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أوال -عملية إعداد التقرير
ألف– النهج
 -1أُع ددد ه ددذا التقري ددر وفقد د ا ملق ددرر ل ددس حق ددوق اإلنس ددان  .119/17وه ددو يت ددمن س ددردا
للتقدددا الددذي أحرزتددت ليسددوتو بشددأن التوصدديات املقبولددة منددذ السددتعراض األخ د الددذي أجددري يف
ويبّي مدا أُحدرز مدن
عاا  .2015ويعرض التقرير املستجدات اليت ظهرت منذ ذلك الستعراض ،ر
تقدددا بش ددأن بعددص التوص دديات الدديت أث د ت خ ل ددت .وهددو ُُيمددل أي د ا التحدددايت الدديت تواجهه ددا
ليسوتو فيما يتعلق ابحرتامها التزاماهتا ومحايتها وتنفيذها.
وُجرع ددت التوص دديات سد د املواضد ديع ،كم ددا ح ددددهتا مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية
-2
ُ
حلقوق اإلنسان ،علم ا أبن التوصيات ُد ت أو ُعدلت يف بعص اجملالت.

ابء -عمليات التشاور
 -3نُظمددت حلقددة عمددل استشددارية يف حزيران/يونيددت  2017هبدددف تتبددع تنفيددذ التوصدديات
والتمهي ددد لص دديارة تقري ددر مرحل ددي يف منتص ددف امل دددة .وح ددرت حلق ددة العم ددل وزارات حكومي ددة،
ووكالت اتبعة لألمم املتحدة ،ومنظمات ر حكومية ،ومنظمات اتبعة للمجتمدع املددين .وقُددا
تقرير منتصف املدة إىل اجمللس يف عاا .)1(2018
وعقد اجتماع تشاوري يف  13حزيران/يونيدت  2019للتعريدف بعمليدة السدتعراض الددوري
-4
ُ
حتمل مسؤولياهتم ،كل يف دال وليتدت .وح درت الجتمداع
الشامل وحلث أصحاب املصلحة على ر
الوزارات احلكومية واملنظمات ر احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ووكالت األمم املتحدة.
 -5ومتابعةا ل جتماع التشاوريُ ،عقد يف  19حزيران/يونيدت  2019اجتمداع ملناقشدة إنشداء
هياكدل قدادرة علدى التدأث يف عمليدة السدتعراض الددوري الشدامل .وتقدرر إنشداء نندة مشدرتكة بددّي
ال ددوزارات ومعني ددة ابلس ددتعراض ال دددوري الش ددامل تت ددوىل ص دديارة التقري ددر واإلشد دراف عل ددى أنش ددطة
الدعوة .وقامت تلك اللجندة بتجميدع التقريدر وتعميمدت علدى اللجندة التوجيهيدة املعنيدة ابلسدتعراض
الدددوري الشددامل واملكونددة مددن وكددالت األمددم املتحدددة الدديت نظمددت منتدددايت نقددال للتفاعددل مددع
عملية الستعراض الدوري الشامل على املستوى املتعدد القطاعات.
 -6ونُظم ددت حلق ددة عم ددل يف  25أيلول/س ددبتمّب  2019إلقد درار التقري ددر وتعميم ددت وك ددذلك
ل د دمان ملكي ددة األطد دراف الوطني ددة لزم دداا تل ددك العملي ددة .وسد د ر حلق ددة العم ددل خبد د م ددن املكتد د
اإلقليمددي ملفوضددية األمددم املتحدددة حلقددوق اإلنسددان ملنطقددة اننددوب األفريقددي يف بريتددوراي .وح ددرها
ممثلددون عددن الددوزارات احلكوميددة ،وسددلك الق دداء ،واملنظمددات ر د احلكوميددة ،ومنظمددات اجملتمددع
املدددين ،ووكددالت األمددم املتحدددة ،ور هددا مددن الشددركاء يف التنميددة ،ومؤسسددات الرقابددة مثددل أمددّي
املظامل وانمعية الوطنية.
 -7وتلق ددت العملي ددات امل ددذكورة أعد د ه دعمد د ا ماليد د ا م ددن ب ددر مج األم ددم املتح دددة اإل ددائي يف
ليسوتو ،ومن فريدق األمدم املتحددة القطدري ،ومسداعدة تقنيدة مدن املكتد اإلقليمدي ملفوضدية األمدم
املتحدة حلقوق اإلنسان يف بريتوراي.
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اثنيا -متابعة االستعراض السابق :تنفيذ التوصيات املقبولة
ألف -االلتزامر ررات الدولير ررة واملسر رراعدة التقنير ررة التوصر رريات  ،1-113و،10-113
و ،1-114و ،2-114و ،3-114و ،4-114و ،5-114و،6-114
و ،7-114و ،8-114و ،9-114و ،13-114و)14-114
 -8إن ليسوتو دولة طرف يف ُجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقدوق اإلنسدان .وتوجدد ،مدع
ذلك ،معاهدات معلقدة مل يصددق البلدد عليهدا بعدد( .)2واملشداورات الداخليدة جاريدة مدع أصدحاب
املصلحة املعنيّي.
 -9وابل ددررم م ددن أن ليس ددوتو مل تص دددق بع ددد عل ددى الّبوتوك ددول الختي دداري لتفاقي ددة مناه ددة
التعددذي  ،ف دا تتلقددى بعثددات توفدددها إىل مؤسسدداهتا اإلص د حية منظمددات مثددل اللجنددة الدوليددة
للصددلي األمحددر ،واللجنددة األفريقيددة حلقددوق اإلنسددان والشددعوب ،ومكت د األمددم املتحدددة املع د
ابملخدددرات وانر.ددة .وقددد أوصددت تلدك املنظمددات أبن تكددون املؤسسددات اإلصد حية متوافقددة مددع
املعاي املقبولة دوليا ،مثدل املعداي املتعلقدة مبسدائل الكتظدار ،وارتفداع معددلت اإلصدابة بفد و
نقددا املناعددة البشدرية/اإليدز ،واحلاجددة إىل بدرامج فعالددة ومبتكددرة ملكافحددة ذلددك الفد و  .وُيددري
حالي ا تنفيذ تلك التوصيات.
 -10وطلبت ليسوتو مساعدة تقنية ملواجهة بعص التحدايت يف ال حقدوق اإلنسدان ،مثدل
التدري على ق ااي حقوق اإلنسان وإعداد تقارير الدولة الطرف .ونُظمت حلقة عمل من 20
إىل  22كانون الثاين/يناير  2016بغرض تدارك التدأخر يف إعدداد تقدارير الدولدة الطدرف ،واقدرتا
آليددة فعالددة ل ددمان تقدددا التقددارير يف مواعيدددها ،ومتابعددة تنفيددذ التوصدديات الصددادرة عددن تلددف
هيئددات رص ددد املعاه دددات .وق دددا املكت د اإلقليم ددي ملفوض ددية األم ددم املتح دددة حلق ددوق اإلنس ددان يف
بريتوراي الرعاية ابلكامل إىل حلقة العمل(.)3
 -11ونظمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حلقة عمل حول تددري املددربّي علدى
إع ددداد تق ددارير الدول ددة الط ددرف م ددع الرتكي ددز بش ددكل خ دداص عل ددى منظوم ددة األم ددم املتح دددة حلق ددوق
اإلنسددان .وقُدددا تدددري إىل املسددؤولّي احلكددوميّي يف منطقددة اننددوب األفريقددي يف الفددرتة مددن 26
إىل  30أيلول/سبتمّب  ،2016وشارك فيت  4مسؤولّي من ليسوتو(.)4
 -12ونظم املكت اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة حلقدوق اإلنسدان يف بريتدوراي ،ابلتعداون مدع
بددر مج األمددم املتحدددة اإل ددائي يف ليسددوتو ،يف الفددرتة مددن  21إىل  29أاير/مددايو  2017حلقددة
عمل تدريبيدة وطنيدة للمسدؤولّي احلكدوميّي وملنظمدات اجملتمدع املددين حدول إعدداد التقدارير هليئدات
معاه ددات حقددوق اإلنسددان .وكددان اهلدددف مددن التدددري هددو شددر وظددائف هيئددات املعاهدددات
وكيفية إعداد التقدارير إىل تلدف هيئدات رصدد املعاهددات .وسدعي ا إىل حتقيدق التعداون الفعدال بدّي
اهلياكل احلكومية وآليات حقوق اإلنسان الدولية ،تناول التدري كيفية تشكيل تلك اهلياكل(.)5
 -13وتبد د َدّي أند ددت ليسد ددت لليس د دوتو آليد ددة فعالد ددة ت د ددمن تقد دددا التقد ددارير يف مواعيد دددها ،وتتد ددابع تنفيد ددذ
التوص دديات الص ددادرة ع ددن تل ددف هيئ ددات رص ددد املعاه دددات .وأوف دددت مفوض ددية األم ددم املتح دددة حلق ددوق
اإلنسان إىل ليسوتو بعثات للمساعدة يف إنشاء آلية وطنية لإلب غ واملتابعة .وعملية اإلنشاء جارية(.)6
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 -14ويرم ددي ب ددر مج األم ددم املتح دددة اإل ددائي ،م ددن خد د ل ال ددّب مج املتعل ددق إصد د احلوكم ددة،
واحلق ددوق ،والتمك ددّي م ددن أج ددل الس ددتقرار املس ددتداا ،إىل دع ددم الش ددركاء يف مواص ددلة ترس ددي املب دداد
الد.قراطيددة والس ددتقرار .وتتمث ددل بعددص أه ددداف ال ددّب مج العام ددة يف تعميددق ثقاف ددة احلوكم ددة الرش دديدة
ومحاية حقوق اإلنسان ،من خ ل تعزيز قدرة مؤسسات احلكم الرئيسية (الّبملدان ،واللجندة املسدتقلة
ل نتخاابت ،ووحدة حقوق اإلنسان ،وننة حقوق اإلنسان) ،وضمان مشاركة اجملتمع املدين.
 -15وتسددتفيد وحدددة حقددوق اإلنسددان ومؤسسددات احلكددم األخددرى أي دا مددن الددّب مج احلددا
املتعلق بتجديد بنية احلوكمدة وتعزيزهدا يف إطدار أنشدطة بدر مج األمدم املتحددة اإل دائي يف ليسدوتو.
وسيساعد الّب مج احلكومة ،يف ُجلدة أمدور ،علدى حتقيدق أهددافها علدى النحدو املنصدوص عليدت يف
اخلطة الوطنية الثانية للتنمية السرتاتيجية(.)7

ابء -التعاون مع اهليئات املنشأة مبعاهدات واإلجراءات اخلاصة التوصريات ،45-113
و ،46-113و ،47-113و ،48-113و ،49-113و،50-113
و ،51-113و ،52-113و ،74-113و)86-113
 -16ص د ردقت ليسددوتو علددى التفاقيددة الدوليددة حلمايددة حقددوق ُجيددع العمددال املهدداجرين وأف دراد
أسددرهم ،وكددان مددن املقددرر تقدددا التقريددر األو منددذ عدداا  .2007ولددذلك أعدددت ليسددوتو تقريرهددا
مبوجد إجدراء اإلبد غ املبسددط وقدمتددت يف  30تشدرين الثدداين/نوفمّب  .2015ونظددرت اللجنددة يف
التقرير األو خ ل دورهتا الرابعة والعشرين يومي  12و 13نيسان/أبريل .2016
 -17وفيم ددا يل ددي التق دددا احمل ددرز يف تنفي ددذ التوص دديات املتعلق ددة بتنفي ددذ التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة
حقوق ُجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:
•

أُقد ردر التعددديل الثددامن علددى دسددتور عدداا  2018فأصددبس يسددمس ابزدواس اننسددية
وينا على املساواة بّي اننسدّي يف الدزواس ممدن حيمدل جنسدية ليسدوتو ،ويسدمس
ملواط ليسوتو املتجنسّي أو املسجلّي ابستعادة جنسيتهم املكتسدبة ابلدولدة أو
الحتفار هبا؛

•

ألغددى قددانون املواطنددة املزدوجددة لعدداا  2018األحكدداا التمييزيددة الدديت كانددت تعطدي
أف لية للمرأة املتزوجة من مواطن من ليسوتو على األجنيب املتزوس مدن امدرأة مدن
الباسوتو ،وذلك إقرار شروط مماثلة حلصول كليهما على اننسية؛

•

اعتمددد لددس الددوزراء يف عدداا  2017سياسددة اهلجددرة واملواطنددة .مث صدديم مشددروع
قانون اهلجرة واملواطنة لعاا  .2018وهو يرمي إىل الستعاضة عدن قدانون مراقبدة
األجان د د لعد دداا  ،1966وعد ددن األمد ددر املتعلد ددق ابملواطند ددة لعد دداا  ،1971هبد دددف
إحداث إص شامل لق ااي اهلجرة؛

•

ُيري حالي ا وضع خطة عمل للمساعدة يف تتبع تنفيذ التوصيات.

 -18ونددوق يف أاير/مددايو  2018تقريددر ليسددوتو الدددوري عددن تنفيددذ اتفاقيددة حقددوق الطفددل.
وُيري تنفيذ التوصيات الناجتة عن تلك املناقشة ،إشراف وزارة التنمية الجتماعية وابلشراكة مع
الددوزارات احلكوميددة األخددرى ومنظمددات اجملتمددع املدددين .وتتعلددق التوصدديات ،يف ُجلددة أمددور ،ظددر
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العقوبددة البدنيددة .وبدددأت ليسددوتو إج دراء دراسددة استقصددائية للعنددف ضددد األطفددال بغددرض حتديددد
حجم املشكلة .وستُستخدا نتائج الدراسة يف تصميم الّبامج.
 -19وكان من املقرر تقدا تقرير ليسوتو عن تنفيذ العهد الدو اخلداص ابحلقدوق القتصدادية
والجتماعيددة والثقافيددة ،منددذ عدداا  .1994وطُلبددت مسدداعدة تقنيددة مددن مفوضددية األمددم املتحدددة
حلقوق اإلنسان لوضع اللمسات األخ ة على التقرير .والتقريدر الددوري عدن تنفيدذ اتفاقيدة الق داء
على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة جاهز لعرضت على موافقة لس الوزراء(.)8
 -20وتق دددمت ليس ددوتو بطلد د إج د دراءات اإلبد د غ املبس ددطة مبوجد د العه ددد ال دددو اخل دداص
ابحلقوق املدنية والسياسية ،وتلقت احلكومة قائمدة املسدائل ،ومدن املقدرر تقددا التقريدر يف نيسدان/
أبريل  .2020وتقدمت أي ا بطل نفدس اإلجدراء مبوجد اتفاقيدة مناه دة التعدذي ورد ه مدن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة ،وقُبل طلبهدا .وتلقدت احلكومدة قائمدة
املسائل ،ومن املقرر تقدا التقرير يف أاير/مايو  .2020وتقوا ليسوتو حالي ا إعداد ردودها.
 -21وقُدددا تقريددر ليس دوتو األو عددن التنفيددذ احمللددي للميثدداق األفريقددي حلقددوق الطفددل ورفاهددت ،يف
تشد درين الث دداين/نوفمّب  .2015واست ددافت ليسد دوتو ال دددورة العادي ددة التاس ددعة والعشد درين للجن ددة اخلد دّباء
األفريقية املعنية قوق الطفل ورفاهت .وستست يف أي ا أمانة اللجنة ،والستعدادات لذلك جارية.
 -22وقد دددمت ليسد ددوتو وعرضد ددت يف نيسد ددان/أبريل  2019تقريرهد ددا املوحد ددد املتد ددأخر (اند ددامع
لتقاريرهددا الدوريددة مددن الثدداين إىل الثددامن) عددن امليثدداق األفريقددي حلقددوق اإلنسددان والشددعوب .وقُدددا
أي ا التقرير األو عن الّبوتوكول املتعلق قوق املرأة يف أفريقيا امللحق ابمليثاق األفريقدي ،وُيدري
النظر يف التقريرين يف وقت واحد.
ووقع على بروتوكول الحتاد األفريقدي املتعلدق قدوق كبدار السدن يف عداا  ،2018وتقدوا
ُ -23
وزارة التنمي د ددة الجتماعي د ددة ابملراح د ددل األخد د د ة م د ددن ص د دديارة مش د ددروع ق د ددانون محاي د ددة كب د ددار الس د ددن
لعاا  .2019ووضعت الوزارة أي ا يف عاا  2016سياسة تعىن بكبار السن .وهي سياسة تعزز
املساواة يف ُجيع الفئات العمرية ،ومتنع ُجيع أشكال التحيز والتمييز على أسدا السدن الديت حتدرا
املسنّي من التمتع قوقهم مثل بقية املواطنّي.
 -24ويف إط ددار الوف دداء ابلتزام ددات البل ددد مبوجد د اتفاقي ددة حق ددوق الطف ددل ،ي ددنا ق ددانون محاي ددة
األطفال ورعايتهم لعاا  2011على محاية األطفال من العنف(.)9
ووجه ددت دع ددوة دائم ددة إىل املق ددرر اخل دداص املعد د ددق اإلنس ددان يف احلص ددول عل ددى مي دداه
ُ -25
الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصدحي الدذي أوفدد بعثدة إىل ليسدوتو يف الفدرتة مدن  4إىل 15
شباط/فّباير  .2019ونوق تقرير البعثة يف الدورة الثانية واألربعدّي جمللدس حقدوق اإلنسدان(.)10
وُيددري تنفيددذ مددا انبثددق عددن تلددك املناقشددة مددن توصدديات تنفيددذا تدددرُيي ا يف األنشددطة اليوميددة لتددوف
املي دداه وخ دددمات الص ددرف الص ددحي .وش ددرعت احلكوم ددة يف وض ددع تشد دريعات تتعل ددق إم ددداد املي دداه
وتقدا خدمات الصرف الصحي ،وسيشمل ذلك انوان املتعلقة قوق اإلنسان.
ووجهت دعوة إىل املقرر اخلاص املع مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسدان ،ولكندت مل يقدم
ُ -26
بتلك الزايرة بعد.
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جيم -اإلدر ر ررار الدسر ر ررتوري والتش ر ر رريع التوصر ر رريات  ،2-113و ،3-113و،4-113
و ،5-113و ،6-113و ،8-113و ،9-113و ،11-113و،55-113
و ،71-113و)72-113
 -27ابلررم من أن بعص القوانّي احلالية تُدمج جزئيا أحكاا تلدف التفاقيدات ،مثدل قدانون
مساواة األشخاص املتزوجّي يف األهلية القانونية ،لعاا  ،2006الذي يدمج اتفاقية الق اء على
ُجي ددع أش ددكال التميي ددز ض ددد املد درأة يف الق ددانون ال ددوط  ،فد د ن ليس ددوتو تعتد دزا ت ددمّي إصد د حاهتا
الدستورية عمليةا شاملة ومنهجية تدمج يف قوانينها ُجيع املعاهددات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان الديت
صدقت عليها ليسوتو.
 -28وجتد ددري مند ددذ عد دداا  2017مشد دداورات واسد ددعة النطد دداق مد ددع تلد ددف قطاعد ددات احلكومد ددة
ومنظمددات اجملتمددع املدددين بشددأن مشددروع القددانون املتعلددق مبكافحددة العنددف العددائلي .ونُظمددت أي دا
حلقة عمل إلحاطة وتوعية الّبملانيّي ابألحكاا املقرت إدراجها يف التشريعات ،التماسد ا لددعمهم
يف إقرار تلك التشريعات.

 -29وس ددعي ا إىل ض ددمان املس دداواة ب ددّي اننس ددّي ،رأت احملكم ددة الدس ددتورية يف ق ددية م ددوكهيلي
وأخرايت ضد قائد قوات الدفاع لليسدوتو وآخدرين( ،)11أن تسدريس اننديدة احلامدل يف ر دون دس
سنوات من جتنيدها هو إجراء متييزي ور دستوري ألنت يتعارض مع املادة  18من الدستور.

 -30ول يزال القانون العدريف واملمارسدات الثقافيدة لشدع الباسدوتو متثدل حتددايت أمداا التنفيدذ
الفع د ددال للمس د دداواة ب د ددّي اننس د ددّي يف د ددالت خ ف د ددة الع د ددرل وزعام د ددة القبيل د ددة .وفيم د ددا يتعل د ددق
ابملادة ()4(18س) من الدستور ،ف ن أي شيء يتم مبوج القانون العدريف السيسدوي حمصدن مدن
أحكاا عدا التمييز مبوج املادة .18
وتقص در امل ددادة  10م ددن ق ددانون زعام ددة القبائ ددل لع دداا  1968خ ف ددة تل ددك الزعام ددة عل ددى
-31
ُ
األطفددال الددذكور .وتسددتند تلددك املددادة إىل القددانون العددريف السيسددوي وإىل فتددوى أصدددرهتا احملكمددة
الدس ددتورية يف ق ددية ع ددو ل ددس الش دديول ماس ددواب ض ددد القاض ددي املق دديم األق دددا ملقاطع ددة ب د د اي
وآخ د د درين( ،)12رف د ددت فيه د ددا إع د د د ن امل د ددادة  10م د ددادة متييزي د ددة ور د د د دس د ددتورية ،عل د ددى أسد د ددا
املادة ()4(18س) من الدستور .والق ية معروضة حاليا على مفوضية الحتاد األفريقي.
 -32وللتخفي ددف م ددن التح دددايت امل ددذكورة أعد د ه ،تق ددوا احلكوم ددة حاليد دا ابس ددتعراض داخل ددي
لقانون زعامة القبائل هبدف إشراك النساء يف خ فة تلك الزعامة.
 -33وش ددرعت احلكوم ددة ،يف ش دراكة م ددع ل ددس الزعم دداء ومنظم ددات اجملتم ددع امل دددين ،يف عق ددد
اجتماعات على مستوى اجملتمعات احمللية للتوعية ق املرأة يف الكرامة وأبمهية املسداواة بدّي ُجيدع
األشخاص.
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دال -تعزيررز حقرروق اإلنسرران التوصرريات  ،13-113و ،15-113و،16-113
و ،17-113و ،18-113و ،19-113و ،20-113و،21-113
و ،22-113و ،23-113و ،24-113و ،25-113و،26-113
و ،27-113و ،28-113و ،29-113و ،30-113و،31-113
و ،32-113و ،33-113و ،34-113و ،37-113و،73-113
و ،82-113و ،85-113و ،87-113و ،88-113و،89-113
و ،90-113و ،113-113و ،117-113و ،119-113و،120-113
و ،121-113و)19-114
 -34أُنشئت ننة حقوق اإلنسان مبوج التعديل الساد للدستور يف عاا  .2011ويف 2
تشد درين الث دداين/نوفمّب  ،2015قُدددا مش ددروع ق ددانون نن ددة حق ددوق اإلنس ددان ملناقش ددتت يف الّبمل ددان،
وصدر ذلك القانون يف حزيران/يونيت  .2016وذكرت بعص املنظمات ر احلكومية أن القانون
ل .تثددل ملبدداد ابريددس املتعلقددة إج دراءات تعيددّي املفوضددّي وع دزهلم ،واعتددّبت أنددت .ددنس السددلطة
التنفيذية سلطات مفرطة .ورفعدت املنظمدات رد احلكوميدة ق دية يف هدذا املوضدوع( .)13ورف دت
ورفدع اسدتئناف بشدأ ا .وصددرت يف آب/أرسدطس  2016لدوائس تت دمن
احملكمة العليا الق دية ُ
()14
تفاصيل تعيّي املفوضّي .
 -35ويف  23أيلول/سبتمّب ُ ،2016عدرض علدى احتداد ليسدوتو الدوط للمعدوقّي قدانون نندة
حقوق اإلنسان ،بلغة برايل ،وكان ذلك أول نا تشريعي يقدا يف ذلك الشكل .وكان األسا
املنطقي لذلك هو أن لألشدخاص ذوي اإلعاقدة احلدق يف الوصدول إىل املعلومدات وأ دم اجدة إىل
الط ع على حمتوايت القانون حىت يتمكنوا من التفاعل مع اللجنة(.)15
 -36وأدت ننة حقدوق اإلنسدان زايرة دراسدية إىل جامعدة بريتدوراي هبددف إجدراء حتليدل مقدارن
ملختلف نان حقدوق اإلنسدان يف املنطقدة .ويف تشدرين األول/أكتدوبر  ،2016قددا بدر مج األمدم
املتحدددة اإل ددائي متددوي ا إىل وزارة الق ددانون ألداء زايرة دراسددية إىل اللجن ددة الوطنيددة الكيني ددة حلق ددوق
اإلنسان .وكان اهلدف من الزايرة هو تقييم أف دل املمارسدات والتحددايت والنجاحدات يف إنشداء
وإدارة مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ،والتعلم منها(.)16
 -37ويف عاا  ،2018استعرضت احلكومة واملنظمات ر احلكوميدة القدانون ومدذكرة أعددها
وعرضددت الل دوائس علددى لددس الددوزراء
لددس الددوزراء بشددأن التغي د ات املزمددع إدخاهلددا يف القددانونُ ،
لينظد ددر فيهد ددا .ر د د أن املد ددذكرة ُسد ددحبت علد ددى أسد ددا أن د دت سد دديُنظر يف املسد ددألة يف إطد ددار عمليد ددة
اإلص حات( .)17ويتماشى إنشاء اللجنة مع اهلدف  16من أهداف التنمية املستدامة.
 -38ويف إطار تنفيذ السرتاتيجيات الوطنية املعتمدة وتعزيدز حقدوق اإلنسدانُ ،وضدعت اخلطدة
وحدددت هلدذه
الوطنية الثانية للتنميدة السدرتاتيجية (مدن  2019-2018إىل ُ .)2023-2022
اخلطة الوطنية الثانية أربعة الت رئيسية ذات أولوية(:)18
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تعزيز النمو الشامل واملستداا؛

•

تعزيددز رأ املددال البشددري مددن خ د ل السددتثمار يف الصددحة ،والتغذيددة ،وتطددوير
املهارات ،واحلماية الجتماعية ،واهلجرة؛
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•

بناء بنية حتتية متكينية؛

•

تعزيز احلوكمة واملساءلة.

 -39واخلطة الوطنية الثانيدة للتنميدة السدرتاتيجية مرتبطدة مبختلدف التحددايت الجتماعيدة مثدل
الق ددااي املشددرتكة بددّي ع ددة قطاعددات كددالفقر ،والق ددااي اننسددانية ،وحقددوق اإلنسددان ،وف د و
نقددا املناعددة البش درية/اإليدز ،واإلعاقددة ،واألطف ددال والشددباب ،وتغ د املن ددال ،والبيئددة ،واحلوكم ددة،
وما إىل ذلك .وستقوا احلكومة خ ل تنفيذ هذه اخلطة إص اسرتاتيجية احلمايدة الجتماعيدة
نعل برا ها أقدر على حتقيق أهدافها ،وأف ل تنسيق ا.

 -40وملواصلة اإلصد حات الراميدة إىل حتسدّي السياسدات والدّبامج اخلاصدة املوجهدة إىل تعزيدز
حقوق اإلنسان ومحايتها ،ستعمل احلكومة على تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسدان .وسدتطور
أي دا خطددة العمددل املتعلقددة قددوق اإلنسددان بغددرض تنسدديق جهددود املؤسسددات واجملتمددع املدددين يف
ال تعزيز حقوق اإلنسان(.)19
 -41ووضعت احلكومة يف تصديها لتحددايت األهدداف اإل ائيدة لأللفيدة ف د ا عدن اذداذ مدا يلدزا
مددن تددداب لتنفيددذ أهددداف التنميددة املسددتدامة ،مددن خ د ل عمليددة تشدداركية ،سياسددة تعددىن ابلق ددااي
اننسانية والتنمية لفرتة عشر سنوات ( .)2028-2018وُيري تنفيذ تلك السياسة مدن خد ل
مندداهج متعددددة القطاعددات تشددارك فيهددا ُجيددع الددوزارات احلكوميددة ،والسددلطات احملليددة ،ومنظمددات
اجملتمع املدين ،واملنظمات الدينية ،واألوساط األكاد.ية ،والقطاع اخلاص ،والشركاء يف التنمية.
 -42وهددذه السياسددة تتماشددى مددع الصددكوك الدوليددة واإلقليميددة مبددا يف ذلددك أهددداف التنميددة
املسددتدامة ،وبروتوكددول انماعددة اإل ائيددة للجنددوب األفريقددي بشددأن املسدداواة بددّي اننسددّي والتنميددة،
واتفاقية الق اء على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة .وهي متوافقة على املستوى احمللي مع األطر
الوطنية مثل اخلطة الوطنية الثانية للتنمية السرتاتيجية ،والرؤية الوطنية حىت عاا .2020
 -43ومن أجل حتقيق رفاهية املدواطنّي وحتسدّي مسدتوى معيشدتهم ،تسدعى احلكومدة إىل زايدة
كفاءة برامج احلمايدة الجتماعيدة وهلوهلدا ،وحتسدّي التنسديق بدّي املؤسسدات ،واملواءمدة بدّي األطدر
القانونيددة ،وتعزيددز ب درامج املسدداعدة الجتماعيددة يف أ دداء البلددد .ولتعزيددز السياسددات الجتماعيددة،
دجل خي ردزن
أنشأت ليسوتو نظاا املعلومدات الدوط للمعوندة الجتماعيدة .ويتمثدل هدذا النظداا يف س ر
البيددا ت الجتماعي ددة والقتص ددادية الدديت تُس ددتخدا يف حتدي ددد أهددداف ب درامج احلماي ددة الجتماعي ددة
وذطيطهددا وإدارهتددا ومراقبتهددا .وحيتددوي هددذا النظدداا حاليد ا علددى معلومددات عددن حدوا 333 245
أسرة ريفية و 64لسا تمعيا يف ليسوتو(.)20
 -44وت دددرك احلكوم ددة ض ددرورة احل ددرص عل ددى احل ددد م ددن دداطر الكد دوارث وتعزي ددز الق دددرة عل ددى
مواجهته د د ددا .وق د د ددد وض د د ددعت احلكوم د د ددة اإلط د د ددار الس د د درتاتيجي ال د د ددوط للق د د دددرة عل د د ددى الص د د ددمود
للفرتة  .2030-2017وفيما يلي أهدافت العامة:
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اسددتباق حدددوث الصدددمات وال ددغوط واذدداذ اإلج دراءات املبكددرة ملنعهددا والتخفيددف
من آاثرها السلبية احملتملة ،من خ ل نظاا إنذار مبكر يتسم ابلفعالية والكفاءة؛

•

مس د دداعدة األف د د دراد واألسد د ددر واجملتمعد د ددات احمللي د ددة والتجمعد د ددات السد د ددكنية املتد د ددأثرة
ابلصدمات وال غوط على التعايف بشكل أسرع وإعادة بناء حياهتم بطدرق تقلدل
من تعرضهم للخطر؛
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•

مس د دداعدة اجملتمع د ددات احمللي د ددة عل د ددى اس د ددتيعاب وتكيي د ددف ال د ددغوط القتص د ددادية
والجتماعية بشكل أف ل؛

•

تغي األسباب اهليكلية اليت تسهم يف التعجيل دوث األزمات(.)21

 -45وتوصددي السياسددة الوطنيددة املتعلقددة بتغد املنددال لعدداا  2017ابسددتخداا الوسددائل الدديت يتسددم
متويلهددا ابملرونددة وابلقابلي دة للتنبددؤ بشددكل مسددتداا .وتدددرك هددذه السياسددة أن آليددات التمويددل القائمددة
تواجت حتدايت متعددة متأصلة ،وتوصي ابستخداا مزيج مدن الوسدائل تسدمس ابحلصدول علدى ذلدك
التمويددل ،منهددا :التمويددل املخصددا لألنشددطة املتعلقددة ابملنددال مددن مصددادر ثنائيددة ومتعددددة األطدراف؛
وامليزانيددة الوطنيددة؛ والتمويددل مددن القطدداع اخلدداص والسددتثمار املباشددر األجندديب؛ والتمويددل مددن أس دواق
الكربون( .)22وهذا يتماشى مع اهلدف  13من أهداف التنمية املستدامة ،املتعلق ابلعمل املناخي.
 -46وقددد وضددعت ليسددوتو ابلفعددل السياسددات املددذكورة مددن أجددل اتبدداع سياسددة طويلددة األجددل
تسددتجي بشددكل مسددتداا ل حتياجددات يف ددا تغ د املنددال واألمددن الغددذائي .وسدديكون التنفيددذ
الفعال هلذه السياسات والّبامج مهم ا يف التصدي لتحدايت تغ املنال واألمن الغذائي(.)23
 -47ويف حد ددّي ل ي د دزال انعد ددداا األمد ددن الغد ددذائي وسد ددوء التغذيد ددة .د ددث ن حتد ددديّي رئيسد دديّي يف
ليسددوتو ،فقددد انعكددس اللت دزاا السياسددي ابلق دداء علددى انددوع أساس د ا يف مشدداركة ج لددة امللددك
ليتسي الثالث على املستوايت الوطنية واإلقليميدة والعامليدة كسدف خداص ملنظمدة األرذيدة والزراعدة
للتغذية وأي ا كنص ل حتاد األفريقي يف ال التغذية.
 -48والق دداء علددى انددوع وسددوء التغذيددة مددن أولددوايت ليسددوتو منددذ أمددد طويددل .وقددد أنشددأت
احلكومددة مكت د تنسدديق األرذيددة والتغذيددة ،التددابع ملكت د رئدديس الددوزراء ،لتددوف القيددادة وتنسدديق
التصدي للجوع وحتقيق األهداف املتعلقة ابلتغذية يف ليسوتو(.)24
 -49ويش ددرف مكتد د تنس دديق األرذي ددة والتغذي ددة عل ددى اإلسد درتاتيجية وخط ددة العم ددل يف ددال
األرذيددة والتغذيددة للفددرتة  ،2023-2019اللتددّي حت ددددان الس درتاتيجية الوطنيددة لألم دن الغ ددذائي
والتغددذوي يف املدددى املتوسددط وتت ددمنان خطددة عمددل حمددددة التكدداليف ،وستسددتعمل كلتامهددا يف
توجيددت وتصددميم وتنفيددذ بدرامج ومشدداريع األمددن الغددذائي والتغددذوي ،واإلجدراءات ذات الصددلة الدديت
يتعّي على ُجيع أصحاب املصلحة القياا هبا(.)25
 -50وأطلقددت ليسددوتو يف عدداا  ،2016يف سددعيها إىل احلددد مددن الفقددر املدددقع وانعددداا األمددن
الغذائي والبطالة ،ويف إطار إجراءات مكافحة انوع ،السياسة الوطنية للتغذية اليت ستسرتشد هبا
تلددف القطاعددات يف تصددديها بشددكل شددامل لسددوء التغذيددة ابسددتخداا اسدرتاتيجيات قائمددة علددى
األدلة لتحقيق أقصى قددر مدن التدأث ( .)26وإضدافة إىل ذلدك ،طلبدت احلكومدة إجدراء السدتعراض
السدرتاتيجي للق داء علدى اندوع ،لعداا  ،2018بغدرض دعدم انهدود الوطنيدة لتسدريع اإلجدراءات
الرامية إىل الق اء على انعداا األمدن الغدذائي وسدوء التغذيدة .وتقددا عمليدة السدتعراض توصديات
بشأن طريقة تعديل أو تكييدف السياسدات والدّبامج والسدرتاتيجيات ليكدون هلدا ريثد علدى األمدن
الغذائي أو التغذية( .)27وتعكدف احلكومدة أي د ا علدى إعدداد خريطدة طريدق لدنهج شدامل يرمدي إىل
تعزيز التغذيدة يف مرحلدة الطفولدة املبكدرة .وتعمدل ليسدوتو أي د ا علدى إنشداء لدس الغدذاء والتغذيدة
الذي يهدف إىل التنسيق بّي ُجيع الوزارات املعنية بتعزيز الق ااي املتعلقة ابلتغذية.
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 -51وتشددمل التحدددايت الرئيسددية ملكافحددة سددوء التغذيددة مددا يلددي :عدددا كفايددة القدددرة علددى
تنسيق الّبامج؛ حمدودية املوارد املخصصة للّبامج ولدعمها؛ عدا كفاية الرصد والتقييم واملساءلة؛
قلة البحدوث انيددة لتوجيدت التخطديط وحتديدد األولدوايت لدّب مج التغذيدة الدوط  .ولدذلك سدتقوا
احلكوم د ددة ابس د ددتعراض املس د ددائل املتعلق د ددة ابلتغذي د ددة وتعميمه د ددا يف ص د ددل ُجي د ددع اخلط د ددط الوطني د ددة
والسياسات والسرتاتيجيات القطاعية(.)28
 -52وسد د ددعيا إىل ا حلد د ددد مد د ددن التد د دددهور البيئد د ددي ،وضد د ددعت وزارة الطاقد د ددة واألرصد د دداد انويد د ددة يف
عاا  2017سياسة الطاقة ملعانة عدد من الق ااي املرتابطدة منهدا تغد املندال والسدتدامة البيئيدة.
ووضعت تلك السياسة لتحقيق األهداف األربعة التالية:
ُ
•

املسامهة يف حتسّي سبل العي ؛

•

املسامهة يف النمو القتصادي والستثمار؛

•

كفالة أمن اإلمدادات؛

•

املسامهة يف محاية البيئة.

 -53وهت دددف سياس ددة ليسد دوتو الوطني ددة للش ددباب لع دداا  ،2017ال دديت وض ددعتها وزارة الش ددؤون
اننسانية والشباب والرايضة والرتفيت ،إىل إذكاء الوعي البيئي لدى الشباب وشعورهم مبسدؤولياهتم
جتاه استدامة البيئة ،وتعزيز انهود الرامية إىل احلد من الفقر.
 -54واعتمدد لدس الدوزراء يف كدانون األول/ديسددمّب  2014السياسدة الوطنيدة للتنميدة الجتماعيددة
والس درتاتيجية الوطنيددة للحمايددة الجتماعيددة الدديت تت ددمن تقدددا مددنس لددذوي اإلعاقددات ،وبدددأ تنفيددذها
رمسيدا يف كددانون الثاين/يندداير  .2015وكددان وضددع تلددك السياسددة والسدرتاتيجية نتيجددة لسددعي احلكومددة
إىل الس د ددتجابة بفعاليد د ددة لتزاي د ددد الع د د د ء الجتم د دداعي الد د ددذي .ثل د ددت الفقد د ددر ،وف د د د و نقد د ددا املناعد د ددة
البشد درية/اإليدز ،والبطال ددة ،وانع ددداا األم ددن الغ ددذائي .ويق ددوا البل ددد حاليد د ا ابس ددتعراض التق دددا احمل ددرز يف
تنفيدذمها .وقدد حققدت ليسدوتو جزئيد ا اهلددف األول مدن أهدداف التنميددة املسدتدامة ،مدن خد ل صدديارة
هذه السياسات اليت هتدف إىل احلد من الفقر ،والق اء على التمييز ضد ُجيع الفئات ال عيفة.

حقوق جمموعات حمددة
هاء -حقر ر رروق امل ر ر ررأة وااللر ر ررار ابلبشر ر ررر التوصر ر رريات  ،2-113و ،5-113و،6-113
و ،7-113و ،8-113و ،9-113و ،11-113و ،15-113و،41-113
و ،54-113و ،55-113و ،56-113و ،57-113و،61-113
و ،62-113و ،63-113و ،64-113و ،65-113و،66-113
و ،68-113و ،69-113و ،70-113و ،71-113و،72-113
و ،73-113و ،21-114و)22-114
 -55أفاد تقرير ليسوتو عدن األهدداف اإل ائيدة لأللفيدة لعداا  2015أن البلدد أحدرز تقددما يف
تعزيددز املسدداواة بددّي اننسددّي ومتكددّي امل درأة .وحدددث تقدددا ملحددور يف التعلدديم ويف العمالددة أبجددر
خارس القطاع الزراعي( .)29ويف مؤمتر القمدة السدابع والعشدرين ل حتداد األفريقدي ،املعقدود يف روانددا
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يومي  17و 18متوز/يوليت  ،2016فازت ليسوتو جبائزة النوع الجتماعي األفريقي لعاا 2016
كأحد أف ل البلدان أداءا يف النهوض ابحلقوق القتصادية والجتماعية للمرأة.

 -56وتعدداين ليسددوتو مددن وجددود معدددلت مرتفعددة ل جتددار ابلنسدداء واألطفددال .وتوجددد حالي دا
حد دوا  50حال ددة أُبل ددم عنه ددا م ددن ح ددالت الجت ددار ابلبش ددر ،وأحي ددل انن دداة أو املش ددتبت ف دديهم يف
ح د دوا  13منهد ددا إىل احملد دداكم .ومد ددن الصد ددعوابت الد دديت تواجد ددت احملاكمد ددة عد دددا ح د ددور ال د ددحااي
للمحاكمددات .وأنشددمل املكت د املع د ب ددحااي انر.ددة الددذي تشددرف عليددت وزارة العدددل ملسدداعدة
وييسر املكت عموما على ال حااي تعاملهم مع نظاا العدالة اننائيدة .ويقددا املكتد
ال حااي .ر
الدعم النفسي والعملي للمت ررين من انر.ة.
وس ددن ق ددانون مكافح ددة الجت ددار
 -57واعتم دددت احلكوم ددة ت ددداب ملكافح ددة الجت ددار ابلبش ددرُ .
ابألشددخاص لعدداا  .2011ووضددعت احلكومددة ل دوائس وخطددة عمددل وطنيددة لتنفيددذ ذلددك القددانون.
وبُ رسط ذلك القانون وتُرجم ونُشر يف إطدار محد ت التوعيدة مبسدألة الجتدار ابلبشدر .وتدنا لئحدة
مكافحة الجتار ابلبشر على محايدة الشدهود تيسد ا إلداندة اننداة .ويقد َدا الددعم القدانوين والنفسدي
للشهود ا ا.
 -58وتش ددمل الت دددخ ت األخ ددرى إقام ددة شد دراكات م ددع منظم ددات اجملتم ددع امل دددين وش ددبكات
اجملتم ددع احملل ددي للتص دددي ل جت ددار ابلبش ددر م ددن خ د ل محد د ت التوعي ددة اجملتمعي ددة املكثف ددة .وهن دداك
مشددروع رائددد يسددمى ’’مكافحددة الجتددار ابلبشددر والتصدددي للهجددرة رد الشددرعية مددن خد ل تعزيددز
إدارة احل دددود واهلج ددرة ،والتوعي ددة بق ددااي الجت ددار ابلبش ددر وبن دداء ق دددرات م ددوظفي إنف دداذ الق ددانون
ومددوظفي احلدددود يف ليسددوتو‘‘ ويهدددف إىل مواجه ددة التحدددايت يف نقدداط الدددخول الرئيس ددية إىل
البلد ويف مكافحة الجتار ابلبشر الذي يهدد اجملتمعدات ال دعيفة الديت تعدي ابلقدرب مدن النقداط
الساخنة على طول املعابر احلدودية الرمسية ور الرمسية يف ليسوتو.
وعدزز مركدز لبددنج للرعايدة .وهدو يعمددل حاليدا علددى مددار السداعة ،ويقدددا الددعم النفسددي
ُ -59
والجتم دداعي للن دداجّي وامله ددارات ال دديت تع ددزز ق دددرهتم عل ددى مقاوم ددة العن ددف اننس دداين .ويف املرك ددز
أخص ددائي اجتم دداعي دائ ددم وممرض/ممرض ددة ومرش دددة اجتماعي ددة .وم ددن خ د ل ال دددعم ال ددذي يقدم ددت
ص ددندوق األم ددم املتح دددة للس ددكان وب ددر مج األم ددم املتح دددة املش ددرتك املع د بف د و نق ددا املناع ددة
البش درية/اإليدز ،تلقددى موظفددو املركددز تدددريبا علددى أساسدديات املشددورة اإل ائيددة لكتسدداب مهددارات
تقدا املشورة بشأن كيفية التصدي للعنف اننساين(.)30
 -60وع د ددززت وزارة الش د ددؤون اننس د ددانية والش د ددباب والرايض د ددة والرتفي د ددت ش د ددبكتّي ملكافح د ددة العن د ددف
اننسدداين يف ماس د و .ويتمثددل دور هددذا النددوع مددن الشددبكات عموم د ا يف التعامددل مددع حددالت العنددف
اننسدداين يف اجملتمددع احمللددي ومسدداعدة مددن يتعرضددون لددت علددى اإلب د غ عنددت .ويشددرتك الددذكور أي د ا يف
بددر مج الوقايددة مددن العنددف اننسدداين الددذي يت ددمن اسددتخداا الرجددال والفتيددان كعوامددل للتغيد اهلددادف
إىل تعزيز املساواة بّي اننسّي وخلق بيئدة معيشدية صدحية .وتوجدد يف ذلدك اإلطدار ’’كتلدة ليسدوتو‘‘،
وهي منظمة رجالية ر حكومية تعمل على مكافحة العنف اننساين وتعزيز حقوق اإلنسان(.)31
 -61وعزز صندوق األمم املتحدة للسكان قدرات الّبملانيّي على وضدع القدوانّي والسياسدات
املتعلقة ابلعنف اننسداين واملمارسدات ال دارة ،وعلدى الددعوة هلدا ،وتنفيدذها ،وربطهدا ابلتشدريعات
والسياسددات املتعلقددة ابلصددحة واحلقددوق اننسددية واإلسابيددة ،واملسدداواة بددّي اننسددّي .ومددن خ د ل
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الدددعم الددذي يقدمددت صددندوق األمددم املتحدددة للسددكان ،ر التكليددف إج دراء أول دراسددة مرجعيددة
للعنف اننساين يف حالت الطوار يف ليسوتو ،وندُ رفذ عدد من أنشطة التوعية لتعزيز الوقاية مدن
العنف اننساين ومعانة حالتت والتنسيق بشأ ا يف حالت الطوار .
ووضعت من خ ل الددعم الدذي يقدمدت الصدندوق أول إجدراءات تشدغيل وطنيدة موحددة
ُ -62
للتصدي للعنف اننساين يف حالت الطوار  .وقدا الصندوق الدعم أي د ا إىل وزارة الصدحة يف
مراجعددة املبدداد التوجيهيددة ل سددتجاابت الصددحية املتعلقددة ابلتصدددي للجدرائم اننسددية ،ومواءمتهددا
م ددع املع دداي الدولي ددة ملنظم ددة الص ددحة العاملي ددة ،وتلق ددى املمارس ددون الص ددحيون ت دددريبا يف ددال بن دداء
القدرات على اكتشاف حالت العنف اننساين.
 -63ونقحت وزارة التعليم املناهج التثقيفية املوجهة لغد امللتحقدّي ابلدراسدة لت دمينها تثقيفدا
جنسي ا شام ا يت من ق ااي العنف اننساين.
 -64وب دددعم م ددن الص ددندوق ،ر إش دراك خب د يف الش ددؤون اننس ددانية س دداهم مب دددخ ت ورؤى
جوهرية يف دعم العملية وضمان دمج الق ااي اننسانية واهلدف  5من أهداف التنمية املستدامة
يف اخلطة الوطنية الثانية للتنمية السرتاتيجية.
بس ددطت وزارة الش ددؤون اننس ددانية والش ددباب والرايض ددة والرتفي ددت الق ددانون املتعل ددق مبس دداواة
 -65و ر
وعممتددت .وُيددري نشددر الصدديغة
األشددخاص املتددزوجّي يف األهليددة القانونيددة ،لعدداا  ،2006وترُجْتددتُ ر
املبسطة يف املقاطعات عدن طريدق توزيدع نسد منهدا علدى قدادة اجملتمعدات احملليدة واملنظمدات وعلدى
انمهور عامة خ ل التجمعات العامة واملنتدايت(.)32
 -66وتددنظم الددوزارة ومنظمددات اجملتمددع املدددين مح د ت للتعريددف ابتفاقيددة الق دداء علددى ُجي ددع
أشددكال التمييددز ضددد املدرأة ،ونشددر معلومددات عددن هددذه التفاقيددة .وبُ رسدطت التفاقيددة وتُرُجددت إىل
اللغة احمللية (السيسوتو)(.)33
 -67وُوضع مشروع منقس للسياسة املتعلقة ابلق دااي اننسدانية والتنميدة للفدرتة 2027-2017
وه دو يف انتظددار إق دراره مددن طددرف لددس الددوزراء .ويتماشددى مشددروع هددذه السياسددة مددع بروتوكددول
انماعة اإل ائية للجنوب األفريقي بشأن الق ااي اننسانية واإل ائيدة ،ومدع بعدص أحكداا اتفاقيدة
الق اء على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وأهداف التنمية املستدامة(.)34
 -68وشدرعت احلكومدة ،مدن خد ل وزارة تطددوير األعمدال الصدغ ة والتعاونيدات والتسددويق ،يف
وض ددع السياس ددة املتعلق ددة ابملنش ددلت الص ددغرى والص ددغ ة واملتوس ددطة لع دداا  .2016وتت د دمن ه ددذه
السياسة إرشادات حول إمكانية الوصول إىل الئتمان .ولوحظ أن عددا كب ا من النساء .دتلكن
منشلت صغرى وصغ ة ومتوسطة احلجم(.)35
 -69وابلررم من التداب املدذكورة أعد ه ،ل يدزال العندف اننسداين يف تزايدد ،ويظدل .ثدل أحدد
التحدددايت الرئيس ددية الدديت تواجهه ددا النس دداء يف ليسددوتو .وتش د التقددارير إىل أن  86يف املائ ددة م ددن
النس دداء يتعرض ددن للعن ددف اننس دداين ،وتشد د الب ر ددات املقدم ددة إىل أن  41يف املائ ددة م ددن الرج ددال
يقرتفون ذلك العنف .و.ثل العنف اننساين ابلتا عقبدة رئيسدية أمداا متتدع النسداء يف ُجيدع أ داء
الب د قوقهن اإلنسانية واننسية واإلسابية األساسية(.)36
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واو -حقوق الطفل التوصيات  ،58-113و ،64-113و ،75-113و،76-113
و ،80-113و ،81-113و ،83-113و ،101-113و،114-113
و)116-113
 -70تقددوا احلكومددة ،مددن خ د ل وزارة الشددؤون اننسددانية والشددباب والرايضددة والرتفيددت ،ووزارة
التنمية الجتماعية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،بتوعية انمهور ب درورة إ داء زواس األطفدال ،وهدي
مشكلة تواجهها الفتيات كث ا يف ليسوتو.
 -71ونظمددت وزارة التنميددة الجتماعيددة محلددة تدددعو إىل وضددع حددد لددزواس األطفددال ،أُطلقددت
رمسيد ا يف تشدرين الثدداين/نوفمّب  2017ول تدزال متواصددلة .ويف إطددار تلددك انهددودُ ،عيرنددت األم د ة
سيزو مناصرةا وطنية إل اء زواس األطفدال .ونُظمدت إىل حدد ا ن محد ت يف  39لسد ا تمعيد ا
م ددن أص ددل  64لسد دا .وم ددن ب ددّي التغيد د ات اإلُيابي ددة ال دديت أح دددثتها احلمد د ت ،ا ف دداض نس ددبة
الفتيات ال ئي يتزوجن قبل سن .)37(18
ِ
ويعتّب تعديل قانون محاية األطفال ورعايتهم ،لعاا  2019زواس األطفدال جر.دة يعاقد
-72
عليه ددا .وتش ددمل ا ليات/املب ددادرات األخ ددرى الرامي ددة إىل الق دداء عل ددى زواس األطف ددال ،الدراس ددة
الستقص ددائية للعن ددف ض ددد األطف ددال ،ال دديت أجراه ددا املرك ددز ال دددو ل دّبامج رعاي ددة وع د س املص ددابّي
ابإليدددز يف عدداا  ،2019والق ددانون احلددا املتعل ددق ابن درائم اننس ددية ،لعدداا  ،2003واس درتاتيجية
محاية الطفل املتعددة القطاعات ،والستعراض املكتيب الدذي أجرتدت اليونيسدف بشدأن العندف ضدد
األطفال سنة .2015
 -73ويددنا قددانون محايددة األطفددال ورعددايتهم ،لعدداا  ،2011ابلفعددل علددى محايددة األطفددال مددن
وجتري ليسوتو حالي ا دراسة استقصائية عن العنف ضد األطفال ،مبساعدة مدن خطدة
العنف(ُ .)38
رئدديس الددولايت املتحدددة الطارئددة لإلراثددة مددن اإليدددز ،ومراكددز مكافحددة األم دراض والوقايددة منهددا،
التابعة للولايت املتحدة ،واملركز الدو لّبامج رعاية وعد س املصدابّي ابإليددز .وسدتحدد النتدائج
األولية للدراسة تلف أنواع العنف ضد األطفال والثغدرات القائمدة يف املعاقبدة علدى هدذه اندرائم.
وستوضع بعد النتهاء من الدراسة خطة عمل وطنية ملعانة ُجيع أشكال العندف ضدد األطفدال.
وحققت ليسدوتو جزئيد ا الغايدة  3-10مدن أهدداف التنميدة املسدتدامة ،فهدي تتخدذ تدداب لتحديدد
مدى انتشار العنف ،و تلف أنواعت ،وكيفية التعامل معت.
 -74ويهدف قانون محاية األطفال ورعايتهم إىل إلغاء ُجيع أشكال عمل األطفال .ويهددف
قانون مكافحة الجتار ابلبشر لعداا  2011إىل حظدر العمدل القسدري مدن خد ل فدرض عقدوابت
قاسية على انناة .وهتدف مبادرة مو  -كا  -كومدو ،وهدي منظمدة رد حكوميدة ،إىل احلدد مدن
عمل األطفال من خ ل إاتحة التعليم للفتيان الرعاة.
 -75وحلماي ددة األطف ددال م ددن الجت ددار والس ددتغ لُ ،ي ددري تع ددديل ق ددانون مكافح ددة الجت ددار ابلبش ددر
لعاا  ،2011إل اء اعتبار استخداا القوة شرطا للتجرا ،وإ اء اعتبار موافقة األطفال دفعا مقبولا.
 -76وق دددمت ليس ددوتو ،مبس دداعدة املنظم ددة الدوليد ددة للهج ددرة ،ت دددريبا إىل بع ددص األخصد ددائيّي
الجتماعيّي يف ال التصدي لنتهاك حقوق األطفال وحتديد ضحااي الجتار ابلبشر.
 -77ولليسددوتو مؤسسددات مثددل حمكمددة األطفددال ،والوحدددة املعنيددة مايددة الطفددل وامل درأة الدديت
أنشددئت حلمايددة حقددوق األطفددال .ونُظمددت أنشددطة لبندداء قدددرات مددوظفي الوحدددة املعنيددة مايددة
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الطفل واملرأة يف إطار بر مج حتقيق العدالة لألطفدال الرامدي إىل إقامدة عدالدة مراعيدة لألطفدال مدن
انناة املزعومّي ،وال حااي ،والشهود ،ور هم من األطفال الذين حيتاجون إىل خدمات العدالة.
 -78ول ددمان تس ددجيل املوالي ددد بفعالي ددة ،نش ددرت وزارة الداخلي ددة م ددوظفّي يف اجمل ددالس احمللي ددة
ل ددمان هلوليددة التسددجيل ،ولكددن تغطيددة التسددجيل ل تشددمل ُجيددع اجملددالس بعددد .واملدوارد البشدرية
املتاحة كافية ولكن توف املوارد املالية واللوجستية ل يزال يشكل حتدايا.
 -79وبدددعم مددن منظمددة األمددم املتحدددة للطفولددة (اليونيسدديف) ،وابلتعدداون الوثيددق مددع وزاري
الداخليددة والصددحة ،أُنشددمل  46مركدزا لتسددجيل املواليددد يف املرافددق احلكوميددة واملرافددق التابعددة للرابطددة
املسيحية للصحة يف ليسوتو .وهتدف هذه العملية إىل تسجيل ُجيع املواليدد الدذين تقدل أعمدارهم
عددن ددس سددنوات يف تلددك املرافددق وكددذلك يف املندداطق اجملدداورة هلددا .وإىل حددد متوز/يوليددت ،2019
جتدداوز عدددد األطفددال دون سددن اخلامسددة املسددجلّي يف هددذه العمليددة  25 690طف د ا .وشددرعت
وزارة الش ددؤون الداخلي ددة أي د دا يف إص دددار بطاق ددات هوي ددة للش ددبان اعتب ددارا م ددن س ددن  16تيس د د ا
للتحاقهم ابلتعليم العا وابلفرص التعليمية األخرى.
 -80وي ددنا ق ددانون تس ددجيل املوالي ددد والوفي ددات لع دداا  1973عل ددى اني ددة التس ددجيل ض ددما ا
لشمولت .وتُفرض ررامة قدرها  4,50لوتيات على من يتأخر يف تسدجيل املواليدد (أكثدر مدن سدنة
واحدة بعد الدولدة) .ومدع ذلدك ،وفيمدا يتعلدق مبشدروع القدانون املتعلدق بتسدجيل املواليدد والوفيدات
لعاا  ،2019يُعتّب التسجيل متأخرا اعتبارا من  3أشهر ،وتُرفرع الغرامة إىل  30,00لوتيا(.)39

 -81وفيم ددا يتعل ددق بص ددحة األا والطف ددل ،هت دددف احلكوم ددة إىل احل ددد م ددن الوفي ددات النفاس ددية،
وس دديتحقق ذل ددك م ددن خد د ل زايدة تغطي ددة التحص ددّي م ددن  68يف املائ ددة إىل  90يف املائ ددة ل ددول
عدداا  .2020وسدديزداد أي دا عدددد النسدداء ال ئددي يلدددن يف املستشددفيات مددن  77يف املائددة حالي دا
إىل  90يف املائددة لددول عدداا  .2020وعلددى جدددول أعمددال احلكومددة ق ددااي أخددرى تتعلددق بسددوء
التغذية والسمنة ،اللذين يؤثران سلب ا على قطاع التعليم(.)40

زاي -حقر ر ر رروق ا ار ر ر ررتاص وي اإلعالر ر ر ررة التوصر ر ر رريات  ،10-113و14-113
و)57-113
 -82وفق ا لتعداد اإلسدكان والسدكان لعداا  ،2016يشدكل األشدخاص ذوو اإلعاقدة  2.5يف
دوزع أند دواع
املائ ددة م ددن الس ددكان 41 ،يف املائ ددة م ددنهم ذك ددور ،و 59يف املائ ددة إ ث .وفيم ددا يل ددي ت د ر
اإلعاق د د ددة :اإلعاق د د ددة البص د د درية 36.2 :يف املائ د د ددة؛ اإلعاق د د ددة الس د د ددمعية 20.3 :يف املائ د د ددة؛ اإلعاق د د ددة
النطقية 9.4 :يف املائة؛ اإلعاقة البدنية 28.3 :يف املائة؛ اإلعاقة الذهنية 36.8 :يف املائة(.)41
 -83وان د ددمت ليسد ددوتو إىل اتفاقيد ددة حقد ددوق األشد ددخاص ذوي اإلعاقد ددة يف  2كد ددانون األول/
ديسددمّب  ،2008وهددي بصدددد إدراس أحكدداا تلددك التفاقيددة يف مشددروع القددانون املتعلددق إنصدداف
األشددخاص ذوي اإلعاقددة لعدداا  ،2019الددذي أُقددر يف ق دراءة أوىل يف الّبملددان .وهندداك أي د ا خطددة
تعمدديم مراعدداة اإلعاقددة ،لعدداا  ،2015ل ددمان تلددك املراعدداة يف ُجيددع ب درامج الددوزارات احلكوميددة،
ويوج ددد ،نتيج ددة لتل ددك اخلط ددة ،أش ددخاص مكلف ددون بتنس دديق ق ددااي اإلعاق ددة يف بع ددص ال ددوزارات.
وحقق ددت ليس ددوتو جزئي د ا الغاي ددة  3-10م ددن أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة (احل ددد م ددن أوج ددت انع ددداا
املساواة داخل البلدان وفيما بينها).
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 -84وي من مشروع القانون تكافؤ الفرص واحلد من أوجت عدا املساواة من خد ل تشدجيع
التشريعات واإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد .وهو ي من أي ا قياا التوظيف يف ليسوتو علدى
ان دددارة وإاتحت ددت لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة .وس دديفرض عل ددى أرابب العم ددل جع ددل أم دداكن العم ددل
ميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة .وحتققت جزئيا الغايدة  4-1مدن أهدداف التنميدة املسدتدامة ،مدن
ر
خ ل ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،كمجموعة ضعيفة ،إىل فرص العمل.
 -85وي ددنا مش ددروع الق ددانون ك ددذلك عل ددى هلولي ددة التعل دديم للجمي ددع .وق ددد اعتم دددت وزارة التعل دديم
سياسددة التعلدديم الشددامل يف تشدرين الثدداين/نوفمّب  ،2018وبدددأت تنفيددذها يف آب/أرسددطس .2019
وهددي سياسددة تعددا أوجددت عدددا املسدداواة الدديت يعدداين منهددا املتعلمددون ذوو الحتياجددات التعليميددة اخلاصددة
(مب دن فدديهم ذوو اإلعاقددة) يف التعلدديم الرمسددي ور د الرمسددي .وتعمددل الددوزارة أي د ا علددى وضددع اللمسددات
األخ د ة عل ددى مس ددودة اخلط ددة التنفيذي ددة للتعل دديم الش ددامل ،ووض ددع دلي ددل لت دددري املعلم ددّي عل ددى التعل دديم
الشددامل .وبدذلك تكددون ليسدوتو قددد حققددت جزئيدا الغايددة (7-4أ) مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة الدديت
تنا على أن توفر البلدان تعليم ا جيدا وشام ا لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -86ويتندداول مشددروع القددانون أي دا ُجيددع املسددائل املتعلقددة ابلوصددول إىل املبدداين ،والتوظيددف،
إض ددافة إىل ت دددري املعلم ددّي علد دى اس ددتخداا تل ددف ط ددرق الت دددريس املناس ددبة م ددع تل ددف أند دواع
اإلعاقددات .وحققددت ليسددوتو يف هددذا الصدددد ،جزئيد ا ،الغايددة  5-4مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة
عن طريق ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على قدا املساواة إىل أماكن التعليم.
 -87ول توج ددد حالي د ا ب درامج حم ددددة لألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة ،ولك ددن هن دداك إع ددا ت مالي ددة
صصة ملرافق الرعاية ،ومنس ،ومساعدة عامة نقدية وعينية ،وبر مج مدنس لألطفدال يشدمل ذوي
اإلعاقة .وينا مشروع القانون على منحة اإلعاقة .واحلكومة بصدد إنشاء صندوق عاا لإلعاقة
م ددن خد د ل وزارة املالي ددة .وحقق ددت ليس ددوتو جزئيد د ا الغاي ددة  3-1م ددن أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة
ابلق اء على الفقر داخل موعة األشخاص ذوي اإلعاقة ،بتقدد.ها مسداعدة عامدة نقديدة هلدم،
إضافة إىل منحة العجز اليت مل يبدأ تقد.ها بعد.
 -88ول ي دزال األشددخاص ذوو اإلعاقددة يواجهددون عددددا ل حيصددى مددن التحدددايت .وهددم ر د
قادرين على الوصول إىل املعلومات املوجهة إىل انمهور العاا أل ا متوافرة يف الغال يف أشدكال
ميس ددرة .كم ددا أن البني ددة التحتي ددة رد د امل ئم ددة جتع ددل الوص ددول إىل األم دداكن ال دديت ي ددتم تق دددا
رد د ر
متيسددر .وهندداك أي د ا نقددا يف تدوافر األجهددزة املسدداعدة ممددا حيد رد بشددكل كبد
اخلدددمات فيهددا رد
ر
من مشاركتهم يف األنشطة الجتماعية والقتصادية.

احلقوق االجتماعية وااللتصادية
حاء -احلر ر ر ر ررق ل الص ر ر ر ر ر ة التوصر ر ر ر رريات  ،67-113و ،92-113و،93-113
و ،94-113و ،95-113و ،96-113و ،97-113و،98-113
و ،99-113و ،100-113و ،102-113و ،103-113و،104-113
و ،110-113و ،23-114و)24-114
 -89أعيد ددد إنشد دداء اللجند ددة الوطنيد ددة ملكافحد ددة اإليد دددز .وقد ددد افتُتحد ددت يف  10كد ددانون األول/
ديسددمّب  ،2015ومددن املتوقددع أن تددوفر القيددادة الس درتاتيجية واإلدارة الرشدديدة ،وأن تنسددق وتدددير
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بشددكل فعددال ور د مركددزي أنشددطة التصدددي الوطنيددة املتعددددة القطاعددات لف د و نقددا املناعددة
البشدرية/اإليدز ،هبدددف الق دداء علددى هددذا الددداء لددول عدداا  .2030وهددي تعمددل حاليد ا مبوج د
ق ددانون اللجن ددة الوطني ددة ملكافح ددة اإلي دددز رق ددم  8لع دداا  .2005ويف األف ددق مش ددروع ق ددانون جدي ددد
ستعرضت اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز يف عاا  2019على انمعية الوطنية إلصداره.
 -90ووضددعت وزارة الصددحة اس درتاتيجيات مثددل اس درتاتيجية ليسددوتو الوطنيددة لصددحة امل دراهقّي
والشباب للفدرتة  2020-2015الديت تعطدي املدراهقّي والشدباب احلدق يف الوصدول إىل املعلومدات
واملهددارات واخلدددمات املتعلقددة بصددحتهم .وتتندداول هددذه السدرتاتيجية أي دا ق ددااي الوقايددة؛ وبدرامج
منع احلمل ،وتثقيف الشباب .وهناك أي ا خطدة عمدل منقحدة صصدة حلمايدة النسداء والفتيدات
م ددن ف د و نق ددا املناع ددة البشد درية/اإليدز للف ددرتة  .2016-2012وتتن دداول ه ددذه اخلط ددة ق ددااي
الوصددول إىل خدددمات الرعايددة الصددحية ،ل سدديما يف ددال ف د و نقددا املناعددة البش درية/اإليدز
وم ددادات ف وس ددات النس د العكس ددي .ووض ددعت احلكوم ددة خط ددة اس ددرتاتيجية للص ددحة اننس ددية
واإلسابية للفرتة  2020-2015تشمل احلقوق اننسية واإلسابية للنساء والفتيات(.)42
 -91واذددذت وزارة الصددحة التددداب التاليددة حلمايددة املشددتغلّي ابنددنس ،والعدداملّي يف املصددانع،
واملثليددات واملثليددّي ومزدوجددي امليددل اننسددي ومغددايري اهلويددة اننسددانية وح داملي صددفات اننسددّي
( تمددع املدديم) ،ونددزلء السددجون مددن التمييددز وضددمان حصددوهلم علددى الرعايددة الكافيددة مددن ف د و
نقا املناعة البشرية/اإليدز واخلدمات األخرى ذات الصلة:
•

استخداا وسائل التواصل الجتماعي لتغي السلوك من خ ل وذس يقوا على
التعلم من األقران ابستخداا دليل للتواصل الشخصي؛

•

التثقيددف بش ددأن اسددتخداا الرف ددال ،وتروُيددت وتوزيع ددت بشددكل متكام ددل مددع تعم دديم
رسائل التصال اهلادف إىل تغي اجملتمع والسلوك؛

•

خدددمات الكشددف عددن اإلصددابة بف د و نقددا املناعددة البش درية وتقدددا املشددورة
علدى مسدتوى اجملتمددع احمللدي ،وهددي تتمثدل أساسدا يف اإلحالددة إىل مقددمي الرعايددة
يف أقرب مرفق ،وتيس التصال هبم؛

•

اسددتخداا الختبددار الددذاي أي دا لتكثيددف اكتشدداف اإلصددابة ابلفد و لدددى مددن
ل يراتحون لستخداا املرافق املوجودة؛

•

تقدا الع س الوقائي قبل التعرض للف و إىل من أصي عش ه ابلف و  ،وإىل
الفئات املعرضة أكثر من ر ها ،والشباب ،كاسرتاتيجية للوقاية من الف و ؛

•

تقدددا الع د س الوقددائي بعددد التعددرض للف د و أي دا إىل ُجيددع ال دزابئن الددذين هددم
اجة إىل ذلك الع س ،مبن فيهم من يتعرضون لإليذاء اننسي.

 -92ومددن أجددل حتسددّي وصددول امل درأة الريفيددة إىل حقددوق الصددحة اننسددية واإلسابيددة ،اذددذت
وزارة الصدحة ابلتعدداون مدع املنظمددات رد احلكوميدة ومنظمددات اجملتمددع املددين والشددركاء يف التنميددة
التداب التالية:
•
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•

حتديث الدليل عن توزيع لوازا تنظيم األسرة املوجت للموزعّي احملليّي؛

•

حت ددديث املب دداد التوجيهي ددة لتنظ دديم األس ددرة وف ددق أح دددث مع دداي األهلي ددة الطبي ددة
ملنظم ددة الص ددحة العاملي ددة ،هب دددف تعزي ددز ال ددنهج الق ددائم عل ددى اإلنس ددان ،وحتس ددّي
الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة وتقليل الفرص ال ائعة يف ذلك اجملال؛

•

إط د ق اخلطددة الس درتاتيجية لسلسددلة التوريددد هبدددف حتسددّي الوصددول إىل الل دوازا
الصحية وتوافرها مبا يف ذلك لوازا الصحة اإلسابية؛

•

مراجع د ددة وحت د ددديث اسد د درتاتيجية اس د ددتخداا الرف د ددال هب د دددف حتس د ددّي الوص د ددول إىل
الرفالت والرتويج الجتماعي لستخدامها؛

•

تددوف العيددادات املتنقلددة يف القددرى ،وهلوهلددا نميددع اخلدددمات مبددا فيهددا خ دددمات
تنظيم األسرة؛

•

وض ددع بد درامج توعي ددة متك ددررة ت ددم أفرقتُه ددا ممرض ددّي ومستش ددارين وش ددباابا لتعبئ ددة
املراهقّي والشباب ل ستفادة من اخلدمات؛

•

إطد ق إطددار خدددمات القبالددة هبدددف تعزيددز إشدراك اجملتمددع احمللددي يف الوقايددة مددن
الوفيات النفاسية وملكيتت لزماا أمور هذه العملية؛

•

وضددع دليددل األبددوين بشددأن الق دااي اننسددية هبدددف مواجهددة حتدددايت القوال د
النمطية الثقافية حول الرتبية اننسية ،وتوجيت التواصل بّي الوالدين والطفل فيمدا
يتعلق ابملسائل اننسية.

 -93ومددن أجددل ضددمان التصدددي لف د و نقددا املناعددة البش درية بشددكل يقددوا علددى حقددوق
اإلنسان ،تقوا وزارة الصحة ،ابلتعاون مع الشركاء يف التنمية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمدات
ر د د احلكومي ددة ،أبنش ددطة تعبئ ددة اجتماعي ددة لرف ددع مس ددتوى ال ددوعي مبس ددائل ف د د و نق ددا املناع ددة
البشدرية/اإليدز وتوزيددع الرفددالت ،مددع توجيددت رسددائل رئيسددية ترمددي إىل تغيد السددلوك الجتمدداعي،
وحتديددد املعرضددّي للعنددف اننسدداين ،واإلحالددة إىل جهددات الرعايددة والدددعم وتيس د التصددال هبددا،
ل س ديما ابلنسددبة لفئددات السددكان الرئيسددية والشددباب علددى مسددتوى اجملتمددع احمللددي ،وإىل املرافددق
الصحية لتلقي اخلدمات السريرية.
 -94وأظهددر تقيدديم البيئددة القانونيددة لعدداا  2016احلاجددة إىل مراجعددة العديددد مددن السياسددات
والق د د دوانّي ،مبد د ددا يف ذلد د ددك السياسد د ددة الوطنيد د ددة املتعلقد د ددة بف د د د و نقد د ددا املناع د د دة البش د د درية/اإليدز
لعدداا  .2006وقدددا بددر مج األمددم املتحدددة املشددرتك املع د بف د و نقددا املناعددة البش درية/اإليدز
الد د دددعم إىل اللجند د ددة الوطنيد د ددة ملكافحد د ددة اإليد د دددز يف صد د دديارة السياسد د ددة الوطنيد د ددة يف هد د ددذا اجملد د ددال،
لعدداا  ،2019لكددي تفددي جبميددع حقددوق واحتياجددات املصددابّي هب دذا املددرض ،والفئددات ال ددعيفة،
وللتص دددي بفعالي ددة للتح دددايت ال دديت تع ددرتض جه ددود التص دددي ل ددت بس ددرعة والق دداء علي ددت ل ددول
عاا  ،2030وفق التوجهات السرتاتيجية اليت أعيد ريكيدها يف اإلع ن السياسي لعاا 2016
بشد ددأن التقد دددا د ددو حتقيد ددق هد دددف التنميد ددة املسد ددتدامة املتمثد ددل يف الق د دداء علد ددى اإليد دددز لد ددول
عاا  .2030ويقوا لس الوزراء حالي ا ابستعراض هذه السياسة الوطنية.
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 -95وأقددرت وزارة القددانون والشددؤون الدسددتورية وحقددوق اإلنسددان يف عدداا  2018خطددة العمددل
الوطنية والقانون املتعلقّي مبكافحة ف و نقا املناعة البشرية/اإليدز .وبناءا على تقيديم متدّي للبيئدة
القانونيددة املتعلقددة بف د و نقددا املناعددة البش دريةُ ،وضددعت اخلطددة بدددعم مددن بددر مج األمددم املتحدددة
املشددرتك املع د بف د و نقددا املناعددة البش درية/اإليدز ،وبددر مج األمددم املتحدددة اإل ددائي .وبدددأ فريددق
ليسوتو املشرتك املع ابإليدز يف دعم خطة العمل لتنفيذ القانون والسياسة املتعلقّي بفد و نقدا
املناعددة البش درية/اإليدز يف ع دداا  ،2018واخت د ت منظم ددة ’’امل درأة والقددانون يف انن ددوب األفريق ددي‘‘
لبناء قدرات وكالت إنفاذ القانون (الشرطة والق اة وما إىل ذلدك) يف دالت التعامدل مدع حقدوق
اإلنسان ،والعنف اننساين ،واملسائل املتصلة بف و نقا املناعة البشرية/اإليدز.
 -96وتقددوا ليسددوتو بتنشدديط مشدداركة املنظمددات الدينيددة بفعاليددة يف التصدددي لف د و نقددا
ووض ددعت اللمس ددات األخد د ة يف ع دداا  2018لبي ددان يلت ددزا في ددت الزعم دداء
املناع ددة البشد درية/اإليدزُ .
الدددينيون ابلق دداء علددى الف د و واإليدددز ،وإلطددار تنفيددذي تتندداول فيددت األوسدداط الدينيددة مسددائل
اإلصددابة ابلف د و  ،والعنددف اننسددي واننسدداين ،واحلقددوق الصددحية اننسددية واإلسابيددة ،وحقددوق
الفتيات واملراهقات .والبيان واإلطار ينتظران موافقة ج لة امللك .ويعتزا زعماء املنظمات الدينية
استخداا نفوذهم إلشراك الرجال والفتيان وللدعوة إىل محاية املراهقات والشاابت.
 -97وهب د دددف حتس د ددّي القط د دداع الص د ددحي ،انت د دددبت احلكوم د ددة  36طبيب د د د ا كوبي د د د ا للعم د ددل يف
املستش د ددفيات والعي د ددادات يف ُجي د ددع أ د دداء ال د ددب د .وس د ددتوظف وزارة الص د ددحة  35طبيبد د دا و252
ممرض ا/ممرضة من شع الباسوتو .وللتصدي بفعالية لإلصاابت ابلسرطان ،وضدعت الدوزارة خطدة
وطني ددة ش دداملة لع ج ددت .ووس ددعت ال ددوزا رة يف الوق ددت نفس ددت خ دددمات رعاي ددة املص ددابّي ابلس ددرطان
وأبم دراض الكلددى إيفدداد املرضددى لتلقددي الع د س يف مستشددفى أبولددو يف اهلنددد .وأجريددت إىل حددد
ا ن  3عمليات يف اهلند لزرع الكلى ملرضى من شع الباسوتو .وتلقى مهنيون صحيون (أطباء
وممرضون وصيادلة) تدريبا يف اهلند حت ا إلنشاء املركز الوط للع س الكيميائي يف ليسوتو.
 -98ويف متوز/يوليت ُ ،2017عقد يف ليسوتو املؤمتر األفريقي الثاين عشر املع بسدرطا ت عندق
الرحم ،والثدي ،والّبوستاات ،واملعرض املزامن لت ،ومبناسبة ذلك احلددث اهلداا ،افتُدتس مركدز سدينكاات
املتميز لكتشاف سرطان عنق الدرحم والوقايدة مندت ،وهدو أول مرفدق مدن نوعدت يف البلدد .ويقددا ذلدك
املرفق خدمات شاملة لط النساء ،مع الرتكيدز علدى فحوصدات سدرطان عندق الدرحم ،والتشدخيا،
وخدمات الع س قبل اإلصابة ابلسرطان ،واإلحالة إىل مرافق الع س من السرطان.
 -99وازداد توافر اخلدمات الصحية فأصبحت تصدل إىل عددد أكدّب مدن النسداء يف املصدانع ويف
األمدداكن الدديت يصددع الوصددول إليهددا .وتت ددمن اخلدددمات املقدمددة قدددراكب د ا مددن خدددمات الصددحة
اننسددية واإلسابيددة ،مبددا فيهددا مددا يتعلددق بتنظدديم األسددرة .وهللددت انهددود املبذولددة للوصددول إىل النسدداء
ال ي ل يتلقّي خدمات تنظيم األسرة ،العيادات املتنقلة ور ها من التدخ ت اخلارجية.
 -100ويف عدداا  ،2017قُدددر عدددد املنشددلت الصددحية املشدداركة يف انهددود الراميددة إىل إيصددال
خدددمات املراكددز الصددحية ومقدددمي تلددك اخلدددمات إىل ُجيددع مندداطق ليسددوتو مبددا يقددرب مددن 236
مرفق دا صددحيا ،منهددا مستشددفى إحالددة واحددد ،ومستشددفيان متخصصددان ،و 18مستشددفى عام دا،
وأربعة مستشفيات ابتدائية ،وأربع عيادات ،و 207مستوصفات.
 -101ومل حتقددق ليسددوتو بعددد هدددف ذصدديا  15يف املائددة مددن ميزانيتهددا للخدددمات الصددحية.
وهي ذصا هلا ،مع ذلك 11 ،يف املائة من ميزانيتها(.)43
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داء -احل ررق ل التعل رريم التوص رريات  ،105-113و ،106-113و،107-113
و ،108-113و ،109-113و ،110-113و ،111-113و،112-113
و)115-113
 -102إضددافة إىل إلزاميددة اللتحدداق ابلدراسددة ،املنصددوص عليهددا يف قددانون التعلدديم لعدداا 2010
ويف العديددد مددن أحكامددت الفرعيددة الدديت تكفددل وصددول ُجيددع األطفددال إىل التعلدديم بغددص النظددر عددن
ظدروفهمُ ،يددري حاليد ا اسددتعراض قدانون التعلدديم ،وتت ددمن التعدددي ت عليدت أحكامد ا تكثددف وتعددزز
اللتحاق اإللزامي ابلدراسة من خ ل تشديد العقوابت واندزاءات علدى املخدالفّي .وُجيدع ا ابء
وأولياء األمور ملزمون إرسال أطفاهلم يف سن  6سنوات فما فوق إىل املدرسة.
ووض ددعت السياس ددات والسد درتاتيجيات التالي ددة م ددن أج ددل التنفي ددذ الفع ددال للتعل دديم اجمل دداين
ُ -103
واإللزامي وكذلك ل مان هلول التعليم لذوي اإلعاقة:
•

تت ددمن سياسددة التغذيددة املدرسددية تددوف بدرامج التغذيددة يف ُجيددع املدددار البتدائيددة.
واهلدف من هذه السياسة هو خفص معدل النقطاع عن الدراسة بسب انوع؛

•

يهد دددف دلي د ددل خط د ددة حتس د ددّي املد دددار أساس د دا إىل اإلبق د دداء عل د ددى املتعلم د ددّي يف
املدار  .وشارك  150من امليسرين يف تنفيذ أحكاا الدليل يف عاا 2017؛

•

متكددن سياسددة التعلدديم رد الرمسددي الدديت أُقددرت وبدددأ تطبيقهددا يف عدداا  2018وزارة
التعلدديم مددن وضددع ترتيبددات للتعلدديم رد الرمسددي ملددن ل يسددتطيعون متابعددة الدددرو
يف أوق ددات الدارس ددة العادي ددة .وتش ددمل ه ددذه الفئ ددة الفتي ددان الرع دداة ال ددذين يعتن ددون
ابحليوا ت عادة خ ل ساعات الدراسة العادية.

 -104وس د ددعي ا إىل إقام د ددة العدال د ددة امل ئم د ددة لألطف د ددال ،ت د دددعم اليونيس د ديف وزارة الع د دددل ودائ د ددرة
اإلص حيات يف تعزيز بر مج حتقيق العدالة لألطفدال الدذي يهددف إىل دعدم األطفدال ال دحااي،
وانندداة ،والشددهود ،ور د هم ممددن حيت دداجون إىل خدددمات العدال ددة .والددّب مج يتماش ددى مددع اتفاقي ددة
حقددوق الطفددل ،وامليثدداق األفريقددي حلقددوق الطفددل ورفاهددت ،وقددانون محايددة األطفددال ورعددايتهم ،الدديت
يسرتشد هبا موظفو إنفاذ القانون يف حتديد اإلجراءات املناسبة للتعامل مع ق اء األحداث علدى
صعيدي اجملتمع احمللي والبلد ككل.
 -105ويهدددف مشددروع حتسددّي التعلدديم األساسددي يف ليسددوتو ،الددذي تبلددم تكلفتددت  2,1مليددون
من دولرات الولايت املتحدة ومتولت املؤسسة الدولية للتنمية ،إىل مواجهدة التحددايت مدن خد ل
تقدا خدمات التعليم األساسدية والحتفدار ابلطد ب يف املددار البتدائيدة والثانويدة املسدتهدفة.
ويهدددف املشددروع علددى وجددت اخلصددوص إىل تعزيددز تعلدديم اإلملدداا ابحلسدداب وابلق دراءة والكتابددة يف
املرحلددة البتدائيددة ،وتعلدديم الرايضدديات والعلددوا يف املرحلددة اإلعداديددة ،مددن خ د ل تدددري املعلمددّي
أثندداء اخلدمددة ،وحتسددّي شددبكات دعددم املعلمددّي ،واإلشدراف ،وتددوف مدواد التعلدديم والددتعلم ،واختبددار
()44
وذس جديد لتعليم الرايضديات والعلدوا .ويسدتهدف املشدروع أد  300مدرسدة ابتدائيدة أداءا
يف ُجيع مناطق ليسوتو و 65مدرسة اثنوية يف املناطق اجملاورة لتلك املدار البتدائية( .)45ومتتدد
فرتة تنفيذ املشروع بّي عامي  2016و.2021
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 -106وتس ددتخدا وزارة التعل دديم أش ددكالا تلف ددة م ددن وس ددائل اإلعد د ا مث ددل اإلذاع ددة والتلفزي ددون
والصددحف لنشددر املعلومددات عددن أمهيددة تعلدديم الفتيددات والفتيددان احملددرومّي مددن التعلدديم ،وخاصددة يف
املناطق انبلية النائيدة .وتُسدتخدا الجتماعدات العامدة أي د ا ،ابعتبارهدا مدن أنسد املنصدات هلدذا
الغددرض ،حيددث يشددارك أفدراد اجملتمددع احمللددي بنشدداط يف احلدوار املباشددر والتوعيددة أبمهيددة تددوف فددرص
تعليميددة متماثلددة لكددل مددن الفتيددان والفتيددات حتددت شددعار ’’التعلدديم للجميددع‘‘ .وتُسددتخدا هددذه
الطريقدة بشدكل خدداص يف املنداطق الريفيدة النائيددة حيدث يندددر تدوافر وسدائل التصددال األخدرى مثددل
اإلذاعة والتلفزيون والصحف(.)46
 -107وهندداك مح د ت توعيددة مسددتمرة هتدددف إىل تشددجيع كددل مددن املعلمددّي وأوليدداء األمددور علددى
السما للفتيات احلوامل مبواصلة الدراسة طاملا مسحت حالة احلمل بذلك .ورالب ا ما تصطدا هدذه
انهددود ابنقط دداع الفتدداة ع ددن التعلدديم نتيج ددة الوص ددم أو بعدددا اس ددتئنافها للدراسددة بس ددب مس ددؤوليات
األمومددة .وتسدداهم العوامددل الجتماعيددة والقتصددادية كث د ا يف ظدداهرة النقطدداع عددن التعلدديم ،وخاصددة
فيما يتعلق ابلفتيان الرعاة ،وهو ما استوج اعتماد اإلص حات التعليمية املشار إليها أع ه.
 -108و.ثل التثقيف قوق اإلنسان جزءا من املناهج الدراسية .وتشمل تلك املناهج مواضديع
مثددل الوقايددة مددن فد و نقددا املناعددة البشدرية/اإليدز ،واملسدداواة بددّي اننسددّي ،وحقددوق اإلنسددان،
واملهارات احلياتية ،وإدمان الكحول وتعاطي املخدرات ،والصحة اننسية واإلسابية .وتُقددا هدذه
املناهج الدراسية من الصف الرابع البتدائي إىل الصف العاشدر .ويقددَا التثقيدف قدوق اإلنسدان
أي د دا يف ش ددكل دورة دراس ددية يف املؤسس ددات التعليمي ددة وانامع ددات ،وخاص ددة يف جامع ددة ليس ددوتو
الوطنية لط ب احلقوق.
 -109ويف إطددار اذ دداذ التددداب املناس ددبة للتغل د عل ددى صددعوابت وص ددول الفتيددات إىل التعل دديم،
والتص دددي للعن ددف اننس دداين يف امل دددار  ،تق ددوا وزارة التعل دديم يف إط ددار مش ددروع ج ددودة التعل دديم يف
ليسوتو من أجل املساواة بوضع بر مج ملكافحة العنف اننساين يف املدار .
 -110ويت من املدنهج التعليمدي املتكامدل أي د ا تددريب ا شدام ا علدى املهدارات احلياتيدة يدتعلم فيدت
الط ب جوان تتعلق هبويتهم ،وابحلياة اننسية ،و تلف جوانبها .وقدا صندوق األمم املتحددة
لل سكان إىل املراهقّي والشباب معارف ومهارات لتحسدّي وضدعهم فيمدا يتعلدق ابلصدحة اننسدية
واإلسابية من خ ل موعدة مدن األنشدطة وابسدتخداا دليدل التثقيدف اننسدي الشدامل املوجدت إىل
الشباب ر امللتحق ابملدار .
ود ررب  33مدددرابا رئيسدديا علددى التثقيددف اننسددي الشددامل وعلددى مسدداعدة الشددباب ر د
ُ -111
ود ررب  160مددن مقدددمي اخلدددمات الصددحية علددى اخلدددمات الصددحية اخلاصددة
امللتحدق ابملدددار ُ ،
ود ررب  247مدرس ا على التثقيف اننسي الشامل يف املدار  ،وهلدل ذلدك
ابملراهقّي والشبابُ ،
التثقيف  7 500مراهقا وشاابا ر ملتحقّي ابملددار  ،وهلدل التثقيدف يف دال الصدحة اننسدية
واإلسابيدة  6 800مراهقدا وشداابا .وأُطلدق موقدع ’’ ‘‘tune meالشدبا الشدبكي للهواتدف احملمولدة
الذي يقدا معلومات عن الصحة واحلقوق اننسية ،وجتاوز عدد زايراتت  6 000زايرة(.)47
 -112وتتعدداون احلكومددة مددع منظمددات اجملتمددع املدددين و موعددات نسددائية مسددتقلة لتددوف مناشددف
صددحية لفتيددات املدددار  .واهلدددف مددن ذلددك هددو احلددد مددن تغيرد الفتيددات عددن الدراسددة بسددب الدددورة
الشهرية؛ وُيري تعليمهن جوان النظافة الصحية ومنها كيفية التخلا من املناشف املقدمة.
GE.19-18006
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نظال العدالة
ايء -مكار ة الفساد التوصيات  ،38-113و ،39-113و)40-113
ُ -113وضددعت ،هبدددف مكافحددة الفسدداد ،اس درتاتيجية وخطددة عمددل وطنيتددان ملكافحددة الفسدداد
للف ددرتة  .2019/2018-2015/2014وتتمث ددل الس د درتاتيجية يف مب ددادرة متع ددددة القطاع ددات
تت من جهدا ُجاعي ا يقوا فيدت كدل مدن القطداع العداا والقطداع اخلداص واجملتمدع املددين بددور حمددد
يف مكافحة الفساد خ ل سنوات السرتاتيجية اخلمس .وهناك أي ا مشروع القانون املتعلق مبنع
الفساد ،لعاا  .2019وهو يهدف إىل تعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي إلدارة مكافحة الفسداد
واندرائم القتصدادية برفدع مسدتوى تلدك اإلدارة إىل هيئددة .ويركدز مشدروع القدانون أي د ا علدى مهمددة
إدارة مكافحددة الفسدداد وان درائم القتصددادية فيمددا يتعلددق ابلفسدداد بدددون إثقددال كاهلهددا ابإلش دراف
علددى اندرائم القتصددادية الدديت .كددن ملؤسسددات أخددرى مثددل الشددرطة أن تعانهددا بفعاليددة .ومشددروع
القانون يف انتظار اإلقرار(.)48
 -114وم ددن أج ددل مواص ددلة تعزي ددز احلوكم ددة الرش دديدة وتق دددا اخل دددمات ،أنش ددأت إدارة مكافح ددة
الفسدداد وان درائم القتصددادية اهليئددات التاليددة :ننددة س د مة الددنظم الدديت تعمددل مددن داخددل الددوزارات
احلكومي ددة مبكافح ددة العوام ددل ال دديت .ك ددن أن ت ددؤدي إىل نش ددوء فس دداد؛ وهيئ ددة اإلج دراءات التجاري ددة
ملكافحددة الفسدداد الدديت تعمددل مددن داخددل املؤسسددات التجاريددة ل ددمان الددوعي ابملمارسددات الدديت قددد
ترق ددى إىل مس ددتوى الفس دداد؛ ورابط ددة النزاه ددة ابملدرس ددة ال دديت تعم ددل داخ ددل امل دددار  .وه ددي تثق ددف
الط ب منذ سن مبكرة مبساو الفساد(.)49
 -115ويف عداا  ،2016حدددت اإلدارة ددالت األولويدة الرئيسدية ل سدرتاتيجية وخطدة العمددل
الوطنيتّي ملكافحة الفساد ،مبساعدة من بر مج األمم املتحدة اإل ائي .وحدث ذلدك مدن خد ل
سلسلة من الجتماعات القطاعية قبل عقد اجتماع ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن الفسداد
اتُف ددق في ددت عل ددى ب ددذل جه ددود وتنفي ددذ اس درتاتيجيات مت ددافرة ملكافح ددة مش ددكلة الفس دداد املتوطن ددة.
ومه دددت تل ددك الجتماع ددات القطاعي ددة الطري ددق إلطد د ق خط ددة العم ددل والسد درتاتيجية ال ددوطنيتّي
ملكافحة الفساد اللتّي يُتوقدع أن تسدامها يف توجيدت اإلرادة السياسدية علدى ُجيدع مسدتوايت القيدادة
ويف تلف القطاعات إىل حماربة الفساد(.)50
 -116وتلقت اإلدارة أي ا من بر مج األمم املتحدة اإل ائي يف عاا  2016دعما ماليا وتقنيا
لعقددد ندددوة حددول مكافحددة الفسدداد يف ددال املشددرتايت .وح ددر الندددوة أكثددر مددن مددائيت صدداح
مصددلحة مددن تلددف قطاعددات اجملتمددع .وخ د ل هددذا احلدددث ،قدددمت فرقددة مسددرحية حمليددة عرض د ا
حول اطر الفساد وكيفية اإلب غ عنت ومكافحتت(.)51
 -117ويف الس ددنتّي املاضد دديتّي ،اس ددتثمرت احلكومد ددة يف تعزيد ددز ق دددرات إدارة مكافحد ددة الفسد دداد
واند درائم القتص ددادية يف ددالت التحقي ددق انن ددائي ،والبني ددة التحتي ددة لتكنولوجي ددا املعلوم ددات ،ويف
جتديد مكات اإلدارة .وكثفت اإلدارة جهودها يف مكافحة الفسداد مدن خد ل اتبداع دج متعددد
القطاعات يف تنفيذ السرتاتيجية وخطة العمل الوطنيتّي ملكافحة الفساد(.)52
 -118وبدأ العمل مبصادرة األصول كاسرتاتيجية إلظهدار أن انر.دة ل تثمدر .وبلغدت الرتتيبدات
املتعلقددة إفصددا املددوظفّي العمددوميّي عددن ممتلكدداهتم مرحلددة متقدمددة .وقدددا بددر مج األمددم املتحدددة
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اإل ددائي ال دددعم إىل زايرة دراس ددية إىل نن ددة مكافح ددة الفس دداد األورندي ددة ،واقت ددىن خادم دا حاس ددوبيا
إلدارة مكافحة الفساد وانرائم القتصادية لستخدامت يف ذزين املعلومات احليوية املتعلقة مببادرة
اإلفصددا عددن املمتلكددات بعددد أن يعطددي لددس الددوزراء ’’ال ددوء األخ ددر‘‘ لتنفيددذها .وأسددفرت
زايرة أورند دددا عد ددن اكتسد دداب مد ددوظفي إدارة مكافحد ددة الفسد دداد وان د درائم القتصد ددادية خد ددّبة دوليد ددة
واطر عهم على ممارسات جيدة(.)53
 -119وليسوتو ع دو يف شدبكة انندوب األفريقدي املشدرتكة بدّي الوكدالت لسدرتداد املوجدودات
الديت أُنشدئت بددعم مدن مكتد األمدم املتحددة املعد ابملخددرات وانر.دة( .)54ومبسداعدة مدن تلددك
الشبكة ،أنشأت ليسوتو وحدة ملصادرة األصول تتعامل بشكل خاص مع احلالت ذات الصلة.
كما أنشأت صندوقاا لسرتداد األصول املتأتية من انر.ة.

كاف -ظروف االحتجاز التوصيات  ،77-113و ،78-113و)79-113
 -120فيما يلي عدد السجناء حاليا:
2017
ذكور
إث
أحداث

2281
65
54

2018
2195
70
51

2019

2103
65
48

 -121وتعامددل ليسددوتو الفئددات ال ددعيفة معاملددة خاصددة يف املراكددز اإلص د حية .وتشددمل تلددك
الفئات النساء ،واحلوامل ،والنساء ال ئي لدديهن أطفدال .ويُسدمس لألطفدال املولدودين يف السدجن
ابلبقاء مع أمهاهتم حىت يبلغوا سن العامّي .ونفس املعاملة تنطبدق علدى األمهدات ال ئدي ُحيتجدزن
قبل بلوغ أطفاهلن العامّي.
 -122وأُنشددئت مراكددز للع د س مب ددادات ف وسددات النس د العكسددي يددديرها موظفددون طبيددون
متفرر ددون .ويتلق ددى الن ددزلء واملوظف ددون ت دددريب ا عل ددى ق ددااي فد د و نق ددا املناع ددة البشد درية/اإليدز.
ويتلق ددى الن ددزلء أي د دا خ دددمات الفح ددا واإلرش دداد اخلاص ددة بد دذلك الفد د و  .ويتلق ددى الس ددجناء
املصابون بت ع جا مب ادات ف وسات النس العكسي.
 -123ووضعت اإلدارة مناهج تعليمية وبرامج لنشر اإلملاا ابلقراءة والكتابدة واحلسداب ،وبدرامج
للتعلدديم الرمسددي ور د الرمسددي تشددمل التدددري علددى املهددارات احلياتيددة .وبدددأ يف مرافددق الحتجدداز
تطبيق برامج ترفيهية وثقافية تشمل املوسيقى والرقا واألنشطة املسرحة والرايضية.
 -124وملواجهد ددة مشد ددكلة الكتظد ددار يف مرافد ددق الحتجد دداز ،أنشد ددمل نظد دداا العدالد ددة التصد دداحلية،
ووضددعت ب درامج العقددوابت البديلددة للمدددانّي األح ددداث ومل درتكيب ان درائم ر د العنيفددة .وإمك ددان
ُ
احملدداكم أن ذتددار أي د ا فددرض عقددوابت رد احتجازيددة ،مبددا يف ذلددك اخلدمددة اجملتمعيددة .ويُفددرس عددن
السجناء الذين احتُجزوا لفرتة طويلة إفراجا مشروطا يف حالة حسن سلوكهم.
 -125وأنشئت داخل دائرة اإلص حيات يف ليسوتو وحدة الشدؤون القانونيدة وحقدوق اإلنسدان
املكلفة بتدري كل من النزلء واملوظفّي وتثقيفهم يف ال حقوق اإلنسان.
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اثلثا -تنفي ر ررذ التوصر ر رريات الر ر رري أحر ر رريل ار ر ررا علمر ر ررا التوصر ر رريات ،16-114
و ،18-114و ،13-115و ،14-115و)15-115
 -126اذددذت ليسددوتو خط دوات إللغدداء ق دوانّي التشدده اننددائي أو ق دوانّي القددذف الدديت تعددوق
حريددة التعب د  .وأعلنددت احملكمددة العليددا املنعقدددة كمحكمددة دسددتورية يف  21أاير/مددايو  2018أن
التشه اننائي ر دستوري .ورأت أن جترا التشه ي ر بشدة رية التعب الصحفية ،ويؤدي
إىل ممارسة الصحفيّي للرقابة الذاتية ،وابلتا إىل حرمان انمهدور مدن الطد ع علدى املعلومدات.
وقد نُفذت التوصيات املتعلقة بذلك جزئيا.
 -127ويف خطاب امليزانيدة للسدنة املاليدة  ،2020/2019تعهددت احلكومدة بتكثيدف الكشدف
عن املصابّي بف و نقا املناعة البشرية ،واخلدمات املوجهة إىل فئات رئيسية من السكان ،مبا
يف ذل ددك املثلي ددات واملثلي ددون ومزدوج ددو املي ددل اننس ددي ومغ ددايرو اهلوي ددة اننس ددانية وح دداملو ص ددفات
اننسددّي ( تمددع املدديم) .وورد يف تقريددر لتقيدديم البيئددة القانونيددة وصددف ملدددى ال ددرر ر د املتناس د
الذي أحدثت انتشار ف و نقا املناعدة البشدرية أبفدراد تمدع املديم ،وابلعداملّي يف دال اندنس،
وبفئات رئيسية من السكان( .)55وقد نُفذت التوصيات املتعلقة بذلك جزئيا.

رابعا -املستجدات منذ االستعراض
 -128وص د ددلت احلكوم د ددة احلالي د ددة إىل الس د ددلطة يف حزيران/يوني د ددت  ،2017بع د ددد تنظ د دديم ثد د د ث
انتخدداابت وطنيددة بددّي عددامي  2012و .2017وأش د إىل أن بعددص مشدداكل ليسددوتو السياسددية
واألمني ددة س ددببها دس ددتور ال ددب د ،وأن احلال ددة تتطلد د إص د د حات دس ددتورية( .)56وستش ددمل تل ددك
اإلص حات الدسدتور ،والّبملدان ،واألمدن ،وقطاعدات الق داء واخلدمدة العامدة ،وهدي قطاعدات هلدا
أمهي ددة أساس ددية يف اس ددتقرار ليس ددوتو وحتوهل دا القتص ددادي يف األج ددل الطوي ددل .وه ددذه اإلصد د حات
جارية يف الوقت الذي تطمس فيت ليسوتو إىل حتقيق الس ا والتنمية.
 -129وليسددوتو ملتزمددة بتعزيددز سدديادة القددانون وإاتحددة وصددول انميددع إىل العدالددة .وحتقيقد ا هلددذه
الغايددة ،خطددت ليسددوتو خطدوات كبد ة ددو تدددارك التددأخر يف معانددة الق ددااي املرتاكمددة يف احملدداكم
من خ ل النظاا املتكامل إلدارة الق ااي الذي سيمكن وكالت إنفاذ القانون مدن إدارة الق دااي
بصددفة آليددة .وس دديقوا النظدداا ،بع ددد تنفيددذه ابلكام ددل ،بدددمج سلس ددلة العمددل أبكمله ددا بدايددة م ددن
التحقيق وانتهاء ابإلحالة إىل السجن.

خامسا -الت دايت
 -130يتع ددرض النس دداء واألطف ددال ل جت ددار ابلبش ددر وللعن ددف اننس دداين ابل ددررم م ددن الت ددداب ال دديت
ددربّي
اذددذهتا احلكومددة للق دداء عليددت .ويقددوض النقد ُدل املتكددرر ألفدراد وحدددة محايددة الطفددل واملدرأة املد ر
انهود اليت تبذهلا احلكومة ووكالت األمدم املتحددة والشدركاء يف التنميدة لتعزيدز قددرة تلدك الوحددة
على منع العنف اننساين ور ه من انرائم والتصدي هلا.
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 -131ول يزال الفساد .ثل حتدايا كب ا يعوق التنمية ليس يف ليسوتو فقط ،وإ ا علدى املسدتوى
العداملي أي د ا .وابلددررم مددن اخلطدوات اهلامددة الدديت اذددذهتا احلكومددة لتحسددّي إدارة مكافحددة الفسدداد
وانرائم القتصادية وتعزيز عملها ،ل يزال الفساد متفشي ا.
 -132وتع ددوق املمارس ددات الثقافي ددة والقوالد د النمطي ددة اننس ددانية تك ددافؤ الف ددرص ب ددّي الرج ددال
والنساء ،وبّي الفتيان والفتيات.
 -133ول ت دزال ليسددوتو تواجددت حتدددايت وقيددودا منهددا اإلنتدداس الزراعددي املددنخفص نتيجددة تدددهور
حالة املراعي ،وحتات الرتبة ،وانفاف الدوري .ويعاين البلد نتيجة لذلك من عجز رذائي متفاقم
كدولددة ميددة ذات اسددت اد صدداف لألرذيددة ،ممددا يسددهم يف تزايددد الفقددر وانعددداا األمددن الغددذائي.
وتقوا احلكومة ابلفعل ابذاذ تداب ملعانة هذه املشاكل.
 -134وارتفعت العمالة يف القطاع العاا ،وتقلصت يف القطاع اخلاص ،خ فاا للتنبؤات ابرتفاع
العمالة يف القطاع اخلداص ب د  10آلف وظيفدة سدنوايا ،واب فداض فدرص العمدل يف القطداع العداا.
وأسفر ذلك عن ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب إىل أكثر من  30يف املائة(.)57
 -135ويع رد وابء ف و نقا املناعة البشرية أحد التحدايت الرئيسية يف دا الصدحة العامدة
والتنمي ددة يف ليس ددوتو .وق ددد جع ددل ذل ددك الفد د و ع ددددا كبد د ا م ددن أطف ددال البل ددد يت ددامى وع ددائلّي
ألسددرهم .وهددو أحددد العوامددل الدديت سددامهت يف تبدداطؤ النمددو القتصددادي والتقدددا الجتمدداعي يف
ليسوتو ،ف ا عن كونت السب الرئيسي ل عت ل والوفيات يف البلد .وابلررم من اخلطوات الديت
اذذهتا احلكومة للسيطرة على الوابء ،ل يزال التحدي قائما فيمدا يتعلدق بعكدس اجتاهدات وأ داط
انتشار الف و  ،وتفادي اإلصاابت والوفيات ،والق اء على التمييز(.)58
 -136ول تد دزال ليس ددوتو بل دددا ذا تمد دع أب ددوي حد دىت ا ن .ول تد دزال الص ددور النمطي ددة الثقافي ددة،
واملواق ددف اجملتمعي ددة ،والوص ددم ،والتميي ددز ،عوام ددل متث ددل حت دددايا أم دداا وص ددول النس دداء والفتي ددات إىل
خ دددمات الرعاي ددة الص ددحية ،ول س دديما خ دددمات من ددع احلم ددل للفتي ددات والنس دداء ذوات اإلعاق ددة،
واملصاابت بف و نقا املناعة البشرية/اإليدز .ويوجد عدد حمدود من مقددمي الرعايدة الصدحية
يف املناطق الريفية ،مما حيول دون وصول النساء والفتيات إىل خددمات الرعايدة الصدحية األساسدية
مثل رعاية التوليد والرعاية السابقة للولدة ،وخدمات الرعاية الصحية األولية العامة.
 -137وابلددررم مددن التحسددينات امللحوظددة يف البنيددة التحتيددة لعدددد مددن املؤسسددات اإلص د حية،
ل يزال الكتظار .ثل حتدايا.
 -138ول ت دزال احلكومددة مت ددأخرة يف الوفدداء ابلتزاماهت ددا املتعلقددة بتق دددا التقددارير وإدراس املع دداي
الدولية يف قوانينها.

سادسا -ا ولوايت واملبادرات وااللتزامات الودنية الرئيسية
 -139ل تزال احلكومة ملتزمة إنشاء ننة حلقوق اإلنسان تكون متوافقة مع مباد ابريس.
 -140ول ت دزال أولددوايت احلكومددة تت ددمن تنفيددذ الس درتاتيجيات الوطنيددة مثددل اخلطددة الوطنيددة
الثانيددة للتنميددة الس درتاتيجية ،ورؤيددة  ،2020وأهددداف التنميددة املسددتدامة ،ور هددا مددن املبددادرات
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الوطنية األخرى اليت تتناول ،يف ُجلة أمور ،الفقر وإُياد فرص العمل ،والبطالة ،من أجل حتسدّي
حياة املواطنّي.
 -141وستواجت احلكومة التحدايت احلالية يف النظداا الصدحي والديت تشدمل الوفيدات النفاسدية،
ووفيات الرضع؛ وف و نقا املناعة البشرية/اإليدز؛ والسل؛ واألمراض ر املعدية (مثل ارتفاع
ضغط الدا ،والسرطان ،والسكري ،والسمنة ،وتعاطي املخدرات)؛ وحمدودية فرص احلصول على
األدوية األساسية؛ وسوء التغذية.
 -142وستسددعى احلكومددة جاهدددة إىل إع د ن عدددا التسددامس مطلق د ا مددع الفسدداد لكددي يزدهددر
اقتصاد ليسوتو.
 -143ول تدزال احلكومددة ملتزمدة ابحلفددار علددى املقومدات األساسددية للد.قراطيدة وسدديادة القددانون
واحلوكمة الرشيدة ،يف الوقت اليت تشرع فيت يف القياا إص حات وطنية.
 -144ونتيجددة لتغ د الظددروف املناخيددة ،وسددوء اسددتخداا األراضددي ،والتوسددع احل ددري ،ستواصددل
احلكومة تنفيذ اسرتاتيجيات وأسالي مثل إنتاس احملاصيل ،وتقييم الرتبة وحتسينها ،وإنتاس الصدوف،
ف د د ا ع ددن دع ددم ُجي ددع أش ددكال التط ددوير الزراع ددي وامليك ددانيكي ،وإصد د ش ددبكات ال ددري ،وإجد دراء
دراس ددات اند ددوى يف ددال إنت دداس حل ددوا البق ددر التجاري ددة م ددن أج ددل حتس ددّي الزراع ددة( .)59وستس ددتثمر
احلكومة يف الزراعة التجارية وستعزز إضفاء الطابع الرمسي على سندات ملكية األراضي(.)60
 -145وستسعى ليسوتو جاهدة إىل توف فدرص عمدل ملواطنيهدا مدن خد ل متويدل بنداء مددينتّي
صدناعيتّي يُدرجس أن ذلقدا  23 000وظيفددة يف املددى املتوسدط (بددّي  3و 5سدنوات) ومدا يقددرب
من  50 000فرصة عمل يف املدى الطويل (بّي  6و 10سنوات)(.)61
 -146وستواصددل احلكومددة تشددجيع السددتثمار يف قطدداع السددياحة مددن خ د ل إنشدداء صددندوق
لتطويرها(.)62
 -147ونتيجددة لندددرة األمطددار ،وفصددول الصددقيع وانفدداف املبكددرة الدديت هتدددد تدوافر ميدداه الشددرب
املأمونة وخدمات الصرف الصحي ،ستواصل احلكومة دعم بناء العديد من خزا ت املياه الكبد ة
احلجم ،وتطوير إدارة املوارد الّبية واملائية إدارة فعالة.
Notes
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