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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٣ية عشرة يف الفترة من      ثان، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
لسة الرابعة  يف اجل  سوازيلند   وجرى استعراض احلالة يف   . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٤إىل  

سوازيلند القاضـي مغواغـوا     وفد   وقد ترأس . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤املعقودة يف   
واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنة      . غاميدزي، وزير العدل والشؤون الدستورية بالنيابة     

  . بسوازيلند، التقرير املتعلق٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٦املعقودة يف 
املقررين التالية  جمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠١١يونيو  /نحزيرا ٢٠ويف    -٢
  .سويسرا والكامريون وهنغاريا: لتيسري استعراض احلالة يف سوازيلند) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية الستعراض احلالة يف       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   وفقاًو  -٣

  :سوازيلند
ــين  )أ(   ــر وط ــرض م/تقري ــاً ع ــدم وفق ــوب مق ــرة كت ) أ(١٥ للفق

)A/HRC/WG.6/12/SWZ/1( ؛  
ــرة     )ب(   ــاً للفق ــية وفق ــه املفوض ــات أعدت ــع للمعلوم ) ب(١٥جتمي

)A/HRC/WG.6/12/SWZ/2 and Corr.1(؛  
  .)A/HRC/WG.6/12/SWZ/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

 سويسرا ية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً    وأحيلت إىل سوازيلند، عن طريق اجملموعة الثالث        -٤
وهذه األسئلة متاحـة علـى      . اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا      و

  .الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  الدولة موضوع االستعراضض قدمته عر  - ألف  
 إىل أن تقريرها الوطين إىل جملس حقوق اإلنسان أعدتـه جلنـة             أشارت سوازيلند   -٥

عـضويتها  يف  وقد ضمت   . مشتركة بني الوزارات معنية بعملية االستعراض الدوري الشامل       
  .ممثلني من جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة ومنظمات اجملتمع املدين

حقـوق ميكـن    ، اعتمدت سوازيلند دستورها الذي يشمل شرعة        ٢٠٠٥يف عام     -٦
كما ينص الدستور على إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان واإلدارة          . على أساسها التقاضي  

العامة تتمثل واليتها يف التحقيق يف الشكاوى بشأن االنتهاكات املزعومة للحقوق واحلريات            
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وأحكام الدستور مرنة   . ٢٠٠٩سبتمرب  /يف أيلول بدأ أول أعضاء اللجنة عملهم      و. األساسية
وتتمتع اللجنـة بـصالحية اسـتخالص    . ىل حد كبري متكن اللجنة من االضطالع بواليتها      إ

استنتاجات بشأن الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان املقدمة ضد مؤسسات خاصـة وعامـة             
  .بغرض معاجلة أوضاع انتهاكات حقوق اإلنسان أو تصحيحها أو تغيريها

وعالوة .  األساسية حلقوق اإلنسان   إن سوازيلند طرف يف ستة من الصكوك الدولية         -٧
.  على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥على ذلك، وقعت يف     

 يؤيده على األقل ثلثا أعضاء      ومبوجب الدستور، يستلزم التصديق على االتفاقات الدولية قراراً       
 ألعضاء   الدويل تدريباً  وأجرت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون    . الربملان يف جلسة مشتركة   

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعروضة على الربملان        منها  صكوك  ناول عدة   الربملان ت 
وتنظر احلكومة كذلك يف مسألة االنضمام إىل مجيع معاهـدات حقـوق            . للتصديق عليها 

  .اإلنسان الدولية املتبقية
 التقارير مبوجب الصكوك الدوليـة      واعترفت سوازيلند بأهنا مل تف بالتزاماهتا بتقدمي        -٨

ولذلك السبب، طلبت املساعدة التقنية وبناء القـدرات يف جمـايل تقـدمي           . حلقوق اإلنسان 
التقارير إىل هيئات املعاهدات ومتابعة املالحظات اخلتاميـة والتوصـيات الـصادرة عـن              

ذ الصكوك الدوليـة    اإلجراءات اخلاصة واآلليات التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك رصد تنفي          
  . حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

 حتـدي    وضـعيفاً  وذكرت سوازيلند أنه ينضاف إىل مسألة كون اقتصادها صغرياً          -٩
 قدرة احلكومة علـى اإلعمـال       وقد قلص هذا تارخيياً   . التعرض الشديد للصدمات اخلارجية   

ذا الوضع أكثر جـراء األزمـة       وتفاقم ه . الفعال لبعض احلقوق اليت تترتب عليها آثار مالية       
  تامـاً   بل، يف بعض احلاالت، تراجعاً     لقد أحدثت األزمة تباطؤاً   . االقتصادية العاملية السائدة  

للتقدم االقتصادي واالجتماعي الذي أحرزته بلدان نامية عديدة خالل العقود املاضية؛ وهذا            
  .سرية مهمة عما جيعل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

ورغم التحديات االقتصادية العديدة اليت تواجهها سوازيلند، فإهنا ماضية يف مـنح              -١٠
ويف املستويات اليت ال توفر فيها احلكومة بعـد         . األولوية ملسألة توفري التعليم االبتدائي اجملاين     

ت التمارين  التعليم اجملاين، تقدم باجملان كتب القراءة واألعمال التطبيقية والقرطاسية وكراسا         
ولكن مسعاها لضمان احلصول    . واألثاث املدرسي وبرامج اإلطعام وحتسِّن اهلياكل األساسية      

  . باألزمة املالية اليت يعانيها البلدعلى التعليم تأثر سلباً
 احلكومة خدمات الرعاية    توإعماالً للحق يف احلصول على اخلدمات الصحية، قدم         -١١

وتشمل التطورات  . ان خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية      باجمل الصحية األساسية للمواطنني  
احملددة الرامية إىل زيادة فرص احلصول على الرعاية الصحية توفري خدمات مدعومة إىل حد              
كبري للرعاية الصحية من الدرجتني الثانية والثالثة وخدمات مدعومة إىل حد كبري للرعايـة              



A/HRC/19/6 

5 GE.11-17290 

 عـن قـرارات     ل صندوق طيب خاص، فضالً    الصحية املتخصصة للسكان احملرومني من خال     
  .تقضي بإبقاء القطاع الصحي ضمن األولويات وجتنيبه التخفيضات يف امليزانية

 ٢٠١٠ولتحسني جودة اخلدمات املقدمة إىل املواطنني، نقّحت احلكومة يف عـام              -١٢
 حزمة خدمات الرعاية الصحية األساسية ملواجهة عبء األمراض اليت يعانيهـا الـسكان يف             

  . لتوفري العالج الطيب اجملاين للمسنني برناجماًوأطلقت احلكومة مؤخراً. الوقت الراهن
وفيما يتعلق باألمن الغذائي، تلتزم سوازيلند بكفالة حصول شعبها كله على ما يكفي               -١٣

، ٢٠٠٨ويف عـام  . من الغذاء اجليد النوعية يف مجيع الظروف كي حيىي حياة صحية ومنتجـة         
 للحـد مـن     ة استراتيجية وبرنامج عمل احلد من الفقر اللذين يشكالن إطاراً         اعتمدت احلكوم 

، ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويف الفترة املمتدة بني عـامي       . ويكوِّن األمن الغذائي أحد أركانه    . الفقر
 يف املائـة    ٥ارتفعت نسبة املوارد املالية املخصصة من موارد احلكومة لوزارة الزراعة من حنو             

كما ُوِضعت سياسات قطاعية لتعزيز األمن الغذائي لألسر        . مليزانية الوطنية  يف املائة من ا    ٨إىل  
  .املعيشية وللدولة

ويف . وخبصوص حقوق الطفل، ينص الدستور على اإلطار القانوين حلماية الطفـل            -١٤
، اعتمدت احلكومة السياسة الوطنية لشؤون الطفل اليت ترمي إىل تعزيز حقـوق             ٢٠٠٩عام  

، قدمت إىل الربملان مشروع قانون      ٢٠١١ويف عام   . لبلد ومحايتها وإعماهلا  مجيع األطفال يف ا   
رفاه الطفل ومحايته الرامي إىل تفعيل أحكام الدستور والتزامات البلد مبوجب اتفاقية حقوق             

وعالوة على ذلك، يوجد عدد من اخلدمات االجتماعية لصاحل مجاعـات األطفـال      . الطفل
  .امليتَّمني واملستضعفني

وقد أُكِملت عملية مراجعـة     . وحيمي الدستور حق املرأة يف املساواة وعدم التمييز         -١٥
للقوانني القائمة للتأكد من توافقها مع أحكام الدستور واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              

وكنتيجة هلذه املراجعة، صيغت جمموعة من مشاريع قوانني األسرة الـيت           . التمييز ضد املرأة  
 سياسـة وطنيـة    أيضا٢٠١٠ًواعتمدت احلكومة يف عام . ا على الربملان  تنتظر فرصة عرضه  

للمساواة بني اجلنسني هدفها الرئيسي ضمان تكافؤ الفرص جلميع األشخاص يف احلـصول             
وارد من قبيل األراضي واالئتمانات من      املعلى التعليم والتدريب واخلدمات الصحية ومراقبة       

 كـبرية يف زيـادة عـدد         ذلك، قطع البلد أشواطاً    وعالوة على . أجل حتسني نوعية احلياة   
  .العامالت يف القطاع العام

أّما خبصوص  . وردَّت سوازيلند على األسئلة اليت وجهتها إليها الدول األعضاء سلفاً           -١٦
وحيمي الدستور احلق يف حرية إنشاء      . احلقوق السياسية، فليست األحزاب السياسية حمظورة     

غري أن االنتخابات   .  يف إنشاء األحزاب السياسية واالنتماء إليها      اجلمعيات، الذي يشمل احلق   
لتويل املسؤولية يف سلك الدولة جتري مبقتضى الدستور على أساس اجلدارة الفردية وال جيوز              

          وقد َنـَسخ دسـتور     . بالتايل لألحزاب السياسية أن ترشح مرشحني يف االنتخابات الوطنية        
  .١٩٧٣أبريل / نيسان١٢كي املؤرخ  املرسوم املل٢٠٠٥عام 
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وفيما يتعلق مبؤسسات وسائط اإلعالم اململوكة لكيانات خاصة، ال توجد أي قيود              -١٧
فجميع الصحف واجملالت مملوكة لكيانـات      . على امللكية اخلاصة لوسائط اإلعالم املطبوعة     

رير قطاع وسائط   وقُدِّم إىل الربملان مشروع قانون بشأن وسائل االتصال يرمي إىل حت          . خاصة
  .٢٠١١نوفمرب /اإلعالم اإللكترونية ُيتوقَّع اعتماده بنهاية تشرين الثاين

أّما خبصوص الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             -١٨
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فإن سوازيلند بصدد النظـر يف مـسألة                

وفيما يتعلق حباالت   .  إليه وإىل مجيع ما تبقى من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          االنضمام
اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب، جيري موظفو إنفاذ القوانني التحقيق اجلنائي العادي            

ويف احلاالت اليت يتوافر فيها ما يكفي من األدلة، ُتباَشر اإلجـراءات            . يف مجيع حاالت القتل   
  . وجترى التحقيقات يف حاالت الوفاة داخل مراكز االحتجاز.اجلنائية
إن سوازيلند ليست دولة    . وفيما يتعلق باحلق يف احلياة، قال الوفد إن الدستور حيميه           -١٩
 يف الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            طرفاً

    إلزاميـة  ليـست   وعقوبة اإلعدام   . هي تطبق هذه العقوبة   ام و والرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعد    
 على البالغني املدانني بارتكاب جرمية القتـل دون تـوافر ظـروف             الوال جيوز احلكم هبا إ    

وقد ُنفِّذت عقوبة   .  مبقتضى حكم هنائي تصدره احملكمة العليا      الوال جيوز تنفيذها إ   . التخفيف
سوازيلند، يف الواقع، من الدول امللغية لعقوبة اإلعـدام         إن  . ١٩٨٣اإلعدام آخر مرة يف عام      

  .ممارسةً رغم أهنا مؤيدة لإلبقاء عليها قانوناً
أّما خبصوص جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة، فقد وضعت احلكومة مـشروع              -٢٠

 للمبـادئ املتعلقـة بوضـع       قانون يفعِّل عمل اللجنة بشكل كامل ويضمن أن تعمل وفقاً         
وهو معروض على جملس    ). مبادئ باريس ( الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       املؤسسات

  .٢٠١٢الوزراء وسُيعَرض على الربملان يف عام 
اليت شددت الدول األعضاء على بعضها يف  وفيما يتعلق بالثغرات والتحديات القائمة  -٢١

دويل وغريه من الـشركاء     ، تود سوازيالند أن تطلب دعم اجملتمع ال       األسئلة اليت قدمتها سلفاً   
املتعاونني ملواءمة قوانينها الوطنية مع أحكام الدستور والتزاماهتا الدوليـة يف جمـال حقـوق          

وهي تسعى إىل   . إن حكومة سوازيلند تدرك التحديات اليت تواجه اجلهاز القضائي        . اإلنسان
 دائـم   مواجهتها وتعمل بال كد من أجل إشراك اجلهات املعنية يف مـساعي إجيـاد حـل               

 على تعزيز حقـوق     وبينما تعي احلكومة أن التحديات اليت تواجه القضاء تؤثر سلباً         .لألزمة
  . مبدأ فصل السلطاتاإلنسان ومحايتها، تعاجل املسألة بنهج يراعي متاماً

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار      . ببيانات وفداً ٤٧خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٢

  .من هذا التقريريف الفرع الثاين 
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رحبت اجلزائر بالتدابري اليت اختذهتا سوازيلند ملواجهة التحديات احملددة يف تقريرهـا              -٢٣
الوطين، مبا يف ذلك من خالل خططها وبرامج عملها املتعلقة بإعمال حقوق دستورية، مـن               

 يف التعليم، وباجلهود الرامية إىل محاية الفئات املستضعفة ومكافحة          قبيل احلق يف احلياة واحلق    
وأشارت إىل أمهية الدعم املطلوب من      . اإليدز/الفقر وفريوس نقص املناعة البشري املكتسب     

  .وقدمت اجلزائر توصيات. اجملتمع الدويل
لك لوضعها  وقالت ليسوتو إن سوازيلند جديرة بالثناء إلعماهلا احلق يف التعليم وكذ            -٢٤

وأشادت بسياسات سوازيلند فيما يتعلـق      . ٢٠١١مشروع قانون رفاه الطفل ومحايته لعام       
وأعربت ليسوتو عن أملها يف أن تتحلى سوازيلند بالروح واحلـزم اللـذين             . بذوي اإلعاقة 

عاجلت هبما مسأليت احلق يف التعليم ومحاية الطفل يف التصدي للتحديات األخرى املطروحة              
  .حقوق اإلنسان وعن استعدادها لتبادل خرباهتا معهايف جمال 

والحظت كوبا أن الصعوبات االجتماعية واالقتصادية اليت تواجهها سوازيلند قـد             -٢٥
ورحبت بكون األولوية الرئيسية للدولة هي القضاء على الفقر املدقع، . تسببت يف زيادة الفقر  

ه من األمراض املعدية ومكافحة فريوس وكذلك جبهودها من أجل منع ومراقبة داء السل وغري    
والحظت كوبا  . ٢٠١٥نقص املناعة البشرية املكتسبة وضمان التعليم اجملاين العام حبلول عام           

 يف املائة من الوالدات قد مت مبساعدة مهنيني يف جمال الصحة وأن املالريـا قـد                 ٨٢أن حنو   
  .وقدمت كوبا توصيات. اخنفضت نسبة اإلصابة هبا

ت زمبابوي بإجنازات سوازيلند يف جماالت التعليم والصحة واألمن الغـذائي           وأشاد  -٢٦
  .وقدمت زمبابوي توصيات. والنهوض حبقوق املرأة

وقالت سنغافورة إن سوازيلند، رغم ما تواجهه من حتديات، قد أحرزت تقدماً يف               -٢٧
واستـصوبت  . ةاجلودجماالت مهمة من قبيل زيادة مستوى االستفادة من موارد مائية حمسنة            

اإليـدز يف خمططهـا     / األولوية ملسألة فريوس نقص املناعة البشري املكتسب       إعطاء سوازيلند 
  .وقدمت سنغافورة توصيات. الشامل للتنمية

غري أهنا الحظت أن . ورحبت فرنسا بالوقف االختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام     -٢٨
عن قلقها إزاء استخدام السلطات لقـانون       وأعربت  . األحكام بعقوبة اإلعدام ال تزال تصدر     

  .وقدمت فرنسا توصيات.  بشأن مكافحة اإلرهاب لتقييد حرية التعبري٢٠٠٨عام 
والحظت الصني بتقدير أن احلكومة وضعت استراتيجية وخطة عمل للحد من الفقر            -٢٩

د ال تزال والحظت الصني أن سوازيلن.  جبارة يف جمايل الصحة والتعليموأهنا قد بذلت جهوداً  
تواجه صعوبات يف جماالت من قبيل خفض معدل وفيات األمهات وأن عدم املساواة بـني               

وناشدت اجملتمع الدويل بأن يقدم إىل سوازيلند مساعدة فعالة حـىت           . اجلنسني ال يزال قائماً   
  .تتمكن من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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. جيابيـة يف جمـال التعلـيم األساسـي        وأحاطت اهلند علماً بإجنازات سوازيلند اإل       -٣٠
وشجعت سوازيلند على املضي يف تعزيز برنامج العالج الطيب اجملاين للمـسنني، ورحبـت              
بالشروع يف عملية صياغة مشروع القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان ومشروع مدونـة             

  .وحثت اهلند سوازيلند على تعزيز متكني املرأة. سلوك للهيئات القيادية
 يف تنفيذ اإلصالحات وأعربت عن وروتأسفت للقص. واعترفت كندا بقيمة الدستور   -٣١

ميقراطي ملمارسة حرية التعبري    حّيز د قلقها إزاء استمرار حظر األحزاب السياسية وعدم وجود         
كما أبدت كندا قلقها إزاء تقارير بشأن االسـتعمال املفـرط للقـوة             . وتكوين اجلمعيات 

وأشـارت إىل التحـديات الـيت       . اإلعدامات خارج نطاق القضاء   واالعتقاالت التعسفية و  
اإليـدز واألطفـال   /تواجهها سوازيلند فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري املكتـسب        

  .وقدمت كندا توصيات. املعرضني للخطر واحلالة االقتصادية والتمييز ضد املرأة
 جلهود احلكومة مـن     ونياً قان  يضع إطاراً  ٢٠٠٥والحظت موزامبيق أن دستور عام        -٣٢

وأثنت على سوازيلند إلنشائها جلنة حقـوق اإلنـسان         . أجل تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان    
وأشادت باحلكومة الستحداثها نظام جمانية التعلـيم األساسـي والرعايـة           . واإلدارة العامة 

ل وحثت احلكومة على مواصلة جهودها من أجل اعتماد مشروع قانون رفاه الطف           . الصحية
  .وقدمت موزامبيق توصية. ومحايته
 ٢٠٠٩والحظت هنغاريا بارتياح اعتماد السياسة الوطنية لشؤون الطفل يف عـام              -٣٣

وقالـت إن   .  من املعلومات بشأن اإلجنازات امللموسة اليت حتققت حـىت اآلن          وطلبت مزيداً 
ن اجلمعيـات  كما أن حرية التجمع وتكـوي    . سوازيلند تبقي على عقوبة اإلعدام يف قوانينها      

  .وقدمت هنغاريا توصيات. مقيدة بشدة
ورحبت غانا باملبادرات اليت اختذهتا سوازيلند لزيادة فرص التعليم اجملـاين ونـسبة               -٣٤

االلتحاق باملدارس ولضمان احلق يف الغذاء واملساواة بني اجلنسني وتوفري اخلدمات االجتماعية 
دستور ينص على مبدأ عدم التمييز، أشـارت  وبينما الحظت غانا أن ال    . ألشد الفئات ضعفاً  

كما أشارت إىل اسـتمرار ادعـاءات       . إىل استمرار ممارسات التمييز ضد املرأة يف سوازيلند       
  .وقدمت غانا توصيات. التعرض لالعتقال واالحتجاز عقب االحتجاجات السلمية

جتـار  وأشادت سلوفاكيا بسوازيلند إلنشائها فرقة العمـل املعنيـة مبكافحـة اال             -٣٥
 اعتماد السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنـسني والـسياسة          باألشخاص، واستحسنت أيضاً  

والحظت أن مثة ادعاءات مفادها أن الشرطة تـستخدم أسـاليب           . الوطنية لشؤون الطفل  
        وأعربت سلوفاكيا عن قلقها خبصوص قيود أُبِلـغ عنـها          . استنطاق منافية ألحكام الدستور   

حبرية التعبري، من قبيل ما جيري مبوجب قانون املنشورات احملظورة أو قانون قمـع      فيما يتعلق   
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. اإلرهاب
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وأعربت سويسرا عن فزعها إزاء االدعاءات الكثرية املتعلقة جبرائم اإلعدام خـارج              -٣٦
ـ               . ضحايانطاق القضاء والتعذيب اليت ارتكبتها قوات األمن وقالت إنه ينبغـي إنـصاف ال

والحظت أنه ال توجد أي أحزاب سياسية بسبب القيود القائمة وأن هيئات وسائط اإلعالم              
ومن املستحيل بالنسبة للنساء فتح حسابات مصرفية وتسجيل سـندات          . أيضاًقليلة  اخلاصة  
. كما أن استقالل جلنة حقوق اإلنسان غري مضمون وسبل الوصول إليهـا مقيـدة             . امللكية

  .وصياتوقدمت سويسرا ت
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء االنتهاكات املنهجية حلريـة التجمـع وتكـوين               -٣٧

وأعربت النرويج عن قلقهـا     . اجلمعيات يف سوازيلند، مبا يف ذلك بقمع األحزاب السياسية        
البالغ إزاء التقارير اليت تتحدث عن تفريق املسريات والتجمعات واالحتجاجـات الـسلمية             

وأبدت انزعاجها إزاء اعتماد احلبس . لك باستعمال العنف واالعتقال التعسفيبالقوة، مبا يف ذ
االحتياطي على نطاق واسع وسوء املعاملة والتعذيب املزعوم يف مراكز االحتجـاز التابعـة              

  .وقدمت النرويج توصيات. للشرطة
 وأثنت تركيا على جهود سوازيلند للتصديق على الصكوك الدولية األساسية حلقوق            -٣٨

ورحبت بإنشاء وحدة التنسيق الوطنية لشؤون الطفل مع لفت انتباه مجيع األطراف            . اإلنسان
. وأثنت تركيا على احلكومة إلنشائها جلنة مكافحة الفـساد        . ذات الصلة إىل صعوباهتا املالية    

وقدمت . جهودهامواصلة  ولفتت انتباه اجملتمع الدويل إىل أمهية الدعم املقدم إىل سوازيلند يف            
  .تركيا توصيات

ورحبت أستراليا بإحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة               -٣٩
مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              

. والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             
وحثت . جعت سوازيلند على حتسني وتعزيز جهودها إلرساء الدميقراطية وخدماهتا الصحية         وش

أستراليا سوازيلند على أن تتخذ خطوات خلفض املعدالت املرتفعة لسوء التغذية املزمن ووفيات             
وأعربـت عـن قلقهـا      . األطفال دون سن اخلامسة وأن تلغي عقوبة اإلعدام والعقاب البدين         

  .وقدمت أستراليا توصيات. لسجون والظروف السيئة السائدة فيهاخبصوص اكتظاظ ا
واستفسرت أملانيا عن اخلطوات اجلاري اختاذها للتغلب على مشكل حمدودية إمكانية    -٤٠

وأشارت إىل القيود املفروضة علـى      . احلصول على املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي      
         كما الحظت أملانيـا أنـه مل ُيـسجَّل يف          . ورةحرية التعبري، وخباصة قانون املنشورات احملظ     

 يف املائة من املواليد رغم أن هذا التسجيل هو السبيل للحصول على             ٣٠ سوى   ٢٠١٠عام  
واستفسرت عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة لـضمان         . مجيع اخلدمات العامة والتعليم   

  .وقدمت أملانيا توصيات. تسجيل مجيع املواليد
.  سلوفينيا على سوازيلند إلنشائها جلنة حقـوق اإلنـسان واإلدارة العامـة            وأثنت  -٤١

ورحبت سـلوفينيا بالدسـتور   . والحظت أنه تلَزم قوانني مواتية لتفعيل عملها بشكل كامل   
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وقالت إهنا ال تزال تشعر     . تغيريات كبرية فيما يتعلق بعدم التمييز وحبقوق املرأة       حدث  الذي أ 
واستفسرت عن التدابري   . ن املمارسات الثقافية التمييزية ضد املرأة     بالقلق خبصوص تقارير بشأ   

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. الالزمة املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني بشكل فعال
وقالت جنوب أفريقيا إن سوازيلند قد أشارت إىل وجود نقص يف املوارد يؤثر على                -٤٢

 واستوضحت عما إذا كان مثة إطار زمين لتنفيذ         .قدرهتا على ضمان حقوق اإلنسان ملواطنيها     
وأيدت جنوب أفريقيا التماس سـوازيلند      . القوانني اليت ال تزال تنتظر تصديق الربملان عليها       

وأشـارت إىل   . للمساعدة التقنية وبناء القدرات إلمتام تقاريرهـا إىل هيئـات املعاهـدات           
طراف عقـب زيـارة قامـت هبـا إىل        التوصيات اليت قدمتها بعثة رفيعة املستوى ثالثية األ       

سوازيلند، واستفسرت عما آلت إليه تلك التوصيات وعما إذا حقق تنفيذها أي نتائج ذات              
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. شأن
ورحبت الربازيل بإدراج سوازيلند ملسأليت القضاء على الفقر املدقع وضمان األمـن              -٤٣

، رغـم حتـدياهتا     ثمارات يف جمال الرعاية الـصحية      لالست الغذائي ضمن أولوياهتا وبزيادهتا   
 /والحظت أن انتشار فريوس نقص املناعة البشري املكتسب   . االجتماعية واالقتصادية اخلطرية  

ورحبت الربازيل بالتدابري املتخذة لتعزيز فرص احلـصول        . اإليدز يقتضي بذل جهود إضافية    
رار التمييز ضد املرأة والقيود املفروضة على       على التعليم اجملاين، ولكنها أبدت قلقها إزاء استم       

وقدمت . وحثت سوازيلند على أن تواصل اإلصالحات الدستورية      . احلقوق املدنية والسياسية  
  .الربازيل توصيات

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان واإلدارة            -٤٤
وأعربت عن قلقها البالغ ألن القوانني      . ة االجتار باألشخاص  العامة وفرقة العمل املعنية مبكافح    

واستفسرت عن الطريقة اليت ختطط . الرامية إىل تفعيل عمل اللجنة بشكل كامل مل ُتعتَمد بعد    
ودعت سوازيلند إىل   . هبا سوازيلند لضمان محاية حريات التجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري        

وقدمت . مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     أن حتمي حقوق املثليات واملثليني و     
  .الواليات املتحدة توصيات

وأشادت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا سوازيلند يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،              -٤٥
. وال سيما إدماج محاية حقوق اإلنسان يف الدستور، وإنشاء جلنة وطنية حلقـوق اإلنـسان              

  .ياتوقدمت إسبانيا توص
ويل والحظت السويد أن القوانني احمللية حتتاج إىل أن ُتواَءم مع الدستور والقانون الد              -٤٦

 أن استقالل جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة حمط تساؤل          وأقلق السويد . حلقوق اإلنسان 
 على أيضاًوأعربت السويد عن أملها يف أن جيري التصديق . وأن صالحياهتا تبقى غري واضحة    

الربوتوكوالت االختيارية للصكوك اليت صدقت عليها سوازيلند، وأبدت قلقها إزاء مـسألة            
  .وقدمت السويد توصيات. سن قانون قمع اإلرهاب
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وأشادت إندونيسيا بسياسة سوازيلند لضمان متتع األطفال باحلق يف التعليم اجملاين يف              -٤٧
ختفيف وطأة الفقر من خـالل اعتمـاد       وأشادت باجلهد املبذول من أجل      . املرحلة االبتدائية 

ونوهت باخلطوات املتخذة يف جماالت مـن قبيـل        . استراتيجية وبرنامج عمل احلد من الفقر     
وحثت . اإليدز/يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب     احلق يف الصحة، وخباصة فيما      

  . توصياتوقدمت إندونيسيا. إندونيسيا سوازيلند على أن تواصل جهودها اإلجيابية
. وأشادت سوازيلند باألسئلة والتوصيات املقدمة من طرف الدول األعضاء واملراقبني           -٤٨

ففيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أشار بعض البلدان إىل        . وشددت على بعض املسائل اليت أثاروها     
وكـرر الوفـد أن     . ، ينبغي أن تلغيها كليـاً     ١٩٨٣أن سوازيلند، وإن مل تنفِّذها منذ عام        

 ١٩٨٣ازيلند من الدول امللغية لعقوبة اإلعدام من حيث املمارسة وذكَّر بأنه مت منذ عام               سو
.  صدر فيهـا احلكـم باإلعـدام       ٤٥ حالة من أصل     ٤٢حتويل العقوبة إىل احلبس املؤبد يف       

وخبصوص حاالت يف القانون العريف تتعرض فيها املرأة للتهميش، أفاد الوفد بأن الدسـتور              
وباإلضافة إىل ذلك، سن    . ملرأة لألراضي بصرف النظر عن حالتها الزوجية      ينص على ملكية ا   

نظام تسجيل سندات امللكية الذي ميكِّن املرأة املتزوجة وفـق          ) تعديل( قانون   الربملان مؤخراً 
  .مبدأ تشارك املمتلكات من أن تسجل األراضي بامسها

ه مل يالَحـق حـىت اآلن أي        وفيما يتعلق مبسألة امليل اجلنسي، أفادت سوازيلند بأن         -٤٩
ومبا أن العامل يتطور، ستنظر سـوازيلند       . شخص بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بامليل اجلنسي      

وخبصوص مسألة التعذيب وحاالت اإلعـدام      . يف إمكانية اعتماد سياسة بشأن هذه املسألة      
خارج نطاق القضاء، شددت سوازيلند على أن أي شخص تعرض للتعـذيب حـر يف أن                

وجيري التحقيق يف مجيع حاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، مبا يف ذلك            . س اإلنصاف يلتم
وانني تنتظر فرصة وجود ق وخبصوص حقوق الطفل، أفاد الوفد ب     . الوفيات يف مراكز االحتجاز   

  .الربملان، من قبيل القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية والعنف املرتيلعلى عرضها 
لقـد  . اب السياسية، شددت سوازيلند على أهنا ليست حمظورة       وفيما يتعلق باألحز    -٥٠

 الذي كان حيظر األحزاب السياسية، ولكـن حريـة          ١٩٧٣وردت إشارة إىل مرسوم عام      
       . ٢٠٠٥تكوين اجلمعيات وحرية االنتماء إىل أي حزب سياسي حمميتان يف دسـتور عـام               

ه خالل االنتخابـات لـضمان       أن يستقطب وحيشد أنصار    الوما من التزام على أي حزب إ      
وخبصوص مسألة قانون قمع اإلرهاب، أشارت سوازيلند إىل أهنا،         . التمثيل املباشر يف الربملان   

بالنظر إىل معدل انتشار اإلرهاب، طلبت املساعدة من بلدان وشركاء متعاونني لوضع ذلك             
وقد . ن اجلمعيات وترى الدول األعضاء أن ذلك القانون ُيستخَدم لقمع حرية تكوي         . القانون

شددت سوازيلند على أهنا ستحتاج إىل مساعدة من الدول األعضاء يف مواءمة قانوهنا مـع               
اليت تلقتها من منظمة العمل الدوليـة يف        على غرار املساعدة    املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     

  .حقوق اإلنسان/وضع قوانني أخرى متعلقة بالعمالة
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نة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة، أشارت سوازيلند وخبصوص مسألة تفعيل عمل جل    -٥١
إىل بعض أوجه التقدم احملرز يف ذلك اجملال، من قبيل إنشاء تسعة مراكز أساسية للتحقيق يف                

 ُنِقلت من اإلدارة    وأفادت سوازيلند بأن عملية تسجيل املواليد قد      . انتهاكات حقوق اإلنسان  
وجيري تشجيع كل اآلباء على تـسجيل أبنـائهم،         . ممجيع األقالي  اإلدارات يف    املركزية إىل 

وميكن القيام بتلك العملية يف مكاتب وزارة الشؤون الداخلية اليت توجد يف مجيع املنـاطق،               
وخبـصوص أثـر    . وكذلك يف كل املستشفيات الرئيسية من خالل برنامج بدأته اليونيسيف         

 يف الر املوافقة على تلك الـسياسة إ   سياسة املساواة بني اجلنسني، ذكَّرت سوازيلند بأنه مل جت        
  .، ولكنها وعدت بأن تبلغ عن أثرها يف دورة االستعراض الدوري الشامل املقبلة٢٠١٠عام 
 يف دستورها ملسألة تعزيز ومحايـة       وأثنت األرجنتني على سوازيلند لتكريسها فصالً       -٥٢

  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان واحلريات
. د سوازيلند من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان          وأشادت أوروغواي جبهو    -٥٣

 املتعلـق   ٢٠١٠وشددت على التزام الدولة فيما يتعلق باألمن الغذائي ورحبت بقانون عام            
وأشارت أوروغواي إىل املمارسات الثقافية املنطوية على       . بالتعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي   

ت أوروغواي مبعاجلة الدستور ملسألة عدم التمييز،       وبينما رحب . التمييز ضد املرأة يف سوازيلند    
إزاء العقـاب   أعربت عن قلقها إزاء وجود التمييز الفعلي ضد أشد فئات األطفال ضـعفاً و             

  .وقدمت أوروغواي توصيات. ُيماَرس بشكل قانوينالبدين الذي 
 وشددت مجهورية الكونغو الدميقراطية على املساعدات االجتماعية اليت خصـصتها           -٥٤

. سوازيلند للمسنني باعتبارها تطورا مهماً يعزز حقوق اإلنسان االجتماعية يف القارة األفريقية      
والحظت أنه يوجد عدد من التناقضات بني القانون العام والقوانني العرفية احمللية وأن بعض              

ـ     . القوانني تتعارض مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       زم واستفسرت عن اإلجراءات اليت يعت
  .البلد اختاذها لتسوية تلك املسألة

ورحبت اململكة املتحدة باخلطوات اليت اختذهتا سوازيلند إلقرار الدميقراطية، وأعربت       -٥٥
عن أملها يف أن يسّوى مشكل الغموض الذي يلف وضع األحزاب السياسية حـىت يتـسىن                

يلند أن تعزز هبا تنفيذ     واستفسرت عن الكيفية اليت تعتزم سواز     . إجراء انتخابات حرة ونزيهة   
وحثـت اململكـة    .  من دستورها الذي ينص على حرية التعبري والتجمع السلمي         ٢٤البند  

  .وقدمت توصيات. املتحدة سوازيلند على أن حتقق يف االدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب
والحظ الكرسي الرسويل اجلهود اليت بذلتها سوازيلند لتحقيـق هـدف التعلـيم               -٥٦
تدائي اجملاين ولتعزيز فرص حصول املسنني على الرعاية الصحية ولتزويد السكان بامليـاه             االب

الصاحلة للشرب وللقضاء على آفة إصابة األطفال باإليدز، وأشار إىل أنه قد مت إنشاء مؤسسة   
 بعض التحديات الصعبة اليت تواجهها سوازيلند،       أيضاًغري أنه الحظ    . وطنية حلقوق اإلنسان  

وأعرب عن أمله يف أن     .  احلد من الفقر وتقليص معدالت وفيات األطفال واألمهات        من قبيل 
  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات. تنظيم احلمالتإنشاء برامج جديدة وجدوى تثبت 
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وأشاد املغرب بالنقد الذايت اجلريء الذي قامت به سوازيلند اليت دعت، ضمن مجلة               -٥٧
ألمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان إىل تقـدمي          أمور، جملس حقوق اإلنسان ومفوضة ا     

واستفسر عن والية جلنة حقـوق      . اإلرشاد والدعم إىل البلد يف جمال الوفاء بالتزاماته الدولية        
. اإلنسان واإلدارة العامة فيما يتعلق بتعزيز فرص الوصول إىل العدالة ومبنع تكرار االنتهاكات            

  .وقدم املغرب توصيات
يا إن التزام سوازيلند بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مسألة جـديرة           وقالت رومان   -٥٨

 ٢٠١٠وأشارت إىل السياسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني اليت اعُتِمدت يف عـام             . بالتنويه
وأبدت رومانيا  . وقالت إن املرأة ال تزال تعاين من القوانني واملمارسات املنطوية على التمييز           

املواَجهة يف توفري الرعاية واخلدمات لألطفـال اليتـامى أو املستـضعفني            وعيها بالتحديات   
وقالت إن العمل مـع     . إنشاء وحدات للرعاية على صعيد األحياء مسألة مفيدة       أن  واعتربت  

. آليات حقوق اإلنسان سيفيد يف حتديد مواطن الضعف ويف تعزيز مراعاة حقوق اإلنـسان             
  .وقدمت رومانيا توصيات

اليزيا باعتراف سوازيلند مبختلف التحديات اليت تواجهها يف جهودها من          وأشادت م   -٥٩
والحظت . أجل تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية ويف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          

 التدابري اليت اختذهتا سوازيلند فيما يتعلق بالقضاء علـى الفقـر وبتـوفري اخلـدمات                أيضاً
  .وقدمت ماليزيا توصيات. ايل الصحة والتعليماالجتماعية، وخباصة يف جم

لتحقيـق  سعياً   للخطوات امللموسة املتخذة     وأثنت أوغندا على حكومة سوازيلند نظراً       -٦٠
، من قبيل   والحظت بتقدير أن أشد األشخاص ضعفاً     . بالصحةاملتعلقة  األهداف اإلمنائية لأللفية    

وأثنت على احلكومة لسعيها مـن      . شفياتاملسنني وذوي اإلعاقة، معفيون من أداء رسوم املست       
  .وقدمت أوغندا توصية. أجل ضمان منح املواطنات محاية دستورية خاصة

وقالت التفيا إنه يوجد جمال لتحسني تعاون سوازيلند مع املكلفني بواليات يف إطار               -٦١
  .وقدمت توصية. اإلجراءات اخلاصة

ظم الصكوك الرئيـسية حلقـوق      ورحبت بوركينا فاسو بانضمام سوازيلند إىل مع        -٦٢
والحظت التدابري املتخذة لصاحل املسنني من قبيل نظـام املـستحقات للمـسنني             . اإلنسان

وأشادت بوركينا فاسو باجلهود اليت     .  للخدمات الطبية اجملانية للمسنني    ٢٠٠٥وبرنامج عام   
  .ينا فاسو توصياتوقدمت بورك. تبذهلا سوازيلند لتوفري التعليم لألطفال احملرومني من احلرية

وأعربت عن قلقها البالغ بشأن . ورحبت الربتغال مبوقف احلكومة التعاوين يف العملية   -٦٣
اإليدز وحالة األطفال امليـتمني  /احلجم املفزع النتشار فريوس نقص املناعة البشري املكتسب      

يف ذلـك   واستفسرت عما إذا كان البلد ينوي تعديل أحكام القانون، مبا           . بسبب هذا الداء  
قانون العقوبات، وذلك لالستعاضة عن عقوبة اإلعدام بأخرى ال تشمل ضـروب العقوبـة              

  .وقدمت الربتغال توصيات. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 أعلى مستوى ميكـن     حقيقوأشادت املكسيك باإلجراءات اليت اختذهتا سوازيلند لت        -٦٤
. ٢٠١٥دف تعميم التعليم اجملاين حبلول عـام        بلوغه من الصحة البدنية والعقلية ولتحقيق ه      

كما الحظت جهود سوازيلند للقضاء على األمراض املعدية وعلى املخاطر املتصلة بـاألمن             
ودعت املكسيك اجملتمع الدويل إىل أن يستجيب لطلبات املساعدة املقدمة يف الفصل            . الغذائي

  .صياتوقدمت املكسيك تو. اخلامس من التقرير الوطين لسوازيلند
ح وباء فريوس   وأشادت ترينيداد وتوباغو بسوازيلند لتنفيذها مبادرات ترمي إىل كب          -٦٥

وقالت إنه ال يزال مثة عمل ينبغي القيام بـه إلزالـة            . اإليدز/نقص املناعة البشري املكتسب   
يـة  اليت حتول دون معاملة املرأة معاملة تتسم باملساواة، وإن مثة ممارسات ثقاف           املوانع القائمة   

كما أن الدميقراطيـة يف سـوازيلند       . متنع سوازيلند من بلوغ املدى الكامل إلمكاناهتا      متييزية  
. ميكن توطيدها على حنو أفضل بالسماح بوجود نظام حلرية الفكر والتعبري أكثـر انفتاحـاً              

  .وقدمت ترينيداد وتوباغو توصيات
وهنـأت  . واإلدارة العامة ورحبت بوروندي بإنشاء اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان          -٦٦

 بشأن التعليم االبتدائي اجملاين وشجعت احلكومةَ يف جهودها مـن        سوازيلند على سنها قانوناً   
فال امليـتمني بـسبب     والحظت بارتياح أن سوازيلند تتكفل باألط     . أجل تنفيذ هذا القرار   

اإليدز، وال سيما بضمان متويل تعلـيمهم الثـانوي         /فريوس نقص املناعة البشري املكتسب    
  .وقدمت بوروندي توصية. وبإنشاء مراكز لإليواء على صعيد اجملتمعات احمللية

وأشادت موريشيوس بالتدابري اليت اختذهتا سوازيلند لتعزيز متتـع سـكاهنا حبقـوق              -٦٧
قبيل استراتيجيات احلد من الفقر وسياسات متعلقة باحلصول علـى الرعايـة            اإلنسان، من   

والحظـت  . الصحية والتعليم، مبا يف ذلك األدوات املدرسية وبـرامج اإلطعـام اجملانيـة            
موريشيوس حتديات سوازيلند املتعلقة بالتزامات اإلبالغ مبوجب املعاهدات، ودعت اجملتمـع           

          تعلقة ببناء القدرات وباملتطلبات التقنيـة الـيت ُحـدِّدت يف           الدويل إىل أن يقدم املساعدة امل     
  . من التقرير الوطين١١٢الفقرة 
ورحبت قطر بتصديق سوازيلند على عدة اتفاقيات وبنص الدستور على جلنة حلقوق      -٦٨

والحظت أن  .  جبارة لتعزيز حقوق اإلنسان    وقالت إن سوازيلند قد بذلت جهوداً     . اإلنسان
 لـضمان    جهوداً أيضاً خطة عمل ملكافحة الفقر وبذلت       ٢٠٠٨ند اعتمدت يف عام     سوازيل

  .وقدمت قطر توصيات. احلق يف التعليم ويف الصحة باعتماد خطط وبرامج
 بالتزام سوازيلند بضمان األمن الغذائي وباسـتراتيجية وبرنـامج          اورحبت بوتسوان   -٦٩

 ٢٠١٠ للمشاريع الزراعية، وبقانون عـام       عمل احلد من الفقر، اللذين زادا املبالغ املخصصة       
والحظـت  . املتعلق بالتعليم االبتدائي اجملاين وبفرقة العمل املعنية مبنع االجتـار باألشـخاص         

التحديات املتعلقة باحلد من وفيات األطفال واألمهات وفريوس نقـص املناعـة البـشري              
مـع الـدويل إىل سـوازيلند       وأعربت بوتسوانا عن أملها يف أن يقدم اجملت       . اإليدز/املكتسب
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املساعدة التقنية فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات وبوضع استراتيجية وخطـة             
  .عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان ومبواءمة القانون احمللي مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ق اإلنسان واإلدارة وقالت نيجرييا إن سوازيلند جديرة بكثري من الثناء ألن جلنة حقو  -٧٠
ورحبت . العامة تتمتع بصالحيات تقدمي استنتاجات بشأن الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان         

بالتزام سوازيلند بتحقيق األمن الغذائي وأشارت إىل سياسات احلكومة العديـدة يف هـذا              
  . للمكاسب اليت حققتها يف جمال التعليموأثنت نيجرييا على سوازيلند نظراً. الصدد
والحظت تشاد بارتياح القوانني والتدابري األخرى اليت وضعتها احلكومة، مبا يف ذلك    -٧١

كما الحظـت   . فيما يتعلق باحلصول على خدمَتي التعليم االبتدائي والرعاية الصحية باجملان         
ودعت اجملتمع .  يف املائة٣٠بارتياح معدل متثيل املرأة يف صفوف موظفي احلكومة الذي يبلغ         

 إىل أن يقدم إىل سوازيلند الدعم الالزم للتصدي للتحديات الكـبرية الـيت ال تـزال           الدويل
  .وقدمت تشاد توصية. تواجهها

والحظت مجهورية ترتانيا املتحدة بارتياح كبري اجلهود اليت تبذهلا سوازيلند لتعزيـز              -٧٢
الـدويل  ومحاية حقوق اإلنسان رغم التحديات الكبرية اليت تواجهها، وناشـدت اجملتمـع             

واعترفت باألمهية اليت تعريها سوازيلند ملسألة توفري خدميت التعليم والصحة باجملـان    . بدعمها
وقدمت مجهوريـة ترتانيـا     . اإليدز/وملعاجلة مشكل فريوس نقص املناعة البشري املكتسب      

  .املتحدة توصية
د يف جماالت   وأعربت الكامريون عن ارتياحها للنتائج امللموسة اليت حققتها سوازيلن          -٧٣

وأحاطت علماً بالتدابري التشريعية املتخـذة لتعزيـز        . التعليم والصحة والدميقراطية واحلريات   
وحثـت  . ومحاية احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    

الكامريون سوازيلند على أن تواصل تعزيز أنشطتها بغرض التغلب على كـل الـصعوبات              
  .دة يف تقريرها الوطيناحملد
. والحظت سوازيلند التوصيات واألسئلة البناءة اليت قدمتـها الـدول األعـضاء             -٧٤

وخبصوص اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام، أشارت إىل أن تلك املسألة ستتطلب إجـراء نقـاش           
سوازيلند وفيما يتعلق مبسألة التناقضات القائمة بني القوانني املدنية والعرفية، اعترفت           . وطين

تلك ولكنها ستحاول مواءمة .بأن بعض ممارساهتا الثقافية ميكن اعتبارها منافية حلقوق اإلنسان
وشددت على أن الدستور قد حدد املمارسات       . املمارسات الثقافية مع مبادئ حقوق اإلنسان     

ـ           التعالَج إ ال  اليت ينبغي أ   ارض بـني    بالقانون العريف بغية التقليل إىل أدىن حد من حاالت التع
وخبصوص مشروع  . وشددت سوازيلند على أن الدستور هو القانون األمسى يف البلد         . القانونني

 وفيمـا يتعلـق     .٢٠١٢قانون رفاه الطفل ومحايته، أفادت سوازيلند بأنه سُيعتَمد حبلول عام           
راجعة مبعاجلة مسألة التعارض بني القانونني العام والعريف، تعتزم احلكومة إعادة تفعيل جلنة م            
  .القوانني اليت ستضع القوانني العامة والعرفية بطريقة تفعِّل قيم الدستور وتوائم القانونني
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وخبصوص التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء              -٧٥
القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم، كـررت             

. هنا ستنظر يف مسألة التصديق على مجيع ما تبقى من معاهدات حقوق اإلنـسان             سوازيلند أ 
وخبصوص اجلرائم اجلنسية والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، قالت إن مشروع قـانون              
بشأن اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل ينتظر فرصة عرضه علـى الربملـان وإن وزارة العـدل             

وفيمـا يتعلـق    . ضمان اعتماد مشروع القانون يف الربملـان      ستتخذ مجيع التدابري الالزمة ل    
باستخدام العقاب البدين، ستنظر احلكومة يف مسألة سن قانون حيظر اسـتخدامه كعقوبـة              

وخبصوص مسألة إجياد أماكن يف املدارس لألطفال الذين يغادرون السجن يف . قضائية للبالغني
إلصالحية ستتخذ تدابري منها التحديد املبكر      الدراسي، قالت إن إدارة الدوائر ا     العام  منتصف  

وفيما يتعلق بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي تقارير إىل . هلؤالء األطفال بغية اختاذ إجراءات تصحيحية     
هيئات املعاهدات، اعترفت سوازيلند بالتحديات اليت تواجهها يف ذلك اجملال وطلبت بالتايل            

  .إلنساناملساعدة من املفوضية السامية حلقوق ا

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
نظرت سوازيلند يف التوصيات املدرجة أدناه املقدمة خالل احلـوار التفـاعلي              -٧٦

  :وتؤيدها
أن تصدق، يف سياق جهدها املتواصل لتحسني حالة الطفـل، علـى              -١-٧٦

 ١٩٩٣ الربوتوكوالت االختيارية لالتفاقية ذات الصلة وعلى اتفاقية الهاي لعـام         
  ؛)تركيا(بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان 

أن تسرِّع عملية التصديق على االتفاقيات الدولية الرئيسية اليت ستعزز            -٢-٧٦
  ؛)تركيا(تعاون حكومة سوازيلند مع اهليئات الدولية ذات الصلة 

ـ       -٣-٧٦ خاص ذوي اإلعاقـة  أن ُتتم عملية التصديق على اتفاقية حقوق األش
  ؛)إسبانيا(

  ؛)األرجنتني(أن تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٤-٧٦
أن توقع وتصدق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل           -٥-٧٦

بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتـاج املـواد اإلباحيـة              
الرتاعات املسلحة، وأن تصدق علـى اتفاقيـة األمـم          وبشأن إشراك األطفال يف     

  ؛)الربتغال(املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

__________ 

  .والتوصيات للتحريرمل ختضع االستنتاجات   **  
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 للمالحظات اخلتامية والتوصـيات     وفقاًأن تعتمد قوانني حتمي الطفل        -٦-٧٦
  ؛)هنغاريا (٢٠٠٦اليت قدمتها جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل يف عام 

لقوانني الوطنية، مبا يف ذلـك القـوانني        أن تنظر يف مسألة مواءمة ا       -٧-٧٦
العرفية، مع ضمانات احلماية املنصوص عليها يف دستور مملكة سوازيلند وكـذلك            

جنوب (مع أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها سوازيلند           
  ؛)أفريقيا
يق أن تسرِّع عملية اعتماد مشروع قانون رفاه الطفل ومحايته بغية توف        -٨-٧٦

القوانني والسياسات واملمارسات احمللية مع املعايري الدولية ملا فيه منفعـة الطفـل             
  ؛)رومانيا(

أن تضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان وأن تكثف            -٩-٧٦
  ؛)جنوب أفريقيا(جلهات املعنية األخرى املهتمة وا محلتها لتوعية العامة أيضاً
قوق اإلنسان واإلدارة العامة الـذي يـضمن        أن تسن قانون جلنة ح      -١٠-٧٦

  ؛)سويسرا(إليها لوصول السكان لرمسية اسبل الاستقالهلا و
أن تسن قوانني لتفعيل عمل جلنة حقوق اإلنـسان واإلدارة العامـة              -١١-٧٦

بشكل كامل وتزودها بالتمويل الكايف، وأن توضح واليتـها للمجتمـع املـدين             
  ؛)دة األمريكيةالواليات املتح(وللمجتمع الدويل 

 ملبادئ بـاريس،    أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل متاماً         -١٢-٧٦
  ؛)إسبانيا(وذلك باعتماد القوانني الالزمة 

 جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة      نحأن تكفل سرعة سن قوانني مت       -١٣-٧٦
 وفعالـة   صالحيات واضحة وموارد كافية لضمان متكنها من العمل بطريقة ميسَّرة         

  ؛)السويد(ومستقلة وحمايدة 
أن تسن مشروع القانون املتعلق بلجنة حقوق اإلنسان حىت يتـسىن             -١٤-٧٦

إنشاء مؤسسة وطنية مناسبة حلقوق اإلنـسان متوافقـة مـع مبـادئ بـاريس               
  ؛)إندونيسيا(

أن تعزز قدرة جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة يف جمـال إجـراء      -١٥-٧٦
 ملبادئ باريس، وذلك بغرض حصوهلا      وفقاًقالهلا وإطارها القانوين    التحقيقات واست 

  ؛)املكسيك(على اعتماد جلنة التنسيق الدولية 
أن تقدم الدعم إىل جلنة حقوق اإلنسان واإلدارة العامة لضمان سري             -١٦-٧٦

  ؛)قطر(عملها 
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أن تضع وتنفذ استراتيجية وطنية للقضاء على الوصم والتمييز اللذين          -١٧-٧٦
اإليدز، وأن حتـرص  /بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب تعرض هلما املصابون    ي

على أن حيصل األطفال امليتمون واملستضعفون على خدمات الرعايـة الـصحية            
  ؛)كندا(والتعليم ويتمتعوا باحلماية من العنف واالعتداء 

  ؛)إندونيسيا(أن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان   -١٨-٧٦
 وبرامج للتوعية والتثقيف يف ميدان تعزيز حقـوق         أن تعتمد خططاً    -١٩-٧٦

اإلنسان واحلريات األساسية، وأن تكفل متابعة وتنفيذ التوصـيات واملقترحـات           
  ؛)قطر(املقدمة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان 

أن تتخذ خطوات لتعزيز التعاون مع هيئات معاهدات األمم املتحدة،            -٢٠-٧٦
  ؛)النرويج(مي تقارير على حنو ما تطلبه هذه اهليئات مبا يف ذلك تقد

أن تتعاون بانتظام مع هيئات املعاهدات بتقدمي التقارير اليت ستمكنها            -٢١-٧٦
  ؛)تشاد(من رصد تنفيذ املعاهدات 

أن تواصل العمل من أجل القضاء على التمييز اجملتمعي ضد األطفال             -٢٢-٧٦
  ؛)غانا(ل الذين يعيشون يف املناطق الريفية ذوي اإلعاقة وأطفال الشوارع واألطفا

أن تكافح عدم املساواة بني اجلنسني واملمارسات املنطوية على التمييز            -٢٣-٧٦
إصالحات تشريعية لضمان املساواة بني الرجل واملرأة أمـام         اعتماد  وأن تنظر يف    

  ؛)الربازيل(القانون 
جيات ترمي إىل القـضاء     أن تعتمد، بدعم من اجملتمع الدويل، استراتي        -٢٤-٧٦

على أي ممارسة تنتهك حقوق املرأة مع إيالء اهتمام خاص ملنع أية أشـكال مـن                
العنف القائم على أساس نوع اجلنس واملعاقبة عليها والقضاء عليهـا وأن تزيـد              
اخلطوات املتخذة لضمان املساواة بني الرجل واملرأة أمام القـانون فيمـا يتعلـق              

  ؛)األرجنتني(اسية واالقتصادية واالجتماعية باحلقوق املدنية والسي
أن تعدِّل القانون املتعلق بالزواج وأحكامه املتعلقة بالسلطة الزوجيـة          -٢٥-٧٦

اليت تنتهك مبدأ املساواة، وذلك بتقييد حقوق من قبيل طلب القروض املصرفية أو             
  ؛)أوروغواي(موافقة الزوج اخلطية تستلزم اكتساب املمتلكات، اليت 

أن تنفذ مجيع التدابري الالزمة إلزالة التمييز ضد األطفال املنتمني إىل             -٢٦-٧٦
أشد الفئات ضعفاً، وذلك بتوفري اخلدمات االجتماعية بقدر أكرب وبطريقة أكثـر            

 وبإجناز برامج لزيادة الوعي باحتياجاهتم اخلاصة ومبـنحهم فـرص أكـرب             تركيزاً
  ؛)أوروغواي(للحصول على التعليم 
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تسن السياسات واإلجراءات الالزمة لدعم التنفيذ العملي للقوانني        أن    -٢٧-٧٦
  ؛)املكسيك(املتعلقة مبنع التمييز وبضمان املساواة القانونية للمرأة 

أن تضاعف اجلهود لتحقيق املساواة بني اجلنسني باعتماد هنج أكثـر             -٢٨-٧٦
ب العنف املرتيل    للتثقيف العام يف هذا اجملال مع تركيز خاص على علل وعواق           نظاماً

  ؛)ترينيداد وتوباغو(واالستغالل اجلنسي للمرأة 
  ؛)أستراليا(أن حتسِّن الظروف يف سجون سوازيلند وحمتجزاهتا   -٢٩-٧٦
أن تنظر يف مسألة تسريع عملية اعتماد مـشروع القـانون املتعلـق              -٣٠-٧٦

  ؛)الربازيل(بالعنف املرتيل 
ملة ملنع ومكافحة إيذاء األطفـال      أن تنظر يف مسألة اعتماد سياسة شا        -٣١-٧٦

  ؛)الربازيل(وإمهاهلم يف إطار األسرة 
أن تقوم حبمالت للتثقيف والتوعية لضمان اعتماد تدابري تأديبية بديلة            -٣٢-٧٦

  ؛)أوروغواي(للعقاب البدين تتوافق مع الكرامة اإلنسانية للطفل 
 مـشروع   أن تتخذ خطوات لضمان أن ُيَسنَّ دون مزيد من التأخري           -٣٣-٧٦

القانون املتعلق بالعنف املرتيل واجلرائم اجلنسية وغريه من مشاريع القوانني الراميـة         
  ؛)اململكة املتحدة( على الربملان إىل محاية حقوق املرأة املعروضة حالياً

أن تكثف الربامج التدريبية اخلاصة باملوظفني املسؤولني عـن إنفـاذ             -٣٤-٧٦
  ؛)اجلزائر(القوانني 

ن تضع برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان للمنتمني إىل اجلهـاز            أ  -٣٥-٧٦
القضائي وملوظفي إنفاذ القوانني، مبن فيهم موظفـو الـشرطة وقـوات األمـن              

  ؛)كندا(واملؤسسات اإلصالحية 
أن تتخذ تدابري ملموسة وفورية لضمان استقالل القـضاء وحيـاده             -٣٦-٧٦

  ؛)كندا(
ة لضمان خضوع موظفي إنفـاذ القـوانني        أن تتخذ اخلطوات الالزم     -٣٧-٧٦

  ؛)النرويج( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وفقاًواألمن للرقابة القانونية وعملهم 
أن تكفل سري عمل نظام قضاء األحداث يف سائر أرجاء البلد وترفع              -٣٨-٧٦

  ؛)ياسلوفين(سن املسؤولية اجلنائية إىل مستوى يتوافق مع املعايري الدولية املقبولة 
وال سيما   أن تزيد مستوى التركيز على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان،          -٣٩-٧٦

يف جماالت اعتقال املشتبه فيهم واستنطاقهم والتحقيق يف التقارير املتعلقة باالجتـار            
ـ باألشخاص، وذلك يف إطار الربامج التدريبية لقـوات أومبوت      و للـدفاع عـن   ف
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دوائـر املؤسـسة امللكيـة اإلصـالحية        سوازيلند والشرطة امللكية لسوازيلند و    
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

أن تسرِّع عملية حتسني نظم القضاء واملمارسة السياسية والـسجون            -٤٠-٧٦
  ؛)الكرسي الرسويل( للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان وفقاًوتدريب قوات الشرطة 

ين اجلمعيـات   أن تضمن حرية التعبري واحلق يف حرية التجمع وتكو          -٤١-٧٦
اللذين يقيَّدان بطبيعة احلال ملا فيه مصلحة الدفاع عن البلد واحلفاظ على األمـن              

  ؛)غانا(العام والنظام العام 
أن ختفف القيود التشريعية واإلدارية املفروضة على تسجيل وسـائط            -٤٢-٧٦

  ؛)سلوفاكيا(اإلعالم املستقلة وعملها بغرض توفري اجملال للتعددية اإلعالمية 
أن تيسر إنشاء هيئات وسائط اإلعـالم اخلاصـة بإزالـة العوائـق               -٤٣-٧٦

  ؛)سويسرا(التشريعية واإلدارية 
 يضمن حرية التعبري ووجـود وسـائط         شامالً  قانونياً أن تضع إطاراً    -٤٤-٧٦

  ؛)أملانيا(إعالم حرة 
أن حتترم حقوق مجيع مواطنيها يف حرية التجمـع وحريـة تكـوين               -٤٥-٧٦

ية التعبري، اليت يكفلها دستور سوازيلند والصكوك الدولية حلقـوق     اجلمعيات وحر 
اإلنسان، وال سيما بالسماح لنقابات العمال والكيانات السياسية ومجاعات اجملتمع          

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( دون تدخل احلكومة املدين بالتجمع سلمياً
ترينيداد (رية الصحافة    يضمن حرية التعبري وح     تشريعياً أن تضع إطاراً    -٤٦-٧٦

  ؛)وتوباغو
أن تواصل تنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية          -٤٧-٧٦

  ؛)كوبا (٢٠١٥للتقدم يف جمال إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 
أن تواصل وتعزز اجلهود اجلارية الرامية إىل زيادة الفـرص املتاحـة              -٤٨-٧٦

  ؛)كوبا(للحصول على خدمات الصحة والتعليم وحتسني جودهتا جلميع مواطنيها 
أن تنظر يف مسألة زيادة االستثمار يف قطاع الصحة للحد من ارتفاع              -٤٩-٧٦

معدل وفيات األطفال واألمهات وانتشار السل وغريه من األمراض املعدية وغـري            
  ؛)زمبابوي(املعدية 
لتنمية الريفية من خالل أفضل   أن تواصل زيادة االستثمار يف مشاريع ا        -٥٠-٧٦

  ؛)زمبابوي(املمارسات من قبيل متويل القروض الصغرى 
مداد باملياه الـصاحلة للـشرب، وال سـيما يف          اإلأن تواصل حتسني      -٥١-٧٦

  ؛)سنغافورة(املناطق الريفية، بدعم من اجملتمع الدويل 
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 أن ترعى وتواصل تطوير برامج الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة      -٥٢-٧٦
  ؛)سنغافورة(اإليدز ورعاية املصابني به وعالجهم /البشري املكتسب

أن حتسِّن الرعاية الصحية للرضع واألطفال واألشـخاص املـصابني            -٥٣-٧٦
  ؛)أستراليا(اإليدز /بفريوس نقص املناعة البشري املكتسب

أن تواصل تعزيز استراتيجيتها للحد من الفقر هبدف ضمان األمـن             -٥٤-٧٦
  ؛)جنوب أفريقيا( مجلة أمور أخرى الغذائي ضمن

أن توفر، يف سياق مكافحة اإليدز، الدعم وإمكانية احلصول علـى             -٥٥-٧٦
  ؛)الكرسي الرسويل(األدوية جلميع احملتاجني 

أن تواصل تقدمي خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف مرحلة ما قبـل              -٥٦-٧٦
  ؛)الكرسي الرسويل(الوالدة للحد من وفيات األمهات 

الكرسي (شعب اململكة   توفري املياه الصاحلة للشرب لكافة      أن تكفل     -٥٧-٧٦
  ؛)الرسويل

أن تقيِّم يف إطار محلة مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشري                -٥٨-٧٦
اإليدز واملالريا احتياجاهتا للمساعدة وتطلبها على وجه اخلصوص مـن          /املكتسب

  ؛)املغرب(منظمة الصحة العاملية 
  ؛)املغرب(يف مسألة إنشاء برنامج متكامل للتنمية البشرية أن تنظر   -٥٩-٧٦
أن تكثف عملية تنفيذ الربامج ذات األهداف اخلاصة لتحفيز النمـو             -٦٠-٧٦

االقتصادي والتنمية املولِّدة لفرص العمل ألشد قطاعات اجملتمع ضعفاً بصفة خاصة           
  ؛)ماليزيا(

ذائي والتغذية وفـرص    أن تعزز تنسيق السياسات يف جمال األمن الغ         -٦١-٧٦
احلصول على ما يكفي من مياه الشرب النظيفة واملأمونة ملن يعيش من الـسكان              

  ؛)ماليزيا(حتت عتبة الفقر بصفة خاصة 
أن تباشر محالت إعالمية بشأن فـريوس نقـص املناعـة البـشري               -٦٢-٧٦

ـ          /املكتسب ال اإليدز عرب وسائط اإلعالم واالتصال املباشر تتعلق بكيفية منع انتق
  ؛)الربتغال(الفريوس، أي باستعمال العوازل الطبية 

أن تكثف اجلهود الرامية إىل مكافحة الفقر وحتسني مستوى املعيـشة             -٦٣-٧٦
  ؛)قطر(

أن تنظر يف مسألة سن قانون يساعد، ضمن مجلة أمور، يف احتواء أو               -٦٤-٧٦
ري تقييد بعض السلوكات اليت تعزز انتشار مرض فريوس نقـص املناعـة البـش             

  ؛)مجهورية ترتانيا املتحدة(اإليدز الفتاك /املكتسب
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أن تواصل إعمال احلق يف التعليم للجميع مع إيالء عنايـة خاصـة               -٦٥-٧٦
  ؛)اجلزائر(إلعمال هذا احلق للبنات 

أن تكثف اجلهد الرامي إىل زيادة مستوى ارتياد البنات للمـدارس             -٦٦-٧٦
 متنع البنات مـن االلتحـاق باملـدارس         بتغيري العادات واملعتقدات التقليدية اليت    

  ؛)إندونيسيا(
أن تواصل البحث عن حلول لتمكني األطفال الذين تنقضي عقوبـة             -٦٧-٧٦

  ؛)بوركينا فاسو(الدراسي من متابعة دراستهم لعام حبسهم يف منتصف ا
أن تواصل اجلهود الرامية إىل وضع وتنفيذ الربامج الوطنية املتعلقـة             -٦٨-٧٦

  ؛)قطر(تعليم وجبودة التعليم يف مجيع املستويات يف سائر أرجاء البلد باحلق يف ال
أن تواصل عملها مع عملية االستعراض الدوري الـشامل والعمـل         -٦٩-٧٦

بالتعاون الوثيق مع اجملتمع املدين من أجل تنفيـذ التوصـيات املتمخـضة عنـها               
  ؛)النرويج(

 للحكومـة يف     شـريكاً  ع إشراك اجملتمع املدين بوصفه    يشجزيد ت أن ت   -٧٠-٧٦
  ؛)إندونيسيا(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

أن تواصل جهودها الرامية إىل كفالة حقـوق اإلنـسان األساسـية            -٧١-٧٦
  ؛)أوغندا(واجلوهرية ملواطنيها 

         أن حتدد احتياجاهتا فيما يتعلق باملساعدة التقنيـة واملاليـة لتـدارك              -٧٢-٧٦
  ؛)اجلزائر(مي تقاريرها إىل هيئات املعاهدات ما تراكم من التأخر يف تقد

أن تلتمس املساعدة التقنية من اجملتمع الدويل لوضـع اسـتراتيجية             -٧٣-٧٦
  ؛)موزامبيق(وخطة عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان 

أن تلتمس املساعدة التقنية والدعم من املفوضية الـسامية حلقـوق             -٧٤-٧٦
 ووكاالهتا ومؤسساهتا ذات الصلة، مبا يف       اإلنسان وغريها من هيئات األمم املتحدة     

  ؛)ماليزيا(ذلك إلعداد التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل هيئات املعاهدات 
أن تستفيد من الدعم التقين املقدم من املفوضية الـسامية حلقـوق              -٧٥-٧٦

  ).بوركينا فاسو(اإلنسان لوضع الصيغة النهائية لتقاريرها اليت فات موعد تقدميها 
ستنظر سوازيلند يف التوصيات التالية وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب             -٧٧

 /جمللس حقوق اإلنـسان يف آذار     التاسعة عشرة    يتعدى ذلك موعد عقد الدورة       العلى أ 
وسُتدَرج ردود سوازيلند على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الـذي   . ٢٠١٢مارس  

  :التاسعة عشرةرته سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دو
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أن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء            -١-٧٧
  ؛)فرنسا(القسري ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -٢-٧٧
بيَّن يف ذلك الـصك وأن تلغـي        وتنشئ اآللية الوطنية ملنع التعذيب على النحو امل       

 املتعلق بقمع اإلرهاب الذي جييز اسـتخدام الـشرطة          ٢٠٠٨أحكام قانون عام    
  ؛)فرنسا(للتعذيب 

أن تنظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد            -٣-٧٧
  ؛)هنغاريا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص       أن تصدق على الربوتوك     -٤-٧٧
  ؛)سويسرا(باحلقوق املدنية والسياسية 

أن تنضم إىل مجيع ما تبقى من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان،              -٥-٧٧
وخباصة الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول االختياري        

 والسياسية والربوتوكول االختيـاري     األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  ؛)تركيا(التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص            -٦-٧٧
  ؛)أملانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 

ق أن توقع وتصدق على ما تبقى من الصكوك الدولية األساسية حلقو            -٧-٧٧
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان وعلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل اخلـاص             -٨-٧٧
  ؛)سلوفينيا(باحلقوق املدنية والسياسية وأن تلغي عقوبة اإلعدام 

فاقيـة  أن تنظر يف مسألة االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري الت           -٩-٧٧
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة       

  ؛)الربازيل(مناهضة التعذيب ونظام روما األساسي 
أن ُتتم عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص            -١٠-٧٧

  ؛)إسبانيا(من االختفاء القسري 
ولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      أن تصدق على االتفاقية الد      -١١-٧٧

القسري وعلى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد             
أسرهم والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد            

  ؛)األرجنتني(املرأة 
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تعـذيب  أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة ال         -١٢-٧٧
  ؛)اململكة املتحدة(

أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب           -١٣-٧٧
  ؛)الكرسي الرسويل(

أن تنظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد            -١٤-٧٧
  ؛)رومانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين      أن تصدق على االتفاقية       -١٥-٧٧
  ؛)بوركينا فاسو(وأفراد أسرهم 

أن توقع وتصدق على الربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلاص           -١٦-٧٧
  ؛)الربتغال(باحلقوق املدنية والسياسية 

أن توجه دعوة دائمة إىل املقررين اخلاصني واألفرقة العاملة التابعـة             -١٧-٧٧
  ؛)النرويج(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لنظام 
أن توجه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس األمـم              -١٨-٧٧

  ؛)رومانيا(املتحدة حلقوق اإلنسان وتعزز تعاوهنا مع مجيع هيئات حقوق اإلنسان 
أن تنظر بروح إجيابية يف طلب الزيارة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين              -١٩-٧٧
زيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري وأن توجه يف هناية املطاف دعوة دائمـة               بتع

  ؛)التفيا(إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان 
أن تلغي دون تأخري األحكام التشريعية والتنظيمية اليت تنطوي علـى         -٢٠-٧٧

مع مبدأ املساواة بني اجلنـسني      التمييز ضد املرأة وأن تعتمد قوانني جديدة متوافقة         
على حنو ما تبينه اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت صـدقت               

  ؛)فرنسا(عليها سوازيلند 
أن تتخذ تدابري ملموسة إللغاء القوانني واملمارسات اليت تنطوي على            -٢١-٧٧

ة األراضي والـزواج    التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باملمتلكات وملكي         
  ؛)كندا(

أن تتخذ تدابري إضافية للقضاء على املمارسات الثقافية املنطوية على            -٢٢-٧٧
  ؛)غانا(التمييز 

أن تعدِّل القوانني السارية املفعول لتمكني النساء من فتح حـسابات             -٢٣-٧٧
  ؛)سويسرا(مصرفية وتسجيل سندات امللكية بأمسائهن 

 بة اإلعدام إىل عقوبة احلبس وأن تقـر وقفـاً         أن تواصل حتويل عقو     -٢٤-٧٧
  ؛)فرنسا ( لتنفيذ عقوبة اإلعدام بغرض إلغائها هنائياً فعلياًاختيارياً
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أن جترِّم التعذيب على وجه التحديد وتضع تدابري فعالة ملنعه واملعاقبة             -٢٥-٧٧
  ؛)فرنسا(على استخدامه 

لتنفيـذ عقوبـة    أن تضفي الصبغة الرمسية على الوقف االختيـاري           -٢٦-٧٧
  ؛)هنغاريا(اإلعدام باعتبار ذلك خطوة يف اجتاه إلغائها التام 

أن تعزز التدابري الرامية إىل منع مجيع أشـكال التعـذيب واملعاملـة        -٢٧-٧٧
الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك التدريب املناسب يف جمال حقوق اإلنسان ملوظفي             

ناة وتوفري سبل االنتصاف ورد     جة الكاملة لل  إنفاذ القوانني، مع احلرص على املساءل     
  ؛)سلوفاكيا(االعتبار للضحايا 

 للتحقيق يف مجيع الوفيات اليت تقع يف مراكز االحتجاز          أن تنشئ جلاناً    -٢٨-٧٧
  ؛)سويسرا(التابعة للشرطة الوطنية وللجيش ودوائر السجون وما إىل ذلك 

ات اإلعدام بغرض إلغائهـا      لتنفيذ مجيع عقوب    اختيارياً أن تقرر وقفاً    -٢٩-٧٧
  ؛)سويسرا(هنائيا 
  ؛)أستراليا(أن تتخذ مجيع اخلطوات إللغاء عقوبة اإلعدام   -٣٠-٧٧
  ؛)سلوفينيا(أن حتظر العقاب البدين يف مجيع املؤسسات   -٣١-٧٧
  ؛)الربازيل(أن تنظر يف مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام   -٣٢-٧٧
 وبة اإلعدام بغرض إلغائها الحقـاً      لتنفيذ عق   اختيارياً أن تفرض وقفاً    -٣٣-٧٧

وأن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق           
  ؛)إسبانيا(املدنية والسياسية 

أن تسن، على سبيل األولوية، قوانني جترِّم استخدام التعـذيب وأن             -٣٤-٧٧
وجـب اتفاقيـة مناهـضة      تضمن التحقيق احليادي والفعال متاشياً مع التزاماهتا مب       

  ؛)إسبانيا(التعذيب 
أن تسن قوانني تعرف وجترم التعذيب على وجه التحديد وتنص على             -٣٥-٧٧

  ؛)السويد(تدابري فعالة ملنع ومعاقبة أي انتهاكات 
أن جتري مراجعة عاجلة للقوانني واألنظمة واإلجـراءات املتعلقـة            -٣٦-٧٧

  ؛)السويد(سلحة النارية باستعمال موظفي إنفاذ القوانني للقوة واأل
  ؛)األرجنتني(أن تبذل كل اجلهود إللغاء تنفيذ عقوبة اإلعدام   -٣٧-٧٧
أن حتظر صراحةً وحبكم القانون العقاب البدين يف مجيـع اجملـاالت              -٣٨-٧٧

  ؛)أوروغواي(
  ؛)الكرسي الرسويل(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -٣٩-٧٧
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  ؛)رومانيا(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -٤٠-٧٧
 لتنفيذ عقوبة اإلعـدام بغـرض إلغائهـا          رمسياً  اختيارياً أن تقر وقفاً    -٤١-٧٧

  ؛)الربتغال(
أن تنظر بروح إجيابية يف مسألة إقرار وقف اختياري لتنفيذ عقوبـة              -٤٢-٧٧

  ؛)املكسيك(اإلعدام بغرض إلغائها 
  تبقي على عقوبة اإلعدام يف قانوهنا ما دام آخر تنفيذ هلذه العقوبة            الأ  -٤٣-٧٧

  ؛)بوروندي (١٩٨٣يعود إىل عام 
أن تنشئ وحدة مستقلة للنظر يف ادعاءات التعرض للتعذيب بغرض            -٤٤-٧٧

  ؛)سويسرا(تقدمي التعويضات إىل ضحاياه ومكافحة اإلفالت من العقاب 
أن تتخذ خطوات إلهناء حالة اإلفالت من العقاب علـى ممارسـات           -٤٥-٧٧

املة السيئة والتعذيب املزعوم لألشخاص يف      واملعالواسعة النطاق   احلبس االحتياطي   
مراكز االحتجاز التابعة للشرطة، وذلك بالتحقيق مع مجيع اجلنـاة ومالحقتـهم            

  ؛)النرويج(
 لتقصي احلقائق وأن حتقق مع مرتكيب جرمية التعـذيب  أن تنشئ جلاناً   -٤٦-٧٧

  ؛)اململكة املتحدة(ومنتهكي حقوق اإلنسان وتالحقهم 
ابري ملنع العنف ضد مجاعة املثليات واملثلـيني ومزدوجـي          أن تنفذ تد    -٤٧-٧٧

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من خالل التـدريب ومحـالت للتوعيـة             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

أن تزيل مجيع القيود التشريعية والعملية اليت تعيق ممارسـة احلقـوق              -٤٨-٧٧
 اليت تتعلق حبرية تكوين اجلمعيات والتعـبري،        املدنية والسياسية حبرية، وخباصة تلك    

وذلك بغرض السماح بإنشاء األحزاب السياسية واحتـرام احلريـات النقابيـة            
  ؛)فرنسا(

أن توائم القوانني الوطنية مع املعايري الدولية لضمان حرية التجمـع             -٤٩-٧٧
 وتكوين اجلمعيات، وخباصة فيما يتعلق باإلخطار بتنظـيم التجمعـات الـسلمية           

  ؛)هنغاريا(
 اللتزامـات  وفقاًأن توفر اجملال للتمتع السلس باحلق يف حرية التعبري          -٥٠-٧٧

  ؛)سلوفاكيا(البلد الدولية 
أن تنظر يف مسألة السماح بتسجيل األحزاب السياسية وإدارة عملها            -٥١-٧٧

وإدخال حريات سياسية أكرب من خالل انتخابات دميقراطية حرة ونزيهة وشـفافة            
  ؛)ياسلوفاك(
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أن تتخذ تدابري تشريعية لتيـسري وجـود األحـزاب الـسياسية              -٥٢-٧٧
  ؛)سويسرا(

أن توجِد بيئة مواتية للمجتمع املدين يتمتع فيها املواطنـون حبريـة              -٥٣-٧٧
 ملبـادئ   وفقاًممارسة حقوقهم الكاملة يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات          

لية مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       الدميقراطية ومتاشياً مع االلتزامات الدو    
  ؛)النرويج (١٩٧٣املدنية والسياسية، ويشمل ذلك إلغاء املرسوم امللكي لعام 

أو تقيد حريـة    /أن تتخذ خطوات فورية إللغاء القوانني اليت جترِّم و          -٥٤-٧٧
 التعبري واإلعالم، وخباصة القانون املتعلق بزرع الفتنة وممارسة األنشطة التخريبيـة          

وأحكام قانون قمـع اإلرهـاب    ) ١٩٦٨(وقانون املنشورات احملظورة    ) ١٩٣٨(
  ؛)النرويج) (٢٠٠٨(

، مبا يف ذلـك     التحول الدميقراطي أن تتخذ خطوات ملواصلة جهود        -٥٥-٧٧
  ؛)أستراليا(بسن قوانني تيسر تسجيل األحزاب السياسية 

  ؛)أفريقياجنوب (أن تعزز املؤسسات املنشأة حلماية الدميقراطية   -٥٦-٧٧
 وغريه من   ٢٠٠٨ قانون قمع اإلرهاب لعام      أن تلغي أو تعدِّل عاجالً      -٥٧-٧٧

  ).السويد(نصوص القوانني األمنية ملواءمتها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
  :ومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد سوازيلند  -٧٨

 التفاقيـة مناهـضة     أن متضي يف اجتاه تنفيذ الربوتوكول االختياري        -١-٧٨
التعذيب والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           
والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          

  ؛)أستراليا(املرأة 
أن تنظر يف مسألة اختاذ تدابري للقضاء على أشكال التمييـز ضـد               -٢-٧٨

  ؛)الربازيل(تمني إىل أقليات إثنية العمال املن
 حقوقأن تعزز قدرات اللجنة املستقلة يف جمال التحقيق يف انتهاكات             -٣-٧٨

 ومعاجلة ملفات تلك    ةلدولتابعة ل  وغري   ةلدولتابعة ل جهات فاعلة   اإلنسان من قبل    
االنتهاكات واإلبالغ عنها، ويشمل ذلك التحقيقات يف االدعاءات املتعلقة حباالت          

عتقال واالحتجاز التعسفية املتصلة باالحتجاجات اليت وقعت يف فصل الربيـع           اال
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

بني اجلنسية  أن تتخذ تدابري ملموسة لرتع صفة اجلرمية عن العالقات            -٤-٧٨
أشخاص متماثلي اجلنس وملنع التمييز القائم على أساس احلالة الزوجيـة وامليـل             

  ؛) املتحدة األمريكيةالواليات(اجلنسي 
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أن تعتمد التدابري السياسية والتشريعية الالزمة إلنشاء إطار خـاص            -٥-٧٨
للحماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي وأن تلغي مجيع القوانني الـيت جتـرِّم               

  ؛)إسبانيا(املمارسة املثلية وأن تنفِّذ محلة لزيادة الوعي العام هبذه املسألة 
قوانينها مع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان بإلغاء األحكام         أن توائم     -٦-٧٨

اليت قد ُتستخدم لتجرمي العالقة املثلية بني بالغني متراضيني، وأن تتخذ مجيع التدابري             
الالزمة لضمان التمتع باحلق يف أعلى مستوى للصحة ميكن بلوغه، وذلـك دون             

  ؛)الربتغال(ة متييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنساني
أن توضح وضع مجيع األحـزاب الـسياسية وتـستحدث نظـام              -٧-٧٨

  ).اململكة املتحدة(االنتخابات الدميقراطية املتعددة األحزاب 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -٧٩

نبغي تأويلها على أهنا قـد      وال ي . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  تشكيلة الوفد    
The delegation of Swaziland was headed by Chief Mgwagwa GAMEDZE, Hon. 

Minister, Acting Ministry of Justice and Constitutional Affairs and composed of the 
following members: 

• Mr. Jinno Nkhambule, Principal Secretary, Ministry of Justice and Constitutional 
Affars; 

• Mr. Sabelo MASUKU, Acting Chairman, Commission on Human Rights and Public 
Administration; 

• Mr. Mndeni VILAKAZI, Principal Crown Counsel, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs; 

• Mr. Phumlani DLAMINI, Prinicpal Crown Counsel, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs; 

• Mr. Mpumelelo SIMELANE, Legal Advisor, Children’s Unit, Deputy Prime 
Minister’s Office; 

• Ms. Thembayena DLAMINI, Ambassador/Permanent Representative, Permanent 
Mission of Swaziland, Geneva; 

• Mr. Lucky L. MSIBI, Counsellor, Permanent Mission of Swaziland, Geneva; 

• Mr. Alton S. LUKHELE, First Secretary, Permanent Mission of Swaziland, Geneva. 

    

  


