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تجمي ععل للمعلوم ععاه مفدت ععأل مفول ععية المع ع المت ععدة الس ععامية ل ق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (15ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  1/5والفقرة  5م مرلق ورار المجلس 21/16
سوازيلند
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيئاات اععاهاتاتو إلاراارا ات اةا ا و
مبا يف ذلك اعالحظات إلالتعليقات اعقتم من التإلل اععني و إليف تقارير اعفوض الساام ققاو
ارنسااا و إليف غااذ ذلااك ماان إلألاااامل ادماال اعت ااتة الرةي ا ذات الماال يف إلالتقرياار مقاات يف ا
مااوات تقيااتاحل اقاات اددماال لعااتد ال لماااتيف إللالطااالع ىلاال الاانم ال اما و يجرااال الراااوع
الوألاامل اعراعي يف إلال يتضمن التقرير أي آرا أإل إلاهاات نظار أإل ادرتاحاات مان اعفوةاي الساامي
ققو ارنسا خبالف ما يرد منها يف التقارير إلالبيانات العلني المادرة ىن اعفوةي يف إلهو يتبع
هي ا اعبااادل التوايهيا العاما الااا اىتمااتها حلا حقاو ارنسااا يف مقاارر 119/17يف إلداات
ذجكرت ىلل حنو منهج يف حوا هناي النم مرااع اععلومات الواردة يف التقريريف إلرإلىيت يف
ىتاد التقرير دإلري االستعراض إلالتطورات الا حتألت يف تلك الفرتةيف
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موال -المعلوماه الساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()1

 -1المعاهداه الدولية ل قوق اإلنسان

()2

اقال أألنا اجلول السا ق
التم ااتيمل أإل االنض ااما
أإل اةالف

االتفادي ا ا ا التإللي ا ا ا للقض ا ااا ىل ا اال
مجي ا ااع أ ا ا اا التميي ا اات العنم ا اار
()1969
العه ا اات ال ا ااتإل اة ا ااا ا اااققو
االدتمااادي إلاالاتماىي ا إلال قافي ا
()2004
العه ا اات ال ا ااتإل اة ا ااا ا اااققو
اعتني إلالسياسي ()2004
اتفادي القضا ىلل مجياع أ ا اا
التمييت ةت اعرأة ()2004
اتفادي مناهض التعذيب إلغذ من
ة ارإلمل اععامل ا أإل العقو ا القاسااي
أإل الال نساني أإل اعهين ()2004

ارا ا ا ا ا ارا ات اعت ا ا ا ا ااذة ع ا ا ا ا اات
مل يجمتّ ىليها/مل تجقب
االستعراض
الربإلتوكا ااوا االيتي ا ااار التفادي ا ا
حق ا ااو الطف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارتا
ادطفا اااا يف النتاىا ااات اعسا اال
()2012

الربإلتوكااوا االيتيااار ال اااق اعل اامل
العها ا اات الا ا ااتإل اةا ا ااا ا ا اااققو
اعتني إلالسياسي

الربإلتوك ا ا ا ا ا ااوا االيتي ا ا ا ا ا ااار التفاديا ا ا ا ا ا ا
الربإلتوكا ااوا االيتي ا ااار التفادي ا ا مناهض ا التعااذيب إلغااذ ماان ة ارإلمل
حق ا ا ا ااو الطف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي ا ا ا ااع اععامل ا ا ا ا ا ا ا ا ا أإل العقو ا ا ا ا ا ا ا ا ا القاس ا ا ا ا ا ا ا ا ااي
ادطفاااا إلاسااتطالا ادطفاااا يف أإل الال نساني أإل اعهين
البط ا ا ا ا ا ااا إليف اعا ا ا ا ا ا اواد ار احيا ا ا ا ا ا ا االتفادي ا ا ا التإللي ا ا ا قماي ا ا ا حقا ا ااو
()2012
مجيا ا ا ااع العما ا ا اااا اعه ا ا ا ااارين إلأف ا ا ا اراد
اتفادي ا حقااو اد ا ا
ارىاد ()2012

ذإل

أسرهل

االتفادي ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا قماي ا ا ا ا مجيا ا ا ااع
اد ا ا ا م اان االيتف ااا القس اار
(التوديعو )2007

اتفادي حقو الطف ()1995
الت فظ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات إل/أإل اتفادي ا حقااو الطف ا (ارىااال و
اعادة 4و )1995
ارىالنات

الربإلتوكا ااوا االيتي ا ااار التفادي ا ا
حق ا ااو الطف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارتا
ادطفا اااا يف النتاىا ااات اعسا اال
(ارىال و اعادة 3و )2012

ا ا ا ا ا ارا ات ال ا ا ا ا ا و اتفادي مناهض التعذيب إلغذ من الربإلتوك ا ا ااوا االيتي ا ا ااار التفاديا ا ا ا االتفادي ا التإللي ا للقضااا ىلاال مجيااع
إلالت قيقات إلارارا ات ة ارإلمل اععامل ا أإل العقو ا القاسااي حقااو اد ا ا ذإل ارىاد ا و أ اا التمييت العنمر و اعادة 14
()3
أإل الال نس ا ا ا اااني أإل اعهينا ا ا ا ا و اع ا ا ا ااادة اعادة )2012(6
العاال
اتفاديا مناهضا التعااذيب إلغااذ ماان
)2004(20
ة ا ا ا ا ا ا ا ا ارإلمل اععامل ا ا ا ا ا ا ا ا ا أإل العقو ا ا ا ا ا ا ا ا ا
القاسا ا ا ااي أإل الال نسا ا ا اااني أإل اعهين ا ا ا ا و
اعادتا  21إل22
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اقال أألنا اجلول السا ق

ارا ا ا ا ا ارا ات اعت ا ا ا ا ااذة ع ا ا ا ا اات
مل يجمتّ ىليها/مل تجقب
االستعراض

الربإلتوكوا االيتيار اعل مل العهت
الااتإل اةااا اااققو االدتمااادي
إلاالاتماىي إلال قافي

العه ا ا اات ال ا ا ااتإل اة ا ا ااا ا ا اااققو
اعتني إلالسياسي و اعادة 41
الربإلتوكااوا االيتيااار ادإلا اعل اامل
العها ا اات الا ا ااتإل اةا ا ااا ا ا اااققو
اعتني إلالسياسي
الربإلتوك ا ا ا ا ااوا االيتي ا ا ا ا ااار التفادي ا ا ا ا ا ا
القض ااا ىل اال مجي ااع أ ا ا اا التميي اات
ةت اعرأة
الربإلتوكا ا ا ا ااوا االيتيا ا ا ا ااار التفادي ا ا ا ا ا
حقااو الطفا اعتعلاامل اارارا تقاات
البالغات
االتفادي ا ا ا التإللي ا ا ا قماي ا ا ا حقا ا ااو
مجيا ا ا ااع العما ا ا اااا اعها ا ا اااارين إلأف ا ا ا اراد
أسرهل
االتفادي ا ا ا ا التإللي ا ا ا ا قماي ا ا ا ا مجيا ا ا ااع
اد ا من االيتفا القسر

 -1يف ىا 2014و جعت اللجنا اععنيا القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة ساواىيلنت ىلال
التمتيمل ىلل الربإلتوكاوا االيتياار التفاديا القضاا ىلال مجياع أ ا اا التمييات ةات اعارأة إلالنظار يف
التماتيمل ىلاال كا ماان االتفاديا التإلليا قمايا مجيااع اد ا ا ماان االيتفاا القساار إلاالتفاديا
التإللي قماي حقو مجيع العماا اعهاارين إلأفراد أسرهل()4يف
 -2إلالحظ فريمل ادمل اعت تة ال جقطر أ البلت دت ّت يف ىا  2012ىلال  29ا احل
دإللياحل مشلت رإلتوكوا مناع االجتاار اد ا ا و إلخبا ا النساا إلادطفاااو إلدمعاق إلاععادبا ىلياق
اع ّما التفاديا ادماال اعت ااتة ع اف ا اجلرعا اعنظما ىاارب الوطنيا و إلاتفاديا ايا إلتعتياات تنااوع
أ ا اا التعب ااذ ال ق ااايفو إلاالتفادي ا اعتعلق ا وس اااا حظ اار إلمن ااع اس ااتذاد إلتم ااتير إلنق ا مل ي ا
اعمتل ات ال قافي طر غذ م رإلى ()5يف

GE.16-03585

3

A/HRC/WG.6/25/SWZ/2

 -2صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
اقال أألنا اجلول السا ق
التم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتيمل
أإل االنض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااما
أإل اةالف

ارارا ات اعت ذة عت االستعراض

مل يجمت ىليها

اتفادي ا ا من ا ااع ارع ا ا ار ا ااادة
اجلماىي إلاععادب ىليها

نظ ا ا ا ا ا ا ااا رإلم ا ا ا ا ا ا ااا ادساسا ا ا ا ا ا ا ا
للم م اجلنااي التإللي
رإلتوكوا الذمو

()6

االتفاديت ا ااا اعتعلقت ا ااا وة ا ااع الالائا ا ا
()7
إلإلةع اد ا ىتع اجلنسي
اتفاديا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات اني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع ري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 12
آمل/أغسا ا ا ا ا ااط  1949إلالربإلتوكا ا ا ا ا ااوال
()8
ارةافيا ادإلا إلال اق اعل قا هبا

الربإلتوك ا ااوا ارةا ا ااايف ال ال ا ا ا
اعل ا ا ا اامل اتفاديا ا ا ااات اني ا ا ا ا
()9
لعا 1949

االتفادي ا ا ااات ادساس ا ا ااي عنظما ا ا ا العم ا ا ا ا
()10
التإللي
اتفاديتا منظم العم التإللي
()11
ردل  169إلردل 189
اتفادي م اف

التمييت يف حاا التعليل

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -3اىاارتف الفرياامل القطاار مبااا أحاارى البلاات ماان تقاات فيمااا يتعلاامل التمااتيمل ىلاال الما و
حتتياحل()12يف
الرايسي ققو ارنسا و ل نق الحظ أ تنفيذ هذ الم و ما ىاا ي
 -4إلالحااظ الفرياامل القطاار أنااق مل يجبااذا أ حهااود منهجا لإل ااالا القااانوق إلالسياسااا
موا ما ا القا اوان إلالسياس ااات الوطنيا ا يف الود اات اعناس ااب م ااع أح ااا التس ااتور و
يرما ا
ف إل ل سواىيلنت القيا عملي الا هتتف موا م دوانينها ماع أح اا التساتور إل ا و
حقو ارنسا ()14يف
()13

أ سواىيلنت دت أجإل يت يف ىا  2011رلطا ك من داانو
 -5إلأ ار الفريمل القطر
دمااع اررهااامل لعااا 2008و إلدااانو م اف ا الف ا إلادىماااا الت ريبي ا لعااا 1938و إلدااانو
اعطبوىااات اوظااورة لعااا 1968و إلغذهااا ماان الت اريعات ادمنيا و أإل تعااتيلها لتتفاامل مااع اععااايذ
التإلليا ا قق ااو ارنس ااا ()15يف إلأف اااد الفري اامل القط اار ا ا اق وما ا اارىت يف ى ااا  2015يف
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مرااع داانو دماع اررهاامل()16يف إلالحظات جلنا تطبيامل اععاايذ التا عا عنظما العما التإلليا أ
اق وم تع ّتا حالياحل دانو النظا العا لعا  1965أيضاحل()17يف

 -6إلالحظاات اللجنا اععنيا القضااا ىلاال التميياات ةاات اعارأةو قلااملو أ ىااتداحل ماان م اااريع
القوان إلالسياسات الا هلا ت ألذ ها ىلل حقو اعرأة مل يجعتمت عتو كم اريع القوان اعتعلق
ااالتإلا و إل دارة الرتكاااتو إلاجلرع ا ىاارب الوطني ا و إلالعم ا و إلاعساااىتة القانوني ا و إلاجل اراال اجلنسااي و
إلالعن اعنت و إلسياس ادراة يف إلأإل ات اللجنا ا تعتمات ساواىيلنت ىاااالحل م ااريع القاوان
إلالسياسات الا مل تعتمتها عت()18يف

 -7إلأها ت اللجن اععني القضا ىلل التمييت ةت اعرأة سواىيالنت أ تجن ئ جلنا حل عرااعا
القاوان كيماا ججتار حتلايالحل انسااانياحل لقاوان البلات طيا موا متهاا مااع أح اا اتفاديا القضاا ىلاال
مجيع أ اا التمييت ةت اعرأة()19يف
 -8كما أها ت اللجن اععنيا القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة ساواىيالنت أ تعتمات تعريفااحل
دانونياحل للتمييت ةت اعرأة يتسل ال موا إليتفمل مع أح ا االتفادي إلي م مجيع أسابامل التمييات
اوظورة()20يف
 -9إلأىر ت اللجن اععني القضا ىلل التمييت ةت اعرأة ىن أسفها د اعادة  )2(28من
دستور البلت تنم ىلل أ تاح التسهيالت إلالفر الالىم لتعتيت رفا اعرأةو من أاا ك ينهاا
من ىماا كام م اناهتا إلالنهوض التا نفسهاو مرهون مبت تاوفر اعاوارديف إلأها ات ساواىيلنت
أ ترااع هاذ اعاادة مباا يضامن تقياتها الطبيعا اعبا ارة لاللتاتا رىمااا اققاو اعقاررة مبوااب
االتفادي ()21يف
 -10إليف ى ااا 2011و ع ا ا الفري اامل العام ا ا اعع ااض مبس ا ا ل التمييا اات ة اات اع ا ارأة يف القا ااانو
إلاعمارسا ا رس ااال و سا اواىيلنت ا ا ادح ااا التمييتيا ا ة اات اعا ارأة يف د ااانو اجلنس ااي يف فوفقا ااحل
للمعلومات الواردةو عيّت هذا القانو ةت اعرأة عت ااىة من ها اجلنسي الساواىيلنتي د نااهاايف
إلأجفياات نااق إلفق ااحل لتسااتور ىااا 2005و حياامل لن نااا اعولااودين دب ا ىااا  2005داي ا س اواىيلنت
أإل ياراها دمل سواىيلنت أإل أ سواىيلنتي ىلل ادد اقموا ىلل اجلنسي الساواىيلنتي و يف
ح ا ا ال حيا اامل لن نا ااا اعولا ااودين عا اات ىا ااا  2005اقما ااوا ىلا اال اجلنسا ااي ال ذا كا ااا ادمل
سواىيلنتياحل()22يف
 -11إلأإل اات مفوةااي ادماال اعت ااتة السااامي ل ا إل الالائ ا س اواىيالنت مبااا يل ا ت تعااتي
داانو اجلنساي يف البلات لي ام ةاماناحل ي فا للطفا اعولاود يف دلايل البلات اقماوا تلقاايااحل ىلال
اجلنسااي الساواىيلنتي ذا كااا سيماابمي ىاات اجلنسااي خبااالف ذلااكو إلتعااتي اعااادت  43إل44
من دستورها حبي جيوى للنسا السواىيلنتيات نق اجلنسي أ ناااهن إل أىإلااهان ادااناب
ىلال دات اعسااإلاة ماع الراااا الساواىيلنتي إلالنظار يف اارا دراسا أإل استقماا لت تيات ىااتد
اد ا ىتع اجلنسي يف البلت()23يف
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 -12إلذكاارت مفوةااي ادماال اعت ااتة السااامي ل ا إل الالائ ا و فيمااا يتعلاامل مبنااع حاااالت
انع ااتا اجلنس ااي إلاق اات منه اااو أ الت ا اريع ال ااوطض ذا الم اال م ااا ىاا ال يفا ا دايليا ااحل إلف ااا حل تام ا ااحل
التتامات سواىيلنت القانوني التإللي ()24يف
 -13إلالحظ اات مفوة ااي ادم اال اعت ااتة الس ااامي ل ا ا إل الالائا ا أ م اان اعرتق ااب ى اارض
م ارإلع دااانو اللجااو لعااا  2015ىلاال الربعااا يف اعسااتقب القرياابو إل مل حيااتد تاااريني معا
لذلك حىت اآل يف إلأ ادت اعفوةي سواىيلنت ردرارها تعريفاحل اتياتاحل عفهاو ‘الالاائ‘ إلأح امااحل
حقو الالائ إلإلااباهتل()25يف
اتيتة
 -14إلالحظاات مفوةااي ادماال اعت ااتة السااامي ل ا إل الالائا أ اعااادة  15ماان م ارإلع
حرم ااا الالائ ا إلملتمس ا اللج ااو و تعس اافاحلو م اان اق اامل يف حري ا
د ااانو اللج ااو د اات ت ا د
التنق ا و ف إل اات ا تت اايمي س اواىيلنت علتمس ا اللج ااو إلالالائ ا موا اال التمت ااع حبري ا التنق ا
إلاردام يف البلت إلفقاحل اللتتاماهتا التإللي ()26يف
 -15كما أإل ت مفوةي ادمل اعت تة السامي ل ا إل الالائا ا تاتر ساواىيلنت مباتأ
ممل الطف الفضلل يف م رإلع دانو اللجو لعا  2015ك ل معمال يف مجياع أح اماقو
إلتجتمج يف اع رإلع النم ال ام للمادة  )1(3من اتفادي حقو الطف ()27يف

جي  -اإلطار المؤسسي والبنية الساسية ل قوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
دارة مساا حقاو ارنساا يف ساواىيلنت تاتي يف ايتماا
 -16أفاد الفريمل القطر
()28
إلىارة العتا إلال إل التستوري يف
 -17إل ينمااا أإلةاامي الفرياامل القطاار أ التسااتور يجن اائ ىااتداحل ماان اع سسااات الرايسااي اععني ا
حبقو ارنساا و مباا فيهاا ‘مفوةاي حقاو ارنساا إلاردارة العاما ‘و ذكار أ الواااا الرايساي
هلااذ اعفوةااي ت اام الت قياامل يف انتهاكااات حقااو ارنسااا و إلتل ّق ا ا اإل الظلاال إلالفساااد
إل سا ااا ة اسا ااتعماا السا االط أألنا ااا تا ااو اعنما اابو إلاختا اااذ ارا ا ارا ات اعناسا ااب لتم ا ا يمي ها ااذ
االنتهاكات إل نماف ة اياها()29يف
تركياات ىااتة تو اايات ااادرة ىاان ىملي ا االسااتعراض الااتإلر
 -18إلأ ااار الفرياامل القطاار
ال ااام ادإلا لس اواىيلنت ىلاال تعتياات دااترات ‘مفوةااي حقااو ارنسااا إلاردارة العام ا ‘ إلأدااهااا
الوايف إلاستقالهلا إل طارها القانوق لضما اتفادها مع اعبادل اعتعلقا مبركات اع سساات الوطنيا
لتعتياات إل اي ا حقااو ارنسااا (مبااادل اااري )و و ا هااذ اعفوةااي م سس ا حل إلطني ا ققااو
ارنسا ()30و فالحظ الفريامل أ أمانا اعفوةاي دات جىاتىت يف ىاا  2015تعيا رااي تنفياذ
هلا إلموا لل إل القانوني إلألالأل أيمااي لف م حاالت حقو ارنسا يف إلأةاف الفريمل
العا م مبا ا لتيادة م اني الو وا ليق()31يف
القطر أ م تب اعفوةي دت نجق
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 -19إلالحظاات اللجن ا اععنيا القضااا ىلاال التميياات ةاات اعارأة أ ‘إلحااتة اعساااا اجلنساااني
إلادسري ‘ دت جرفعت هي لياحل دارة مب تب نااب راي الوىرا و ل ّان يسااإلر اللجنا دلامل ا
اتة نقاام ماوارد هااذ اردارة ماان الناحيا الب اري إلاعاليا ىلاال حاات ساوا يف إلأإل اات اللجنا ا
تااوفر س اواىيلنت ردارة اعساااا اجلنساااني إلادس اري مااا ي ف ا ماان م اوارد اري إلمالي ا ()32يف إلداات
الفريمل القطر تو ي مماألل ()33يف
أ س ا اواىيلنت د اات تل ّق اات يف ى ااا  2011تو اايات ا ا
 -20إلأ ااار الفري اامل القط اار
()34
اس اات تارت اس ا ارتاتيجي إليط ا ا ىم ا ا إلطنيت ا ا ققا ااو ارنسا ااا إلاىتماد ا ااا و ف إل ا اال ا ا
تساات ترت ساواىيلنت اآلليا الوطنيا لتنفيااذ السياسااات الوطنيا و إلتضااف ىليهااا الطااا ع اع سسا و
إلتضع الميط النهااي ل من االسرتاتيجي إليط العم الوطنيت رهنا العن و إلاالسرتاتيجي
إليط ا العما اعتعلقت ا اقماي ا االاتماىي ا و إلسياس ا ادراة ا و إلتعتمااتهاو إلتنفااذهايف إلأإل اال
الفري ا اامل القط ا اار أيضا ا ااحل تنفي ا ااذ الق ا ااانو ال ا ااوطض ردارة ال ا ا اواررت إلتعتي ا اات اهليئا ا ا الوطنيا ا ا ردارة
ال واررت()35يف

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه
 -1حالة اإلبالغ
هيئ اععاهتة

اعالحظات اةتامي اعتراا
يف االستعراض السا مل

جلن القضا ىلل التمييات آذار/مارس 1997
العنمر

آيا اار تقريا اار داج اات منا ااذ آي ا ا ا ا ا اار اعالحظ ا ا ا ا ا ااات
حال ار الغ
اةتامي
االستعراض السا مل
-

-

ت ا ا ا ا ا ير تق ا ا ا ا اات التقري ا ا ا ا اار
اجل ااامع للتق ااارير اة ااام
ى ا اار التاس ا ااع ى ا اار
منذ ىا 2006

اللجن ا ا اععني ا ا ا اااققو
االدتم ااادي إلاالاتماىي ا
إلال قافي

-

-

-

ت ير تقت التقرير ادإل
منذ ىا 2006

اللجنا ا ا ا اععني ا ا ا ا حبق ا ا ااو
ارنسا

-

-

-

ت ير تقت التقرير ادإل
منذ ىا 2005

اللجنا ا ا اععنيا ا ا القض ا ااا
ىلل التمييت ةت اعرأة

-

2012

كوى/يوليق 2014

حي ا موىاات تقاات التقرياار
ال ال يف ىا 2018
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هيئ اععاهتة

اعالحظات اةتامي اعتراا
يف االستعراض السا مل

آيا اار تقريا اار داج اات منا ااذ آي ا ا ا ا ا اار اعالحظ ا ا ا ا ا ااات
حال ار الغ
اةتامي
االستعراض السا مل

جلن مناهض التعذيب

-

-

-

ت ير تقت التقرير ادإل
منذ ىا 2005

جلن حقو الطف

أيلوا/سبتمرب 2006

-

-

ت ا ا ا ا ا ير تق ا ا ا ا اات التقري ا ا ا ا اار
اجلامع للتقاارير ال ااق
الرا ااع منااذ ىااا 2011
ت ا ا ير من ااذ ىا ااا 2014
تق اات التقريا ارين ادإلليا ا
اعتعلق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالربإلتوكوا
االيتي ا ا ا ا ا ا ااار التفادي ا ا ا ا ا ا ا ا
حق ا ا ااو الطف ا ا ا ا ا ا ا ا
ا ا ا ا ا ا ا ارتا ادطف ا ا ا ا ا ا اااا يف
النتاىا ا ا ا ا ا ا ا ااات اعسا ا ا ا ا ا ا ا اال
إلالربإلتوك ا ا ااوا االيتي ا ا ااار
التفادي ا ا حق ا ااو الطف ا ا
ا ا ا ا ا يا ا ا ا ااع ادطفا ا ا ا اااا
إلاس ا ا ااتطالا ادطف ا ا اااا يف
البطا إليف اعواد ار احي

اللجنا ا ا ا اععني ا ا ا ا حبق ا ا ااو
اد ا ذإل ارىاد

-

-

-

ت ير تقت التقرير ادإل
منذ ىا 2014

 -21أإل اات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة ا تنظاار س اواىيلنت يف التماااس
اعسااىتة التإلليا إلأ تفياات ماان اعساااىتة التقنيا يف اساات تارت إلتنفيااذ رنااامج ااام يهااتف
تنفيذ تو يات اللجن إلأح ا االتفاديا ك ا يف كماا أها ات اللجنا ساواىيلنت أ توا ا تعاإلهناا
مع الوكاالت اعت مم عنظوم ادمل اعت تة إلالربامج التا ع للمنظوم ()36يف
اجعت ىلاال حتتياات احتياااهتااا ماان اعساااىتة
 -22إلأإلةامي الفرياامل القطاار أ ساواىيلنت داات ج ا ّ
التقني إلاعالي لتتاتار التا ير اعساتمر يف تقات التقاارير هيئاات اععاهاتاتو إلىلال االساتفادة
م اان ال ااتىل التق ااض اعق اات ليه ااا م اان مفوة ااي ادم اال اعت ااتة الس ااامي قق ااو ارنس ااا يف هن ااا
تقاريرها الا ت ير تقتعها()37يف
 -23إلأإل اال الفري اامل القط اار ا ا تجن اائ س ا اواىيالنت آليا ا لر اات حق ااو ارنس ااا تقوده ااا
اق وم ا و لضااما التقيّاات االلتتامااات إلالتو اايات التإللي ا اعتعلق ا حبقااو ارنسااا و إلتنفي ااذهاو
إلتقت تقارير هنا()38يف
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 -2الردود فلى طلباه المتابعة الم ددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

اعالحظات اةتامي
موىت التقت

هيئ اععاهتة

اعوةوع

اللجنا ا ا اععنيا ا ا القض ا ااا ىل ا اال 2016
التمييت ةت اعرأة

اىتماد تعري دانوق للتمييت ةت
اع ا ا ارأة يتس ا اال ال ا ااموا اجل ا ا اراال
()39
اجلنسي إلالعن اعنت

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة
دىوة داام

تاريني التقت
-

()40

اقال أألنا اجلول السا ق

اقال الراهن

ال

ال

التيارات اعضطلع هبا
التيارات اعوافمل ىليها من حي اعبتأ
التيارات اعطلومل اراؤها

حري التعبذ

استقالا القضاة إلاوام
ميا ال رمل اع مون إلالمرف الم
حري الرأ
اعما ات اع َهمل

ال ا ااردإلد ىل ا اال رس ا اااا االدى ا ااا إلالن ا ااتا ات يالا الفرتة ديت االستعراضو أجرسلت مثاني الغاتيف إلردت اق وم ىلل الغ إلاحتيف

العاال

جي  -التعاون مل مفولية الم المت دة السامية ل قوق اإلنسان
 -24يف ىااام  2014إل2015و أَإلفاات اع تااب اردليم ا للجنااومل ادفريق ا عفوةااي ادماال
اعت تة السامي ققو ارنسا ع ا حل ساواىيلنت ليقات ليهاا الاتىل التقاض فيماا يتعلامل انتهاا
النهج القاال ىلل حقو ارنسا يف طاار ىما ادمال اعت اتة للمسااىتة ار/اايا  /طار اراك
ادمل اعت تة إل رامج أير خمتارة تا ع لنمل اعت تة()41يف
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ثالثا -تنفيع االلتزامعاه الدوليععة المتعلقعة ب قععوق اإلنسعانع مععل مرافعاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
ملف -المساواة وفدم التمييز
 -25الح ااظ الفري اامل القط اار أ أح ااا الفم ا الرا ااع م اان التس ااتور ت اانظل اعس اااا اعتعلقا ا
الرا إلاعرأة فيما يتم اقموا ىلل اجلنساي االتإلا
اجلنسي و إلتنم ىلل معامل خمتلف
()42
إلنق اجلنسي النّ َسب إلالتناىا ىن اجلنسي يف

أ سواىيلنت أجإل يت يف اساتعراض ىاا  2011مبرااعا مجياع
 -26إلأ ار الفريمل القطر
السياس ااات إلالت ا اريعات الوطني ا ا الا ااا تنته ااك مب ااتأ اعس اااإلاة إلىا اات التميي ااتو إل لط ااا ادح ا ااا
الت ريعي إلالتنظيمي الا كيّات ةات اعارأةو إلاىتمااد داوان اتياتة إلفقااحل عباتأ اعسااإلاة ا اجلنسا
إلىت التمييت ىلل الن و اعب ّ يف اتفادي القضا ىلل مجيع أ اا التمييت ةت اعرأة()43يف

 -27إلالحظت اللجن اععني القضا ىلل التمييت ةت اعرأة اجلهاود الاا تباذهلا ساواىيلنت مان
أاا ا التم اات للت ااتيات اعتم اال ت ا اريعها اعتعل اامل اجلنس ااي و ل نه ااا أىر اات ى اان دلقه ااا د
التستور إلدانو اجلنسي كليهماا يتض ّامنا أح امااحل حتار اد ناا اعولاودين مان أ ساواىيلنتي إلأمل
أانيب من اجلنسي ()44يف
 -28إلذكاار الفرياامل القطاار أ البلاات مل يجقا ّار أ ىمليااات ااالا ت اريع إلسياسااا إلطني ا
منهجي عوا م مجيع القوان إلالسياسات مع مبتأ اعسااإلاة إلىات التمييات ىلال الن او اعاذكور يف
التستور إلاع يت يف اتفادي القضا ىلل مجيع أ اا التمييت ةت اعرأة()45يف
 -29إلإلفق ااحل عااا أفاااد ااق الفرياامل القطاار و ال ت اتاا معظاال النسااا ي اوااهن ىقبااات يف اقمااوا
ىلاال ادراة ا يف اا الق اوان إلاهلياكا العرفي ا يف فرم اني ا حمااوا اع ارأة ىلاال ادراة ا مبواااب
نظااا مل ي ا ادراة ا التقلياات تعتماات اىتماااداحل كب اذاحل ىلاال ممارسااات ف اراد التىمااا التقليااتي
تواهها أ سياسات إلطني لنراة ()46يف
إلدواىتهل إلديمهل إلأح امهلو إلال تنظمها أإل ّ
 -30إلأإل اات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة ا تجلط ا س اواىيلنت ادح ااا
التمييتيا ا اعنم ااو ىليه ااا يف التس ااتور إلد ااانو اجلنس ااي ()47يف كم ااا أإل اات اللجنا ا رلط ااا مب ااتأ
الساالط التإلاي ا لضااما كتّااع اع ارأة اانف ادهلي ا القانوني ا الااا يتمتّااع هبااا الرا ا ر ارا العقااود
إل دارة اعمتل اتو إلكذلك د تقاة أإل ختضع للمقاةاة()48يف
 -31إلس اااإلر اللجن ا ا اععني ا ا القض ااا ىل اال التميي اات ة اات اع ا ارأة دل اامل ىا ت ا ا اعمارس ااات
إلالتقالياات ال قافي ا الضااارة إلاعوادا القاام ا ىلاال الساالط اد وي ا إلالقوالااب النمطي ا اعتعلق ا ااتإلر
اع ارأة إلالرا ا إلمس ا إلليتهما يف ادساارة إلاثتمااعيف إلحّاات اللجن ا س اواىيلنت ىلاال ت ي ا اهودهااا
ارىالمي ا إلغذهااا لت قي ا اجلمهااور إل ذكااا إلىيااق القوالااب النمطي ا اعواااودة القاام ا ىلاال نااوع
اجلن طي القضا ىليها()49يف
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باء -ال ق لي ال ياة وال رية والم الشخصي
 -32ساااإلر اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة دلاامل ا ا اراال القت ا الب ااع
إلمجااع أا اتا أاسااادهن ماان أا ا اساات تامها
اعرت ب ا حب امل النسااا إلالفتيااات اعمااا ات اااعهمل َ
دغ اراض الطقااوسو ف إل اات ا تجن اائ س اواىيلنت ىلاال إلاااق ىاا ا سااجالحل إلطني ااحل لن ا ا
اعما اعهمل إلتوفر اقماي للنسا إلالفتيات اعما ات ق()50يف
ىن أ إلتذة أىماا العن
 -33إلذكر الفريمل القطر أ حما ات ال رط الوطني ت
(إلال سا اايما العن ا ا اجلسا اات إلاجلنس ا ا ةا اات النسا ااا إلادطفا اااا) ال ت ا اتاا مرتفع ا ا ارتفاى ا ااحل غا ااذ
مقبوا()51يف
 -34إلس اااإلر اللجنا ا اععني ا القض ااا ىل اال التميي اات ة اات اع ارأة دل اامل ااالن د م ا ارإلع د ااانو
م اف ا اجلاراال اجلنسااي إلالعنا اعناات داات انقضاال موىاات اىتماااد دنااق مل حيم ا ىلاال اعوافق ا
اعل ي و ف ّت اللجن سواىيلنت ىلل تار هذا اع رإلع يف اورة داانو دإل متيات مان التا يذ
إلةما مشولق()52يف
 -35كمااا حّاات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة س اواىيلنت ىلاال ن ااا آلي ا
اارس
تنساايمل إلطنيا معنيا ظاااهرة العنا تتم ا إلاليتهااا يف التعاما مااع مجيااع أ ا اا العنا (اع)53ما َ
ةت النسا إلالفتيات إلتنسيمل اجلهود الوطني الرامي منع هذ الظاهرة إلالقضا ىليها يف
اجع
 -36إلحّاات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة س اواىيلنت أيض ااحل ىلاال أ ت ا ّ
اارس ة اات النس ااا إلالفتي اااتو إلتض اامن
ىل اال ار ااالغ ى اان ح اااالت العنا ا اعن اات إلاجلنسا ا اعم ا َ
الت قياامل الفعاااا يف ال ا اإل اعقتما إلمعادبا اجلجناااة اتا ات تتناسااب إلاسااام اجلاار اعرتَ اابو
إلتتمت ل قاف ارفالت من العقامل()54يف
 -37إلس اااإلر اللجنا ا اععنيا ا القض ااا ىل اال التميي اات ة اات اعا ارأة دل اامل ا ا االنت ااار الواس ااع
قاااالت تعاّارض الفتيااات يف اعااتارس لإليااذا إلالعنا اجلنسا ماان اانااب اععلما إلىناات ذهاااهبن
منااع ممارس ا مجي ااع
اعترس ا إلىااودهتن منه اااو ف إل اات ا تعتم اات س اواىيلنت تااتا ذ ترم ا
أ ا اا اريااذا إلالعن ا اجلنس ا ةاات الفتيااات يف اعااتارس إلالقضااا ىلاال مجيااع هااذ اد ا اا
إلةما معادب اجلجناة عقو ات مناسب ()55يف
 -38إلالحظاات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة اسااتمرار ىاات كفاي ا اع ا إل
للنسااا إلالفتيااات القاطنااات يف اعناااطمل البعيااتة ىاان العا اام إلاسااتمرار تع ا ّذر م اني ا إل ااوهلما
ليه ااو ف ّاات اللجن ا س اواىيلنت ىلاال حتقياامل ال مركتي ا اعراكاات اجلامع ا لل ااتمات إلاع ا إل حبي ا
تتوىع يف أداليل البلت ادر ع من أا ةما ك ّ ان النساا إلالفتياات ةا ايا العنا مان الو اوا
ّ
()56
ليها يف
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 -39إلساإلر اللجن اععني القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل ىا نقام الاربامج اهلادفا
التماات للبط ااا و مب ااا يف ذل ااك ارامج اىت اتاا البط ااا و ف إل اات ا تق اات س اواىيلنت يان ااات ى اان
الربامج القاام اهلادف التمت للبطا إلىما ينفذ مان ارامج الىتاتاا البطاا تساتهتف النساا
الراغبات يف تركق()57يف
أ س اواىيلنت تل ّقاات أألنااا استعراةااها ادإلا تو اايات ا
 -40إلأ ااار الفرياامل القطاار
حقااو الطفا تركاات ىلاال التعجي ا ر ااتار م ارإلع القااانو اعتعلاامل حبماي ا الطفا إلرفاهااق إلىلاال
تعتيت اددا الوايف لنظا دضا ادحتارت يف البلت لضما إلفااق اععايذ التإللي اعقبول ()58يف
 -41إلالحااظ الفرياامل القطاار أ ساواىيلنت أدحاات يف ىااا 2012و اتفاديا حقااو الطفا يف
ت ا اريعاهتا الوطنيا ا و س ا ّان د ااانو ايا ا الطفا ا إلرفاه ااقو لت سا ا ارط ااارين الق ااانوق إلاع سسا ا
الالىم قماي الطف يف إلينم هذا القاانو ىلال طاافا ىريضا مان تاتا ذ ايا الطفا و ت ام
ن ا هياك إلطني إلهياك حتمعي حمليا قمايا الطفا إلرىايتاق إلتعتيتهااو إل ن اا نظاا لقضاا
ادحتارت يراى احتيااات الطف و إل اي ادطفاا من مجيع أ اا اريذا إلاالستطالا()59يف
 -42إلإلفقا ااحل ع ااا أف اااد ااق الفري اامل القط اار و م ااا ىاا تنفي ااذ د ااانو ايا ا الطفا ا إلرفاه ااق يواا ااق
حتااتياتيف فااذكر أ الربإلتوكااوالت اعل قا القااانو مل تجساات ترت عااتو إلأ القطاىااات اق وميا
ال كتلك كلها القترة ىلل تنفيذ إل/أإل اعوارد الالىم لذلكو إلأ ىملي تنفيذ تفتقر ىمليا
تنسيمل إلر ت مركتي دوي ()60يف
 -43إليف ى ااا 2013و طلب اات جلنا ا اةا اربا اععنيا ا تطبي اامل االتفادي ااات إلالتو اايات مبنظما ا
العم التإللي سواىيلنت توةيمي ما ذا كانت دت جرفعت اواكل أ دضايا تتعلمل اعمارس
للس ا رة اعسااماة "ك اوليال" )(kuhlehlaو إلتقاات معلومااات ىاان التااتا ذ اعتّ َ ااذة رلطااا
العرفي ا ّ
ادمار اردار الساواىيلنت رداال  6لعاا  1998رةيااحلو إلهااو ادمار اعتعلاامل وااااب الساواىيلنتي
االمت اا لنإلامر القاةي اع ارك يف ادىماا ارلتامي و كالتراى ارلتامي و إلأىماا التعري اعضرة
الرت ا ا و إل ا ّامل الط اار إل اايانتها إل ايته اااو إله ااو أم اار إلاا ااب ارنف اااذ إلخمالفت ااق توا ااب العق ااامل
عقو ات تيتة()61يف
-44
مالام ا
اللجنا
ادإلسا

إلساااإلر اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة دل امل ا ىاات إلاااود تااتا ذ
جتا ّار العقو ا البتني ا إلكنااع اساات تامها يف مجيااع ادإلسااا و إلخبا ا اعااتارسو ف إل اات
ا حتظاار ساواىيلنت العقو ا البتني ا إلتعتماات تااتا ذ هتااتف لطااا اساات تامها يف مجيااع
إلأ ت جع ىلل است تا أ اا الت ديب غذ العنيف ()62يف

رحبات اللجنا اععنيا القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة اىتمااد البلات داانو حظار
 -45إل ينما ّ
االجتااار اد ا ا إلهتريااب اد ا ا يف ىااا 2009و أإل اات ا ت ّا س اواىيلنت اجلهااود
اعبذإلل ا ا ععاجل ا ا ادسا اابامل اجلذري ا ا لالجتا ااار النسا ااا إلالفتيا ااات إلتضا اامن رد االىتبا ااار للض ا ا ايا
إل دمااهن يف اثتمع()63يف كما أإل ت اللجنا مبضااىف اجلهاود الراميا حتقيامل التعااإل ال نااا
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تتيت ساواىيلنت اجلهاود
إلاردليم إلالتإل عنع االجتار اد ا ()64يف إلأيذاحلو أإل ت اللجن
التوىوي الا تساتهتف الت اجيع ىلال ار االغ ىان ااراال االجتاار اد ا ا إلال ا اعب ّ ار
ىن النسا إلالفتيات ة ايا االجتار()65يف

جي  -إوامة العدل وسيادة القانون
أ تو اايات ىااا  2011داات رّكااتت ىلاال إلةااع تااتا ذ حمااتدة
 -46أ ااار الفرياامل القطاار
()66
إلحيتتاق إلحتسا أحاواا الساجو إلمراكات االحتجااى و فالحاظ
إلفوري ت ف اساتفالا القضاا ت
مااا ذلتااق اق وم ا م ا يراحل ماان اهااود لت س ا مسااتو ال اافافي يف تعي ا اعااواف القضااااي يف
إلت م هذ اجلهود ارىال ىان منا اب أر عا دضااة يف او ما العلياا إلتعييانهلو ليمابمي ىاتد
دضاهتا  17داةياحلو إل مل ي ن ينهل نسا ()67يف
 -47إلالحظ الفريمل القطر أ سياسا اعسااىتة القانونيا إلم ارإلع داانو اعسااىتة القانونيا
مل يجعرةا عت ىلل حل الوىرا للموافق ىليهما()68يف

 -48إلساإلر اللجن اععني القضا ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل د ساواىيلنت تفتقار نظاا
للمس اااىتة القانوني ا ا إلد تعقي اات ارا ا ارا ات القانوني ا ا إلهب ااظ الرس ااو القانونيا ا إلتع ا ا ّذر م اني ا ا
القضاا يف إلأإل ات اللجنا ا ت فا
الو اوا اجلطارايف اواااكل حتاوا دإل احت اا النسااا
القضااا
ساواىيلنت للنسااا و إلخبا ا اعنتميااات الفئااات اورإلما و م انيا االحت ااا الفعلا
يف مجيااع أحنااا البلاات()69يف إلأإل اال الفرياامل القطاار رن ااا مرفاامل إلطااض لتقاات اعساااىتة القانوني ا
قيادة اق وم إل تموي منها لتعتيت م اني احت ا الفقرا إلةعاف اقاا القضاا و إلأإل ال
كذلك وةع الميط النهااي لسياس اعساىتة القانوني إلاىتمادها()70يف
 -49إلالح ااظ الفري اامل القط اار أ سا اواىيلنت د اات أجإل اايت ي ااالا االس ااتعراض ادإلا ت يا ا
ال اربامج التتريبي ا اعواه ا اعااواف اعس ا إلل ى اان نفاااذ القااانو إلاس اات تارت إلتنفيااذ ارامج
تتريبي ا يف حاااا حقااو ارنسااا تسااتهتف أىضااا القضااا إلمااواف نفاااذ القااانو و مباان فاايهل
دوات ال رط إلدوات ادمن إلموافو السجو ()71يف
 -50إل اعرت اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة ااالقلمل ىا مااا إلرد ماان تقااارير
تفيت نق مرت يب اراال دت الفتيات إلالنسا اعما ات اعهمل جحياا َكمو ىلال ااراال أدا يطاورة
ماان ا اراال القت ا و كرقااا ادذ البااتق اجلساايلو فتمااتر ىلاايهل أح ااا خمفف ا لاات دانااتهليف
إلأإل اات اللجنا ا تضاامن ساواىيلنت الت قياامل الفعاااا يف مجيااع ال ا اإل اعتعلقا ااالعن ةاات
النس ا ااا إلالفتي ا ااات اعم ا ااا ات ا اااعهمل إلمقاة ا اااة اجلن ا اااة إلتودي ا ااع اا ا اتا ات مناس ا ااب ىل ا اايهل ىن ا اات
دانتهل()72يف

 -51إلإلفقااحل عااا أفاااد ااق الفرياامل القطاار و مااا ىاا نظااا دضااا ادحااتارت كمااا هااو
إلمل ججيَر لق أ تقييل ام ()73يف

GE.16-03585

حاات كبااذ

13

A/HRC/WG.6/25/SWZ/2

دال -ال ق لي الزواج وال ياة السرية
 -52حّت اللجن اععنيا القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة ساواىيلنت ىلال اختااذ تاتا ذ دانونيا
فعال قظر ىإلا ادطفاا إل/أإل التإلا اركرا إلالقضا ىليق إل لطا تعتد التإلاات()74يف
 -53إلساااإلر اللجنا اععنيا القضااا ىلاال التميياات ةاات اعارأة دلاامل ا قااا ساواىيلنت ىلاال
اعقرر مبواب دانو الطال إلىت توفر معلومات ىن أألر االدتماد ىلل اعارأة
مبتأ "التقمذ" ّ
أألنااا تقساايل اعمتل ااات التإلاي ا و إلال ساايما مااىت ألباات التقمااذ ىلاال اع ارأة يف دىااو الطااال يف
إلأها ا اات اللجن ا ا س ا اواىيالنت أ تفم ا ا ا ا أسا اابامل الطا ااال القاام ا ا ىلا اال التقما ااذ إلتوىيا ااع
اعمتل ات التإلاي ()75يف

هاء -حريععة التعبيععر وتكععوي الجمعيععاه والتجمععل السععلمي وال ععق لععي المشععار ة لععي
ال ياة العامة وال ياة السياسية
أ التو يات الا دجتمت ساواىيلنت يف ىاا  2011ت ام
 -54أ ار الفريمل القطر
مااا يل ا ت ةااما اح ارتا حاامل اع اواطن الس اواىيلنتي كاف ا يف حري ا التجمااع إلت ااوين اجلمعيااات
إلالتعب ااذو إلال س اايما الس ااماا لنقا ااات العم اااا إلاجلماى ااات السياس ااي إلمجاى ااات اثتم ااع اع ااتق
ااالتجمع س االمياحل إلختفي ا القي ااود الت اريعي إلارداري ا اعفرإلة ا ىل اال تس ااجي إلس اااا ارى ااال
اعستقل إلىملها إلاست تارت طار دانوق ي ف حري إلساا ارىال ()76يف
 -55إلأ ااارت منظما ادماال اعت ااتة للرت يا إلالعلاال إلال قاف ا (اليونسا و) أ حريا التعبااذ
م ّرسا ا يف اع ااادة  24م اان دس ااتور سا اواىيلنت إلال جي ااوى تقيي ااتها ال ذا ك ااا ذل ااك حفااا ااحل ىل اال
مماااا الااتفاع الااوطض أإل الس االم العام ا أإل النظااا العااا أإل اآلدامل العام ا أإل الم ا العام ا يف
ال أ اعلك يتمتع سلط مطلق للتتي يف اققو التستوري إلتعليقها حسب تقتير ()77يف
 -56إلأإل ت اليونس و تنفذ سواىيلنت اق ل التساتور اعتعلامل حبريا التعباذ تنفياذاحل تامااحل
حري تتاإلا اععلومات يتفمل مع اععايذ التإللي ()78يف
قر دانوناحل
إلتج ّ
 -57إل ع أر ع م لف واليات يف طار ارارا ات اةا رسال متا ع البلات ا
ادىااا احتجاااى الساايت تااوالق ماسااي وو حمااام حقااو رنسااا و تعساافياحل إل دانتااق إلحبسااق انفرادي ااحل
سبب ممارستق حقق اع رإلع يف حري الرأ إلالتعبذ()79يف
 -58إلالح ااظ الفريا اامل القط اار أ السا اايت ماسا ااي و إلالم ا ا ف ي ا ا م اااكو و دا اات أجدينا ااا يف
إلح ال ىلال كا منهماا الساجن عاتة طويلا عمارساتهما
كوى/يوليق  2014تهم هان او ما ج
()80
حقهما يف حري الرأ إلالتعبذ تا مقاالت تنتقت القضا يف
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 -59إلالحظت اليونس و أ الت هذ يجع ّت ارماحل انااياحل( )81يف سواىيلنت إلأنق ال إلااود لت اريع
ا حريا تااتاإلا اععلوماات()82و ف إل ات ا تجلطا ساواىيلنت جتاار الت اهذ إلتجترااق يف دااانو
متق يتفمل مع اععايذ التإللي ()83يف
 -60إلذك اارت اليونسا ا و أ سا اواىيلنت نقا ا ا ا ا في إلاح ااتة رايس ااي و إلد اات أا اااىت ه ااذ
متإلن آلدامل اعهن و إلمن ََثو ع نها االةطالع بعض مها هيئات التنظيل الذا ()84يف
النقا ّ

 -61إلالحظاات اليونس ا و أ جلن ا ال ا اإل ارىالمي ا س اواىيلنتو إله ا هيئ ا تنظ اايل ذا
تت ا ل ماان ا في إل ىالمي ا آي ارينو داات جسااجلت رةي ااحل يف ىااا  2011عاات اهااود ااذلتها
اعنظمات ارىالمي اولي طواا  14ىاماحل()85يف
اعريما للعما ساواىيلنت ال يتجااإلى
 -62إلالحظ الفريمل القطار أ ىاتد اوطاات ارذاىيا ّ
حمط ذاىي إلاحتةو ديني إلمملوك للتإلل و حي ال يتاا الفضا ارذاىا اثتمعا مقيّاتاحليف إلىلال
الاارغل ماان ااواى حمااوا إلساااا ارىااال اعطبااوع ىلاال تاراييم يا ا و مااا ىاا ارتفاااع مسااتو
يقوض استقالهلا()86يف
الردا الا كارسها أاهتة التإلل ىلل إلساا ارىال ّ

 -63إلإلفقااحل عااا أفاااد ااق الفرياامل القطاار و مل جحياارى البلاات أ تقاات ياجاذكر يف حاااا حريا التجمااع
إلت ا ااوين اجلمعيا ااات ذ ال ت ا اتاا ادح ا اتامل السياسا ااي حمظا ااورة إلال ي ا اتاا دادهتا ااا مه ا ا ّتدين دإلم ا ااحل
اعالحق ا القضااااي مبوا ااب دااانو النظااا الع ااا إلدااانو دمااع ارره ااامل إلدااانو م اف ا الف ا
إلادىماا الت ريبي ()87يف

 -64إلالح ااظ الفري اامل القط اار أ تس ااجي اا ااتالف النقا ااات السا اواىيلنت م اار حت ّق اامل
عااض التقاات حنااو ىماااا حري ا التجمااع لت سااي ت ا يالت نقا ي ا ىمالي ا إلأ اق وم ا ترااااع
حالياحل اعبادل التوايهي للسلو أألنا االحتجااات العام ()88يف
 -65إلالحظاات اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة أ اعااادة  86ماان التسااتور
حتاتد حما التم يا النساااا يف الربعاا نسااب  30يف اعااا إلأىر ات ىاان دلقهاا د هااذا اق اال
التستور مل يجن ّفذ تنفيذاحل تامااحل يف االنت ا اات الربعانيا لعاام  2008إل2013يف إلأها ات اللجنا
النم ااو الت ا اريعي اعتعلقا ا الت ااتا ذ اةا ا ا اع دتا ا لرتف ااع
سا اواىيلنت أ حت اات ل ال اما ا
()89
مستو التم ي النساا يف الربعا يف
 -66إلساإلر اللجن اععني القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة دلامل ىا ىات تاوفر معلوماات ىان
تا ألذ نظااا ‘تن ونااتال‘ ) (tinkhundlaاالنت ااا و الااذ حيظاار ت ا ي ادحاتامل السياسااي و ىلاال
اع ااارك السياسااي للمارأةو ف إل اات ا جتاار ساواىيلنت دراسا ااامل ىاان العواااامل الااا توااههااا
النسا الراغبات يف الرت مي للمنا ب السياسي يف ا نظا ‘تن ونتال‘ االنت ا ()90يف
 -67كما ساإلر اللجن اععني القضا ىلل التمييت ةت اعرأة دلمل ىا ما إلرد مان تقاارير ىان
أ اعرأة تجستبعت حات كباذ مان اع اارك يف انع القارار يف مسااا التنميا الريفيا إلالسياساات
الريفي سبب ت ّ القواىت االاتماىي إلال قافي السلبي فيماا صام م ااركتهايف إلأها ات اللجنا
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تيساار م ااارك اع ارأة يف ىملي ا
س اواى
يلنت أ ّ
()91
الريفي يف

اانع الق ارار فيمااا يتعلاامل اربامج إلسياسااات التنمي ا

واو -ال ق لي العمل ولي التمتل بشروط فمل فادلة ومواتية
 -68ااعرت اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة ااالقلمل ا اسااتمرار التميياات
اعهااض ا اع ارأة إلالرا ا يف سااو العم ا إلتركاات النسااا يف الوااااا من فض ا ادااار يف دطاااع
اجلهاود اعبذإللا لتعتيات دياوا اعارأة يف
االدتماد غذ الرة يف إلأها ت اللجن سواىيلنت أ ت
دطاع االدتماد الرة و إلتعتى اجلهود الرامي القضا ىلل أإلاق ىت اعساإلاة اهلي لي إلالتمييت
اعه ااضو إلتعتم اات ت ااتا ذ لتض ااييمل الفج ااوة يف ادا ااور ا اجلنس ا إلس ا ّتهاو س ااب منه ااا مرااع ا
اداور انتظا يف القطاىات الا ترتكت فيها اعرأة()92يف
 -69إليف ىااا 2014و طلباات جلن ا اة اربا التا ع ا عنظم ا العما التإللي ا س اواىيلنت اختاااذ
أإل التف ااذ يف اخت اااذ ت ااتا ذ لتي ااادة ف اار اعا ارأة يف العما ا إلاعه اانو إلالتعل اايلو إلالت ااتريب اعه ااضو
إلالتوايق اعهضو ةمن أهتاف أير ()93يف
 -70إلساااإلر اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ة ات اع ارأة دلاامل ا ىاات تقياات القطاااع
اةااا ح ااا دااانو العم ا الااا تاانم ىلاال حاامل اد العامل ا يف اقمااوا ىلاال ااااىة أموم ا
متهتا  12أسبوىاحلو ف ها ت اللجن سواىيلنت أ جتر ىمليات تفتيش منتظم يف أماكن العما
إلتجلت القطاع اةا االمت اا لقوان العم و إلخبا فيما يتعلمل رااىة ادموم ()94يف

زاي -ال ق لي الضمان االجتمافي ولي مستوى معيشي مناسب
أ س اواىيلنت داات أجإل اايت يااالا االسااتعراض الااتإلر ال ااام
 -71أ ااار الفرياامل القطاار
ادإلا ا ا تع ااتى تنس اايمل إلتنفي ااذ السياس ااات اعتعلقا ا ااالربامج الوطنيا ا يف ح اااا ادم اان الط ااذاا
إلالتط ااذإل و إلك ااذلك م انيا ا اقم ااوا ىل اال مي ااا ال اارمل ال افيا ا إلالنظيفا ا إلاع مونا ا و إلخبا ا ا
للس ا الذين يعي و حتت ي الفقر()95يف
 -72إلأفاااد الفرياامل القطاار نااق داات جإلةااعت للتا ّاو الماايط النهااي ا عسا ّاودة السياس ا الوطني ا
للطذا إلالتطذيا مان أاا تقاتعها حلا الاوىرا ردرارهاايف إلأةااف أ اق وما توا ا تنفياذ
م رإلع يستهتف متاد الس ا مبيا ال رمل ال افي إلالنظيف إلاع مون و إلخبا ا يف أك ار أدااليل
البلت حرماناحلو كردليم لو ومبو إل يتلويض()96يف
اترة
 -73إل اعرت اللجنا اععنيا القضااا ىلال التميياات ةات اعارأة االقلمل ىا نقاام الفار اعا ّ
للااتي اعتاح ا للنسااا الريفياااتو ف ها اات اللجن ا س اواىيلنت أ توا ا ىيااادة م اني ا حمااوا
اعرأة ىلل التموي إلاالاتما الط المطر سعار فااتة من فض ()97يف
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 -74إلالحظات اللجنا اععنيا القضاا ىلال التمييات ةات اعارأة أ ساواىيلنت تقات من ااحل ماليا
ااطذة كبااار الساان إلتبااذا اهااوداحل ماان أا ا حتس ا مسااتو معي ا النسااا ذإلات ارىاد ا
إلالنسااا ادراما يف إلأها اات اللجنا ساواىيلنت أ تااو اهتمامااحل يا ااحل الحتيااااات كباذات الساان
إلالنسا ذإلات ارىاد إلالنساا ادراما لضاما كاتعهن ااقمل يف اقماوا ىلال الرىايا الما ي و
إلالتتريبو إلالعم و إلاققو ادير و ىلل دت اعساإلاة مع ساار اد ا ()98يف
تعتى سواىيلنت دارة الرىاي االاتماىي لتيها إلالوحتة اععني
 -75إلأإل ل الفريمل القطر
()99
اد ا ذإل ارىاد التا ع هلا يف

حاء -ال ق لي الص ة
أن ااق دا اات ااترت يف ى ااا  2011تو ا اايات حم ااتدة يا ااالا
 -76أ ااار الفري اامل القطا اار
االسااتعراض الااتإلر ال ااام ا فااذإلس نقاام اعناى ا الب اري /اريتىو إلماان ذلااك أنااق ينبط ا
اسا ا اات تارت اس ا ا ارتاتيجي إلطني ا ا ا ا ا ا فا ا ااذإلس نقا ا اام اعناى ا ا ا الب ا ا اري /اريتىو مبا ا ااا يف ذلا ا ااك
اس ارتاتيجيات للقضااا ىلاال الو اال إلالتمييااتو إلأنااق ينبط ا ىيااادة تعتياات ال اربامج الوطني ا للوداي ا ماان
فذإلس نقم اعناى الب ري /اريتى إللرىاي اعما ق إلىالاق()100يف
 -77إلالحظ الفريمل القطر أ سواىيلنت أىلل نسب انت ار لفذإلس نقم اعناى الب ري يف
العامل إله  26يف اعاا فيما الس ا الن اط انساياحلو إلأ معاتالت ار اا اق فيماا ا
النسا أىلل منها فيما الرااايف إليف ىا 2014و اىتجمت ارطار االسارتاتيج الاوطض اعوساع
لفااذإلس نقاام اعناى ا الب اري /اريتى (للفاارتة )2018-2014و إلتتم ا أهتافااق الرايسااي فيمااا
يل ت يفض معتا ار ا ات اجلتيتة الفذإلس فيما البالط إلادطفااا نساب  50يف اعااا
حبلوا ىا  2015إليفض معتا الوفيات إلمعتا االىتالا فيما اد ا اعتعاي مع
الفااذإلس إلالت فيا ماان إلطا ة اآلألااار االاتماىيا  -االدتمااادي لإل ااا فااذإلس نقاام اعناىا
الب ا اري /اريتى فيم ااا ا ا الفئ ااات الض ااعيف إلحتس ا ا مس ااتو ال ف ااا ة إلالفعالي ا ا يف التم اات
للفذإلس إلطنياحل من حي الت طي إلالتنسيمل إلتقت اةتمات()101يف
 -78إلإلفقا ااحل ع ااا أف اااد ااق الفري اامل القط اار و أح اارىت سا اواىيلنت تق ااتماحل يف م ااا تبذل ااق م اان اه ااود
للتمت لفذإلس نقم اعناى الب ري منذ ىا  2011فقت ىادت ىلل مت السنوات التططي
اربامج الودايا ماان انتقاااا العااتإل ماان اد الطفا إلحتققاات ال مركتيا اارا ايتبااار ار ااا
الفذإلس ليمبمي م موالحل مبستو الرىايا الما ي ادإلليا ()102يف يات أ ارتفااع معاتا ار اا ات
اجلتيتة الفذإلس دت م ّ هبذ ارجناىات فعلل الرغل من اخنفاض معاتا ار اا اق مان 2.5
يف اعاا يف ىا 2011و ال أنق دت ا ّ مرتفعاحل نسب  1.8يف اعاا يف ىا )103(2013يف
 -79إلأها اات اللجنا ا اععنيا ا القض ااا ىل اال التميي اات ة اات اعا ارأة سا اواىيلنت أ ت ّا ا تنفي ااذ
اس ارتاتيجيات التماات لفااذإلس نقاام اعناى ا الب اري /اريتىو إلخبا ا االس ارتاتيجيات الودااي ا و
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إلتوا تقت العال اعضاد للفذإلسات الع وس و اثا و
مع الفذإلس/اريتى()104يف

مجيع النساا إلالراااا اعتعاي ا

أ س اواىيلنت د اات أجإل اايت يف اس ااتعراض ى ااا 2011
 -80إل ينم ااا أ ااار الفري اامل القط اار
تيااادة حجاال االساات مارات اعواه ا يف اض معااتا إلفيااات ادمهااات اعرتفااع إلمعااتا إلفيااات
()105
الرةااع ال ياتاال م ارتفع مجاااالحلو حي ا
ّ
الرةااع و ذكاار أ معاات إلفيااات ادمهااات إلإلفيااات ّ
يجق ا ّتر معااتا إلفيااات ادمهااات حالي ااحل  593حال ا إلفاااة ل ا  100 000مولااود ح ا إليق ا ّتر
الرةع مل  20حال إلفاة ل  1 000مولود ح ()106يف
معتا إلفيات ّ
 -81إلأها اات اللجنا اععنيا القضااا ىلاال التميياات ةاات اعارأة ساواىيلنت أ تضاااى اجلهااود
الرامي يفض معتا إلفياات ادمهااتو كتاوفذ ياتمات اراهااض اعا مو إلياتمات الرىايا
فيمااا عاات اراهاااض()107يف إلأإل اال الفرياامل القطاار ا تساات ترت س اواىيلنت ا ارا ات إلمبااادل
ا ا حا اااالت اراها اااض اجلا اااات دسا ااتورياحلو ك ا اااالت اقم ا ا النا اااال ىا اان
توايهي ا ا إلاة ا ا
()108
االغتمامل أإل سفاا اوار أإل اراهاض دسبامل طبي و ىلل سبي اع اا يف

طاء -ال ق لي التعلي
أ سواىيلنت دت ج جعت ياالا ىمليا االساتعراض ادإلا ىلال
 -82أ ار الفريمل القطر
كفال اقمل يف التعليل للجميعو مع يال اهتما يا رىماا حمل الفتياات
موا ل السع
يف التعلاايليف إلأجإل اايت س اواىيلنت أيض ااحل تعتياات ااالت التوىي ا اهلادف ا ةااما اساات تا تااتا ذ
ت ديبي تيل للعقو البتني تتوافمل مع كرام الطف ارنساني ()109يف
 -83إلذك ا ا اار الفري ا ا اامل القط ا ا اار أ سا ا ا اواىيلنت إلا ا ا االت تنفي ا ا ااذ رن ا ا ااامج ‘التعل ا ا اايل اال ت ا ا ااتاا
اث اااق‘ ف ااا ةو ليظ ا ّ ااايف مع ااتالت االلت ااا اعرحل ا اال تتاايا ا أك اار م اان  90يف اعااا ا
ذ لطت نسب الت ا البن اعاتارس اال تتاايا  97يف اعااا إلنساب الت اا البناات هباا  98يف
اعاا ا ا يف إلع ا ا ادطفا اااا اديتا ااا أإل ةا ااعاف اقا اااا حنا ااو  60يف اعاا ا ا ما اان التالميا ااذ يف اعا ااتارس
اال تتااي ()110يف
 -84إلالحظ الفريمل القطر أ ايف معتا االلت اا اعرحلا ال انويا االن االخنفااض (27
يف اعاا ا ) إلأنااق مم ا ومل اخنفاااض معااتا البقااا فيهاااو إلخبا ا يف حال ا البن ا و ف اذكر أ ماان
ا لعوام اعسا يف ذلك هباظ ت لفا االلت اا االتعليل ال اانو إل ا اعراهقاات إلانت اار اااهرة
العن يف اعتارس إلحوهلا()111يف
 -85إلأإل ت اللجن اععني القضا ىلل التمييت ةت اعرأة تتي ساواىيلنت الت االي غاذ
اعبا اارة للتعلاايل اال تااتاا و كمم ارإلفات ارا الاات اعترس ا و ةااماناحل ثانيتااق إل م اني ا الت ااا
البنات ق()112يف
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 -86إلساااإلر اللجن ا اععني ا القضااا ىلاال التميياات ةاات اع ارأة دلاامل ا تتاياات ىااتد البنااات
اعراهقات أساساحلو ف إل ت ت جع سواىيلنت ىلل
اعنقطعات ىن التراس سبب ااهرة
()113
الت ادهن اعترس حتداحل عت الوالدة يف
 -87إليف ىاا 2013و حّاات جلنا اةاربا التا عا عنظما العما التإلليا ساواىيلنت ىلاال تعتياات
اهودها الرامي حتس ىم نظا التعلايل إلىلال تقات معلوماات حماتدة ىان التاتا ذ اعت اذة
لتي ااادة م انيا ا حم ااوا ادطف اااا ىل اال التعل اايل ادساس ا اث ااا يف اعرحل ا اال تتاايا ا إليف ااض
معتالت العتإلف ىن التراس ()114يف
اجعت منظما ادماال اعت ااتة للرت يا إلالعلاال إلال قافا (اليونسا و) ساواىيلنت قااوة ىلاال
 -88ا ّ
موا اال اجلهااود اعبذإللا ل فالا تنفيااذ اةطا التعليميا ىلاال حنااو أفضا إلتعتياات م انيا حمااوا
اجلميااع ىلاال التعلاايلو إلي اام ذلااك ىااادة دمااا الطااالمل اعنقطع ا ىاان التراس ا و إلالطااالمل
الم ااادرة حبقه اال أح ااا دض ااااي الس ااجنو إلالط ااالمل اعه اااارينو إلغ ااذهل م اان فئ ااات اثتم ااع
اعهم ()115يف
 -89كما ّجعت منظم اليونس و سواىيلنت ىلل موا ل دماا تعلايل حقاو ارنساا يف
ارامج تااتريب اععلما إليف اعناااهج التراسااي كجاات منهاااو مبااا يف ذلااك اارا ااالت توىيا عنااع
العقو ا ا البتنيا ا يف مجي ااع ادإلس ااا إلمن ااع العنا ا ة اات اعا ارأة إلة اات مجاى ااات اع لي ااات إلاع ليا ا
إلمتدإلا اعي اجلنس إلمطاير اهلوي اجلنساني ()116يف

ياء -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -90ذكرت مفوةاي ادمال اعت اتة الساامي ل ا إل الالائا أ ساواىيلنت كانات تستضاي
يف حتيرا /يونيااق  2015حنااو  539الائ ااحل إل 321ملتمس ااحل للجااو إلأ اق وم ا تااوفر علتمس ا
اللجاو إلالالائا اعقيما ت يف مركاات ماليناتىا لالسااتقباا اةاتمات التعليميا إلالما ي إلغذهااا ماان
اةتمات()117يف
Notes
Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Swaziland from the previous cycle (A/HRC/WG.6/12/SWZ/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
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OP-CEDAW
CAT

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
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Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31.
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW,
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action:
ICPPED, art. 30.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 44 and 49.
See United Nations country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 4.
See also UNESCO submission for the universal periodic review of Swaziland, table I.1.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II). For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ihl.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
(No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and
Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms
of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) and Domestic Workers Convention,
2011 (No. 189).
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 55.
Ibid., para. 9.
Ibid., para. 56.
Ibid., para. 34.
Ibid., para. 35.
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ILO progress report C.App./D.14, p. 2. Available at www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_374772.pdf.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 8 and 9. See also country team submission for the universal
periodic review of Swaziland, paras. 17 and 56, and ILO Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations, observation concerning the Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182) – Swaziland, adopted in 2013, published 103rd ILC session (2014),
available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:
3149073:NO.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 11.
Ibid., para. 9. See also country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para.
56.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 10 and 11.
A/HRC/28/85, p. 124. See also UNHCR submission for the universal periodic review of Swaziland,
p. 6.
UNHCR submission for the universal periodic review of Swaziland, p. 7.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 2.
Ibid., p. 3.
Ibid., p. 4.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 7.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 50. See also CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 12 and 13.
Ibid., para. 53.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 14 and 15.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 56.
Ibid., para. 51.
Ibid., para. 56.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 48.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 52.
Ibid., para. 56.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 50.
For the titles of special procedure mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.
OHCHR, “OHCHR’s approach to field work” (2014), p. 157.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 13.
Ibid., para. 10.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 28.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 12.
Ibid., para. 14.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 29.
Ibid., para. 41.
Ibid., paras. 18 and 19.
Ibid., paras. 22 and 23.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 18.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 20 and 21.
Ibid., para.21.
Ibid., para. 21.
Ibid., paras. 30 and 31.
Ibid., paras. 20 and 21.
Ibid., paras. 24 and 25.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 15.
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Ibid., para. 16.
Ibid., para. 18.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) – Swaziland, adopted in 2013, published
103rd ILC session (2014), available from www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3148962:NO.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 30 and 31.
Ibid., paras. 24 and 25.
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 25.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 20.
Ibid., para. 22.
Ibid., para. 23.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 12 and 13.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 56.
Ibid., para. 51.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 22 and 23.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 19.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 19.
Ibid., paras. 42 and 43.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 25.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 56.
Ibid., para. 67.
A/HRC/30/27, p. 17.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 28.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 57.
Ibid., para. 58.
Ibid., para. 67.
Ibid., para. 59.
Ibid., para. 60.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 27.
Ibid., para. 26.
Ibid., para. 28.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 16 and 17.
Ibid., paras. 26 and 27.
Ibid., paras. 36 and 37.
Ibid., paras. 32 and 33.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) –
Swaziland, adopted in 2014, published 104th ILC session (2015), available from www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3187773:NO.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 32 and 33.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 39.
Ibid., para. 41.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, paras. 36 and 37.
Ibid., paras. 38 and 39.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 56.
Ibid., para. 37.
Ibid., para. 40.
Ibid., para. 41.
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Ibid., para. 42.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 35.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 38.
Ibid., para. 40.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 35.
See country team submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 56.
Ibid., para. 43.
Ibid., para. 44.
Ibid., para. 45.
See CEDAW/C/SWZ/CO/1-2, para. 31.
Ibid., paras. 30 and 31.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request
concerning the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Swaziland, adopted
2013, published 103rd ILC session (2014).
See UNESCO submission for the universal periodic review of Swaziland, para. 65.
Ibid., para. 65.
UNHCR submission for the universal periodic review of Swaziland, p. 2.
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