
(A)   GE.10-10944    160310    170310 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣ جنيف،

وفقاً للفقرة   ة حلقوق اإلنسان،  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامي        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  ليسوتو    

واإلجـراءات   هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات           
الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق       والتعليقات املقدمة من    الحظات  املاخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . تحدة الرمسية ذات الصلة   األمم امل 
يف التقارير العلنية الصادرة عن     غري تلك الواردة    من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان            . املفوضية
         وقـد   .منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         وذُكرت بصورة   

         يف حـال    و  .                                          االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            وترية                               روعي يف إعداد التقرير أن      
                         ُ                                                                   عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحـة إن كانـت               

         الرمسيـة           وثـائق     ال                                            التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف                       وملا كان هذا      .           تزال صاحلة   ال
              ُ              مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عـدم                  أو التركيز بشأن        علومات   امل                                ألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل       ل

                                         لتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية               املنخفض ل       ستوى    امل        أو إىل    /                           التصديق على معاهدة ما و    
  .           حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   
  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

املعاهـــدات العامليـــة األساســـية 
  )٢(اإلنسان حلقوق

  تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

  االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

لقضاء على مجيع أشكال التمييـز  ااتفاقية  
 لعنصريا

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد  ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال توجد  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

  ال): ٤١املادة (بني الدول الشكاوى املتبادلة   ال توجد  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز   
  ضد املرأة

  -  )٢املادة (نعم   ١٩٩٥أغسطس / آب٢٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  يع أشكال التمييز ضد املرأةعلى مج

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال توجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        

  املهينة الالإنسانية أو أو

  ال): ٢١ املادة(الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال توجد  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -  ال توجد  ١٩٩٢مارس / آذار١٠  اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
شـراك األطفـال يف     إالطفل املتعلـق ب   
  الرتاعات املسلحة

: ٣إعالن ُملزم مبوجب املـادة        ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤
  عاماً ١٨

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع      
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  ال): ٧٦املادة (ني الدول الشكاوى املتبادلة ب    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦
  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 

  -  ال توجد ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
والربوتوكول االختياري   ،)٣(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        : املعاهدات األساسية اليت مل تنضم إليها ليسوتو      

الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية                     
  .ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريأو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاق

      
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  نعم      )٥(جئون وعدميو اجلنسيةالال

 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ال  كافحة التمييز يف جمال التعليممل) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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ليسوتو على النظر يف إمكانية االنضمام      ، شجعت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠١يف عام     -١
اتفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين علـى الـصعيد الـدويل               إىل  
 .)٨(١٩٩٣ لعام

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   

قوق اإلنسان بأن الوفد نفسه أقـر بعـدم         املعنية حب لجنة  الفادت  ، أ ١٩٩٩يف عام     -٢
التطابق بني بعض األحكام الواردة يف دستور بلده والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               

وأوصت اللجنة بأن تتخذ ليسوتو تدابري جلعـل        . والسياسية وكذلك بني تشريعاته وممارساته    
 .)٩(مع العهداً كافة قوانينها متفقة متام

بأن االتفاقيـات   اً  ، أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علم       ٢٠٠٠ويف عام     -٣
الدستوري  ورحبت اللجنة بإضفاء الطابع  .)١٠(الدولية يف ليسوتو ال تتسم بطابع التنفيذ الذايت       

 .)١١(على محاية حقوق اإلنسان واالعتراف مببدأ املساواة بني األشخاص يف دستور ليسوتو

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق ألن التشريع احمللي ال يعـرب             ٢٠٠١ عام   ويف  -٤
والحظت اللجنـة كـذلك أن      . عن املبادئ واألحكام الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل       اً  متام

. القانون العريف ال يزال يطبَّق يف حاالت عديدة وأنه يتناقض يف بعض األحيان مع االتفاقيـة               
 ليسوتو بأن تعمل على ضمان اتساق ممارسات القانون العـريف           وأوصت جلنة حقوق الطفل   

بأن تواصل ليسوتو بذل جهودها العتماد صكوك قانونية        اً  وأوصت أيض . اجلارية مع االتفاقية  
جديدة أو تعديل القوانني املوجودة؛ وبأن تعيد النظر يف مجيع قوانينها؛ وأن تبحث مـسألة               

ة حتقيق االتساق الكامل بـني القـوانني احملليـة    وضع نظام أساسي شامل حلقوق الطفل بغي   
خرباء منظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق        ، الحظت جلنة    ٢٠٠٩ ويف عام    .)١٢(واالتفاقية

أن عملية اعتماد قانون محاية الطفل ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(االتفاقيات والتوصيات 
 .)١٣(ًُيعتمد القانون قريبا جارية وأعربت عن األمل بأن تزالورعايته ال 

  واهليكل األساسي حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي   - جيم  

، مل يكن لليسوتو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان         ٢٠١٠يناير  /حىت كانون الثاين    -٥
 .)١٤(معَتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها           

 باستحداث منصب أمني للمظامل بنـاء      ١٩٩٩قوق اإلنسان يف عام      حب املعنيةلجنة  الورحبت  
 .)١٥(على الدستور

أن مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق         ب األمني العام    أفاد،  ٢٠٠٩ويف عام     -٦
 يف املشاورات الوطنية مع اجملتمـع املـدين    ٢٠٠٨نوفمرب  /اإلنسان شاركت يف تشرين الثاين    

واألحكـام   ٢٠٠٧ة قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لعـام         وأعضاء يف الربملان ملناقش   
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املتعلقـة  الدستورية ذات الصلة إلنشاء اللجنة واليت تستنري بنتائجها املناقـشات الربملانيـة             
إىل دعـوة   ،  ٢٠٠٨املقيم يف عام    املنسق  السنوي الذي أعده    تقرير  الأشار  و. )١٦(التشريعاتب

. )١٧(إحراز تقدم باجتاه إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       فريق األمم املتحدة القطري، إىل      
على مـا تقدمـه      ٢٠١٢-٢٠٠٨وركز إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         

وطنية معنية حبقوق اإلنسان والقضايا اجلنـسانية       منظومة األمم املتحدة من دعم إلنشاء جلان      
 أوصت اللجنة بأن تبادر ليسوتو، علـى وجـه          ،٢٠٠١عام  ويف  . )١٨(وتشغيلهاواألطفال  

 .ملبادئ باريساً اإلنسان وفقالسرعة، بإنشاء جلنة حلقوق 

وأوصت جلنة حقوق الطفل بإيالء االعتبار إىل إتاحة آلية يستطيع األطفال أن يقدموا   -٧
وأوصت اللجنة كذلك بإنـشاء آليـات        .)١٩(من خالهلا الشكاوى املتعلقة بانتهاك حقوقهم     

ية لتنسيق تنفيذ االتفاقية، وأوصت بإيالء االهتمام إىل تعزيز التنسيق مع املنظمات غري             حكوم
  .)٢٠(احلكومية العاملة يف جمال تنفيذ االتفاقية، وفيما بني هذه املنظمات

  تدابري السياسة العامة  -دال   
بأن الدولـة الطـرف وضـعت    اً ، أحاطت جلنة حقوق الطفل علم     ٢٠٠١يف عام     -٨

، وتعاجل هـذه    "٢٠٢٠عام  بالرؤية ل املبادرة اخلاصة   "استراتيجيات عديدة، تشمل    سياسات و 
، ومكافحة الفقـر،  ذوي اإلعاقة  حقوق األطفال    هاالسياسات واالستراتيجيات مجلة أمور من    

اإليدز، والرعاية والتنمية يف مرحلة الطفولة      /وحقوق الشباب، وفريوس نقص املناعة املكتسب     
وركز تقرير صندوق األمم املتحدة     . )٢١(اتيجية تتعلق بالصحة اإلجنابية   املبكرة، ومشروع استر  

 للتنمية تعرف   األجل، على كون ليسوتو قد وضعت خطة وطنية طويلة          ٢٠٠٧للسكان لعام   
أنه من املرجح حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية الوحيد املتصل         اً  مضيف" ٢٠٢٠ الرؤية لعام "باسم  

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء االفتقار إىل استراتيجية وطنية          .)٢٢(٢٠١٥بالتعليم حبلول عام    
  .)٢٣(تكفل احترام حقوق األطفال املعوقني وحثت ليسوتو على وضع برنامج وطين شامل

بـشأن  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت ليسوتو خطة عمل للفتـرة        ٢٠٠٥ويف عام     -٩
 .)٢٤( على نظام املدارس الوطنيةالربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن احلكومـة            ٢٠٠٩ويف عام     -١٠
تعمل على تنفيذ اخلطة االستراتيجية الوطنية ملكافحة اإليدز، وإطـار الـسياسات اخلاصـة             

 .)٢٥(ل معهاإليدز والسيطرة عليه والتعام/بالوقاية من مرض نقص املناعة املكتسب
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -١  

  )٢٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

  حالة اإلبالغ رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  فيه  وُنظر
يـز  جلنة القضاء على التمي   

  العنصري
تأخر تقدمي التقارير مـن اخلـامس         -  ٢٠٠٠مارس /آذار  ١٩٩٨

عشر إىل التاسع عشر منذ األعـوام       
   تباعا٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٠

اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -  -  -
  ١٩٩٤ عام

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
  اإلنسان

تأخر تقدمي التقريـر الثـاين منـذ          -  ١٩٩٩يل أبر/نيسان  
  ٢٠٠٢ عام

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عـام         -    
١٩٩٦  

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -      جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٢ عام

دمي التقارير من الثـاين إىل      تأخر تق   -  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٦    جلنة حقوق الطفل
 إىل  ١٩٩٩الرابع منـذ األعـوام      

   تباعا٢٠٠٩
 -جلنة حقـوق الطفـل      

الربوتوكــول االختيــاري 
املتعلق بإشراك األطفال يف    

  الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -    
  ٢٠٠٥ عام

 -جلنة حقـوق الطفـل      
الربوتوكــول االختيــاري 

اء املتعلق ببيع األطفال وبغ   
األطفال واستغالل األطفال   

  يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -    
  ٢٠٠٥ عام

اللجنة املعنية حبماية حقوق    
مجيع العمـال املهـاجرين     

   وأفراد أسرهم

تأخر تقدمي التقريـر األويل منـذ         -    
  ٢٠٠٧ عام

ن تطلـب إىل ليـسوتو   قررت اللجنـة املعنية بالقضــاء على التمييز ضد املرأة أ         -١١
 لتنظر فيها اللجنة يف     ٢٠٠٩يوليه  /تقدمي تقاريرها املتأخرة على هيئة تقرير موحد حبلول متوز        

وكتدبري أخري، يف حالة عدم تلقي التقارير يف غضون اإلطار           .٢٠١٠النصف الثاين من عام     
  .)٢٧(غياب تقريرالزمين املقترح، ستمضي اللجنة يف النظر يف تنفيذ االتفاقية يف ليسوتو يف 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة

  ال  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  -    الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  -    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يتفق عليها بعد
  -    التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -    اتمتابعة الزيار
  .مل ترسل أية رسائل خالل الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

اً  اسـتبيان ١٦مل ترد ليسوتو على أي استبيان من أصـل         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  .)٢٨(أرسلها املكلفون بواليات مبوجب إجراءات خاصة

   حلقوق اإلنسانة الساميية املفوضالتعاون مع  -٣  
، باالشتراك  نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ،  ٢٠٠٧يف عام     -١٢
عضاء الربملان يف ليسوتو حول حقوق اإلنسان       أل عمل فريق األمم املتحدة القطري، حلقة       مع

ات النتـائج   وقبلـت الـسلط   . )٢٩(اإليدز ومعاجلتـه  /وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية    
توصلت إليها املفوضية بشأن إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنـسان هبـدف إدماجهـا يف                اليت

  .)٣٠(التشريعات القادمة

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -باء   

 املساواة وعدم التمييز  -٤  

 ان والفقر املدقع،  اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنس      أشارت   ،٢٠٠٨يف عام     -١٣
إىل أنه بالرغم من كون عدد الفتيات املتعلمات أكرب من عدد الفتيان املتعلمني فإن التمييز بني            

وُتعد حاالت العنف   . موارد منتجة واالئتمان  اجلنسني منتشر يف إطار التشغيل واحلصول على        
ن اجلنـسانية وقـانون     املرتيل واجلنسي شائعة بالرغم من السياسات املتعلقة بالتنمية والشؤو        

وأشار التقرير السنوي الذي أعده املنسق املقـيم يف عـام           . )٣١(٢٠٠٣اجلرائم اجلنسية لعام    
يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة،       اً  ، إىل أنه يف حني أحرزت ليسوتو تقدم       ٢٠٠٨

 متنوعـة مـن     فالنساء ما زلن خيضعن ألشكال    . فإنه ال يزال مثة أوجه تفاوت بني اجلنسني       
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل ليـسوتو            ٢٠٠٨ويف عام   . )٣٢(التمييز

االستمرار يف تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة إللغاء أية قوانني أو ممارسات متييزية قـد               
 كامالًاً  تطبيق) واملهنةيف االستخدام   (التمييز  ب  منظمة العمل الدولية املتعلقة    تعوق تطبيق اتفاقية  

والسعي حنو إجراء إصالحات لضمان املساواة بني حقوق الرجال والنساء ومن ضمنها التقدم 
  .)٣٣(احملرز يف اعتماد قانون املساواة بني الزوجني
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 أن املمارسـات التمييزيـة      ٢٠٠٧ لعام   وبّين تقرير صندوق األمم املتحدة للسكان       -١٤
. قداهتا وتقاليدها وأهنا حتد حقوق النساء يف عـدة جمـاالت          راسخة يف عادات ليسوتو ومعت    

نتشار الواسـع   ويظهر ضعف النساء يف ارتفاع مستويات العنف القائم على نوع اجلنس واال           
وعدم مـشاركة املـرأة بـصورة        يف صفوف النساء والفتيات      لفريوس نقص املناعة البشرية   

قوق اإلنسان عن قلقها    املعنية حب لجنة  ال، أعربت   ١٩٩٩ويف عام   . )٣٤(متكافئة يف صنع القرار   
البالغ لكون كل من القانون العام والقانون العريف يسمحان بالتمييز ضد النساء مبعاملتـهن              

والحظت . )٣٦( عن شواغل مماثلة   ٢٠٠١وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام       . )٣٥(كقاصرات
رياث وامللكية حمـدودة للغايـة      قوق اإلنسان مع القلق أن حقوق املرأة يف امل        املعنية حب لجنة  ال

أو أن  اً  مصرفياً  أو أن تفتح حساب   اً  مبوجب القانون العريف، وأنه ال جيوز للمرأة أن تربم عقود         
للحصول على جواز سفر بدون إذن مـن زوجهـا،          اً  حتصل على قروض أو أن تودع طلب      

دابري إللغاء تلك   وحثت اللجنة على إدراج ت    . عن القانون العام    مبوجب القانون العريف فضالً   
 .)٣٧( القبيلهذاتمييزية من المارسات املالقوانني التمييزية أو تعديلها والقضاء على 

مع التذكري بأن   ، شددت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية،         ٢٠٠٨ويف عام     -١٥
خطوات ناهضة للتمييز، على ضرورة اختاذ ليسوتو   ملاً  الدستور ومدونة العمل يتضمنان أحكام    

ويف . )٣٨( العمليـة  املمارسـة يفملموسة واستباقية للنهوض باملساواة وضمان عدم التمييـز         
، حثت جلنة حقوق الطفل ليسوتو على تعزيز جهودها على وجه االسـتعجال،             ٢٠٠١ عام

لضمان التطبيق الكامل ملبدأ عدم التمييز بسبل منها تعديل التشريع الوطين وزيادة الـوعي يف     
ليسوتو على إيالء أمهية خاصة لوضع حد       اً  وحثت جلنة حقوق الطفل أيض    . نصفوف السكا 

للتمييز ضد الفتيات والنساء يف إطار التشريعات والقانون العريف واملمارسـات مـن أجـل             
بتحسني سبل وصـوهلم إىل     التصدي بفعالية للتمييز ضد الفئات الضعيفة من األطفال وذلك          

األطفال املولودين خارج إطار الزواج     مان حصول   وضخدمات التعليم والرعاية الصحية     
 .)٣٩(بسهولة وسرعة على قدم املساواة مع كل األطفال اآلخرينعلى وثائق سفر 

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تزايـد            ٢٠٠٠ويف عام     -١٦
 لتمييز العنصري أشكال التعبري عن كره األجانب الذي يسفر عن ارتكاب أفعال تقوم على ا            

 ال يتضمن إطاراً تشريعياً شامالً حيظر هذه األفعال         ١٩٧١وألن قانون العالقات العرقية لعام      
وشجعت اللجنة ليسوتو على إرساء سبل انتصاف وآليات تظلّـم مناسـبة             .ويعاقب عليها 

ويف  .)٤٠(كـامالً اً وفعالة وعلى تنفيذ مجيع التزاماهتا املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة تنفيـذ     
بأن ليـسوتو صـاغت     اً  ، أحاطت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علم        ٢٠٠٨ عام

 الذي حيظر التمييز العرقي يف الدخول إىل األماكن العامة          ٢٠٠٤قانون العالقات العرقية لعام     
 .)٤١(واستخدام املرافق أو اخلدمات العامة واملدارس

اء التابعة ملنظمة العمل الدولية بتعليقاهتا السابقة       ، ذكّرت جلنة اخلرب   ٢٠٠٨ويف عام     -١٧
املتصلة بالتوترات العرقية القائمة بني مجاعة الباسوتو واجلماعات اإلثنية من أصـل آسـيوي              
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مبا ذكرته ليسوتو من أن التوتر بني الباسوتو وأصحاب العمل من األصـول             اً  وأحاطت علم 
 وأن وزارة العمـل     واالختالفات الثقافيـة   حواجز يف االتصال  الصينية، راجع باألساس إىل     

أثارت القضية يف إطـار دورات تدريبيـة مـع العمـال وأصـحاب العمـل يف قطـاع            
  .)٤٢(املنسوجات صناعة
ضوح الذي حييط بتعريف الطفـل      الحظت اللجنة بقلق عدم الو    ،  ٢٠٠١ويف عام     -١٨

، من  ل سن الرشد  ال يزا و  سنة ١٨ن ناحية، بأنه شخص دون سن       ن الطفل يعرَّف، م   حيث إ 
وباملثل، أعربت اللجنة عن القلق إزاء اختالف احلد األدىن   . سنة ٢١عند  اً   حمدد ناحية أخرى، 

القانوين لسن الزواج، وعدم وجود حد أدىن مقرر لسن القبـول اجلنـسي لـدى األوالد،                
 .بعةعند سـن الـسا    اً   واملقرر حالي  -واالخنفاض البالغ للحد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية        

وأوصت اللجنة ليسوتو بأن تستعرض، وتعدِّل عند االقتضاء، القوانني السارية بغية حتقيـق             
 .)٤٣(االتساق بني سن الرشد والتعريف العام للطفل

قوق اإلنسان بقلق أن القانون يعاقب على املعنية حبلجنة ال، الحظت ١٩٩٩ويف عام   -١٩
ثليني الراشدين وأوصت بأن تعدل ليسوتو القانون اليت تتم بالتراضي بني املاملمارسات اجلنسية  

 .)٤٤(يف هذا اجملال

 يف األمان على شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٥  

االستخدام قوق اإلنسان عن قلقها إزاء      املعنية حب لجنة  ال، أعربت   ١٩٩٩يف عام     -٢٠
ق النـار علـى     املفرط للقوة من جانب الشرطة وغريها من قوات األمن، مبا يف ذلك إطال            

. مل يقع فيهـا عنـف مـن جانبـهم         املشتبه هبم ملنعهم من اهلرب حىت يف احلاالت اليت          
اللجنة ليسوتو على التحقيـق يف مثـل تلـك احلـاالت لـضمان مقاضـاة               وحثت

  .)٤٥(ومعاقبتهم املسؤولني
قوق اإلنسان بقلق إىل وجود حاالت عديدة إىل حد مـا،           املعنية حب لجنة  الوأشارت    -٢١
وحثت بقوة ليسوتو على إنشاء سلطة مستقلة تتألف من         . ق بتعذيب أشخاص حمتجزين   تتعل

مدنيني حيظون باالحترام لتلقي شكاوى التعذيب وإساءة املعاملة والتحقيق فيها، وإتاحة سبل            
  .)٤٦(انتصاف للضحايا، ومقاضاة املسؤولني عن التعذيب وإساءة املعاملة

اإلنسان عن  اللجنة املعنية حبقوق    للمحاكمة، أعربت   وفيما يتعلق باالحتجاز السابق       -٢٢
، عرضهم على أحـد القـضاة      ساعة قبل    ٤٨القلق بشأن احتجاز مشتبه هبم لفترات تفوق        

 لتعزيز أحكامها التشريعية الـيت حتـدد مـدة          تتخذ ليسوتو إجراءات صارمة   وأوصت بأن   
  .)٤٧( ساعة قبل املثول أمام القاضي٤٨  باالحتجاز السابق للمحاكمة 

إزاء أحداث   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها       ،  ٢٠٠٠ويف عام     -٢٣
التوتر بني مواطين ليسوتو وأصحاب املصانع من األجانب اليت أسفرت عن عمليات اختطاف             

وأوصـت   .مـن االضـطهاد   اً   مواطن من اآلسيويني من البلد خوف      ١٠٠وعنف وفرار حنو    
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دابري ملعاجلة األسباب االجتماعيـة واالقتـصادية الكامنـة وراء          بأن تتخذ ليسوتو ت    اللجنة
  .)٤٨(األحداث هذه
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء العنف، مبا يف ذلـك الـضرب،                 -٢٤

املرتكب ضد األطفال من جانب املسؤولني عن إنفاذ القـوانني، وإزاء عـدم التحقيـق يف                
وأوصت اللجنة ليسوتو بإنشاء  . نظام العدالة اجلنائية هلااحلوادث من هذا القبيل وعدم تصدي

نظام فعال لتقدمي الشكاوى والتحقيق فيها لصاحل األطفال، وذلك للتصدي ألفعال العنـف             
املرتكبة ضد األطفال من جانب املسؤولني عن إنفاذ القوانني أو املسؤولني اآلخرين، وضمان             

على زيادة التوعيـة    اً  وحتث اللجنة ليسوتو أيض    .أال يفلت مرتكبو هذه األفعال من العقاب      
  .)٤٩(مبسائل حقوق األطفال داخل نظام العدالة اجلنائية

، بأن حاالت التعدي اجلنسي     ٢٠٠٧وأفاد تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة لعام          -٢٥
ة  حالة بلّغت عنها وحدة محاي     ٧٨٩ حالة من بني     ١٧٩على األطفال املُبلغ عنها مرتفعة وأن       

يونيـه  /يناير وحزيـران  /الطفل واجلنس يف إدارة الشرطة يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين          
وركز تقرير املنظمة على التزام ليسوتو بتناول قضايا محاية الطفـل           .  تعلقت بأطفال  ٢٠٠٦

) ٢٠٠٣(بوسائل منها تنظيم محالت مكثفة لتوعية اجلمهور بشأن قانون اجلرائم اجلنـسية             
بـإجراء  وأوصت جلنة حقـوق الطفـل       . )٥٠( محاية الطفل يف كافة املقاطعات     وإنشاء فرق 

التحقيقات الالزمة يف حاالت العنف داخل األسرة وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسي وغريه            
  .)٥١(من أوجه االستغالل داخل األسرة، وبفرض عقوبات على اجلناة

نسان عـن بـالغ قلقهـا إزاء    اإلاللجنة املعنية حبقوق  ، أعربت   ١٩٩٩ويف عام     -٢٦
وأعربـت جلنـة    . )٥٢(ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف أجزاء من ليسوتو        استمرار  

اإلنـسان إىل   اللجنة املعنية حبقوق    ودعت  . )٥٣(٢٠٠١حقوق الطفل عن قلق مماثل يف عام        
  .)٥٤(القضاء على تلك املمارسة وأوصت بأن تصبح عمالً يعاقب عليه القانون

البيان الذي أدىل بـه الوفـد       باً  اإلنسان علم اللجنة املعنية حبقوق    أحاطت  ويف حني     -٢٧
والذي مفاده أن العقاب البدين قد ألغي يف ليسوتو، أعربت اللجنة عن قلقها ملا تضمنه تقرير                

. )٥٥(ليسوتو من معلومات تفيد بأن العقاب البدين ال يزال مستخدماً، شريطة حضور طبيب            
 املمارسـة   هـذه  عن قلقها إزاء استمرار      ٢٠٠١بت جلنة حقوق الطفل يف عام       وباملثل، أعر 

وأوصت بأن تتخذ ليسوتو تدابري من أجل تنفيذ القوانني اليت حتظر العقوبة البدنية يف املدارس               
ويف مؤسسات الرعاية وقضاء األحداث بصورة فعالة، وأن تنظر يف حظر العقوبـة البدنيـة               

  .)٥٦(داخل األسرة
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه حـسب            ٢٠٠٨ عام   ويف  -٢٨

 بشأن الدراسة االستقصائية املعنية     ٢٠٠٤التقرير التحليلي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة لعام        
بعمل األطفال يف ليسوتو، اعُترب الرعي من أسوأ أشكال عمل األطفال ألنه كثريا مـا مينـع                 

ني يف هذا اجملال من الذهاب إىل املدرسة، ويتطلب العمل ساعات طويلـة ويف              الفتيان العامل 
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، ٢٠٠١ويف عـام    . )٥٧(الليل، وُيعّرض األطفال إىل ظروف مناخية شديدة يف مناطق نائيـة          
أشارت جلنة حقوق الطفل أيضا مع القلق إىل العدد الكبري واملتزايد من األطفال وال سـيما                

رعاة فضال عن عدد األطفال العاملني يف بيئة تنطوي على خماطر           الفتيان الذين ُيستخدمون ك   
وأوصت جلنة حقوق الطفل جبملة أمور منها أن تضمن ليسوتو ختصيص موارد كافية             . حمتملة

، ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٨(إلنفاذ قوانني العمل بفعالية ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي        
لعمل الدولية ليسوتو على اختاذ التدابري الالزمة حلمايـة         شجعت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة ا     

األطفال من األعمال اخلطرة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك تعزيز نظام التفتـيش علـى           
حمـددة  وشجعت اللجنة أيضا ليسوتو على اختاذ تدابري فعالة و        .)٥٩(العمل يف القطاع املذكور   

  .)٦٠(األطفال يف اخلدمة املرتلية من أسوأ أشكال عمل حلماية الفتيات العامالت بإطار زمنـي
، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل ليسوتو اختـاذ            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٩

 عامـاً يف إنتـاج   ١٨تدابري على وجه االستعجال، حلظر استخدام طفل يقل عمـره عـن         
  .)٦١(أو تدبريه أو عرضه هلذا الغرض املخدرات واالجتار هبا،

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لكون الفتيات معرَّضـات بـصفة خاصـة                -٣٠
وأوصـت  . لالستغالل اجلنسي يف ليسوتو وأن عدد حاالت هذا االستغالل آخذ يف التزايد           

اللجنة ليسوتو بتنفيذ سياسات وتدابري مالئمة، تشمل الرعاية وإعادة التأهيل، ملنع ومكافحة            
وأوصت بأن تعزز ليسوتو إطارها التـشريعي       . يا، وال سيما الفتيات   استغالل األطفال جنس  

بغية توفري احلماية الكاملة لألطفال ضد مجيع أشكال التعدي أو االستغالل اجلنسي، مبـا يف               
  .)٦٢(ذلك داخل األسرة

  وسيادة القانون، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، إقامة العدل  -٣  
، أن  ٢٠٠٤القتصادية واالجتماعيـة صـدر يف عـام         ذكر تقرير إلدارة الشؤون ا      -٣١

الدستور ينص على نظام قضائي مستقل يف حني أن مواطن الضعف الكامنة يف إدارة العدالة               
  .)٦٣(تعوق تنفيذ اإلصالحات القانونية الضرورية

 املتعلق مبنع الفساد    ١٩٩٩ لعام   ٥وذكرت اإلدارة يف تقريرها أيضا أن القانون رقم           -٣٢
 االقتصادية نص على إنشاء مديرية معنية بالفساد واجلرمية االقتصادية كما ينص على             واجلرائم

  .)٦٤(فيها منع الفساد ومنح صالحيات للمديرية للتحقيق يف احلاالت املشتبه
، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق إىل التأثري املستمر           ١٩٩٩ويف عام     -٣٣

ىل مناخ اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت يرتكبها أفراد يف           للجيش يف الشؤون املدنية وإ    
وحثت اللجنة بقوة على اختاذ تدابري لضمان تغليب السلطة         . اجليش وإساءة استغالهلم للسلطة   

  .)٦٥(املدنية والسياسية
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ويف حني أحاطت جلنة حقوق الطفل علما بإنشاء نظام لقضاء األحـداث، فقـد                -٣٤
خطوات إضافية إلصالح نظام قضاء األحداث مبـا يتمـشى وروح           أوصت ليسوتو باختاذ    

  .)٦٦(االتفاقية وسائر معايري األمم املتحدة يف هذا اجملال

  احلق يف اخلصوصية، والزواج، واحلياة األسرية  -٤  
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء اخنفاض مستوى تسجيل           ٢٠٠١يف عام     -٣٥

جراءات التسجيل من صـعوبة وتعقيـد وارتفـاع    تتسم به إ   املواليد، وبصفة خاصة إزاء ما    
               لـضمان تـسجيل مجيـع األطفـال        وأوصت باختاذ مجيع التـدابري الالزمـة،       .التكلفة

  .)٦٧(عند مولدهم
والحظت اللجنة بقلق ما أفادت به التقارير من تزايد التفكـك األسـري بـسبب       -٣٦

اإليدز، وفقر األسـرة،    /بفريوس نقص املناعة املكتسب   جمموعة من العوامل من بينها اإلصابة       
وأوصت اللجنة   .وأعربت عن القلق إزاء تزايد عدد األسر اليت يعوهلا أطفال         . وزيادة البطالة 

ليسوتو بأن توضح وتعزز سياساهتا وقوانينها املتعلقة بالتفكك األسري، وأن تكفل إنفاذ هذه             
مها لألسر اليت يعوهلا أطفال، وال سيما يف ضـوء        وبأن تعزز ليسوتو دع    السياسات والقوانني 

 .)٦٨(اإليدز/ مبرض نقص املناعة املكتسباإلصابةانتشار 

وفيما يتعلق بوضع األطفال احملرومني من البيئة العائلية، أوصت اللجنة بـأن تـضع                -٣٧
مالئـم  ليسوتو برامج إضافية لتعزيز مؤسساهتا املعنية بالرعاية البديلة، وال سيما وضع نظام             

وأوصت اللجنة بشدة بأن تضع ليسوتو حدا        .وجّيد لدعم األسر اليت تتكفل بالتربية والتنشئة      
للممارسة اجلارية واليت تقضي باستخدام مراكز تدريب األحداث الحتجاز األطفال كوسيلة           

 .)٦٩(من وسائل الرعاية البديلة

 على املستوى احمللـي     والحظت اللجنة وجود قوانني يف ليسوتو تنظم حاالت التبين          -٣٨
ولكن يوجد متييز حبكم القانون ضد الوالدين املتبنيني إذا كانا ينتميـان إىل دولـة أفريقيـة                 

وأوصت اللجنة بأن    .أخرى، كما الحظت أن اإلجراءات، يف أغلب األحيان، بطيئة ومعقدة         
التـبين علـى    يتعلق حباالت    تتخذ ليسوتو إجراءات فعالة وغري متييزية للتنظيم والرصد فيما        

  .)٧٠(الصعيد احمللي وعلى الصعيد الدويل، على حد سواء

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة               حرية    -٥  
  والسياسية  العامة
، إزاء التقارير اليت تفيد     ١٩٩٩ساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق بالغ يف عام            -٣٩

 .ضايقة واستخدام دعاوى التشهري ضد الصحفيني الذين ينتقدون احلكومة        بوجود منط من امل   
وقد ساور اللجنة قلق بالغ أيضا إزاء تقارير تفيد بأن الصحف اليت تبنت مواقف سلبية مـن                 

 ه يفرض علـى   وبأناحلكومة قاطعتها الدولة والشركات شبه احلكومية اليت تضع اإلعالنات          
تقـدمي  لة الذين شوهدوا يف مظاهرات نظمها معارضـون  الصحفيني العاملني يف أجهزة الدو    
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وحثت اللجنة ليسوتو على احترام حرية الصحافة واالمتناع عـن اختـاذ أيـة              . استقالتهم
 .)٧١(إجراءات تؤدي إىل انتهاكها

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء امتالك السلطة املختصة مبوجب            -٤٠
نشر سلطة تقديرية كاملة ملنح تسجيل لصحيفة أو رفضه وأوصت بـأن    قانون املطبوعات وال  

تضع ليسوتو على خطوط توجيهية ملمارسة السلطة التقديرية وأن تنص على إجراءات مـن              
أجل مراجعة مدى وجاهة أسباب رفض التسجيل بصورة فعالة وأن جتعل تشريعاهتا متفقة مع        

 .)٧٢(دنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل١٩املادة 

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أنه بالرغم من حتسن مشاركة املرأة يف               -٤١
وحثت ليسوتو على اختاذ تـدابري      . القطاع العام واخلاص، فإن مشاركتها ال تزال غري كافية        

ة املرأة  ضرورية مبا يف ذلك، عند االقتضاء، اإلجراءات التصحيحية، من أجل حتسني مشارك           
يف احلياة السياسية فضال عن احلياة العامة مبا يف ذلـك دوائـر اخلدمـة العامـة والـدوائر        

، الحظت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر         ٢٠٠٨ويف عام   . )٧٣(القضائية
 يف ٣٠ خصص نسبة ٢٠٠٤ قانون تعديل انتخاب احلكومات احمللية الصادر يف عامأن املدقع 

وأشار مصدر لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة  .)٧٤(املائة من إمجايل املقاعد االنتخابية للنساء
 يف ١١,٧ إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين ارتفعت من ٢٠٠٩يف عام 

 .)٧٥(٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢٥ إىل ٢٠٠٦املائة يف عام 

 على تزايد   ٢٠١٢-٢٠٠٨ملتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة     وركز إطار عمل األمم ا      -٤٢
االعتراف بوجود فرص لتحقيق تغيري إجيايب يف مسار التنمية على إثر االنتخابات العامـة يف               

 واالنتخابات العامـة يف     ٢٠٠٥أبريل  / وانتخابات اجملالس احمللية يف نيسان     ٢٠٠٥مايو  /أيار
احلوكمة الـيت تراعـي القـضايا       ة حاجة إىل تعزيز     إال أنه ال تزال مث    . ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 من أجل تقدمي اخلدمات الفعالة والقائمة على احلقوق علـى         اجلنسانية وتعتمد على املشاركة   
 .)٧٦(أمور مستوى املقاطعات واجملتمعات احمللية، ضمن مجلة

 عادلة ومواتيةعمل يف ظروف واحلق يف العمل   -٦  

خلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن اللجنة الوطنيـة         ، أفادت جلنة ا   ٢٠٠٨يف عام     -٤٣
االستشارية بشأن العمل قررت مراجعة قانون العمل وأشارت إىل أن احلكومة ذكـرت أن              

وأعربـت  . شواغل جلنة منظمة العمل الدولية ستؤخذ بعني االعتبار يف إطار عملية املراجعة           
 وقت قريب من أجل جعل التشريعات الوطنيـة         اللجنة عن ثقتها يف اختاذ التدابري الالزمة يف       

  .)٧٧(اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالسخرةمتفقة مع 
، ركزت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية على أن الدراسـة   ٢٠٠٨ويف عام     -٤٤

 يف املائة مـن متوسـط       ٤٥االستقصائية عن العمالة واألجور بينت أن النساء حيصلن على          
 يف املائـة يف     ٨٣الكسب اإلمجايل الشهري للرجل يف القطاع اخلاص وتصل هذه النسبة إىل            
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وحثت اللجنة ليسوتو على اختاذ التدابري الالزمة للتصدي للتفاوت القـائم يف            . القطاع العام 
 .)٧٨(الدخل بني اجلنسني، وال سيما يف القطاع اخلاص

                أن ٢٠٠٧مـل الدوليـة يف عـام        والحظت جلنة اخلـرباء التابعـة ملنظمـة الع          -٤٥
من قانون العمل تنص على أنه حيق ألعضاء نقابة عمالية مسجلة متثـل     ) ١(جيم   ١٩٨ املادة

 يف املائة من املستخدمني لدى صاحب عمل يشغل عشرة مستخدمني أو أكثر،             ٣٥أكثر من   
للـسماح لكافـة    ) ١(جيم   ١٩٨وطلبت إىل ليسوتو تعديل املادة      . انتخاب ممثلني نقابيني  

 .)٧٩(العمل العمال باملشاركة سواء كمرشحني أو ناخبني يف انتخابات ممثلي أماكن

، أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية عن األمـل يف أن             ٢٠٠٩ويف عام     -٤٦
      تتمكن ليسوتو يف وقت قريب من تقدمي معلومات كاملة عن التـدابري املتخـذة لتعـديل                

هبدف ضمان أن يقتصر احلظر املفروض على       ) ٢٠٠٥( من قانون اخلدمات العامة      ١٩املادة  
  .)٨٠(احلق يف اإلضراب على املوظفني احلكوميني الذين ميارسون السلطة باسم الدولة

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى عيش الئق  -٧  

، على اجلفاف اخلطري    ٢٠٠٨ام  كز التقرير السنوي الذي أعده املنسق املقيم يف ع        ر  -٤٧
 وعلى مجلة أمور منها أن ارتفاع أمثان املواد الغذائية جعل العديـد             ٢٠٠٧الذي وقع يف عام     

  .)٨١(من األشخاص يعانون من انعدام األمن الغذائي
، أن اخنفاض إيرادات األسـر      ٢٠٠٨وبّين تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام          -٤٨

مل بالنسبة إىل عمال املناجم املهاجرين الذين عادوا أدى إىل ترسيخ انعدام            املعيشية وفرص الع  
 .)٨٢(األمن الغذائي والفقر املزمن

، علـى احلاجـة إىل   ٢٠٠٨وشدد التقرير السنوي الذي أعده املنسق املقيم يف عام           -٤٩
زيادة التدخل يف خمتلف القطاعات على وجه االستعجال لتخفيض نسبة وفيـات األطفـال              

وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة وفيات األمهات يف ازدياد حاليـا           . حتقيق حتسن يف صحة األم    و
بسبب عدة عوامل منها االخنفاض املستمر يف املوارد البشرية وحمدودية احلصول على الرعاية             

وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة        . )٨٣(املتخصصة جراء وعورة التضاريس   
 ١ ٠٠٠ حالة لكل    ٦٨  أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بلغ         إىل ٢٠٠٩يف عام   

، أشارت جلنة حقوق الطفل بقلق إىل ٢٠٠١ويف عام . )٨٤(٢٠٠٧من املواليد األحياء يف عام 
وأوصت اللجنة بأن ختصص ليسوتو املوارد الكافية وأن تضع         . لألطفال احلالة الصحية السيئة  

ياكل الصحية األساسية وزيادة عدد العاملني املدربني يف        سياسات وبرامج شاملة لتحسني اهل    
وأوصت اللجنة ليـسوتو    ). مبن فيهم األخصائيني يف جمال الصحة العقلية      (الصحة والرعاية،   

بتحسني احلالة الصحية لألطفال؛ وتيسري سبل احلصول على اخلدمات الصحية األساسـية؛            
لوقاية من سوء التغذية ومكافحتها؛     وخفض معدالت وفيات األمهات واألطفال والرضع؛ وا      
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وأوصت اللجنة كذلك بأن  .وحتسني سبل احلصول على مياه الشرب النقية وتدابري اإلصحاح  
 .)٨٥(تتصدى ليسوتو للمخاطر الصحية املرتبطة خبتان الذكور

والحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه وعواقبـه أن النـساء                -٥٠
مهات معرضات أكثر خلطر املوت أو خلطر موت اجلنني قبل الـوالدة بـسبب              العامالت األ 

ساعات العمل الطويلة وغري املرنة اليت جعلت من الصعب عليهن االعتناء بأنفـسهن أثنـاء               
احلمل أو االعتناء بأطفاهلن وذلك مبراجعة مصحات طبية وقضاء فترة نقاهة بعـد الـوالدة               

 . )٨٦(وممارسة الرضاعة الطبيعية وغريها

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن القانون املطبق يف ليـسوتو جعـل                -٥١
عملية اإلجهاض غري قانونية إال إذا كانت األم مصابة باختالل عقلي أو جاء احلمل نتيجـة                

وأوصت بأن تراجع ليسوتو قانون اإلجهاض لينص علـى         . عملية اغتصاب أو سفاح احملارم    
 .)٨٧(عرض فيها حياة املرأة للخطراحلاالت اليت تت

، إىل أن نسبة    ٢٠٠٩وأشار مصدر لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة نشر يف عام            -٥٢
 ١٥اإليدز من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من        /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

ألمم املتحدة وركز تقرير قدمه صندوق ا. ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٢٣,٢ سنة، بلغت   ٤٩إىل  
، على أن تعرض الشباب لإلصابة مقترن مبحدودية احلصول علـى           ٢٠٠٧للسكان يف عام    

املعلومات واخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية املـستندة إىل املهـارات احلياتيـة،              
وممارسة اجلنس بني أشخاص من      باإلضافة إىل مجلة أمور منها العنف القائم على نوع اجلنس         

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن      ٢٠٠١ويف عام   . )٨٨(ل خمتلفة مما يزيد من حدة املشكلة      أجيا
متالزمة نقص املناعة املكتسب    /القلق إزاء ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        

وزيادة تفشيهما بني البالغني واألطفال بصورة تثري اجلزع وال سـيما يف صـفوف              ) اإليدز(
. األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي    فاع معدل محل املراهقات وارتفاع معدل     املراهقات وارت 

وحثت اللجنة ليسوتو على إيالء اهتمام خاص إىل العواقب الثانوية املترتبة على مرض نقص              
اإليدز، مثل زيادة عدد األسر اليت يعوهلا األطفـال نتيجـة لوفـاة أفـراد               /املناعة املكتسب 

 .)٨٩(البالغني األسرة

 بأن إمجايل نسبة    ٢٠٠٩وأفاد مصدر لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة نشر يف عام            -٥٣
  .)٩٠(٢٠٠٦  يف املائة عام٧٨السكان الذين يستخدمون مصادر مياه حمسنة للشرب بلغت 

  واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم  -٨  

العمل الدولية عن أملها الشديد يف      ، أعربت جلنة خرباء تابعة ملنظمة       ٢٠٠٩يف عام     -٥٤
وبّين مصدر   .)٩١(أن ُيعتمد القانون الذي ينص على التعليم اجملاين واإلجباري يف وقت قريب           

 أن صايف نسبة االلتحـاق بـالتعليم        ٢٠٠٩لشعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة نشر يف عام        
  .)٩٢(٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٧٢,٦االبتدائي بلغ نسبة 
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، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة أن التعلـيم             ٢٠٠٨ام  ويف ع   -٥٥
االبتدائي مل يصبح إلزاميا بعد وأنه وحسب املالحظات اخلتامية الواردة يف تقرير جلنة حقوق              

            ، فإن العديـد مـن األطفـال    )CRC/C/15/Add.147, para. 51الوثيقة  (٢٠٠١الطفل لعام 
ة واألطفال الذين يعيشون يف فقر واألطفال الذين يعيشون يف اجملتمعات الريفية وال سيما الرعا

والحظت اللجنة أيـضا بقلـق االفتقـار إىل         . )٩٣(النائية، ال يزالون ال حيصلون على التعليم      
املعلمني املدربني، وضعف اهلياكل األساسية التعليمية واالفتقار إىل املعـدات، واالكتظـاظ            

رس، وارتفاع نسبة التالميذ إىل املعلمني، وارتفاع نسبة التغيب عن الدراسـة            الشديد يف املدا  
ومعدل األمية والرسوب الدراسي، واالفتقار إىل املواد التدريبية األساسية وعدم كفاية الكتب            

  .)٩٤(املدرسية وغري ذلك من املواد

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  

حدة لشؤون الالجئني بأن ليسوتو سنت تـشريعا وطنيـا          مفوضية األمم املت  أفادت    -٥٦
 الجئا من خمتلـف     ٦٤عدد الالجئني يف ليسوتو بلغ      أن  بوأفادت أيضا    .)٩٥(مناسبا لالجئني 

وأغلب الالجئني الـذين يعيـشون يف ليـسوتو         . ٢٠٠٩نوفمرب  /اجلنسيات يف تشرين الثاين   
كل من اإلطار التشريعي والسياسة اليت ويؤيد . مندجمني متاما ومنتجني اقتصاديا ومكتفني ذاتيا

تنتهجها احلكومة االندماج احمللي إذ حيق لالجئني العمل وحرية التنقـل واحلـصول علـى               
اخلدمات االجتماعية باإلضافة إىل تقدمي احلكومة منحا فضال عن املساكن واملرافـق العامـة    

ذلك، الحظت املفوضية أن  ومع .)٩٦(اجملانية لفائدة األشخاص الذين لديهم احتياجات خاصة 
. الالجئني الضعفاء واجهوا مؤخرا صعوبات يف احلصول على املنح من احلكومـة           العديد من   

  وباإلضافة إىل ذلك، زاد الوضع االقتصادي السائد سوءاً نتيجـة للمواقـف العنـصرية يف              
  .)٩٧(صفوف السكان

منح اجلنـسية إىل    وشجعت املفوضية احلكومة على مواصلة سياساهتا السخية مثل           -٥٧
  .)٩٨(شروط كافة الالجئني الذين أقاموا يف البلد لفترة تبلغ مخس سنوات أو أكثر من دون

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  - اًثالث  
 إىل إحـراز جنـاح يف       ٢٠٠٨أشار التقرير السنوي للمنسق املقيم الصادر يف عام           -٥٨

وزارة الشؤون اجلنسانية، ووضع سياسة للشؤون      ثل يف إنشاء    النهوض باملسائل اجلنسانية يتم   
  وتطبيق منهج تصحيحي   ،ومحاية الطفل اجلنسانية، وإنشاء الوحدة املعنية بالشؤون اجلنسانية       

  .)٩٩(على متثيل اإلدارة احمللية
، أن األزمة   ٢٠١٢-٢٠٠٨إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         وبّين  -٥٩

 يف ليسوتو نتجت عن العالقة بني انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وتزايد اإلصابة              اجلارية
وبني التقرير السنوي الذي أعده املنـسق       . )١٠٠(به وتزايد تفشي الفقر وانعدام األمن الغذائي      
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اإليـدز نـسبة    /، أن بلوغ معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        ٢٠٠٧املقيم يف عام    
وبّين . )١٠١(ائة جيعل منهما السبب األول لإلصابة باألمراض والوفيات يف ليسوتو          يف امل  ٢٣,٢

، أن ليسوتو ال تزال بلدا ينعدم فيـه         ٢٠٠٨ التقرير السنوي الذي أعده املنسق املقيم يف عام       
 من اآلثار املـدمرة     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧األمن الغذائي بدرجة كبرية وأهنا عانت خالل السنتني         

ىل اخنفاض احملاصيل وارتفاع أسعار األغذية والسلع الذي من شأنه إدامة           للجفاف باإلضافة إ  
 . )١٠٢(حالة ضعف اليت متيز العديد من األسر املعيشية

، أقرت جلنة حقوق الطفل بأن الصعوبات االقتصادية واالجتماعية         ٢٠٠١ويف عام     -٦٠
تزال تؤثر سـلبيا     اليت تواجه ليسوتو باإلضافة إىل أوضاع حقوق اإلنسان عموما كانت وال          

 وأشارت اللجنـة علـى وجـه        .على وضع األطفال وأهنا تعوق تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما        
اخلصوص، إىل وقع مستوى الفقر اآلخذ يف االزدياد واالرتفاع البالغ يف نسبة البطالة وهجرة              

  نقـص املناعـة  والحظت اللجنة أيضا أن وقع اإلصـابة بفـريوس      . املهنيني، على األطفال  
                 تنفيـذ االتفاقيـة   قد أثـر سـلبا علـى        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

 .)١٠٣(تنفيذا تاما

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   – اًرابع  

  توصيات حمددة للمتابعة    
 الوثيق مع منظمات    حثت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ليستو على العمل          -٦١

األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة من أجل تعزيز سياسات االندماج وتنفيذ برامج تشجع            
  .)١٠٤(على التسامح

  بناء الكفاءات واملساعدة التقنية  - اًخامس
                وضــع إطــار عمــل األمــم املتحــدة دون اإلقليمــي للمــساعدة اإلمنائيــة  -٦٢

مة بالنتائج املتوقعة واملتمثلة يف تعزيز القدرة الوطنية على استدامة           قائ ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترة
نقص املناعة البشرية    وصول اجلميع إىل الوقاية والعالج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفريوس         

فضال عن التخفيف من آثاره، وحتسني فرص احلصول العادل على خدمات أساسية ممتازة يف              
سيع نطاقها، وإتاحة التعليم وخـدمات الرعايـة االجتماعيـة          جماالت الرعاية الصحية وتو   

واإلضافة إىل ذلك، تضمنت القائمة زيادة فرص العمل وتعزيز األمن الغذائي لألسر            . للجميع
  .)١٠٥(مؤسسات اإلدارة البيئية املعيشية وحتسني املوارد الطبيعية، وتعزيز
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عن احلاجة إىل املساعدة التقنيـة      وانضمت جلنة حقوق الطفل إىل ليسوتو يف التعبري           -٦٣
من هيئـات   وأوصت اللجنة ليسوتو بالتماس املساعدة التقنية. )١٠٦(اإلضافية والتعاون الدويل  

؛ وقـضاء   )١٠٧(اإلعاقـة  ذوو األطفال: األمم املتحدة ذات الصلة فيما يتعلق باملواضيع التالية       
  . )١١٠(تعليم؛ وال)١٠٩(؛ وحتسني صحة الطفل)١٠٨(الشرطةاألحداث وتدريب 
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