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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة التاسعة والثالثون 

 2021نوفمبر  تشرين الثاني/ 1-12

المصااااااال ة بشااااااا ن   لمقدمة من الجهات صااااااااح ةموجز ورقات المعلومات ا  
 *إسواتيني

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
جهة من الجهات صااااااااااحةة الم ااااااااال ة  ل    25من  ورقات معلومات مقدمة  موجز لالدوري الشاااااااااام   وهو 

  ويتضاامن  ( 1) عملية االسااتعراض الدوري الشااام ، وُيقدي  في مااز  موجز تقبادًا بال د اعق اا  لعدد ال لمات
 اريس فرعًا مستقاًل لمساهمة المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناًء عل  التقبد ال ام  بمةادئ ب 

 ت صاح ة المصل ةمقدمة من الجهاالمعلومات ال -ثانياا  

 (3)والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإلنسان  (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

بأن ت اااااادق  سااااااواتبني   1أوصااااااة منعمة العوو الدولية وهبومن راتتس ووتر والورقة المشااااااتر ة  -2
اص بال قوق المدنية والسااااااياسااااااية والبروتو ول  االختياري الثاني المل ق بالعهد الدولي الخعل  البروتو ول  

االختياري التواقية مناهضااة التعذت ، عل  الن و الموصاا  بل والذي قبلتل  سااواتبني  بان الجولة الثانية من 
  ( 4) استعراضها الدوري الشام 

دتق عل  البروتو ول االختياري المل ق وأوصااا  العدتد من أصااا ال الم ااال ة  ساااواتبني بالت ااا  -3
  ( 5) اعية والثقافية، وبروتو ول مابوتود الدولي الخاص بال قوق االقت ادية واالجتمبالعه

__________ 

 ون ت رير رسمي ت در هذه الوثيقة من د *
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بأن ت ااااااادق  ساااااااواتبني عل  المعاهدات التي تمزن هب ات حقوق   3وأوصاااااااة الورقة المشاااااااتر ة  -4
  ( 6) اإلنسان من النعر في الشزاوى الوردية

ق  ساااواتبني عل  معاهدة اعمم لدولية للقضااااء عل  اعسااال ة النووية بأن ت ااادوأوصاااة ال ملة ا -5
  وأوصااااااااااااااة منعماة العوو الادولياة ومر ز منااهضااااااااااااااة القتا  في العاالم ( 7) اعساااااااااااااال اة النووياةالمت ادة ل عر  

  ( 8) بالت دتق عل  اتواقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقةة علبها

رج النعا    اااااادق  سااااااواتبني عل  نعا  روما اعساااااااسااااااي وأن تد وأوصااااااة هبومن راتتس ووتر بأن ت  - 6
ما في ذلك أحزا  للتعاون مع الم زمة الجنائية الدولية والت قبق في جرائم  اعسااااااساااااي في تشاااااريعاتها الوطنية، ب 

   ( 9) للقانون الدولي   اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم ال رل ومقاضاتها أما  م اكمها الوطنية وفقاً 

ني لم تقد  بعُد تقريرها اعولي  ل  اللجنة  عن  ساااااااااااواتب عن أساااااااااااوها  2وأعربة الورقة المشاااااااااااتر ة  -7
بأن تقد   سااااواتبني جميع  2المعنية بال قوق االقت ااااادية واالجتماعية والثقافية  وأوصااااة الورقة المشااااتر ة 

بضااامان التعاون الوعلي والشاااام   3  وأوصاااة الورقة المشاااتر ة ( 10) التقارير المتأخرة  ل  هب ات المعاهدات
بإنشاء آلية وطنية    3والورقة المشتر ة   2  وأوصة الورقة المشتر ة ( 11) المدني في ذلك ال ددمع المجتمع 

  ( 12) لإلبالغ والمتابعة، وتخ يص التموي  ال افي لتشغبلها الوعلي

دائمة  ل  المزلوبن    بأن توجل  سااااواتبني دعوة 3وأوصااااة هبومن راتتس ووتر والورقة المشااااتر ة  -8
  وأوصااة هبومن راتتس ووتر بأن تنعر  سااواتبني بعبن القبول ( 13) اصااة لزيارة البلدبواليات اإلجراءات الخ

  ( 14) في طل  زيارة المقررة الخاصة لألمم المت دة المعنية بتعزيز وحماية ال ق في حرية الرأي والتعببر

 (15)اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان -باء 

تتعلق بالنعم  تتضمن عن راً   مزدوجاً   قانونياً   اماً أن  سواتبني تدتر نع  2حعة الورقة المشتر ة ال -9
مااا تتعااارض مع القااانون العااا  والاادسااااااااااااااتور ومعاااتبر حقوق    اعبويااة ربر الماادونااة للقواعااد التقلبااديااة، و ثبراً 

  ( 16) اإلنسان، وقد أدى  ل  نزاعات أفضة  ل  انتهاكات عدتدة لل قوق، وال سيما حقوق المرأة 

م تتخذ أية خطوات لضااااامان امتثال لجنة  ر عن أساااااوها عن ال زومة لوأعربة هبومن راتتس ووت  -10
( للمعاتبر الدولية المتعلقة باساتقالل المؤساساات  2009أنشا ة في عا   حقوق اإلنساان واإلدارة العامة )التي  

بساااان تشااااريع إلنشاااااء مؤسااااسااااة وطنية مسااااتقلة  3  وأوصااااة الورقة المشااااتر ة  ( 17) الوطنية ل قوق اإلنسااااان
  وأوصااااااااة هبومن راتتس ووتر بضاااااااامان أن توي لجنة  ( 18) لمةادئ باريس ق اإلنسااااااااان، وفقاً وم اتدة ل قو 

  ( 19) ارة العامة بالمعاتبر والمها  الدولية بما تتمام  مع تلك المةادئحقوق اإلنسان واإلد

   ( 20) عن أسوها عن الدستور ال تتناول ال قوق االقت ادية بما فيل ال واية   2وأعربة الورقة المشتر ة   - 11

  ( 21) بأن ُتعّج   سواتبني باعتماد قانون حماية الطو  ورفاهل 8وأوصة الورقة المشتر ة  -12

تنفيذ االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسااانم مع مراةاة القانون الدولي اإلنساااني   -مجي 
 المنطبق

 المسائل الشاملة لعدة قطاةات -1 

 ( 22) المساواة وعد  التمببز  

 ل  أن  7ساتعراض الدوري الشاام  في جامعة برمبنغها  سابتي والورقة المشاتر ة شارو  االأماار م -13
ساايما   وال  ،( 23) نقص المناعة الةشاارية في  سااواتبني يعانون من الوصاام عل  نطاق واسااع  الم اااببن بوبرو 
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تدز وعالوة عل  ذلك، فالتوعية بشااااااااااااااأن فبرو  نقص المناعة الةشاااااااااااااارية واإل  ،( 24) منهم النساااااااااااااااء والوتيات
رية أن وصامة العار المرتةطة بجائ ة فبرو  نقص المناعة الةشا  7  والحعة الورقة المشاتر ة ( 25) منقوصاة

  ( 26) أما  عالج فبرو  نقص المناعة الةشرية والو وص المرتةطة بل  تشز  عائقاً 

بتعدت  التشاااااريعات المتعلقة بقطاعات ال ااااا ة والعمالة ل عر أي  7وأوصاااااة الورقة المشاااااتر ة   -14
المبول الجنساية  ة أو الهوية الجنساانية أو  تمببز، بما في ذلك التمببز عل  أساا  ال الة ال ا ية أو اإلعاق

  وأوصااااا  مشااااارو  االساااااتعراض  ( 27) وت سااااابن دلب  التدري  ال الي لألطةاء الذي تساااااتخدمل وزارة ال ااااا ة
امجها ال الي لتعزيز  الدوري الشااااااااام  في جامعة برمبنغها  ساااااااابتي بأن توسااااااااع  سااااااااواتبني نطاق تغطية برن 

لمية التي يمزن الوصااااااول  لبها، ال اااااا ة، باسااااااتخدا  أنوا  مختلوة من الوسااااااائت اإلعالمية والدراسااااااات الع
  ( 28) لتوعية النا  بقضايا فبرو  نقص المناعة الةشرية،  وسبلة لل د من وصمة العار

 ااة تجعاا  اعمااااااااااااااخاااص  وأعرل المر ز اعوروبي للقااانون والعاادالااة عن قلقاال عن معتقاادات خاااط -15
مر ز اعوروبي للقانون والعدالة    وأوص  ال( 29) التهمالم اببن بالمهق تتعرضون للتمببز ب  والقت  بسب  ح

  ( 30)  سواتبني بمزاف ة القوال  النمطية والمعتقدات السلبية المرتةطة بالمهق

المثليات والمثلببن  ن أ 7والورقة المشااااااااااااااتر ة   3وذ رت منعمة العوو الدولية والورقة المشااااااااااااااتر ة  -16
لتمببز في  ساااواتبني، وأن العالقات  ومزدوجي المب  الجنساااي ومغاتري الهوية الجنساااانية تواجهون الوصااام وا

الجنسية المثلية ُمجّرمة  وأعربة هذه الجهات عن قلقها  زاء ال واجز التي تعوق ح ول المثليات والمثلببن  
انية ومغاتري الهوية الجنسااااااااانية عل  الخدمات المرتةطة ومزدوجي المب  الجنسااااااااي ومغاتري الهوية الجنساااااااا 

وأماااااااااااااارت منعمة رو  أو  هول  ل  أنل بالررم من قانون العمالة    ( 31) بوبرو  نقص المناعة الةشااااااااااااارية
  وأوصاااااااااااة منعمة العوو الدولية ( 32) ، فقد ُأنهبة عقود عم  بساااااااااااب  المبول الجنساااااااااااية للعام 1980 لعا 

باإلغااء جميع القوانبن التي تجر  الساااااااااااااالو  الجنسااااااااااااااي المثلي   اتتس ووتروهبومن ر  9والورقاة المشااااااااااااااتر اة 
جميع أمااااازال التمببز عل  أساااااا  التوجل المبول الجنساااااية والهوية الجنساااااانيةق   بالتراضااااايق والقضااااااء عل 

واتخاذ تداببر لمعالجة اعسااااةال الجذرية للوصاااام والتمببز ضااااد المثليات والمثلببن ومزدوجي المب  الجنساااي  
  وأوصااااااااااااااة منعمة رو  أو  هول بتوعية المدعبن العامبن وربرهم من ( 33) الهوية الجنسااااااااااااااانية  ومغاتري 

هات الواعلة في نعا  العدالة الجنائية بقضااااااااااااايا المثليات والمثلببن ومزدوجي المب  الجنسااااااااااااي ومغاتري  الج
  ( 34) الهوية الجنسانية

لتساااااااجب     طلةاً   2019عا   وأفاد العدتد من أصااااااا ال الم ااااااال ة بقلق بأن ال زومة رفضاااااااة في   -17
الجنساااااانية، متذرعة بجملة أساااااةال منها  منعمة للمثليات والمثلببن ومزدوجي المب  الجنساااااي ومغاتري الهوية  

  وأوصااااااة هذه الجهات بتهب ة بب ة تشااااااجع النقا   ( 35) أن الممارسااااااة الجنسااااااية المثلية ُمجّرمة في  سااااااواتبني
مثبرة للجدل مث  قضااية المثليات والمثلببن ومزدوجي المب   وال وار العامبن حت  بشااأن القضااايا ال ساااسااة وال

  ( 36) ية، والسماح بتسجب  جميع المنعمات ربر ال زومية دون تمببز وقبودالجنسي ومغاتري الهوية الجنسان 

عن أسوها عن العاملبن في مجال الجنس ال يطلبون الرعاية ال  ية   9وأعربة الورقة المشتر ة   -18
عن  ونهم    ، فضاااااالً ( 37) وصااااام عل  نطاق واساااااع من جان  أخ اااااائبي الرعاية ال ااااا يةبساااااب  التمببز وال

   (38) ما يساامل لهم باإلعرال عن مااوارلهم مات عن السااياسااات والقرارات المتعلقة بهم، ونادراً تتلقون معلو  ال
بضاااااااااامان ال ماية والدعم للعاملبن بالجنس، بما في ذلك ضاااااااااا ايا العن ،  9وأوصااااااااااة الورقة المشااااااااااتر ة 

 9المشااتر ة الورقة     وأوصااة أيضاااً ( 39) 2018تتماماا  مع قانون الجرائم الجنسااية والعن  العائلي لعا   ابم
بضاااااااامان  جراء مشاااااااااورات فعلية مع العاملبن بالجنس في صاااااااانع القرارات المتعلقة بالقوانبن والسااااااااياسااااااااات  

ق وضمان تغطية العاملبن  ( 41) ق وتنعيم حمالت توعية ب قوق العاملبن بالجنس( 40) المت لة بالتمببز الجنسي
   (42) 19-وعالجل، وإدراجهم في برامج  وفبدبالجنس بخدمات الوقاية من فبرو  نقص المناعة الةشاااااااااااااارية  
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وأوصااااااااا  مشااااااااارو  االساااااااااتعراض الدوري الشاااااااااام  في جامعة برمبنغها  سااااااااابتي بضااااااااامان حماية العاملبن  
  ( 44) والتعاون مع المنعمات ربر ال زومية في هذا ال دد  ( 43) بالجنس

اة في النعم  شااااااااوة أوجل عد  المساااااااااو  19- وفبد  بقلق أن جائ ة 9والحعة الورقة المشااااااااتر ة  -19
  ( 45) االجتماعية وال اااااا ية والقانونية، و شااااااوة عن وجود ثغرات في التعام  مع المهمشاااااابن في  سااااااواتبني

التمببز   من أنوا أي نو    19-بأال ُتِقيم  ساااااواتبني في برامج الت ااااادي ل وفبد 6وأوصاااااة الورقة المشاااااتر ة 
  ( 46) ية أو وضع الهجرةمهما  ان أساسل، بما في ذلك الجنسية أو القبد بالسجالت المدن 

 ( 47) حقوق اإلنسان ومزاف ة اإلرهال  

  2017أعربة منعمة العوو الدولية عن قلقها من أنل عل  الررم من أن  ساواتبني عدلة في عا   -20
تقوض ال ق في حريااة التعببر   زال تتضاااااااااااااامن أحزاااماااً انون ال ت ، فااإن القاا 2008قااانون قمع اإلرهااال لعااا   
أن التعدتالت  10والورقة المشاااااتر ة  7  والحعة الورقة المشاااااتر ة ( 48) ع السااااالميوت وين الجمعيات والتجم

التي أدخلاة عل  قاانون اإلرهاال لم تعاالج الشااااااااااااااوارا  التي أثبرت في حزم الم زماة العلياا، الاذي أعلن أن 
  وأوصاا  مختل  أصاا ال الم اال ة بأن تلغي  سااواتبني أو تعدل قانون ( 49) ربر دسااتوريةاعحزا  السااابقة  

الورقة     وأوصااااااااااااة( 50) اعنشااااااااااااطة التخريبية والوتنة وقانون اعساااااااااااارار الرساااااااااااامية، وأن تلغي قانون اإلرهال
تي بساا   التساامية ال الية لألحزال السااياسااية بوصااوها جماعات  رهابية وساا   التهم ال  أيضاااً  7 المشااتر ة

  ( 51) تواجهها أعضاؤها لمجرد  ونهم أعضاء في هذه اعحزال

 والسياسية ال قوق المدنية -2 

 ( 52) حق الورد في ال ياة وال رية واعمان عل  مخ ل  

عن القلق عن قانون اإلجراءات واعدلة الجنائية  1وأعربة منعمة العوو الدولية والورقة المشتر ة   -21
العوو   وأوصااااة منعمة  ( 53) وبة اإلعدا  ضااااد اعفراد المدانبن بالقت  أو الخيانةال تزال يساااامل باسااااتخدا  عق
  وأوصاااااااااة  ذلك الذ اء منعمة العوو ( 54) بأن تلغي  ساااااااااواتبني عقوبة اإلعدا  1الدولية والورقة المشاااااااااتر ة 
  ( 55) بتخفيف جميع أحزا  اإلعدا ، دون تأخبر،  ل  أحزا  بالسجن 1الدولية والورقة المشتر ة 

 نواذ القانون، بمن فبهم     ل  االساتخدا  المور  للقوة من جان  موفوي  1وأماارت الورقة المشاتر ة   -22
  وأضااااافة الورقة  ( 56) فأردوهم قتل    جرامياً   الشاااارطة، الذتن أطلقوا النار عل  أفراد يشااااتةل في ارت ابهم ساااالو اً 

  3  وأعربة الورقة المشاااتر ة  ( 57) للت قبق  أن أجهزة  نواذ القانون تواصااا  اساااتخدا  التعذت   أداة  1المشاااتر ة  
العقال فيما تتعلق بهذه الممارسااااااااة ومقاومة ال زومة إلجراء الت قيقات    عن أسااااااااوها السااااااااتمرار اإلفالت من

  وأوصة  ( 58) المناساةة حبثما  انة هنا  ادعاءات بالتعذت ، بما في ذلك ضاد المدافعبن عن حقوق اإلنساان
ت  وساااوء المعاملة وأن تعاق  علبهما  وأن تعتمد ساااياساااة عد   واتبني التعذبأن تجر   سااا   1الورقة المشاااتر ة  
 عرال المساااااؤولبن عل  أعل  المساااااتويات عن  دانتهم    فيما تتعلق بهذه الممارساااااةق وتضااااامن  التساااااامل مطلقاً 

سااااااااياسااااااااات وإجراءات أكثر صاااااااارامة فيما تتعلق بالتعذت  وسااااااااوء    العلنية للتعذت  وسااااااااوء المعاملةق وتعتمد
ةارهاق وتوفر التدري   وتذيع أخ  لةق وتجري ت قيقات في أعمال التعذت  وساااااااااوء المعاملة في الساااااااااجن،المعام

  ( 59) لعمالء الدولة لتجن  استخدا  التعذت  وسوء المعاملةق وتزيد موافية نعا  العدالة الجنائية

جون ال توي عن قلقها  زاء االكتعاظ في الساجون، ول ون فرو  السا  1وأعربة الورقة المشاتر ة  -23
 ل  أن دوائر الخدمات اإلصااااااااالحية التابعة   1   وببنما أمااااااااارت الورقة المشااااااااتر ة( 60) بعُد بالمعاتبر الدولية

ل ااااااااااح  الجاللة مساااااااااؤولة عن "حماية وساااااااااجن وتأهب " المدانبن وحو  النعا  داخ  مؤساااااااااساااااااااات دائرة  
  وأوصااااااااة الورقة  ( 62) قلق ، فإنها الحعة أن العن  ببن الم تجزين ال تزال يشااااااااز  م اااااااادر( 61) السااااااااجون 
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المعاتبر الدولية وضمان وصول لجنة حقوق اإلنسان  بت سبن أوضا  السجون بما تتمام  مع 1المشتر ة  
  ( 63) ونزاهة اإلدارة العامة دون قبود  ل  جميع أماكن االحتجاز في جميع اعوقات

في  سااااواتبني، ررم  مشااااروعاً  ل  أن العقال البدني لألطوال ال تزال  4وأمااااارت الورقة المشااااتر ة   -24
أن العقال البدني معمول بل في   8ضااافة الورقة المشااتر ة   وأ( 64) التوصاايات السااابقة ب عر هذه الممارسااة

وأن العن  ضااااد اعطوال منتشاااار، بما في ذلك التأدت  العنيف والعن  الجنسااااي والتنّمر    ( 65) جميع اعماكن
ي عر    بأن تساااان  سااااواتبني تشااااريعاً  8والورقة المشااااتر ة  4  وأوصااااة الورقة المشااااتر ة ( 66) والعن  النوسااااي

من قانون   14وبة البدنية لألطوال في    مزان، وأن ُتلغي، عل  سابب  اعولوية، المادة ب اريل العةارة العق
  ( 67) 2005( من دستور عا  2)29والمادة  2012حماية الطو  ورفاهل لعا  

 ( 68) العقال، وسيادة القانون   قامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من  

الملك مسااااااااواتي الثالس تدتر  سااااااااواتبني، منذ وصااااااااولل  ل  أمااااااااارت هبومن راتتس ووتر  ل  أن  -25
عن  1  وأعربة هبومن راتتس ووتر والورقة المشاااتر ة ( 69) ، بوصاااوها مل ية مطلقة1986السااالطة في عا  

ة مساتقلة لل زم، فإن للملك سالطة مطلقة عل  قلقهما  ذ  نل بالررم من  ون الدساتور تنص عل  ثالثة أجهز 
عن أساوها عن الملك قد اساتّن العدتد من  9  وأعربة الورقة المشاتر ة ( 70) والقضااء  رلمانمجلس الوزراء والب 

  ( 71) القوانبن والسياسات ب ورة مةامرة

لهم، بناء عل   ل  أن الملك لل السالطة المطلقة في تعببن القضااة وعز   1وأماارت الورقة المشاتر ة   -26
  وهزذا، يمزن للملك التأثبر  ( 72) ص يعّبنهم الملكت ون من أماااااخامشاااااورة من لجنة الخدمة القضاااااائية، التي ت 

عل  عملية صااااانع القرار القضاااااائي، بما في ذلك الضاااااغت عل  القضااااااء لت بيف سااااالو  تنطوي عل  انتقاد  
  وأوصاااااااة هبومن راتتس ووتر  ( 73) عدا النعا  المل ي بأنل خيانة، مما تؤدي  ل  احتمال صااااااادور حزم باإل

واتبني تداببر لضاااااامان اسااااااتقالل القضاااااااء والبرلمان، وأن تراجع أو تعدل  بأن تتخذ  ساااااا   1والورقة المشااااااتر ة  
بضامان تعببن قضااة م اتدتن،    3  وأوصاة الورقة المشاتر ة  ( 74) التشاريعات التي تمنل الملك سالطات مورطة
وضااامان    ق( 75) عال تقوض اساااتقاللية أو حياد اإلجراءات القضاااائيةو ذلك مقاضااااة ومعاقةة المساااؤولبن عن أف

  ( 76) ن القواعد المتعلقة بتعببن القضاة وعزلهم متوافقة مع المةادئ اعساسية الستقالل القضاءأن ت و 

عن قلقهااا  زاء طول فترة االحتجاااز الساااااااااااااااابق للم اااكمااة، وإزاء   1وأعربااة الورقااة المشااااااااااااااتر ااة   -27
  ( 77) تعترض  مزانية االت ال بم ا  ال عوبات التي مازالة

 ( 78) المشار ة في ال ياة العامة وال ياة السياسيةال رّيات اعساسية وال ق في   

أمااااااااارت منعمة العوو الدولية  ل  أنل بالررم من ت ساااااااان اعحزا  المتعلقة بالتجمعات العامة في  -28
، ال ساااااااايما بالنسااااااااةة لالحتجاجات  ساااااااالمي مقبداً ، ال تزال ال ق في التجمع ال2017قانون النعا  العا  لعا   
للم تجبن الذتن ال   بس تتم توريق المتعاهرين عادة، في حبن يسااامل بالمضاااي قدماً المؤيدة للديموقراطية، ح

  ( 80)   ويواجل النامطون السياسبون القمع بسب  أنشطتهم السلمية( 79) تنعر  لبهم عل  أنهم تت دون الملك

يعتر  ( 2017نعا  العا  )ب اااااااايغتل المعدلة في لدولية  ل  أن قانون الوأمااااااااارت منعمة العوو ا -29
ب ق ال ااااا وببن والمدافعبن عن حقوق اإلنساااااان والناماااااطبن في القيا  بعملهم دون خو  من المضاااااايقات  

أعربوا عن قلقهم     ربر أن منعمة العوو الدولية وأصااااا ال م ااااال ة آخرين( 81) واالعتداءات من السااااالطات
الساااياساااي للترهب  والطالل المشاااار بن في النشاااا  عبن عن حقوق اإلنساااان وال ااا وببن من تعرض المداف

 ل  أن عدة قوانبن تتعارض   والقمع والمضاااايقة والتهدتد واالنتقا  والتعذت ، ب  وحت  القت   وأمااااروا أيضااااً 
شااااطة  ون اعن (، وقان 2018)37مع ال ق في حرية ت وين الجمعيات، بما في ذلك قانون الخدمة العامة رقم 

وأن المواطنبن تترددون في التعببر ب رياة عن آرائهم   ق( 82) التخريبياة والوتناة، وقاانون اعساااااااااااااارار الرساااااااااااااامياة
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السااياسااية أو االنتسااال  ل  اعحزال السااياسااية، بسااب  الخو  أو االنتقا ، بما في ذلك الخو  من اإلخالء  
 ذلك  زاء قضااايا التشااهبر المدني   عن القلق  10والورقة المشااتر ة  9  وأعربة الورقة المشااتر ة ( 83) القسااري 

  ( 84) لم اكم، مما أدى  ل  دفع تعويضات ضخمة عن التشهبر من جان  دور اإلعال التي عرضة عل  ا

بقلق أن تعزيز حقوق اإلنساااااان في ساااااياق مجتمع  ساااااواتبني اعبوي  3والحعة الورقة المشاااااتر ة  -30
  ( 85) افعات عن حقوق اإلنسان، يخلق ت ديات  ضافية للمدوالتقلبدي جداً 

المتنا  عن اسااااااتخدا  التهدتد والتخويف لقمع حرية التعببر في  با  10وأوصااااااة الورقة المشااااااتر ة  -31
ق وتعدت  أو  لغاء التشاااااااريعات التي ت د من حرية التعببر دون مبرر، مث  قانون الوتنة واعنشاااااااطة  ( 86) البلد

بإلغاء جوان  القمع في قانون النعا   10لورقة المشااااااااااتر ة   وأوصااااااااااة منعمة العوو الدولية وا( 87) التخريبية
بضااااااااااامان الت قبق في التقارير المتعلقة بالت ر  واإلتذاء وتقببد   3  وأوصاااااااااااة الورقة المشاااااااااااتر ة ( 88) العا 

  ( 89) ال ريات اعساسية من جان  أجهزة  نواذ القانون عل  الن و المالئم ومالحقة مرت ببها قضائياً 

ابية في تعزيز  أكثر  يج  بأن تؤدي السااااالطة القضاااااائية دوراً  10الورقة المشاااااتر ة   وأوصاااااة أيضااااااً  -32
بتعدت     10  وأوصااة الورقة المشااتر ة ( 90) حرية التعببر والتبليغ اإلعالمي عن المسااائ  ذات االهتما  العا 

عل   للوضااااااااء المدني  مشااااااارو  قانون الجرائم ال اساااااااوبية والجريمة الساااااااببرانية لضااااااامان أال يشاااااااز  تهدتداً 
  ( 91) ة وحرية التعببروحقوق اإلنسان اعساسية للمواطنبن في الخ وصي   اإلنترنة،

  وأعربة ( 92) لما ذ رتل أ   ن أ ، يساااااااااااايطر عل  االنتخابات زعماء تقلبدتون يعبنهم الملك ووفقاً  -33
زال  عن قلقهما  زاء عد  وجود تشاااااااريع يمزن من تشااااااازب  اعح  3هبومن راتتس ووتر، والورقة المشاااااااتر ة 

ويساااتخدمل  ال تزال ساااارياً   1973ال اااادر في عا   ي  الساااياساااية وتساااجبلها ومشاااار تها، وأن المرساااو  المل
عن أساااوها عن  3  وأعربة الورقة المشاااتر ة ( 93) موفوو  نواذ القانون للضاااغت عل  المعارضااابن الساااياساااببن

م ل ة  د من أص ال ال  وأوص  العدت ( 94) التجمعات تقت ر ب ورة صارمة عل  اعرراض ربر السياسية
الذي ي عر اعحزال السياسية، وبأن تسمل   1973المل ي ال ادر عا  المرسو   بأن تلغي  سواتبني رسمياً 

للمرمااااا بن من اعحزال الساااااياساااااية بالعم  ب رية دون خو  من االحتجاز أو المضاااااايقة أو االعتداءاتق 
قراطية متعددة اعحزالق وتعالج الشاااااااوار  وتتعاون مع اعحزال الساااااااياساااااااية في حوار مثمر حول  قامة ديم

  وأوصاااااااااة منعمة  ( 95) 2013في تقرير انتخابات ال ومنولس لعا    2018و  2013نتخابات  المثارة بشاااااااااأن ا
EI   بوضاااع  طار تشاااريعي ل ماية ال ق في حرية التعببر وت وين الجمعيات والتجمع السااالمي، بما في ذلك

  ( 96) ومنعمات المجتمع المدني والمشار ة فبها ال قوق المتعلقة بتشزب  اعحزال السياسية

 وق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةال ق -3 

 ال ق في العم  وفي فرو  عم  عادلة ومواتية  

وقانون العالقات  2000، فإن اتواق المواوضاة الجماعية وقانون التوفيف لعا  EIلمنعمة   ووفقاً  -34
التعببر ععضاااء  (، اسااتمرت في فرض قبود عل  حرية 2017لعا  )وقانون النعا  ا  2000ال ااناعية لعا  
منعمة     وأماااارت أيضااااً ( 98) للترهب  والضااارل واالعتقال ، الذتن تعرض بعضاااهم أيضااااً ( 97) النقابات العمالية

EI    ،ل  مزاعم بأن ال زومة قامة بترهب  المعلمبن، بوسااااائ  منها من ااااات اإلضاااارال وعد  دفع اعجور 
  ( 99) ة حقهم في اإلضراللثنبهم عن ممارس

 ( 100) يشي الئقال ق في مستوى مع  

أمار العدتد من أص ال الم ل ة  ل  أن غيال  طار قانوني وسياساتي ي زم العقارات قد تر    -35
م ات اعماااااااخاص عرضاااااااة لعمليات اإلخالء القساااااااري، التي نوذت دون اتةا  اإلجراءات القانونية الواجةة  
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أن  2  والحعة الورقة المشاتر ة ( 101) وجود سابب  انت اا   زاء اإلخالء القساري  وأعربوا عن قلقهم من عد 
عمليات  خالء اعراضاااااااي  ان لها أثر عل  رفاه النا ، مما عرضاااااااهم للوقر واالفتقار  ل  السااااااازن وساااااااب   

  ( 102) كس  العير من الزراعة، وهو ما يعتمد عليل مععم النا  في المناطق الريفية من أج  ال وا 

بأن تتخذ  ساااااواتبني الخطوات الالزمة لتأمبن  2المشاااااتر ة وأوصاااااة منعمة العوو الدولية والورقة  -36
  وأوصاااة منعمة العوو الدولية  ذلك بالتعجب  بوضاااع ( 103) ضااامان ال يازة وحماية ال ق في السااازن الالئق

اللتزامات الدولية في  ال يغة النهائية لسياسة اعراضي ومشرو  القانون المتعلق بها، وضمان توافقهما مع ا
نساااااااااااااان النامااااااااااااا ة عن ال ق في السااااااااااااازن الالئقق وإعالن وق  اختياري لعمليات اإلخالء  مجال حقوق اإل

الجماعي عل  مستوى البالد  ل  حبن وضع ضمانات قانونية وإجرائية  افية لضمان امتثال جميع عمليات 
  وأوصااااااااة منعمة العوو ( 104) اإلخالء للمعاتبر الدولية ل قوق اإلنسااااااااانق وت دتد الضاااااااامانات ذات ال اااااااالة

  ( 105) بإجراء المشاورات ذات ال لة مع جميع أص ال الم ل ة أيضاً  2لدولية والورقة المشتر ة ا

، هاجر  ثبر من اعماخاص الذتن 19- وفبد أنل في ساياق جائ ة 10والحعة الورقة المشاتر ة  -37
رد العدتد من يقيمون عادة في المناطق ال ضااااارية  ل  المناطق الريفية أثناء فترة اإلرالق، مما أدى  ل  ط

  وأوصااة الورقة  ( 106) النساااء من منازلهن الريفية عل  أتدي أقاربهن مع تزاتد التناز  عل  اعراضااي العرفية
، وال سااايما فيما تتعلق بالنسااااء الالتي 19-بأن تضاااع  ساااواتبني اساااتجابة فعالة لجائ ة  وفبد 10المشاااتر ة 

بوضااع تداببر ل ماية ال قوق العرفية  10المشااتر ة  الورقة    وأوصااة أيضاااً ( 107) يعشاان في المناطق الريفية
للمرأة في اعراضااي، وضاامان معاملتها عل  أسااا  المساااواة مع الرج  في ال  ااول عل  اعراضااي العرفية 

  ( 108) والسيطرة علبها وفي حيازة أراضي التملك ال ر بموج  القانون العرفي

 ( 109) ال ق في ال  ة  

 ااال ة بقلق أن  ساااواتبني لدتها أعل  معدل  صاااابة بوبرو  نقص الح  العدتد من أصااا ال الم -38
في المائة من الةالغبن م ااااااااااابون بوبرو   27المناعة الةشاااااااااارية في جميع أن اء العالم حبس  ن أكثر من 

نقص المناعة الةشااااارية  وأمااااااروا  ل  أن النسااااااء تتأثرن بشاااااز  ربر متناسااااا  بوباء فبرو  نقص المناعة 
من حاالت ساارطان عنق الرحم   متزاتداً  أن  سااواتبني مااهدت عدداً  7الورقة المشااتر ة   وذ رت ( 110) الةشاارية

لةعض أص ال الم ل ة، فإن    ووفقاً ( 111) المرتةطة بارتوا  معدالت انتشار فبرو  نقص المناعة الةشرية
برو  ت ااااااور المرأة  تابع للرج  وما تنجم عنل من عد  مساااااااواة ببن الجنساااااابن قد زاد من تعرض المرأة لو

  ( 112) نقص المناعة الةشرية

مث  أمراض اإلسااااااهال والمالريا فلة مهملة   عن قلقها عن أمراضاااااااً  7وأعربة الورقة المشااااااتر ة  -39
عن قلقها لعد   واية جودة الخدمات ال ااااااااا ية في   أيضااااااااااً  7  وأعربة الورقة المشاااااااااتر ة  ( 113) لعقود عدتدة

الخدمات والمعدات الطبية في حاالت الطارئة، وال ساااايما  سااااواتبني، بما في ذلك قدرات الموفوبن الطبببن و 
عن أساوهما الساتمرار النقص في    7والورقة المشاتر ة   2  وأعربة الورقة المشاتر ة ( 114) في المناطق الريفية

اعدوية، ول ون العيادات العامة تعاني من أج  توفبر الخدمات اعساااااااااسااااااااية مث  المزمالت الطبية للرعاية  
دة بسااااااب  القبود الموروضااااااة عل  مبزانية ال اااااا ة والدتون ال زومية ربر المسااااااددة للموردتن السااااااابقة للوال

 ل  أن  7  وأماااارت الورقة المشاااتر ة ( 115) وانهيار التواصااا  ببن المرافق ال ااا ية والمتاجر الطبية المر زية
في   15 ة الةالغ  ال ااااااا مبزانية ال ااااااا ة الوطنية لم تساااااااتو  ال د اعدن  لإلنواق من المبزانية العامة عل  

المائة، عل  الن و الذي يقتضاااااااايل  عالن أبوجا بشااااااااأن فبرو  نقص المناعة الةشاااااااارية والساااااااا  واعمراض  
  ( 116) المعدية اعخرى ذات ال لة

عل  النعا  ال ا ي   هائالً   قد وضاعة ضاغطاً  19-، فإن جائ ة  وفبد7للورقة المشاتر ة  ووفقاً  -40
ية ال ااا ية معدات حماية ماااخ اااية  افية، والمساااتشااافيات تعم  بزام  رعاوال يمتلك العاملون في مجال ال
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  وقد  ( 117) طاقتها دون موارد  افية مث  اعكسجبن/أجهزة التنوس ال ناعي للمرض  الذتن أصببوا بالوبرو 
وأدى نقص االساااااااتثمار في النعا    ،( 118) الجائ ة نتيجة لهذه زاد تردي النعا  ال ااااااا ي الضاااااااعيف أصاااااااالً 

عن قلقها  2  وأعربة الورقة المشاااااتر ة ( 119) الت تية في البلد  ل  تواقم أوجل عد  المسااااااواة   نيةال ااااا ي والب 
في الرعاية الطبية والهياك  اعسااااااااساااااااية، وعن  ،  انوا تواجهون نق ااااااااً 19- وفبد عن السااااااازان، أثناء أزمة

، وعن ( 120) عماا ال  موفوي االسااااااااااااااتجااابااة ل اااالت الطوارئ يعملون بااأجور ربر  ااافيااة ويوتقرون  ل  أدوات
  ( 121)  ل  بلد مجاور لتلقي الرعاية الطبية السياسببن والشخ يات الةارزة ُيْجَلْون جواً 

بأن ت سااان  ساااواتبني  مية ونوعية الخدمات ال ااا ية، بما في ذلك  7وأوصاااة الورقة المشاااتر ة  -41
عياادات المنااطق  في الخادماات والمعادات الطبياة الطاارئاة، والخادماات والمرافق ال اااااااااااااا ياة في السااااااااااااااجون و 

بتوحبد معاتبر ال  ااول عل  الخدمات ال اا ية في جميع أن اء  2  وأوصااة الورقة المشااتر ة ( 122) الريفية
البلد، سااااااواء في اعوسااااااا  الريفية أو ال ضاااااارية، وإضااااااواء الطابع الالمر زي علبهاق وزيادة مخ اااااا ااااااات  

  ( 123) ر العالمية لضاااااامان ال ق في ال اااااا ةاتب مع المع  لالحتياجات ال قيقية للقطا  وتمشااااااياً  المبزانية وفقاً 
بضاااااامان وجود مخزونات  افية من اعدوية في عيادات اعدوية اعساااااااسااااااية   7وأوصااااااة الورقة المشااااااتر ة 

  ( 124) واعدوية المضادة للوبروسات العزوسة

بمعالجة عوام  الخطر لألمراض ربر المعدية وم دداتها وإتاحة   7وأوصاااااااااة الورقة المشاااااااااتر ة   -42
، وتوفبر ( 125) بت سابن نوعية خدمات اعمومة أيضااً  7رطان عنق الرحم  وأوصاة الورقة المشاتر ة  ج سا عال

 مزانية ال  اااول عل  التثقيف الجنساااي، بما في ذلك ال  اااول عل  المعلومات واعدوات المتعلقة ب قوق  
  ( 126) الخدماتذه ال  ة اإلنجابية الجنسية، وإنشاء مراكز ص ية مالئمة للشةال لتسهب  ال  ول عل  ه

بضامان توفبر معدات حماية ماخ اية   7، أوصاة الورقة المشاتر ة  19-وفي ساياق جائ ة  وفبد -43
 19-عن  نشاااء مرافق مؤقتة للرعاية ال اا ية ل ي ي  اا  مرضاا   وفبد  كافية للعمال اعساااسااببن، فضااالً 

  ( 127) عل  خدمات الرعاية ال  ية ال افية

عن قلقهما  زاء حاالت اإلجهاض ربر القانوني،   7الورقة المشتر ة  أعربة منعمة العوو الدولية و  -44
بعد  تجريم   7ية والورقة المشااااتر ة   وأوصااااة منعمة العوو الدول( 128) مما تؤدي  ل  وفاة العدتد من النساااااء

اإلجهاض وضامان توفبر خدمات وسالع ال ا ة الجنساية واإلنجابية الشااملة وال  اول علبها، بما في ذلك 
  ( 129) المأمون والرعاية بعد اإلجهاض، ووسائ  منع ال م  ال دتثةاإلجهاض 

 ( 130) ال ق في التعليم  

ق والرسو  ( 131) رداءة نوعية التعليم االبتدائي في  سواتبني  عن قلقها  زاء  2أعربة الورقة المشتر ة   -45
اعطواال تلت قون    في الماائاة فقت من 20المرتوعاة التي تورضااااااااااااااهاا بعض المادار ق وإزاء حقيقاة أن حوالي  

ق وإزاء اساااااتمرار م دودية فرص ال  اااااول عل  التعليم الثانوي وعد  اتساااااامها  ( 132) بالمدار  قب  االبتدائية
أن  حدى العقةات التي  8  والحعة الورقة المشاااااتر ة ( 133) ساااااةال منها ت لوة التعليم الثانوي باإلن اااااا ، ع

  ( 134) ي عد  تسجب  الموالبدت ول دون ال  ول عل  التعليم االبتدائي المجاني ه

عن أساااااااوها عن نعا  التعليم الذي يوتقر  ل  ال واءة قد تساااااااب  في   2وأعربة الورقة المشاااااااتر ة   -46
 ببر من اعطوال من المدار   وعالوة عل  ذلك، ال تزال فرص االلت اق بالتعليم والتدري   تساااااااااااااارل عدد  

  ( 135) التقني والمهني ومؤسسات التعليم العالي م دودة

بأن تزيد  ساااااااواتبني من فرص ال  اااااااول عل  الرعاية في مرحلة   2وأوصاااااااة الورقة المشاااااااتر ة   -47
الجودة فيما تت اااااا  بذلك من مسااااااتويات التعليم العاليق وتوحد  الطوولة المةزرة والتعليم اإلنمائي  وتضاااااامن 

   (136) التعليم العاليت اليف التعليم االبتدائيق وت ساااااان المساااااااواة في فرص ال  ااااااول عل  التعليم الثانوي و 
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وأوصاااااة هبومن راتتس ووتر بأن تسااااان  ساااااواتبني تشاااااريعات لجع  التعليم لمدة ال تق  عن تساااااع سااااانوات  
  ق وأن تنشاااااااار خطة م ددة زمنياً ( 137) للجميع، في ضااااااااوء التزامها بأهدا  التنمية المسااااااااتدامة وإلزامياً   مجانياً 

  ( 138) ولة المقبلة من االستعراض الدوري الشام للجميع ب لول موعد الج  لجع  التعليم الثانوي مجانياً 

المزيد من بتجهبز وإنشااااااااااااء مزتةات مدرساااااااااااية في البلدق واتخاذ  5وأوصاااااااااااة الورقة المشاااااااااااتر ة   -48
المةادرات لتعزيز اإلدماج الرقمي الهاد ق وتوسااااايع نطاق الممارساااااات الجبدة التي تزيد من فرص وصاااااول  

المزيد من اإلجراءات والتداببر لتوسيع الوصول العادل  ل  مختل   الو ات الضعيوة  ل  المعلوماتق واتخاذ  
  ( 139) أمزال التعببر الثقافي

، ولم تتلق اعطوال في 19-بأن المدار  أرلقة، بسااب  جائ ة  وفبد 7وأفادت الورقة المشااتر ة  -49
يساتوبدوا من التعليم  أن رالبية اعطوال لم  7المدار  ال زومية أي تعليم رسامي  وأضاافة الورقة المشاتر ة 

 المنزلي بسااااااب  االفتقار  ل  الوسااااااائ  المالية الالزمة لتوفبر الهياك  اعساااااااسااااااية للتعلم عبر اإلنترنة وعن
رالبية اعطوال يعيشاااااااون في المناطق الريفية وعن آبائهم ال تتوفر لدتهم الوساااااااائ  الالزمة لل  اااااااول عل  

  ( 140) لالزمة للتعلم عبر اإلنترنةمةزة الواي فاي وربرها من المعدات التقنية ا

ومن أج  التخفيف من حدة الخل  الذي ل ق ب ق اعطوال في التعليم بسااااااااااااااب   رالق المدار   -50
وت  ي ل، أوصة هبومن راتتس ووتر بأن توفر  سواتبني لجميع اعطوال المسجلبن في   19-راء  وفبدج

ي ال  اااااااول عل  سااااااانتبن  ضاااااااافبتبن عل  اعق  من التعليم االبتدائي المجاني خالل فترة الجائ ة ال ق ف
  ( 141) التعليم المجاني، بعد السنوات السةع التي يزولها القانون حالياً 

للتساااارل ببن   ل  أن حم  المراهقات يشااااز  السااااب  اعكثر ماااابوعاً  8ت الورقة المشااااتر ة وأمااااار  -51
  وأوصاااااااااة  ( 142) 19-جائ ة  وفبدالوتيات وأن هذه ال الة قد ازدادت بساااااااااب  حاالت اإلرالق المت ااااااااالة ب 

ائل  هبومن راتتس ووتر باعتماد سااياسااة وطنية ت دد حق الوتيات ال وام  والمراهقات في التعليم، ونشاار لو 
باإلساااارا  في   8  وأوصااااة الورقة المشااااتر ة  ( 143) رساااامية ت اااادر تعليمات واضاااا ة للمدار  في هذا الشااااأن

  ( 144) ع حم  الطالل وتوفبر المساعدة لهموضع السياسة الوطنية والمةادئ التوجبهية بشأن من 

 حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة -4 

 ( 145) النساء  

ل الم اااااااال ة بساااااااان قانون الجرائم الجنسااااااااية والعن  العائلي في ررم ترحب  العدتد من أصاااااااا ا -52
وض حقوق  ، فإن القلق يسااااااورهم من أن المعاتبر والممارساااااات العرفية في  ساااااواتبني ال تزال تق2018 عا 
يجع  النساااء عرضااة  أن عد  تدوين القانون السااوازي والقانون العرفي 7  وترى الورقة المشااتر ة  ( 146) المرأة 

  ( 147) لإلتذاء

عن أساوها عن الدساتور ي ر  المرأة من حق نق  الجنساية  ل  أطوالها  6وأعربة الورقة المشاتر ة  -53
، وعن التمببز ببن الجنساااابن في قانون الجنسااااية  ( 148) واقت ااااار ذلك عل  الرج  ح ااااراً  - وزوجها اعجنبي

ذلك ما تتعلق بالمبراث وحقوق  في  ساااواتبني قد أدى  ل  انتهاكات واساااعة النطاق ل قوق اإلنساااان، بما في  
أن المرأة ال تتمتع بنوس ال قوق   7  وعالوة عل  ذلاك، ذ رت الورقاة المشااااااااااااااتر اة  ( 149) المل ياة وحرياة التنقا 

  ولم ( 151) ، وأنها مهمشة سياسياً ( 150) الرج  في التما  االنو ال أو الطالق أو  لغاء الزواجالتي تتمتع بها 
  ( 152) في البرلمان من النساء ممثالً  30جود ت قق السلطات الهد  المنشود بو 

ما تتعرضااااااان ب اااااااورة ربر قانونية  بقلق أن النسااااااااء  ثبراً  10الورقة المشاااااااتر ة  والحعة أيضااااااااً  -54
  اعراضااي واإلخالء القسااري وال رمان من المبراث، وهي حالة ازدادت حدة بسااب  اإلرالق  لالسااتبالء عل
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لطل  االنت ااااا  من   حبس لم يزن أما  الضاااا ايا سااااوى خيارات م دودة جداً  19-في  طار جائ ة  وفبد
  ( 153) انتهاكات ال قوق 

لمرأة، من خالل العمليات بالتعجب  بسن القوانبن التي تعزز حقوق ا 10وأوصة الورقة المشتر ة   -55
عل  وجل الخ اااااااوص بتعدت  قانون  دارة العقارات   10  وأوصاااااااة اللجنة الورقة لمشاااااااتر ة ( 154) التشااااااااورية

، من خالل عملية تشاااورية لضاامان امتثالل للمعاتبر الدولية 2013وإقرار قانون اعراضااي لعا   1902 لعا 
  وأوصة  ذلك بزيادة  ( 155) د  التمببز في مسائ  المبراثاإلنسان المتعلقة بالمساواة ببن الجنسبن وعل قوق  

  ( 156) الوعي ببن النساء والزعماء التقلبدتبن ب قوق المرأة، بما في ذلك المساواة وعد  التمببز

لزواج ومشااارو  بالتعجب  بوضاااع ال ااايارة النهائية لمشااارو  قانون ا 7وأوصاااة الورقة المشاااتر ة  -56
مع الدسااتور والقانون الدولي، واتخاذ تداببر تشااريعية تمنل    ور بشااأنهما، تمشااياً قانون المل ية الزوجية والتشااا

  ( 157) متساوية في منل الجنسية عطوالهم اعمهات واآلباء حقوقاً 

مع  توافقاً بضااامان أن يزون القانون العرفي م  10وأوصاااة منعمة العوو الدولية والورقة المشاااتر ة  -57
  وأوصاة الورقة المشاتر ة ( 158) سايما بشاأن القضااء عل  التمببز ضاد المرأة  ال ازو  الدولية واإلقليمية، وال

  وأوصااااة هبومن راتتس ووتر بت دتد الممارسااااات ( 159) بأن ُتقّنن  سااااواتبني عملية الزواج العرفي أيضاااااً  7
ان ببن القاانون المادني والقاانون التقلبادي وضااااااااااااااما   االجتمااعياة والعرفياة التمببزياة ومزااف تهاا، وحا  النزاعاات

  ( 160) حماية حقوق اإلنسان للمرأة 

وأعرباة هبومن راتتس ووتر عن قلقهاا  زاء ارتواا  معادالت العن  القاائم عل  نو  الجنس، وأن  -58
التقلبدتبن وي زمهن  النساااااااااء والوتيات، وال ساااااااايما الالتي يعشاااااااان في المناطق الريفية في ف  حزم الزعماء 

ما تتعرضاان للتمببز والممارسااات  لساالطة اعبوية المةالغ فبها،  ثبراً القانون واععرا  السااوازية القائمة عل  ا
لةعض أصاااا ال الم اااال ة، ف ت  النساااااء    ووفقاً ( 161) الضااااارة مث  "اإلنهالنتي" و"كويندزيسااااا" و"كونغبنوا"
عزواجهن، الذتن تتخذون القرارات الرئيساااية لهن بوصاااوهم المتزوجات يعتبرن "قاصااارات دائمات" ويخضاااعن 

ء أمورهن"  وُتجبر الشااااااابات عل  المشااااااار ة في أنشااااااطة ثقافية ماااااادتدة القوال  النمطية، وقد يعاقبهن "أوليا
  ( 162) القادة التقلبدتون أو يغرمونهن  ذا مانعن في ذلك

لإلح اااااءات المتاحة، تتعرض امرأة  بقلق أنل، وفقاً  والح  العدتد من أصاااا ال الم اااال ة أيضاااااً  -59
سااااواتبني لشااااز  ما من أماااازال العن  الجنسااااي عند بلوغ الثامنة عشاااارة من واحدة من    ثالث نساااااء في  

تتعرض لشااز  ما من أماازال العن  الجنسااي في حياتها،    العمر،  ما أن امرأة واحدة ببن    امرأتبن تقريةاً 
في الماائاة من هاذه  3واعزواج  وال ُتبّلغ الشاااااااااااااارطاة  ال بنسااااااااااااااةاة  وأكثر الجنااة في هاذه ال ااالت هم اعخالء  

في المائة من الضااااااا ايا عل  خدمات المشاااااااورة، وال يساااااااتوبد من خدمات   7ل وادث، وال ي  ااااااا  ساااااااوى  ا
  ( 163) في المائة من الض ايا 1,2العيادات والمستشفيات سوى 

لدولية، فقد زاد انتشار العن  القائم عل  ومر ز هبلبنا  بنبدي للعدالة ا 10للورقة المشتر ة  ووفقاً  -60
  ( 165) ، وزاد العن  العائلي خالل عمليات اإلرالق( 164) 19-جائ ة  وفبدنو  الجنس مع فهور 

بالتعجب  بتنوبذ قانون العن  الجنساااااي والعائلي لضااااامان ال ماية   10وأوصاااااة الورقة المشاااااتر ة   -61
  وأوصااة عل  ( 166) 19-ساايما في سااياق جائ ة  وفبد الموضااوعية للمرأة من العن  الجنسااي والعائلي، وال

تنوبذ حمالت توعية عامةق وإنشااااااااااء آليات  بالغ آمنة وساااااااااهلة المنالق وتوفبر التدري  وجل الخ اااااااااوص ب 
  وأوصااااااااة منعمة العوو ( 167) للشاااااااارطة والمدعبن العامبن والقضاااااااااةق وتوفبر خدمات  افية لدعم الضاااااااا ايا

ة  لمزااف اة العن  العاائلي، بماا في ذلاك عن طريق نشاااااااااااااار معلوماات عااما   الادولياة بتنوباذ برناامج تثقيوي عاا 
، وضاامان نشاار وتعميم نسااخة موجزة من 2018بشااأن قانون العن  العائلي المتعلق بالجرائم الجنسااية لعا  

  ( 168) القانون عل  مستوى المجتمع الم لي
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نية المخ اااا ااااة للساااالطة  وأوصاااا  مر ز هبلبنا  بنبدي للعدالة الدولية بزيادة مخ اااا ااااات المبزا -62
 اااالة بالعن  القائم عل  نو  الجنس، بما في ذلك القضااااايا التي القضااااائية لمعالجة القضااااايا المتراكمة المت 

  وأوصا  مر ز ( 169) وضامان تقديم الجناة  ل  العدالة وح اول الضا ايا عل  العدالة 19-تساب  فبها  وفبد
بإنشاء آليات لدعم النساء ض ايا العن  القائم عل  نو   10هبلبنا  بنبدي للعدالة الدولية والورقة المشتر ة 

  وأوصااااااااااا  مر ز هبلبنا  بنبدي للعدالة الدولية ( 170) س، بما في ذلك الرعاية الطبية والنوساااااااااااية والمأوى الجن 
  ( 171) بإنشاء خت هاتوي مجاني واحد لإلبالغ عن العن  القائم عل  نو  الجنس والعن  العائلي أيضاً 

في مزاف ة زواج   قدماً مر ز اعوروبي للقانون والعدالة قد الح  أن  سااااااواتبني أحرزت ت ومع أن ال -63
من أدن  معدالت زواج اعطوال في أفريقيا، فإنل يشااااااااعر بالقلق عن  سااااااااجلة واحداً  اعطوال، ونتيجة لذلك

وأوصا  المر ز اعوروبي     ( 172) هذه الممارساة ال تزال مرتوعة في أجزاء معبنة من البلد مث  لوبومبو وهوهو
ا المتعلقة بالزواج ل ي توي بالمعاتبر الدولية، وذلك برفع ال د  للقانون والعدالة بأن تراجع  ساااااااااااواتبني قوانبنه

والورقة   8  وأوصاااااااااااة الورقة المشاااااااااااتر ة ( 173) ل   من الوتيات والوتيان عاماً  18اعدن  لسااااااااااان الزواج  ل  
ب  الموالبد والزواج والوفيات مع قانون حماية اعطوال  باسااااااااااااااتعراض ومواءمة قانون تسااااااااااااااج 7المشااااااااااااااتر ة 

  ( 175) صري اً  وحعر زواج اعطوال حعراً   ،( 174) ورفاههم

 ( 176) اعطوال  

عن قلقها عن ما يقرل من ن اااااا  اعطوال في  سااااااواتبني يعتبرون،   8أعربة الورقة المشااااااتر ة  -64
رجع ذلك  ل  حد  ببر  ل  ارتوا  معدالت الوفيات ضااعواء، وي  أو أطواالً  لإلح اااءات المتاحة، أتتاماً  وفقاً 

 15  ل   10سب  فبرو  نقص المناعة الةشرية  وعالوة عل  ذلك، فإن ما ال يق  عن ببن اآلباء الشةال ب 
قد   19-أن جائ ة  وفبد 8في المائة من اعسااار الساااوازية ترأساااها أطوال البو   وأضاااافة الورقة المشاااتر ة 

ية قت ااااااااااااااادية واالجتماعية في  سااااااااااااااواتبني، مما أدى  ل  عجز الهياك  المجتمعأدت  ل  تدهور ال الة اال
  ( 177) القائمة عن رعاية اعطوال البتام  والضعواء

بأن تسار   ساواتبني عملية مواءمة المةادئ التوجبهية الوطنية للرعاية   8وأوصاة الورقة المشاتر ة   -65
الرعاية البدتلة لألطوال من أج  وضااااع معاتبر واضاااا ة   البدتلة مع المةادئ التوجبهية لألمم المت دة بشااااأن

وتضاامن وجود آلية ماااملة للشاازاوى ومراجعة دورية لرعاية اعطوالق وتعزز نعا  الترخيص   للرعاية البدتلة 
  ( 178) والمراقةة المتعلق بجميع أماكن الرعاية البدتلة

ار العن  القائم عل  نو  الجنس ضااد  ويرى مر ز هبلبنا  بنبدي للعدالة الدولية أن اسااتمرار انتشاا  -66
  وأضافة  ( 179) عن عد   واية المساعدة أو الدعم المقدمْبن للض ايا  ، فضالً غاً بال  اعطوال وتقّبلل تثبران قلقاً 

من المسااااااااااااااائا  التي   أن العن  العاائلي والعن  القاائم عل  نو  الجنس يمثالن جاانةااً  6الورقاة المشااااااااااااااتر اة  
  ضاااااااااً   وزاد الجائ ة أي 19-في المنزل أثناء فترة اإلرالق بسااااااااب  جائ ة  وفبدواجهة اعطوال والمراهقات 

من تعرض اعطوال لالسااااااتغالل وسااااااوء المعاملة واإلهمال والعن  من خالل التأثبر المةاماااااار عل  مقدمي 
  ( 180) الرعاية لهم أو التسب  في فقدان سب  عير أسرهم ومجتمعاتهم الم لية

بزيادة مخ ااااا اااااات المبزانية لت سااااابن الخدمات لمنع العن  ضاااااد   8وأوصاااااة الورقة المشاااااتر ة  -67
ت اااااادي لل  وضاااااامان توفبر بيانات مو اااااالة  افية وموثوقة عن العن  ضااااااد اعطوال من أج   اعطوال وال

اتخاذ قرارات مساااتنبرة بشاااأن البرامج ووضاااع الساااياساااات لمنع العن  وساااوء المعاملة في المساااتقب ق وتوفبر 
يا العن ق وإضااااااااااواء الطابع الرساااااااااامي عل  لجان حماية الطو  في المجتمع الخدمات ونعم الدعم لضاااااااااا ا

  ( 181) م لي لتعزيز اإلبالغ عن ال االت وإحالتهاال
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عن قلقها عن التمببز عل  أساااااااا  نق  الجنساااااااية تؤدي  ل  طائوة من    6وأعربة الورقة المشاااااااتر ة   - 68
   ( 182) ل  ول عل  التعليم العا  والرعاية ال  ية انتهاكات حقوق اإلنسان التي تؤثر في اعطوال، بما في ذلك ا 

بضااااااامان تساااااااجب  جميع اعطوال المولودتن داخ  اإلقليم الوطني  6مشاااااااتر ة وأوصاااااااة الورقة ال -69
بوسااااائ  منها جع  تسااااجب  الموالبد في متناول أي من الوالدتن عل  قد  المساااااواة بغض النعر عن ال الة  

، وتشاااغب  وحدات متنقلة لهذا الغرض، والقيا  ب مالت توعية عامة ومجانياً  ساااهالً  االجتماعية، وجعلل أمراً 
  ( 183) تثقيف مدني، ال سيما في المناطق الريفيةو 

 ( 184) اعمخاص ذوو اإلعاقة  

بقلق عد  توافر المرافق ال اااااا ية المجهزة والتي يمزن لألمااااااخاص   7الحعة الورقة المشااااااتر ة   -70
بأن تتخذ  سااااااواتبني تداببر لتوفبر المرافق   7  وأوصااااااة الورقة المشااااااتر ة ( 185) ذوي اإلعاقة الوصااااااول  لبها

  ( 186) دمات ال  ية التي يسه  عل  اعمخاص ذوي اإلعاقة الوصول  لبهاوالخ

 عديمو الجنسية  

تمببزية جنساااانية تساااهم  عن قلقها عن قانون الجنساااية تتضااامن أحزاماً  6أعربة الورقة المشاااتر ة  -71
   (187) القانون ية، مما ي ر  النسااااء الساااوازيلنديات وأطوالهن من ال ماية المتسااااوية بموج   في انعدا  الجنسااا 

عن أسااااااوها لعد  وجود أحزا  ت مي من انعدا  الجنسااااااية في قانون الجنسااااااية   6وأعربة الورقة المشااااااتر ة  
دا  أن انخواض مساااااااااتويات تساااااااااجب  الموالبد يساااااااااهم في زيادة مخاطر انع 6وأضاااااااااافة الورقة المشاااااااااتر ة 

ل  ااول عل  الخدمات بسااب  حاالت عجز اعطوال فبها عن ا 6  والحعة الورقة المشااتر ة ( 188) الجنسااية
  ( 189) نقص الوثائق

مجموعة معرضاة لخطر انعدا  الجنساية    ل  أن النسااء يشازلن أيضااً  6وأماارت الورقة المشاتر ة  -72
 6ن مواطن أجنبي  وأعربة الورقة المشااااتر ة توثبق حرمان المرأة من جنساااابتها عند زواجها م  وقد تم عملياً 

تام  والضااعواء الذتن توف  آباؤهم دون تسااجب  والدتهم معرضااون لخطر  عن أسااوها عن اعطوال الب  أيضاااً 
 سااواتبني بتعدت  الدسااتور وقانون الجنسااية   6  وأوصااة الورقة المشااتر ة ( 190) أن ي ااة وا عديمي الجنسااية

ق وتعزيز المؤساساات المساؤولة عن ال شا  عن انعدا  ( 191) قوق الجنسايةلضامان مسااواة المرأة بالرج  في ح
  ( 193) ق واتخاذ التداببر المناسةة لتعزيز نعم التسجب  المدني( 192) ومنعلالجنسية 

بضاااااامان ح ااااااول    طو  عل  جنساااااابتل وال واظ علبها، واعخذ  6وأوصااااااة اللجنة المشااااااتر ة  -73
  ( 194) الجنسية في اإلقليم في ال  ول عل  الجنسيةبضمانات قانونية ت و  حق اعطوال عديمي 
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