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  املنهجية وعملية التشاور -أوالً
             وقبلـت . ٢٠١٠مـايو   /أيـار اسُتعرضت حالة حقوق اإلنسان يف ليـسوتو يف           -١

يف الوفـاء بالتزاماهتـا    ولكن ليسوتو مل تنِ  .  توصية أخرى  ٢٢ت   توصية ورفض  ٩٦ليسوتو  
  .غم مما اعترضها من عقبات من قبيل عدم كفاية املوارد والقدرات املطلوبةالدولية على الر

 لإلشـراف علـى تنفيـذ       ٢٠١١وبعد االستعراض، أنشئت جلنة تنسيق يف عـام           -٢
ومبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األيرلندية للمعونـة، ُعقـدت           . التوصيات

بآخر املستجدات عـن    ) الوحدة(ق اإلنسان   اجتماعات بعد ذلك بغرض موافاة وحدة حقو      
، أُعدَّ تقرير مرحلي صـاغت علـى   ٢٠١٣ويف عام . التقدم الذي أحرزه أصحاب املصلحة   

             /آبأساسه الوحدةُ واإلدارة القانونيـة يف وزارة الـشؤون اخلارجيـة وثيقـة عمـل يف                 
عنية حبقوق اإلنسان املشتركة    مث قُدمت الوثيقة إىل جلنة التنسيق واللجنة امل       . ٢٠١٤أغسطس  

بني القطاعات، وتضم كلتامها أعضاء يف منظمات اجملتمع املدين ويف الوزارات احلكوميـة،             
              /تـشرين األول   ٣ و ٢ويف يـومي    . لإلدالء بتعليقاهتما وإلجراء مزيـد مـن املـداوالت        

حة مـن أجـل     ، ُعقدت حلقة عمل وطنية شارك فيها مجيع أصحاب املصل         ٢٠١٤أكتوبر  
وقدمت أمانة الكومنولث املساعدة التقنية يف وضع مشروع التقريـر          . املصادقة على التقرير  

  .بواسطة وحدة حقوق اإلنسان فيها

  معلومات أساسية   -ثانياً  
 ٢٠١٢مـايو   /شهدت ليسوتو تنظيم انتخاباهتا الدميقراطية اخلامسة يف أيـار          -٣

حـزب جتمـع مجيـع       مؤلفة من (فية القائمة    االئتال وتتوجت االنتخابات بقيام احلكومة   
وهـي أول حكومـة     ) الباسوتو ومؤمتر ليسوتو من أجل الدميقراطية وحزب باسوتو الوطين        

  .ائتالفية يف تاريخ ليسوتو

  تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول: متابعة نتائج االستعراض السابق  -ثالثاً  

، ٢٩،  ٢٧،  ٢٦،  ١٣: ٩٦التوصـية   (االلتزامات الدولية واملساعدة التقنية       -ألف  
  )٤٧، ٤٦، ١١، ٨، ٦، ٥، ٣، ٢، ١: ٩٧ التوصية - ٣٦، ٣١
 ٦مت التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف               -٤

  .٢٠١٣ديسمرب /كانون األول
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           وتوخياً إلنفاذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اعتمد جملـس الـوزراء يف              -٥
وتركّز السياسة علـى اإلعاقـة      .  السياسة الوطنية بشأن اإلعاقة وإعادة التأهيل      ٢٠١١عام  

وهي تقر بأنه كي يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة        . بوصفها قضية من قضايا حقوق اإلنسان     
من التنافس مع غريهم ولكي تكون املنافسة لصاحلهم، فإنه ينبغي أن حيصلوا علـى التعلـيم           

وجيري حاليـاً   . ريب وفرص العمل واخلدمات الصحية ومجيع متطلبات احلياة األخرى        والتد
  . وضع مشروع قانون يف هذا الشأن

 التصديق على الربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص ومت إدراج         ٢٠٠٣ومت يف عام      -٦
. ٢٠١١أحكامه يف القانون الوطين عن طريق سن قانون مكافحة االجتار باألشخاص يف عام              

جيان الوطنيـان   ي، أُطلق رمسياً إطار العمل واخلطة الوطنية االسـترات        ٢٠١٤يوليه  /متوزويف  
، بدعم من مكتب    ٢٠١٦ و ٢٠١٤املتعلقان مبكافحة االجتار باألشخاص للفترة ما بني عامي         

األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ويف شراكة مع اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي،             
ن خالل برنامجٍ إقليمي لرصد ومكافحة االجتار باألشخاص موَّلتـه حكومـة الواليـات              م

  . املتحدة
وبفضل املساعدة املالية اليت يقدمها االحتاد األورويب واملساعدة التقنية اليت تقـدمها              -٧

         ، سّنت ليسوتو قانون محاية الطفـل ورفاهـه يف          )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
 الذي أُدرجت من خالله أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفـل وامليثـاق              ٢٠١١عام  

وسُينظَّم وينفذ القانون املـذكور     . األفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل يف التشريعات الوطنية       
  . على حنو يزيد من تعزيز ومحاية وإعمال حقوق الطفل ورفاهه

تحدة ملبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام       وإلدراج حمتوى إعالن األمم امل      -٨
التعديل الـسادس يف    (والتعسف يف استعمال السلطة يف القوانني الوطنية، مت تعديل الدستور           

من أجل تكريس محاية حقوق ضحايا اجلرمية بوسائل منها آليات تضمن دفـع             ) ٢٠١١عام  
            ومت يف الـسنة   . ن ضـحايا اجلرميـة    تعويضات لضحايا اجلرمية ومساعدة الفئات الضعيفة م      

واملكتب مؤسسة خمتلفة   .  حتسني اهليكل األساسي املؤسسي للمكتب     ٢٠١٢-٢٠١١املالية  
جداً عن نظام العدالة اجلنائية الذي يركز على اجملرم وحيول االهتمام إىل نظام عدالة يركـز                

وطين شديد على أن نظـام      وقد جاء هذا التحول استجابةً الحتجاج       . على حقوق الضحية  
  . العدالة اجلنائية يف ليسوتو حيمي حقوق اجملرمني بعكس حقوق ضحايا اجلرمية

ويف إطار برنامج تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد، تلقت وحدة حقوق اإلنـسان              -٩
. مساعدة تقنية ومالية موَّهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالـة األيرلنديـة للمعونـة             

فقد مجعـت   . وشكلت مساعدة الدولة الطرف على تقدمي التقارير أحد عناصر الدعم املقدم          
الوحدة مشاريع تقارير تناولت العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل            

وال تزال تلـك    . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب       
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ير يف انتظار موافقة جملس الوزراء عليها من أجل تقدمي كل منها بعد ذلـك إىل هيئـة                التقار
  . املعاهدة املعنية

وهناك أيضاً مشروع تقرير يتعلق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز              -١٠
تعلـق  يف انتظار موافقة أصحاب املصلحة عليه بينما مت تقـدمي التقريـر امل           العنصري ال يزال  

وفـضالً  . باتفاقية حقوق الطفل إىل جلنة حقوق الطفل يف األمم املتحدة مبساعدة اليونيسيف           
عن ذلك، مت على الصعيد اإلقليمي تقدمي التقرير املتعلق بامليثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل              

انتظـار  يف   ورفاهه بينما ال يزال التقرير املتعلق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب          
موافقة أصحاب املصلحة عليه قبل تقدميه إىل جملس الوزراء للموافقة عليه خالل الربع األول              

  .٢٠١٥من عام 
ومت جتميع تقرير أويل يضم التقارير األول والثاين والثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية               -١١

جلنة القضاء على التمييز القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة داخل ليسوتو وتقدميه إىل     
 مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األيرلندية للمعونة         ٢٠١١ضد املرأة يف عام     

وتنكب اللجنة الفنية املعنية باملسائل اجلنسانية على جتميـع      . وصندوق األمم املتحدة للسكان   
  . ضة والترفيهتقرير دوري بتنسيق من وزارة الشؤون اجلنسانية والشباب والريا

غري أن  . ومل يتم بعد التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب           -١٢
احلكومة قد مسحت هليئات من قبيل اللجنة الدولية للصليب األمحر وللمقرر اخلـاص املعـين      

قـوق  حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين بالسجون وأماكن االحتجاز يف اللجنة األفريقيـة حل      
  .اإلنسان والشعوب بزيارة املؤسسات اإلصالحية وتفتيشها وبتقدمي توصيات بشأهنا

وال تزال ليسوتو متخلفة عن ركب الوفاء بااللتزامات اخلاصة بتقدمي التقارير وعـن      -١٣
فوضع التقارير مهارةٌ متخصصة ولكـن      . ركب إدراج أحكام املعاهدات يف القوانني الوطنية      

وال تتـوفر لـدى الوحـدة املكلفـة      . ات ال تتوفر لديهم هذه املهارة     أغلب موظفي الوزار  
  . باإلشراف على تنفيذ املعاهدات املوارد البشرية الكافية وال التدريب املناسب

، ١٦: ٩٧ والتوصـية    - ٢٦،  ١٠،  ٨: ٩٦التوصية  (تعزيز حقوق اإلنسان      -باء  
٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ٣٩،  ٢٨،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧ ،
٥١، ٤٨(  
عن طريق إدخال التعـديل   ) اللجنة(أنشأت احلكومة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         -١٤

 بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والوكالـة          ٢٠١١السادس على الدستور يف عام      
، الرامـي إىل    ٢٠١٤وحصل مشروع قانون جلنة حقوق اإلنسان لعـام         . األيرلندية للمعونة 

 شهادة موافقة من غرف االدعاء العام، وهو اآلن جاهز لتقدميه إىل جملس             تفعيل اللجنة، على  
  . الوزراء حبلول هناية العام اجلاري
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ويف سعي إىل تعريف عامة اجلمهور باللجنة، تتعاون احلكومة مع مركز موارد التغيري           -١٥
من أجل الدعوة   ويتلقى املركز أمواالً من االحتاد األورويب       . وهو أحد منظمات اجملتمع املدين    

إىل تفعيل جلنة حقوق اإلنسان وتنظيم حلقات عمل للتشاور بشأن مشروع القانون علـى              
 ٢٠١٣ و ٢٠١٢ُنظمـت خـالل سـنوات        وخبصوص هذا التعاون،  . صعيد اجملتمع احمللي  

 على التوايل حلقات عمل خمصصة لوسائط اإلعالم وألعضاء الربملـان والـشباب             ٢٠١٤و
كان الغرض من هذه احللقات توعية املشاركني بدور اللجنـة          و. ونزالء وموظفي السجون  

  .دعماً لتفعيلها املرتقب
وحتت راية التعاون بني االحتاد األورويب واحلكومة، عقدت وزارة الشؤون القانونية             -١٦

 بـشأن قـضايا     ٢٠١٣والدستورية وحقوق اإلنسان حواراً مع االحتاد األورويب يف عـام           
احلوار حتديد اجملاالت ذات األولوية اليت ميكـن أن ُتـستهدف           وكان الغرض من    . احلوكمة
تقدمي تقارير من األحزاب    : ونتج عن هذا احلوار أن مت حتديد اجملاالت التالية وهي         . باملساعدة

يف احلكومة ومن أحزاب املعارضة، وإدراج أحكام الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان يف              
  . يلهاالقوانني الوطنية، وإنشاء اللجنة وتفع

وجيري اختاذ تدابري لتطوير سياسة وطنية حلقوق اإلنسان تكون مبثابة دليل ُيسترشد              -١٧
به يف الوفاء على حنو حمكَم ومنسَّق بااللتزامات اليت أخذها البلد على عاتقه يف جمال حقـوق   

ة، حلقة  وُعقدت، مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األيرلندية للمعون        . اإلنسان
ومـن  .  مجعت أصحاب املصلحة املعنيني ملناقشة السياسة املتصوَّرة  ٢٠١٤مايو  /عمل يف أيار  

املقرر عقد حلقة عمل ختصَّص ملناقشة املنهجية يف وقت الحق هذه السنة يتم خالهلا تشكيل               
  . اللجنة اليت ستشرف على وضع السياسة وتنفيذها

جتمـاعي فجعلـت منـها وزارة التنميـة         وغّيرت احلكومة وضع إدارة الرفاه اال       -١٨
وتركز الوزارة على محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واليتامى وغريهم من           . االجتماعية

الفئات الضعيفة عن طريق تنفيذ مبادرات االعتماد على النفس مقابل هنج الرفاه االجتمـاعي       
تفيدين منه عليه وإىل إحلاق   الذي كان ميوَّل مما تبقى ويتوخى اإلصالح ويؤدي إىل اتكال املس          

ومتسكاً حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تنكب الوزارة حالياً على وضـع           . وصمة عار هبم  
وقد تلقت الوزارة أيضاً دعماً مالياً      . استراتيجية وطنية إلدماج ذوي اإلعاقة يف صميم اجملتمع       

للحماية االجتماعيـة   من االحتاد األورويب واليونيسيف من أجل صوغ االستراتيجية الوطنية          
وال تزال االستراتيجيتان يف انتظـار      . اليت تركز على حاالت الضعف يف مجيع مراحل احلياة        

  . تقدميهما إىل جملس الوزراء
، نظمت الوحدة حلقة عمل تناولت حقوق األشـخاص         ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب   -١٩

قـوق ذوي   وكان الغرض من حلقة العمل هذه توعية أصحاب املـصلحة حب          . ذوي اإلعاقة 
وتقر احلكومة بأنه ال يـزال      . اإلعاقة حرصاً على حتسني إعمال حقوق ذوي اإلعاقة يف البلد         

من الضروري فعل املزيد من أجل ضمان اإلعمال التام حلقوق ذوي اإلعاقة على الرغم مـن        
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، اختري إلحياء اليوم الدويل حلقوق      ٢٠١٠ويف عام   . التزامها بتعزيز حقوق هؤالء األشخاص    
ومت االحتفاء هبذا املوضوع من جانبني مهـا  ". ارفع صوتك، أوقف التمييز   "نسان موضوع   اإل

وكان يف ذلك تكرمي لسيدتني مـن       . اإلعاقة وفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز      
املدافعني عن حقوق اإلنسان مشهود هلما بالنضال يف جمال اإلعاقة وفريوس نقـص املناعـة               

  .  واإليدز يف مقاطعة لريييبالبشرية املكتسبة
ويديل الوزير ببيان أمام    . ويف كل سنة، حتتفل الوحدة باليوم الدويل حلقوق اإلنسان          -٢٠

  . وسائل اإلعالم ويكون هذا اليوم فرصةً للتعريف بقضايا حقوق اإلنسان على نطاق واسع
 للمعونة، ُنظمت   وبفضل مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكالة األيرلندية         -٢١

حلقات عمل أيضاً لفائدة مدرسني وأعضاء يف الربملان وموظفني يف القضاء بـشأن قـضايا               
ورفعت الوحدة الوعي أيـضاً حبقـوق       . ٢٠١٣ و ٢٠١١ و ٢٠١٠حقوق اإلنسان يف عام     

مصاحل األمن الوطين والشرطة    (اإلنسان يف صفوف موظفي الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون         
 لتمكينهم من محاية حقـوق      ٢٠١٠يف عام   ) ش وموظفو املؤسسات اإلصالحية   وأفراد اجلي 

املواطنني وأداء مهامهم األمنية املنوطة هبم مبوجب القانون وتنفيذ السياسة احلكومية على حنو             
وركزت . واسُتقدم املشاركون من مجيع الفئات من املقاطعات الريفية واحلضرية        . أكثر كفاءة 

. سيما يف أمـاكن االحتجـاز      ا مدونة األخالق وحظر التعذيب ال     احلمالت على أمور منه   
وختضع وكاالت إنفاذ القانون باستمرار لدورات تدريبية بشأن حقـوق اإلنـسان تتنـاول     

  . مواضيع من مجلتها حظر التعذيب واستخدام القوة
            وكوسيلة لتوعية النـاخبني وتـشجيع مـشاركتهم، عّينـت اللجنـة املـستقلة                -٢٢

 مثقِّفاً للناخبني بصورة مؤقتة ودرَّبتهم على العملية االنتخابية ونـشرهتم يف            ٢٨لالنتخابات  
وأشركت اللجنة أيضاً منظمات اجملتمع املدين يف تثقيـف         . مجيع أحناء البلد لتثقيف الناخبني    

 وكان الغرض األساسي من هذا العمل     . مجيع الناخبني يف مجيع أحناء البلد بشأن االنتخابات       
زيادة فهم عملية االنتخاب وتشجيع املشاركة إىل جانب تعزيز املصداقية والقبـول بنتـائج              

ودرَّبت اللجنة املستقلة لالنتخابات فضالً عن ذلك ممثلني عن األحزاب السياسية . االنتخابات
ليقوموا بدور املدرِّبني أو املثقِّفني لتمكينهم من تثقيـف النـاخبني وتعلـيمهم يف شـؤون                

وأُنشئت حمكمة لإلشراف على احترام قانون      . خابات أو حس املواطنة كلٌ داخل حزبه      االنت
  .يف االنتخابات السلوك

االحتفـال حبقـوق    "، اختري إلحياء يوم حقوق اإلنسان موضوع        ٢٠١١ويف عام     -٢٣
وملا كان البلد يف خضم االستعدادات لالنتخابات العامة الـيت جـرت يف عـام               ". اإلنسان
واحُتفل بذلك اليوم عن طريق عقد حلقة       " التسامح السياسي "ر املوضوع يف    ، مت حص  ٢٠١٢

  . دراسية رفيعة املستوى مت فيها طرح املوضوع وما يعنيه يف السياق اخلاص بليسوتو
ولتعزيز احلق يف املشاركة العامة يف احلياة السياسية، وضعت احلكومـة الـسياسة               -٢٤

غرض من تلك السياسة هو تعميق واستدامة احلكـم         وال. ٢٠١٤  يف عام  لالّمركزيةالوطنية  
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الدميقراطي القائم على مشاركة القاعدة الشعبية واحلد من الفقر وتـشجيع التنميـة احملليـة              
املنصفة وزيادة مشاركة املواطنني وتقوية نظام احلكم احمللي عـن طريـق نقـل الوظـائف           

ات احمللية مع االحتفـاظ بـروابط       واملسؤوليات واملوارد الالزمة لتقدمي اخلدمات إىل السلط      
  . وظيفية فعالة وعالقات مساءلة متبادلة بني هيئات احلكومة املركزية واحلكومات احمللية

وُيعـرَّف  . ٢٠١٠وسّنت احلكومة قانون االجتماعات واملواكب العلنية يف عـام            -٢٥
لتجمعـات  االجتماع العلين بأنه جتّمع أشخاص يسعون إىل حتقيق هدف مشترك باسـتثناء ا            

ألغراض دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو مهنية أو جتارية، بينما يعرف املوكب بأنه اجتمـاع                
 من القانون املذكور اإلفراطَ يف تنظيم       ٨ إىل   ٤وجتنِّب املواد   . علين يتنقل من مكان إىل آخر     

               وينص القانون على أنه يتعّين على أي شخص يرغـب يف عقـد اجتمـاع              . حرية التجمع 
أو تنظيم موكب علين أن يقدم إخطاراً كتابياً إىل قائد الشرطة يف املنطقة اليت ُيعتـزم عقـد                  

وينص القانون على وجوب تقدمي ذلك اإلشعار قبل سبعة         . االجتماع أو تنظيم املوكب فيها    
  . لةأيام من تاريخ انعقاد االجتماع أو تنظيم املوكب أو قبل يومني يف حالة الطلبات العاج

ويرمي القـانون إىل حـل      . ٢٠١٢وسّنت احلكومة قانون وسائط اإلعالم يف عام          -٢٦
املنازعات والبت يف الشكاوى اليت ختص وسائط اإلعالم وينص على إنـشاء جلنـة حلـل                

وتنظم اللجنة إصدار التراخيص وتعد قانون البث اإلذاعي       . املنازعات يف حقل البث اإلعالمي    
حمتوى البث اإلذاعـي وتـسعى إىل حـل          ة والتلفزيون؛ وهي تراجع   حملتوى ما تبثه اإلذاع   
ومل تنظر اللجنة منذ إنشائها يف أي منازعة بعـد ولكنـها تناولـت         . املنازعات ذات الصلة  

     .شكاوى تتعلق مبسائل إجرائية ومت يف إطارها االمتثال لتوجيهاهتا أو قراراهتا إىل حد كـبري              
  . عالم يف انتظار موافقة احلكومة عليهوال يزال مشروع سياسة وسائط اإل

زارت بعثة اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ليسوتو يف مهمـة لتعزيـز               -٢٧
وكان املراد من البعثة تعزيز امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان            . ٢٠١٢ احلقوق يف عام  

 توصـية   ٣٥ ومت تلقي وقبـول   . والشعوب وتقييم حالة حقوق اإلنسان يف ليسوتو عموماً       
تناولت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوق املرأة والطفل وظروف العيش يف الـسجون           
وحرية التعبري والوصول إىل املعلومة وإلغاء عقوبة اإلعدام إىل جانب تعليقات عامة عن تعزيز              
ومحاية حقوق اإلنسان اشتملت على نقاط منها تعزيز اللجنة املستقلة لالنتخابات وإنـشاء             

  .يزال تنفيذ توصيات البعثة جارياً وال.  حقوق اإلنسانجلنة

، ٩،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١: ٩٦التوصية  (التنمية االجتماعية واالقتصادية      -جيم  
ــية - ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٢، ١١ : ٩٧ التوص
٥٠، ٤٩، ٤٥، ٢٦(  
ى تنميـة البلـد     اختذت ليسوتو مبادرات وطنية من أجل احلد من الفقر وحرصاً عل            -٢٨

  . تزال هذه املبادرات يف صميم جدول أعمال احلكومة وال. اقتصادياً
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حمل الورقـة   ] ٢٠١٦/١٧-٢٠١٢/١٣[وحتُل اخلطة الوطنية االستراتيجية للتنمية        -٢٩
وستكون اخلطة الوطنيـة،    . االستراتيجية للحد من الفقر وإطار العمل الوطين املؤقت للتنمية        

تراتيجية للحد من الفقر وإطار العمل الوطين املؤقت للتنمية، استراتيجيةً          مثلها مثل الورقة االس   
وُيتوقَّع أن تـؤدي اخلطـة      .  على مدى السنوات اخلمس املقبلة     ٢٠٢٠لتنفيذ الرؤية الوطنية    

واألهـداف  . الوطنية االستراتيجية للتنمية إىل احلد من الفقر وحتقيـق التنميـة املـستدامة            
من هذه اخلطة الوطنية هي السعي إىل حتقيق منو اقتصادي مرتفع يؤدي            االستراتيجية املتوخاة   

إىل إنشاء فرص عمل ويتقاسم مثاره اجلميع، وتطوير اهلياكل األساسية البالغـة الـضرورة،              
وحتسني قاعدة املهارات وزيادة اعتماد التكنولوجيا وتقوية القاعدة الالزمة لالبتكار، وحتسني           

ريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز، واحلد من حالـة          اخلدمات الصحية ومكافحة ف   
الضعف، وعكس اجتاه التدهور املناخي والتكيُّف مع تغري املناخ وتعزيـز الـسلم واحلكـم               

  . الدميقراطي وبناء مؤسسات فعالة
 واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، أُهنـي       ٢٠٢٠ولتقييم ما إذا كان البلد سيحقق رؤية          -٣٠

 كجزء من آلية استعراض النظراء األفريقية، وخلُـص         ٢٠١٠ طري شامل يف عام   استعراض قُ 
احلوكمة؛ والسالم واالسـتقرار    : االستعراض إىل أن ليسوتو حققت تقدماً يف اجملاالت التالية        

السياسي؛ واملساواة بني اجلنسني؛ والتصدي للضعف االجتماعي؛ وتوسيع قطاعات إنتاجيـة      
الصادرات؛ وإقامـة العـدل     / والتعدين وزيادة كبرية يف التجارة     جديدة كالصناعة التحويلية  

خاصة بواسطة آليات بديلة حلل املنازعات؛ وارتفاع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة وتنمية            
ومن التحديات الرئيسة اليت ال بـد مـن         . املوارد البشرية وزيادة التغطية باخلدمات الصحية     

مة واملساءلة عليها، وحل الرتاعات، والتدهور البيئي، وفريوس        التصدي هلا توفري اخلدمات العا    
نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز، والتقدم التكنولوجي وحتقيق منو اقتـصادي مرتفـع             

وقد مت بيان هذه التحـديات      . ومستدام يتقاسم مثاره اجلميع حبيث يؤدي إىل احلد من الفقر         
  .ية للتنميةمجيعها يف اخلطة الوطنية االستراتيج

، فإن ٢٠١٣ وحسب تقرير ليسوتو عن حالة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام           -٣١
ليسوتو يف طريقها إىل حتقيق األهداف املتعلقة بتعميم التعليم االبتدائي وتعزيز املساواة بـني              

. ٢٠١٥ عاماجلنسني ومتكني املرأة بينما لن تتمكن ليسوتو من حتقيق األهداف املتبقية حبلول             
وشاركت ليسوتو مع بلدان أفريقية أخرى يف وضع ورقة موقف من جدول أعمال التنمية ملا               

أما اجملاالت اليت يتركز عليها االهتمام بوجه خاص فهي األمـن الغـذائي             . ٢٠١٥ بعد عام 
ومن االستراتيجيات اليت سُتـستخدم     . والتعليم والصحة والدميقراطية وبناء مؤسسات فعالة     

للمضي قدماً يف تنفيذ جدول أعمال التنمية املذكور زيادة نقل التكنولوجيـا املبتكـرة         أيضاً  
  . وحتقيق التحول االقتصادي اهليكلي وإنشاء شراكات استراتيجية وحتقيق منو شامل للجميع

ويف حماولة للمسامهة يف التخفيف من الفقر، ُوضع مشروع سياسة وطنية للتنميـة               -٣٢
يزال املشروع يف انتظـار موافقـة        خلطة الوطنية للتنمية االستراتيجية وال    االجتماعية لتنفيذ ا  
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ويتناول مشروع السياسة الوطنية هذا حقـوق اجملموعـات الـضعيفة           . جملس الوزراء عليه  
من منظور التنمية االقتصادية بعكس هنج الرفاه االجتمـاعي         ) األطفال واملسنون واملعاقون  (

وحاملا يتم اعتماد هذه السياسة، فإهنا سُتهيئ       . ن على احلكومة  يعاجل اتكال املستفيدي   الذي ال 
إطار العمل لتلبية خمتلف االحتياجات اإلنسانية مع التركيز بوجه خاص على احلـؤول دون              
املعاناة من الضعف واحلرمان وعلى احلد من الفقر وبناء قدرة الفقراء إعالة أنفسهم بأنفسهم              

وقد شارف مشروع اخلطة االستراتيجية لتنفيذ    . ج االجتماعي وعلى إزالة العوائق أمام االندما    
  .السياسة املذكورة على االكتمال

لذلك، زادت احلكومة،   . وتعاين الفئات الضعيفة من الفقر معاناة شديدة إىل حد ما           -٣٣
           يف إطار االضطالع مبسؤوليتها االجتماعية، مبلغ املسامهة يف صـندوق معاشـات املـسنني             

            دوالراً بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية لكـل شـخص يف الـسنة             ٤٧ إىل   ٤٣من  
وعلى املنوال ذاته، أعيَد النظر يف منحة الطفل اليت أصبحت ُتحسب وفق            . ٢٠١٤/١٥املالية  

 دوالراً ٣٤عدد األطفال يف كل أسرة معيشية بينما كان ُيدفَع يف السابق مبلغ موحد قـدره          
حتـصل  :  الواليات املتحدة األمريكية لكل أسرة معيشية، وطريقة حساهبا كالتايل         بدوالرات

 دوالراً كل ثالثة أشهر، وحتصل األسرة اليت        ٣٤األسرة اليت لديها طفل أو طفالن على مبلغ         
 دوالراً كل ثالثة أشهر؛ وحتصل األسرة اليت لديها         ٥٧لديها ثالثة إىل أربعة أطفال على مبلغ        

وهذه املبالغ ُتمكِّن األسـر     .  دوالراً كل ثالثة أشهر    ٧١لى األقل على مبلغ     مخسة أطفال ع  
  .املعيشية من تلبية احتياجات األطفال األساسية

وتقدم وزارة التنمية االجتماعية منحاً دراسية من خالل برنامج املـنح الدراسـية               -٣٤
ألطفال ضعاف احلـال يف     ويدفع برنامج املنح عن اليتامى وا     . لليتامى واألطفال ضعفاء احلال   

املدارس الثانوية املسجلة لدى وزارة التعليم نفقات التسجيل والدراسة والكتب واملستلزمات           
وجيـب أن يكـون مجيـع       . املدرسية ونفقات السكن والغذاء واالمتحانات، عند االقتضاء      

الربنامج وحظي  . األطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر عند بداية االستفادة من الربنامج           
             وغطـى الـدعم املـايل      . بدعم من الصندوق العاملي سينتهي خالل السنة املالية اجلاريـة         

             الذي قدمه الصندوق نفقات مستلزمات النظافة والبـدالت املدرسـية لفائـدة األطفـال             
                 ويتفـاوت عـدد األطفـال املـستفيدين    . حيث إن هذه النفقات غري مشمولة بالربنـامج      

             ، وأغلبهم مـن تالميـذ املـستوى الثـانوي،          ٢٠١٠ هذه اخلطة منذ عام    من الدعم وفق  
ــو ــى النح ــ عل ؛ ١٩ ٧٦٤-٢٠١٢؛ و٢٠ ٣٠٠-٢٠١١؛ و٢٧ ١١٥-٢٠١٠: ايلالت

ومن املتوقع أن يرتفع عدد األطفال املستفيدين       . ١١ ١٣٤-٢٠١٤؛ و ١١ ٤٥٨-٢٠١٣و
 تنفيذ إجراء رسوم الترشيد اخلاصة باملدارس ألن بعض املـدارس           من الربنامج من جديد بعد    

وهناك أيضاً ست مدارس خمصصة لألطفـال       . تفرض رسوماً مرتفعة وألن التغطية احنسرت     
ذوي االحتياجات اخلاصة حتظى بدعم الربنامج فيما يتعلق بنفقات السكن والغذاء ومل حتدَّد             

  .سن دنيا لبدء االستفادة من الربنامج
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وتقترح السياسة الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز اتباع             -٣٥
. هنج متعدد القطاعات يف التصدي ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية املكتـسبة واإليـدز             

وُيعترب انعدام األمن الغذائي والفقر والتفاوت اهليكليان من العوامل اليت تعرِّض الناس لإلصابة             
ويف هذا الشأن، قُدمت املـساعدة للنـاس،        . فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز     ب

وأُنشئت جمموعات  . خاصة يف األرياف النائية، بتوفري األمسدة هلم لتحسني حماصيل بساتينهم         
  .دعم ترصد هذه الربامج وحترص على استمرار تنفيذها يف القرى

دين، تنظم احلكومة حالياً محالت توعيـة بـشأن         وبالتعاون مع منظمات اجملتمع امل      -٣٦
أساليب مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة والتصدي له من قبيل ختان الـذكور              

وقد كان الستحداث مبادئ توجيهية خبصوص منـع  . ومنع انتقال املرض من األم إىل الطفل      
رضيع عظيم األثـر يف التـصدي       انتقال املرض من األم إىل الطفل واحلزمة اخلاصة باألم وال         

  .لفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز
وبفضل حساب مواجهة حتديات األلفية، استفادت احلكومة من متويل أعمال جتديد             -٣٧

وزادت وزارة الـصحة أجـور      . املراكز الصحية إىل جانب إنشاء مراكز صحية جديـدة        
األرياف النائية كوسيلة الستبقائهن مـن أجـل        املمرضات العامالت يف املراكز الصحية يف       
  .ضمان سهولة الوصول إىل اخلدمات الصحية

، وقعت وزارة العمل مع مجهورية جنوب أفريقيـا         ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين ويف    -٣٨
والغرض من مذكرة التفاهم تلك، إىل      . على مذكرة تفاهم بشأن التعاون اخلاص باليد العاملة       

 تنظيم ومعاجلة املشاكل املتعلقة بالعمال املهاجرين شبه املهرة من          جانب أغراض أخرى، هو   
وتتناول مذكرة التفاهم أيضاً مسائل تتعلق حبل املنازعات واحلوار         . ليسوتو إىل جنوب أفريقيا   

. االجتماعي ودفع تعويضات على األمراض املهنية وجماالت التعاون املمكنة بـني البلـدين            
عُّن موضوع تعويض مواطين باسوتو الذين تعرضوا إلصـابات يف          وتتناول مذكرة التفاهم بتم   

  .أماكن عملهم
ويف . وقد حّسنت احلكومة خدمات اإلمداد باملياه واإلصحاح يف احلواضر واألرياف      -٣٩
، بدأت أشغال بناء سد ميتولونغ وما يرافق ذلك من هياكل أساسية لتوفري املـاء          ٢٠٠٨عام  

 والصناعي يف ماسريو واملدن اجملاورة هلـا وهـي رومـا            الصاحل للشرب لالستخدام املرتيل   
وقد شارفت األشغال على االنتهاء حيث مت الفروغ متاماً مـن           . ومازينود ومورجيا وتياتيانينغ  

تنفيذ املرحلتني األوىل والثانية من بناء اهلياكل األساسية املتقدمة، وأُكملت أشغال بناء السد             
 يف املائة   ٩٥يف املائة، وأشغال بناء حمطة معاجلة املياه بنسبة          ٧٥وحمطة ضخ املاء اخلام بنسبة      

وباإلضافة إىل ذلك، وضمن املرحلة     .  يف املائة  ٩٠وإقامة أنظمة نقل املياه باجتاه املصب بنسبة        
، مت إمداد سبع قرى     ٢٠٠٩األوىل من أشغال اإلمداد باملياه واإلصحاح، اليت أُكملت يف عام           

وضمن املرحلة الثانية   . ملياه باملاء الصاحل للشرب ومبرافق اإلصحاح     تقع يف منطقة ُمستجمع ا    
 مدرسة بشبكات ١٣ قرية و  ٧٩من نفس األشغال، اليت طُلب تقدمي عطاءات بشأهنا، ستزوَّد          
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 ٩١د  ياه املوجودة فيها، بينما ستزوّ    جديدة لإلمداد باملياه أو سيتم حتسني شبكات التزويد بامل        
 ُمستجَمع املياه مبرافق اإلصحاح أو ستتم إعادة تأهيـل تلـك             مدرسة يف منطقة   ١٨قرية و 

ومن املتوقع أن ُيشرع يف تنفيذ املرحلة الثانية مـن أشـغال التزويـد بامليـاه                . املرافق فيها 
  .٢٠١٦واإلصحاح يف منتصف عام 

، وقعت ليسوتو ومجهورية جنوب أفريقيا على اتفاق ثنائي بـشأن           ٢٠١١ويف عام     -٤٠
ة من مشروع تزويد هضاب ليسوتو باملياه يف منطقة موكوتلونغ والذي يشتمل            املرحلة الثاني 

ومن الفوائـد الـيت     . ٢٠١٤مارس  /آذارومت رمسياً تدشني السد يف      . على بناء سد بوليهايل   
سيعود السد هبا على اجملتمع احمللي إحداث فرص عمل وإنشاء مراكز صحية وبناء هياكـل               

  . هرباء، إىل جانب فوائد أخرىأساسية طُرقية والربط بشبكة الك
وإذ تواصل اجملتمعات احمللية منوها، خاصة يف احلواضر، تواصل احلكومة مواجهـة              -٤١

وتواصل احلكومة توفري املرافق    . التحدي املتمثل يف زيادة اإلمداد باملياه ومرافق اإلصحاح معاً        
  . بني احلواضر واألريافاألساسية يف األرياف على سبيل األولوية إىل جانب تضييق الفوارق

، شرعت وزارة التعليم والتدريب، بفضل الدعم املايل الذي قدمته          ٢٠١١ويف عام     -٤٢
اليونيسيف، يف وضع سياسة وخطة استراتيجية لتوفري الرعاية والنماء املتكاملني يف الطفولـة             

 الـوزراء يف    وقد حظيت هذه السياسة واخلطة االستراتيجية مبوافقة جملس       . املبكرة يف ليسوتو  
وتعطي السياسة أولوية كربى لنمـاء األطفـال ولتعلـيمهم          . ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

ويبلغ . وصحتهم وتغذيتهم ونظافتهم ومحايتهم منذ احلمل وإىل غاية السنة اخلامسة من العمر           
 طفالً، ويبلغ عدد ٦ ١٦٨ فصالً من فصول االستقبال حالياً ٢٤٧عدد األطفال املسجلني يف 

 فصالً يف املراكز    ٢ ١٥٠ طفالً ويبلغ عدد املسجلني يف       ٥٨٤ فصالً مرتلياً    ٥٧سجلني يف   امل
  .  طفال٦١ً ٠١٣التعليمية 

ولتحسني نظام التعليم ورفع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة، مت توفري مواد التدريس   -٤٣
.  األريـاف النائيـة    والتعلم باجملان وتوفري مدرسني ُجدد ومؤهلني وبناء مدارس جديدة يف         

ومن . وأُنشئت فصول دراسية إضافية يف املدارس املوجودة لضمان تيسري االلتحاق باملدرسة          
مجلة اإلجراءات األخرى اليت اتُّخذت إدماج األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف            

   .، بناء مدارس تراعي احتياجات ذوي اإلعاقة٢٠١١املدارس االبتدائية ومنذ عام 
             ونظمت مفتشية وزارة التعليم والتدريب محلة لنشر قـانون التعلـيم الـصادر يف               -٤٤
وهدفت احلملة إىل تأهيل املدّرسني فيما خيص أحكام القانون         .  على نطاق واسع   ٢٠١٠عام  

فاملنهج املتكامل اجلديد أكثر    . الذي اسُترشد به وكان مؤثراً يف وضع املنهج الدراسي اجلديد         
ستجابة الحتياجات البلد ألنه ال يرمي إىل ضمان اكتساب األطفال املعـارف واملهـارات              ا

ويقّوي املنهج مهارات اإلملام بـالقراءة      . فحسب وإمنا إىل متكينهم من تطبيقها داخل حميطهم       
  . والكتابة واحلساب ويتضمن تقييماً متكامالً ومتواصالً للمتعلمني على مدار السنة
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إذ . دل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز يف ارتفاع         وال يزال مع    -٤٥
 سنوات أن معدل اإلصابات اجلديدة  ٣تبّين من استقصاء الصحة الدميغرافية الذي ُيجرى كل         

ومن التحديات املطروحـة أن للـسلوك       . بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة يرتفع ببطء      
وُتـَشن  . ف واملعتقدات التقليدية الراسخة اليت يصعب تغيريها      اجلنسي جذور عميقة يف املواق    

. محالت متواصلة لتثقيف عامة الناس بشأن فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليـدز            
وجيري تنفيذ اخلطة االستراتيجية الثالثية املنقحة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز            

  .٢٠١٤لعام 
ها من حتديد األسباب الرئيسية وراء حـدوث        ات احلكومة وشركائ  اسومكّنت در   -٤٦

أما التحدي الراهن فيتمثـل يف      . إصابات جديدة ومن وضع استراتيجيات وقائية أكثر فعالية       
تشديد وتنفيذ االستراتيجيات الوقائية احملددة اهلدف والقائمة على أدلة مع التركيز على تعدد             

ل الطيب على حنو صحيح ودائم وعلى توفري التربية اجلنسية          الشركاء اجلنسيني واستخدام العاز   
  . للشباب وختان الذكور والتمييز بني اجلنسني والفئات السكانية املعنية والعمال املهاجرين

وال تزال ليسوتو تواجه حتديات من قبيل الفقر وانعدام األمن الغذائي بسبب تدهور               -٤٧
ومن أجل التغلب على هذه التحديات، خصـصت        . اإلنتاج الزراعي وارتفاع معدل البطالة    

 دوالراً بـدوالرات الواليـات      ٩ ٧٥٦ ٠٩٧وزارة الزراعة واألمن الغذائي ميزانية تفوق       
البذور واألمسدة  (املتحدة األمريكية لتدخالت أمهها توفري مدخالت زراعية مدعومة حكومياً          

 بالعمليات امليكانيكية مـن     والقيام) ومبيدات األعشاب الضارة ومبيدات احلشرات والكلس     
ومتّول مديرية الشؤون اإلنسانية يف اجلماعة    .  يف املائة  ٥٠احلرث إىل احلصاد بكلفة أقل بنسبة       

األوروبية برنامج الطوارئ واملرونة الذي تنفذه منظمة األغذية والزراعة، وهو عبـارة عـن              
ـ      ١٨ ٥٠٠برنامج مدته ثالث سنوات ملساعدة       وفري املـدخالت    أسرة معيشية عن طريق ت

الزراعية هلا ومتكينها من اكتساب املعرفة بالتكنولوجيات الزراعية وذلك هبـدف مـساعدة             
اجملتمعات احمللية على التكيف مع تغري املناخ وبناء مرونتها حىت تزداد قدرهتا علـى حتمـل                

نة ويشجع الربنامج أيضاً الزراعة احلافظة للموارد وحتـسني البـست         . الصدمات يف املستقبل  
  . والتغذية املرتليتني يف مجيع مقاطعات البلد العشر

: ٩٧ التوصية   - ٣٣،  ٣٢،  ٣٠،  ١٥،  ١٤،  ٨: ٩٦التوصية  (حقوق املرأة     -دال  
٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ١٥(  
، ٢٠١١ففي عام   . كثرياً ما تقع النساء ضحية االجتار بالبشر بسبب ضعف طبيعتهن           -٤٨

جتار باألشخاص الذي يرمي إىل منع مجيع أشـكال االجتـار           سن الربملان قانون مكافحة اال    
وينص القانون أيضاً على إنشاء مراكز رعاية يف        . واملعاقبة عليها ويقتضي اعتماد تدابري محاية     

ويقتضي أن توفر تلك املراكز املأوى والرعاية الصحية واملشورة وخدمات          . مجيع أحناء البلد  
ادي األساسي مؤقتاً لرعاية األطفال ضحايا االجتار وإعادة        إعادة التأهيل إىل جانب الدعم امل     
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ويوفر القانون احلماية لضحايا االجتار من املالحقـة        . إدماج الضحايا من البالغني يف أسرهم     
. القضائية على أفعال خماِلفة للقانون يكونون قد ارتكبوها كنتيجة مباشرة خلضوعهم لالجتار           

الدائمة كبديل قانوين عن نقلـهم ألن الـضحايا عنـدما           وُيمنح الضحايا األجانب اإلقامة     
يدخلون البلد بصورة غري قانونية ورغماً عنهم، سيساعدون يف عملية مالحقة اجلناة كشهود             

  . عيان
وقد ُوضع مشروع لوائح تنظيمية تتعلق مبكافحة االجتار تنص على إعادة الـضحايا               -٤٩

مسائل اإلعادة إىل الـوطن وإعـادة التـوطني         والغاية من هذه اللوائح تنظيم      . إىل أوطاهنم 
وهي تنص على أنه يتعني على احلكومة، من خالل وزارة الشؤون اخلارجيـة، أن              . واإلقامة

  . تسّهل عملية اإلعادة إىل الوطن عند انتهاء القضية أو بعد أن يكون الشاهد قد أدىل بشهادته
 الشؤون اخلارجيـة فريقـاً مـن        ويف حماولة لتنفيذ القانون املذكور، تترأس وزارة        -٥٠

وتتمثل واجبـات الفريـق     . قطاعات عدة ملكافحة االجتار على الصعيد الوطين يلتقي شهرياً        
املذكور األساسية يف إرشاد وترؤس تنفيذ خطة إدارة اهلجرة يف ليسوتو اليت تـشتمل علـى                

العمـل  وقد وضعت هذه اهليئة إطار العمـل وخطـة    . االجتار باألشخاص وهتريب البضائع   
وفيما يتعلق باملقاضـاة، مت     . ٢٠١٦ و ٢٠١٤الوطنيني ملكافحة االجتار للفترة ما بني عامي        

االنتهاء من التحقيقات يف مثاين قضايا َمثُل يف مخس منها املتهم أمام احملكمة وقد كان حمتجزاً                
دانـت  على ذمة التحقيق؛ وال تزال احملاكمة جارية يف قضيتني، ومت البت يف قضية واحدة وأ              

  . احملكمة االبتدائية املتهم رغم أن حمكمة االستئناف أبطلت احلكم
وأقامت احلكومة شراكة مع منظمات اجملتمع املدين إلدارة مراكز الرعاية لكي تقدم              -٥١

 موظفاً على ٢١، دربت وزارة التنمية االجتماعية ٢٠١١مارس /ويف آذار. املساعدة للضحايا
ومن التدخالت األخرى إقامة شراكات مع      . يل على ضحاياه  تعريف التهريب والتعرف األو   

منظمات اجملتمع املدين والشبكات اجملتمعية احمللية من أجل التصدي لالجتار بالبشر عن طريق             
وتنفذ وزارة الشؤون اجلنسانية برامج     . شن محالت توعية مكثفة على صعيد اجملتمعات احمللية       

وتنظم وزارة الشؤون اجلنـسانية     . مع وزارة الشرطة  للتوعية باالجتار باألشخاص يف شراكة      
أيضاً عمليات توعية مشتركة مع مصلحة شرطة جنوب أفريقيا يف املدن والقرى على طـول               

وتنظمان أيضاً محالت يف مواقف احلافالت ومراكز التسوق الستهداف         . احلدود بني البلدين  
رنامج املـرأة والقـانون يف ليـسوتو        وميول االحتاد األورويب أيضاً ب    . أعداد غفرية من الناس   

اجلنوب األفريقي من أجل تيسري تنفيذ القانون عن طريق التوعية وزيادة اإلعـالم باملـسائل               
  . واالجتار املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس

ونظمت وزارة الشؤون اجلنسانية محالت توعية يف مجيع املقاطعات العشر يف ليسوتو    -٥٢
 على نطاق واسع بقانون األهلية القانونية لألشخاص املتزوجني الصادر يف           من أجل التعريف  

، نظمت الوزارة سلسلة من     ٢٠١١وبعد عقد انتخابات احلكومة احمللية يف عام        . ٢٠٠٦عام  
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ونتيجة لتلك التجمعات، بدأت عامة الشعب تقدر شيئاً        . التجمعات العلنية يف اجملالس احمللية    
  . ى هبا القانون املذكورفشيئاً التطورات اليت أت

 مثل منظمة املرأة والقـانون يف ليـسوتو اجلنـوب           وقامت منظمات اجملتمع املدين،     -٥٣
األفريقي واحتاد احملاميات، بترمجة وتبسيط لغة القانون بالعامية احمللية وبتيسري نشره على نطاق   

وعقدت املنظمة املذكورة سلسلة من برامج الدعوة يف خمتلـف          . واسع يف صفوف املواطنني   
 كاملصارف، بغرض التوعية بأحكام القانون اليت أرجاء البلد لفائدة أصحاب املصلحة املعنيني، 

تصون املركز االقتصادي للمرأة، حىت يكون بإمكان النساء طلب احلصول علـى قـروض              
  . وإبرام عقود دون موافقة أزواجهن

قائم على نوع ال، اعتمدت ليسوتو خطة العمل الوطنية إلهناء العنف     ٢٠١١ويف عام     -٥٤
 خطة العمل الوطنية إىل احلد من حاالت العنف القائم علـى            اجلنس املوجه ضد املرأة وترمي    

وهي تشجع أيضاً صدور التشريعات وتنظيم محالت       . نوع اجلنس والقضاء عليه ومنع وقوعه     
يف شكل حلقات عمل تدريبية وجتمعات علنية، وتشجع إشراك الوكاالت املكلفـة بإنفـاذ              

ومت . يا العنف القائم على نوع اجلنس     القانون وجهاز القضاء على اإلسراع يف الفصل يف قضا        
وتعـرِّف تعليمـات    . إصدار تعليمات جديدة تتعلق بصياغة مشروع قانون العنف املـرتيل         

  . الصياغة العنف املرتيل وتوفر محاية شاملة من العنف الذي حيدث داخل املرتل
 ويتم التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس عرب تنظـيم دورات تدريبيـة لبنـاء                -٥٥

 ولفائدة موظفي القـضاء واملـدعني       والشؤون اجلنسانية القدرات لفائدة وحدة محاية الطفل      
العامني والقادة والزعماء التقليديني والدينيني فيما خيص القضايا اجلنسانية وحقوق اإلنـسان            

  . وكيفية إدارة قضايا العنف القائم على نوع اجلنس
عامة اجلمهور بشأن العنف القائم على نوع       وتقوم وزارة الشؤون اجلنسانية بتثقيف        -٥٦

وتبلغ احلمالت أوجها أثناء األيام الستة عشر ملناهضة العنف القائم على           . اجلنس طيلة السنة  
وتعزيزاً هلذه احلملة، ينفّذ موظفو إدارة الشؤون اجلنسانية أنشطة شىت تـشتمل            . نوع اجلنس 

وتستخدم وحـدة محايـة     . ياف النائية على محالت يف احلافالت اليت تنقل الركاب إىل األر        
 ومنظمات اجملتمع املدين مثل منظمة املرأة والقـانون يف ليـسوتو            والشؤون اجلنسانية الطفل  

اجلنوب أفريقي برامج اإلذاعة والتلفزيون كأداة لتثقيف عامة اجلمهور خبصوص العنف الذي            
  . ميارس على املرأة ولتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

وتنفذ إدارة الشؤون اجلنسانية برناجماً لدعم من بقوا على قيد احلياة إثـر التعـرض                 -٥٧
 تنفيـذ بـرامج للعدالـة       والشؤون اجلنسانية للعنف املرتيل بينما تواصل وحدة محاية الطفل        

. التصاحلية لفائدة من تعرضوا للعنف املرتيل ومعلومات عن العنف القائم على نوع اجلـنس             
ارة، من خالل ما تنظمه من محالت توعية وجتمعات علنية، عامة اجلمهور على             وتشجع الوز 

إبالغ قادة اجملتمعات احمللية حباالت العنف القائم على نوع اجلنس حىت لو مل يكن الشخص               
  . متضرراً منها ضرراً مباشراً وسيساعد هؤالء القادة بدورهم يف إبالغ الشرطة بتلك احلاالت
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رمية السنوي الصادر عن مصلحة الشرطة اخليالـة يف ليـسوتو،           وحسب تقرير اجل    -٥٨
 يف الفترة    يف السنة  ١ ٦٥٠ و ١ ٥٠٠يتراوح عدد االعتداءات اجلنسية اليت أُبلغ عنها ما بني          

وُيعرض على احملاكم حنو الثلث من جمموع احلاالت املبلغ         . ٢٠١٤ إىل عام    ٢٠٠٩من عام   
السبب يف ذلك إىل أن إدارة الـشؤون اجلنـسانية          عنها؛ لذا فإن معدل اإلدانة ضئيل ويعود        

تؤدي دور الوساطة بني األطراف، بينما يفقد الضحايا االهتمام بالقضية يف حاالت أخـرى              
  . ويقررون وقف الدعوى

 على أحكام ختص مجيع حـاالت       ٢٠١٠وينص قانون العقوبات الذي ُسّن يف عام          -٥٩
ري أن هذا القانون ال يوفر محاية شاملة من العنـف  غ. االعتداء بالضرب مبا فيها العنف املرتيل 

وسيتم تصحيح النقائص الـيت     . الذي حيدث داخل املرتل ألنه يوفر احلماية من املنظور العام         
  . تشوب قانون العقوبات عن طريق سن القانون املتعلق بالعنف املرتيل

ة النساء املتزوجات يف    وفيما يتعلق بقضايا عدم التمييز ومتكني املرأة، أصبح باستطاع          -٦٠
ليسوتو احلصول على األراضي والتصرف فيها بوصفها مورداً منتجاً وذلك بفضل سن قانون             

ويرمي القانون إىل ضمان أن يتم ختصيص األراضي على أسـاس           . ٢٠١٠األراضي يف عام    
وعالوة على ذلك، يضمن القانون املذكور قياَم تطبيقـه علـى احتـرام             . اجلدارة واحلاجة 

صية كل حالة على حدة ومينح النساء األراضي عن طريق إدراج نص حمدد يـبني أن                خصو
وهذا تـدبري مـن     . عقد امللكية مشترك بني األزواج املتزوجني حتت نظام امللكية املشتركة         

التدابري اإلجيابية اليت اختذهتا ليسوتو لضمان النهوض باملساواة بني اجلنسني وحصول النـساء             
  . يت حيصل عليها الرجالعلى نفس احلقوق ال

 النساء احلـق يف طلـب      ٢٠١١ومينح قانون بطاقات اهلوية الوطنية الصادر يف عام           -٦١
 من القانون املذكور    ١٤ و ١٣وتنص املادتان   . احلصول على بطاقة هوية دون إذن أزواجهن      

على أن أي مواطن من مواطين ليسوتو، يبلغ السادسة عشرة من العمر، مؤهل للحصول على               
  . بطاقة هوية عندما يقدم شهادة ميالده أو شهادة جتنيسه أو تصريح إقامة مفتوح

 يف املائة كنسبة لتمثيل النساء يف انتخابات احلكومات احمللية يف         ٥٨وحققت ليسوتو     -٦٢
جل االحتفاظ بثلث جمموع عدد املقاعـد   بفضل نظام احلصص الذي ُوضع من أ ٢٠٠٥عام  

وبسبب التحديات اليت نشأت عن هذا النمـوذج        . املرشحات فقط يف اجملالس احمللية للنساء     
ألنه يشكل متييزاً يف حق الرجال، استهدفت ليسوتو منوذجاً يقارب املناصفة من خالل قانون              

 الذي ينص على أن ُتترك للنساء       ٢٠١١الصادر يف عام    ) تعديل(انتخابات احلكومات احمللية    
 يف املائة ٤٩وكانت النتيجة أن بلغ متثيل النساء . ليةمقاعد خاصة يف انتخابات احلكومات احمل

وقد كان هذا النموذج ضرورياً إلعمال حقوق النساء يف امليدان السياسي           . يف اجملالس احمللية  
وُنظمت أيضاً محلة مكثفة للـدعوة إىل املـساواة يف          . على قدم املساواة مع حقوق الرجال     

 حقل السياسة وصنع القـرار نظمتـها احلكومـة        التمثيل واملشاركة بني النساء والرجال يف     
  . واملنظمات غري احلكومية
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وحققت ليسوتو تقدماً كبرياً يف جمال املساواة بني اجلنسني وكانت رتبتـها علـى                -٦٣
فمشاركة اإلناث يف   . مؤشر املساواة بني اجلنسني أفضل من رتبتها على مؤشر التنمية البشرية          

ومن اإلجنازات البارزة اليت حتققت مؤخراً صدور قـانون         . رالتعليم أكرب من مشاركة الذكو    
 الذي يقتضي أن يعقب اسم كل رجل اسم امرأة يف لوائح            ٢٠١١انتخابات اجلمعية الوطنية    

وإذ بدأ العمل بنظام احلصص، تزايـد عـدد         . التمثيل النسيب اليت تضعها األحزاب السياسية     
 اجملالس احمللية مثلمـا تـبني مـن انتخابـات           ونسبة اإلناث يف الربملان وجملس الوزراء ويف      

  . احلكومات احمللية واالنتخابات الوطنية
، صار التمثيل حسب نوع اجلنس ومناصب القيادة وصنع القـرار   ٢٠١٢ومنذ عام     -٦٤

 رجالً يف اجلمعية الوطنية؛ مخس نـساء مـن      ٨٧ امرأة مقابل    ٣٣: موزعة على النحو التايل   
وزراء، أربع نساء من بني سبعة نواب وزراء؛ تسع نساء مـن             عضواً يف جملس ال    ٢٣جمموع  
 أميناً رئيسياً؛ ست نساء من      ٢٥ عضواً يف جملس الشيوخ؛ سبع نساء من جمموع          ٢٥جمموع  
 ١٤ قاضياً وهناك امرأة تشغل منصب قاضية القضاة؛ ومخس نساء مـن بـني               ١٢جمموع  

ستقلة لالنتخابات؛ وتشغل امـرأة     سفرياً؛ وامرأة واحدة من ضمن ثالثة أعضاء يف اللجنة امل         
. منصب رئيسة ديوان الشكاوى داخل جهاز الشرطة وامرأة أخرى منصب أمينـة املظـامل             

  .٢٠١٠ويتبّين من هذه اإلحصاءات أن حتسناً طفيفاً قد حدث منذ عام 
الصحة اإلجنابية تركز على األمومة اآلمنة ومنـع        بووضعت احلكومة برامج خاصة       -٦٥

نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز مـن األم إىل الطفـل وعلـى صـحة               انتقال فريوس   
          ومن السياسات الرئيسية اليت اعُتمدت يف هذا الشأن السياسة الوطنيـة للـصحة            . املراهقني

 اليت ترمي إىل احلد من احلاالت املرضية واملعاناة اإلنسانية يف صـفوف أفـراد               ٢٠١١لعام  
الفوارق يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية وتقوية ركائز نظام          الباسوتو وإىل تضييق    

ومن السياسات األخرى السياسة الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية            . الصحة
 ٢٠١٥/٢٠١٦ و ٢٠١٢/٢٠١٣املكتسبة واإليدز واخلطة الوطنية االسـتراتيجية املنقحـة         

ـ                    ريوس نقـص املناعـة البـشرية املكتـسبة        وخطة العمل الوطنية اخلاصة باملرأة والفتاة وف
وترمي مجيعها إىل تقوية خدمات الرعاية الصحية وحتسني قـدرة          . ٢٠١٧-٢٠١٢واإليدز  

األطفال على البقاء على قيد احلياة وخدمات التغذية وتقوية جهود الوقايـة مـن اإلصـابة                
بني هبما وعالجهم، وحتسني نسبة     بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز ورعاية املصا       

  . النجاح يف عالج مرض السل إىل جانب حتسني الوقاية من األمراض غري السارية
وهو يرمي إىل احلد من عدد حاالت       . ويركز برنامج األمومة اآلمنة على راحة األم        -٦٦

يف سـن   وبفضل هذا الربنامج، تعلَّـم النـساء        . الوفاة واألمراض املرتبطة باحلمل والوالدة    
 سنة من العمر، كيفية االعتناء بأجسامهن ويشجَّعن على ذلك         ٤٩ و ١٥اإلجناب، أي ما بني     

باخلضوع للفحص الطيب املنتِظم بغية حتديد ما إذا كّن يعانني من أمراض ميكـن عالجهـا                
وتتم أيضاً توعيـة    . كسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عندما يشخَّصان يف مرحلة مبكرة         
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شطة اليت تزيد من أخطار تعرضهن لألمراض إىل جانب األنشطة اليت من شأهنا أن         النساء باألن 
وتشجَّع األمهات عموماً على إرضاع أوالدهن رضاعة طبيعية طيلة       . تطيل العمر املتوقع للفرد   

  . الستة أشهر األوىل من حياة الطفل
 اإلجنابيـة   ويرمي برنامج صحة املراهقني إىل تثقيف الفتيات بشأن مشاكل الصحة           -٦٧

ويتضمن الربنـامج  . حىت يتجننب املصائب من قبيل احلمل يف سن صغرية واإلصابة باألمراض         
ويتم، من خـالل برنـامج التثقيـف        . خدمات االستشارة بشأن املسائل اجلنسية واإلجنابية     

الصحي ومهارات إنقاذ احلياة الذي ُينفَّذ يف املدارس، تعليم التالميذ كيفية احلفـاظ علـى               
ويرمي مشروع السياسة الوطنية لصحة املراهقني إىل احلد من وفيات األمهات . ام سليمةأجس

من املراهقات عن طريق زيادة املعارف يف بيولوجيا اإلجناب، ووسائل منع احلمل، واالتصال             
اجلنسي اآلمن، والوقاية من األمراض املنقولة جنسياً ومن فريوس نقـص املناعـة البـشرية               

وتدعو أيـضاً إىل مراجعـة القـوانني        .  من حاالت احلمل غري املرغوب فيه      واإليدز، واحلد 
  . والسياسات حبيث تتيح االستفادة املثلى من خدمات الرعاية الصحية اخلاصة باملراهقني

 تناولـت   ٢٠١٠وحسب دراسة أجراها صندوق األمم املتحدة للسكان يف عـام             -٦٨
ع اجلنس والنعدام األمن الغذائي يف ليـسوتو،        التقييم السريع للعنف اجلنسي والقائم على نو      

وهذا . فإن العنف الذي مياَرس على املرأة والفتاة يف ليسوتو يف ارتفاع مع غلبة العنف اجلنسي  
حيد من فرص املرأة يف التفاوض على حصول اتصال جنسي آمن ومن مث ارتفاع نسبة إصابة                

  . النساء بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة

ــل    -ءها   ــوق الطف ــية (حق           - ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢١، ٢٠، ١٧: ٩٦التوص
ــية  ، ٢٩، ٢٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥: ٩٧التوص

٤٤، ٤٠، ٣٤(  
، سنَّت احلكومة قانون محاية الطفل ورفاهه، الذي أصلح وكـّرس           ٢٠١١يف عام     -٦٩

وألغـى ذلـك    .  حبقوق الطفـل   عدة قوانني وجعلها منسجمة مع املعايري الدولية فيما يتعلق        
فذاك القانون مل يكن يعاجل     . ١٩٨٠القانون وراجع قانون محاية الطفل القدمي الصادر يف عام          

. مسألة إجراء التبين بالقدر الكايف حىت إنه مل يكن مينح احلق يف التبين ألفراد شعب الباسوتو               
أما القـانون احلـايل     . طفالوفضالً عن ذلك، مل يكن القانون القدمي يعاجل مسائل مرياث األ          

فيتناول مسألة حقوق الطفل تناوالً مناسباً ويعاجل حالة األطفال احملتاجني إىل الرعاية واحلماية             
ومشكلة االجتار باألطفال واختطافهم ومسألة الكفالة والتبين وإدارة أمالك الطفل من ِقَبـل             

  .مكتب رئيس احملكمة العليا
. كاليف تنفيذ أحكام قانون حقوق الطفـل ورفاهـه  وشرعت احلكومة يف دراسة ت   -٧٠

وتقريُر التكاليف وثيقة استراتيجية ستوضع امليزانية وينفَّذ القانون املذكور يف ضوئها وسيؤخذ  
. بعني االعتبار يف عملية تقدير النفقات على املدى املتوسط ويف وضـع امليزانيـة الـسنوية               
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 تقديرياً ملا سُينفَق علـى خـدمات التنفيـذ          وسيقدم تقرير التكاليف حلكومة ليسوتو مبلغاً     
               املذكورة يف أحكام قانون محاية حقوق الطفـل ورفاهـه علـى مراحـل طيلـة الفتـرة                 

  .٢٠١٧/٢٠١٨ إىل ٢٠١٥/٢٠١٦من 
ويف حماولة لتنفيذ قانون محاية حقوق الطفل ورفاهه، مت تبسيط لغة القانون وترمجتها               -٧١

ومت إنتاج كتيبات تتضمن أحكـام      . لكي يسُهل نشره واطِّالع الناس عليه     إىل العامية احمللية    
وقامت وزارة العدل والـسجون ووزارة      . القانون بلغة مبسَّطة ُوزعت يف خمتلف املقاطعات      

التنمية االجتماعية، بدعم مايل وتقين من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريـا             
 ١٠٠ولة، بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية مت فيها تـدريب           ومنظمة األمم املتحدة للطف   

موظف من بينهم قضاة ومدعون وموظفون يف إدارات السجون وموظفون يف مكتب رئيس             
وكان الغرض من التدريب تزويد املوظفني      . احملكمة العليا يف مجيع املقاطعات اإلدارية العشر      

وتنكب وزارة العدل حالياً على صياغة إطار       . عاليةباملهارات اليت متكنهم من تنفيذ القانون بف      
عمل تنظيمي خاص بقانون محاية الطفل ورفاهه وقواعد للمحاكمات تتضمن تفاصيل إدارية            

  .وحتدد إجراءات رمسية
وبدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة، مت إنشاء هيكل أساسي حملكمـة خاصـة                -٧٢

، كجزء من مبادرة احلكومة لتوفري بيئة رفيقة        ٢٠١١سبتمرب  /أيلولبالقاصرين يف ماسريو يف     
ويسَّرت اليونيسيف أيضاً تدريب وسطاء     . بالطفل عندما يتعلق األمر بأطفال خمالفني للقانون      

وهي تدعو إىل اعتماد آليات مترابطة تشدد على برامج تقـومي           . احملاكم يف حمكمة القاصرين   
  .وء إىل نظام القضاء اجلنائي الرمسيالسلوك وعمليات العدالة التصاحلية ِعوض اللج

، وعقب إنشاء وزارة التنمية االجتماعية، مت إنشاء ثـالث إدارات           ٢٠١٢ويف عام     -٧٣
وكُلف مدير إدارة خدمات    . إدارة خدمات الطفولة وإدارة ذوي اإلعاقة وإدارة املسنني       : هي

  .الطفولة برعاية الطفل ومحايته ومنائه
لي، تعمل احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين علـى التوعيـة          وعلى صعيد اجملتمع احمل     -٧٤

ـ                دز بالقضايا املتعلقة حبقوق الطفل ومحايته عن طريق إحياء أيام من قبيل اليوم العـاملي لإلي
 الستة عشر ملناهضة العنف الذي ميارس على املرأة والطفل ويوم           واليوم الدويل لإلعاقة واأليام   

  .فَُسح زمنية من الربامج التلفزيونية واإلذاعية هلذه التوعيةالطفل األفريقي إىل جانب ختصيص 
وتعمل وزارة التنمية االجتماعية مع مكتب رئيس احملكمة العليا على معاجلة قـضايا           -٧٥

غري . ١٩٣٥مرياث األطفال اليتامى مسترشدةً يف ذلك بإعالن إدارة األمالك الصادر يف عام             
وتقـدم إدارة التنميـة     .  يعد يليب احتياجات العـصر     أن هذا القانون قد عفا عنه الدهر ومل       

االجتماعية خدمات نفسية واجتماعية لألطفال ويسهر مكتب رئيس احملكمة العليـا علـى             
  .استخدام املوارد اليت يتركها والدا الطفل يف تلبية احتياجاته
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ومـات  ويعقد املكتب باستمرار اجتماعات علنية على صعيد اجملتمع احمللي لنشر معل            -٧٦
ويستخدم املكتب أيضاً فُـسحاً يف الـربامج        . عن مسؤولياته على مستوى القاعدة الشعبية     

 مـن   ٤٠اإلذاعية لتثقيف عامة اجلمهور بشأن وظائفه وفق ما هو منصوص عليه يف املـادة               
  .قانون محاية الطفل ورفاهه

فال ضعاف  واعتمدت وزارة التنمية االجتماعية خطة وطنية استراتيجية خاصة باألط          -٧٧
 حلَّت حمل اخلطة الوطنية االستراتيجية اخلاصة باألطفال        ٢٠١٧ و ٢٠١٢احلال للفترة ما بني     

والغاية من اخلطة االسـتراتيجية هـو       . ٢٠١٠ و ٢٠٠٦ضعاف احلال للفترة ما بني عامي       
حتسني نوعية حياة األطفال ضعاف احلال وضمان متتعهم حبقوق اإلنسان األساسية املخولـة             

التوعية وااللتـزام حبقـوق األطفـال      : تارت اخلطة مخسة جماالت ذات أولوية هي      واخ. هلم
ِضعاف احلال وباحتياجاهتم عن طريق الدفاع عنها وتعبئة اجملتمع من أجلها؛ وتقوية قـدرة              
اُألسر واجملتمعات احمللية على محاية األطفال ضعاف احلال ورعايتهم وإعالتهم؛ وتقوية احلماية     

انونية والقضائية املتوفرة لألطفال ِضعاف احلال وُألسرهم؛ وتوفري مزيد مـن           االجتماعية والق 
. اخلدمات لألطفال ِضعاف احلال وألسرهم وزيادة فرصهم يف احلصول عليها وتقوية األنظمة          

  .واخلطة املذكورة متعددة القطاعات ويتم تنفيذها على حنو ال مركزي
وينص قانون مكافحة االجتـار     . ار بالبشر واألطفال، مثل النساء، أول ضحايا االجت       -٧٨

باألشخاص على أنه إذا تعرض طفل لالجتار على يد قريب له أو شخص يقوم مبـسؤوليات                
أبوية جتاهه، فإنه جيوز للمحكمة أن متنع ذلك الشخص من القيام بأي مسؤوليات أبوية جتاه               

متنحه الرعاية اآلمنة أو أن وجيوز للمحكمة أيضاً أن تعهد بالطفل مؤقتاً إىل جهة . ذلك الطفل
ويقـضي القـانون    . تضعه يف مكان آمن يف انتظار ما سيخلص إليه حتقيق حمكمة القاصرين           

 دوالراً بـدوالرات    ١٨٧ ٩٢٦,٦٦باحلكم على اجلاين يف قضية هتريب طفل بغرامة قدرها          
ورفاهه وقد خصص قانون محاية الطفل      . الواليات املتحدة األمريكية أو بالسجن مدى احلياة      

ومن التدابري الوقائية ملكافحة هذه اجلرمية، توفري خـدمات         . باباً بأكمله لالجتار باألشخاص   
  .التثقيف ومواد التوعية املوجهة لعامة اجلمهور

. وُيعّرف قانون محاية الطفل ورفاهه الطفلَ بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة              -٧٩
وال جتـوز   . اضاة من سبع سنوات إىل عشر سنوات      وَرفع القانون سن املسؤولية اجلنائية واملق     

 سنة على ارتكاب جناية إالّ بعد أن ١٤مقاضاة أي طفل يتراوح عمره ما بني عشر سنوات و
ُيفرغ من التحقيق وُيثَبت أن الطفل قادر على التمييز بني احلق والباطل وأنـه قـادر علـى                  

  .التصرف وفقاً لذلك التمييز
الطفل ورفاهه إال عمالة األطفال اهلادفة إىل استغالهلم وُيعترب         وال حيظر قانون محاية       -٨٠

عمل األطفال استغاللياً إذا كان حيرِم الطفل من التمتع بصحة جيدة أو من احلصول علـى                
وحيظر القانون استخدام األطفال للقيام     . التعليم أو من النماء بصورة طبيعية أو يعوقه يف ذلك         

وُيحدد القانون  . صناعية وُينشئ خمالفات تترتب عنها عقوبات     بأعمال خطرية ويف األشغال ال    
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وينص أيضاً على أن ميكن اسـتخدام       .  سنة ١٥املذكور السن الدنيا لقبول عمل األطفال يف        
وُيقصد بالعمل اخلفيف األنشطة    . األطفال ابتداًء من سن الثالثة عشرة يف أداء أعمال خفيفة         

وتتماشـى  . ال تضر مبواظبته على احلضور إىل املدرسـة       اليت ال تؤثر سلباً على مناء الطفل و       
 القاضي ٢٠١٠أحكام قانون محاية الطفل ورفاهه مع مقتضيات قانون التعليم الصادر يف عام    

بتسجيل األطفال يف املدارس االبتدائية وحبماية األطفال من أن ُيزج هبم يف أي شـكل مـن                
  .ق يف التعليمأشكال العمالة اليت حتول بينهم وبني متتعهم باحل

وعلى الرغم من االلتزامات املذكورة أعاله، ال يزال الفقر والعوز ُيجربان أطفـاالً               -٨١
  .صغاراً على العمل املأجور كرعاة للمواشي أو كخدم يف املنازل

وحيظر قانون التعليم على املدرِّسني أو على أي شخص بالغ إخضاَع األطفال لعقوبة               -٨٢
 من قانون محاية الطفل ورفاهه      ١٦وتنص املادة   . ا فيها اإليذاء اجلسدي   قاسية أو غري عادية مب    

وقد ُحددت تدابري مقبولـة     . على أن لألطفال احلق يف احلماية من التعذيب واملعاملة املُهينة         
للتأديب يف املدرسة تتماشى مع حقوق اإلنسان للطفل وهي مبيَّنة يف اللوائح اجلديدة لإلدارة              

وترشد هذه اللوائح املدارس إىل ُسبل تنفيذ أحكام قـانون التعلـيم            . نيواإلشراف املدرسي 
  .وقانون محاية الطفل ورفاهه فيما يتعلق حبقوق األطفال ومستحقاهتم

 على توفري التعليم اإللزامي واجملاين وعلى    ٢٠١٠وينص قانون التعليم الصادر يف عام         -٨٣
األطفال كما ينص على معاقبـة أي مـن         ضمان املساواة يف احلصول على التعليم بني مجيع         

وحيظر القانون أيضاً املعاملة الالإنسانية . الوالدين ُيقِدم على منع طفله من الذهاب إىل املدرسة    
  .واملهينة مبا فيها إيقاع العقوبة البدنية بالطفل

 فـرع   -ولتعزيز حق الطفل يف الصحة، توفر مؤسسة األطفال ملعهد بايلور للطب              -٨٤
لرعاية والعالج لألطفال املصابني أو العائالت املصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية            ليسوتو ا 

ويشتمل هذا الربنامج على توفري املشورة لألطفال قبـل وبعـد إجـراء             . املكتسبة واإليدز 
فيـسجل األطفـال    . الفحوص للتأكد من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املكتـسبة         

لربنامج بينما ُيعاجلَ األطفال الذين ال حيملون الفريوس من املرض الذي         املصابون بالفريوس يف ا   
وحيصل األطفال املسجلون على حزمة من خـدمات الرعايـة          . يعانون منه وُيخلى سبيلهم   

تشتمل على العالج مبضاد الفريوسات العكوسة وعلى زيارات من ِقَبل أخـصائي التغذيـة              
  .وتقدمي املشورة، عند االقتضاء

لى الرغم من استمرار نشر الوعي بشأن حقوق الطفل، ال يزال االستحواذ على             وع  -٨٥
من قـانون   ) ٢(و) ١(٣٩فاملادة  . املمتلكات، وهو فعل يعاقب عليه القانون، يشكل حتدياً       

محاية الطفل ورفاهه تنص على أنه جيوز ألي من األبوين بقي على قيد احليـاة أو أي مـن                   
لطفل أو حتويلها أو التصرف فيها أن يفعل ذلك بعد أن حيصل            األقرباء يرغب يف بيع أمالك ا     

ويؤدي عدم احلصول على ذلك اإلذن إىل اإلدانـة وإىل          . على إذن رئيس احملكمة العليا أوالً     
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 دوالراً بدوالرات الواليات املتحدة كمبلغ أقصى أو باحلبس ملدة          ٥٠٠احلكم بغرامة قدرها    
  .ال تتجاوز عشرة أشهر

  )٣٩، ٣٨، ٢٧، ٤: ٩٧التوصية (دالة نظام الع  -واو  
بفضل املساعدة التقنية اليت تقدمها أمانة الكومنولث، عززت احلكومـة عمليـات              -٨٦

وبفضل ذلك الدعم، مت استعراض االستراتيجية      . مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية    
مـي مـشروع    وير. ٢٠١٣الوطنية ملكافحة الفساد ووضع مشروع قانون منع الفساد لعام          

القانون إىل تقوية اإلطار التشريعي واملؤسسي للمديرية املذكورة بغرض رفـع مركزهـا إىل              
وحيصر القانون كذلك والية مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتـصادية          . مستوى مفوضية 

يف الفساد دون إثقال كاهلها باجلرائم االقتصادية اليت ميكن أن تعاجلها مؤسسات أخـرى،              
. ومل يقدم مشروع القانون إىل جملس الوزراء بعد للموافقة عليـه          . طة، على حنو فعال   كالشر

وفضالً عن ذلك، تركز وحدة االستخبارات املالية املنشأة حديثاً على الصفقات املثرية للريبة             
  .اليت تنطوي على غسل أموال أو متويل لإلرهاب

 ٢٠١٤/٢٠١٥فساد للفترة ما بني     واالستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان ملكافحة ال       -٨٧
 مبادرة متعددة القطاعات، يشترك فيها القطاع العام والقطـاع اخلـاص            ٢٠١٨/٢٠١٩و

ولكل قطاع فيها دور حمدد بوضوح يؤديه يف مكافحة الفساد علـى مـدى      . واجملتمع املدين 
 هذه  ووضُع. اخلمس سنوات املقبلة وينتهي هبا األمر إىل أن تتحول إىل جهد مجاعي ووطين            

االستراتيجية وخطة العمل ضرورةٌ أمالها احلوار الوطين ملكافحة الفـساد الـذي ُعقـد يف               
 مشاركاً أتوا من خمتلف القطاعات امللتزمة مبكافحة        ٢٥٠ وشارك فيه حنو     ٢٠١٣يوليه  /متوز

وسيتم وضع اللمسات األخرية على الوثيقة اليت تبّين االستراتيجية وخطـة العمـل             . الفساد
غري أن هناك   . الفساد وُتنشر رمسياً لكي ينفذها أصحاب املصلحة قبل هناية هذا العام          ملكافحة  

جلان مكافحة الفساد على صعيد املقاطعات، ومنظمـة        : بعض اهلياكل القائمة بالفعل وهي    
ُتّجار ضد الفساد، وجلان نزاهة األنظمة، ومجعيات الرتاهة الطالبية، ومجيعها تصب يف مبادرة 

  . وخطة العمل الوطنيتني ملكافحة الفساد بوصفها الربنامج األمشل يف البلداالستراتيجية
 من أجل تقويـة ديـوان   ١٩٩٨وجيري حالياً تعديل قانون الشرطة الصادر يف عام         -٨٨

الشكاوى داخل جهاز الشرطة لتمكينه من إجراء التحقيقات دون احلصول علـى موافقـة              
ومن اآلليات الـيت يـستخدمها الـديوان     . ممفوض الشرطة أو الوزير، حسب الوضع القائ      

للتعريف بنفسه شنُّ محالت توعية يف مجيع أحناء البلد، وقد مت حىت اآلن شـن محـالت يف                  
وقد كانت احلمـالت    . ثالث مقاطعات من جمموع عشر مقاطعات خالل هذه السنة املالية         

           ا أفراد مـن الـشرطة     أداة إلعالم عامة اجلمهور بضرورة اإلبالغ عن املخالفات اليت ارتكبه         
  .يف حقهم



A/HRC/WG.6/21/LSO/1 

GE.14-19392 22 

 الذي منح االستقالل الـذايت      ٢٠١١وصدقت ليسوتو على قانون إقامة العدل لعام          -٨٩
مـن  ) ٣(١١٨ويطّبق هذا التشريع املادة     . اإلداري واملايل جلهاز القضاء وقّوى إدارة القضاء      

كما أن القانون ُيضفي    . فأصبح جهاز القضاء منفصالً ومستقالً عن أجهزة الدولة       . الدستور
وُيقرُّ بأن . وهو يعزز مبدأي فصل السلطات وسيادة القانون. كفاءة وفعالية على نظام القضاء

القضاء هو نصري احلقوق وهو مبثابة جهاز وساطة دستوري يف أي كفاح من أجل احلريات               
            نظـرياً ملنـصب     ويترأس كاتب احملكمة العليا إدارة القضاء فيشغل منـصباً        . املدنية واألمانة 
  .األمني الرئيسي

وكوسيلة خلفض عدد القضايا اليت يتأخر البت فيها ولتسريع إقامة العـدل، نظـم                -٩٠
االحتاد األورويب دورات تدريبية وحلقات عمل لفائدة القضاة على الوساطة امللحقة باحملكمة،      

  . كآلية بديلة من آليات حل املنازعات
.  سجيناً ٢ ٤٣٣  ل، تتسع مجيع املؤسسات اإلصالحية      ٢٠١٤ أغسطس/ منذ آب  و  -٩١

وقد خطت احلكومة خطوات واسعة يف حتسني املؤسسات اإلصـالحية هبـدف مكافحـة              
فتم حىت اآلن جتديد أربع مؤسسات إصالحية من جمموع مثاين مؤسسات           . االكتظاظ الشديد 

 من أجل تـوفري ظـروف       وجيري استبدال أنظمة املرحاض الدافق بنظام املرحاض ذي الدلو        
وجرت أعمال التجديد يف سجن ماسريو املركزي ويف املؤسـسات          . معيشية الئقة للسجناء  

 يف املائة من املعسكر املفتـوح يف        ٨٠ومت جتديد   . اإلصالحية يف الرييب وتاباتسيكا ومافيتنغ    
ليهم هبا  وهذا املعسكر املفتوح خمصص للسجناء الذين تكون مدد األحكام احملكوم ع          . مافيتنغ

ويتم تدريب الـسجناء يف هـذا   . أقصر أو الذين يوشكون على إهناء املدد احملكوم عليهم هبا     
وهناك خطط جيري تنفيذها لبناء مؤسسة إصالحية       . املعسكر على العمل يف املشاريع الزراعية     

. ٢٠١٧/٢٠١٨-٢٠١٥/٢٠١٦جديدة يف مقاطعة مافيتنغ خالل السنتني املاليتني املقبلتني         
، قامت أمانة املظامل بعمليات تفتـيش يف املؤسـسات          ٢٠١٤ و ٢٠١٣ و ٢٠١٢أعوام  ويف  

اإلصالحية واملستشفيات احلكومية ومرافق االحتجاز لدى الشرطة وزنازين االعتقال لـدى           
الشرطة العسكرية يف مجيع أحناء البلد للتأكد من أن الظروف اليت ُيحتجز فيها الـسجناء أو                

وجيـري حاليـاً جتميـع      .  احملتجزون تستجيب للمعايري الدوليـة     اليت يعيش فيها املرضى أو    
  . االستنتاجات اليت مت اخللوص إليها يف التقارير

وعلى الرغم من اختاذ تدابري لتقومي سلوك السجناء، ال يزال االكتظاظ الشديد ميثّل               -٩٢
 قبيل مشكلة يف أماكن االحتجاز ويف املؤسسات اإلصالحية ويصعب القضاء على أمراض من 

  . مرض السل
وال يزال الفساد أحد العوامل الغالبة اليت تعيق التنمية ألن مبادئ احلكـم الرشـيد                 -٩٣

تقوية "وميول االحتاد األورويب حالياً مشروعاً يسمى . كالشفافية واملساءلة تتعرض لضرر كبري    
امج بـصورة   هبدف توطيد سيادة القانون يف ليسوتو؛ ويسعى الربن       " قطاع العدالة يف ليسوتو   

             أدق إىل تعزيز قطاع العدالة يف ليسوتو جبعله مهنياً وحمايداً ويسهل الوصـول إليـه وهـو                
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ما يضمن حتقيق العدالة على حنو نزيه وكفء ويف أوانه، وهو ما يضمن أيضاً مكافحة الفساد      
د ومن الشركاء اآلخرين الذين سـاعدوا احلكومـة يف مكافحـة الفـسا            . على حنو فعال  

الكومنولث وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وسفارة الواليات املتحدة األمريكيـة ومـصرف            
  . التنمية األفريقي

  واملعوقات والتحديات، ،اإلجنازات، وأفضل املمارسات  -رابعاً  

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -ألف  
يقيـا جنـوب    تسجل ليسوتو أحد أعلى معدالت اإلملام بالقراءة والكتابـة يف أفر            -٩٤

 يف املائة   ٩٥,٦ يف املائة من الرجال و     ٨٣,٣فقد بلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة       . الصحراء
  .٢٠١٠بالنسبة للنساء حسب تقديرات تعود إىل عام 

ويف هذا الشأن، مت يف     . وترى احلكومة أن املساواة بني اجلنسني تقع يف صميم التنمية           -٩٥
 ٢٠١٤سـبتمرب   /ني أول أمينة للمظامل بينما ُعينت يف أيلول        تعي ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . أول قاضية للقضاة
 تكون قد اعترفـت بالفـصل بـني         ٢٠١١وبسنِّ ليسوتو قانون إقامة العدل لعام         -٩٦

السلطات وباستقالل القضاء بوصفهما ركيزتا احلكم الدسـتوري والـدميقراطي ونظـراً            
  .دألمهيتهما البالغة بالنسبة للحكم الرشي

  التحديات واملعوقات  -باء  
وتـضررت  . تأثرت ليسوتو بنتائج األزمة االقتصادية العاملية اليت أضرت باقتصادها          -٩٧

  . صادرات ليسوتو من تباطؤ النمو االقتصادي العاملي واإلقليمي ومن تدهور معدالت البطالة
 ذلـك مـن   ومت تسريح عمال املناجم من الباسوتو يف جنوب أفريقيا مع ما رافـق         -٩٨

عواقب مالية واجتماعية وخيمة على عدد من األسر املعيشية خاصة يف األرياف حيث يشتد              
وللتغلب على هذا التحدي، ُبذلت جهود إلنـشاء        . ضعف احلال مقارنة بغريها من املناطق     

         /فرص عمل وللقضاء على الفقر منها على سبيل املثال عقد قمـة فـرص العمـل يف آب                 
 وكانت القمة مبثابة منرب للحكومة ولشركائها اإلمنائيني العتماد برنـامج           .٢٠١٤أغسطس  

عمل سيؤدي إىل أمور منها وضع حزمة استثمارات تسّهل تطوير الزراعة التجارية والسياحة             
وحتويل الصناعة والتركيز على قطاع النسيج والصناعات اإلبداعية واملبادرات املعتمدة علـى           

  . التكنولوجيا
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فلم تكن اإلنتاجية إجيابية علـى     . اإلنتاج الزراعي يتدهور يف السنوات األخرية     وظل    -٩٩
الرغم من اجلهود اليت ُبذلت ملساعدة املزارعني عن طريق تقدمي معونات ماليـة يف شـكل                

ومل تكن ظروف الطقس غري املواتية وتغري املناخ وإدارة الزراعة وتطبيـق            . مدخالت زراعية 
وهكذا فإن أشكال الدعم املادي مل يكن هلـا         . رية تبعث على الرضا   األساليب الزراعية العص  

 ٢٠١٢وفضالً عن ذلك، أعلن رئيس الوزراء يف عـام  . سوى أثر ضئيل على اإلنتاج عموماً    
  . حالة طوارئ فيما خيص انعدام األمن الغذائي طالباً املساعدة من اجملتمع الدويل

صابة بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة      وال تزال ليسوتو تواجه ارتفاع معدل اإل        -١٠٠
يقومون أكثر فأكثر برعاية آبائهم أو       األمر الذي يتَّم أغلب األطفال الذين أصبحوا      . واإليدز

وحصل ارتفاع يف معدل وفيـات      . إخوهتم األصغر سناً أو أقارهبم اآلخرين املصابني باملرض       
جهودها يف مكافحة فريوس نقـص      وكثفت احلكومة   . األطفال وكذلك يف وفيات األمهات    

املناعة البشرية املكتسبة واإليدز حيث نفذت برامج للوقاية والرعايـة والعـالج وأتاحـت              
احلصول باجملان على الرعاية األساسية واحلصول على املشورة الطوعية والفحـوص الطبيـة             

اجملـان  باجملان وشنت محالت توعية وتثقيف ووفرت العالج مبضاد الفريوسات العكوسـة ب           
           وجعلت فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز يف صميم مجيع سياساهتا وبراجمهـا،            

ويرتبط التحدي اآلخر يف هذا الـشأن حبـل    . إال أنه ال تزال هناك حاجة إىل تسريع اجلهود        
رية املكتسبة اللجنة الوطنية لإليدز اليت كانت تتوىل التنسيق يف قضايا فريوس نقص املناعة البش   

           وتقوم وزارة الصحة حالياً بتنسيق هذه املسائل وهي اليت ُتعىن بقـضايا الـصحة             . واإليدز
  .بصفة عامة

سيما مع ظهور فـريوس نقـص        وال يزال توفري اخلدمات الصحية يشكل حتدياً ال         -١٠١
حلكومة، مبـساعدة  وقد متكنت ا. املناعة البشرية املكتسبة واإليدز وما يتصل هبما من أمراض       

شركائها اإلمنائيني، من إنشاء هياكل أساسية كبرية يف شكل عيادات طبية ومراكز صحية يف              
سـيما يف    غري أن التحدي الباقي هو توفري العاملني الفنيني املناسـبني وال          . مجيع أحناء البلد  

 هذا القطاع مـن     وتنكب احلكومة حالياً على استعراض احلوافز اليت تقدَّم يف        . املناطق النائية 
وخـالل  . أجل حل هذه املشكلة ومن مجلة تلك احلوافز بدء العمل باألجر بناًء على األداء             

، أطلقت وزارة الصحة برناجماً الستبقاء املمرضات واملولدات الاليت يعملن          ٢٠١٣/١٤ عام
  . وقد أثبت الربنامج جناحه وجيري رصده من كثب. يف املناطق النائية يف البلد

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -اًخامس
ستواصل احلكومة تشجيع النمو االقتصادي الشامل الذي من شأنه أن يولّد العمالة              -١٠٢

  .املنتجة وأن حيد من الفقر
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وستواصل تطوير اهلياكل األساسية جلعل الفرص االقتصادية يف متناول مجيع شرائح             -١٠٣
  .يام حركة تصنيع سريع وإلنشاء فرص العملالسكان وللتأسيس لق

وستواصل أيضاً حتديد القطاعات ذات اإلمكانيات العاليـة للمـسامهة يف حتقيـق               -١٠٤
 فرصة عمل يف    ١٠ ٠٠٠ يف املائة سنوياً مبا يف ذلك إنشاء         ٩٧ و ٥معدالت منو تتراوح بني     

. حتياجات سوق العمـل   السنة يف املتوسط، مبا يوسع قاعدة املهارات من أجل االستجابة ال          
وستوضع استراتيجية تتماشى مع اخلطة االستراتيجية الوطنية للتنميـة تتـألف مـن خطـة         

  . استثمارية وإطار للرصد وإنشاء فرص العمل من أجل تشجيع النمو االقتصادي
وستواصل احلكومة توفري وحتسني اخلدمات وجعلها يف متناول مواطنيها على صعيد             -١٠٥

  . صعيد القاعدة الشعبيةاملقاطعات وعلى
وستعمل على حتسني األمن الغذائي عن طريق زيادة اإلنتاجية الزراعيـة وإدخـال               -١٠٦

           حماصيل عالية القيمة النقدية وتطبيق ممارسات أفضل يف إدارة املـزارع واسـتخدام الـري              
  .ومجع املياه

ائية لأللفية فإهنا ستضاعف    ومع أن ليسوتو مل تتمكن من حتقيق أغلب األهداف اإلمن           -١٠٧
 عدداً أكرب من الشركاء اإلمنائيني      ٢٠١٥ جهودها لتحقيق هذه األهداف وسَتحشد بعد عام      

 ألن األهداف اإلمنائيـة     ٢٠٢٠وستمارس دوراً قيادياً حامساً من أجل حتقيق الرؤية الوطنية          
  .٢٠٢٠ ةلأللفية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالركائز السبع اليت تستند عليها رؤي

وستواصل ليسوتو تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد واختـاذ خطـوات               -١٠٨
ملموسة للقضاء عليه من قبيل االستمرار يف تقوية إدارة مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية             
ووحدة االستخبارات املالية اللتني تساعدان الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني يف التحقيـق يف      

  .حاالت غسل األموال والفساد والتدليس
وعلى الرغم من أن عملية إنشاء وتفعيل جلنة حقوق اإلنسان قد اسـتغرقت وقتـاً                 -١٠٩

تزال احلكومة ملتزمة بتفعيلها حيث إهنا ستكّمل دورها األساسي كوكالة مسؤولة            طويالً، ال 
مع أصحاب املصلحة   وستواصل ليسوتو العمل    . عن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ورصدها     

  .اخلارجيني ومع الشركاء اإلمنائيني من أجل تفعيل اللجنة املذكورة
ويشكل معدل وفيات األطفال ومعدل وفيات األمهات مؤشرين أساسـيني علـى              -١١٠

. درجة تطور البلد ألهنما يدالن على مدى جودة اخلدمات الـصحية والـربامج الـصحية              
 يف املائـة    ٢٥فيات األمهات بنسبة    و األطفال و  وستعمل ليسوتو على خفض معديل وفيات     

  .٢٠١٧ على األقل حبلول عام
لذلك، . ويشكل فريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة واإليدز هتديداً لتنمية ليسوتو           -١١١

 يف املائة على    ١٥فإهنا ستحدُّ من معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة بنسبة            
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 يف املائة من السكان على األقـل        ٨٠    لالج مبضادات الفريوسات العكوسة     األقل وستوفر الع  
  .٢٠١٧حبلول عام 

واإلدارة البيئية القوية ضرورية للحد من الفقر وهي مبثابة استراتيجية إمنائية طويلـة               -١١٢
  .وستواصل ليسوتو احلد من التدهور البيئي. املدى
. يقوم احلكم الرشيد وتصان سيادة القـانون      وتزدهر التنمية االقتصادية أكثر عندما        -١١٣

لذلك، فإن تعزيز الدميقراطية والسالم واالستقرار عن طريق مكافحة اجلرميـة وتعزيـز دور              
  .الربملان واملساءلة والشفافية أمور ستظل تشكل األولوية بالنسبة للحكومة

  املساعدة التقنية وبناء القدرات  -سادساً  
  :التقنية وبناء والقدرات يف اجملاالت التاليةتطلب ليسوتو املساعدة   -١١٤
 التدريب على إعداد تقارير الدولة الطرف؛ •

 إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ •

تقوية هيئات اإلشراف األخرى كأمانة املظامل ومديرية مكافحة الفساد واجلـرائم            •
 االقتصادية وديوان الشكاوى لدى الشرطة ووحدة االستخبارات املالية؛

 وضع سياسة خاصة حبقوق اإلنسان وتنفيذها؛ •

 شن محالت توعية عامة وتطوير مواد للدعوة؛ •

 .إنشاء مكتبة تضم الوثائق واملنشورات املتعلقة حبقوق اإلنسان •

احلصر وميكن تقدمي املساعدة أيـضاً يف        ومت إدراج هذه القائمة على سبيل املثال ال         -١١٥
قتصادي من أجل مساعدة البلد يف بعض اجملـاالت         جماالت أخرى يف امليدان االجتماعي واال     

اليت حتظى باألولوية ومنها احلد من الفقر والتصدي لوباء فريوس نقـص املناعـة البـشرية                
  . اإليدز/املكتسبة

       


