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مقدمة
-1

اس ت تتتعرض الفريق العامل المعني باالس ت تتتعراض الدوري الش ت تتامل التقرير الوطني المقدم من مملكة

إس تواتيني (المعروفة ستتابقاب باستتم مملكة س توازييندط في إطار الجولة الثانية ليستتتعراض الدوري الشتتامل في

أيار/مايو  .2016وخيل جلس تتة التحاور ،تلقس إست تواتيني  181توص تتية قبلس منها  131توص تتية وأحاطس

علماب بما عدده  50توصية.
-2

ويعرض هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المقبولة منذ جولة االستعراض السابقة.

المنهجية والعملية التشاورية
-3

عقدت و ازرة العدل حلقة عمل تشت ت ت ت ت ت تتاورية في تشت ت ت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر  2018بهدف متابعة تنفيذ

التوصت ت ت ت ت ت تيتات المقبولتة .وحضت ت ت ت ت ت تتر حلقتة العمتل ممثلون عن الو ازرات الحكوميتة والمنظمتات ير الحكوميتة

ومنظمات المجتمع المدني .ير أن إس ت ت تواتيني لم تقدم اس ت ت تتتع ارض ت ت تاب في منتص ت ت تتف المدة إلى مجل
اإلنسان نظ بار لعدم وجود آلية وطنية لإلبيغ والمتابعة في ذلك الحين.

-4

حقوق

وفي إطار إعداد هذا التقرير الوطني ،أُرستل ،في أوائل تشترين الثاني/نوفمبر  ،2020بيان يطلب

إلى مختلف الو ازرات الحكومية المست ت ت ت ت ولة عن تنفيذ التوصت ت ت ت تتيات أن تقدم معلومات عنها ،وأُبلغس الو ازرات
كذلك ببدء عملية إعداد تقرير جولة االستعراض الثالثة إلسواتيني.

-5

وفي  2و 3كانون األول/ديسمبر ُ ،2020عقدت حلقة عمل إلسداء المشورة التقنية بشأن إعداد التقرير

الوطني إلستواتيني في إطار جولة استتع ارضتها الثالثة .ويستر حلقة العمل كل من مفوضتية األمم المتحدة الستامية
لحقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان ،والمكتتب اإلقليمي للجنوب األفريقي ،وفريق األمم المتحتدة القطري .وحضت ت ت ت ت ت ترتهتا أمتانتة ا ليتة

الوطنيتة لإلبيغ والمتتابعتة ،كمتا حض ت ت ت ت ت تترهتا ممثلون عن لجنتة ا ليتة الوطنيتة لإلبيغ والمتتابعتة ،إلى جتانتب اللجنتة
المعنية بحقوق اإلنس تتان وردارة الشت ت ون العامة ،ومنظمات المجتمع المدني .وأتاحس حلقة العمل لاطراف المعنية

فرص ت تتة تعزيز قدراتها بش ت تتأن عملية االس ت تتتعراض الدوري الش ت تتامل ،ورعداد تقرير الدولة ،ومواص ت تتلة مناقش ت تتة تنفيذ
ي عن تسليط الضوء على العقبات المعترضة.
التوصيات والتقدم المحرز في هذا الصدد ،فض ب

-6

وفي األس ت ت ت ت تتبو الثاني من ش ت ت ت ت تتهر آذار/مار  ،2021اس ت ت ت ت تتتخدمس أمانة ا لية الوطنية لإلبيغ

والمتابعة المعلومات التي قدمتها الو ازرات واإلدارات الحكومية في إعداد مسودة أولية لتقرير الدولة.

وفي  15و 16نيس تتان/أبريل  ،2021عقدت أمانة ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة اجتماع با تش تتاوريبا
-7
حض ت ت ت ترتا أمانة ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة ،وممثلون عن لجنة ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة/المكلفون
بمهام ،والستتلطة القضتتائية ،والستتلطة التشترينية ،ولجنة حقوق اإلنستتان ،والدوائر الحكومية ،ومنظمات المجتمع
المدني وخيل االجتما ُ ،عرض ت ت ت ت تتس المس ت ت ت ت تتودة األولية للتقرير ونوقش ت ت ت ت تتس بهدف جمع مدخيت من األطراف
المعنية ثم أُدرجس المدخيت في المسودة األولية لتقرير الدولة ،الذي أُقر في  27تموز/يوليا .2021

-8

وُق ِّدم تقرير الدولة إلى مجل

الوزراء ،ثم إلى مجل

حقوق اإلنسان.

التطورات التي طرأت منذ االستعراض األخير
استعراض التشريعات والسياسات
منذ االستتتعراض األخير ،ستتنس إس تواتيني عدداب من التش تريعات التي تدرم أحكام مختلف اتفا يات
-9
حقوق اإلنستان التي صتدق عليها البلد في قوانينا الوطنية .ومن جملة التشتريعات التي ُستنس :قانون الجرائم
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الجنست تتية والعنف األُست تتري لعام  ،2018وقانون األشت تتخاص ذوي اإلعاقة لعام  ،2018وقانون منع الجريمة
المنظمة لعام  ،2018وقانون حماية الش ت ت ت ت ت تتهود لعام  ،2018وقانون قمع اإلرهاب لعام ( 2008بص ت ت ت ت ت تتيغتا

المعتتدلتتةط ،وقتتانون النظتتام العتتام لعتتام  ،2017وقتتانون دائرة الست ت ت ت ت ت تتجون رقم  13لعتتام  ،2017وقتتانون دائرة
الشرطة رقم  22لعام  ،2018وقانون محكمة الدعاوى البسيطة لعام ( 2011بصيغتا المعدلةط.

وعيوة على ذلك ،أحرزت إست تواتيني تقدم با في وضت تتع ست تتياست تتات قطا ية ليست تتترشت تتاد بها في تعزيز
-10
حقوق اإلنس ت تتان وحمايتها والتمتع بها ،وكذلك في تحس ت تتين س ت تتبل يت س ت تتكان البلد .وتش ت تتمل هذه الست تتياس ت تات
الستتياستتة الجنستتانية الوطنية ،والستتياستتة العامة لقطا التعليم والتدريب لعام  ،2018وستتياستتة الحقوق الصتتحية

واإلنجابية ،وست تتياست تتة اإلعاقة و يرها .ويجري أيضت تاب تنفيذ است تتتراتيجيات من قبيل خارطة الطريق االست تتتراتيجية

للفترة  ، 2023-2019وخطت ت تتة التنميت ت تتة الوطنيت ت تتة للفترة  ،2022-2019واالس ت ت ت ت ت تتتراتيجيت ت تتة وخطت ت تتة العمت ت تتل

الوطنيتين إلنهتاء العنف (للفترة  2022-2017ط ،واس ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة إست ت ت ت ت ت تواتيني الوطنيتة لتعميم الختدمتات المتاليتة

(للفترة 2022-2017ط ،وخطة العمل الوطنية لإلعاقة للفترة  ،2022-2018في جملة استراتيجيات أخرى.

األحكاو الصادرة عن المحاكم الوطنية
خيل الفترة قيد االس ت ت تتتعراض ،خطس المحاكم الوطنية في إس ت ت تواتيني خطوات إيجابية في س ت ت تتبيل
-11
القضت تتاء على التمييز وعدم المست تتاواة من خيل كفالة حماية حقوق المرأة ورعمالها وفقاب ألحكام المادتين 20

و 28من الدست تتتور ،معززبة بذلك إنفاذ أحكام اتفا ية القضت تتاء على جميع أشت تتكال التمييز ضت تتد المرأة و يرها
من الصكوك التي صدق عليها البلد.

-12

وتجدر اإلش ت تتارة ،في هذا الص ت تتدد ،إلى الحكم الص ت تتادر في  30آب/أ س ت تتط

 2019في قض ت تتية

Makhosazane Eunice Sacolo (nee Dlamini) and Another vs. Jukhi Justice Sacolo
) ،and 2 Others (16/1403) [2019] SZHC (166الذي أعلنس فيا المحكمة بطين مبدأ الس ت تتلطة
الزوجية الذي ينص عليا نظام القانون العام األنكلوست تتكست تتوني ألنا يميز ضت تتد المرأة المتزوجة ويست تتيء إلى
الحق في المست ت ت ت تتاواة أمام القانون والحق في الكرامة ،المكرست ت ت ت تتين في الدست ت ت ت تتتور .وأعلنس المحكمة كذلك أن
المتزوجين بموجب قانون الزوام لعام  1964وبموجب نظام الملكية الزوجية المش تتتركة متس تتاويان من حي

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
وحدة إلص تتين القوانين تعنى بمراجعة قوانين البلد ورص تتيحها
في عام  ،2020أنش تتأت إست تواتيني
-13
ب
بش تتكل منهجي يكفل امتثالها األعراف والمعايير الدولية وأحكام الدس تتتور .ويتوقع أن تتطور هذه الوحدة وأن
تتحول ،الحق با ،إلى لجنة معنية بإصين القوانين.

متابعة االستعراض السابق :تنفيذ التوصيات المقبولة
التصديق على المعاهدات الدولية

(التوصدديات ،13-109 ،12-109 ،11-109 ،10-109 ،9-109 ،1-109 ،1-108

)15-109 ،14-109
-14

ص ت ت ت ت تتدقس إس ت ت ت ت تواتيني على البروتوكولين االختياريين التفا ية حقوق الطفل في عام  .2012ويجري

تنفيذ عمليات على الص ت ت تتعيد الوطني لتو ية الجهات المعنية بض ت ت تترورة التص ت ت تتديق على البروتوكول االختياري
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التفا ية القض ت ت تتاء على جميع أش ت ت تتكال التمييز ض ت ت تتد المرأة والبروتوكول االختياري التفا ية مناهض ت ت تتة التعذيب.

وعلى الر م من ذلك ،لم تصت تتدق إس ت تواتيني بعد على البروتوكول االختياري التفا ية مناهضت تتة التعذيب ،وتوفد
منظمتات وطنيتة ورقليميتة ودوليتة بعثتات لزيارة األماكن التي يوجد فيهتا أو قد يوجد فيهتا أشت ت ت ت ت ت تختاص مس ت ت ت ت ت تتلوبو

الحرية ،مثل الم ستستات اإلصتيحية .فعلى ستبيل المثال ،أجرت بعثات من هذا القبيل اللجنةُ األفريقية لحقوق

اإلنسان والشعوب(1ط  ،ومنظمات المجتمع المدني ،واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وردارة الش ون العامة.

تقديم التقارير بموجب القانون الدولي

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

أنشأت إسواتيني ،في مطلع عام  ، 2019آلية وطنية لإلبيغ والمتابعة بموجب قرار اتخذه مجل

الوزراء .وبموجب اإلخطار القانوني رقم  220لس تتنة  2020الذي نش تتر في الجريدة الرس تتميةُ ،عين أعض تتاء
وكلفوا
ا ليتة الوطنيتة التذين يتتألفون من ممثلين عن جميع الو ازرات الحكوميتة وجهتاز القض ت ت ت ت ت ت تتاء والبرلمتانُ ،

بتيسير تنفيذ المعاهدات وعمليات اإلبيغ.

ا لية هو وزير العدل والشت ت ون الدست تتتورية ،ونوابا هم أعضت تتاء مكتب نائب رئي

الوزراء

-16

ورئي

-17

ومن خيل الدعم التقني والمالي المقدم من المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي ،التابع لمفوض ت ت ت تتية

ووزير الخارجية والتعاون الدولي .وتعمل هذه الهيئة مع أمانة تتألف من اثني عشر عضوبا من مكتب نائب
رئي الوزراء وو ازرة العدل وو ازرة الخارجية والتعاون الدولي.
األمم المتحدة الست تتامية لحقوق اإلنست تتان ،وبرنامل األمم المتحدة اإلنمائي وصت تتندوق األمم المتحدة للست تتكان،

نفتتذ عتتدد من مبتتادرات بنتتاء القتتدرات في الفترة متتا بين عتتامي  2016إلى عتتام  .2020وقتتد زودت مبتتادرات

بناء القدرات هذه أعضت ت ت تتاء ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة بالمعارف والمهارات اليزمة للتفاعل مع هيئات

معاهدات األمم المتحدة ،وتنستتيق التقارير المقدمة إلى آليات حقوق اإلنستتان األخرى ،بما فيها االستتتعراض
التدوري الشت ت ت ت ت ت تتامتل ،وتطبيق المبتادل التوجيهيتة المتعلقتة بتاإلبيغ عن معتاهتدات محتددة ،كمتا عززت قتدرات
ا لية الوطنية ومهامها الرئيسية.

-18

ويقر البلتد بتأن هنتاك تقتارير فتات موعتد تقتديمهتا إلى هيئتات المعتاهتدات ،ير أنتا يتوقع أن يكون

بمقدوره من ا ن فصت ت ت تتاعدبا ،في ضت ت ت تتوء انتهائا من إنشت ت ت تتاء ا لية الوطنية لإلبيغ والمتابعة ،إعداد التقارير
وتقديمها في مواعيدها ،والتنست ت ت ت ت ت تتيق بشت ت ت ت ت ت تتكل منهجي مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معها في تنفيذ
التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان.

تعزيز حقوق اإلنسان

(التوصددددددد ديدات ،12-107 ،9-107 ،8-107 ،7-107 ،6-107 ،5-107 ،4-107

)14-107 ،13-107
-19

من أجل تعزيز اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وردارة الش ون العامة وتفعيلها تفعييب كاميب ،تعكف

إس ت تواتيني ،من خيل المست تتاعدة التقنية المقدمة من الكومنول  ،على صت تتوغ مشت تترو قانون حقوق اإلنست تتان

وردارة الش ت ت ت ون العامة لعام  . 2020ويندرم ذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضت ت تتمان امتثال اللجنة مبادل

باري  .وعيوة على ذلك ،هناك مشت ت تتاورات جارية مع الو ازرات الحكومية المعنية لضت ت تتمان است ت تتتقيل اللجنة

المالي والتشغيلي.

وتبت اللجنتة برنتامجت با إذا يتاب من خيل اإلذاعتة الوطنيتة ،كوست ت ت ت ت ت تتيلتة للتو يتة بحقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان.
-20
وباإلضافة إلى ذلك ،أُجري في عام  ،2018بدعم من الشركاء في التنمية ،استقصاء أولي عن حالة حقوق
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اإلنست تتان في إس ت تواتيني ُعممس نتائجا على أصت تتحاب المصت تتلحة .ويتلقى ضت تتباس الشت تترطة والست تتجون تدريباب
مس ت ت ت ت تتتم بار في أكاديمية الش ت ت ت ت تترطة والس ت ت ت ت تتجون لض ت ت ت ت تتمان توعيتهم بالمس ت ت ت ت تتائل المتص ت ت ت ت تتلة بحقوق اإلنس ت ت ت ت تتان.

وفي عام  ،2020استحدثس اللجنة موقعاب شبكياب لضمان تعميم نشر تقاريرها (www.chrpa.orgط.
-21

ونظ ابر لعدم كفاية الموارد البشرية والمالية ،لم تنفذ اللجنة حميت تو ية في المدار والمجتمعات

المحلية ومنتديات الشت ت تتباب .وعيوة على ذلك ،حالس قلة هذه الموارد دون وضت ت تتع است ت تتتراتيجية وخطة عمل
للتثقيف والتدريب في مجال حقوق اإلنس ت ت ت تتان .ير أن ثمة منظمات نش ت ت ت تتطة من منظمات المجتمع المدني

تنفذ حميت وتوفر دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنسان لفائدة المجتمعات المحلية.
-22

وفيما يتعلق بتعزيز مكافحة الفس ت تتاد ،فإن قانون منع الفس ت تتاد

(2ط

هو التش ت تريع الرئيس ت تتي الذي ينص

على إنش تتاء وتفعيل لجنة مكافحة الفس تتاد وينص أيض تاب على اس تتتقيلها التش تتغيلي .بيد أن تخص تتيص الموارد

ال يزال يشت ت تتكل تحدي با ،ألن تمويل لجنة مكافحة الفست ت تتاد يعتمد على مدى توافر أموال في محفظة الحكومة.
وفيما يتعلق بتقييم تنفيذ اإلطار القانوني ،خضت ت ت ت تتع البلد ،في عام  ،2018لعملية تقييم ذاتي بموجب اتفا ية
األمم المتحدة لمكافحة الفس ت ت ت ت تتاد ش ت ت ت ت تتملس المس ت ت ت ت تتائل ذات الص ت ت ت ت تتلة بالتجريم ورنفاذ القانون والتعاون الدولي.

وبمست ت ت ت ت ت تتاعتدة من مكتتب األمم المتحتدة المعني بتالمختدرات والجريمتةُ ،حتددت الثغرات التي تشت ت ت ت ت ت تتوب اإلطار
القانوني وقدمس توص ت ت ت تتيات تدعو إلى تعديل قانون مكافحة الفس ت ت ت تتاد .ومن التش ت ت ت تريعات األخرى التي تعزز

مكافحة الفساد ،قانون (منعط سل األموال

(3ط

-23

وقانون المشتريات(4ط.

وعيوة على ذلك ،تست تتعى الحكومة ،من خيل ست تتن قانون حماية الشت تتهود

(5ط

(6ط

وقانون منع الجريمة

المنظمة  ،إلى تعزيز مبادرات م كافحة الفست تتاد .وأنشت تتم فريق عمل مشت تتترك بين الوكاالت يتألف من قوات
الشت تترطة ،والمدعين العامين ،ووحدة االست تتتخبارات المالية ،ولجنة مكافحة الفست تتاد ،بهدف تحست تتين إجراءات

التحقيق في القض ت ت تتايا المعقدة .وفي عام  ، 2019أنش ت ت تتأت الحكومة وحدة معنية بمص ت ت تتادرة األص ت ت تتول إلدارة

الممتلكات المكتسبة بشكل ير مشرو ومصادرتها.

الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث

(التوصيتان )11-107 ،10-107
-24

أص ت ت ت تتبحس الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث كيانبا ش ت ت ت تتبا مس ت ت ت تتتقل في عام  2014ولها حتى ا ن مكاتب

إقليمية في ست ت ت ت تتيتيكي ،ونهينغانو ،وبيغز بيك ،ومانزيني ،حرصت ت ت ت تبا منها على جعل خدماتها في متناول ست ت ت ت تتكان

إست تواتيني .وتجري الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث عددبا من التقييمات التي ُيس تتترش تتد بها في وض تتع جدول األعمال
الوطني إلدارة مخاطر الكوارث .وتش تتمل هذه تقارير التقييم والتحليل الس تتنويين لقابلية التض تترر من الكوارث ،التي

توثق مخاطر الكوارث بجميع جوانبها (المخاطر ،والقابلية للتض ت ت تترر ،والقابلية للتعرض ،والقدرة على التكيفط في
القطتتاعين االقتص ت ت ت ت ت ت تتادي واالجتمتتاعيو وتقييم القتتدرات على مواجهتتة مختتاطر الكوارث من خيل تقييم القتتدرات

التشرينية والم سسية والتقنية والتشغيلية للنظم والقطاعات الوطنية بما يكفل إدارة الكوارث ومخاطرها بفعالية.
-25

وأُنش ت ت ت ت تتئس أيضت ت ت ت ت ت با أفرقة عاملة تقنية قطا ية لدعم االس ت ت ت ت تتتجابة الوطنية في حاالت الطوارل في

مجاالت الص تتحة واألمن الغذائي والص تترف الص تتحي والنظافة الص تتحية ،كما أُنش تتئس مجموعة حماية معنية

بقضايا الحماية االجتما ية.

وتعكف إست ت ت تواتيني حالي با على اس ت ت تتتعراض قانون إدارة الكوارث لعام  2006لمواءمتا مع المعايير
-26
الدولية والتعامل مع القضت تتايا الناشت تتئة ،مثل جائحة كوفيد . 19-ومع ذلك ،تجدر اإلشت تتارة إلى أن إس ت تواتيني

تمكن تتس من احتواء ج تتائح تتة كوفي تتد 19-من خيل ست ت ت ت ت ت تتن لوائح مح تتددة (الئح تتة كوفي تتد 19-لع تتام 2020ط
بمتا يتمتاشت ت ت ت ت ت تتى مع أحكتام قتانون إدارة الكوارث ِّ
ويمكن من إدارة جتائحتة كوفيتد 19-وتنست ت ت ت ت ت تتيق التعتامتل معها
والوقاية منها والسيطرة عليها على نحو سليم.

6
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إقامة العدل والمحاكمة العادلة

(التوصيات )60-109 ،53-107 ،52-107 ،51-107 ،50-107 ،49-107
-27

ممارس تتة الس تتلطة القض تتائية ،فإن

تلتزم حكومة إست تواتيني بمبدأ الفص تتل بين الس تتلطات .ومن حي

القضاء مستقل في مهاما القضائية واإلدارية ،بما فيها اإلدارة المالية .وال تتدخل السلطة التشرينية والسلطة
التنفيذية في الحكومة في مهام السلطة القضائية .ويكفل الدستور استقيل القضاء(7ط.

-28

ومنذ عام ُ ،2016عين عدد من الموظفين القض تتائيين في المحاكم العليا والفر ية بعقود دائمة تكفل

لهم الحص ت تتول على معاش ت تتات تقاعدية .وفي هذا الس ت تتياقُ ،عين  14قاض ت تتياب و 10قاض ت تتيات .أما في المحاكم
العليا ،فعين ثمانية قض تتاة وأربع قاض تتيات في المحكمة العليا وثمانية قض تتاة في الهيئة الدائمة إلحدى المحاكم

وعين أيضاب أربعة قضاة وقاضية واحدة في الهيئة الدائمة لمحكمة استئناف قضايا الصناعة.
العلياُ .

ويتمثل الغرض من تعيين ه الء الموظفين القضتائيين في ضتمان اضتطيعهم بواليتهم بنزاهة عند
-29
البس في القض تتايا والحيلولة دون تعرض تتهم ألي ش تتكل من أش تتكال التأثير ير الس تتليم أو التحيز أو الضتتغط
أو التدخل المباشر أو ير المباشر.

-30

وعيوة على ذلك ،ولتست تريع وتيرة البس في المنازعات التجارية الصت تتغيرة ،أنشت تتئس ،في عام ،2020

-31

وكتدبير فعال لض ت ت تتمان الش ت ت تتفافية في توزيع العمل القض ت ت تتائي ،يجري اس ت ت تتتحداث نظام آلي إلدارة

محاكم إقليمية للبس في الدعاوى البسيطة .وت أر

هذه المحاكم المتخصصة خم

مفوضات دائمات.

القضتايا ،وتجري حالي با مشتاورات مع أصتحاب المصتلحة بشتأن العناصتر التي تتضتمنها هذه المنصتة والمهام
التي ت ديها .وعيوة على ذلك ،يتوخى أن يتم تسجيل إجراءات المحاكم إلكتروني با.
ولتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضتاء ،و ِّ
ضتعس ستياستة لتقديم المعونة القضتائية كما وضتع مشترو

-32
قانون المعونة القضتتائية لعام  ،2020ويُجري أصتتحاب المصتتلحة حالي با مشتتاورات بشتتأنهما .ويرمي مشتترو
القانون إلى إنفاذ الحق في محاكمة عادلة والمس تتاواة في التمتع بحماية القانون ،باعتباره حق با ينص الدس تتتور
على ضت تتمانا للمعوزين من أفراد المجتمع .ويعزز مشت تترو القانون كذلك مبدأ المست تتاواة وعدم التمييز بنصت تتا
المعونة القضت ت تتا ئية بتقديم المعونة القضت ت تتائية لمن يست ت تتتحقونها ،بصت ت تترف النظر عن

على أحكام تلزم مجل
السن أو العرق أو النو االجتماعي أو اللغة ،ضمن جملة أمور أخرى.

نظاو قضاء األحداث

(التوصية )54-107
-33

يحدد قانون حماية الطفل ورفاها رقم  6لعام  2012س ت ت ت ت تتن المس ت ت ت ت ت ولية الجنائية في  12س ت ت ت ت تتنة(8ط.

أما بالنس تتبة للجرائم الجنس تتية ،فإن قانون الجرائم الجنس تتية والعنف األس تتري

(9ط

ينص على أن الحد األدنى لس تتن

المست ت ت ولية الجنائية هو  10س ت تتنوات .وال تجوز مقاض ت تتاة األطفال الذين تتراون أعمارهم بين  10س ت تتنوات و14

ست ت تتنة ما لم يجر القاضت ت تتي تحقيقاب لتقييم مدى امتيك الطفل القدرة اليزمة لتمييز الفرق بين الص ت ت تواب والخطأ
وقدرتا على التص ت ت تترف وفقاب لذلك .والقاض ت ت تتي ملزم ،أثناء التحقيق ،بس ت ت تتما األدلة المقدمة من الخبراء بش ت ت تتأن
الحالة الفكرية واالنفعالية والنفسية للطفل وتنشئتا االجتما ية ،وبالنظر فيها.

-34

ويحتجز الجنتاة التذين ينتدرجون في فئتة األحتداث ،في حتال إدانتهم ،بمعزل عن المجرمين العتتاة

األكبر ستناب .ويتلقى ه الء األحداث ،عيوة على ذلك ،برامل عيجية مصتممة خصتيصتاب لتلبية احتياجاتهم.
وتشمل برامل إعادة التأهيل ،في جملة أمور ،التعليم النظامي والتدريب المهني.
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العنف ضد المرأة ،والمساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،وعدو التمييز

(التوصددددددددديدددات ،27-107 ،26-107 ،24-107 ،23-107 ،22-107 ،21-107

،37-107 ،36-107 ،35-107 ،33-107 ،31-107 ،30-107 ،29-107
،44-107 ،43-107 ،42-107 ،41-107 ،40-107 ،39-107 ،38-107
)57-109 ،56-109 ،55-109 ،54-109 ،53-109 ،52-109 ،45-107

اعتمدت مملكة إس تواتيني نهج با واستتتراتيجيات شتتتى ترمي إلى إنهاء جميع أشتتكال التمييز والعنف
-35
ضتد النستاء والفتيات .وتتعرض النستاء والفتيات للتمييز بطرق عديدة كثي بار ما تكون في الغالب تحس طاء

التقتاليتد والعتادات ،وكتذلتك تحتس طتاء األعراف والقيم األبويتة التي يتمست ت ت ت ت ت تتك بهتا المجتمع بتاست ت ت ت ت ت تتم الثقتافتة

األصلية (أسلوب الحياة األصليط.
-36

وس ت ت تتنس المملكة قانون مكافحة الجرائم الجنس ت ت تتية والعنف األس ت ت تتري ،القانون رقم  15لعام .2018

ينص هذا القانون ،في جملة أحكام أخرى ،على أحكام ذات صتتلة بالجرائم الجنستتية والعنف األُستتري ،ومنع
العنف األس ت تتري وحماية جميع األش ت تتخاص من األذى ومن أعمال العنف األس ت تتري .ويعد هذا القانون بمثابة

قتانون راد للكثير من أفعتال التمييز واالست ت ت ت ت ت تتتغيل والعنف التي تطتال النست ت ت ت ت ت تتاء والفتيتات في المقتام األول
ي
باعتبارهن أش تتد فئات المجتمع اس تتتض تتعاف با .وقد وض تتعس م خ بار لوائح لتيس تتير تنفيذ هذا القانون تنفيذبا كام ب
يشمل إنشاء م سسات محددة لزيادة تعزيز حماية النساء واألطفال.

-37

وخيل الفترة قيد االس تتتعراض ،وض تتعس الحكومة اس تتتراتيجية وخطة عمل وطنية للقض تتاء على العنف

(للفترة 2022-2017ط ،وهي تعكف حاليبا على تنفيذها .وقد وضتعس الحكومة هذه االستتراتيجية إدراكبا منها لعدم

وجود إطار متعدد القطاعات يوجا برنامل الوقاية من العنف والتصتتدي لا في البلد .ويستتهم هذه اإلطار مستتاهمة
أست تتاست تتية في وضت تتع البرامل الرامية إلى منع العنف ،ورحداث تغيير اجتماعي وست تتلوكي ،وكذلك في حماية جميع

الفئات المستضعفة من العنف .وفي هذا الصدد ،أثمرت الجهود الرامية إلى إشراك الذكور عن إقامة شبكة إشراك

الرجال التي تهدف إلى إشت تراك الرجال والفتيان في المست تتاواة بين الجنست تتين ومنع العنف وست تتوء المعاملة في جميع

الست ت تتياقات .وتقود تنفيذ هذه المبادرات الرامية إلى القضت ت تتاء على العنف في مجتمعاتنا منظمات ير حكومية من

بينها منظمة " "Kwakha Indvodzaوفريق عمل إسواتيني لمكافحة المعاملة السيئة.
-38

ووضت ت ت ت ت ت تتعس إست ت ت ت ت ت تواتيني كذلك است ت ت ت ت ت تتتراتيجية وخطة عمل وطنيتين بشت ت ت ت ت ت تتأن التنشت ت ت ت ت ت تتئة اإليجابية

(للفترة 2023-2019ط ،وهي على وشت ت ت ت ت ت تتك االنتهتاء من اعتمتادهمتا .وتوفر الخطتة مخططتاب وختارطتة طريق

وطنية لتنش تتئة األطفال تنش تتئة ش تتاملة من خيل تمكين ا باء واألمهات من االض تتطي بأدوارهما .وتس تتعى
هذه الخطة إلى ر المبادل التي تثبط العنف وتعزز االنضت تتباس اإليجابي ،والمست تتاعدة في القضت تتاء على

جميع أشكال العنف بما فيها تلك التي تعتبر ضرب با من ضروب تأديب األطفال.
-39

وجرى است ت تتتعراض الست ت تتياست ت تتة الجنست ت تتانية الوطنية لعام  2010لمواءمتها مع إعين ومنهام عمل

بيجين ومع أطر العمل اإلقليمية والدولية األخرى .وستوجا هذه السياسة استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور
الجنستتاني خيل الستتنوات العشتتر المقبلة (2030-2020ط .ير أنا لم يتم بعد تنفيذ هذه الستتياستتة وردراجها

في الميزانيات الوطنية بسبب االضطراب الذي نجم عن جائحة كوفيد.19-
تمكين المرأة
-40

واصلس إسواتيني االستثمار في مبادرات التمكين االقتصادي التي تقودها النساء ،مسترشدة في ذلك

بخريطة الطريق االس ت ت ت تتتراتيجية الحكومية للفترة  .2023-2019وفي هذا الص ت ت ت تتدد ،اس ت ت ت تتتُخدم مبل قدره 100

مليون إيماالنغيني

(10ط

8

إلنشاء المركز التجاري للمرأة في مانزيني.
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-41

واعتُمدت س ت ت ت تتياس ت ت ت تتة المش ت ت ت تتاريع الص ت ت ت تتغيرة والمتنا ية الص ت ت ت تتغر والمتوس ت ت ت تتطة الحجم لعام 2018

واالس تتتراتيجية الوطنية للش تتمول المالي في إست تواتيني (للفترة 2022-2017ط بهدف المس تتاهمة في التخ يف

من حدة الفقر من خيل تفعيل قنوات بديلة لخدمة الفقراء.
-42

ويتمثل الغرض الرئيس ت ت تتي من اس ت ت تتتراتيجية الش ت ت تتمول المالي في ض ت ت تتمان "تقديم الخدمات والمنتجات

المالية بطرق متاحة وميس ت تتورة التكلفة وفي متناول الفئات الس ت تتكانية" في البلد .وتهدف االس ت تتتراتيجية إلى زيادة

نس ت تتبة حص ت تتول البالغين على الخدمات والمنتجات المالية من  43في المائة إلى  75في المائة وخفض نس ت تتبة
المس ت ت ت تتتبعدين من  27في المائة إلى  15في المائة بحلول عام  .2022وس ت ت ت تتيتم تحقيق هذا الهدف من خيل

توس ت تتيع نطاق خدمات الص ت تتيرفة بالهاتف المحمول (النقد اإللكترونيط وزيادة اس ت تتتخدام المص ت تتارف ،والحد من

المخاطر في إ دارة الخدمات المالية ،وريجاد وست ت ت ت ت تتائل بديلة لتوفير هذه الخدمات للفقراء .ويست ت ت ت ت تتتهدف البرنامل
كذلك المحرومين من هذه الخدمات أو من تنقصت ت ت تتهم هذه الخدمات في المناطق الري يةو والنست ت ت تتاء والش ت ت تتبابو

وأص ت ت تتحاب المش ت ت تتاريع البالغة الص ت ت تتغر والص ت ت تتغيرة والمتوس ت ت تتطة ،بما في ذلك في القطا الزراعي .وس ت ت تتتيست ت تتر
االستتتراتيجية مشتتاركة رواد األعمال من النستتاء والشتتباب في األنشتتطة االقتصتتادية ،وال ستتيما النستتاء العاميت

في القطا

ير الرستتمي اليئي الب با ما ال تُتان لهن فرص الحصتتول على القروض اليزمة لبدء مشتتاريعهن

الصتغيرة وتطويرها .وتكشتف الد ارستات أن القطا

(11ط

من النساء مقابل  25,5في المائة من الرجال
-43

.

ير الرستمي يوفر فرص العمل لما نستبتا  40,2في المائة

وعيوة على ذلك ،وضع البلد مشرو قانون تمكين المواطنين اقتصادي با لعام  2021بهدف تمكين

النستاء والرجال من المشتاركة على قدم المستاواة في عملية التحول االقتصتادي .ويستعى مشترو القانون ،في

جملة أمور ،إلى "تعزيز المس ت تتاواة بين الجنس ت تتين في الحص ت تتول على الموارد االقتص ت تتادية وامتيكها وردارتها

والتحكم فيها واستغيلها".
-44

وأنشت تتأت حكومة إست تواتيني اتحاد الرابطات الوطنية للنست تتاء في مجال األعمال التجارية في شت تترق

أفريقيا والجنوب األفريقي ،كما وضت ت ت تعس خطة است ت ت تتتراتيجية للفترة  .2022-2018واالتحاد مكلف بتيست ت ت تتير

التمكين االقتصت تتادي لرواد األعمال من النست تتاء والشت تتباب .وتتمثل واليتا في تعزيز البرامل التي تدمل المرأة

في األنشت ت ت ت ت ت تطتة التجتاريتة واإلنمتائيتة في مختلف مجتاالت األعمتال التجتاريتة ،بمتا يست ت ت ت ت ت تتهم في تحقيق التنميتة

الوطنية وفي تعزيز رؤية عام .2022
-45

وفي عام  ،2020أطلقس الحكومة المنصتة الرقمية  50مليون امرأة أفريقية يتكلمن .ويتمثل الهدف من

ذلك في تمكين المرأة اقتص ت ت ت تتاديبا من خيل توفير منص ت ت ت تتة تواص ت ت ت تتل تمكن رائدات األعمال من الحص ت ت ت تتول على

المعلومات والخدمات المالية .ويتمثل الهدف المتوخى تحديدبا في إنش ت ت تتاء منص ت ت تتة لتحس ت ت تتين قدرة رائدات األعمال

ي عن الحصول على معلومات عن الخدمات المالية و ير المالية.
على التواصل وتبادل المعلومات ،فض ب
المساواة وعدو التمييز
-46

تستتتخدم إستواتيني حاليبا تعريف التمييز المنصتتوص عليا في المادة  20من الدستتتور ،مقروءبا باالقتران

مع الستتياستتة الجنستتانية ،بصتتيغتها التي روجعس ،التي توائم تعريف التمييز مع التعريف الوارد في اتفا ية القضتتاء

على جميع أشتكال التمييز ضتد المرأة .ولم يتم بعد وضتع تشتريع إلدمام أحكام اتفا ية القضتاء على جميع أشتكال
(12ط
ي في القانون الوطني .وعيوة على ذلكِّ ،
وضعس مجموعة من مشاريع القوانين
التمييز ضد المرأة إدماجبا كام ب
المندرجة في إطار قانون األس ت ترة بهدف إدمام أجزاء معينة من اتفا ية القضت تتاء على جميع أشت تتكال التمييز ضت تتد

المرأة في القانون الوطني ،وتجرى حاليبا عمليات تشاور بشأنها مع أصحاب المصلحة.
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-47

وتنص الفقرة  2من المادة  211من دس ت ت ت ت تتتور مملكة إس ت ت ت ت تواتيني على أن من حق جميع مواطني

إستواتيني ،بصتترف النظر عن نوعهم الجنستتاني ،الحصتتول على األ ارضتتي .ير أن بعض الزعامات القبلية

ما زالس تتبع النظام التقليدي لتوزيع األراضي ،حتى بعد اعتماد الدستور .ويعني هذا أن النساء ال يستطعن

اء كان ه الء الذكور أزواجهن أم أقربائهن أم أطفالهن.
الحصت تول على األ ارض تتي إال من خيل الذكور ،ست تو ب
وال يزال الحص ت تتول على األ ارض ت تتي يش ت تتكل تحدياب بالنس ت تتبة لبعض النس ت تتاء ير المتزوجات أو األرامل .ومع
ال من نظام قوامة الرجل على المرأة،
ذلك ،تجدر اإلشت ت تتارة إلى أن هذا النموذم يشت ت تتهد في الوقس الراهن تحو ب
ألن معظم زعماء القبائل باتوا على وعي بالحقوق الدس ت ت ت ت ت تتتورية للمرأة ،ومن ثم ،أص ت ت ت ت ت تتبح بإمكان النس ت ت ت ت ت تتاء

الحص ت ت تتول على األ ارض ت ت تتي دون مس ت ت تتاعدة من الذكور .وتُبذل جهود الس ت ت تتتحداث نظام إدارة معلومات يوفر

بيانات إحصائية عن هذا التطور.
-48

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الحياة الست تتياست تتية ،ست تتنس إس ت تواتيني قانون انتخاب المرأة في مجل

النواب رقم  06لس تتنة  2018بما يض تتمن تخص تتيص ما ال يقل عن  30في المائة من مقاعد مجل

النواب

للنست تتاء إنفاذاب ألحكام المادة  86من الدست تتتور .ير أن هذا الهدف لم يتحقق في الوقس الراهن نظ ابر إلى أن

النساء ال يشكلن سوى  20,38في المائة من مجل
-49

النواب و 29في المائة من مجل

الوزراء.

وال تزال هناك عقبات تحول دون انتخاب المرأة أو تعيينها في مناص ت تتب ص ت تتنع القرار مثل النظام

األبوي ،والمعوقات االقتصتادية ،والقوالب النمطية الستائدة في المجتمع ،والتصتورات االجتما ية  -الستياستية

الست ت تتائدة فيما يتعلق بتولي المرأة مناصت ت تتب يادية .وللتخ يف من حدة هذه العقبات ،تعكف إس ت ت تواتيني على
وضت ت تتع است ت تتتراتيجية وطنية بشت ت تتأن مشت ت تتاركة المرأة في الحياة الست ت تتياست ت تتة وفي صت ت تتنع الق اررات .وتست ت تتعى هذه

االستراتيجية إلى تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة.
-50

عتامتة النتا

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

لفائدة النستتاء ضتتمان با لمشتتاركة المرأة في الحياة الستتياستتة وفي ياكل صتتنع القرار .وتتلقى المرشتتحات تدريببا
على مهارات القيادة وتنظيم الحميت االنتخابية قبل الجولة الثانية من االنتخابات.

الزواج القسري والمبكر
-51

يكفل الدست ت ت تتتور النست ت ت تتاء والفتيات عدم إر ام النست ت ت تتاء على الزوام دون موافقتهن وعدم خضت ت ت تتوعهن
(13ط

لعادات يعترض تتن عليها اعت ارضت تاب نابعاب من الض تتمير

(14ط

 .ولذلك ،لم تعد الممارس تتات العرفية ،مثل كونغينوا

وكويندزيسوا(15ط ،تمار دون موافقة حرة وكاملة من جانب العازمين على الزوام .وفي مراسم الزوام التقليدية،

ي دي حضور ممثل الرئي
-52

دو بار هام با كشاهد على مراسم الزوام ،بما في على موافقة المرأة على الزوام.

وفيما يتعلق بالسن القانونية المحددة للزوام ،يعكف البلد على مراجعة قانون الزوام لعام ،1964

وست تتتفضت تتي عملية المراجعة إلى تحديد ست تتن الزوام في  18ست تتنة بالنست تتبة للذكور واإلناث على حد س ت تواء.

ومشرو قانون الزوام معروض حالي با على مجل

النواب لكي ينظر فيا.

وفي الوقس الراهن ،تُجرى حوارات مجتمنية وتُ َّ
نظم حميت تو ية وبرامل دعوة من خيل وس تتائل
-53
اإلعيم بش تتأن التقيد بالقوانين التي تحمي األطفال ،وال س تتيما الطفيت ،من الممارس تتات الض تتارة التي تحول
دون تنشتئتهم تنشتئة كاملة .ويتولى مكتب نائب رئي

الوزراء النظر في حاالت زوام األطفال المشتتبا فيها

والمبل عنها ،ونتيج بة لذلك ،أُنقذ العديد من األطفال من الزوام القس ت ت ت ت تتري وأُحيلس هذه القض ت ت ت ت تتايا إلى نظام
العدالة الجنائية للتحقيق فيها ومقاضاة الجناة.
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الحقوق المتعلقة بالصحة

(التوصددددددددديدددات ،70-107 ،69-107 ،68-107 ،67-107 ،66-107 ،65-107

)5-108 ،4-108 ،74-107 ،73-107 ،72-107 ،71-107
األمراض غير السارية
-54

تلتزم مملكة إست تواتيني بتوس تتيع نطاق برامل الرعاية الص تتحية في البلد على الر م من عبء األمراضو

ومزيل األمراض المعدية المنتش ت ت تتر في البلد منذ أمد بعيد ،في ظل االنتش ت ت تتار المتزايد بس ت ت تترعة لجائحة جديدة من

األمراض المزمنة ير السارية .ولم يسلم سكان إسواتيني من عوامل الخطر مثل ارتفا ضغط الدم والكوليسترول
وتعاطي التب واإلفراس في است ت ت ت تتتهيك الكحول والست ت ت ت تتمنة ،إذ إن  90في المائة من البالغين الذين تتراون أعمارهم

بين  30عامبا وما فوق أكثر عرضة من يرهم لإلصابة باألمراض المزمنة ير السارية.
-55

ولتكثيف جهود مكافحة األمراض ير الستتارية ،وضتتعس و ازرة الصتتحة ،في عام  ،2016ستتياستتة

لمكافحة األمراض ير الستتارية تحدد خطة عمل البلد الرامية إلى الحد من عواقب هذه األمراض .ولتيستتير

تنفيذ ست ت تتياست ت تتة مكافحة األمراض ير الست ت تتارية ،وضت ت تتعس و ازرة الصت ت تتحة االست ت تتتراتيجية الوطنية للوقاية من

األمراض ير الست ت ت ت ت تتارية ومكافحتها للفترة  2020-2016التي تحدد اإلجراءات التي يتعين اتخاذها للوقاية

من األمراض ير الس تتارية والس تتيطرة عليها .وفي أعقاب وض تتع هاتين الس تتياس تتتين التوجيهيتين ،أحرز البلد

تقتدمت با ملحوظت با في الوقتايتة األمراض ير الست ت ت ت ت ت تتاريتة ،ممتا ست ت ت ت ت ت تتاهم بتدوره في الحتد من عتبء األمراض ير
الست ت ت ت ت ت تتارية .ويتجلى هذا التقدم في توافر المبادل التوجيهية لتنفيذ إجراءات الوقاية والست ت ت ت ت ت تتيطرة ،وال ست ت ت ت ت ت تتيما

فيما يتعلق بأهم األمراض المتفشية ير السارية والصحة النفسية.
-56

وفي عام  ،2014نفتد البلتد تجربة تقتديم خدمات مكتافحتة األمراض ير الست ت ت ت ت ت تتارية في  10مرافق

باس ت تتتخدام حزمة هارت

" "HEARTS packageالتي تس ت تتترش ت تتد بحزمة منظمة الص ت تتحة العالمية لمرافق

المست ت ت ت ت ت تتتوى األولي (WHO-PENط ،وفي عتام  ،2020كتانتس تلتك الختدمتات تقتدم في  66في المتائتة من

المرافق مقارنة بما نس تتبتا  5في المائة من المرافق في عام  .2016وعيوة على ذلك ،أُعيد تص تتنيف أدوية

األمراض ير الس ت ت تتارية إلتاحة إمكانية توفيرها في مرافق المس ت ت تتتوى األولي بما يتماش ت ت تتى مع تنفيذ المبادل

التوجيهية السريرية.

-57
وأنش ت ت تتأ البلد س ت ت تتجيب لمرض ت ت تتى الس ت ت تترطان لكفالة تنفيذ التدخيت القائمة على األدلة تنفيذاب منهجياب
ومنص ت تتف با أل راض الوقا ية والكش ت تتف المبكر والعيم والرعاية من خيل الوحدة الوطنية لمكافحة الس ت تترطان.
ي لفحص السرطان ،وأدوات للمساعدة
وباإلضافة إلى ذلك ،وضعس الحكومة إجراءات تشغيل موحدة ،وسج ب
على العمل فيما يتعلق بجميع أنوا السترطان التي يمكن فحصتها ،وحرصتس على توفير أخصتائيين للتعامل

مع الحاالت المعقدة.

حاالت اإلصابة بالسل
-58

الحظتس إست ت ت ت ت ت تواتيني اتجتاهتاب تنتازليتاب مطرداب في حتاالت اإلصت ت ت ت ت ت تتابتة بتالست ت ت ت ت ت تتل ( 363حتالتة من بين

كل  100 000شت تتخصط ،ورخطارات الحاالت الجديدة ،ومعدالت الوفيات المرتبطة بالست تتل ،ومعدل اإلصت تتابة
المتزامنة بالست ت ت تتل وفيرو نقص المناعة البشت ت ت ترية .وفي ديست ت ت تتمبر/كانون األول  ،2020بل معدل اإلصت ت ت تتابة

بالست ت ت تتل  363حالة من بين كل  100 000شت ت ت تتخص مقارنة بأكثر من  1 000حالة من بين كل 100 000

ش ت ت ت ت ت تتخص في عتام  .2016وأص ت ت ت ت ت ت تتدر البلتتد إخطتتارات بمتتا عتدده  2 259حتالتة إص ت ت ت ت ت ت تتابتة بتالس ت ت ت ت ت ت تتل مقتتارنتة

بما عدده  4 190حالة في عام  ،2016ونجح في عيم  86في المائة من مرضت ت ت ت تتى الست ت ت ت تتل المتجاوبين مع

األدوية مقارنة بما نستتبتا  79في المائة في عام  ،2016و 81في المائة من مرضتتى الستتل المقاومين لادوية

مقارنة بما نستتبتا  70في المائة في عام  . 2016وانخفض معدل وفيات مرضتتى الستتل المتجاوبين مع األدوية
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من  12في المتائتة في عتام  2016إلى  8في المتائتة في عتام  ، 2020بينمتا انخفض معتدل وفيتات مرض ت ت ت ت ت تتى
الس ت ت ت تتل المقاومين لادوية من  18في المائة إلى  11في الم ائة .وانخفض معدل اإلص ت ت ت تتابة المتزامنة بالس ت ت ت تتل

وفيرو

نقص المنتاعتة البشت ت ت ت ت ت تريتة من  70في المتائتة في عتام  2016إلى  64في المتائتة في عتام  2020في

أوستتاس مرضتتى الستتل المتجاوب مع األدوية ،ومن  79في المائة إلى  69في المائة في أوستتاس مرضتتى الستل

المقاوم لادوية.
-59

وقد ست ت ت تتاهمس في هذا االنخفاض الملحوظ في حاالت اإلصت ت ت تتابة بالست ت ت تتل وفي تحست ت ت تتين نتائل العيم

تدخيت من قبيل الفحص المكثف عن الست ت ت ت تتل في أماكن تقديم الرعاية الصت ت ت ت تتحية وفي أوست ت ت ت تتاس مقدمي الرعاية
الصحية ،واستخدام االختبارات الجزيئية السريعة لتشخيص السل ،وتعزيز نظام التقيد بعيم السل ،وتوسيع نطاق

خدمات اختبار وعيم فيرو

نقص المناعة البشترية في األماكن التي ينتشتر فيها الستل وفي أوستاس من يبدأون

في تلقي العيم من مرضت ت ت تتى الست ت ت تتل المصت ت ت تتابين بفيرو نقص المناعة البشت ت ت ترية الذين يتلقون عيجبا مضت ت ت تتادبا
للفيروسات القهقرية (من  92في المائة في عام  2016إلى  98في المائة في عام 2020ط ،وزيادة تقديم خدمات
الوقاية من السل للسكان المعرضين لخطر اإلصابة با ،مثل فحص السل لدى المصابين بفيرو

نقص المناعة

والش ت ت ت ت ت تترو في عيجهم بتالعيم الوقتائي من الست ت ت ت ت ت تتل (من  1في المتائتة في عتام  2017إلى  65في المتائتة في

ي عن بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية.
عام 2020ط ،فض ب
المالريا

فيما يتعلق بمكافحة الميرياُ ،ست تجلس  268حالة إص تتابة بالمرض في أوس تتاس الس تتكان األص تتليين
-60
في عام  2018مقارنة بما عدده  724حالة في عام  .2017ويرجع التقدم المحرز في هذا المجال ،جزئياب،
إلى التزام البلد التزام با كاميب بالمبادل التوجيهية الوطنية للتش ت ت ت تتخيص والعيم وكذلك إلى تحس ت ت ت تتن أنش ت ت ت تتطة

مكافحة ناقيت األمراض ،بدعم حكومي رفيع المس ت ت تتتوى .ورس ت ت تواتيني هي أول دولة في القارة األفريقية تبدأ

العمل (في عام  2019ط بست ت ت ت ت ت تتجل اإلنجاز في مجال التخلص من الميريا لتعزيز تتبع حاالت اإلصت ت ت ت ت ت تتابة

والمس ت تتاءلة والعمل على الت خلص من الميريا ،وقد نش ت تتر س ت تتجل اإلنجاز على مركز المعرفة التابع لتحالف
القادة األفريقيين لمكافحة الميريا .وتماشت ت ت تتي با مع جدول األعمال الست ت ت تتابق لتحالف القادة األفريقيين لمكافحة
الميريا ،أنشت ت ت تتأ فخامة رئي كينيا ،أوهورو كينياتا ،في أيار/مايو  2019صت ت ت تتندوق با للقضت ت ت تتاء على الميريا

يهدف إلى جمع  5مييين دوالر من دوالرات الواليات المتحدة للقضاء على الميريا.
الوقاية من ايروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والحد من انتشاره
-61

ي في مكافحة الوباء من خيل التركيز على التدخيت الرئيست ت تتية في
أحرزت إس ت ت تواتيني تقدم با هائ ب

مجالي االختبار وا لعيم ،إلى جانب البرامل القوية المنفذة في مجال الوقاية المجتمنية .وتشت ت ت ت تتير التقديرات
إلى أن  95في المتائتة من جميع المصت ت ت ت ت ت تتابين بفيرو

نقص المنتاعتة البشت ت ت ت ت ت تريتة يعلمون أنهم مصت ت ت ت ت ت تتابون

بالفيرو  ،ويعود الفضتتل في ذلك إلى تشتتخيص الحاالت تشتتخيص تاب ناجح با والتواصتتل مع المصتتابين .وأدى
االعتمتاد المبكر لبرنتامل الفحص وبتدء العيم إلى ارتفتا عتدد األشت ت ت ت ت ت تختاص التذين يتلقون العيم ،وأدت
التدخيت االست ت ت ت تتتراتيجية الرامية إلى زيادة معدل فحص الحمل الفيروست ت ت ت تتي والمست ت ت ت تتاعدة في كبس النس ت ت ت ت ت

الفيروست تتي إلى كبس النس ت ت الفيروست تتي في  95في المائة من متلقي العيم المضت تتاد للفيروست تتات القهقرية.

ووفقاب لتقرير تقديرات وتوقعات فيرو

نقص المناعة البش ت ت ت ت ترية لعام  ،2020فإن عدد اإلص ت ت ت ت تتابات الجديدة

ما انفك ينخفض منذ عام  2016من  8 000حالة إلى  4 500حالة في عام .2019
-62

وكانس مملكة إس ت ت تواتيني قد اعتمدت اإلطار االس ت ت تتتراتيجي الوطني للفترة  ،2018-2014الذي حل

محلا اإلطار االس ت تتتراتيجي الوطني للفترة  2023-2018الذي يرمي إلى مواص ت تتل تخ يض حاالت اإلص ت تتابة
الجديدة بالفيرو  .واإلطار االس ت تتتراتيجي الوطني الحالي للفترة  2023-2018قيد التنفيذ ،وهو يخض ت تتع حاليبا

12

GE.21-11884

A/HRC/WG.6/39/SWZ/1

لعملية است تتتعراض منتصت تتف المدة .واعتمد البلد برنامل فحص اإلصت تتابة بفيرو

نقص المناعة البش ت ترية وبدء

العيم لجميع األش ت تتخاص الذين تثبس إص ت تتابتا بالفيرو  ،وش ت تتر في تطبيق برنامل الفحص الذاتي لتش ت تتجيع

الست ت ت تتكان على معرفة ما إذا كانوا مصت ت ت تتابين بالفيرو أم ال .وعيوة على ذلك ،أنشت ت ت تتئس مجموعات مجتمنية

معنية بالعيم المضتتاد للفيروستات القهقرية ،مما أدى أيضت با إلى خفض عدد حاالت الوفاة الناجمة عن اإليدز

من  2 700حتالتة في عتام  2016إلى  2 300حتالتة في عتام  ،2020وظتل معتدل انتش ت ت ت ت ت ت تتار فيرو
المناعة البشرية مستق بار نسبي با خيل السنوات األربع الماضية ،إذ بلغس نسبتا  27في المائة(16ط.

نقص

-63

وأدت برامل منع انتقتال المرض من األم إلى الطفتل إلى خفض انتقتال العتدوى من األم إلى الطفتل إلى

فيرو

نقص المناعة البش ت ت ت ت ترية والزهري من األم إلى الطفل للفترة  ،2022-2018ورض ت ت ت ت تتاف بة للمبادل التوجيهية

(17ط

أقل من  2في المائة
المتكتاملتة لفيرو

في األستبو الستاد

إلى الثامن من الحمل .ووضتع البلد استتراتيجية للقضتاء على انتقال

نقص المنتاعتة البشت ت ت ت ت ت تريتة في إطتار تعتديتل المبتادل التوجيهيتة المتعلقتة بفيرو

نقص المنتاعتة

البشرية لعام  ،2019وخطة تشغيلية لتنفيذ برامل منع انتقال المرض من األم إلى الطفل (للفترة 2022-2020ط.
وتش تترك و ازرة الص تتحة المجتمعات المحلية في جهود التو ية بمنع انتقال المرض من األم إلى الطفل ،كما تش تترك
العاملين في مجال الرعاية الص ت تتحية المجتمنية (في مجال الرعاية الص ت تتحية المجتمنية (محفزي الص ت تتحة الري ية
واألمهتات المرشت ت ت ت ت ت تتدات للمجتمعتات المحليتةط من أجتل متتابعتة األمهتات والمرضت ت ت ت ت ت تعتات في المجتمعتات المحليتة

وزيارتهن في منازلهن.
-64

ويبل معتدل وفيتات األمهتات  452حتالتة وفتاة من بين كتل  100 000أم(18ط ،ويبل معتدل وفيتات

المواليد  20حالة وفاة من بين كل  1 000مولود حي ،ويبل معدل وفيات الرضت ت ت تتع  57حالة وفاة من بين

كل  1 000مولود حي(19ط  .ووضتعس و ازرة الصتحة مبادل توجيهية للعاملين الصتحيين في مجاالت الرعاية
الس ت ت ت ت ت ت تتابقتة للوالدة ،ورعتايتة المواليتد ،والتعتامتل مع حتاالت الطوارل التوليتديتة .وفي عتام  ،2018أجرت و ازرة

الصت ت ت تتحة تقييم با لمدى توافر الخدمات واالست ت ت تتتعداد وتقييم با لمدى جودة الرعاية في جميع المرافق الصت ت ت تتحية
بهدف الحد من وفيات األمهات والرضع.
-65

وللتصت ت ت ت تتدي لتأثير جائحة كوفيد 19-على است ت ت ت تتتم اررية الخدمات ،وست ت ت ت تتعس الحكومة نطاق تقديم

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

الصت ت ت ت ت تتحيين الريفيين ومبادرات دعم التقيد بعيم فيرو

نقص المناعة البش ت ت ت ت ت ترية .وقد ست ت ت ت ت تتاعدت كل هذه

المبادرات على الحفاظ على نظم تقديم الخدمات المجتمنية بي انقطا وعلى التواصتتل مع الفئات الستتكانية

الرئيسية والمستضعفة.
-66

وفي عام  ، 2019أجرت إست تواتيني د ارست تتة است تتتقصت تتائية حول الوصت تتم والتمييز المرتبطين بفيرو

نقص المناعة البشت ترية وحقوق اإلنست تتان لاشت تتخاص المصت تتابين بالفيرو  .وتبين نتائل الد ارست تتة أن  10في
المائة من المجيبين عليها ،وعددهم  1 136شت تتخص ت ت با ،تعرض ت توا للوصت تتم والتمييز المرتبطين بفيرو

نقص

المناعة البش ت ترية في ش ت تتكل تعليقات ومض ت تتايقة لفظية .واس ت تتتُرش ت تتد بنتائل الد ارس ت تتة االس ت تتتقص ت تتائية في إدخال
تحسينات على السياسات والبرامل ذات الصلة.

-67

وينص اإلطار االس ت ت تتتراتيجي الوطني للفترة  2023-2018على جملة من التدخيت االس ت ت تتتراتيجية

في تنفيتتذ إجراءات مكتتافحتتة فيرو

نقص المنتتاعتتة البشت ت ت ت ت ت تريتتة في المملكتتة ،وتشت ت ت ت ت ت تمتتل هتتذه التتتدخيت توفير

االجتما ية ،والحد من مواطن الض ت ت تتعف البنيوية ،بما فيها الوص ت ت تتم المرتبط بفيرو نقص المناعة البش ت ت ترية،
والفئات الس تتكانية الرئيس تتية ،ومكافحة التمييز .وعيوة على ذلك ،تنظم المنظمات ير الحكومية حميت أثناء

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

13

A/HRC/WG.6/39/SWZ/1

الحصول على الخدمات الصحية
-68

توفر المرافق الص ت ت تتحية في إس ت ت تواتيني الخدمات الص ت ت تتحية لجميع المواطنين بص ت ت تترف النظر عن

ميولهم الجنست تتية أو هويتهم الجنست تتانية .وقد ارتفع عدد المرافق الصت تتحية إلى  327مرفقاب بحي

أصت تتبح 85

في المتائتة منهتا على بعتد  8كيلومترات تقريبت با من المجتمعتات المحليتة ،وهي مرافق يقتدم متا ال يقتل عن 52
في المائة منها خدمات م ار ية الحتياجات الشباب ،وفقاب لدراسة أجرتها و ازرة الصحة في عام .2017

وتقت تتدم النيت تتادات المتنقلت تتة التي تعرف بت تتاس ت ت ت ت ت تتم " ،"DREAMS on Wheelsوالتي تركز على
-69
المراهقات والشت تتابات ،خدمات صت تتحية شت تتاملة (الوقاية والعيم والرعاية والدعمط .وفيما يخص الحقوق المتعلقة
بالصت ت تتحة الجنست ت تتية واإلنجابيةُ ،درِّب العديد من العاملين في مجال الرعاية الصت ت تتحية على تقديم خدمات جيدة

م ار ية الحتياجات الش ت تتباب وخدمات رعاية ص ت تتحية لحديثي الوالدة ،كما دربوا على المبادل التوجيهية الجديدة

بشأن الرعاية السابقة للوالدة .وتُقدم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مجان با في المرافق الصحية الحكومية.
-70

وتنفذ الحكومة حالياب برنامل "الحقوق المتعلقة بالصت ت ت ت ت ت تتحة الجنست ت ت ت ت ت تتية واإلنجابية  -فيرو

نقص

المناعة البشرية ال يعرف الحدود" التي ترمي إلى ضمان حصول المهاجرين على خدمات الرعاية الصحية.
ويس ت ت ت تتتهدف هذا البرنامل كذلك المجتمعات المحلية ،والقطا الديني ،والمش ت ت ت تتتغلين والمش ت ت ت تتتغيت بالجن ،

والمراهقات والشابات ،والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

تمويل برامج مكااحة ايروس نقص المناعة البشرية/اإليدز
-71

تلقس إس ت ت ت ت تواتيني  146 580 000دوالر من دوالرات الواليات المتحدة كمست ت ت ت تتاعدة إنمائية خارجية في

عام 20(2017ط .وكان قطا الصحة أكبر المستفيدين من المساعدة الخارجية ،وتلقس جهود مكافحة وباء فيرو

نقص المناعة البشترية/اإليدز ووباء الستل استتجابة كبيرة من المانحين والشتركاء في التنمية على الصتعيد العالمي.
وعلى الر م من التحديات االقتصت ت ت ت تتادية ،ارتفعس النفقات المحلية لحكومة مملكة إست ت ت ت تواتيني في مجال الصت ت ت ت تتحة

من  133 009 265دوال بار في الفترة  2018-2017إلى المس ت ت ت تتتوى المدرم في الميزانية ،وهو 146 433 314
دوال بار في الفترة  .2019-2018وارتفع اإلنفاق المحلي على فيرو نقص المناعة البشت ت ت ترية من 23 807 009

دوالرات في الست ت ت ت ت ت تنتتة المتتاليتتة  2018-2017إلى  25 438 673دوال بار في الست ت ت ت ت ت تنتتة المتتاليتتة .2019-2018
وبلغس نفقات ش ت ت تراء األدوية المضت ت تتادة للفيروست ت تتات القهقرية وحدها ما يناهز  19 799 308دوالرات في الست ت تتنة
المالية  ،2018-2017وزادت الميزانية المرص ت ت تتودة لش ت ت ترائها إلى ما يربو على  21 111 037دوال بار في الس ت ت تتنة
المالية .2019-2018

الحق اي التعليم

(التوصددددددددديدددات ،80-107 ،79-107 ،78-107 ،77-107 ،76-107 ،75-107

)86-107 ،85-107 ،84-107 ،83-107 ،82-107 ،81-107
-72

نفذت إس تواتيني جملة من المبادرات التي تهدف إلى تس تريع وتيرة الجهود الرامية إلى إعمال الحق

في التعليم ،من بينها المبادرات التالية:
•

المبادرات السياساتية  -وضعس الحكومة سياسة قطا التعليم والتدريب لعام  2018لضمان

تمكين جميع التيميذ ،بمن فيهم ذوو االحتياجات الخاصت ت ت ت تتة واألشت ت ت ت تتخاص ذوو اإلعاقة ،من
الحص ت ت تتول على التعليم الجيد الجامع ،وعودتهم بس ت ت تترعة إلى م س ت ت تس ت ت تتاتهم التعليمية والتدريبية

الست تتابقة لمواصت تتلة تعليمهم في بيئة م اتية وداعمة في حال مغادرتهم تلك الم ست تست تتات بست تتبب

الحمل أو مخالفتهم القانون ،أو إلحاقهم بم سسة تعليمية أو تدريبية مناسبة أخرى.
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•

التالميدذ من ووي االحتيداجدات الخداصدددددددددة واألقددددددد دخدا

ووي اإلعداقدة  -يجري تتدريب

المعلمين على نُهل التدري والتعليم الجامع .وتواص تتل الحكومة أيضت ت با توفير ما يلزم من
مواد ومعدات وأجهزة متخصت ت تصت ت تتة للتيميذ من ذوي االحتياجات الخاصت ت تتة واألشت ت تتخاص

ذوي اإلعاقة في جميع مس تتتويات التعليم بما يض تتمن توفير المناهل الد ارس تتية لهم بطريقة

تسهل عليهم قراءتها ومشاركتهم مشاركة فعلية في التدري
•

والتعلم.

التعليم القائم على الكفاءة  -تعكف إس ت تواتيني حاليبا على إصت تتين مناهجها الد ارست تتية بهدف
االستتعاضتة عن المناهل الد ارستية القائمة على النتائل بالمناهل الد ارستية القائمة على الكفاءة.

وتهدف المناهل الد ارس ت ت ت ت تتية القائمة على الكفاءة إلى تمكين التيميذ من خيل تعزيز مهاراتهم
الش ت ت تتخص ت ت تتية الحياتية ،باإلض ت ت تتافة إلى مهاراتهم المعرفية والمهنية .وتطبق المناهل الد ارس ت ت تتية

القائمة على الكفاءة تدريجيبا منذ عام  ،2019وهي تدر حاليبا في الصف الثال .
•

تعليم المهارات الحياتية  -مع أنا يُعرف إقليمياب باست ت ت ت تتم التثقيف الجنست ت ت ت تتي الشت ت ت ت تتامل ،فإن

إست ت ت تواتيني اعتمدت تست ت ت تتمية "تعليم المهارات الحياتية" كمرادف لهذا المفهوم نفست ت ت تتا .وعملية

تعليم المهارات الحياتية هي عملية تعليم وتدري

قائمة على مناهل د ارس تتية تتناول الس تتلوك

الجنستتي بجوانبا المعرفية والعاط ية والجستتدية واالجتما ية .وتهدف هذه العملية إلى تزويد
األطفال والش ت تتباب بالمعارف والمهارات والس ت تتلوكيات والقيم التي تمكنهم من المحافظة على

صحتهم وسيمتهم وكرامتهم ورقامة عيقات اجتما ية وجنسية يسودها االحترام.
•

الهياكل األسداسدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصداالت  -حرصتتس الحكومة على توستتيع
نطاق الدعم المقدم في مجال الهياكل األس ت تتاس ت تتية ليمتد إلى المدار الري ية ،بما يش ت تتمل

بناء مختبرات مكرس ت ت ت تتة خص ت ت ت تتيصت ت ت ت ت با لتكنولوجيا المعلومات واالتص ت ت ت تتاالت والعلوم وعلوم
الحاس ت تتوب .وي دي دعم المدار الري ية دو ابر متعدد األوجا في ض ت تتمان الحص ت تتول على

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

•

منحة األيتاو واألطفال المسددتضددعفين (منحة التعليم)  -تواص تتل حكومة إست تواتيني تقديم

•

برامج التغذية المدرسدددددددية  -يجري تنفيذ برامل تغذية في المدار الحكومية تكفل تقديم

•

حملددة منا الحم دل المبكر والعددارض  -ته تتدف ه تتذه الحمل تتة إلى إح تتداث تغيير اجتمتتاعي

منحة التعليم لايتام واألطفال المست تتتضت تتعفين ،وتعكف حالي با على وضت تتع مبادل توجيهية
لكفالة أتبا نهل فعال في إدارة هذه المنح.

وجبة واحدة يومي با على األقل من أصتل الهدف المنشتود المتمثل في توفير وجبتين والذي
لم تتمكن الحكومة من بلو ا بسبب الصعوبات المالية.

وس ت ت تتلوكي ي دي إلى الحد من حمل المراهقات .وترمي الحملة إلى إحداث الزخم المفض ت ت تتي

إلى التغيير في كل مستوى من مستويات النظام االجتماعي ،ولذلك ،يتمثل الهدف الرئيسي

المتوخى من جميع األنشت ت ت تتطة المضت ت ت تتطلع بها في إطار هذه الحملة إلى إقامة حوار جامع

تش تتارك فيا مختلف الفئات المعنية .وتتض تتمن الحملة حوارات س تتيُس تتترش تتد بنتائجها في تنفيذ

برامل الوقاية من الحمل المبكر والعارض .وتنظم الحملة تحس شعار "فلنتحدث عن الحمل

في الوقس المناست تتب" .وتشت تتمل الفئات المشت تتاركة في المشت تتاورات الجارية في إطار الحملة:

ص ت تتانعو الس ت تتياس ت تتات ،والم ثرون رفيعو المس ت تتتوى ،والزعماء التقليديون ،والزعماء الدينيون،

والمعلمون ،وا باء واألمهات ،والمراهقون والمراهقات والشباب والشابات.
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•

تعكف الحكومة حالياب على وضت تتع ست تتياست تتة ومبادل توجيهية لمنع حمل التلميذات وتقديم

الدعم لهن .وتعد ه ذه الس ت تتياس ت تتة والمبادل التوجيهية بمثابة تتويل لمبدأ عدم اس ت تتتبعاد أي
تلميذة من التعليم بست تتبب الحمل (المنصت تتوص عليا في الست تتياست تتة الوطنية لقطا التعليم

والتدريب لعام 2018ط .وأقامس الحكومة أيضت با شتراكة مع منظمات المجتمع المدني التي
تعمل على دعم التلميذات الحوامل إلعادة إدماجهن في نظام التعليم.

•

إطار تقديم الرعاية والدعم اي سدددددددددياق التعليم والتعلم  -تهدف هذه المبادرة إلى تذليل
جميع العقب تتات التي تمنع التعليم والتعلم من خيل تهيئ تتة بيئ تتة آمن تتة وم تتأمون تتة وداعم تتة
وجامعة تكفل تقديم الرعاية .وقد أطلق على هذه المبادرة اس ت ت ت ت ت تتم إنكابا ،التي تعني القلعة

بلغتتة البلتتد .ويهتتدف هتتذا النهل إلى جعتتل كتتل متتدرس ت ت ت ت ت ت تتة في البلتتد ميذبا آمن ت با للمعلمين
والتيميذ .وترمي المبادرة أيضت ت ت ت ت تاب إلى تذليل العقبات التي تواجا أطفال إست ت ت ت ت تواتيني ،وقد
أُجري في إطارها إصتتين شتتامل لنظام التعليم في البلد بأس تره .ويجري وضتتع وتنفيذ عدة

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

وعلى الر م من المبتتادرات المتتذكورة أعيه ،فتتإن ثمتتة عوامتتل أخرى تتتدفع عتتدداب كبي ابر من التيميتذ
-73
إلى التوقف عن الد ارستة .وتشتمل هذه العوامل التكاليف ير المعلنة ،وحمل المراهقات ،والرستوب المتكرر.
وتبل النسبة الص افية للملتحقين بالمدار في الوقس الراهن  94في المائة.

-74

وفي محاولة لمعالجة تزايد عدد المتوقفين عن الد ارستة ،أجرت الحكومة د ارستتين في عام ،2018

إحداهما عن التوقف عن الد ارستتة واألخرى عن الرستتوب المتكرر ،وقد استتتُرشتتد بنتائل الد ارستتتين في وضتتع
است تتتراتيجية تهدف إلى تخ يض معدالت التوقف عن الد ارست تتة والرست تتوب المتكرر ،وهي است تتتراتيجية ال تزال

في شكل مشرو .
-75

ووفق با للد ارس ت ت تتة المتعلقة بالتوقف عن الد ارس ت ت تتة ،يعزى تغيب التلميذات عن الد ارس ت ت تتة إلى الفقر واليتم

وافتقارهن إلى الفوس الص ت تتحية .ويوفر البلد الفوس الص ت تتحية للتلميذات ،ير أن نس ت تتبة توفيرها في جميع أنحاء

البلد ض ت تتنيفة للغاية بس ت تتبب الص ت تتعوبات المالية التي تواجا البلد حالي با .وعيوة على ذلك ،ألغى البلد الش ت تتروس

التي يعتبر بموجبها التلميذ راسباب ما لم ينجح في مادة اللغة اإلنكليزية ،في محاولة لخفض معدالت التسرب.
-76

وفي محاولة لتحست تتين فرص الحصت تتول على التعليم االبتدائي ،توفر الحكومة مجاناب لجميع المدار

-77

وعيوة على ذلك ،أدى بدء تست تتجيل أرقام الهوية الشت تتخصت تتية الم قتة لاطفال إلى تحست تتين معدل

الحكومية الكتب المدرسية والقرطاسية واألثاث المدرسي وبرامل التغذية لضمان بقاء األطفال في المدار .

االلتحاق بالمدار  ،وتعكف الحكومة حالياب على تنظيم حملة مست ت تتح على الصت ت تتعيد الوطني لتست ت تتجيل جميع

األطفال الذين ال يحملون شهادات مييد في البلد.
-78

ومن أجل إعادة فتح المدار بعد أول إ يق شتامل من نوعا بستبب جائحة كوفيد ،19-وضتعس

الحكومة خطة عمل بعنوان "حملة من أجل إعادة فتح المدار بأمان" .وترمي هذه الحملة إلى توجيا/تنظيم
إعادة فتح المدار بعد إ يقها لفترة طويلة لض ت ت تتمان عودة جميع التيميذ عودة آمنة إلى مدارس ت ت تتهم ورعادة
إدمتاجهم فيهتا مع التركيز على إعتادة إدمتام التلميتذات الحوامتل .واشت ت ت ت ت ت تتتركتس الحكومتة مع الو ازرات التنفيتذية

ال.
والشركاء الداعمين من أجل تنفيذ هذه الحملة تنفيذبا فعا ب
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ووي اإلعاقة

حقوق األقخا

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

وأنشت ت ت ت ت ت تتأ البلتد وحدة وطنيتة لإلعاقة تابعتة لمكتتب نائب رئي الوزراء حرصت ت ت ت ت ت ت با على توفير الدعم
-79
الس تتياس تتي اليزم لوض تتع جميع األطر التشت ترينية ذات الص تتلة باإلعاقة التي تهيم بيئة م اتية لتعميم مراعاة
قض تتايا اإلعاقة في جميع األجهزة الحكومية .ويش تتمل ذلك وض تتع س تتياس تتات وأنظمة واس تتتراتيجيات اس تتتبا ية

تعالل قضايا اإلعاقة.
-80

وفي عام  ،2018س ت تتنس إست ت تواتيني قانون األش ت تتخاص ذوي اإلعاقة لعام  2018الذي ينص على

حماية حقوق األشتخاص ذوي اإلعاقة ورعايتهم .ويحظر هذا التشتريع صتراح بة التمييز ضتد األشتخاص ذوي
اإلعاقة في جميع المجاالت وينص أنهم يتمتعون على قدم المست ت ت ت ت ت تتاواة مع يرهم بجميع حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان
والحريات األساسية.

-81

وإلثبات التزام الحكومة التام بض تتمان حقوق األش تتخاص ذوي اإلعاقة وحرياتهم ،وض تتعس س تتياس تتة

متعلقة باإلعاقة في عام  ،2013وخطة العمل الوطنية لإلعاقة للفترة  ،2020-2018مصتتحوب بة بميزانيتها.
بيد أن الص تتعوبات المالية حالس دون تنفيذها تنفيذبا كاميب .وتس تتعى الس تتياس تتة المتعلقة باإلعاقة إلى تحس تتين

الوضتتع االجتماعي واالقتصتتادي للرجال والنستتاء والفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة ،وتعزيز إدماجهم في جميع

الم ستستات التي تقدم الخدمات إلى األشتخاص ذوي اإلعاقة ومعاملتهم من جانب هذه الم ستستات على قدم

المساواة مع يرهم.
-82

واعتمدت الحكومة استراتيجية للكشف والتدخل المبكرين لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة .وتهدف هذه

االست ت ت تتتراتيجية إلى ضت ت ت تتمان الكشت ت ت تتف المبكر عن األطفال ذوي اإلعاقة بما يكفل حصت ت ت تتولهم على الخدمات

اليزمة لنمائهم وتنشت تتئتهم على الوجا األمثل .وتعد است تتتراتيجية الكشت تتف والتدخل المبكرين بمثابة أداة لتقييم

فحص األطفال ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على الدعم اليزم والمناسب.

وتنفذ الحكومة ،بالتعاون مع أصت تحاب المصت تتلحة المعنيين ،عددبا من المبادرات التي تكفل احترام
-83
وص ت ت تتون الكرامة المتأص ت ت تتلة في األش ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة .وتش ت ت تتمل هذه المبادرات ،في جملة أمور ،توزيع
األجهزة المست تتاعدة والمعدات الطبية على مختلف الم س ت تست تتات والمنظمات التي تعنى بتعزيز وحماية حقوق

األش ت ت ت ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة .ونظمس دورات لتدريب األش ت ت ت ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة على مهارات ريادة األعمال

وتخطيط األعمال التجارية.
-84

ونفذت إسواتيني أيضبا ،سنيبا منها لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورعمالها ،التدخيت التالية:
•

مشت ت ت ت ت تترو الرؤية العالمية لإلعاقة  -وهو ش ت ت ت ت ت تراكة بين الحكومة ومنظمة الرؤية العالمية

يتمثل الهدف منها في تش ت ت ت تتجيع المجتمعات المحلية على إقامة حوارات بش ت ت ت تتأن اإلعاقة،

وتوفير الميب واألجهزة المس ت تتاعدة لاش ت تتخاص ذوي اإلعاقة .وتنفذ هذه المبادرة أيض ت تاب
برنامجاب في مجال الفنون لمست ت تتاعدة الشت ت تتباب ذوي اإلعاقة على تنمية مهاراتهم الفنية في
مجاالت الرسم والتلوين والموسيقى.

•

مشت ت تترو عدم ترك أحد يتخلف عن الركب الذي تنفذه مبادرة بانتوانا إست ت تواتيني ومجموعة

عمل ست توازيلند لمناهض تتة إس تتاءة المعاملة في الفترة من تشت ترين األول/أكتوبر  2019إلى

أيلول/س ت تتبتمبر  . 2022ويتمثل الهدف الرئيس ت تتي من هذا المش ت تترو في ض ت تتمان الس ت تتيمة

ومنع العنف ف ي األست ت ت ت ت ت تتر والمجتمع ت تتات المحلي ت تتة ومخيم ت تتات اليجئين .ويست ت ت ت ت ت تتته ت تتدف
المشت تترو  9 000فتاة من الفتيات المراهقات والشت تتابات ذوات اإلعاقة ،فضت تيب عن 100

الجم في منطقة لوبومبو.
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•

يب

اتحاد المنظمات المعنية باألش تتخاص ذوي اإلعاقة في ست توازيلند برامل إذا ية بش تتأن

تم

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

اإلعاقة (فقرة إذا يةط عبر شت تتبكة اإلذاعة واإلعيم في إست تواتيني للتثقيف بالمست تتائل التي
•

تعمتل الحكومتة من وقتس خر على تو يتة الزعمتاء التدينيين والزعمتاء التقليتديين وقطتاعتات

أخرى من المجتمع بضت ت ت تترورة تعميم مراعاة قضت ت ت تتايا اإلعاقة .ويمكن تحقيق ذلك من خيل

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.
•

تش ت ت ت ت تتمل حميت الدعوة  -االحتفال باليوم الدولي للص ت ت ت ت تتم ( 3كانون األول/ديس ت ت ت ت تتمبرط،

واالحتفال باألس ت تتبو العالمي للص ت تتم (األس ت تتبو األخير من ش ت تتهر أيلول/س ت تتبتمبر من كل

عامط ،واالحتفال سنوي با باليوم العالمي للغة اإلشارة ( 23أيلول/سبتمبرطو واالحتفال سنوي با
باليوم العالمي للمهق ( 13حزيران/يونياطو وتدريب األشت ت ت ت تتخاص ذوي اإلعاقة على ريادة

األعمال وتخطيط األعمال التجارية ( 11-9تشت ت ت ت ت ترين الثاني/نوفمبر 2019طو مست ت ت ت ت تتابقة

التوحد في المدار إليجاد مس ت تتمى بلغة إست ت تواتيني الض ت تتطرابات طيف التوحد ورص ت تتدار

ملصقات تثقي ية بها.
•

في إطار مكافحة جائحة كوفيد ،19-أطلقس إس ت ت ت ت تواتيني ،في  15نيست ت ت ت تتان/أبريل 2020

موقعاب شت تتبكي با عن االست تتتجابة المقدمة لاشت تتخاص ذوي اإلعاقة في إطار جهود التص تتدي
للجائحةو وأعلنس الحكومة أيضت ت ت ت ت ت ت با أنا ينبغي اتبا نهل قائم على حقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان في
مكافحة هذه الجائحة ،من خيل االلتزام بمبدأ عدم ترك أي ش تتخص يتخلف عن الركب،

على النحو المنص ت ت ت تتوص عليا في أهداف التنمية المس ت ت ت تتتدامة وخطة التنمية المس ت ت ت تتتدامة

لعام  2030اللتين وضعتهما األمم المتحدة.
-85

وفيما يتعلق باألشتخاص المصتابين بالمهق ،صتممس إستواتيني برامل لدعم األشتخاص ذوي المهق،

وتش ت ت ت ت تتمل هذه البرامل ،التي يجري تنفيذها ،حوارات مجتمنية لتغيير األفكار النمطية الس ت ت ت ت تتلبية الس ت ت ت ت تتائدة عن

األش ت ت تتخاص ذوي المهق واألس ت ت ت اطير المحيطة بهم وكذلك لحمايتهم من الممارس ت ت تتات الض ت ت تتارة .وتنفذ الحكومة

برنامج با لتوفير مست تتتحضت ترات الوقاية من أشت تتعة الشت تتم

من خيل قست تتم األمراض الجلدية في و ازرة الصت تتحة،

وتتعاون الحكومة كذلك مع الشركاء لتوفير القبعات الوا ية والنظارات الشمسية ومعدات العيم بالتبريد.

-86

وقد أدرجس الحكومة األش ت ت تتخاص ذوي المهق في تعداد الس ت ت تتكان والمس ت ت تتاكن لعام  ،2017بهدف

االست تتترشت تتاد بنتائجا في توجيا الست تتياست تتات ووضت تتع البرامل العملية ذات الصت تتلة الرامية إلى دعم األشت تتخاص

ذوي اإلعاقة.
-87

وتعكف إس ت ت تواتيني على اس ت ت تتتحداث نظام إلدارة المعلومات يحتوي على س ت ت تتجل لاش ت ت تتخاص ذوي

اإلعاقة في البلد ،ويحتوي النظام حالي با على ستجل لاشتخاص المستتفيدين من منحة اإلعاقة .ويصتنف هذا
الست ت تتجل المست ت تتتفيدين وفقاب لرموز تصت ت تتف نو إعاقتهم .وتتعهد الحكومة بمواصت ت تتلة باالرتقاء بعملية تست ت تتجيل
األشخاص ذوي اإلعاقة من خيل الهياكل المجتمنية التي تعنى بهم.

-88

وتولي إس ت ت ت تواتيني األولوية للتحقيق في حاالت العنف ضت ت ت تتد األشت ت ت تتخاص ذوي المهق ،وال ست ت ت تتيما

الفتيات والنست ت تتاء .ومن خيل التعاون بين الشت ت تترطة والوحدة المعنية بشت ت ت ون اإلعاقة وأصت ت تتحاب المصت ت تتلحة

المعنيين ،يوضت تتع األشت تتخاص ذوو المهق في أماكن آمنة إذا كانس هناك تهديدات وشت تتيكة لحياتهم .وجميع

مراكز الشت ت تترطة ملزمة باالحتفاظ بست ت تتجل لاشت ت تتخاص ذوي المهق الذين ينيشت ت تتون في نطاق اختصت ت تتاصت ت تتها
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المحلي ضتتمان با لحمايتهم .وفي الحاالت التي تطال فيها جرائم قتل أو اختفاء األشتتخاص ذوي المهق ،تُنشتتأ
أفرقة عمل تتعاون مع اإلنتربول للتحقيق في هذه الحاالت ،التي الب با ما تتسم بطابع عبر وطني.
-89

وعيوة على ذلك ،تس ت ت ت تتري المبادل العامة للقانون الجنائي والوض ت ت ت تتعي على حد س ت ت ت تواء في حالة

تعرض األشت ت تتخاص ذوي المهق لممارست ت تتات ضت ت تتارة مثل القتل الطقوست ت تتي ،أو "القتل الرحيم" ،أو التشت ت تتويا،

أو االتجار بأعض تتائهم أو أجزاء من أجس تتامهم ،أو قتل األطفال منهم ،أو قتلهم عن عمد .وأثناء المحاكمة،
تعتبر المحكمة الجرائم المرتكبة ضتتد األشتتخاص ذوي اإلعاقة جرائم مشتتددة للعقوبة ،ال ستتيما إذا كان هناك
دليل على أن الضحية من األشخاص ذوي اإلعاقة.

حرية التعبير والتجما السلمي

(التوصددددددددديدددات ،60-107 ،59-107 ،58-107 ،57-107 ،56-107 ،55-107

)7-108 ،6-108 ،69-109 ،63-109 ،62-109 ،61-109
-90

اعتمد البلد عددبا من التشت ت ت تريعات الرامية إلى تعزيز الحق في حرية التعبير وتكوين الجمنيات والتجمع

ال للعهد الخاص بالحقوق المدنية والست تتياست تتية وألي صت تتكوك دولية أخرى مماثلة .وفي هذا الصت تتدد،
الست تتلمي امتثا ب

تنص المادة  40من قانون العيقات الصت ت ت ت ت تتنا ية رقم  1لعام ( 2000بصت ت ت ت ت تتيغتا المعدلةط على أن من حق أي

منظمة مست تتجلة لدى مكتب مفوض العمل اتخاذ إجراء احتجاجي من خيل تقديم شت تتكوى اجتما ية  -اقتصت تتادية

ض ت ت ت تتد الحكومة .وقد اعتُمد هذا لتش ت ت ت تريع بهدف إدرام أحكام اتفا ية منظمة العمل الدولية رقم  87بش ت ت ت تتأن الحرية
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (لعام 1948ط (التي ص تتدق عليها البلد في  26نيس تتان/أبريل 1978ط ،وكذلك

اتفا ية منظمة العمل الدولية رقم ( 98اتفا ية حق التنظيم والمفاوضت ت ت ت ت تتة الجما يةط (لعام 1949ط (التي صت ت ت ت ت تتدق

عليها البلد أيضبا في  26نيسان/أبريل 1978ط ،في القانون الوطني.

واس ت ت تتتُكمل قانون العيقات الص ت ت تتنا ية بإص ت ت تتدار مدونة قواعد الممارس ت ت تتات المتعلقة باإلض ت ت ترابات
-91
واالحتجاجات ،التي اعتُمدت في عام  2015ونشت ت ت تترت من خيل اإلخطار القانوني رقم  202لعام .2015
وقد ِّ
صيغس هذه المدونة بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية .ومن خيل هذه المساعدة التقنية ،عقدت
عدة حلقات عمل لبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين العديدين على مقاصد المدونة وروحها .وال تزال

دورات بناء القدرات هذه جارية .ومن بين أصت ت ت ت تتحاب المصت ت ت ت تتلحة الذين است ت ت ت تتتفادوا بالفعل من حلقات العمل

التتدعويتتة هتتذه قتتادة النقتتابتتات العمتتاليتتة (أي اتحتتادات ال عمتتال وأربتتاب العمتتل في البلتتدط ،والمجتتال

البلتتديتتة،

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

في الوقس المناسب في حلقات بناء القدرات هذه.

وست ت تتن البلد أيضت ت ت با القانون رقم ( 12لعام 2017ط المتعلق بالنظام العام ،الذي تُ ِّ
كملا مدونة قواعد
-92
الممارسات رقم ( 201لعام  2017ط المتعلقة باإلخطار بالتجمعات .ومنذ ذلك الحين ،أصبحس مدونة قواعد
الممارست ت ت ت ت تتات المتعلقة باإلخطار بالتجمعات جزءبا من حلقات العمل الدعوية تلك تمشت ت ت ت ت تتي با مع أحكام مدونة
قواعد الممارسات المتعلقة باإلضرابات واالحتجاجات.

-93

وتض ت تتيق المادة  2من قانون قمع اإلرهاب رقم  11لعام ( 2017بص ت تتيغتا المعدلةط نطاق تعريف

العمل اإلرهابي بحي

يس ت ت ت ت تتتثني المنظمات العمالية من تعريف جملة "الجماعة اإلرهابية" التي كانس تعتبر

معرقلة لممارس تتة حرية التعبير من جانب المنظمات العمالية .وينص القانون ،بص تتيغتا المعدلة ،كذلك على
أن تجري المحكمة العليا مراجعة قضائية للق اررات الصادرة عن الوزير.
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-94

أما سياسة وسائل التواصل االجتماعي لعام  ،2019فترمي إلى التو ية ببعض الفرص التي تتيحها

ي عن تو ية الو ازرات الحكومية والموظفين الحكوميين بستتبل
وستتائل التواصتتل االجتماعي للدولة الطرف ،فض ت ب

إدارة المخاطر المرتبطة باست تتتخدام هذه المنصت تتات .وتركز المبادل التوجيهية على است تتتخدام وست تتائل التواصت تتل

االجتماعي في نهل التواصل الحكومية من أجل تحسين الشفافية والمشاركة والتفاعل مع الجمهور.
-95

وفيما يتعلق بعدم مشت تتاركة األحزاب الست تتياست تتية في االنتخابات ،فإن نظام الحكم في إس ت تواتيني يمنع

األحزاب الست ت ت تتياست ت ت تتية من خوض االنتخابات أو تعيين مرشت ت ت تتحيها في مناصت ت ت تتب عامة ،ير أنا يجوز لفرادى

أعضتتاء األحزاب الستتياستتية الترشتتح في االنتخابات بصتتفتهم الشتتخصتتية .وأعربس أ لبية من مواطني إس تواتيني

عن تفضت ت ت ت تتيلها للتمثيل على أست ت ت ت تتا

الجدارة الفردية ،بدالب من التمثيل من خيل األحزاب الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتية ،وفقاب

لتطلعاتهم التي يعبر عنها الدست ت ت ت تتتور ،وهو ما أكده مواطنو البلد في االجتما العام الذي عقد في عام 2018

قبل تنظيم االنتخابات الوطنية .وأُلغي مرسوم عام  1973بموجب القانون الدستوري رقم  1لعام .2005

الظروف السائدة اي مراكز االحتجاز

(التوصيات )48-109 ،47-109 ،14-107
-96

يمتثل قانون دائرة الست ت ت تتجون لعام  2017لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الست ت ت تتجناء

(قواعتد نيلست ت ت ت ت ت تتون متانتدييط .ويعزز القتانون كتذلتك برامل إعتادة تتأهيتل النزالء ،وينص على تتدابير تهتدف إلى

تحس ت ت ت تتين ظروف احتجاز مرتكبي الجرائم .وتُويفر لمرتكبي الجرائم برامل وتدخيت تراعي احتياجاتهم بهدف
تيس ت ت ت ت ت تتير إعادة تأهيلهم ورعادة إدماجهم في المجتمع .وتتان لكل جانح في المراكز التابعة لدائرة الس ت ت ت ت ت تتجون
فرصة االلتحاق بالتعليم األساسي النظامي أو التعليم ير النظامي أو التعليم المهني.

در منهل د ارست ت تتي عن حقوق اإلنست ت تتان في كليات
-97
ولضت ت تتمان االلتزام بمبادل حقوق اإلنست ت تتان ،يُ َّ
تدريب ضت ت تتباس الشت ت تترطة والست ت تتجون .وعيوة على ذلك ،تنظم محاضت ت ترات دورية عن حقوق اإلنست ت تتان لفائدة
جميع موظفي إنفتاذ القتانون
تاء على ذلتك ،يعتبر انتهتاك حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان من جتانتب
في أمتاكن عملهم .وبن ب
ضباس الشرطة والسجون جريمة تستوجب العقوبة التأديبية.

-98

وفيمتا يتعلق بتالرعتايتة الصت ت ت ت ت ت تتحيتة ،يتلقى الست ت ت ت ت ت تتجنتاء العيم الطبي المجتاني في يتادات المراكز

اإلص ت ت ت ت تتيحية .ويدير هذه المرافق ممرض ت ت ت ت تتون م هلون يعملون تحس إشت ت ت ت ت تراف أطباء .ويقدم الفريق الطبي

خدمات الرعاية الص ت ت ت تتحية الش ت ت ت تتاملة التي تش ت ت ت تتمل ،في جملة أمور ،ما يلي :الخدمات الص ت ت ت تتحية العيجية،
والتدابير العيجية لفيرو

نقص المناعة البشرية/اإليدز ،والتدابير العيجية للسل ،واإلحالة إلى مستش يات

أخرى وأخصائيين آخرين إن لزم األمر.

اعاة
-99
ويحص ت ت تتل الس ت ت تتجناء على ثيث وجبات يومياب ،ولم يعد الحرمان من الوجبات الغذائية ينفذ مر ب
اللتزام البلد بتعزيز حقوق اإلنست تتان واحترامها وحمايتها ورعمالها .ويوجد في دائرة الست تتجون أخصت تتائيو تغذية
وموظفون في مجال الصحة والسيمة البيئية يعملون بعقود دائمة ،وهم مكلفون بزيارة جميع المراكز بانتظام

لتفقد أحوال المطاب واأل ذية .وعيوة على ذلك ،يزود ه الء الخبراء ضتتباس الستتجون والستتجناء المس ت ولين

عن الطهي بالمهارات والمعارف المتعلقة بالممارستات الفضتلى والمعايير المقبولة للتعامل مع األ ذية وردارة

مرافق الطهي.

ي ،ولذلك ،وللتخ يف من حدة اكتظاظ السجون ،يجري
 -100وما زال اكتظاظ السجون يشكل تحدي با هائ ب
بح نُهل عقابية جديدة ،مثل الخدمات المجتمنية ،وأوامر حظر التجول ،والعمل العقابي خارم الس ت ت تتجون،
ورطيق سران السجناء بعفو ملكي.

20

GE.21-11884

A/HRC/WG.6/39/SWZ/1

الحد من الفقر ،ومياه الشرب المأمونة ،والصرف الصحي

(التوصيات )64-107 ،63-107 ،62-107
-101

تلتزم إس ت ت ت تواتيني بتنفيذ خطة التنمية المست ت ت تتتدامة لعام  2030وخطة االتحاد األفريقي لعام 2063

-102

ويبل عدد س تتكان إست تواتيني  1 093 238ش تتخصت ت با(21ط ،وينيت  58,9في المائة منهم تحس خط

للحد من أوجا التفاوت بين المجتمعات الري ية والحضرية.

الفقر(22ط ،وهو ما يعد تحستتن با مقارنة بعام  2010عندما كانس نستتبة الستتكان الذين ينيشتتون تحس خط الفقر
تبل  63في المائة .ووفق با لتقرير الد ارستتة االستتتقصتتائية عن دخل األستتر اإلستواتينية ونفقاتها(23ط ،فإن معدل
الفقر في المنتاطق الري يتة ،البتال  70,20في المتائتة ،أعلى بكثير ممتا هو عليتا في المنتاطق الحضت ت ت ت ت ت تريتة،

حي

يبل  19,6في المائة ،وتست ت تتجل منطقتا لوبومبو وشت ت تتيست ت تتيلويني أعلى معدالت فقر ،بنست ت تتبة  71,5في

المائة و 67,3في المائة على التوالي (النظر المرفق 1ط.

-103

والفقر هو أحد التحديات اإلنمائية الرئيست تتية التي تواجا المملكة .وللتصت تتدي لهذا التحدي ،و ِّ
ضت تع

عدد من السياسات واالستراتيجيات ،منها ما يلي:
•

اس ت ت ت ت ت تتتراتيجية الحد من الفقر وبرامل العمل ذات الص ت ت ت ت ت تتلة لعام  ،2005التي ص ت ت ت ت ت تتممس

خصتتيص ت با للقضتتاء على الفقر بحلول عام  .2015وأستتفرت التوصتتيات المقدمة في إطار
هذه االس ت ت ت تتتراتيجية عن إنش ت ت ت تتاء ص ت ت ت تتندوق للحد من الفقر ،وص ت ت ت تتندوق التنمية اإلقليمي،
وص ت تتندوق مش ت تتاريع الش ت تتباب ،والمنح االجتما ية لكبار الس ت تتن واألش ت تتخاص ذوي اإلعاقة
واألطفال اليتامى والمستضعفين.

•

خارطة الطريق االست ت ت ت ت ت تتتراتيجية للفترة من  2019/2018إلى  ،2023/2022التي تنص

على توجيهات ست تتياست تتاتية ومجموعة من التدخيت الرامية إلى إنعاق االقتصت تتاد وتحقيق
النمو الشامل.

•

عززت استتراتيجية الشتمول المالي إمكانية الحصتول على التمويل إلنشتاء مشتاريع صتغيرة

•

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنمو الشامل.

•

خطة التنمية الوطنية للفترة  ،2022-2019التي تش ت ت ت تتمل  6نتائل والتي توفر النتيجة  3منها

ومتنا ية الصغر ومتوسطة الحجم.

 تحس ت ت ت ت ت تتن التنميتة االجتمتا يتة وتنميتة أرالتنمية االجتما ية وتنمية أر

االجتما ية  -االقتصادية.
•

المتال البش ت ت ت ت ت تتري ،توجيهتات والنتيجتة  - 3تعزيز

المال البشتتري ،توجيهات بشتتأن الستتبل الكفيلة بإعمال الحقوق

است ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة التنميتة المست ت ت ت ت ت تتتدامة والنمو الشت ت ت ت ت ت تتامل لعتام  :2018وهي بتارة عن إطار
است تتتراتيجي وطني للتنمية وضت تتع في إطار توست تتيع نطاق االست تتتراتيجية اإلنمائية الوطنية

بهتدف إدرام خطتة التنميتة لعتام  2030فيهتا .ويحتدد هتذا اإلطتار االست ت ت ت ت ت تتتراتيجي الوطني

أهتتدافت با وأولويتتات وطنيتتة ترمي إلى تحقيق االزدهتتار في البلتتد بحلول عتتام  .2030وتعبر
استتراتيجية التنمية المستتدامة والنمو الشتامل عن رؤية البلد لعام  2022وما بعده ،وتحدد
كذلك مسار التنمية في إسواتيني.

•

خطة إنعاق اقتصاد مملكة إسواتيني لعام  2020في أعقاب جائحة كوفيد2019-و التي

تهدف إلى التخ يف من آثار أزمة كوفيد 19-ورلى إنقاذ االقتصتتاد وستتبل كستتب النيت.
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وستتتيستتر الخطة إيجاد الفرص المدرة للدخل والمفضتتية إلى صتتناعة الثروة في المجاالت
االقتصادية ذات األولوية.

•

الست تتياست تتة الوطنية للشت تتباب لعام 2020و است تتتعرضت تتس إست تواتيني م خ بار ست تتياست تتتها الوطنية

للش ت تتباب لعام  ،2010وتس ت تتتند هذه الس ت تتياس ت تتة إلى الس ت تتياس ت تتة الوطنية الس ت تتابقة من خيل
حرصتها المتعمد على تحديد نتائل في مجال التنمية اإليجابية للشتباب وتدابير ترمي إلى

تيستتير بلوغ تلك النتائل .وتتبنى هذه الستتياستتة أفكا ابر جديدة بشتتأن التنمية ،وال ستتيما تنمية

الشت ت ت ت ت ت تبتاب ،وهي أفكتار تتأختذ في اعتبتارهتا أهميتة التدينتاميتات الست ت ت ت ت ت تكتانيتة ومبتادل التنميتة

المس ت ت تتتدامة .وتتمثل رؤية هذه الس ت ت تتياس ت ت تتة في أن "جميع الش ت ت تتباب في إس ت ت تواتيني يملكون
القدرات والمنابر ،وكذلك الفرص ،اليزمة لتيسير تنميتهم وتنمية مجتمعاتهم".

 -104وأيدت إس ت ت ت تواتيني ،س ت ت ت تتني با منها لمكافحة الجو وتحقيق األمن الغذائي ،خطة التنمية المس ت ت ت تتتدامة
لعام  2030وأدرجتها في س ت تتياس ت تتاتها ،وأولس األولوية كذلك للهدف  2من أهداف التنمية المس ت تتتدامة س ت تتنياب
منها للقضت ت ت ت تتاء على الجو في أوست ت ت ت تتاس مواطنيها تمشت ت ت ت تتي با مع المبادرة العالمية للقضت ت ت ت تتاء التام على الجو .

وتعاونس الدولة مع القطاعات الرئيست ت ت تتية في وضت ت ت تتع است ت ت تتتراتيجية القضت ت ت تتاء التام على الجو في إست ت ت تواتيني

لعام  2019ليسترشاد بها في تنفيذ الهدفين االستراتيجيين  1و 2من أهداف التنمية المستدامة.
-105

واس ت تتتهلس الحكومة ،بالتعاون مع الش ت تتركاء في التنمية والمنظمات ير الحكومية ،برنامل إعانات

متتاليتتة لتتدعم صت ت ت ت ت ت تغتتار المزارعين بتتالخبرات التقنيتتة والمنح واإلعتتانتتات المتتاليتتة لتحست ت ت ت ت ت تتين األمن الغتتذائي.

وفي عتام  ،2018تلقتس حوالي  23 000أست ت ت ت ت ت ترة متدخيت إنتتام زراعي ( 2 797طن متري من ست ت ت ت ت ت تمتاد
النيتروجين والفس ت ت تتفور والبوتاس ت ت تتيوم ،و 1 864طن متري من الكل  ،و 233طن متري من الحبوب ،ودعم

تقني لانشطة الز ار يةط.
-106

وفي إطتتار برامل الحمتتايتتة اال جتمتتا يتتة ،زادت الحكومتتة ميزانيتهتتا على مر الست ت ت ت ت ت تتنين على النحو

المبين في الجدول  2أدناه.

الجدول 2

السكان المشمولون ببرنامج الحماية االجتماعية
نسبة السكان المشمولين بالحدود الدنيا للحماية االجتما ية/نظم الحماية االجتما ية
المؤقر

17/2016

21/2020

عدد المستفيدين من منح األطفال اليتامى والمستضعفين

52 632

58193

عدد المستفيدين من منح كبار السن

94, 851

74 955

عدد المستفيدين من منح األشخاص ذوي اإلعاقة

4 779

5019

االعتماد المرصود اي ميزانية الحكومة لبرامج الحماية االجتماعية
17/2016

21/2020

االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح األطفال اليتامى والمستضعفين

108,034,458

190,000,000

االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح كبار السن

154,201,748

466,833,454

االعتماد المرصود في ميزانية الحكومة لمنح األشخاص ذوي اإلعاقة

1,123,920

28,708,000

المصدر.DPMO annual report, GoE estimate books (2017/18–20/2021) :
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-107

وزادت إستواتيني من نستبة الحصتول على مياه الشترب المأمونة على الصتعيد الوطني من  72في

المائة في عام  2014إلى  82في المائة في عام  .2021ويحصت تتل  78في المائة من ست تتكان الريف حاليبا
على مصتتادر مياه محستتنة مقارنة بما نستتبتا  93في المائة في المناطق الحض ترية .وقد تحقق هذا التحستتن
من خيل تعاون الحكومة مع مختلف الش ت تتركاء ومن خيل المس ت تتاعدة التي تلقتها منهم في تمويل مش ت تتاريع

ته تتدف في جمل تتة أمور ،إلى م تتا يلي :إدارة الموارد الم تتائي تتة ،وبن تتاء الق تتدرة على التكيف مع تغير المنت تا)
ومخاطر الكوارث ،واإلمداد بالمياه وبالص ت تترف الص ت تتحي .واس ت تتتهدفس معظم هذه المش ت تتاريع المناطق الري ية

والمناطق شبا الحضرية.
-108

وتشمل المبادرات التي نفذتها إسواتيني بدعم من الشركاء في التنمية لتحسين اإلمداد مياه الشرب

وبخدمات الصرف الصحي ،ال سيما في المناطق الريفي ،ما يلي:
•

حفر آبار وتركيب مض ت ت ت ت تتخات يدوية في  80موقع با في المناطق الري ية في إس ت ت ت ت تواتيني،
وهي مشاريع استفاد منها  15 000شخص من سكان تلك المناطقو

•

تهدف خطة العمل الحكومية لعام  2021إلى تنفيذ  15مشروعاب لإلمداد  1 500شخص

•

تنفيذ مشت ت ت ت تترو لتوفير إمكانية الحصت ت ت ت تتول على المياه بقيمة  35مليون دوالر على ثيث

من سكان إسواتيني بالمياه الصالحة للشربو

مراحل في المجتمعات الري ية في البلد .وتمثل الهدف من هذا المشت ت ت ت ت تترو في تحست ت ت ت ت تتين

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

•

تنفيذ مشت تترو وطني بقيمة  45مليون دوالر إلمداد منطقة شت تتيست تتيلويني بالمياه وبخدمات
الصترف الصتحي .وتمثلس أهداف المشترو في تحستين إدارة الموارد المائية ،وبناء القدرة

على مواجهة تغير المنا) ومخاطر الكوارث ،وتحس ت ت تتين إمكانية الحص ت ت تتول على خدمات

الصرف الصحيو
•

بدأ أيضت با تنفيذ أربعة مشتاريع مختلفة لإلمداد بالمياه الصتالحة للشترب وبخدمات الصترف
الص تتحي ،وهي مش تتاريع من المقرر أن يس تتتفيد منها ما يربو على  118 000من س تتكان
إسواتيني في المناطق الري ية والمناطق شبا الحضرية.
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المشرو

عدد المستفيدين

الميزانية

إمدادات المياه والص ت ت ت تترف الص ت ت ت تتحي المتكاملة
(منطقة مانزينيط

 76 000من سكان إسواتيني

 825مليون ليينيغيني إسواتيني

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

 3 969من سكان إسواتيني

 1,3مليون ليينيغيني إسواتيني

مشت ت ت ت ت ت تترو اإلمتتداد بتتالميتتاه بتتاست ت ت ت ت ت تتتختتدام الطتتاقتة
الشمسية (منطقة مانزينيط

 33 243من سكان إسواتيني

 27مليون ليينيغيني إسواتيني

مشرو اإلمداد بالمياه باستخدام الطاقة الشمسية

 4 800من سكان إسواتيني

 8,4مييين ليينيغيني إسواتيني
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اإلنجازات وأاضل الممارسات
-109

واص تتلس إست تواتيني ،منذ جولة االس تتتعراض األخيرة ،ص تتيا ة وتنفيذ س تتياس تتات وبرامل تنفذ مبادل

حقوق اإلنس تتان مع التركيز بش تتكل خاص على مراعاة االعتبارات الجنس تتانية لتحس تتين حياة س تتكان إس تواتيني
في نهاية المطاف.

التقدو المحرز اي مكااحة ايروس نقص المناعة البشرية واإليدز
-110

حققس مملكة إس ت ت ت ت تواتيني الهدف العالمي  95-95-95المتعلق بفيرو

المحتدد لعتام  ،2030ممتا يعني أن  95في المتائتة من المص ت ت ت ت ت ت تتابين بتالفيرو

نقص المناعة البش ت ت ت ت ترية

على علم بحتالتهم من حيت

اإلص تتابة بالفيرو  ،و 95في المائة من األش تتخاص الذين يعلمون أنهم مص تتابون بالفيرو

يحص تتلون على

العيم ،وكبس النس الفيروسي في  95في المائة من متلقي العيم .ويعزى هذا النجان إلى االستثمار في

التتدخيت الراميتة إلى الوقتايتة من الفيرو

وعيجتا ،مثتل توفير العيم المضت ت ت ت ت ت تتاد للفيروست ت ت ت ت ت تتات القهقريتة،

والكش ت تتف عن حاالت اإلص ت تتابة المتزامنة بالس ت تتل وفيرو

نقص المناعة البشت ت ترية ،والختان الطبي الطوعي

للذكور ،فضيب عن البرامل الوقائية التي تستهدف المراهقات والشابات.

 -111وتظل الحكومة ملتزمة بتمويل جهود مكافحة فيرو نقص المناعة البشت ترية حرصت ت با على الحفاظ
على هتتذا اإلنجتتاز ،وتثني على التتدعم المقتتدم من األمم المتحتتدة ومن الشت ت ت ت ت ت تتركتتاء ،بمن في ذلتتك في ذلتتك
الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والميريا وخطة الرئي

األمريكي الطارئة لإل اثة المتعلقة باإليدز

والبنك الدولي و يرهم ،لما قدموه من توجيا است ت ت ت ت تتتراتيجي لجهود مكافحة الفيرو
أهداف واضحة وتبادلها ورصدها باستمرار.

ولحرصت ت ت ت ت تتهم على تحديد

سن قانون الجرائم الجنسية والعنف األسري لعاو  2018ووضا لوائح لتنفيذه
-112

يهدف هذا التشتريع إلى التصتدي الرتفا معدالت العنف الجنستي والعنف الجنستاني في المملكة.

وينص هذا القانون ،في جملة أحكام أخرى ،على أحكام ذات صلة بالجرائم الجنسية والعنف األُسري ،ومنع
العنف األستري ،وحماية جميع األشتخاص من األذى ومن أعمال العنف األستري .ويتمثل الهدف من وضتع

اللوائح التنفيذية في ضت تتمان تنفيذ هذا القانون تنفيذاب تاماب يشت تتمل إنشت تتاء م س ت تست تتات محددة تهدف إلى توفير

الحماية ألشد الفئات استضعاف با ،مثل النساء واألطفال.

التحديات التي تعترض تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
-113

أحرزت المملكة ،خيل الفترة قيد االس ت ت ت ت تتتعراض ،تقدماب يتمثل في اس ت ت ت ت تتتحداث تدخيت ترمي إلى

تنفيذ التوص ت تيات الصت تتادرة است تتتناداب إلى تقرير االست تتتعراض الدوري الشت تتامل لعام  2016وكذلك الميحظات
الختامية الصادرة عن مختلف هيئات المعاهدات.

وعلى الر م من التقتدم المحرز ،ال تزال إست ت ت ت ت ت تواتيني تواجتا عتدداب من التحتديتات في مجتال تعزيز

-114
حقوق اإلنسان وحمايتها .ومن أهم هذه التحديات ما يلي:
•

ارتفا عدد حاالت العنف الجنست ت ت ت ت ت تتاني الذي يطال النست ت ت ت ت ت تتاء والفتيات أكثر من يرهنو

إذ تفيد امرأة واحدة من كل ثيث نساء بأنها تعرضس لشكل من أشكال االعتداء الجنسي

ببلو ها ستن  18عام با ،وتفيد  48في المائة من النستاء بأنهن تعرضتن لشتكل من أشتكال
العنف الجنس ت تتي في حيات هن .وذلك على الر م من الس ت تتياس ت تتات والتش ت تريعات التي س ت تتنس
للتصدي لهذه ا فة.
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•

عدم وجود قانون محدد لمكافحة التعذيب و يره من ض ت تتروب المعاملة والعقوبة القاس ت تتية،

•

تحول الصعوبات المالية دون تنفيذ قانون األشخاص ذوي اإلعاقة لعام .2018

•

خطة العمل الوطنية في مجال اإلعاقة للفترة  2022-2018و يرهما من المبادرات التي

•

فيما يخص التعليم ،تشكل معدالت التوقف عن الدراسة وحمل المراهقات تحدي با.

•

ال تزال إس ت تواتيني تتقص ت تتى الس ت تتبل الكفيلة بتوض ت تتيح موقفها من حقوق المثليات والمثليين

الذي يجعل مقاضاة الجناة في هذا النو من القضايا أم ابر صنباب.

تهدف إلى تحسين حياة جميع سكان إسواتيني تنفيذاب كاميب.

ومزدوجي الميل الجنست ت ت تتي ومغايري الهوية الجنست ت ت تتانية على الر م من العقبات المنيارية

والدينية الماثلة .وفي الوقس نفس ت تتا ،تواص ت تتل الحكومة إعمال الحق العام في عدم التمييز

في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص.
•

من بين هذه التحديات أيضتاب ،االنهيار االقتصتتادي الناجم عن تفشتتي جائحة كوفيد،19-

الذي يمنع البلد من إحراز تقدم اجتماعي  -اقتص ت ت تتادي .وتواجا الم س ت ت تس ت ت تتات الحكومية
وم س تستتات القطا الخاص تحديات خطيرة في أداء عملها ألنها تضتتطر إما إلى إ يق

أبوابها أو العمل لستتاعات أقل من المعتاد .وأثر تخيف إجراءات تحصتتيل الضترائب ستتلببا
على ميزانية البلد .ويتعين إعادة النظر في خطط العمل واالست ت ت تتتراتيجيات التي وض ت ت تتعس

قبل جائحة كوفيد 19-لتحس تتين قطاعات الص تتحة والتعليم والزراعة والس تتياحة و يرها من
القطاعات ،ومراجعتها عند االقتضت ت تتاء .ونتيجة لذلك ،و ِّ
ضت ت تعس خطة إلنعاق االقتص ت تتاد
بعد انتهاء جائحة كوفيد.19-

أولويات البلد
-115

يظل البلد ملتزماب بتعزيز أطره الستياستاتية والتشترينية من أجل تحستين إعمال حقوق اإلنستان للجميع

من خيل التص ت ت تتدي للتحديات التي تحول دون إعمالها .وس ت ت تتتواصت ت تتل الحكومة إش ت ت تراك أص ت ت تتحاب المصت ت تتلحة

الرئيست تتيين ،واال قتداء بالممارست تتات الجيدة المتبعة على الصت تتعيد الدولي والمنبثقة عن عيقاتنا الدولية من أجل

تنفيذ خطة عام  2030ورحراز تقدم في بلوغ الهدف العالمي المتمثل في احترام حقوق اإلنسان.
-116

وتش ت ت ت تتمل أولويات إس ت ت ت تواتيني ض ت ت ت تتمان التنمية االقتص ت ت ت تتادية ،وتعزيز القطا االجتماعي ،وتعزيز

االستدامة البيئية:

التنمية االقتصدادية :مبادرات لتحستتين توافر الموارد من خيل تعزيز تحصتتيل الض ترائب ،وتعزيز

هيئة الضت ترائب في إست تواتيني ،وتقوية عنصت تتر تعبئة الموارد ،واالست تتتثمار العام ،وقطا المشت تتاريع المتنا ية

الصت تتغر والصت تتغيرة والمتوست تتطة ،وتهيئة بيئة م اتية للقطا ا لخاص ،وتست تتخير الفرص الم اتية لخلق فرص

العمل ،وتعزيز قطا التعدين.

القطاع االجتماعي :تعزيز الحدود الدنيا للحماية االجتما ية التي تستفيد منها الفئات المستضعفة

والمهمشة في المجتمع.

االسدددددددددتدامة البيئية :تشت ت ت ت ت ت تتكل مبادرات التكيف مع تغير المنا) أولوية ألنا ي ثر على قطاعات

عديدةو الزراعة (القطاعين األولي والثانويط ،والسياحة ،والبيئة.
-117

وفي هذا الص ت ت تتدد ،ترحب إس ت ت تواتيني بالمس ت ت تتاعدة التقنية التي تقدمها المفوض ت ت تتية الس ت ت تتامية لحقوق

اإلنسان و يرها من الشركاء في التنمية في التصدي لهذه التحديات من خيل بناء القدرات.
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