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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة 
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣ جنيف،

من ) ج(١٥سان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *ليسوتو    

 من أصحاب املـصلحة إىل عمليـة        ٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

 أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب             وال يتضمن التقرير  . حقوق اإلنسان 
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل مبطالبـات حمـددة               

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر            
 املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل وقد يعزى االفتقار إىل. النصوص األصلية ما أمكن ذلك

. التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها   
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة جلميـع              

ض يف اجلولـة األوىل هـي       وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعرا       . الورقات الواردة 
  .سنوات أربع

  

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
، يف ورقة مشتركة، بأن ليسوتو )اجمللس (أفاد جملس ليسوتو للمنظمات غري احلكومية  -١

 اإلنسان وعلى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة         حقوقصدقت على معظم معاهدات     
وأشار اجمللس إىل أن ليسوتو صدقت على اتفاقية القـضاء          . سجلت حتفظات على بعضها   و

 إذا كانت   إالعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مسجِّلةً حتفظاً مؤداه أن االتفاقية لن تنطبق              
وأوصى اجمللس ليسوتو بأن تسحب التحفظات اليت سجلتها علـى       . )٢(منسجمة مع الدستور  

كما أفاد اجمللس بأن ليسوتو مل تدمج       . )٣(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اتفاقية القضاء ع  
وأوردت منظمة الرؤية العامليـة إشـارات      . )٤(معظم هذه الصكوك الدولية يف قانوهنا الوطين      

  .)٥(حمددة إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الطفل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ينص على حقـوق اإلنـسان       ١٩٩٣ لفصل الثاين من دستور عام    لس بأن ا  اجملأفاد    -٢

 فإن،   مشمولة باختصاص احملاكم    احلقوق املدنية والسياسية   وإذا كانت . واحلريات األساسية 
. )٦( باعتبارهـا سياسـات للدولـة      مل تـذكر إال   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

احملـاكم بـشأن حقـوق اإلنـسان        أوصى اجمللس ليسوتو بأن جتيـز التقاضـي يف           وقد
  .)٧(واالجتماعية االقتصادية

، الذي يعـزز    )٢٠٠٤(لس بأن مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه لعام         اجملوأفاد    -٣
 نَسُي ولكنه مل ٢٠٠٤ويصِلح القوانني املتعلقة حبماية الطفل ورفاهه، قُدِّم إىل الربملان منذ عام 

  .)٩( األطفال حيمي حقوقاً حمدداً قانونوأوصى اجمللس ليسوتو بأن تسن. )٨(بعد

  ناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسا  -جيم   
لس بأن ديوان املظامل من بني اهلياكل املنشأة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة حبقوق            اجملأفاد    -٤

ـ    الهـو  و.  بشكل رئيسي  اإلنسان اليت ُتقدَّم ضد املوظفني املدنيني      ة يتمتـع بواليـة معاجل
أي صالحيات يف جمال    أيضاً  وال ميلك   . انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقع يف القطاع اخلاص       

  .)١٠(بالتعويضات  على تنفيذ التوصيات املتعلقةاألمر الذي قد يؤثراإلنفاذ، 
التأخر  رغم أن    قائمةإنشاء جلنة حقوق اإلنسان ال تزال       فكرة  لس إىل أن    اجملوأشار    -٥
  .)١١(مدهقد طال أ إجنازها يف
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وأفاد اجمللس بأن اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة، اليت يتمثل دورها الرئيسي يف               -٦
 يف معاجلة مواطن قصورها     تقدماً كبرياً يذكر  معاجلة الشكاوى املقدَّمة ضد الشرطة، مل حترز        

أن من قبيل النقص يف القدرات وادعاءات سوء التصرف إذ يتمثل أحد شروطها اإلجرائية يف               
  .توَدع الشكوى أوال لدى الوزير قبل أن حتال إليها

   على أرض الواقع ومحايتهاتعزيز حقوق اإلنسان   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
أوصت منظمة الرؤية العاملية ليسوتو بأن تقدم تقاريرها املتأخرة بشأن اتفاقية حقوق              -٧
 وأوصى جملس ليسوتو للمنظمات غري احلكومية ليسوتو .)١٢(فل وبروتوكوليها االختيارينيالط

  .)١٣(بأن تقدم تقريرا بشأن تنفيذ االتفاقات الدولية املتعلقة بالتعذيب

 القانون اإلنـساين    مراعاةتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع          -باء   
  الدويل املنطبق

 اة وعدم التمييزاملساو  -١  

املعاملـة غـري    حيظر  وكان  لس إىل أن الدستور حيظر التمييز من أي نوع          اجملأشار    -٨
التمييـز  يشجع  هذا األمر   وأضاف أن   .  يف احلاالت اليت ينطبق فيها القانون العريف       إالالعادلة  

ال وأوصى اجمللس بأن حيظر الدستور مجيع أشـك       . )١٤(القانون العريف أساس  ضد املرأة على    
كما أفاد اجمللس بأن املـادة      . )١٥(داعي القانون العريف أو غريه    بالتمييز ضد املرأة، سواء كان      

من الدستور تنطوي على التمييز ضد املرأة حيث تنص على أن األجنبية اليت تتزوج              ) ١(٤٠
غري أن هذا ال ينطبق إذا تزوجت امرأة .  جيوز هلا أن تطلب جنسية ليسوتو  املوسوتورجال من   

وأوصى اجمللس ليسوتو بأن    . )١٦( رجال أجنبيا، حىت لو اختارا اإلقامة يف ليسوتو        املوسوتومن  
  .)١٧( نظراؤهن من الذكورايتمتع هباليت  حقوق اجلنسية نساء الباسوتو نفسمتنح ألزواج 

ن القانون العريف يعامل املرأة كقاصر وجيعلها بالتـايل غـري مؤهلـة             ألس  اجملوأفاد    -٩
إىل أيـضاً   وأشارت منظمة الرؤية العاملية     . )١٨(ض احلقوق من قبيل احلق يف اإلرث      ببع للتمتع

  .)١٩(هذه املسألة
 ١٦ عنـد  حيدد السن الدنيا للزواج      ١٩٧٤لس إىل أن قانون الزواج لعام       اجملوأشار    -١٠

  .)٢٠(ما يشجع زواج البنات مبكراوهو سنة، 
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انون اإلمهال والتمييز من جانـب      لس أن األطفال يف أرياف ليسوتو يع      اجملوأضاف    -١١
  .)٢١(اجملتمع واحلكومة

وأوصت منظمة الرؤية العاملية ليسوتو بأن تنقح مجيع القوانني وبأن جتري التغيريات              -١٢
على قدم املساواة   الالزمة، مبا يف ذلك من خالل محالت عامة، لكفالة معاملة مجيع األطفال             

  .)٢٢( أو األصل العرقي أو االجتماعي أو اإلعاقةس لون البشرة أو اجلنسادون متييز على أس
 للدعم بأن النظام القانوين بذل جهودا جبـارة للقـضاء علـى             Matrixوأفاد فريق     -١٣

. )٢٣( قضايا املثلية اجلنسية   إالحاالت التمييز وعدم املساواة يف املعاملة يف مجيع اجملاالت تقريبا           
، )٢٤( املثلية اجلنسية بشكل صـريح     ل أو حيظر  يتناوورغم أنه ال يوجد أي حكم يف الدستور         

 للدعم أن العالقة اجلنسية بني الذكور خماِلفة للقـانون يف ليـسوتو             Matrixفقد الحظ فريق    
. )٢٥(عن العالقة اجلنسية بـني اإلنـاث   متاماً  كت  س أن القانون    يف حني حبكم قانون اللواط،    

  .)٢٦(ييز اليت يعاين منها املثليونألمناط التمأيضاً وأضاف الفريق أن املثليات يتعرضن 
مـن   يف أي وقت     ال يبدو أنه ُنفذ قط يف ليسوتو      وأشار الفريق إىل أن قانون اللواط         -١٤

هذا القانون بات عدمي اجلدوى     ، وأن   يقع من دون رضا الطرفني     يف احلاالت اليت     ال إ األوقات
  .)٢٧(قانون اجلرائم اجلنسيةباعتماد 

من خـالل قـانون     (زواج حمكوم بالقانون العريف والقانون العام       وأفاد الفريق بأن ال     -١٥
وأفاد الفريق بأن املثليني،    . )٢٨(، وكالمها ينفي الزواج بني شخصني من نفس اجلنس        )الزواج

وإن مل يرد ذكرهم يف أي موضع من قانون التبين، ال جيوز هلم التبين بوصفهم أزواجا ألنـه                  
 جترمي العالقـة    ، وكذلك بسبب   مؤسسة الزواج  تشملهميسمح هلم بأن يكونوا من الذين        ال

  .)٢٩(اجلنسية بني الذكور

 واألمن على شخصهالفرد يف احلياة واحلرية حق   -٢  

لس أن استعمال الشرطة للقوة ضد احملتجزين وممارستها لالعتداءات البدنيـة   اجملأفاد    -١٦
لس على أن التعذيب وغريه     وشدد اجمل . على ما يبدو  عليهم النتزاع االعترافات مسألة شائعة      

من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة ممارسات حيظرها الدستور، ولكن املـادة              
أي معاملة سيئة متاَرس يف إطار ما خيوله أي قانون ال تعتَبـر غـري   "منه تنص على أن   ) ٢(٨

 ة مشروعت عقوبة كانةأيز إنزال جيي القانون املعين ا ما دام أو منافية هل   ه املادة منسجمة مع هذ  
كما أفاد اجمللس بأنه ال يوجـد أي        . )٣٠("يف ليسوتو مباشرة قبل دخول الدستور حيز النفاذ       

مل تعرِّف التعذيب يف سوابقها     احملاكم  كما أن   حكم حمدد يف القانون اجلنائي جيرِّم التعذيب،        
عنيـة ذات الـصلة بقـضايا       وأوصى اجمللس بتحسيس اجملتمعات واجلهات امل     . )٣١(القضائية

أوصى اجمللس ليسوتو بأن تسن قـوانني        كما. )٣٢(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة     
إلدماج اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية             
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ـ               ذيب، يف  أو الالإنسانية أو املهينـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، وخباصـة تعريـف التع
  .)٣٣(احمللي قانوهنا
اجليش أحيانا يف أدائهـا     تدخل  الشرطة يتمثل يف    حتدياً آخر يواجه    لس أن   اجملوأفاد    -١٧

وقد حـصل هـذا يف ليـسوتو يف         .  القضايا ذات الطابع السياسي    باألخص يف لواجباهتا، و 
 مشتبه   حيث اختطف اجليش أشخاصا ُزِعم أهنم      ٢٠٠٧املنازعات اليت أعقبت انتخابات عام      

  .)٣٤(هبم وعذهبم
لس بأن الظروف املعيشية يف السجون مفزعة ومِضرة بالـسالمة البدنيـة            اجملوأفاد    -١٨

من قبيل ضعف املرافق الصحية والنقص يف األطعمة        السائدة فيها،   ظروف  الف. والعقلية للرتالء 
علماً بـأن   السجناء،   معايري األمم املتحدة الدنيا ملعاملة        ال ترقى إىل مستوى    املغذية واألدوية 

حد إقدام بعض موظفي الشرطة على املعاملة السيئة أو التعذيب          تصل إىل   الظروف  هذه  أسوأ  
والحظ اجمللس أنه حصلت خطوات إجيابية مردهـا رغبـة          . )٣٥(خالل مرحلة االستجواب  

إصالح نظام العدالة اجلنائية وتنفيذ بعض توصيات أمـني املظـامل ومنظمـات              احلكومة يف 
  .)٣٦(املدين معاجملت
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن العقاب البدين            -١٩

 ويف مؤسـسات    ، ويف النظام اجلنائي كعقاب على اجلرائم      ، ويف املدارس  ،مشروع يف البيت  
د النظر  قي مشروع قانون حلماية الطفل ورفاهه       كان،  ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . الرعاية البديلة 

قضائي ولكنه ال مينع مجيع أشـكال       الذي ميارس يف إطار النظام ال     حظر العقاب البدين    بغية  
) ٢٠٠٩(حيظر مشروع قانون التعليم لعام      من املنتظر أن    و. العقاب البدين الذي ميارسه اآلباء    

لى سبيل  وقد أوصت املبادرة العاملية ليسوتو بقوة بأن تعتمد ع        . )٣٧(العقاب البدين يف املدارس   
 األمـاكن االستعجال قوانني حتظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف البيت ويف كـل              

  .)٣٩(لس معلومات مماثلةاجملوقدم . )٣٨(األخرى
 يف البلد حيث يتعـرض  أمر شائعيهم واإلساءة إلوأفاد اجمللس بأن استغالل األطفال    -٢٠

أن االعتـداءات   وأفاد اجمللـس    . )٤٠(نالنتهاكات حقوق اإلنسا  أطفال  ثالثة  كل  طفلني من   
وال يبلغ   .على ما يبدو  يف ازدياد   احلاالت  مثل هذه    القانون يف ليسوتو ولكن      جيرِّمهااجلنسية  

  .)٤١(عن بعض هذه احلاالت لدى الشرطة خشية الوقوع ضحية للمجتمع
ة القـدم   وأفاد اجمللس بأن البيانات املتاحة تظهر أن استضافة بطولة كأس العامل لكر             -٢١

 قد أدى إىل تصاعد حاالت االجتار باألطفال من ليسوتو ألغراض االسـتغالل             ٢٠١٠لعام  
  .)٤٣(تعليقات مماثلةب منظمة الرؤية العاملية وأدلت. )٤٢(اجلنسي
وذكرت منظمة الرؤية العاملية أن عمل األطفال يبقى مصدر قلـق بـالغ رغـم أن       -٢٢

 ١٨ دون األطفـال  ويضع قيودا على تـشغيل       ماًعا ١٥ األطفال دون القانون حيظر تشغيل    
وباإلضافة . وال تشمل قوانني منع عمل األطفال القطاع غري الرمسي والقطاع الزراعي          . عاماً
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اإليدز إىل ارتفـاع معـدل عمـل        /إىل ذلك، أدى الفقر ووباء فريوس نقص املناعة البشرية        
د يعملون عادة كرعاة بينما تعمـل       وأشارت منظمة الرؤية العاملية إىل أن األوال      . )٤٤(األطفال

لـألوالد الرعـاة     وقد وصفت املنظمة ظروف العمـل الـصعبة       . البنات كخادمات بيوت  
  .)٤٥(وأوضحت أن عملهم يعترب مظهرا من مظاهر الثقافة احمللية وشرطا أساسيا للرجولة

  وسيادة القانونإقامة العدل  -٣  

وتو حمط تساؤل إذ يعيِّن رئـيس الـوزراء         لس بأن استقاللية القضاء يف ليس     اجملأفاد    -٢٣
بـدورها  عـيِّن   ت جلنة اخلدمات القـضائية الـيت        ومعظم أعضاء قاضي قضاة احملكمة العليا     

وليـست مجعيـة أهـل القـانون لليـسوتو ممثَّلـة يف جلنـة               . أعضاء احملكمة العليا   باقي
  .)٤٦(القضائية اخلدمات

شاء حمكمة لألحداث للبت يف القضايا      لس ليسوتو بأن تنظر يف مسألة إن      اجملوأوصى    -٢٤
 .)٤٧( بأطفالاملتعلقة

  ةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسري  -٤  
الـوعي  انتشار  أفادت منظمة الرؤية العاملية بأنه ال يزال مثة عوائق كبرية حتول دون               -٢٥

اختذت خطـوات   العام بأمهية تسجيل املواليد، وال سيما يف املناطق النائية، رغم أن احلكومة             
. )٤٨( يف املائة مـن املواليـد  ٢٦وتشري التقديرات إىل أنه مل ُيسجَّل سوى        . لتعميم تسجيلهم 

وأوصت منظمة الرؤية العاملية ليسوتو بأن تكفل حق تسجيل املواليد يف أقرب وقت ممكـن               
  .)٤٩(إجراءات مبسطة جمانية ومتاحة دون متييزبذلك أن يكون بعد والدهتم، و

لدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف           حرية ا   -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

املفروضة على  قيود  الوينبغي أن تكون    . لس بأن الدستور يكفل حرية التعبري     اجملأفاد    -٢٦
 يلـزم عمليـا يف جمتمـع         تقيدها أكثر ممـا    الهذه احلرية، اليت يسمح هبا القانون، مربرة وأ       

. وأفاد اجمللس بأنه ال يوجد أي قانون يدون هذه احلقوق ويكفل محايتها عمليا       . )٥٠(دميقراطي
لذلك، واجهت جرائد عديدة نشرت تقارير عن زعماء سياسيني هتم تـشويه الـسمعة يف               

 تعمل،  كومةوأشار اجمللس إىل أن احل    . وقد تسبب هذا األمر يف شيوع الرقابة الذاتية       . احملاكم
مىت شعرت باالستياء إزاء هيئة إعالمية لنشرها آراء أو تناوهلا قضايا معينة إىل حرماهنا مـن                

وأفاد اجمللس بأنه ميكن تاليف هذا األمر بإنشاء جملس وسائط          . )٥١(حكوميةلوظائف  اإلعالن  
ها اإلعالم الذي طال انتظاره، وفقما نصت عليه سياسة وسائط اإلعـالم الـيت مل تعتمـد               

وأوصى اجمللس ليسوتو بـأن تعتمـد       . )٥٢(احلكومة بعد اثين عشر سنة من أساليب التأخري       
  .)٥٣(سياسة وسائط اإلعالم
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وسـائط اإلعـالم    وتسيطر على مضمون    وأفاد اجمللس بأن احلكومة ال تزال متلك          -٢٧
التلفزيون  أنوأشار اجمللس، على سبيل املثال، إىل       . )٥٤(املطبوعة واإللكترونية اخلاضعة للدولة   

وأوصى اجمللـس   . )٥٥(التجمعات السياسية للحزب احلاكم   يبثان سوى   ال  احلكومية  اإلذاعة  و
بأن يعاد النظر يف مسألة السيطرة على وسائط اإلعالم وفقا للميثاق األفريقي للبث اإلذاعـي    

  .)٥٦(وإعالن ويندهوك
داخلي، الذي ينص علـى  وأفاد اجمللس بأن احلكومة تسعى إىل تعديل قانون األمن ال    -٢٨

 ينبغي أن خيطر الشرطة بذلك قبل احلدث بثالثة      مسريةأو  مظاهرة   عاما أو    جتمعاًأن من ينظم    
  .)٥٧( بطلب ترخيص من الشرطةمنظمي هذه املناسباتأيام على األقل، إىل نظام يلزم 

ـ مل يبذل أي    و.  منعدمة إن مل تكن  وأفاد اجمللس بأن مشاركة األطفال حمدودة         -٢٩ د جه
 للسماح بإشراك األطفال يف القضايا الوطنية أو حىت استشارهتم فيما يتعلق باملـسائل              يذكر
  .)٥٨(تعنيهم اليت

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 حلمايـة   ١٩٩٢لس بأن ليسوتو تعتمد على األمر املتعلق بقانون العمل لعام           اجملأفاد    -٣٠

ويف العديد من احلاالت، يعمل عمال املصانع يف ظـروف          . حقوق العمال، وهو ليس شامال    
  .)٥٩( الالئقدون املستوى

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
 الباسـوتو أفادت منظمة الرؤية العاملية بأن الفقر عامل رئيسي يف حياة معظم أطفال       -٣١

ملائة من سكان ليسوتو يعيشون      يف ا  ٥٨ن  إوأكرب خطر يهدد اإلعمال التام حلقوقهم، حيث        
  .)٦٠(حتت عتبة الفقر

 يتيم يف ليسوتو تويف آباء معظمهـم        ١٨٠ ٠٠٠    بلس بأنه يوجد ما ُيقدر      اجملوأفاد    -٣٢
اإليدز وانعـدام األمـن     /وتترابط عوامل الفقر وفريوس نقص املناعة البشرية      . بسبب اإليدز 

كما شددت منظمة الرؤية    . )٦١(سوتوالغذائي وتشكل أكرب األخطار على أمن األطفال يف لي        
وأفادت بأن ليسوتو اعتمدت اآلن برنامج عمل خاص هبا لزيادة          . )٦٢(العاملية على هذا الوضع   

، فإن   رغم الدعم الرفيع املستوى    ولكن. اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   ل االستجابةوترية  
  .)٦٣(ات على تنفيذ برنامج العمليف قدرة الوزارهذه االستجابة بطيئة، كما أن هناك قصوراً 

وأشارت منظمة الرؤية العاملية إىل أن احلصول على اخلدمات الصحية األساسـية ال               -٣٣
يزال صعباً بالنسبة لكثري من الفقراء وسكان املناطق الريفية نظرا ملوقع الدوائر اليت توفر هذه               

وفيـات   و النفاسيةوفيات  المعدالت  كما أشارت إىل أن     . اخلدمات وتكاليف الوصول إليها   
وقد أوصت املنظمة ليسوتو بأن توفر، بالتنسيق مع الشركاء يف التنمية،           . )٦٤(األطفال مرتفعة 

. اخلدمات الصحية األساسية جلميع قطاعات السكان، مبن فيهم من يعيشون يف املناطق النائية            
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زا يف الـسياسات   وينبغي أن يشكل بقاء الطفل على قيد احلياة وصحته وتغذيته عنصرا بـار            
  .)٦٥(الصحية على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
، الذي ينص علـى إلزاميـة       ٢٠٠٩لس إىل أن مشروع قانون التعليم لعام        اجملأشار    -٣٤

عنيني بـالتعليم مـن أشـخاص       التعليم االبتدائي ويوضح األدوار واملسؤوليات املنوطة بـامل       
كما أشار اجمللس إىل أن ليسوتو أنشأت نظاما يوفر التعليم االبتدائي باجملان؛            . )٦٦(ومؤسسات

 يف املائة من األطفال يف املناطق الريفية ال يرتادون املدارس بسبب الزواج ٢٠غري أن ما نسبته 
وأضـافت منظمـة    . )٦٧(اإليدز/املبكر أو عمل األطفال أو وباء فريوس نقص املناعة البشرية         

الرؤية العاملية أن الفقر يشكل عامال آخر حيث تعجز األسر عن حتمل رسوم الزي املدرسي               
  .)٦٨(األسر إىل االستعانة بأطفهاهلا ملساعدهتا ودعمهاتاج حت املدرسية، واألدواتوالكتب و

دائية يف املناطق الريفية    البت املدارس ا  يف البنات    عدد وأفادت منظمة الرؤية العاملية بأن      -٣٥
 برنامج  وجودورغم  .  جدا مبكرةاألوالد، ألن األوالد يعملون كرعاة منذ سن        عدد   من   ربأك

للتعليم غري النظامي يستهدف هؤالء األطفال، فمن احملتمل أنه ال يصل إىل مجيع أحناء البلـد                
إلعـادة  تخذ تـدابري    وأوصت املنظمة ليسوتو بأن ت    . )٦٩(وال يستفيد منه كل األوالد الرعاة     

 املدارس االبتدائية وبأن تعمل علـى       هماألوالد والبنات بالدراسة وارتياد   التحاق   بني   التوازن
زيادة مستوى استفادة األوالد الرعاة من التعليم وبأن تغري هذه املمارسة التقليدية املتمثلة يف              

  .)٧٠(عمل األطفال
حد أعلى مـستويات أميـة البـالغني يف         أأيضاً  وأفادت املنظمة بأن ليسوتو لديها        -٣٦

 .)٧١(األفريقية القارة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   
أفادت منظمة الرؤية العاملية بأن تدين احملاصيل وحاالت اجلفاف املـومسي وعـدم               -٣٧

 مقرونة،  ٢٠٠٧انتظام تساقط األمطار والعواصف العنيفة اليت هبت على البلد يف أواخر عام             
 تكلفة البذور واألمسدة، عوامل تسببت لليسوتو يف حالة خطرية من انعـدام األمـن     بارتفاع
وسيحتاج ربع السكان تقريبا للمساعدة اإلنسانية قبل حلول موسم احلصاد القادم           . الغذائي

وأوصت املنظمة ليسوتو بأن تتخذ خطوات إلجياد حلول طويلة         . )٧٢(٢٠١٠أبريل  /يف نيسان 
باعتماد هنج لتنمية موارد الرزق وتشجيع مشاركة اليت تعاين منها ألمد ملشكلة األمن الغذائي    ا

 .)٧٣(احمللية اجملتمعات

اإليدز يعترب أكرب خطر على التنمية      /وأفادت املنظمة بأن فريوس نقص املناعة البشرية        -٣٨
 طفل تقل ١٢ ٠٠٠ ووحيمل الفريوس حنو ربع من السكان البالغني.  على اإلطالقيف ليسوتو 
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 فـريوس نقـص املناعـة     وبـاء  طفل بسبب١١٠ ٠٠٠تيتم قد و.  سنة ١٤أعمارهم عن   
 .)٧٤(اإليدز/البشرية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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