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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير /كانون الثاين ٣٠-١٩

ملتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم ا        
 ٥قرة   والف ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *ليسوتو    

 إىل عملية   )١(ميثل هذا التقرير موجزاً لورقات مقدمة من سبع جهات صاحبة مصلحة            
وجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يتبع هيكل املبادئ الت    . االستعراض الدوري الشامل  
 وجهـات نظـر     أو يتـضمن التقريـر أي آراء       وال .١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

أي   وال،)املفوضـية (اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     أو
يـة  وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشـي هنا       . قرار فيما يتصل بادعاءات حمددة      أو حكم

مت قدر اإلمكان اإلبقـاء علـى النـصوص           كما النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،     
، ُخصص، حسب مقتـضى  ٢١/١٦وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان . األصلية دون تغيري  

احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة موضـوع             
وتتاح على املوقـع الـشبكي      .  على التقيد الكامل مببادئ باريس     االستعراض واملعتمدة بناء  

وقد . مجيع الورقات الواردة  تتضمَّن  للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت        
  . روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفترة

__________ 

   .دةاملتح باألمم الترمجة دوائر إىل إرساهلا قبل الوثيقة هذه ُتحرَّر مل  *  
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  حبة املصلحةاملعلومات املقدَّمة من اجلهات صا    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن حكومة ليـسوتو صـدقت، منـذ               -١

، علـى   )٢()٢٠١٠اسـتعراض    (٢٠١٠ مـايو    ٥االستعراض الدوري الشامل لليسوتو يف      
تصدق بعد علـى      مل بيد أهنا . اء القسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختف      

 العقوبة القاسية  أوالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص           وال املهينة  أو الالإنسانية أو

  .)٣(عقوبة اإلعدامباحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء 
وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أنه ينبغي لليسوتو أن تصبح طرفاً يف الربوتوكول         -٢

ينبغي هلا أن تنظر يف التصديق على الربوتوكـول           كما .االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
ق بالعهـد  االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والربوتوكول االختياري امللح 

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري امللحـق          
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق            
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام؛               

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات؛ والربوتوكول          و
  .)٤(االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

حتفظها، دون تأخري،    وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأنه ينبغي لليسوتو أن تسحب          -٣
  .)٥( على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء٢على املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أفادت مجاعة التنمية من أجل تعليم السالم بأن دستور ليسوتو ينص على حقـوق                -٤

بيد أن احلقوق املدنية والسياسية هـي الوحيـدة املـشمولة           . اإلنسان واحلريات األساسية  
تنظر فيها احملاكم ويأيت      فال ية واالقتصادية والثقافية  احلقوق االجتماع   أما .باختصاص احملاكم 

  .)٦(الدولة ذكرها يف الدستور كمبادئ لسياسات
 املعوقني يف ليسوتو بأن الدستور ينص علـى عـدم          وأفاد االحتاد الوطين ملنظمات     -٥

وأوصى بأن ُتـذكر اإلعاقـة      . ينص حتديداً على اإلعاقة كأساس للتمييز       ال التمييز، بيد أنه  
  .)٧(التمييز ديداً يف الدستور كأساس من أسسحت
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املعوقني إىل ضرورة محاية حقوق األشـخاص ذوي         وأشار االحتاد الوطين ملنظمات     -٦
اإلعاقة يف شكل قانون إلنصاف ذوي اإلعاقة يدمج أحكام اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  .)٨(ب القانون الدويليضمن وفاء ليسوتو بالتزاماهتا مبوج  مبااإلعاقة يف القانون الوطين،
وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن تسن حكومة ليسوتو قانوناً خيص             -٧

فمن شأن ذلك أن يكفـل      . احلق يف املعلومة يتماشى مع أفضل املمارسات املعترف هبا دولياً         
لكل مواطن حق يف االطالع على السجالت احلكومية ويتيح لعامة اجلمهور مراقبة السلطات             

  .)٩(العامة مراقبة فعالة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
تشمل   وال أفادت مجاعة التنمية من أجل تعليم السالم بأن والية أمانة املظامل حمدودة             -٨

سفية توفر أي محاية من أي إجراءات تع        ال القرارات الصادرة عن جملس الوزراء؛ وهي بذلك      
  .)١٠(تتخذها الدولة

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أنه ينبغي لليسوتو أن تعجل بإنشاء جلنة وطنيـة            -٩
اً وينبغي لليسوتو أيض  . )١١(حلقوق اإلنسان تساعد على التحقيق يف ادعاءات التعذيب وتعززه        

  .)١٢(أوصت به جلنة مناهضة التعذيب  ماأن تنشئ آلية وقائية وطنية، على حنو
وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأنه ينبغي لليسوتو أن تدرج التدريب الدويل علـى               -١٠

  .)١٣(حقوق اإلنسان يف تدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون بوصفه وحدة من وحداته

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
وق اإلنسان بأن ليسوتو قبلت التوصية اليت قُـدمت         أفادت مبادرة الكومنولث حلق     -١١

 بتكثيف اجلهود الرامية إىل تقدمي مجيع التقـارير الـيت تـأخر             ٢٠١٠  عام أثناء استعراض 
تزال خملة بالتزاماهتا بتقدمي التقارير إىل اللجنة املعنية حبقـوق            ال بيد أن ليسوتو  . )١٤(تقدميها

 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، واللجنة    
وجلنة حقوق الطفل، واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، واللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص            

  .)١٥(ذوي اإلعاقة، وجلنة القضاء على التمييز العنصري
هتـا بتقـدمي    وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أنه ينبغي لليسوتو أن تفي بالتزاما            -١٢

 العقوبـة القاسـية     أو التقارير مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة         
املهينة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل     أو الالإنسانية أو

عاقة، اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل         
  .)١٦(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
توجه دعوة دائمة إىل      مل أشارت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل أن ليسوتو         -١٣

يارة الذي قدمه   أن طلب الز  اً  وذكرت أيض . )١٧(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     
  .)١٨(يزال معلقاً  ال٢٠١٢  عاماملقرر اخلاص املعين مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان يف

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
  حلقوق اإلنسان بأن ليسوتو رفضت، أثنـاء اسـتعراض         أفادت مبادرة الكومنولث    -١٤
وقالت إن وجاهة   . ، توصيات تتعلق بالقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس         ٢٠١٠ عام

األحكام التمييزية يف القانون العريف أكدها القرار الصادر عن احملكمة الدسـتورية يف قـضية       
تلـك    ويف .غريها من احملاكم    ويف  الفرعية ماسوفا ضد كبري القضاة املقيمني يف حمكمة برييا       

 من قانون زعماء القبائل اليت متنع البنت البكـر          ١٠القضية، أكدت احملكمة الدستورية املادة      
. )١٩(بشأن وراثـة املمتلكـات    اً  تزال أحكام مماثلة سارية أيض      وال .من وراثة موقع الزعامة   

ومة ليسوتو يف القوانني احملليـة      وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن تدرج حك       
  .)٢٠(مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة، وبأن تسن قانوناً حيظر التمييز على أساس نوع اجلنس

وأفادت رابطة فريق ماتريكس للدعم بأن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي             -١٥
 على يد مقدمي الرعايـة      يتعرضون للتمييز  ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني     

الصحية عند احلصول على الرعاية الطبية بسبب اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز    
يتعرضون للتمييز عند احلصول على اخلدمات        كما .)٢١(وغريها من خدمات الصحة اجلنسية    
  .)٢٢(من الدوائر العامة، مثل مكتب الزعيم

  وأمنه الشخصي حق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
أفادت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن ليسوتو رفضت التوصـيات             -١٦

  .)٢٣(٢٠١٠  عامالعشر بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام اليت قُدمت أثناء استعراض
وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل ارتكاب أفراد أجهزة األمن أعمـال تعـذيب               -١٧

يتعرض أفراد الشرطة وموظفـو       ومل .مهينة على نطاق واسع     أو يةإنسان ال  أو ومعاملة قاسية 
وعلى الرغم من   . لعقوبة تأديبية   أو السجون الذين ارتكبوا أعمال تعذيب للتسريح من اخلدمة       

تتخـذ    مل أن بعض الضحايا متكنوا من احلصول على بعض اجلرب مبنحهم تعويضات ماليـة،            
اً تسن ليسوتو أيـض     ومل .)٢٤(عذيب ومساءلة اجلناة  حكومة ليسوتو التدابري الضرورية ملنع الت     

وأفادت جلنـة احلقـوقيني     . )٢٥(تشريعات حمدَّدة جتّرم التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة      
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الدولية بأنه ينبغي لليسوتو أن جتّرم أعمال التعذيب وأن تضمن مساءلة اجلناة عـن طريـق                
  .)٢٦(زال عقوبات جنائية هبم عند االقتضاءالتحقيقات اجلنائية واملالحقة القضائية وإن

وأبلغت مجاعة التنمية من أجل تعليم السالم عن حاالت تعذيب الـشرطة نـساًء                -١٨
يقال إن بعض أفراد إحدى األسر قد ُعذبوا بسبب           إذ .وأطفاالً أثناء عمليات مكافحة اجلرمية    

  .)٢٧(عدم العثور على املشتبه به أثناء املدامهات
منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل انتشار العنف املرتيل والعنف          وأشارت    -١٩

اجلنسي ضد املرأة، حيث ترتفع معدالت الوفاة بني النساء نتيجة للعنف الذي يتعّرضن لـه               
 .تزال غري كافية    ال لكن بيانات الشرطة عن مدى انتشار هذه احلوادث       . على يد شركائهن  

 مشروع قانون العنف املرتيل املراد به معاجلة هذه املسألة مبزيد           ، ناقش الربملان  ٢٠١١ عام ويف
. )٢٨(تتوفر معلومات عن مآل مـشروع القـانون املـذكور     المن الرمسية والفعالية، بيد أنه  

وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن حتسن حكومة ليسوتو الطريقة املتبعـة يف             
ينبغي يف مجيع ادعاءات العنف املرتيل؛ وبتنظـيم          كما التصدي للعنف املرتيل بكفالة التحقيق    

  .)٢٩(محالت توعية باإليذاء املرتيل تستهدف موظفي إنفاذ القانون وعامة اجلمهور
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن العقوبـة               -٢٠

أوساط الرعاية البديلة   ويفري حمظورة يف البيتالبدنية غري مشروعة يف النظام اجلنائي ولكنها غ
  من قانون محاية الطفل ورفاهه     ١٦وأكدت أيضاً أن املادة     . ومرافق الرعاية النهارية واملدارس   

  .)٣٠(يربره  ما تنص على تأديب األطفال الذي له٢٠١١ لعام

  عقاب، وسيادة القانونيف ذلك اإلفالت من ال  مباإقامة العدل،  -٣  
ت مجاعة التنمية من أجل تعليم السالم بأن استقالل الـسلطة القـضائية أمـر               أفاد  -٢١

وتعـيِّن  . ألن امللك هو من يعّين رئيس القضاة بناًء على مشورة رئيس الوزراء            مشكوك فيه 
وّمما يدعو للقلـق    . القضاةَ اآلخرين جلنةُ اخلدمات القضائية اليت يعّين أعضاَءها رئيس الوزراء         

  .)٣١(صلحة مهمني يف هذه العملية كنقابة احملامني يف ليسوتواستبعاُد أصحاب م
ينص صراحة على أن رئيس حمكمة        ال وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن الدستور       -٢٢

وأدى هذا الغموض إىل أزمة شـلت       . وزير العدل هو رئيس اجلهاز القضائي       أو االستئناف
يني الدولية إىل وجوب أن توضح ليسوتو       وأشارت جلنة احلقوق  . )٣٢(إقامة العدل بشكل سليم   

  .)٣٣(من هو رئيس اجلهاز القضائي من أجل ضمان استقالله وإقامة العدل بإنصاف وفعالية
وأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأن عقد حمكمة االستئناف لغرض حمدد ينـال مـن              -٢٣

لتايل فهم رعايـا    وُيجلَب قضاة حمكمة االستئناف من خارج ليسوتو، وبا       . استقالل القضاء 
وينبغي أن تكفل حكومة ليسوتو تعيني الرعايا املؤهلني تأهيالً مناسباً ضمن القضاة            . أجانب

وينبغي أن يكون رئيس حمكمة االستئناف عـضواً يف جلنـة           . املعينني يف حمكمة االستئناف   
 فيهـا   مبـا  وينبغي أن متثَّل يف جلنة اخلدمات القضائية قطاعات كـثرية         . اخلدمات القضائية 
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وسوف يعزز هذا كفاءة اجلهاز القـضائي  . األوساط األكادميية ونقابة احملامني واجملتمع املدين    
  .)٣٤(واستقالله وسيزيد ثقة اجلمهور فيه

وأشار االحتاد الوطين ملنظمات املعوقني يف ليسوتو إىل وجود نقـص يف اخلـدمات                -٢٤
يـصعب  .  الفعالة من نظام احملاكم    الداعمة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على االستفادة      

على هؤالء األشخاص الوصول إىل مترمجـي لغـة اإلشـارة واألخـصائيني النفـسانيني               
  .)٣٥(لدعمهم

 من قانون   ٢١٩وأفاد االحتاد الوطين ملنظمات املعوقني يف ليسوتو بأن أحكام املادة             -٢٥
  اإلعاقة العقليـة ألهنـا      متّيز يف حق األشخاص ذوي     ١٩٨١  لعام اإلجراءات اجلنائية واألدلة  

ذلـك انتـهاك حلـق        ويف .تشترط تقييم قدرهتم العقلية قبل اعتبار أدلتهم غري مقبولـة          ال
  .)٣٦(األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية يف االحتكام إىل القضاء واملساواة أمام القانون

 و، الحظت و أثناء بعثة تقصي احلقائق اليت قامت هبا جلنة احلقوقيني الدولية يف ليسوت              -٢٦
وعزى القضاة تراكم القضايا املعلقة     . الشكاوى بشأن التأخري يف إصدار األحكام والعقوبات      
وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية    . )٣٧(إىل عدم كفاية املوارد واملرافق، فضالً عن كثرة القضايا        

اً لة وفق إىل أنه ينبغي لليسوتو أن تتخذ خطوات تضمن االحترام الكامل للحق يف حماكمة عاد             
للمعايري الدولية بطرائق منها احليلولة دون تراكم القضايا املعلقة ودون التأخري يف النظـر يف               

  .)٣٨(الدعاوى القضائية

  خلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف ا  -٤  
الحظت منظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان أن حكومة ليسوتو رفضت مجيع    -٢٧

وأفادت . )٣٩(٢٠١٠  عام بالسلوك اجلنسي املثلي اليت تلقتها أثناء استعراض      التوصيات املتعلقة   
يتناول امليل اجلنسي، بل يلغي أحكام        ال  قانون عقوبات جديد   ٢٠١٢  عام بأهنا اعتمدت يف  

أن التشريع    كما .)٤٠(القانون األنكلوسكسوين السابق الذي كان جيّرم السلوك اجلنسي املثلي        
. وجه التحديد التمييز على أساس امليل اجلنـسي واهلويـة اجلنـسانية   يتناول على    ال الوطين

وأوصت املبادرة بأن جتري حكومة ليسوتو حواراً بّناء بشأن امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية              
مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ومن مجلتهم الوزارات احلكومية واجملتمع املدين والزعماء            

سات حمددة اهلدف ترمي إىل القضاء على التمييز القائم على أساس           الدينيون؛ وبأن تعتمد سيا   
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ وبأن توفر التدريب املالئم ملوظفي إنفاذ القانون وفقاً ملبادئ             

  .)٤١(يوغياكارتا
وأفادت رابطة مجاعة الدعم ماتريكس بأن اجملتمع ينظر سلباً إىل خمتلف أشكال امليل               -٢٨

ويعترب أن ممارسة العالقات املثلية تتعارض مـع        .  واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين    اجلنسي
وهذا املوقف راسخ بشدة يف نسيج اجملتمع ويعّرض هؤالء         . ثقافة سيسوثو ومبادئها األخالقية   

  .)٤٢(األشخاص للتهميش واالستبعاد والعنف القائم على نوع اجلنس
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وأشارت رابطة ماتريكس إىل أن دور الديانة املسيحية والتقاليد يف ليسوتو يـشكل               -٢٩
عنصراً رئيسياً يف جمتمع الباسوتو، ويتلخص موقفهما يف اعتبار العالقـات املثليـة مفـسدة              

تقبل بعض الكنائس أن يكون من أعضائها أشخاص ُينظر           ال وهلذا السبب، . وسلوكاً دخيالً 
  .)٤٣(افظني من حيث امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساينإليهم على أهنم غري حم

وأفادت رابطة ماتريكس بأن كال من القانون العريف وقانون احلقوق املدنية يرى أن               -٣٠
ويعتـرب الـزواج بـني      . الزواج ارتباط بني شخصني من جنسني خمتلفني، ومها ذكر وأنثى         

وأكدت رابطة ماتريكس أن    . جيوز عقده   ال التايلشخصني من نفس اجلنس غري مشروع، وب      
هذا املوقف غري دستوري ألنه ينتهك احلق يف االختيار واحلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية              

  .)٤٤(عن حرية تكوين اجلمعيات فضالً

  التجمع السلميحرية التعبري وتكوين اجلمعيات و  -٥  
. رية الصحافة مكرسة يف الدستور    أفادت مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بأن ح        -٣١

حيول دون إعمال هذه الضمانة الدستورية هو عدم وجود تشريع خاص بوسـائط               ما بيد أن 
  .)٤٥(اإلعالم واضح وواقعي وقائم على احلقوق

وأبلغت املبادرة عن اخنفاض العدد اإلمجايل للقضايا اليت ُيـّدعى فيهـا حـدوث                -٣٢
بيد أن هناك عدة تقارير تفيد بتـدخل        . ٢٠١٠  عام ضانتهاكات حلرية اإلعالم منذ استعرا    

احلكومة يف التغطية اإلعالمية لتحقيق غاية معينة، ومبضايقة الـشرطة الـصحفيني احملققـني              
وأوصت مبادرة الكومنولث حلقوق    . )٤٦(وبإصدار قرارات قضائية تضر حبرية التعبري وتقيدها      

اضحة وحمدَّثة وقائمة علـى حقـوق       اإلنسان بأن تعتمد حكومة ليسوتو سياسة إعالمية و       
  .)٤٧(اإلنسان، تتماشى مع أفضل املمارسات املعترف هبا دولياً

وأفادت املبادرة بأنه على الرغم من أن حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات حتظـى                -٣٣
، فضالً  ٢٠١٢  عام باالحترام، فقد أُبلغ عن حاالت اندالع للعنف قبل االنتخابات يف         اً  عموم

. )٤٨(ت حمددة من األعمال الوحشية اليت ارتكبتها الشرطة يف حق املتظـاهرين     عن بضع حاال  
وأوصت املبادرة بأن تكفل حكومة ليسوتو منح احلماية الكافية حلرية التجمع، وبأن تضمن             
التحقيق على النحو الواجب يف مجيع ادعاءات االستخدام املفرط للقوة من جانب مـوظفي              

    .)٤٩(ني السلميني على يد هيئة مستقلة وحمايدةإنفاذ القانون يف حق احملتج

  التمتع مبستوى معيشي الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -٦  
فرع ليسوتو بأن حكومة ليـسوتو تلقـت، أثنـاء           - أفادت منظمة الرؤية العاملية     -٣٤

 ، توصيات بسن مشروع قانون محاية الطفل ورفاهه الذي صـدر يف           ٢٠١٠  عام استعراض
  .)٥٠(٢٠١١ عام
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وأضافت منظمة الرؤية العاملية أن قانون محاية الطفل ورفاهه ميثل اجلهود الوطنيـة               -٣٥
املبذولة لتناول األحكام املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي حلقـوق             

سـيما    وال ويسعى القانون لكفالة احترام حقوق الطفل وتعزيزها ومحايتها،       . الطفل ورفاهه 
وأوصـت  . نسبة إىل رفاه األطفال االجتماعي واالقتصادي، مبن فيهم األطفال الـضعفاء          بال

املنظمة بأن تنفذ حكومة ليسوتو قانون محاية الطفل ورفاهه تنفيذاً كـامالً؛ وبـأن تكفـل               
ختصيص ميزانية كافية لتلبية احتياجات األطفال الضعفاء وأسرهم؛ وبأن تضمن توفري دعـم             

  .)٥١(ء وألسرهمجّيد لألطفال الضعفا
 يف ٤٥، مت تسجيل ٢٠١٣ديسمرب /وأفادت املنظمة املذكورة بأنه حىت كانون األول      -٣٦

ومن نتائج عدم تسجيل املواليد عدُم احلصول على اخلدمات األساسية، مثل           . املائة من املواليد  
ي املساعدة العمومية وِمنح الطفولة واملساعدة التعليميـة، وإجيـاد صـعوبات يف تـأمني أ              

  .)٥٢(مرياث
وأفادت نفس املنظمة بأن إدارة اهلوية الوطنية والسجل املدين التابعة لوزارة الداخلية              -٣٧

كثفت محالت وبرامج التوعية يف اجملتمعات احمللية للتعجيل بتسجيل املواليد والتشجيع عليـه             
لوثـائق  تزال هناك صعوبات حمددة، مثل عدم معرفـة ا          ال ومع ذلك، . يف مجيع أحناء البلد   

حالـة    ويف املطلوبة لتسجيل املواليد، وعدم وجود املستندات املؤيِّدة الالزمة إلمتام التسجيل،         
تكون لدى األوصياء واألقارب املعلومات املطلوبة عـن والدة           ال تسجيل األطفال اليتامى،  

اذ وأوصت املنظمة بأن تتخذ حكومة ليسوتو اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ وإنف          . )٥٣(الطفل
تسجيل املواليد بفعالية؛ واللتماس املساعدة املالية والتقنية من أجل تزويد إدارة اهلوية الوطنية             

  .)٥٤(لزيادة فعالية نظم وعمليات تسجيل املواليد يلزم من معدات  ماوالسجل املدين جبميع

  حلق يف الصحةا  -٧  
تفاوت كـبري بـني     فرع ليسوتو عن وجود حاالت       - أبلغت منظمة الرؤية العاملية     -٣٨

خمتلف الفئات يف احلصول على الرعاية الصحية، حيث إن النساء واألطفال يف املناطق الريفية              
أدىن من سلطات اختـاذ  اً وختول األعراف واملمارسات الثقافية للمرأة قدر . هم األشد حرماناً  

 واالفتقار إىل   فاالستفادة من الرعاية الصحية ونوعيتها حمدودتان بسبب نقص التمويل        . القرار
حتول   ما وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً   . املعدات واألدوية يف املراكز الصحية وقلة املوظفني املهرة       

  .)٥٥(احلواجز اجلغرافية واملالية والثقافية دون التماس الناس الرعاية
وأفادت املنظمة نفسها بأنه على الرغم من أن خدمات الرعاية الصحية تقدم باجملان               -٣٩
نقطة الوصول، فإن إمكانية حصول الناس على هذه اخلدمات حمـدودة بـسبب طـول               يف  

املسافات اجلغرافية اليت تفصلهم عن مرافق الرعاية الصحية ووعورة املناطق اجلبلية، باإلضافة            
وبسبب النقص يف عدد املـوظفني، توقفـت        . إىل رداءة الطرق وارتفاع تكلفة النقل العام      
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ية اليت كان العاملون الصحيون يقومون يف إطارهـا بزيـارات إىل            احلمالت الصحية اجملتمع  
  .)٥٦(املنازل واملدارس

وأشارت املنظمة املذكورة إىل أن حكومة ليسوتو وضعت جمموعة من الـسياسات              -٤٠
واخلطط الرامية إىل حتسني صحة األم والطفل واخلدمات التغذوية، ومن مجلتـها الـسياسة              

ة وخطتها االستراتيجية، وسياسة تغذيـة الرضـع واألطفـال          الوطنية اخلاصة بقطاع الصح   
اإلنـصاف يف االسـتفادة مـن        وأوصت املنظمة بأن تضمن حكومة ليسوتو     . )٥٧(الصغار

يكفل معاجلة صحة األمهات واملواليد اجلـدد         مبا استخدامها،  ويف اخلدمات الصحية اجليدة  
  .)٥٨(واألطفال بفعالية

إجراء إصالحات يف هيكل خدمات الرعاية الـصحية        وقالت املنظمة إن اهلدف من        -٤١
األولية إىل جانب استحداث رسوم مدعومة من الدولة وتقدمي خدمات لرعاية صـحة األم              
والطفل على مستوى املراكز الصحية باجملان هو حتسني توافر اخلدمات الصحية واالسـتفادة             

ني الصحيني العاملني يف املراكز     فقد رمِّم معظم املراكز الصحية، وزيدت مرتبات املوظف       . منها
الصحية اليت يصعب الوصول إليها، وأُتيحت املناهج الدراسية واملواد التدريبيـة للمـوظفني             

وأوصت املنظمة بأن تكفل حكومة ليسوتو توسيع نطـاق         . )٥٩(يف القرى  الصحيني العاملني 
  .)٦٠(املبادرات اجلديدة كي تصل إىل مجيع مقاطعات ليسوتو العشر

وأشارت املنظمة إىل أن العديد من اجملتمعات احمللية غري ملمة باملشاكل الـصحية،               -٤٢
 ولذلك يرفض الكثري من الناس إجراء الفحص بشأن فريوس نقص املناعة البشرية املكتـسبة             

وأفادت مجاعة التنمية من أجل تعليم السالم بأن فحص فريوس نقص املناعة             . )٦١(عالجه أو
خيضعن هلـذا     ما قبل الوالدة وبأن النساء احلوامل كثرياً       ما امي خلدمات البشرية املكتسبة إلز  

  .)٦٢(الفحص دون موافقتهن
كل امرأة، كـل    "وأفادت املنظمة بأن حكومة ليسوتو قد التزمت، يف إطار مبادرة             -٤٣
 يف املائة من اإلنفاق احلكومي على الـصحة،         ١٥، بتحقيق اهلدف املتمثل يف ختصيص       "طفل
  يف املائة مـن امليزانيـة يف       ٧,٥بيد أن اإلنفاق على الصحة قد بلغ        . إعالن أبوجا مع  اً  متشي
. عن اهلدف احملدد يف إعـالن أبوجـا       اً  ذكره وزير املالية، فظل بعيد      ما  حسب ٢٠١١ عام

 وعلى الرغم من عدم ختصيص التمويل الكايف للقطاع الصحي، فإن ميزانية الصحة املتـوفرة             
وأوصت املنظمة بأن تفي    . )٦٣(إىل املوارد البشرية وسوء التخطيط    ُتصرف بسبب االفتقار     مل

تقـل    ال حكومة ليسوتو بالتزامها بتخصيص مزيد من املوارد لقطاع الصحة لتبلـغ نـسبة            
ـ              ١٥ عن اً  يف املائة من جمموع امليزانية الوطنية ولتكفل االستفادة واملـساءلة الفعـالتني وفق

  .)٦٤("كل امرأة كل طفل"درة اللتزاماهتا مبوجب إعالن أبوجا ومبا
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  احلق يف التعليم  -٨  
، قـانون   ٢٠١٠  عام أفادت منظمة الرؤية العاملية بأن حكومة ليسوتو اعتمدت، يف          -٤٤

وضعت احلكومـة سياسـة       كما .التعليم الذي ينص على أن التعليم االبتدائي جماين وإلزامي        
سيما املدارس الثانوية، حمدود     ال أن عدد املدارس،    إال .عامة لتوفري مدارس صديقة لألطفال    

. يضطر األطفال إىل املشي مسافات طويلة للوصول إىل املدرسـة           مما يف بعض املناطق الريفية   
وهناك نقص يف املدرسني املؤهلني لالهتمام باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وقصور يف            

سـيما    وال  األطفـال،  وقالت املنظمة إن بعض   . رصد نسبة عدد التالميذ إىل عدد املدرسني      
األطفال املنحدرين من أسر فقرية، ينقطعون عن الدراسة بسبب االفتقار إىل املوارد الكفيلـة              

وأوصت املنظمة بـأن تتخـذ      . )٦٥(باالستجابة لالحتياجات األخرى مثل البدالت املدرسية     
ملناسب بأمهية  حكومة ليسوتو اخلطوات الالزمة لكفالة توعية أفراد اجملتمع احمللي على النحو ا           

 التعليم بالنسبة إىل الفتيان والفتيات على حد سواء؛ ولتطبيق قـانون التعلـيم الـصادر يف               
لألطفال، ولضمان ذهاب مجيع األطفال       والسياسة العامة لتوفري مدارس صديقة     ٢٠١٠ عام

فاء مجيع  إىل املدارس؛ ولتخصيص املزيد من املوارد لوزارة التربية والتعليم بغية التأكد من استي            
  .)٦٦(سيما نسبة عدد التالميذ إىل عدد املدرسني  والمعايري التعليم،

 وأوصت املنظمة حكومة ليسوتو بأن ختصص املزيد من املـوارد لـوزارة التعلـيم               -٤٥
سـيما لـذوي      وال يضمن أموراً منها كفاية اهلياكل األساسية املالئمة جلميع األطفال،         مبا

  .)٦٧(اإلعاقة منهم
 وهي ممارسـة ثقافيـة      -" مدارس طقوس االنتقال  "ت املنظمة بأن للبلد نظام      وأفاد  -٤٦

ومباشرة بعد ذلـك،    . ُيتوقع من الفتيان أن حيضروها من اجل هتيئتهم ليصبحوا رجاالً أقوياء          
حيد من فرصهم يف احلـصول        مما يعترب الفتيان أنفسهم رجاالً، فريفضون العودة إىل املدرسة،       

ت املنظمة بأن تضمن حكومة ليسوتو عدم فتح مـدارس طقـوس            وأوص. )٦٨(على التعليم 
االنتقال أبواهبا يف نفس الوقت الذي تكون فيه املدارس االبتدائية والثانويـة مفتوحـة، وأن               

  .)٦٩( عاما١٨ًللشباب الذين جتاوزوا   إالتضمن أيضاً عدم السماح بااللتحاق هبذه املدارس

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
حتاد الوطين ملنظمات املعوقني يف ليسوتو بأن البلد اعتمد سياسة وطنية بشأن            أفاد اال   -٤٧

 هبدف ضمان فعالية إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف         ٢٠١١  عام اإلعاقة وإعادة التأهيل يف   
 توجد توجيهات ومبادئ توجيهية بشأن تنفيـذ هـذه الـسياسة،         ال بيد أنه . صميم اجملتمع 

  .)٧٠(التنفيذه ختصَّص ميزانية ومل
تتـضمن    ال وسياسات العمالة١٩٩٢  عاموأكد االحتاد أن قانون العمل الصادر يف       -٤٨

توجـد اسـتراتيجيات يف هـذا       ال  كما .إشارة حمددة إىل توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة      
وحث االحتاد حكومة ليسوتو على اعتماد مدونة وطنية باملمارسات اجليدة من أجل            . الصدد
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إلعاقة، هبدف تعديل قانون العمل حىت يتضمن حقوق األشخاص         توظيف األشخاص ذوي ا   
ذوي اإلعاقة يف العمل واعتماد آليات ترمـي إىل تـشجيع اسـتخدام األشـخاص ذوي                

  .)٧١(اإلعاقة
وفر احلماية االجتماعية لألشـخاص ذوي      ي يوجد نص قانوين    ال وأفاد االحتاد بأنه    -٤٩

تو على استحداث منحة لألشـخاص      وحث حكومة ليسو  . اإلعاقة بوصفهم فئة مستضعفة   
  .)٧٢(املصابني بإعاقة شديدة

وقال االحتاد إن هناك حاجة إىل خدمات داعمة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من            -٥٠
وحث حكومة ليسوتو على كفالة توظيف مترمجني بلغـة اإلشـارة           . احلصول على التعليم  

وي اإلعاقات البـصرية وعلـى تـوفري        وإعداد مواد القراءة املفيدة بطريقة برايل للتالميذ ذ       
  .)٧٣(تقدمه من دعم للطلبة  مالزيادة التكنولوجيات
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