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  املنهجية وعملية التشاور  –أوالً   
تعّد املنهجية املستخدمة يف جتميع هذا التقرير مزجياً من البحث النظري ومشاورات              -١

يف البداية وضـعت وحـدة حقـوق        . مع أصحاب املصلحة عرب سلسلة من حلقات العمل       
وأعقبت ذلك حلقة . حقوق اإلنسان إطاراً لتجميع هذا التقرير اإلنسان التابعة لوزارة العدل و    

مث عقدت حلقة عمل وطنيـة مبـشاركة مجيـع          . عمل تشاورية مع مجيع وزارات احلكومة     
  .أصحاب املصلحة من أجل تكملة مشروع التقرير وإقراره

  اإلطار املعياري واملؤسسي: معلومات أساسية  –ثانياً   

  معلومات أساسية  –ألف   

  اجلغرافيا  )أ(  
وهي بلد غري ساحلي حتيط به مجهوريـة جنـوب          . تقع ليسوتو يف جنوب أفريقيا      -٢

 كيلومتراً مربعاً ويبلغ عدد     ٣٠ ٥٥٥وتبلغ مساحة ليسوتو حوايل     . أفريقيا من مجيع اجلهات   
  .)١( شخص١,٨٨كاهنا حوايل س

  النظام السياسي  )ب(  
 / تـشرين األول   ٤ بريطانيـا يف     نالت استقالهلا عن  . تعّد ليسوتو ملكية دستورية     -٣

وهناك ثالثة أجهزة للحكومـة، وهـي اجلهـاز    . ويعّد امللك رئيس الدولة. ١٩٦٦أكتوبر  
ويـرأس احلكومـة    . التنفيذي واجلهاز التشريعي واجلهاز القضائي، ضماناًَ لتوازن السلطات       

   .رئيس الوزراء
حل ضعف يف بعـض     وعلى مر السنني، تطورت الدميقراطية يف ليسوتو ومرت مبرا          -٤

وأدى ذلك أحياناً إىل    . وجتلى هذا الضعف يف شكل حتديات نشأت بعد االنتخابات        . املرات
وأجـرت  . تعليق العمل بالدستور، وقيام دكتاتوريات مؤقتة وإىل انتهاك حقوق اإلنـسان          

 عمـالً بنمـوذج     ١٩٩٨ و ١٩٩٣، و ١٩٧٠، و ١٩٦٥ليسوتو انتخاباهتا الدميقراطيـة يف      
وتعمـل ليـسوتو بـالنموذج    . ائم على أساس الدميقراطية املتعددة األحزاب  ويستمينستر الق 

ورغم أن هذا النموذج مقبول ومعمول      . الفائز بأكثر األصوات  االنتخايب القائم على أساس     
به يف العديد من البلدان الدميقراطية، إال أن البعض رأى فيه أنه ال جيعل التـصويت الـوطين                

وكـشفت التجربـة يف   . ة من املقاعد يف اجلمعيـة الوطنيـة     يؤدي إىل حصة تناسبية مرضي    
       وبعـد االنتخابـات العامـة      . التسعينيات أن النموذج االنتخايب ال يالئم مجيع األحـزاب        

. ، برزت موجات احتجاج قادها حتالف األحزاب اليت خسرت يف االنتخابـات           ١٩٩٨لعام  
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نظام تو نظاماً انتخابياً جيمع بني      وبعد مشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة اعتمدت ليسو       
وأدى هذا النموذج إىل وجود مجعية وطنية شاملة        . الفائز بأكثر األصوات والتمثيل التناسيب    

ونتيجة لذلك عملت ليسوتو بنظام العضوية التناسبية املختلط يف االنتخابات العامـة            . أكثر
  .٢٠٠٧ و٢٠٠٢لعامي 

  النظام القانوين  )ج(  
) القانون العـام  (فهناك القانون الروماين اهلولندي     : م قانوين مزدوج  يف ليسوتو نظا    -٥

وهذان النظامان القانونيان متساويان إال يف حالة التعارض، ). القانون العريف(وأعراف باسوتو 
  . بيد أنه ال ميكن تطبيق النظامني يف آن واحد يف حالة معينة. حيث يسود القانون املدوَّن

  يعياإلطار التشر  –باء   

  على الصعيد الوطين  -١  

  الدستور  )أ(  
 على إقامة ملكية دستورية وعلى أن الدستور هو         ١٩٩٣ينص دستور ليسوتو لعام       -٦

ويرسخ الفصل الثاين حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية حيـث    . القانون األعلى للبالد  
ـ        . يتضمن احلقوق املدنية والسياسية    ق يف احلريـة    ومن هذه احلقوق احلق يف احليـاة، واحل

الشخصية، واحلق يف احترام اخلصوصية واحلياة األسرية، وحرية الضمري، واحلق يف املـساواة             
أمام القانون ويف محاية متكافئة أمام القانون، واحلق يف حماكمة عادلة، وحرية التنقل واإلقامة،             

ماية من التفتـيش    واحلماية من املعاملة الالإنسانية، واحلماية من الرق والعمل القسري، واحل         
  . واالقتحام التعسفي، واحلماية من التمييز، وحرية التعبري

ويعين ذلك أن   . وللحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف دستور ليسوتو قيود          -٧
حقوق اإلنسان ليست مطلقة، إذ ميكن تقييدها ألغراض الصحة العامـة، واآلداب العامـة              

 املذكورة أعاله، ميكن فرض حدود وقيود على بعض احلقوق      ويف هذه احلاالت  . واألمن العام 
بيد أن تقييد هذه احلقوق أو حتديدها، مثل إعالن حالة الطوارئ جيب أن يتم              . اآلنف ذكرها 

وأهم من ذلك، أن رصـد      . بصورة قانونية من قبل سلطة مشروعة وقانونية حيددها القانون        
مرة جيب أن يكون من قبـل سـلطات         واستعراض أي تقييد أو حتديد حلق ما بصورة مست        

  . قانونية خمتصة، إىل أن تنتفي األسباب املربرة للقيود فيعود الوضع إىل حالته الطبيعية
 مبوجب أحكام احملاكم، وإمنا تنفذ تدرجيياً، عـرب         )٢(وال تنفذ مبادئ سياسة الدولة      -٨

ة بقدرة ليسوتو االقتصادية    السياسات العامة، واملبادئ التوجيهية والربامج االجتماعية املرتبط      
   وتترتب عن مبادئ هذه السياسة اليت تنـهجها الدولـة حقـوق ذات طبيعيـة               . وبتنميتها

ومن هذه احلقوق املساواة والعدالة، ومحاية الصحة، ونيـل التعلـيم،      .  اقتصادية -اجتماعية  



A/HRC/WG.6/8/LSO/1 

GE.10-11073 4 

ومصاحلهم، وإتاحة فرص العمل، وهتيئة ظروف عادلة ومواتية للعمل، ومحاية حقوق العمال            
ومحاية األطفال والشباب، وإعادة التأهيل، والتدريب وإعادة التأهيل االجتماعي لألشخاص          
       املعوقني، وإتاحة الفرص االقتصادية، واملشاركة يف األنشطة الثقافية ومحاية البيئة، من مجلـة             

  . حقوق أخرى

  التشريعات  )أ(  
      اليت ُسنت وتتنـاول محايـة حقـوق         إضافة إىل الدستور، هناك عدد من القوانني        -٩

  :اإلنسان وهي
 ويشمل جماالت ال يتناوهلا القانون العام جلرمية        ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لعام      •

ويراعي هذا القانون حقوق ضحايا هذه اجلرمية، وحقوق األشخاص         . االغتصاب
 املعوقني، والرجال، والنساء واألطفال

 ويضمن محاية حقوق اجملرمني يف حماكمـة        ٢٠٠٢م  قانون احملاكمات السريعة لعا    •
 عادلة وعاجلة يف غضون فترة زمنية معقولة

 ويرفع صفة القاصر عـن املـرأة        ٢٠٠٦قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام       •
املتزوجة والسلطةَ الزوجية للزوج على الزوجة وعلى ملكية املرأة فيما يتعلق بإدارة            

 املمتلكات املشتركة

      وينص على التمثيـل القـانوين للمعـسرين   ١٩٧٨ املساعدة القانونية لعام     قانون •
 يف احملاكم

 وينص علـى حـق النـساء        ١٩٥٩إعالن النساء واألطفال املتخلى عنهم لعام        •
 واألطفال املتخلى عنهم يف استعادة النفقة من األزواج واآلباء

إلجـراءات اجلنائيـة     وينص على ا   ١٩٨١قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة لعام       •
 واحلقوق املمنوحة لألطراف يف نظام العدالة اجلنائية

  وحيمي حقوق األطفال املخالفني للقانون ١٩٨٠قانون محاية األطفال لعام  •

  وحيمي حقوق العمال١٩٩٢أمر مدونة العمل لعام  •

 قانون اجلنسية وينص على احلق يف اجلنسية •

 وينص علـى احلمايـة مـن        ٢٠٠٥ام  العالقات بني األعراق لع   ) تعديل(قانون   •
 ممارسات الكراهية العنصرية

  . وحيمي احلق يف بيئة نظيفة وصحية٢٠٠٨قانون البيئة لعام  •
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  على الصعيدين الدويل واإلقليمي  -٢  
        صدقت ليسوتو على مجيع املعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة حلقـوق اإلنـسان                -١٠

  :تقريباً ومنها
 )٣(حلقوق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص با •

  )٤(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل  •

 ٢مع التحفظ على املادة  )٥(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة •

  )٦(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري •

 )٧(اتفاقية حقوق الطفل •

 )٨(ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حل •

 )٩(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية          •
 )١٠(أو املهينة

  )١١(اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالقضاء على عمل األطفال •

 املتعلقة بـالتمييز يف جمـال االسـتخدام         ١١١ظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية من  •
 )١٢(واملهنة

 )١٣(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب •

  )١٤(امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته •

الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة           •
 .)١٥(يف أفريقيا

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     : وقدمت ليسوتو تقارير بشأن االتفاقيات التالية       -١١
 ٢٠٠٠، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز العنـصري يف عـام             ١٩٩٩والسياسية يف   

ونظراً لقدرهتا احملدودة جداً ختلفت ليسوتو عن تقدمي        . ٢٠٠١واتفاقية حقوق الطفل يف عام      
ويوجد حالياً يف طور اإلعداد مشروع تقرير بشأن اتفاقيـة          . ة باتفاقيات أخرى  تقارير متعلق 

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية              
  . واالجتماعية والثقافية وتقرير دوري عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

لتقرير املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          وأثناء النظر يف ا     -١٢
علقت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على مجلة أمور منها الظروف غري املرضية الـسائدة يف               
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   وال يـزال هـذا     . ومنذ ذلك احلني وقعت حتسينات كبرية يف ظروف الـسجون         . السجون
  .اجلهد متواصالً

ت اخلتامية للجنة بشأن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           وتنفيذاً للمالحظا   -١٣
وكانت اللجنة قد أعربت    . ١٩٧١العنصري، عدلت ليسوتو أمر العالقات بني األعراق لعام         

عن قلقها يف هذا الشأن إزاء غياب إطار تشريعي شامل حيظر أعمال التمييز العنصري وعدم               
يل على تدريس التسامح والتعايش السلمي مـن        وينص التعد . وجود آليات فعالة لإلنصاف   

  . أجل بث ثقافة التسامح بني الشعوب مبختلف أصوهلا
 حىت يتـضمن    ١٩٨٠وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعديل قانون محاية الطفل لعام            -١٤

ويوجد مشروع قانون محاية األطفال ورفاهيتهم قيـد        . مبادئ اتفاقية حقوق الطفل بكاملها    
  .نظر الربملان

إذ يـتعني دجمهـا يف القـوانني    . ويف ليسوتو، ال تعد االتفاقات الدولية نافذة بذاهتا   -١٥
وُتستثىن من ذلك اتفاقيـات منظمـة العمـل        . الوطنية أو األنظمة اإلدارية من أجل إنفاذها      

           ومرة أخرى كانت القدرة احملدودة الـسبب الوحيـد يف تـأخري دمـج بعـض               . الدولية
  . هذه االتفاقيات

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  -جيم   

  احملاكم  )أ(  
ُتضمن احلريات األساسية وحقوق اإلنسان األصيلة يف إطار جهاز قضائي مـستقل              -١٦

يشمل حمكمة االستئناف واحملكمة العليا؛ واحملاكم الفرعية واحملاكم اخلاصة اليت متارس وظيفة            
  . )١٦(قضائية على النحو املنصوص عليه يف الدستور

. )١٧(ومتارس احملاكم مهامها دون أي تدخل وال ختضع إال للدستور وأي قانون آخر              -١٧
وتقدم احلكومة بصفتها اجلهاز التنفيذي املساعدة هلذه احملاكم لتمكينها من محاية استقالليتها،     

ومن واجب اجلهاز التنفيذي واجلهاز التـشريعي للحكومـة         . ونزاهتها، وكرامتها وفعاليتها  
وتبت احملاكم يف املسائل املعروضة عليها برتاهة،       . م استقاللية اجلهاز القضائي والتقيد به     احترا

على أساس الوقائع وفقاً للقانون دون أي تأثريات، أو هتديدات أو ضغوط أو قيود ال موجب                
وتنعقـد  . وجتري اإلجراءات القضائية بشكل عادل مع احترام حقوق مجيع األطـراف          . هلا

ووضعت . لية بصفتها احملكمة الدستورية للنظر يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان         احملكمة العا 
ويتـضمن هـذا    . ليسوتو مشروع قانون إلدارة اجلهاز القضائي ويوجد قيد نظر الربملـان          

املشروع املبادئ األساسية اليت ترسخ استقاللية اجلهاز القضائي وتنشئ إدارة اجلهاز القضائي            
  . وشروط خدمته
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  الربملان  )ب(  
يتألف برملان ليسوتو من غرفتني ويتكون من جملس الشيوخ بصفته الغرفة العليا ومن               -١٨

 ١١ زعيمـاً رئيـسياً و  ٢٢ويتألف جملس الشيوخ من     . اجلمعية الوطنية بصفتها الغرفة الدنيا    
  .  مقعدا١٢٠ًوتتألف اجلمعية الوطنية من . عضواً آخر يعينهم امللك بالتشاور مع جملس الدولة

وُيعمل احلق يف املشاركة يف تسيري شؤون البالد عرب متثيل الربملانيني الذين ميارسـون      -١٩
وتـرتبط جلـان    . واليتهم املسندة إليهم مبوجب االنتخابات العامة أو االنتخابات الفرعيـة         

احلافظات الربملانية مبختلف الوزارات من أجل الرقابة على أنشطة اخلدمة العامـة وضـمان              
  .ة الربملانيني أمام اجلمهورمساءل
ومن أجل متكني الربملانيني من االضطالع بواليتهم بفعالية وكفاءة أكرب، بـادرت              -٢٠

احلكومة، عرب وزارة العدل وغريها من منظمات اجملتمع املدين، بتقدمي برامج تدريبية يف جمال              
  . حقوق اإلنسان

  اللجنة االنتخابية املستقلة  )ج(  
. ١٩٩٧ االنتخابية املستقلة مبوجب التعديل الثاين للدسـتور لعـام           أنشئت اللجنة   -٢١

 هذه اللجنـة مـسنداً إليهـا        ٢٠٠١انتخابات اجلمعية الوطنية لعام     ) تعديل(وينشئ قانون   
مسؤولياهتا اليت من بينها حتديد الدوائر االنتخابية، وجتميع سجل الناخبني، وتنظيم و إجـراء              

  . تخابات احلكومات احمللية واالستفتاءاتانتخابات اجلمعية الوطنية، وان
    ونظمت اللجنة االنتخابية املستقلة االنتخابات األوىل للجمعية الوطنيـة وأجرهتـا             -٢٢
 بينما جرت االنتخابات األوىل     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ وأجرت االنتخابات الالحقة يف      ١٩٩٨عام  

  . ٢٠٠٥للحكومات احمللية عام 
تعلقة بالعملية االنتخابية، تنشر اللجنة االنتخابية املـستقلة       وباإلضافة إىل املسؤولية امل     -٢٣

  . الوعي يف أوساط الناخبني عرب وسائط اإلعالم وتعزز احلق يف التصويت يف ليسوتو

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -دال   

  مكتب أمني املظامل  )أ(  
ل أمني املظـامل    ويكم.  من الدستور  ١٣٤أنشئ مكتب أمني املظامل مبوجب الباب         -٢٤

ويقوم بإجراءات ذات سلطة وإن كانت غري رمسية وبإجراءات عاجلة          . عمل اجلهاز القضائي  
  .تتيح سرعة الوصول إىل البت يف الشكاوى وتسوية املنازعات

 من  ١٩٩٦وألمني املظامل والية دستورية وقانونية ناشئة من قانون أمني املظامل لعام              -٢٥
 اإلدارية السيئة اليت يتخذها موظفون إداريون وحيمـي أيـضاً           أجل التحقيق يف اإلجراءات   
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      حقوق األفراد الذين يعتقدون أهنم ضحايا إجـراءات غـري عادلـة ارتكبتـها احلكومـة                
  . واهليئات القانونية

ويتدخل أمني املظامل بشأن طلبات التعويض اليت يقدمها األشخاص الذين نقلوا إىل              -٢٦
ية بناء كبرية للهياكل األساسية؛ ويتدخل بـشأن إعـادة تعـيني            مناطق جديدة نتيجة عمل   

ويقوم أمـني   . املستخدمني الذين أوقفوا من مهامهم من دون موجب وبشأن تنفيذ األحكام          
املظامل أيضاً بأنشطة التوعية عرب التجمعات العامة والربامج اإلذاعية املتعلقة بقضايا حقـوق             

  .اإلنسان وسوء اإلدارة
من قانون أمني املظامل، أجرى أمني املظامل عمليات        ) ب(١٠أحكام الفرع   وعمالً ب   -٢٧

تفتيش للزنزانات التابعة للشرطة واجليش، وجلميع املؤسسات واملراكز اإلصـالحية وكـذا            
      غري أن مكتـب أمـني املظـامل       . للمستشفيات احلكومية وقدم توصيات مالئمة بشأن ذلك      

  .  تنفيذيةال يقدم سوى توصيات ليست هلا قوة

  هيئة النظر يف الشكاوى من الشرطة  )ب(  
تعد هيئة النظر يف الشكاوى من الشرطة من املؤسسات اليت تعزز حقوق اإلنـسان                -٢٨

وهلـذه اهليئـة    . )١٨(١٩٩٨وأنشئت مبوجب قانون دائرة الشرطة لعام       . وحتميها يف ليسوتو  
فوض فيما يتعلق بأيـة شـكاوى       سلطة التحقيق وتقدمي التقارير إىل هيئة الشرطة أو إىل امل         

يقدمها فرد من اجلمهور بشأن تصرف عضوٍ يف دائرة الشرطة فيما يتعلق بالفساد وحقـوق               
      واهلدف من هذه اهليئة هو املساعدة يف ضمان فعالية الشرطة وتقيُّد دوائر الـشرطة              . اإلنسان

  . حبقوق اإلنسان
يئة على إجراءات العمل النموذجيـة      وتيسرياً للوصول إىل اخلدمات، وقعت هذه اهل        -٢٩

اليت تساعد يف التغلب على املشاكل املتعلقة بتقدمي الشكاوى من الشرطة لـدى الـوزير أو                
وتسمح هذه اإلجراءات بتقدمي الشكاوى إىل مكاتب الشرطة يف املقاطعات الـيت            . املفوض

وهليئـة  . ق بـشأهنا  حتيلها بعد ذلك إىل هيئة النظر يف الشكاوى من الشرطة من أجل التحقي            
النظر يف الشكاوى من الشرطة عالقات تربطها بدائرة الشرطة وتقوم حبلقة عمـل تدريبيـة               

وميكـن قيـاس جنـاح هـذه        . بشأن محاية حقوق اإلنسان، وسرقة املاشية ورعاية الزبائن       
        اإلجراءات عرب التقارير امليدانية اليت جتسد مدى االمتثـال حلقـوق اإلنـسان مـن قبـل                 

  .دوائر الشرطة

  افحة الفساد واجلرائم االقتصاديةمديرية مك  )ج(  
أنشئت مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية مبوجب قانون منـع الفـساد              -٣٠

وُتعد املديرية هيئة وظيفتها األساسية مكافحـة الفـساد         . ١٩٩٩واجلرائم االقتصادية لعام    
ية يف تثقيف اجلمهور، ويف أنشطة املنـع وإجـراء          وتتمثل والية املدير  . واجلرائم االقتصادية 

وحتذر املديرية اجلمهور من عواقب الفساد وبالتايل تلتمس دعمـه وتعزيـزه يف     . التحقيقات
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أما جانب الوقاية فيقتضي إجراء دراسة ملمارسات اهليئـات العامـة           . جمال مكافحة الفساد  
 وُتعد مديرية مكافحـة الفـساد     .وإجراءاهتا هبدف تعزيز نظم العمل للحد من فرص الفساد        

واجلرائم االقتصادية مسؤولة عن التحقيق يف الشكاوى أو االدعاءات املتعلقة بالفساد واجلرائم    
     وحتال إىل مدير املالحقات القضائية العامة املـسائل الـيت تتطلـب مالحقـة              . االقتصادية

  . قضائية بشأهنا

  تدابري أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان  -اء ه  

  وحدة حقوق اإلنسان  )أ(  
 داخل وزارة العدل، وحقوق اإلنـسان       ١٩٩٥أُنشئت وحدة حقوق اإلنسان عام        -٣١

. واهلدف من الوحدة هو بث ثقافة االلتزام حبقوق اإلنسان واحترامهـا          . والدوائر اإلصالحية 
وتتلقى الوحدة الشكاوى من اجلمهور وجتري حتقيقات بشأن االنتهاكات املزعومة حلقـوق            

نسان وحتيل بعض احلاالت عند اللزوم؛ وتقوم بأنشطة للتوعية يف جمال حقوق اإلنـسان              اإل
وتستعرض القوانني والسياسات من أجل التأكد من مدى مطابقتها للتطورات احلاصلة على            

وتيسر الوحدة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائـدة وكـاالت إنفـاذ      . الصعيد الدويل 
وتنظم كل  . ن واللجنة املشتركة بني القطاعات املعنية حبقوق اإلنسان       القانون، وأعضاء الربملا  

  . سنة يوماً دولياً لالحتفال حبقوق اإلنسان

  إدارة قضايا اجلنسني  )ب(  
تتبع إدارة قضايا اجلنسني لوزارة قضايا اجلنسني والـشباب، والرياضـة والترفيـه،       -٣٢

وأجنزت اإلدارة أنشطة منها ما     .  وتعهدها ومهمتها الدفاع عن املساواة بني اجلنسني وتعزيزها      
إنشاء مركز لالتصال لفائدة النساء واألطفال املعتدى عليهم ويشكل املركز ملجأ ملدة            : يلي

قصرية لفائدة النساء واألطفال املعتدى عليهم من خالل تقدمي املـشورة الطبيـة األساسـية        
نف اجلنساين ويقوم املركـز،     وخدمات الطب النفسي؛ وبرامج الدعوة من أجل احلد من الع         

 ليسوتو، بالدعوة لفائدة إصالح القوانني احلالية من أجـل        -بدعم من حساب حتدي األلفية      
  . إزالة التمييز وسن قوانني للقضاء على العنف اجلنساين

  وحدة محاية األطفال واجلنسني   )ج(  
صصة داخل   بوصفها وحدة متخ   ٢٠٠٢أنشئت وحدة محاية األطفال واجلنسني عام         -٣٣

دائرة شرطة اخليالة بليسوتو التابعة لوزارة الداخلية من أجل التـصدي إىل أعمـال العنـف        
وهتيئ الوحدة بيئة مالئمة من أجل اإلبالغ عن االنتـهاكات   . املستمرة ضد النساء واألطفال   

وتقوم الوحدة فوراً بالتصدي والتحقيق بشأن مجيع حاالت الفئات الضعيفة          . وتضمن السرية 
  . نها فئات األطفال وضحايا العنف اجلنساينوم
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وتقوم الوحدة بأنشطة التوعية عرب وسائط اإلعالم، . وتعمل الوحدة على صعيد البلد      -٣٤
والتجمعات العامة، واالجتماعات والزيارات املدرسية بشأن حقوق ومسؤوليات األطفـال          

  . والنساء والضمانات املتعلقة حبقوقهم
ومبساعدة من  . اً للطفل احملتاج إىل الرعاية على الصعيد الوطين       وتضع الوحدة منوذج    -٣٥

ويف . اليونيسيف، تقوم الوحدة حالياً بوضع قاعدة بيانات ستساعد على إعداد تقارير جيدة           
حماولة لتهيئة بيئة مالئمة لإلبالغ عن احلاالت، ساعد الصندوق العاملي هذه الوحدة مبكاتب             

  . اتب املوجودة خملة بسرية الضحايامتنقلة مركَّبة، ملا تكون املك

  مكتب دعم ضحايا اجلرمية  )د(  
ويقدم . ٢٠٠٦أنشئ مكتب دعم ضحايا اجلرمية داخل حمكمة مازيرو اجلزئية عام              -٣٦

ويطلع املكتب الضحايا على حقـوقهم وعلـى        . املكتب الدعم العملي والعاطفي للضحايا    
ويقـدم املكتـب    . ة ويقوم بإحالة القضايا   ويسدي املشور . دورهم يف عملية العدالة اجلنائية    

ويقدم أيـضاً   . معلومات بشأن آليات عملية العدالة اجلنائية مبا يف ذلك وضع قضايا الضحايا           
وحيمي الـضحايا مـن     . معلومات بشأن االنتصاف عرب إجراءات رمسية وغري رمسية للعدالة        

  . الترويع ومن استمرار حالة الضحية اليت يعيشوهنا
ب برنامج اتصال حياول عربه إطالع اجلمهور على خدماته عرب التجمعـات            وللمكت  -٣٧

  .العامة يف مجيع أحناء البلد مبساعدة من الشرطة
ويكمن التحدي يف وضع سياسة وسن قوانني خاصة حبماية حقوق ضحايا اجلرميـة              -٣٨

  .العملغري أن القدرة احملدودة هي سبب التأخر يف . وكذا إنشاء مكتب معين هبذا اجملال

  السياسات الوطنية  -واو   

  ٢٠٢٠الرؤية الوطنية   )أ(  
تعد رؤية ليسوتو الوطنية مبادرة طويلة األجل تتجاوز اخلطط القصرية واملتوسـطة              -٣٩

وتستكشف هذه الرؤية اخليارات القائمة لتحقيق      . األجل وبرامج التكييف االقتصادي الكلي    
وحتـدد  . ٢٠٢٠اعية والسياسة والبشرية حىت عام      التقدم يف جمال التنمية االقتصادية واالجتم     

هذه الرؤية االستراتيجيات اإلمنائية البديلة املالئمة حلالة ليسوتو، اليت تثبـت الدميقراطيـة،             
وتشيع السالم واألمن واالستقرار حملياً وإقليمياً، وتقيم قاعدة سـليمة ومتطـورة للمـوارد           

رمي، وهتيئ بيئة حمكمـة اإلدارة وتكنولوجيـا        البشرية، وتبين اقتصاد سليماً يضمن العيش ك      
. متطورة وحاكمةً جيدة، وحترز تقدماً كبرياً يف جمال التنمية البشرية من بني أمـور أخـرى               

ويف ضوء تغري   . وتقوم هذه الرؤية على مبادئ الدميقراطية، واحلكامة اجليدة وحقوق اإلنسان         
ية، اليت ضربت أقل البلدان منواً مثل ليسوتو،        البارامترات عقب األزمة املالية واالقتصادية العامل     
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وسيكتمل هذا اإلطـار خبطـة      . يف الصميم، تتجلى احلاجة إىل مراجعة اإلطار االستراتيجي       
  .إمنائية متوسطة األجل تدعى استراتيجية النمو الوطنية

  ورقة استراتيجية احلد من الفقر  )ب(  
، ٢٠٢٠اإلطار االستراتيجي، رؤية    لتحقيق بعض األهداف واألولويات الواردة يف         -٤٠

 ورقة استراتيجية للحد من الفقر من ثالث سنوات، بيَّنت فيها           ٢٠٠٤اعتمدت احلكومة يف    
ولدى انقضاء مدة ورقة استراتيجية احلد من الفقر        . االستراتيجيات املوضوعة للحد من الفقر    

يكون وسيلة مؤقتة توجـه     ، مت جتميع اإلطار اإلمنائي الوطين املؤقت ل       ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 
العملية اإلمنائية يف الفترة الفاصلة بني انقضاء ورقة استراتيجية احلد من الفقر ونشر استراتيجية        

  .٢٠٢٠النمو الوطنية اليت ستيسر تنفيذ رؤية 
 حيـث   ٢٠١١ديسمرب  /وسيعمل اإلطار اإلمنائي الوطين املؤقت حىت كانون األول         -٤١

ومن أهداف اإلطار اإلمنائي الوطين املؤقت     . نية لفترة مخس سنوات   تبدأ استراتيجية النمو الوط   
  . تعزيز احلكامة اجليدة، وحتسني اخلدمات العامة، واملساءلة واحلد من الفقر

ولقد كانت ورقة استراتيجية احلد من الفقر ذات مصداقية كبرية من حيث التصدي               -٤٢
من عدم اهتمامها بالقدر الكايف بعناصر      بيد أن نقصها جاء     . لألولويات اليت حددهتا ليسوتو   

ومن األمثلة  . حكومية أخرى على القدر ذاته من األمهية لكنها ال حتد من الفقر بشكل مباشر             
  .على ذلك السالمة واألمن، والقضايا البيئية واملتعلقة باستصالح األراضي

  رؤية واستراتيجية قطاع العدالة  )ج(  
ر يف قطاع العدالة، وضعت احلكومة رؤية واستراتيجية        يف حماولة لتعزيز ثقة اجلمهو      -٤٣

وحتاول الرؤية واالستراتيجية جعل قطاع العدالة ملتزماً       . ٢٠٠٥وطنية لقطاع العدالة يف عام      
    بتقدمي خدمات مهنية يف جمال السالمة واألمن، وبإقامة العدل بُيـسر وفعاليـة، وحتـسني               

ماية حقوق اإلنسان للجميع وتعزيز عدم التسامح       إعادة تأهيل اجملرمني، ووضع نظام فعال حل      
  .مع الفساد

تعديل قانون  : وترمي االستراتيجية إىل حتقيق األهداف التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان          -٤٤
اإلجراءات اجلنائية واألدلة لكي ينص على محاية حقوق ضحايا اجلرمية؛ وسـحب حتفـظ              

 التمييز ضد املرأة؛ والتصديق على الربوتوكولني       ليسوتو على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
 من  ١٨االختيارين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وتعديل الباب           

الدستور، املتعلق بقابلية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وإنشاء جلنة     
إعالن محاية الشهود مبوجب اتفاقية مناهضة التعـذيب        وطنية حلقوق اإلنسان وإنشاء نظام و     

ورغم أن االستراتيجية مل ُتنفَّذ بالكامل، أُنشئ مكتب دعم ضحايا          . تيسرياً لتقدمي الشكاوى  
اجلرمية وانضمت ليسوتو إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            

  .املدنية والسياسية
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ستراتيجية، مجعت إحصاءات بشأن القضايا العالقة يف كـل مـن           ووفقاً للرؤية واال    -٤٥
ووضعت الوزارات املسؤولة مشروع مقترح يرمي إىل خفض    . احملكمة العالية واحملاكم اجلزئية   

وينشأ هذا املشروع   . حجم القضايا اجلنائية املتراكمة يف هذه احملاكم وإهنائها يف هناية املطاف          
واملغزى من هذا اهليكل هو جتنب املزيد من        . ا اجلنائية املتراكمة  هيكالً مستقالً يتناول القضاي   

  . القضايا املتراكمة دون التدخل يف جتهيز القضايا اجلنائية
وحيظى نظام العدالة اجلنائية الرمسي بدعم أيضاً من نظام العدالة اجلنائية غري الرمسـي          -٤٦

رية عرب اسـتخدام عمليـة العدالـة        الذي يشمل اجملتمعات احمللية يف تسوية املنازعات الصغ       
  . اإلصالحية واخلدمة اجملتمعية

  سياسة املناهج الدراسية والتقييمات  )د(  
تنص سياسة املناهج الدراسية والتقييمات على أن يسعى قطاع التعليم جاهـداً إىل               -٤٧

وهو ما يعـد    زيادة تقدير وقبول الثقافة الوطنية والتنوع الثقايف، والتاريخ، والقيم واملعايري،           
أساسياً لتحقيق الوحدة والتنمية الوطنيتني، وتعزيز الفهم األساسي للمبـادئ الدميقراطيـة،            

  .وحقوق اإلنسان واملسؤوليات من أجل املشاركة أو املسامهة الفعالة يف احلياة االجتماعية

  سياسة الشباب الوطنية  )ه(  
عتزاز بالـذات لـدى مجيـع       ترمي سياسة الشباب الوطنية إىل تعزيز الكرامة واال         -٤٨

وتدعو هذه السياسة احلكومة إىل اختاذ مجيـع        . الشباب؛ وإىل تنشئتهم بدنياً وفكريا وخلقيا     
التدابري الالزمة لتسريع مشاركة الشباب الكاملة يف جماالت احلياة االجتماعية االقتـصادية،            

ش للـشباب وإىل    وتسعى احلكومة جاهدة إىل إجياد سبل كسب العـي        . والثقافية والسياسية 
وجيري اآلن تنفيـذ    . ضمان حقهم يف العمل مبا يف ذلك حق فئة ذوي االحتياجات اخلاصة           

وجتري أيضاً برامج أخرى ترمي إىل متكني الشباب يف اجملـال   . برنامج تنمية مشاريع الشباب   
  . االجتماعي االقتصادي

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  -ثالثاً   

  حلقوق املدنية والسياسيةا  -ألف   

  احلق يف احلياة  )أ(  
      مقـروءاً بـاالقتران مـع      ) أ)(١(٤ينص الدستور على احلق يف احلياة يف البـاب            -٤٩

حـق مـن    ونصت حمكمة االستئناف على أن حق الفرد يف احلياة، هو أول            ). ١(٥الفرع  
 إىل حاالت استثنائية للحق      يشري ٢بيد أن الباب الفرعي     . )١٩(حقوق اإلنسان األساسية مجيعاً   
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من قـانون اإلجـراءات     ) ١(٢٩٧ويرد القانون املتعلق بعقوبة اإلعدام يف الفرع        . يف احلياة 
  .١٩٨١اجلنائية واألدلة لعام 

القتـل، واخليانـة،    : واحتفظت ليسوتو بعقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم التالية فقط          -٥٠
مة تقي من عقوبة اإلعـدام علـى النحـو          ومثة ضمانات قضائية مالئ   . واغتصاب األحداث 

ومل . املنصوص عليه يف الدستور مثل جلنة العفو، وصالحية العفو اليت ميارسها جاللة امللـك             
وغريت حمكمة االستئناف يف بعض املناسبات      . )٢٠(١٩٩٥ينفَّذ أي حكم باإلعدام منذ عام       

  .)٢١(هذه العقوبة إىل عقوبة السجن مدى احلياة أو ملدة طويلة

  احلماية من التعذيب، أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة  )ب(  
حيظر الدستور بشكل صريح التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية أو                -٥١

وكما هو الشأن بالنسبة لوكاالت إنفاذ القانون املعنية باالحتجاز،         . )٢٢(الالإنسانية أو املهينة  
 ألي شكل من أشكال االعتقال، أو االحتجـاز أو         واالستجواب أو معاملة األفراد اخلاضعني    

  السجن، يشمل تدريب أفراد الشرطة واجليش وموظفي اإلصـالحيات التثقيـف يف جمـال              
  . حقوق اإلنسان

. وقام أمني املظامل بتحقيقات عقب ادعاءات للتعذيب وقدم توصيات وفقاً لـذلك             -٥٢
  .بية ضد املوظفني املعنينيوعلى أساس توصيات أمني املظامل، اختذت تدابري تأدي

  احلق يف حماكمة عادلة ويف الوصول إىل العدالة  )ج(  
 من الدستور وُيتناول هذا احلق      ١٢يعد احلق يف حماكمة عادلة حممياً مبوجب الباب           -٥٣

ويضمن الدستور كذلك احلـق يف      . بشكل موسع أكثر يف قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة       
وقد سنت احلكومـة    . )٢٣(نية معقولة من قبل حمكمة مستقلة ونزيهة      حماكمة عادلة يف مدة زم    

قانون احملاكمات العاجلة الذي ينص على مجلة أمور منها حماكمة عادلة وعاجلة للمجرمني يف 
  .مدة زمنية معقولة

ويف حماولة لضمان الوصول إىل العدالة، أنشأت احلكومة إدارة املساعدة القانونيـة،              -٥٤
وتواصل هذه اإلدارة   . )٢٤(اعدة القانونية والتمثيل القانوين للُمعسرين يف احملاكم      اليت تقدم املس  

حتسني سبل الوصول إىل العدالة من خالل متديد خدماهتا إىل مجيع املقاطعات يف البلد مـن                
ويقدم اجلهاز القضائي أيضاً املساعدة     . خالل تنظيم محالت متجولة لتقدمي املساعدة القانونية      

  . للصاحل العام لفائدة املتهمني يف قضايا جنائية ُيحتمل أن حيكم عليهم فيها باإلعدامالقانونية
وعملت احلكومة على أن تكون يف كل مقاطعة حماكم فرعية تتـيح الوصـول إىل                 -٥٥

واستحدثت احملكمـة   . وتوجد احملكمة العالية حالياً يف العاصمة، ماسريو      . اخلدمات القضائية 
ل عقد جلسات متجولة للمحكمة اجلنائية من أجل تيسري الوصول إىل           برنامج اتصال من خال   
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وميكـن أيـضاً   . القضاء يف املناطق الشمالية واجلنوبية النائية مرتني يف السنة يف كل منطقـة    
  .االطالع على أحكام حمكمة االستئناف واحملكمة العالية عرب شبكة إنترنت

  حرية التعبري  )د(  
 منه احلق يف حرية التعبري وحرية الصحافة واحلـق يف           ١٤ يضمن الدستور يف الباب     -٥٦

ويشمل هذا احلق حرية السعي إىل احلصول على املعلومات جبميع          . اعتناق آراء دومنا تدخل   
وقد خيضع هذا احلق إىل     . أنواعها وأشكاهلا يف وسائط اإلعالم وتلقي هذه املعلومات ونشرها        

  .ة محاية األمن القومي أو النظام العامقيود يف حالة محاية حقوق اآلخرين ويف حال
ويوجد حالياً حـوايل    . ، أنشئت حمطات إذاعية وصحف خاصة     ١٩٩٩ومنذ عام     -٥٧

    ١,٨٨عشر حمطات إذاعية خاصة وحوايل عشر صحف مستقلة لسكان يبلغـون حـوايل              
  .مليون شخص

 إذاعيـتني   ومتتلك احلكومة دوراً إعالمية تتألف من صحيفتني أسبوعيتني، وحمطتني          -٥٨
وتوجد وزارة االتصاالت بصدد وضع اللمسات األخرية على مشروع قانون  . وحمطة تلفزيون 

اخلصخصة، الذي ينص على حرية الصحافة والوصول إىل املعلومات ويـضمن للجمهـور             
ويوجد قيد اإلجناز مشروع    . شفافية إذاعة ليسوتو، ووكالة ليسوتو لألنباء وتلفزيون ليسوتو       

وينشئ مـشروع   .  تشجع على منو وسائط اإلعالم احلرة واملستقلة واملتعددة        سياسة إعالمية 
قانون االتصاالت إطاراً ينظم قطاعات االتصاالت السلكية والالسلكية، والبـث اإلذاعـي            

  . وهناك هيئة االتصاالت يف ليسوتو اليت تنظم هذا القطاع وتشرف عليه. والربيد
 اإلنترنت يف البلد وال ترصد احلكومة الربيـد         وال توجد أية قيود على الوصول إىل        -٥٩

وعرب موقع احلكومة على الشبكة، تقدم      . اإللكتروين أو غرف الدردشة على شبكة اإلنترنت      
مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية خدمات إلكترونية، وتتيح الوصول إىل هذه اخلـدمات            

  .وإىل روابط بعض املواقع اململوكة جلهات خاصة يف البلد

 القضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة  )ه(  

  األشخاص ذوو اإلعاقة   ‘١‘  
قامت احلكومة، سعيا منها لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بإنشاء وحـدة              -٦٠

كما أنـشأت  . إعادة التأهيل بوزارة الصحة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة تأهيلهم         
رت برناجما تثقيفيا شامال يف مجيع أحنـاء البلـد إىل           وطّو. فروعا للوحدة يف مجيع املقاطعات    

وتـساعد احلكومـة املدرسـني ذوي    . جانب إنشاء وحدة خاصة بوزارة التعليم والتدريب   
العاهات البصرية وتدعمهم بإنشاء مراكز حكومية للتدريب املهين، ُتتيح التـدريب املهـين             

  . لألشخاص ذوي اإلعاقة
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 الربنامج اجملتمعي إلعادة التأهيل بـدعم مـن         ، وضعت احلكومة  ٢٠٠٥ويف عام     -٦١
وتواصل احلكومة دعم ورعاية األنشطة الرياضـية لألشـخاص         . الرابطة النروجيية للمعوقني  

املعوقني، مثل املشاركة يف األلعاب األوملبية اخلاصة واأللعاب شبه األوملبية واأللعاب األوملبية            
  .مسألة اإلعاقة وجيا املعلومات واالتصاالتوتشمل سياسة احلكومة املعنية بتكنول. للصُّم
وسّنت ليسوتو قوانني حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وتشمل هذه القوانني قانونـا              -٦٢

عاما ملراقبة املباين حيدد تصاميم املباين اجلديدة املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة واليسرية من             
ى جترمي ارتكاب فعل جنـسي يتـصل   وينص قانون اجلرائم اجلنسية عل. حيث الوصول إليها  

ويقضي مشروع قانون محاية ورفاه . )٢٥(بشخص معوق أو حبضوره كما ُيعّرف ذلك القانون    
  .األطفال بعدم معاملة طفل معوق على حنو ال حيترم كرامته أو على حنو متييزي

. ومثة كذلك مشروع سياسة عامة وطنية معنية مبسألة اإلعاقـة وإعـادة التأهيـل               -٦٣
ستخدم مشروع السياسة العامة كمرشد لتصميم وتنفيذ وتقييم الـسياسات والـربامج            وسُي

العامة، وكذلك السياسات والربامج ذات الطابع املتخصص لتشمل اإلعاقة حىت تشرك على            
وقامت ليسوتو بانضمامها إىل اتفاقية حقـوق       . حنو مفيد األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع      

ل اإلعاقة تتجاوز الرفاه االجتماعي أو الرعاية االجتماعيـة أو          األشخاص ذوي اإلعاقة، جبع   
  .مسألة عمل خريي لتصبح قضية من القضايا األساسية حلقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية

  األطفال  ‘٢‘  
فقـد  . تظل مصاحل الطفل الفضلى إحدى أهم أولويات سياسات احلكومة وبراجمها           -٦٤

 ورفاه األطفال الذي يدمج يف قـانون واحـد مجيـع            صاغت ليسوتو مشروَع قانون محاية    
ويتضمن مشروع القانون املبادئ التوجيهية للتفسري كما تـرد         . القضايا اليت تؤثر يف األطفال    

ويغطي املشروع حقوق الطفل    . يف اتفاقية حقوق الطفل واليت تضع حقوق الطفل يف سياقها         
كما يتناول حقوق األطفال الذين حيتاجون     . ةعلى الصُّعد الفردية واألسرية واجملتمعية والقُطري     

إىل رعاية ومحاية خاصتني، واألطفال ذوي اإلعاقة، واالجتار باألطفال، واألطفال اجلـاحنني            
  .واألطفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

 األطفـال   واعتمدت احلكومة عدداً من السياسات اليت حتّسن محاية وتعزيز حقوق           -٦٥
 اليت تنص   ٢٠٠٤وتشمل هذه السياسات السياسة الوطنية للرفاه االجتماعي لعام         . والشباب

 املعنية باليتـامى    ٢٠٠٥على احترام األطفال يف مجيع جماالت احلياة؛ والسياسة الوطنية لعام           
  . عفاءواألطفال الضعفاء اليت ترمي إىل ضمان الرعاية والدعم الكاملني لليتامى ولألطفال الض

وتنص سياسة نوع اجلنس والتنمية بصورة خاصة على احلاجة إىل استفادة األطفال              -٦٦
وتدعو السياسة الوطنية للـصحة     . سواًء أكانوا إناثاً أم ذكوراً     من احلقوق والفرص املتساوية   

اإلجنابية السلطات إىل تعزيز وإنفاذ قوانني محاية هذه الفئة من اإليـذاء البـدين واجلنـسي                
ثيف استفادهتا من املعلومات واخلدمات، إميانا منها بأن الشباب يتعرضون أكثـر مـن              وتك
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بيد أن عدد اليتامى ارتفـع      . غريهم يف اجملتمع لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز        
  . ارتفاعاً كبريا ويتعذر على إدارة الرفاه االجتماعي االستجابة جلميع احتياجاهتم

ومة، بالتعاون مع املفوضية األوروبية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         واعتمدت احلك   -٦٧
ووّزعت املنحة . ، منحة لنفقة األطفال هبدف مساعدة اليتامى واألطفال الضعفاء     )اليونيسيف(

  .يف ثالث مقاطعات كمرحلة جتريبية وستوّزعها يف املقاطعات السبع الباقية يف حينها
 خط هاتفي ملساعدة األطفال على مدار       ٢٠٠٩ يف عام    وبغية تيسري اإلبالغ، ُوضع     -٦٨

واختذ خط مساعدة األطفال من مركز هيئة إنقاذ الطفولة مقرا له يف ليسوتو ويتوىل              . الساعة
وُتعترب . موظفو اهليئة إحالة مجيع القضايا اليت ُتعرض عليهم إىل مقّدمي اخلدمات ذوي الصلة            

  . اح هذا املسعىدرجة الترابط على الصعيد الوطين أساس جن
وتتصّدى احلكومة حبزم لشواغل مثل عمالة األطفال كاالستغالل التجاري لألطفال            -٦٩

وصاغت ليسوتو برنامَج . وفرط استغالل األطفال كخدم يف املنازل واستغالل الذكور كرعاة  
ها وتصف هذه الوثيقة االستراتيجية اليت يتعني اتباع      . عمل وطنيا للقضاء على عمالة األطفال     

  . ملعاجلة أنواع العمل اليت قد تضر بصحة األطفال ومنائهم

  النساء  ‘٣‘  
اعتمدت ليسوتو على الصعيد الوطين تدابري هتدف إىل تعزيز حقوق املرأة واملساواة              -٧٠

  . مبا يّتفق مع الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان بني اجلنسني
قاصرة دوماً ختضع لوصاية ومحاية أحد األفراد       ومبوجب القانون العريف، كانت املرأة        -٧١

وكانـت  . وباإلضافة إىل ذلك، كانت قضايا املرياث ُتميز ضد النـساء         . الذكور من أسرهتا  
املمارسات الثقافية واألمناط االجتماعية التقليدية ُتستخدم ملنع املرأة من ممارسـة حقوقهـا             

  . معاجلة قضايا التمييز ضد املرأةوقطعت ليسوتو أشواطاً كبرية يف . وحرياهتا الكاملة
على احلق يف املساواة وينص     ) س)(١(٤ففي الفصل الثاين من الدستور ينص الباب          -٧٢

ويفّصل الباب  ). ٣(و) ١(١٨على عدم التمييز، الذي ُيحظره كذلك الباب        ) ن)(١(٤الباب  
 اتفاقيـة    من ٢وهو أساس التحفظ على املادة      . ويصف املسائل السالفة الذكر   ) ج)(٤(١٨

واملسألة . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بسبب عدم اتساقها مع القانون العريف             
، هو أن البلد يلتزم مبوجب الدستور بسياسات        )٢(و) ١(٢٦الرئيسية، كما يبني ذلك الباب      

 وتوجد .تعزز إقامة جمتمع قائم على املساواة والعدالة جلميع املواطنني دون مراعاة نوع اجلنس        
أوجه عدم االتساق البارزة يف هذا الصدد من بني القضايا اليت تشكل موضوع املـداوالت               

  .الوطنية اجلارية
وبناء على ذلك، يعد قانون األهلية القانونية لألشخاص املتزوجني شاهداً على التزام              -٧٣

 يف مجيـع    ويقضي القانون على التمييز ضـد املـرأة       . احلكومة بوضع حد للتمييز ضد املرأة     



A/HRC/WG.6/8/LSO/1 

17 GE.10-11073 

ويتمثل التحدي احلايل الذي جتـري معاجلتـه يف وضـع املـرأة يف ظـل                . جماالت احلياة 
  . العريف القانون
ويف أعقاب سن قانون األهلية القانونية لألشخاص املتزوجني، ُنقحـت وُعـدلت              -٧٤

وتشمل هذه القوانني قانون الـشركات      . أحكام القوانني األخرى املميزة ضد املرأة املتزوجة      
 ليمكّن املرأة من أن تصبح ُمنظِّمة مشاريع أو مديرة          ٢٠٠٨، الذي ُعدِّل يف عام      ١٩٦٧لعام  

 قـانون   ٢٠٠٨كما ُعّدل يف عام     . شركة دون االضطرار إىل احلصول على موافقة زوجها       
 ، حيث ينص على امللكية املشتركة ألراضي الزوجني املتزوجني علـى            ١٩٧٩األراضي لعام   

  .ركةأساس امللكية املشت
 ٢٦ويف جمال متثيل املرأة يف وظائف القيادة السياسية واختاذ القرار، هناك يف ليسوتو                -٧٥

 نساء من بني   ٦ رجالً يف اجلمعية الوطنية؛ و     ٩٤مقابل  ) امرأة كرئيسة للجمعية الوطنية   (امرأة  
 امرأة من بني    ١٢ نواب للوزراء؛ و   ٦ نساء من بني     ٣ عضوا من أعضاء جملس الوزراء؛ و      ١٩
 ١٦ نساء مـن بـني       ٦ أميناً رئيسيا؛ و   ١٩ نساء من بني     ٦ عضواًُ يف جملس الشيوخ؛ و     ٣٣

 أعـضاء يف اللجنـة      ٣من بني   ) رئيسة( سفرياً؛ وامرأة واحدة     ١٣ نساء من بني     ٥قاضياً؛ و 
  .ومفوض الشرطة امرأة. االنتخابية املستقلة

قات الدولية والسياسة اجلنسانية    ووفقاً لاللتزامات اليت اختذهتا ليسوتو متشياً مع االتفا         -٧٦
ويصل القانون بني قضايا املساواة بني      . ٢٠٠٣واإلمنائية، سّنت قانون اجلرائم اجلنسية يف عام        
 .اجلنسني وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

ووضعت حكومة ليسوتو بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمات اجملتمع املدين برامج             -٧٧
ومن األمثلة على ذلك برنـامج االئتمانـات        . دم املرأة على جبهات خمتلفة    ومشاريع تفيد تق  

وجيري ذلك بإتاحة خـدمات     . للنساء الذي يهدف إىل متكني النساء من مزاولة املهن احلرة         
وتستفيد النساء  . بناء القدرات للمرأة وتقدمي الدعم االئتماين إىل املشاريع اإلمنائية واملستدامة         

  .ة يف املائ٨٠بنسبة 
وتكفل إدارة املساعدة القانونية محاية املرأة بتمثيل نساء باسوتو املعوزات واألطفال             -٧٨

  .بدفع النفقة وتتمثل أغلبية القضايا يف مطالبة الزوج واألب على التوايل. يف املسائل القانونية
وضوع ومل تُسّن السلطات بعد تشريعاً بشأن هذا امل       . وال يزال العنف املرتيل متفشياً      -٧٩

وال يزال العنف املرتيل يعالَج يف إطار القـانون العـام لالعتـداء             . بسبب القدرات احملدودة  
  .والقانون العريف

ومثة حاجة إىل سن تشريع للتصدي لالجتار بالبشر الذي يؤثر أساسـاً يف النـساء                 -٨٠
جلة هـذه   ومرة أخرى متثل القدرات احملدودة العنصر العائق الذي حيول دون معا          . والفتيات

  .الظاهرة بسرعة
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وال تزال هـذه    . وال يزال هناك حتّد حيول دون سن تشريع يعاجل مسألة اإلجهاض            -٨١
املسألة تعاجل يف إطار القانون العام كجرمية باستثناء حاالت الضرورة اليت تشمل احلفاظ على              

ومن .  احملارم حياة املرأة أو بسبب صحتها العقلية والبدنية أو يف حاالت االغتصاب أو سفاح            
  .شأن تعزيز القدرات أن يكفل اإلسراع باختاذ إجراءات يف هذا الصدد

  نزالء السجون  ‘٤‘  
 دائرة السجون يف ليـسوتو ويكفـل تنظيمهـا     ١٩٥٧ينشئ إعالن السجون لعام       -٨٢

 ومتشياً مع املبادئ األساسية للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وتقرير اللجنة          . وإدارهتا
البيضاء عن أحوال السجون يف ليسوتو، أبانت احلكومة عن التزامها بتحسني أحوال السجون    
هبدم وإعادة بناء السجون اليت مل يعد هناك جمال إلصالحها؛ وبإدخال اإلصالحات الرئيسية             

  .على املؤسسات غري الصاحلة إليواء الرتالء؛ وحتسني املعايري الغذائية والصحية
داث اجلاحنون منفصلني يف مرافق احتجاز األحداث، وُيحتجز اجملرمون     وُيحتجز األح   -٨٣

ويف الوقت احلاضر، ال يوجد مرفـق منفـصل         . من الذكور واإلناث يف مؤسسات منفصلة     
وتوىل عناية خاصة إىل احملتجزين الـضعفاء وخباصـة الـشباب           . للمحتجزين رهن احملاكمة  

لألمهات املرضعات بالبقاء مع الرُّضَّع دون      ويسمح  . واملسنون واملرضى املشرفون على املوت    
واعُتمد تعديل لقـانون    . سن العامني ويف حاالت استثنائية حىت يبلغ عمرهم ثالث سنوات         

 يقضي بنقل املدانني الذين يعانون من أمراض عقلية       ٢٠٠٩اإلجراءات واألدلة اجلنائية يف عام      
  .إىل مستشفى الطب الشرعي

اسة وخطة استراتيجية ملسألة فـريوس نقـص املناعـة          ووضعت دائرة السجون سي     -٨٤
املكتسبة واإليدز سعياً لتحسني الصحة العامة لرتالء السجون والتصدي النتشار األمـراض            

  .املعدية مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
 على  يوماً للرتالء احملتجزين٦٠وينص قانون احملاكمات السريعة على فترة ال تتجاوز   -٨٥

  .سبيل االحتياط وأدى تنفيذ القانون إىل تقليص االكتظاظ يف السجون تقليصا هاما
زيادة تقلـيص عـدد نـزالء       : وتواجه دائرة السجون يف ليسوتو التحديات التالية        -٨٦

السجون؛ زيادة حتسني أحوال السجون؛ وتطويق انتشار جائحة فـريوس نقـص املناعـة              
  .واإليدز البشرية

   االقتصادية واالجتماعيةاحلقوق  -باء   

  الصحة  )أ(  
تنسَّق االستفادة من اخلدمات الصحية يف ليسوتو ببذل أربع مؤسـسات جهـوداً               -٨٧

تعاونية وهي احلكومة عن طريق وزارة الصحة والرعاية االجتماعيـة، والرابطـة املـسيحية         
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املنظمات غري  للصحة يف ليسوتو، واملشتغلون باملهن الصحية من اخلواص أو القطاع اخلاص و           
ويوجد كـذلك   .  سريراً ٢ ٤٦٦ مستشفى حيتوي على     ٢٠ويوجد يف اجملموع    . احلكومية
 ٢ ٩٩٠ أشخاص و  ١٤ ٨٠٨ويوجد طبيب لكل    .  مصحات إحالة  ٤ مركزاً صحياً و   ١٥٧

وبادرت وزارة الصحة إىل إدخال إصالحات ترمـي إىل احلـد مـن             . شخص لكل ممرض  
اب التفاوت يف االستفادة من اخلـدمات الـصحية         االعتالل والوفيات، وكذلك مقاومة أسب    

وترمي اإلصـالحات   . والرعاية االجتماعية والتشديد على حتسني أوضاع السكان الصحية       
املتخذة إىل حتقيق زيادة مستدامة يف االستفادة من خدمات صحية ذات نوعية يف جمـاالت               

  .الوقاية والعالج وإعادة التأهيل يف مجيع أحناء البلد
عاب الوالدات اجلراحية العادية موحدة يف املستشفيات بينما تقدَّم اخلدمات جماناً           وأت  -٨٨

وتقدم املراكز الصحية اخلدمات العالجية األساسـية، وحتـصني         . يف مجيع املراكز الصحية   
األطفال والتنظيم العائلي، وتدرَّب أكثرية العاملني يف هذه املراكز وليس مجيعهم على تقـدمي    

  .د للفريوسات الرجعيةالعالج املضا
 سريراً يف ماسـريو     ٤٢٥وتعكف احلكومة على تشييد مستشفى إحالة حيتوى على           -٨٩

 مركـزاً صـحياً،     ١٥٠وتدعم هيئة حتدي األلفية إعادة تأهيل       . )٢٦(وثالث مصحات إحالة  
وهتدف مجيع هـذه املبـادرات إىل       . وتدريب املشتغلني باملهن الصحية وإنشاء املخرب الوطين      

  . االستفادة من اخلدمات الصحية وإتاحة خدمات أفضل ذات نوعيةحتسني
ويظل الشغل الشاغل يف اجملال الصحي يف ليسوتو انتشار جائحة فريوس نقص املناعة   -٩٠

وتعرض وزارة الصحة والرعاية االجتماعية خدمات املـشورة واالختبـار          . البشرية واإليدز 
ويف املستشفيات واملصحات احلكومية، تتلقـى      . للحوامل كجزء من الرعاية السابقة للوالدة     

احلوامل فحوصا جمانية سابقة للوالدة وحيق ملواليدهن اجلدد تلقي دورة التحصني اجملانية حىت             
  .  أعوام مبا يف ذلك الفيتامينات واملكمالت الغذائية٥بلوغ سن 

راكـز  ويشمل التحدي الذي يواجهه القطاع الصحي زيادة حتسني الوصول إىل امل            -٩١
  .الصحية، وبلوغ كتلة حرجة من املشتغلني باملهن الصحية وضمان املعدات واللوازم املناسبة

  التعليم  )ب(  
ووفقـاً  .  يف املائـة ٨٤,٤، بلغت نسبة اإلملام بـالقراءة والكتابـة   ٢٠٠٣يف عام     -٩٢

 تلميذاً  ٤٢٤ ٨٥٥ مدرسة ابتدائية تضم     ١ ٤٥٥، توجد يف ليسوتو     ٢٠٠٦إلحصاءات عام   
 ٦ ١٤١ مدرساً منـهم  ١٠ ٤١٨جالً يتساوى فيهم الذكور واإلناث تقريباً، إىل جانب  مس

 أسـتاذاً   ٣ ٦٧٣ تلميذاً و  ٩٤ ٥٤٥ مدرسة ثانوية تضم     ٢٤٠وتوجد حنو   . مدّرسا مؤهالً 
ويوجـد  . ومتثل اإلناث األغلبية يف هذا املستوى     .  أستاذاً مؤهالً تأهيالً كامالً    ٢ ٦٥١منهم  
ويف املستوى اجلامعي كان يوجد     . لف مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي      طالباً يف خمت   ٢ ٥٩٧
ويدرس يف اخلارج عـدد     . )٢٧( يف املائة إناث   ٤٨ يف املائة ذكور و    ٥٢ طالباً، منهم    ٦ ٧٢٦
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وتلتزم ليـسوتو   . آخر من الطالب على مستويات التعليم الثانوي وما بعد الثانوي واجلامعي          
ويشهد علـى   . ورفاهه، وبالتايل تعترب التعليم حقاً لكل طفل      بامليثاق األفريقي حلقوق الطفل     

وسعيا للتصدي ألزمة الفقر اليت حتـول       . ٢٠٠٠ذلك اعتماد التعليم االبتدائي اجملاين يف عام        
دون االلتحاق باملدارس على حنو فعال وكفء، تشمل جمموعة التـدابري اخلاصـة بـالتعليم      

دارس الذي ترعاه احلكومة والذي يفـي باحتياجـات         االبتدائي اجملاين برنامج التغذية يف امل     
  .التالميذ الغذائية

ولكفالة جناح هذا الربنامج، تشارك احلكومة يف مشروع لبناء مزيد من املدارس على         -٩٣
كما . وسامهت اليابان مسامهة كبرية يف بناء مدارس يف ليسوتو        . املستويني االبتدائي والثانوي  
تدريب على التدريس، وهو معهد ليـسوتو للتعلـيم، قـدرهتا           وّسعت املؤسسة الرئيسية لل   

  .االستيعابية لالستجابة الرتفاع عددي امللتحقني باملدارس
ووضعت احلكومة كذلك برامج منح مدرسية لصاحل األطفال اليتامى، وخباصة يتامى   -٩٤

يضا خطة إجيار   واعتمدت احلكومة أ  . األبوين، إضافة إىل األطفال املعوزين يف املرحلة الثانوية       
وتدير . الكتب املدرسية املقررة، وهي خطة متكن من احلصول على املواد التعليمية بتكلفة أقل           

برنامج املنح على املستوى اجلامعي األمانة الوطنية لتنمية القوى البشرية خلرجيـي املعاهـد              
يد منطقة اجلماعة   الثانوية يف خمتلف جماالت الدراسة سواء أكان ذلك حملياً أم إقليميا على صع            

  .اإلمنائية للجنوب األفريقي
  .واعتمدت وزارة التعليم، على أساس جترييب، تعليم حقوق اإلنسان يف عشر مدارس  -٩٥
وتنص سياسة املناهج والتقييم على استخدام اللغة األم كأداة للتعليم حىت الـصف               -٩٦

وقد . توى ويف املستويات األخرىالثالث، بينما ُتدرَّس اللغة اإلنكليزية كموضوع يف هذا املس   
كما تنص السياسة العامة علـى أن       . اُتخذ هذا القرار اعترافاً بوجود جمموعات أقليات لغوية       
  . تشكل لغة الرموز جزءاً من السياسة اللغوية اجلديدة

وينص مشروع قانون تعديل التعليم على أنه إلزامي يف املستوى االبتدائي وعلى جترمي   -٩٧
  .  أب بطفله يف البيت عندما يبلغ سن الدراسةاحتفاظ أي

وتتطلع وزارة التعليم إىل إتاحة تعليم شامل يراعي احتياجات مجيع املـتعلمني دون               -٩٨
ويف هذا الصدد، اعتمدت مدرسة     . مراعاة قدراهتم البدنية ومعوقاهتم ونوع جنسهم وعرقهم      

لتحديات اليت تواجهها الوزارة إتاحة     ومن بني ا  . التعليم يف ليسوتو التعليم اخلاص يف مناهجها      
وال يـزال   . اهلياكل األساسية املناسبة واملعدات واللوازم الستخدامها على مستوى املدارس        

التحدي األكرب يتمثل يف إتاحة اهلياكل األساسية واملعدات واللوازم اليت تليب االحتياجـات             
  .مثل العائق يف قدرة االقتصاد املتدنيةويت. اخلاصة للتالميذ ذوي اإلعاقات املختلفة يف املدارس
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  احلق يف الغذاء  )ج(  
اعترافاً منها باحلاجة    ، وضعت احلكومة خطة وطنية لألمن الغذائي،      ٢٠٠٥يف عام     -٩٩

وهتدف اخلطة إىل زيادة إتاحة األغذية والوصول إليهـا وكفالـة           . إىل حتقيق األمن الغذائي   
وتشمل اخلطة عدداً مـن االسـتراتيجيات       .  فعال استقرار اإلمداد هبا واستخدامها على حنو     

  .خدمة هلذا الغرض، وال سيما تعزيز اإلنتاج الزراعي وإنتاج السلع وإتاحة الدعم املؤسسي
وجيـري وضـع    . واعتمدت السلطات عدة استراتيجيات لزيادة اإلنتاجية الزراعية        -١٠٠

  .وانه تقييم آثارهاومن السابق أل. برامج على قدم وساق لتنفيذ هذه االستراتيجيات
وُتشَّجع اجملتمعات احمللية على إنشاء تعاونيات، وُتدرَّب على املمارسات اإلداريـة             -١٠١

  . املتعلقة هبا

  محاية البيئة  )د(  
وتلتـزم  . )٢٧(تنبع والية احلكومة يف جمال محاية البيئة الطبيعية والثقافية من الدستور            -١٠٢

 وإعالن ريـو لعـام      ١٩٧٢ الواردة يف إعالن ستكهومل لعام       احلكومة باملبادئ املقبولة دولياً   
، كما دعمت املبادئ املقبولة إقليمياً الواردة يف سياسة واستراتيجية اجلماعة اإلمنائيـة        ١٩٩٢

 للجنوب األفريقي املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة، ويف املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة           
  .والتزمت بذلك

وكانت النتيجة أن اختذت ليسوتو تدابري ملعاجلة التنمية املستدامة وغريها من القضايا              -١٠٣
؛ وإنشاء أمانة وطنيـة     ١٩٨٩وتتضمن هذه التدابري خطة عمل وطنية بيئية يف عام          . اإلمنائية

؛ ووضع برنامج عمل ليسوتو للقرن احلادي       ١٩٩٤للبيئة تابعة ملكتب رئيس الوزراء يف عام        
 ملعاجلة األولويات ١٩٩٨؛ واعتماد سياسة عامة وطنية بيئية يف عام       ١٩٩٥ عام   والعشرين يف 

 إلتاحة إطار يكفل إدارة البيئة      ٢٠٠١اإلمنائية الوطنية يف ليسوتو واعتماد قانون البيئة يف عام          
  .واملوارد الطبيعية

ر تقرير  وتشمل اإلجنازات الرئيسية وضع مبادئ توجيهية لتقييم األثر البيئي، وإصدا           -١٠٤
عن حالة البيئة والتنوع البيولوجي، وإعداد مبادئ توجيهية لنوعية املياه ومعـايري الروافـد              

  .الصناعية، وكذلك دراسات جدوى مسبقة عن إدارة النفايات الصلبة

  صندوق معاشات الشيخوخة   )ه(  
 صندوق معاشات الشيخوخة غري القـائم علـى         ٢٠٠٤اعتمدت احلكومة يف عام       -١٠٥
وميكّن الصندوق املسنني من تلبية بعض . ات املسنني الذين بلغوا سن السبعني فما فوقاشتراك

 ٢٦,٨وارتفعت نسبة املعاشات من     . االحتياجات األساسية اليت ميكن لالقتصاد أن يتحملها      
 دوالراً شهرياً يف الـسنة املاليـة        ٤٠,٢٢شهرياً إىل   /دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة    
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وهتدد األزمة املالية واالقتصادية العاملية هذه اآلليـة مـن آليـات شـبكة       . ٢٠٠٧/٢٠٠٨
  .االجتماعي األمان

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والعوائق  -رابعاً   

  االجنازات وأفضل املمارسات  -ألف   

  ارتفاع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة  )أ(  
سوتو يف موقع فريد من نوعه ضمن البلدان األفريقية أن لي" التعليم للجميع"بّين تقييم   -١٠٦

الواقعة جنوب الصحراء بتسجيل معدالت أعلى يف االلتحاق باملدارس ونـسب اسـتكمال             
  .الفتيات الدراسة مقارنة بالصبيان

  منوذج التمثيل االنتخايب النسيب املختلط العضوية  )ب(  
ىل معاجلته مسألة التمثيـل الربملـاين       كان أداء هذا النموذج جيداً يف ليسوتو نظراً إ          -١٠٧

وحسنت العملية احلوار بني األحزاب، وشجعت على الطـابع         . الشامل لألحزاب السياسية  
وورّسخ إنشاء اجملالس احملليـة ومتكينـها       . الشامل للتمثيل وتوسيع نطاقه يف اجلمعية الوطنية      

  .الدميقراطية القائمة على املشاركة يف ليسوتو

  رأةاملالنهوض ب  )ج(  
ووفقاً لربوتوكول حقوق املرأة    . اعُتمدت عدة تدابري بغية تعزيز حقوق املرأة سياسياً         -١٠٨

 ٢٠٠٤الصادر عن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ُعدِّل قانون احلكم احمللـي يف عـام               
 أنـه   بيد.  يف املائة من املقاعد للنساء يف اجملالس احمللية        ٣٠لتخصيص وإفراد نسبة ال تقل عن       

فأصدرت حمكمة االستئناف حكماً    . )٢٨(اعُترض على هذا القانون حبجة أنه مييز ضد الرجال        
يفيد بأن القانون ال مييز ضد الرجال بل يسعى إلصالح وضع استبعدت فيـه املـرأة مـن                  

  .املشاركة يف صنع القرار يف البلد
للجنـوب األفريقـي   وجتاوزت ليسوتو بكثري الشرط الذي وضعته اجلماعة اإلمنائية         -١٠٩

 يف املائة من متثيل النساء      ٥٨ يف املائة لتمثيل النساء حيث سجلت نسبة         ٣٠بتخصيص نسبة   
 يف املائة اليت حددها     ٥٠كما جتاوزت نسبة معيار     . ٢٠٠٥يف انتخابات احلكم احمللي يف عام       

  .االحتاد األفريقي
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  اآللية األفريقية الستعراض األقرانتقييم   )د(  
 ٢٠٠٤يوليـه   /متـوز  ٤ يف   األفريقية الستعراض األقران   ليسوتو إىل اآللية     انضمت  -١١٠

وانطلقت عملية االستعراض بتنظـيم     . بإبراز التزام ثابت بالسعي إلحالل احلكم الدميقراطي      
وأُنشئت جلنة فرعية وزاريـة  . ٢٠٠٥حلقة عمل استشارية وطنية عقدت يف ماسريو يف عام     

آليـة  وأُنـشئ جملـس وطـين إلدارة      . تعراض األقران سا وكذلك جهة وصل قطرية لتقييم    
  . يف البلداستعراض األقران يشمل مجيع االجتاهات بغية إدارة عملية آلية استعراض األقران

وأجنزت عملية التقييم الذايت جمموعةٌُ من معاهد البحوث التقنية احمللية، وهي معهـد               -١١١
نية يف ليسوتو، ومعهد ليـسوتو لـإلدارة        الدراسات للجنوب األفريقي التابع للجامعة الوط     

وقّدمت ليسوتو تقريرها عن التقييم الـذايت       . والتنظيم العامني التابع لوزارة اخلدمات العامة     
، ممهدةً الطريق إليفاد بعثـات االسـتعراض        ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين وبرنامج عملها يف    
 .القطرية إىل امليدان

 ٩إىل  مارس  /آذار ٢٣رية إىل امليدان يف الفترة من       وأوفدت بعثات االستعراض القط     -١١٢
.  جنـسيات أفريقيـة  ١٠ عضواً ميثلون ما ال يقل عن   ١٤ وتألفت من    ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

السلطة التنفيذية والـسلطة القـضائية      : وتفاعلت البعثة مع سلطات احلكومة الثالث، وهي      
صحاب املصلحة غـري التابعـة   كما تناقشت البعثة مع خمتلف مجاعات أ  . والسلطة التشريعية 

للدولة والتقت مبمثلني عن مؤسسات هلا تأثري يف اإلدارة مثل املراجـع العـام للحـسابات                
وانتهت البعثة جبلسات اختتام مـع جملـس        . واملصرف املركزي واللجنة االنتخابية املستقلة    

يف مـؤمتر قمـة     وجرى تقييم ليسوتو    . الوزراء واجمللس الوطين إلدارة آلية استعراض األقران      
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠املنتدى احلادي عشر آللية استعراض األقران املعقود يف ليبيا يف 

  نقص املناعة البشرية واإليدزاستراتيجيات وبرامج تتعلق مبسألة فريوس   )ه(  
نقص املناعة البشرية واإليـدز     تعترب احلكومة أن تطويق وعكس اجتاه انتشار فريوس           -١١٣

ومن هـذا املنطلـق،     .  جدول األعمال الوطين الشامل للتنمية البشرية واالقتصادية       أولوية يف 
وضع برامج للوقاية والرعاية والعالج؛ والوصول إىل الرعايـة         : بذلت احلكومة اجلهود التالية   

؛ وتلقي املشورة واالختبار الطـوعيني جمانـا؛        أعرف وضعك جمانا؛ وتنظيم محلة     األساسية
 وتثقيف؛ وتقدمي العالج املضاد للفريوسات الرجعية جمانـاً؛ ومراعـاة           وتنظيم محالت توعية  

رؤيـا  "نقص املناعة البشرية واإليدز يف مجيع السياسات والربامج مثل          فريوس  منظور مسألة   
وباإلضـافة إىل   . واخلطط وامليزانيات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية     " ٢٠٢٠ليسوتو لعام   

ملائة من ميزانية كل وزارة ألنشطة تستهدف براجمها يف جمـال            يف ا  ٢ذلك، ُخصصت نسبة    
نقص املناعة البشرية  واعُتمد تعليم مسألة فريوس .نقص املناعة البشرية واإليدزفريوس مقاومة 

  .واإليدز يف مناهج معهد تدريب املدرسني وأُنشئت اللجنة الوطنية ملقاومة اإليدز
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  التحديات والعوائق  -باء   

  ج الزراعياإلنتا  )أ(  
: ال يزال اإلنتاج الزراعي ميثل حتدياً على مر السنني بسبب جمموعة من العوامل وهي               -١١٤

قلة مساحة األراضي الصاحلة للزراعة؛ وتكرر موجات اجلفاف؛ وأمنـاط الطقـس الـشاذ              
 ووفقاً لألرقام اليت مجَّعها املصرف املركزي لليـسوتو يف        . والتكنولوجيا الزراعية غري املناسبة   

 يف  ١,٧ يف املائة؛ وكذلك بنـسبة       ١,٩، اخنفض ناتج احملصول الزراعي بنسبة       ٢٠٠٤عام  
، وتربِز األرقـام األوليـة      ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ١,٧؛ وارتفع بنسبة    ٢٠٠٥يف عام    املائة
ويعين ذلك أن البلد أصبح يعتمد      . )٣٠( يف املائة  ٨,٦ اخنفاضاً يف احملصول بنسبة      ٢٠٠٧ لعام

  . على استرياد احلبوب واخلضر والفواكهأكثر فأكثر
وملعاجلة هذه املشكلة، ُخصِّصت لوزارة الزراعة واألمن الغذائي ميزانيـة ارتفعـت              -١١٥

 لتكثيف التدريب على اخلدمات اإلرشادية وتعزيزها، وإنعاش خطط الري          )٣١(ارتفاعاً كبرياً 
وباإلضافة إىل ذلك، ترمي هـذه     . وتعزيز الزراعة احلافظة للموارد حيثما تكون قابلة للنجاح       

املخصصات إىل اقتناء معدات ولوازم زراعية إضافية، من أجل زيادة قدرة املـزارعني علـى           
عمليات الزراعة واحلصاد وتقدمي املساعدة إليهم يف حينها للقيام بذلك وإعادة إحياء املعهـد              

 الزراعي ال يزال ميثـل      بيد أن حتسني اإلنتاج   . الزراعي يف ليسوتو ومراكز تدريب املزارعني     
  .ويؤخِّر أي تأجيل لتنفيذ هذه العمليات احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي. حتدياً

  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز  )ب(  
نقص املناعة البشرية واإليدز من ُتعترب ليسوتو أن هلا ثالث أعلى نسبة انتشار لفريوس   -١١٦
ك، بات أكثرية األطفال يتامى وأصبحوا على حنو متزايد راعني          ونتيجة لذل . )٣٢( بلداً ٢٣بني  

ومثة كذلك ارتفاع   . ألبوين مريضني، وإخوهتم الذين يقلّون عنهم سناً وغريهم من األقارب         
  .يف وفيات األطفال ووفيات األمهات نتيجة اجلائحة

ـ             -١١٧ ة حاجـة إىل    وبالرغم من االستراتيجيات والربامج املنفذة إىل حد اآلن، ال تزال مث
  .زيادة تكثيف وتسريع اجلهود املبذولة بغية معاجلة هذا الوضع بصورة فعالة

  األزمات االقتصادية العاملية احلالية  )ج(  
تأثرت ليسوتو بصفتها بلداً غري ساحلي ذا اقتصاد مفتوح بنتـائج األزمـة املاليـة                 -١١٨

العاملي النتائج السلبية املدمرة التالية     وكان ألثر تدهور األداء االقتصادي      . واالقتصادية العاملية 
  :يف ليسوتو

وأدى ذلك إىل اخلـزن والتـسريح       . اخنفض الطلب على صادراهتا اخنفاضاً كبرياً      •
والتقشف وكذلك إىل إغالق بعض املصانع فكانت النتيجة أن ارتفعـت نـسب             
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 وانتشر الفقـر وتفـاقم، وال سـيما بـسبب           البطالة اليت كانت مرتفعة من قبل     
  .اعفات اليت حيدثها يف االقتصاداملض

 االسترياد وخطابـات    -مل تعد شبكة املصارف اليت كانت تتيح التمويل للتصدير           •
ومل ُيدرأ عن   . االعتماد للمصدرين قادرة على القيام بذلك بسبب األزمات العاملية        

  .ليسوتو االحنساُر الشديد يف االئتمانات التجارية
ية إىل تدابري لتخفيض عدد العمال املهـاجرين يف         أّدى اهنيار أسعار السلع األساس     •

  .بالتايل اخلارج وتسرحيهم فاخنفضت بشدة حتويالهتم من العملة وتفاقم الفقر
أّدى تدهور الطلب على كل من الصادرات الرأمسالية والـسلع االسـتهالكية إىل              •

منطقة االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي إىل اخنفاض حاد يف جمموعـة عوائـد             
وباملثل، اخنفضت العائدات احملّصلة من رسوم القيمـة        . الحتاد ويف حصة ليسوتو   ا

اخنفاضاً شديداً؛ ومن املعروف أن أقل البلدان منـواً          املضافة والرسوم غري املباشرة   
مثل ليسوتو تعتمد اعتماداً شـديداً علـى الرسـوم غـري املباشـرة لتحـصيل                

  .العامة العائدات
  .ملباشر سلباًتأثر االستثمار األجنيب ا •
أي نصيب (تدهورت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل ليسوتو وهي هزيلة أصالً  •

تدهوراً أكرب بسبب العسر املايل     ) الفرد من املساعدة اإلمنائية الرمسية الضعيفة جداً      
  .واالقتصادي الذي يواجهه الشركاء يف جمال التنمية

  البطالة وعمالة املهاجرين  )د(  
ال يزال التحدي متمثالً يف ارتفاُع نسب البطالة اليت تفاقمـت بـسبب عمليـات                 -١١٩

االخنفاض الواسع النطاق يف عدد العمال املهاجرين، الذين يعـودون إىل البلـد فيواجهـون       
بيد أن االحتاد الـوطين     . تضاؤل فرص العمل وعدم وجود آليات ذات مصداقية الستيعاهبم        

ائية لعمال املناجم تتيح تدريب العمال املهاجرين العائدين علـى    لعمال املناجم أنشأ وكالة إمن    
كمـا ُسـرِّح العمـال      . بعض مهارات املهن احلرة، مثل َعْصر الفواكه، والزراعة والبستنة        

. املهاجرون الذين كانوا يعملون يف صناعات أخرى يف اخلارج كذلك واخنفضت أعـدادهم            
كذلك خيفضون اإلنتاج أو يغلقـون املـصانع أو         وعند عودهتم، جيدون املصنِّعني يف ليسوتو       

  .وكانت النتيجة تفاقم الفقر. خيفضون عدد العمال بسبب احلالة االقتصادية العاملية
وخلُْق فرص العمل وتوسيُع نطاق املشاركة االقتصادية عنصران حيويان للتخفيـف             -١٢٠

غم ما لديها من موارد     وهذه هي إحدى أولويات احلكومة ر     . من حدة الفقر واجملاعة والعوز    
 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة إىل مـشروع         ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠فقد خّصصت   . هزيلة

اإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه الذي يستند إىل خدمات العاطلني عن العمـل يف مجيـع               
 دوالراً ٦ ٧٠٣ ٦٧٠كما خصصت مبلغاً آخر قدره . املقاطعات العشر الستصالح األراضي
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ومبوجب هذا الصندوق، حتدد    . والرات الواليات املتحدة للصندوق اإلمنائي للمجالس     من د 
اجملتمعات احمللية مشاريع اهلياكل األساسية احمللية اليت ترغب يف تنظيمها، مثل إنشاء الطـرق              
الريفية أو تطوير نظم الري ويعمل العاطلون عن العمل من اجملتمع احمللي املعين بالتناوب مقابل    

وُخفّض هذا املبلغ ختفيضا كبريا بسبب العوائق املاليـة         .  دوالرات يف اليوم   ٦,٤٤ قدره   أجر
وميثل ذلك تراجعاً خطرياً لتدابري احلد من الفقر        . اليت ُتعزى لألزمة املالية واالقتصادية العاملية     

  .السالفة الذكر

 إدماج الصكوك الدولية يف القوانني احمللية  )ه(  

. ف يف عدد من املعاهدات واالتفاقات والربوتوكـوالت الدوليـة         ليسوتو دولة طر    -١٢١
وتسعى ليسوتو جاهدة يف حدود إمكاناهتا لاللتزام بعملية إدماج هذه املعاهدات واالتفاقات            

ويـصعب يف الظـروف     . والربوتوكوالت واستكماهلا يف قوانينها احمللية بسن تشريعات هلا       
  .الراهنة تقييم آثارها

  يات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولو  -خامساً  

  تسريع النمو االقتصادي املستدام  )أ(  
 االقتصادي يف ليسوتو حتديات إمنائية خطرية تشمل تفاقم -واجه الوضع االجتماعي   -١٢٢

الفقر واتساع نطاقه، ونسبة البطالة العالية جداً، وانعدام األمن الغذائي بصورة حادة، ومعاجلة     
ورغم هذه التحديات، حتـسَّن أداء ليـسوتو        . فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز    جائحة  

 حيث منا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيق مبتوسط سنوي         ٢٠٠٨-٢٠٠٢االقتصادي أثناء الفترة    
وتتوقع احلكومة اخنفاضاً حاداً يف معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي    .  يف املائة  ٣,٨قدره  
 مث ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام   ٣ على أن ال يتجاوز نسبة   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١,٤ليبلغ  

، بلغ متوسط ٢٠٠٨-٢٠٠٢وأثناء الفترة . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢,٨ينخفض ليبلغ نسبة    
 ٢٠٠٩ديسمرب / يف املائة يف كانون األول٤,٢وبلغ نسبة .  يف املائة سنويا٧,٥ًالتضخم نسبة 

 دوالراً من   ١٩٤٠ وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل حنو          ).من سنة إىل أخرى   (
 وإطار التنميـة    ٢٠٢٠ومتثل رؤية ليسوتو لعام     . ٢٠٠٧دوالرات الواليات املتحدة يف عام      

الوطنية املؤقت السياسة العامة للحكومة سـعيا لتحقيـق النمـو االقتـصادي والتنميـة               
  .االجتماعية واحلد من الفقر/االقتصادية

  إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان   )ب(  
كان برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وآيرلندا فعالني يف دعم احلكومة إلنشاء اللجنـة               -١٢٣

 ببعثتني كان من بني مهامهم      ٢٠٠٧وقام خرباء استشاريون يف عام      . الوطنية حلقوق اإلنسان  
. ُتكمل القانون النمـوذجي اآلن    واس. فيهما صياغة قانون منوذجي، ُيَيسر إنشاء هذه اللجنة       
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ونظّمت احلكومة دورات تدريبية ملؤسسات حقوق اإلنسان لصاحل أعضاء جلنـة حقـوق             
  .وال يزال العمل جارياً إلنشاء اللجنة. اإلنسان املشتركة بني القطاعات

  حتسني الوصول إىل العدالة  )ج(  
لوياهتا الوطنيـة، سـعياً   تواصل احلكومة تنفيذ االستراتيجيات الرئيسية، كإحدى أو       -١٢٤

لتحسني الوصول إىل العدالة واإلسراع يف إقامة العدل كما يرد ذلك يف رؤية واسـتراتيجية               
  . قطاع العدل

  تكثيف واستمرار اجلهود ملكافحة الفساد  )د(  
وضعت ليسوتو مؤسسات رقابة ملكافحة الفساد تشمل اللجنة الربملانية للحسابات            -١٢٥

وتتعهد . ع العام للحسابات ومديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية  العامة ومكتب املراج  
هذه املؤسسات بوالياهتا على حنو فّعال وسيجري تثقيف اجلمهور بصورة مستمرة مبكافحة            

  .الفساد وغسل األموال عن طريق برامج تثقيفية ومحالت توعية متواصلة

  واألهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠٢٠السعي لتحقيق أهداف رؤية ليسوتو لعام   )ه(  
 أعاله هدف ليسوتو لإلطار االستراتيجي الطويل األجل، وهـو    ٣٩تضمنت الفقرة     -١٢٦

وتعكس تطلعات باسوتو، وتقف على التحـديات الواجـب         . ٢٠٢٠الرؤية الوطنية لعام    
وال تزال احلكومة تسعى لتحقيـق      . مواجهتها بغية حتقيق تقدم ملموس حنو بلوغ هذه الرؤية        

  .ذه األهدافه
. ٢٠٠٠سبتمرب  /ووقّعت ليسوتو على إعالن األلفية الذي اعتمدته األمم املتحدة يف أيلول            -١٢٧

 واإليـدز، والقـضاء     ولئن كانت ليسوتو تواجه حتديات مثل جائحة فريوس نقص املناعة البشرية          
ألهـداف  على الفقر وتعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية، فإهنا تظل ملتزمـة بتحقيـق ا              

  .اإلمنائية لأللفية

  املساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان والعدل  -سادساً  
ليسوتو إىل املساعدة التقنية وبناء القدرات يف امليادين التالية يف جمايل حقـوق             حتتاج    -١٢٨

  :اإلنسان والعدل
  إعداد التقارير الوطنية للدولة الطرف •
جراءات التعقب يف مجيع مراحل عملية العدالـة اجلنائيـة؛         حتسني إدارة القضايا وإ    •

 واالرتقاء بالسلطة القضائية إىل مستوى أفضل املمارسات بصورة عامة
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من أجل إدماج االتفاقـات ذات الـصلة يف         (صياغة ومعاجلة مشاريع القرارات      •
التشريعات الوطنية ويف اجملاالت ذات الصلة حبقـوق اإلنـسان الـيت مل تغطهـا        

 )يعات بعدالتشر

 إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان •

 تكثيف تثقيف اجلمهور يف جمال حقوق اإلنسان •

 حتسني املناهج املدرسية املتعلقة حبقوق اإلنسان •

  االقتصادية العمومية بصفة عامة-اإلدارة املالية واالجتماعية  •

إىل الطـابع الـدينامي     وليست هذه القائمة شاملة قطعاً وسُتعدَّل دورياً على أي حال نظراً            
  .للعناصر اجلذرية حلقوق اإلنسان
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