتحقيق في هذه الحاالت، التي  الباب ما

وعيوة على ذلك، تستتتتتتتتتري المبادل العامة للقانون الجنائي والوضتتتتتتتتتعي على حد ستتتتتتتتتواء في حالة   -89
التشتتتتتتويا،   "القتل الرحيم"، أو تعرض األشتتتتتتخاص ذوي المهق لممارستتتتتتات ضتتتتتتارة مثل القتل الطقوستتتتتتي، أو

عن عمد. وأثناء المحاكمة،    قتلهم قتل األطفال منهم، أو أجزاء من أجستتتامهم، أو االتجار بأعضتتتائهم أو أو
ستتيما إذا كان هناك   تعتبر المحكمة الجرائم المرتكبة ضتتد األشتتخاص ذوي اإلعاقة جرائم مشتتددة للعقوبة، ال

 دليل على أن الضحية من األشخاص ذوي اإلعاقة.

  حرية التعبير والتجما السلمي   

،  60-107،  59-107،  58-107،  57-107،  56-107،  55-107)التوصددددددددديدددات  
109-61  ،109-62  ،109-63  ،109-69  ،108-6  ،108-7) 

اعتمد البلد عدداب من التشتتتتتتتتريعات الرامية إلى تعزيز الحق في حرية التعبير وتكوين الجمنيات والتجمع   -90
هذا الصتتتتدد،   الستتتتلمي امتثاالب للعهد الخاص بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية وألي صتتتتكوك دولية أخرى مماثلة. وفي 

)بصتتتتتتتتتتتتيغتا المعدلةط على أن من حق أي    2000 لعام   1 قانون العيقات الصتتتتتتتتتتتتنا ية رقم  من   40تنص المادة  
اقتصتتتتادية    -  منظمة مستتتتجلة لدى مكتب مفوض العمل اتخاذ إجراء احتجاجي من خيل تقديم شتتتتكوى اجتما ية 

الحرية  بشتتتتتتتتتأن    87 ضتتتتتتتتتد الحكومة. وقد اعُتمد هذا لتشتتتتتتتتتريع بهدف إدرام أحكام اتفا ية منظمة العمل الدولية رقم 
ط، وكذلك  1978نيستتتان/أبريل   26ط )التي صتتتدق عليها البلد في 1948النقابية وحماية حق التنظيم النقابي )لعام  

ط )التي صتتتتتتتتتتتتدق  1949)اتفا ية حق التنظيم والمفاوضتتتتتتتتتتتتة الجما يةط )لعام    98 اتفا ية منظمة العمل الدولية رقم 
 ن الوطني. ط، في القانو 1978نيسان/أبريل    26في    عليها البلد أيضاب 

واستتتتتتتُتكمل قانون العيقات الصتتتتتتتنا ية بإصتتتتتتتدار مدونة قواعد الممارستتتتتتتات المتعلقة باإلضتتتتتتترابات   -91
.  2015 لعام  202 ونشتتتتتتتترت من خيل اإلخطار القانوني رقم  2015 واالحتجاجات، التي اعُتمدت في عام

يغس هذه المدونة بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية. ومن خيل هذه المساعدة التقنية، عقدت    وقد صِّ
تزال  عدة حلقات عمل لبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين العديدين على مقاصد المدونة وروحها. وال

دورات بناء القدرات هذه جارية. ومن بين أصتتتتتتتتتتحاب المصتتتتتتتتتتلحة الذين استتتتتتتتتتتفادوا بالفعل من حلقات العمل  
عمتتال وأربتتاب العمتتل في البلتتدط، والمجتتال  البلتتديتتة،  التتدعويتتة هتتذه قتتادة النقتتابتتات العمتتاليتتة )أي اتحتتادات ال

وضتباس الشترطة والستجون، والمنظمات اإلنستانية )الصتليب األحمرط، والستياستيون )أي أعضتاء لجنة حافظة  
مجل  النواب ومجل  الشتيو(ط، من بين جهات أخرى. ويجري النظر في إشتراك القضتاة والمدعين العامين  

 اء القدرات هذه.في الوقس المناسب في حلقات بن

لا مدونة قواعد  2017)لعام   12 وستتتتتتن البلد أيضتتتتتتاب القانون رقم -92 ط المتعلق بالنظام العام، الذي ُتكم ِّ
ط المتعلقة باإلخطار بالتجمعات. ومنذ ذلك الحين، أصبحس مدونة قواعد  2017)لعام    201 الممارسات رقم

ت العمل الدعوية تلك تمشتتتتتتتتتتتتياب مع أحكام مدونة  الممارستتتتتتتتتتتتات المتعلقة باإلخطار بالتجمعات جزءاب من حلقا
 قواعد الممارسات المتعلقة باإلضرابات واالحتجاجات.

)بصتتتتتيغتا المعدلةط نطاق تعريف    2017 لعام  11 من قانون قمع اإلرهاب رقم  2وتضتتتتتيق المادة   -93
لتي كانس تعتبر العمل اإلرهابي بحي  يستتتتتتتتتتتتثني المنظمات العمالية من تعريف جملة "الجماعة اإلرهابية" ا

معرقلة لممارستتتة حرية التعبير من جانب المنظمات العمالية. وينص القانون، بصتتتيغتا المعدلة، كذلك على  
 أن تجري المحكمة العليا مراجعة قضائية للقرارات الصادرة عن الوزير.
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تتيحها    ، فترمي إلى التو ية ببعض الفرص التي2019 أما سياسة وسائل التواصل االجتماعي لعام -94
عن تو ية الوزارات الحكومية والموظفين الحكوميين بستتبل    وستتائل التواصتتل االجتماعي للدولة الطرف، فضتتيب 

إدارة المخاطر المرتبطة باستتتتتخدام هذه المنصتتتتات. وتركز المبادل التوجيهية على استتتتتخدام وستتتتائل التواصتتتتل  
 المشاركة والتفاعل مع الجمهور.االجتماعي في نهل التواصل الحكومية من أجل تحسين الشفافية و 

يتعلق بعدم مشتتتتاركة األحزاب الستتتتياستتتتية في االنتخابات، فإن نظام الحكم في إستتتتواتيني يمنع   وفيما -95
تعيين مرشتتتتتتتتحيها في مناصتتتتتتتتب عامة،  ير أنا يجوز لفرادى   األحزاب الستتتتتتتتياستتتتتتتتية من خوض االنتخابات أو

تهم الشتتخصتتية. وأعربس أ لبية من مواطني إستتواتيني  أعضتتاء األحزاب الستتياستتية الترشتتح في االنتخابات بصتتف
  من التمثيل من خيل األحزاب الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتية، وفقاب   عن تفضتتتتتتتتتتيلها للتمثيل على أستتتتتتتتتتا  الجدارة الفردية، بدالب 

  2018 أكده مواطنو البلد في االجتما  العام الذي عقد في عام لتطلعاتهم التي يعبر عنها الدستتتتتتتتتتتور، وهو ما
 .2005 لعام 1 بموجب القانون الدستوري رقم 1973 ات الوطنية. وأُلغي مرسوم عامقبل تنظيم االنتخاب

  الظروف السائدة اي مراكز االحتجاز  

 (48-109،  47-109، 14-107)التوصيات 

لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الستتتتتتتتجناء    2017 يمتثل قانون دائرة الستتتتتتتتجون لعام -96
يط. ويعزز القتانون كتذلتك برامل إعتادة تتأهيتل النزالء، وينص على تتدابير تهتدف إلى  )قواعتد نيلستتتتتتتتتتتتتتون متانتدي

تحستتتتتتتتتين ظروف احتجاز مرتكبي الجرائم. وُتوفير لمرتكبي الجرائم برامل وتدخيت تراعي احتياجاتهم بهدف  
ة الستتتتتتتتتتتتتجون  تيستتتتتتتتتتتتتير إعادة تأهيلهم ورعادة إدماجهم في المجتمع. وتتان لكل جانح في المراكز التابعة لدائر 

 التعليم المهني. التعليم  ير النظامي أو فرصة االلتحاق بالتعليم األساسي النظامي أو

ولضتتتتتتمان االلتزام بمبادل حقوق اإلنستتتتتتان، ُيدرَّ  منهل دراستتتتتتي عن حقوق اإلنستتتتتتان في كليات   -97
ئدة  تدريب ضتتتتتتباس الشتتتتتترطة والستتتتتتجون. وعيوة على ذلك، تنظم محاضتتتتتترات دورية عن حقوق اإلنستتتتتتان لفا

جميع موظفي إنفتاذ القتانون في أمتاكن عملهم. وبنتاءب على ذلتك، يعتبر انتهتاك حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان من جتانتب 
 ضباس الشرطة والسجون جريمة تستوجب العقوبة التأديبية.

يتعلق بتالرعتايتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة، يتلقى الستتتتتتتتتتتتتتجنتاء العيم الطبي المجتاني في  يتادات المراكز   وفيمتا -98
المرافق ممرضتتتتتتتتتتتون م هلون يعملون تحس إشتتتتتتتتتتتراف أطباء. ويقدم الفريق الطبي  اإلصتتتتتتتتتتتيحية. ويدير هذه  

يلي: الخدمات الصتتتتتتتتتحية العيجية،   خدمات الرعاية الصتتتتتتتتتحية الشتتتتتتتتتاملة التي تشتتتتتتتتتمل، في جملة أمور، ما
والتدابير العيجية لفيرو  نقص المناعة البشرية/اإليدز، والتدابير العيجية للسل، واإلحالة إلى مستش يات  

 ى وأخصائيين آخرين إن لزم األمر.أخر 

يعد الحرمان من الوجبات الغذائية ينفذ مراعاةب   ويحصتتتتتتتل الستتتتتتتجناء على ثيث وجبات يومياب، ولم -99
اللتزام البلد بتعزيز حقوق اإلنستتتتان واحترامها وحمايتها ورعمالها. ويوجد في دائرة الستتتتجون أخصتتتتائيو تغذية 

ئية يعملون بعقود دائمة، وهم مكلفون بزيارة جميع المراكز بانتظام  وموظفون في مجال الصحة والسيمة البي
لتفق د أحوال المطاب  واأل ذية. وعيوة على ذلك، يزود ه الء الخبراء ضتتباس الستتجون والستتجناء المستت ولين  
ارة  عن الطهي بالمهارات والمعارف المتعلقة بالممارستات الفضتلى والمعايير المقبولة للتعامل مع األ ذية ورد

 مرافق الطهي.

وما زال اكتظاظ السجون يشكل تحدياب هائيب، ولذلك، وللتخ يف من حدة اكتظاظ السجون، يجري   -100
بح  ُنهل عقابية جديدة، مثل الخدمات المجتمنية، وأوامر حظر التجول، والعمل العقابي خارم الستتتتتتتجون،  

 ورطيق سران السجناء بعفو ملكي.
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  شرب المأمونة، والصرف الصحيالحد من الفقر، ومياه ال  

 (64-107، 63-107 ،62-107)التوصيات 

  2063 وخطة االتحاد األفريقي لعام  2030 تلتزم إستتتتتتتتواتيني بتنفيذ خطة التنمية المستتتتتتتتتدامة لعام -101
 للحد من أوجا التفاوت بين المجتمعات الري ية والحضرية.

في المائة منهم تحس خط    9,58وينيت  ،  ط21)شتتتخصتتتاب   1  093 238ويبل  عدد ستتتكان إستتتواتيني   -102
عندما كانس نستتبة الستتكان الذين ينيشتتون تحس خط الفقر    2010يعد تحستتناب مقارنة بعام   ، وهو ماط22)الفقر 
، فإن معدل  ط23)في المائة. ووفقاب لتقرير الدراستتة االستتتقصتتائية عن دخل األستتر اإلستتواتينية ونفقاتها  63تبل   

هو عليتا في المنتاطق الحضتتتتتتتتتتتتتتريتة،   في المتائتة، أعلى بكثير ممتا  70,20الري يتة، البتال   الفقر في المنتاطق  
في   71,5في المائة، وتستتتتتتجل منطقتا لوبومبو وشتتتتتتيستتتتتتيلويني أعلى معدالت فقر، بنستتتتتتبة    19,6حي  يبل   
 ط.1في المائة على التوالي )النظر المرفق  67,3المائة و

ع  والفقر هو أحد التحديات اإلنمائية ا -103 لرئيستتتتية التي تواجا المملكة. وللتصتتتتدي لهذا التحدي، وضتتتتِّ
 يلي: عدد من السياسات واالستراتيجيات، منها ما

، التي صتتتتتتتتتتتتتممس  2005 استتتتتتتتتتتتتتراتيجية الحد من الفقر وبرامل العمل ذات الصتتتتتتتتتتتتتلة لعام •
. وأستتفرت التوصتتيات المقدمة في إطار  2015 خصتتيصتتاب للقضتتاء على الفقر بحلول عام

عن إنشتتتتتتتتتاء صتتتتتتتتتندوق للحد من الفقر، وصتتتتتتتتتندوق التنمية اإلقليمي،   هذه االستتتتتتتتتتراتيجية
وصتتتتتندوق مشتتتتتاريع الشتتتتتباب، والمنح االجتما ية لكبار الستتتتتن واألشتتتتتخاص ذوي اإلعاقة  

 واألطفال اليتامى والمستضعفين.

التي تنص  ،  2022/2023إلى    2018/2019خارطة الطريق االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجية للفترة من  •
ستتتتاتية ومجموعة من التدخيت الرامية إلى إنعاق االقتصتتتتاد وتحقيق  على توجيهات ستتتتيا
 النمو الشامل.

عززت استتراتيجية الشتمول المالي إمكانية الحصتول على التمويل إلنشتاء مشتاريع صتغيرة   •
 ومتنا ية الصغر ومتوسطة الحجم.

 االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنمو الشامل. •

منها    3نتائل والتي توفر النتيجة    6، التي تشتتتتتتتتتمل  2022- 2019لفترة  خطة التنمية الوطنية ل  •
تعزيز   -   3تحستتتتتتتتتتتتتن التنميتة االجتمتا يتة وتنميتة رأ  المتال البشتتتتتتتتتتتتتري، توجيهتات والنتيجتة   - 

التنمية االجتما ية وتنمية رأ  المال البشتتري، توجيهات بشتتأن الستتبل الكفيلة بإعمال الحقوق  
 االقتصادية.   - االجتما ية 

: وهي  بتارة عن إطار  2018 جيتة التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامة والنمو الشتتتتتتتتتتتتتتامل لعتاماستتتتتتتتتتتتتتتراتي •
استتتتتراتيجي وطني للتنمية وضتتتتع في إطار توستتتتيع نطاق االستتتتتراتيجية اإلنمائية الوطنية  

فيهتا. ويحتدد هتذا اإلطتار االستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي الوطني   2030 بهتدف إدرام خطتة التنميتة لعتام
. وتعبر 2030 الزدهتتار في البلتتد بحلول عتتامأهتتدافتتاب وأولويتتات وطنيتتة ترمي إلى تحقيق ا

بعده، وتحدد   وما  2022 استتراتيجية التنمية المستتدامة والنمو الشتامل عن رؤية البلد لعام
 كذلك مسار التنمية في إسواتيني.

و التي  2019-في أعقاب جائحة كوفيد  2020 خطة إنعاق اقتصاد مملكة إسواتيني لعام •
ورلى إنقاذ االقتصتتاد وستتبل كستتب النيت.    19-كوفيد  تهدف إلى التخ يف من آثار أزمة
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وستتتيستتر الخطة إيجاد الفرص المدر ة للدخل والمفضتتية إلى صتتناعة الثروة في المجاالت  
 االقتصادية ذات األولوية.

و استتتتتعرضتتتتس إستتتتواتيني م خراب ستتتتياستتتتتها الوطنية  2020 الستتتتياستتتتة الوطنية للشتتتتباب لعام •
ستتتتتة إلى الستتتتتياستتتتتة الوطنية الستتتتتابقة من خيل  ، وتستتتتتتند هذه الستتتتتيا2010 للشتتتتتباب لعام

حرصتها المتعمد على تحديد نتائل في مجال التنمية اإليجابية للشتباب وتدابير ترمي إلى  
ستتيما تنمية  تيستتير بلوغ تلك النتائل. وتتبنى هذه الستتياستتة أفكاراب جديدة بشتتأن التنمية، وال

الستتتتتتتتتتتتتتكتانيتة ومبتادل التنميتة    الشتتتتتتتتتتتتتتبتاب، وهي أفكتار تتأختذ في اعتبتارهتا أهميتة التدينتاميتات
المستتتتتتتتدامة. وتتمثل رؤية هذه الستتتتتتتياستتتتتتتة في أن "جميع الشتتتتتتتباب في إستتتتتتتواتيني يملكون  

 القدرات والمنابر، وكذلك الفرص، اليزمة لتيسير تنميتهم وتنمية مجتمعاتهم".

دامة  وأيدت إستتتتتتتتتواتيني، ستتتتتتتتتنياب منها لمكافحة الجو  وتحقيق األمن الغذائي، خطة التنمية المستتتتتتتتتت -104
من أهداف التنمية المستتتتتتدامة ستتتتتنياب   2وأدرجتها في ستتتتتياستتتتتاتها، وأولس األولوية كذلك للهدف    2030 لعام

منها للقضتتتتتتتتتتاء على الجو  في أوستتتتتتتتتتاس مواطنيها تمشتتتتتتتتتتياب مع المبادرة العالمية للقضتتتتتتتتتتاء التام على الجو .  
على الجو  في إستتتتتتتتواتيني   وتعاونس الدولة مع القطاعات الرئيستتتتتتتتية في وضتتتتتتتتع استتتتتتتتتراتيجية القضتتتتتتتتاء التام

 من أهداف التنمية المستدامة. 2و 1ليسترشاد بها في تنفيذ الهدفين االستراتيجيين  2019 لعام

واستتتتتتهلس الحكومة، بالتعاون مع الشتتتتتركاء في التنمية والمنظمات  ير الحكومية، برنامل إعانات   -105
عتتانتتات المتتاليتتة لتحستتتتتتتتتتتتتتين األمن الغتتذائي.  متتاليتتة لتتدعم صتتتتتتتتتتتتتتغتتار المزارعين بتتالخبرات التقنيتتة والمنح واإل

طن متري من ستتتتتتتتتتتتتتمتاد   2 797أستتتتتتتتتتتتتترة متدخيت إنتتام زراعي ) 23 000، تلقتس حوالي 2018 عتام وفي
طن متري من الحبوب، ودعم   233طن متري من الكل ، و 1  864النيتروجين والفستتتتتتتفور والبوتاستتتتتتتيوم، و

 تقني لانشطة الزرا يةط.

جتمتتا يتتة، زادت الحكومتتة ميزانيتهتتا على مر الستتتتتتتتتتتتتتنين على النحو  وفي إطتتار برامل الحمتتايتتة اال -106
 أدناه. 2المبين في الجدول 

  2الجدول 
 السكان المشمولون ببرنامج الحماية االجتماعية

 نسبة السكان المشمولين بالحدود الدنيا للحماية االجتما ية/نظم الحماية االجتما ية

 2020/21 2016/17 المؤقر
 58193 632 52 المستفيدين من منح األطفال اليتامى والمستضعفينعدد 

 955 74 851 ,94 عدد المستفيدين من منح كبار السن
 5019 779 4 عدد المستفيدين من منح األشخاص ذوي اإلعاقة

 االعتماد المرصود اي ميزانية الحكومة لبرامج الحماية االجتماعية
 2016/17 2020/21 

 190,000,000 108,034,458 االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح األطفال اليتامى والمستضعفين 
 466,833,454 154,201,748 االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح كبار السن

 28,708,000 1,123,920 االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح األشخاص ذوي اإلعاقة
 .DPMO annual report, GoE estimate books (2017/18–20/2021) المصدر:
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في   72وزادت إستواتيني من نستبة الحصتول على مياه الشترب المأمونة على الصتعيد الوطني من  -107
في المائة من ستتتتكان الريف حالياب   78. ويحصتتتتل 2021 عام في المائة في  82إلى    2014 عام المائة في

في المائة في المناطق الحضتترية. وقد تحقق هذا التحستتن    93نستتبتا   بما  محستتنة مقارنةعلى مصتتادر مياه  
من خيل تعاون الحكومة مع مختلف الشتتتتتركاء ومن خيل المستتتتتاعدة التي تلقتها منهم في تمويل مشتتتتتاريع  

ا(  يلي: إدارة الموارد المتتتائيتتتة، وبنتتتاء القتتتدرة على التكيف مع تغير المنتتت متتتا  تهتتتدف في جملتتتة أمور، إلى
ومخاطر الكوارث، واإلمداد بالمياه وبالصتتتتترف الصتتتتتحي. واستتتتتتهدفس معظم هذه المشتتتتتاريع المناطق الري ية  

 والمناطق شبا الحضرية.

وتشمل المبادرات التي نفذتها إسواتيني بدعم من الشركاء في التنمية لتحسين اإلمداد مياه الشرب   -108
 يلي: ما ي،سيما في المناطق الريف ال وبخدمات الصرف الصحي،

إستتتتتتتتتتتواتيني،   موقعاب في المناطق الري ية في 80حفر آبار وتركيب مضتتتتتتتتتتتخات يدوية في   •
 شخص من سكان تلك المناطقو 15 000وهي مشاريع استفاد منها 

شخص    1 500مشروعاب لإلمداد    15إلى تنفيذ    2021 لعام  تهدف خطة العمل الحكومية •
 من سكان إسواتيني بالمياه الصالحة للشربو

مليون دوالر على ثيث    35تنفيذ مشتتتتتتتتتترو  لتوفير إمكانية الحصتتتتتتتتتتول على المياه بقيمة  •
مراحل في المجتمعات الري ية في البلد. وتمثل الهدف من هذا المشتتتتتتتتتتتترو  في تحستتتتتتتتتتتتين 

عن تعزيز إمداد   فرص الحصتول على إمدادات المياه المحستنة والمرافق الصتحية، فضتيب 
 المناطق الري ية في البلد بالمياهو

شتتتتيستتتتيلويني بالمياه وبخدمات  مليون دوالر إلمداد منطقة   45تنفيذ مشتتتترو  وطني بقيمة  •
الصترف الصتحي. وتمثلس أهداف المشترو  في تحستين إدارة الموارد المائية، وبناء القدرة  
على مواجهة تغير المنا( ومخاطر الكوارث، وتحستتتتتتتين إمكانية الحصتتتتتتتول على خدمات  

 الصرف الصحيو

بخدمات الصترف  بدأ أيضتاب تنفيذ أربعة مشتاريع مختلفة لإلمداد بالمياه الصتالحة للشترب و  •
من ستتتكان   118  000يربو على   ما  الصتتتحي، وهي مشتتتاريع من المقرر أن يستتتتفيد منها

 إسواتيني في المناطق الري ية والمناطق شبا الحضرية.

 الميزانية عدد المستفيدين المشرو 

إمدادات المياه والصتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتحي المتكاملة  
 )منطقة مانزينيط

 مليون ليينيغيني إسواتيني  825 من سكان إسواتيني 76 000

إحياء ثيثة مشتتاريع إلمداد ثيث مناطق ري ية 
 بالمياه )منطقة لوبومبوط

 مليون ليينيغيني إسواتيني 1,3 من سكان إسواتيني 3 969

مشتتتتتتتتتتتتتترو  اإلمتتداد بتتالميتتاه بتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتدام الطتتاقتة  
 الشمسية )منطقة مانزينيط

 مليون ليينيغيني إسواتيني 27 من سكان إسواتيني 33 243

 مييين ليينيغيني إسواتيني   8,4 من سكان إسواتيني 4 800 مشرو  اإلمداد بالمياه باستخدام الطاقة الشمسية 
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 اإلنجازات وأاضل الممارسات  

واصتتتلس إستتتواتيني، منذ جولة االستتتتعراض األخيرة، صتتتيا ة وتنفيذ ستتتياستتتات وبرامل تنفذ مبادل   -109
اإلنستتتان مع التركيز بشتتتكل خاص على مراعاة االعتبارات الجنستتتانية لتحستتتين حياة ستتتكان إستتتواتيني حقوق  

 في نهاية المطاف.

 التقدو المحرز اي مكااحة ايروس نقص المناعة البشرية واإليدز  

  المتعلق بفيرو  نقص المناعة البشتتتتتتتتتتترية  95-95-95حققس مملكة إستتتتتتتتتتتواتيني الهدف العالمي   -110
في المتائتة من المصتتتتتتتتتتتتتتتابين بتالفيرو  على علم بحتالتهم من حيت   95يعني أن  ممتا  ،2030المحتدد لعتام  

في المائة من األشتتتخاص الذين يعلمون أنهم مصتتتابون بالفيرو  يحصتتتلون على    95اإلصتتتابة بالفيرو ، و
في المائة من متلقي العيم. ويعزى هذا النجان إلى االستثمار في   95العيم، وكبس النس  الفيروسي في 

الراميتة إلى الوقتايتة من الفيرو  وعيجتا، مثتل توفير العيم المضتتتتتتتتتتتتتتاد للفيروستتتتتتتتتتتتتتات القهقريتة،    التتدخيت
والكشتتتتتف عن حاالت اإلصتتتتتابة المتزامنة بالستتتتتل وفيرو  نقص المناعة البشتتتتترية، والختان الطبي الطوعي  

 عن البرامل الوقائية التي تستهدف المراهقات والشابات. للذكور، فضيب 

ملتزمة بتمويل جهود مكافحة فيرو  نقص المناعة البشتتترية حرصتتتاب على الحفاظ    وتظل الحكومة -111
على هتتذا اإلنجتتاز، وتثني على التتدعم المقتتدم من األمم المتحتتدة ومن الشتتتتتتتتتتتتتتركتتاء، بمن في ذلتتك في ذلتتك  
دز  الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والميريا وخطة الرئي  األمريكي الطارئة لإل اثة المتعلقة باإلي

قدموه من توجيا استتتتتتتتتتتتتراتيجي لجهود مكافحة الفيرو  ولحرصتتتتتتتتتتتتهم على تحديد   لما  والبنك الدولي و يرهم،
 أهداف واضحة وتبادلها ورصدها باستمرار.

 ووضا لوائح لتنفيذه  2018 لعاو سن قانون الجرائم الجنسية والعنف األسري   

لجنستي والعنف الجنستاني في المملكة.  يهدف هذا التشتريع إلى التصتدي الرتفا  معدالت العنف ا -112
وينص هذا القانون، في جملة أحكام أخرى، على أحكام ذات صلة بالجرائم الجنسية والعنف اأُلسري، ومنع  
العنف األستري، وحماية جميع األشتخاص من األذى ومن أعمال العنف األستري. ويتمثل الهدف من وضتع  

ون تنفيذاب تاماب يشتتتتمل إنشتتتتاء م ستتتتستتتتات محددة تهدف إلى توفير اللوائح التنفيذية في ضتتتتمان تنفيذ هذا القان
 الحماية ألشد الفئات استضعافاب، مثل النساء واألطفال.

 التحديات التي تعترض تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  

أحرزت المملكة، خيل الفترة قيد االستتتتتتتتتتتتعراض، تقدماب يتمثل في استتتتتتتتتتتتحداث تدخيت ترمي إلى   -113
وكذلك الميحظات    2016 لعام  يات الصتتتتادرة استتتتتناداب إلى تقرير االستتتتتعراض الدوري الشتتتتاملتنفيذ التوصتتتت

 الختامية الصادرة عن مختلف هيئات المعاهدات.

تزال إستتتتتتتتتتتتتتواتيني تواجتا عتدداب من التحتديتات في مجتال تعزيز  ال وعلى الر م من التقتدم المحرز، -114
 يلي: ما حقوق اإلنسان وحمايتها. ومن أهم هذه التحديات

  ارتفا  عدد حاالت العنف الجنستتتتتتتتتتتتتتاني الذي يطال النستتتتتتتتتتتتتتاء والفتيات أكثر من  يرهنو •
تفيد امرأة واحدة من كل ثيث نساء بأنها تعرضس لشكل من أشكال االعتداء الجنسي   إذ

في المائة من النستاء بأنهن تعرضتن لشتكل من أشتكال   48عاماب، وتفيد    18ببلو ها ستن  
هن. وذلك على الر م من الستتتتتياستتتتتات والتشتتتتتريعات التي ستتتتتنس العنف الجنستتتتتي في حيات
 للتصدي لهذه ا فة.
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عدم وجود قانون محدد لمكافحة التعذيب و يره من ضتتتتتروب المعاملة والعقوبة القاستتتتتية،   •
 الذي يجعل مقاضاة الجناة في هذا النو  من القضايا أمراب صنباب.

 .2018 لعام ي اإلعاقةتحول الصعوبات المالية دون تنفيذ قانون األشخاص ذو  •

و يرهما من المبادرات التي    2022-2018خطة العمل الوطنية في مجال اإلعاقة للفترة   •
 تهدف إلى تحسين حياة جميع سكان إسواتيني تنفيذاب كاميب.

 فيما يخص التعليم، تشكل معدالت التوقف عن الدراسة وحمل المراهقات تحدياب. •

الستتتتتبل الكفيلة بتوضتتتتتيح موقفها من حقوق المثليات والمثليين  ال تزال إستتتتتواتيني تتقصتتتتتى  •
ومزدوجي الميل الجنستتتتتتتتي ومغايري الهوية الجنستتتتتتتتانية على الر م من العقبات المنيارية  

الوقس نفستتتتتا، تواصتتتتتل الحكومة إعمال الحق العام في عدم التمييز   وفي  والدينية الماثلة.
 خاص.في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع األش

،  19-من بين هذه التحديات أيضتتاب، االنهيار االقتصتتادي الناجم عن تفشتتي جائحة كوفيد •
اقتصتتتتتتتادي. وتواجا الم ستتتتتتتستتتتتتتات الحكومية    -  الذي يمنع البلد من إحراز تقدم اجتماعي

وم ستتستتات القطا  الخاص تحديات خطيرة في أداء عملها ألنها تضتتطر إما إلى إ يق  
من المعتاد. وأثر تخيف إجراءات تحصتتيل الضتترائب ستتلباب   العمل لستتاعات أقل أو  أبوابها

على ميزانية البلد. ويتعين إعادة النظر في خطط العمل واالستتتتتتتتتراتيجيات التي وضتتتتتتتعس  
لتحستتتين قطاعات الصتتتحة والتعليم والزراعة والستتتياحة و يرها من    19-قبل جائحة كوفيد

عس   خطة إلنعاق االقتصتتتتتاد  القطاعات، ومراجعتها عند االقتضتتتتتتاء. ونتيجة لذلك، وضتتتتتتِّ
 .19-بعد انتهاء جائحة كوفيد

 أولويات البلد  

يظل البلد ملتزماب بتعزيز أطره الستياستاتية والتشترينية من أجل تحستين إعمال حقوق اإلنستان للجميع   -115
من خيل التصتتتتتتتدي للتحديات التي تحول دون إعمالها. وستتتتتتتتواصتتتتتتل الحكومة إشتتتتتتتراك أصتتتتتتتحاب المصتتتتتتلحة  

قتداء بالممارستتتتات الجيدة المتبعة على الصتتتتعيد الدولي والمنبثقة عن عيقاتنا الدولية من أجل  الرئيستتتتيين، واال
 ورحراز تقدم في بلوغ الهدف العالمي المتمثل في احترام حقوق اإلنسان. 2030 تنفيذ خطة عام

ز  وتشتتتتتتتتتمل أولويات إستتتتتتتتتواتيني ضتتتتتتتتتمان التنمية االقتصتتتتتتتتتادية، وتعزيز القطا  االجتماعي، وتعزي  -116
 االستدامة البيئية:

مبادرات لتحستتين توافر الموارد من خيل تعزيز تحصتتيل الضتترائب، وتعزيز    التنمية االقتصدادية: 
هيئة الضتتتترائب في إستتتتواتيني، وتقوية عنصتتتتر تعبئة الموارد، واالستتتتتثمار العام، وقطا  المشتتتتاريع المتنا ية  

لخاص، وتستتتتخير الفرص الم اتية لخلق فرص  الصتتتتغر والصتتتتغيرة والمتوستتتتطة، وتهيئة بيئة م اتية للقطا  ا
 العمل، وتعزيز قطا  التعدين.

تعزيز الحدود الدنيا للحماية االجتما ية التي تستفيد منها الفئات المستضعفة    القطاع االجتماعي: 
 والمهمشة في المجتمع.

اعات  تشتتتتتتتتتتتتتتكل مبادرات التكيف مع تغير المنا( أولوية ألنا ي ثر على قط  االسدددددددددتدامة البيئية: 
 عديدةو الزراعة )القطاعين األولي والثانويط، والسياحة، والبيئة.

وفي هذا الصتتتتتتتدد، ترحب إستتتتتتتواتيني بالمستتتتتتتاعدة التقنية التي تقدمها المفوضتتتتتتتية الستتتتتتتامية لحقوق   -117
 اإلنسان و يرها من الشركاء في التنمية في التصدي لهذه التحديات من خيل بناء القدرات.
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 12 Marriages Bill, Matrimonial Property Bill, Administration of Estate Bill, Interstate Succession 

Bill, Wills Bill, Civil Registration and Vital Statistics Bill. 

 13 Sections 27 (2) and 28 (3). 

 14 Widow inheritance. 

 15 Arranged marriage. 

 16 2020 HIV Estimates and Projection Report. 

 17 PEPFAR, Eswatini Country Operational Plan 2019, Strategic Direction Summary. 

 18 Population and Housing 2017. 

 19 MICS 2014. 

 20 The World Bank 2018 data.worldbank.org. 

 21 Eswatini Population Census report, 2017. 

 22 Eswatini Household and Income and Expenditure Survey report (ESHIES, 2017). 

 23 Ibid. 
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