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 جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       جتميع للمعلومات أعدته مف       
  ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  ليسوتو    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة،             
ت الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير املفوضة السامية حلقـوق           مبا يف ذلك املالحظات والتعليقا    

والتقرير ُمقـدم يف شـكل      . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالطالع على النصوص الكاملة، ُيرجى العـودة إىل        . موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     

ضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية الـسامية             وال يت . الوثائق املرجعية 
وهو يتبـع  . حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية   

. ١٧/١١٩هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف مقـرره            
. هجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر            ذُكرت على حنو من    وقد

  .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 
 اء اجلولة السابقةاحلالة يف أثن

اإلجراءات املتخـذة بعـد     
 مل تقبل/مل يصدق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٧١(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٢(  
قوق العهد الدويل اخلـاص بـاحل     

  )١٩٩٢(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٩٥(التمييز ضد املرأة 
  ) ٢٠٠١(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠٣(يف املنازعات املسلحة 
اقيـة  الربوتوكول االختياري التف  

حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )٢٠٠٣(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  )٢٠٠٥(أسرهم 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

 )٢٠٠٨(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

 )٢٠١٣(القسري 

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية
الربوتوكول االختياري التفاقية   

 مناهضة التعذيب

أو /التحفظات و
 اإلعالنات 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
  )١٩٩٥، ٢املادة : حتفظ(ضد املرأة 

قيـة  الربوتوكول االختياري التفا  
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       
األطفال يف املنازعـات املـسلحة      

، سن ٣ من املادة ٢الفقرة : إعالن(
 )٢٠٠٣ عاماً، ١٨التجنيد 
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 اء اجلولة السابقةاحلالة يف أثن

اإلجراءات املتخـذة بعـد     
 مل تقبل/مل يصدق عليها االستعراض

إجراءات الشكاوى، 
ارات، ـواالستفس

  )٣(واإلجراءات العاجلة
 

ــاري األول  ــول االختي الربوتوك
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      
ــسياسية  ــة وال ــاحلقوق املدني ب

)٢٠٠٠(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠٤(٨ضد املرأة، املادة 
ــذيب،  ــضة التع ــة مناه  اتفاقي

 )٢٠٠١(٢٠املادة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

 )٢٠١٣(القسري 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
ري، مجيع أشكال التمييز العنص   

  ١٤املادة 
الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

 اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب،
  ٢٢ و٢١املادتان 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  ٧٧ و٧٦أسرهم، املادتان 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
ــاء  ــن االختف ــخاص م األش

 ٣٢ و٣١القسري، املادتان 

  صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذات     
 

 احلالة يف أثناء اجلولة السابقة
اإلجراءات املتخذة  

 مل ُيصدق عليها  بعد االستعراض 

التصديق أو االنضمام 
 أو اخلالفة

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

  )٤(بروتوكول بالريمو
  )٥(جئني وعدميي اجلنسيةاالتفاقيات املتعلقة بالال

أغـسطس  /آب ١٢اتفاقيات جنيف املعقودة يف     
  )٦( والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين١٩٤٩

 )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية     
  )٨(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث 
التفاقيات جنيف املعقودة   

  )٩(١٩٤٩م يف عا
اتفاقية اليونسكو اخلاصـة    
مبكافحة التمييز يف جمـال     

 التعليم
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بأن ليسوتو ليـست    ) اليونسكو(أفادت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -١
 اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم وينبغي تشجيعها علـى           ١٩٦٠طرفاً يف اتفاقية عام     

   .)١٠(التصديق على هذا الصك
 أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انـشغاهلا            ٢٠١١ويف عام     -٢

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال        ٢إزاء التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على املادة         
وأحاطـت علمـاً    . التمييز ضد املرأة فيما يتعلق باخلالفة على العرش وعلى رئاسة القبائـل           

ملقدمة من ليسوتو واليت مفادها أن احلكومة بصدد النظر يف مراجعـة موقفهـا،              باملعلومات ا 
  .)١١(وحثتها على سحب التحفظ

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، عن االنـشغال    )١٢(٢٠١٤أغسطس  / آب ٣١أعرب األمني العام، يف بيانه املؤرخ         -٣

م النظام الدسـتوري واحلكـم      ودعا إىل احترا  . إزاء استيالء اجليش على السلطة يف ليسوتو      
الدميقراطي وحث مجيع األطراف على أن تتجنب العنف وعلى العمل معاً من أجل إجياد حل               

ورّحب األمني العام يف فترة سابقة جبهود اجلماعة اإلمنائية للجنـوب           . سلمي ودائم خلالفاهتا  
دة الثقـة بـني   األفريقي والكومنولث وغريمها من شركاء ليسوتو من أجل دعم عملية استعا        

أعضاء االئتالف احلكومي وحث مجيع األطراف على مواصلة أداء دور نشط مـن أجـل               
  .وكرر تأكيد دعم األمم املتحدة املتواصل لتلك اجلهود. إحالل السالم يف ليسوتو

 أن أطراف )١٣(، ورد يف التقرير السنوي للمنسق املقيم بشأن ليسوتو٢٠١٣ويف عام   -٤
           إلجنـاح " طريقـة عملـها   " لتشكيل حكومة متماسكة وتثبيـت       االئتالف تسعى جاهدة  

  .احلكم االئتاليف
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال من أن اتفاقيـة                -٥

وحثت ليـسوتو   . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مل تدرج بعد يف القانون احمللي            
  . )١٤(اقية يف نظامها القانون احملليعلى إدراج االتف

ورّحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بسن قانون منع االجتار بالبشر               -٦
لكنها ظلت تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار ظاهرة االجتار بالنساء والفتيـات يف             ) ٢٠١١(

  .)١٥(فعاالًوطلبت إىل ليسوتو أن تنفذ هذا القانون تنفيذاً . ليسوتو
ورّحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بسن قـانون محايـة الطفـل              -٧

الذي ينص على التعليم االبتـدائي      ) ٢٠١٠(، وباعتماد قانون التعليم     )١٦()٢٠١١(ورفاهه  
  . )١٧(اجملاين واإللزامي

نبغـي  والحظت اليونسكو عدم وجود قانون يكرس حرية اإلعالم وقالـت إنـه ي              -٨
وينبغي أن ُتـشجَّع    . )١٨(تشجيع ليسوتو على اعتماد مثل هذا القانون وفقاً للمعايري الدولية         
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ليسوتو أيضاً على مراجعة قوانينها املتعلقة بوسائط اإلعالم، ومنها القانون املتعلق بالطباعـة             
  . )١٩()١٩٦٧(والنشر 

نه ينبغـي تـشجيع     وقالت إ . والحظت اليونسكو أن التشهري يشكل جرمية جنائية        -٩
ليسوتو على إلغاء جرائم التشهري واإلهانة اليت ختضع حالياً لقانون العقوبات والقانون املتعلق             
بالتحريض على الفنت والقانون العام بشأن األمن الداخلي، وعلى جعل تلك اجلرائم خاضعة             

  .)٢٠(للقانون املدين وفقاً للمعايري الدولية

  ة األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبني  -جيم  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنشئ ليـسوتو مؤسـسة                -١٠

وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس تشمل اختصاصاهتا املسائل املتعلقة باملساواة 
  . )٢١(بني املرأة والرجل

شارت ليسوتو، يف إطار عملية املتابعة، إىل أن التعديل الـسادس           ، أ ٢٠١٣ويف عام     -١١
لدستور ليسوتو ينص على إنشاء جلنة حقوق اإلنسان وأنه يوجد مشروع ثاٍن لتشريع يهدف             

وأشارت أيضاً إىل أن اللجنة سـُتعىن، يف إطـار االضـطالع            . إىل تيسري إنشاء تلك اللجنة    
اسات واملمارسات الوطنية مع الـصكوك الدوليـة        بواليتها، بتشجيع مواءمة القوانني والسي    

  . )٢٢(حلقوق اإلنسان اليت تعد ليسوتو طرفاً فيها
، ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٢وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املدعي العام وافق، يف             -١٢

وأوصى فريق األمم املتحـدة     . على مشروع القانون املتعلق باللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       
  . )٢٣(٢٠١٤ري بأن تبدأ اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عملها قبل هناية عام القط

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ة ـمالحظات ختامي
مدرجة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدِّم منذ 

  بقاالستعراض السا
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
تأخر تقدمي التقرير اخلـامس       -  -  ٢٠٠٠مارس /آذار جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٠عشر منذ عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ     -  -  -

  ١٩٩٤عام 
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  هيئة املعاهدة

ة ـمالحظات ختامي
مدرجة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدِّم منذ 

  بقاالستعراض السا
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
تأخر تقدمي التقرير الـدوري       -  -  ١٩٩٩أبريل /نيسان  نساناللجنة املعنية حبقوق اإل

  ٢٠٠٢الثاين منذ عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  ضد املرأة 
 /تــشرين األول  ٢٠١٠  

  ٢٠١١أكتوبر 
حيني موعد تقـدمي التقريـر      

  ٢٠١٥اخلامس يف عام 
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ     -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٢عام 
          /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠١يناير 
تأخر تقدمي التقرير الـدوري       -  -

؛ تأخر  ١٩٩٩الثاين منذ عام    
تقدمي التقرير األويل مبوجب    
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل بشأن    
اشتراك األطفال يف املنازعات    
ــول   ــسلحة والربوتوك امل

ال االختياري بشأن بيع األطف   
ــال يف   ــتغالل األطف واس
البغاء ويف املواد اإلباحية منذ     

  ٢٠٠٥عام 
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ          اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

  ٢٠٠٧عام 
اللجنة املعنية حبقوق األشخاص    

  ذوي اإلعاقة
تأخر تقدمي التقرير األويل منذ         

  ٢٠١١عام 
االختفاء اللجنة املعنية حباالت    

  القسري
حيني موعد تقدمي التقرير يف           

  ٢٠١٦عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي 

  مقدم يف   املوضوع  املالحظات اخلتامية
اللجنة املعنية بالقضاء 
  على التمييز ضد املرأة

ريف املساواة وعدم التمييز؛ الزواج والعالقات تع  ٢٠١٣
  )٢٥(األسرية

حوار املتابعة . )٢٦(٢٠١٣
  )٢٧(جار
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  )٢٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
  ال  ال  دعوة دائمة

      الزيارات اليت جرت
      الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  الفقر املدقع    الزيارات اليت طُلب إجراؤها
الردود على رسائل االدعاء والنداءات 

  العاجلة
ُوجهت إىل احلكومة خالل فترة االستعراض رسالتان، ردت احلكومة علـى واحـدة

  .منهما

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  لواجب التطبيقاإلنساين الدويل ا

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 مـن دسـتور     ١٨الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن املادة             -١٣

ليسوتو حتظر التمييز مهما كان نوعه كما حتظر املعاملة اجلائرة، لكنها أعربت عن القلق إزاء               
            الستثناءات ملبـدأ عـدم التمييـز      عدم حظر التمييز ضد املرأة على حنو حمدد وحيال بعض ا          

فيما يتعلق باملسائل اخلاصة بالتبين والزواج والطالق والدفن وأيلولة امللكية والوفاة أو غـري              
وحثت ليسوتو على حظر التمييز، مبا      . ذلك من املسائل اليت تندرج ضمن القوانني الشخصية       

ويف إطار عمليـة    . )٢٩(تشريعات األخرى يف ذلك التمييز ضد املرأة، يف كل من الدستور وال         
، إىل أن ليسوتو مل تعتمد أحكاماً حتظر التمييز ضـد           ٢٠١٤املتابعة، أشارت اللجنة، يف عام      

  .)٣٠(املرأة وكررت تأكيد توصياهتا السابقة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال من أن املرسـوم                -١٤

 ال مينح نساء ليسوتو نفس احلقوق اليت مينحها للرجال ١٩٧١واطنة الصادر يف عام     املتعلِّق بامل 
ويف إطار عملية املتابعة، أشـارت ليـسوتو إىل   . )٣١(وحثت ليسوتو على تعديل هذا القانون  

 من الدستور اللتني تتصالن باجلنسية، وقد ُعهِد ٤١ و٤٠تشكيل فريق عمل للنظر يف املادتني 
ة تقدمي املشورة بشأن التدابري الواجب اختاذها فيما يتعلق بازدواج اجلنـسية            إىل الفريق مبهم  

  .)٣٢(والتمييز املمارس على املرأة فيما يتعلق باكتساب اجلنسية عن طريق الزواج
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال إزاء اسـتمرار                -١٥

د السائدة يف الدولة الطرف وكذلك املواقف اليت تكرس سـلطة           املعايري واملمارسات والتقالي  
الذكر والقوالب النمطية املتجذرة حيال أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل، وخباصـة تعـدد             
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وحثت اللجنة ليسوتو على أن تبذل جهداً من أجل تغيري          ). بوهايل(الزوجات ومهر العروس    
مطية اليت متيز ضد املرأة والقضاء عليها، كمـا         املواقف اليت تكرس سلطة الذكر والقوالب الن      

وشجعتها أيـضاً علـى تعزيـز       . )٣٣(حثتها على تعزيز فهم فكرة املساواة بني املرأة والرجل        
استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة يف اجملاالت اليت يكون فيها متثيل املرأة ناقصاً أو اليت ال تلقـى    

ت املتابعة، أقرت ليـسوتو     اويف إطار عملي  . )٣٤(ا الرجل فيها املرأة نفس املعاملة اليت حيظى هب      
بأن حقوق املرأة ما زالت مهضومة وأن املرأة ال تزال تواجه التمييز، وخباصـة يف النـواحي                 

  .)٣٥(العملية والثقافية
، وجه الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضـد املـرأة يف         ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -١٦

رسالة إىل حكومة ليسوتو أشار فيها إىل ما ورده من معلومات تفيد بـأن            القانون واملمارسة   
 املتعلِّق برئاسـة    ١٠احملكمة العليا يف ليسوتو أبقت على حكم مييز ضد املرأة يف القانون رقم              

 من القانون تكرر وتدون القانون العريف املتعلِّـق  ١٠فاملادة . ١٩٦٨القبائل والصادر يف عام  
، على حق ابن    ٣ و ٢ تنص، يف فقرتيها     ١٠أجل إن املادة    .  رئيس القبيلة  باخلالفة يف منصب  

وتـنص  . رئيس القبيلة يف أن خيلف والده يف ذلك املنصب، ولكنها حترم ابنته من نفس احلق              
 من القانون على أن الزوجة هي اليت ختلف زوجها يف منصب رئيس             ١٠ من املادة    ٤الفقرة  

جرد أن تنتهي فترة مهام الزوجة فإن من خيلف الرئيس الذكر           القبيلة، إذا مل يكن له ابن؛ ومب      
، فـإن   ١٨وعلى الرغم من أن الدستور حيمي من التمييز يف مادته           . السابق هو األخ أو العم    

القانون العريف يف   "تنشئ استثناًء للقوانني، إذ إهنا جتيز، على سبيل املثال، تطبيق           ) ب(٤الفقرة  
  .)٣٦(ى هذه الرسالةوقد ردت احلكومة عل". ليسوتو
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن حقوق النساء حمدودة يف جمـاالت عديـدة                -١٧

مث إن القـضايا    . بسبب املمارسات التمييزية اليت تكرسها األعراف واملعتقـدات والتقاليـد         
. امج ذات الـصلة   اجلنسانية ال حتظى باألولوية يف امليزانية الوطنية، ما يؤثِّر تأثرياً سلبياً يف الرب            

 من األهداف   ٣والحظ الفريق القطري أيضاً أن ليسوتو سائرة يف طريقها حنو حتقيق اهلدف             
وارتفعت . فقد متكن البلد من حتقيق التوازن بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي          . اإلمنائية لأللفية 

  .)٣٧(أيضاً مشاركة املرأة بشكل تدرجي يف قطاع العمل النظامي
ت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن املثليات واملثليني ومزدوجـي           والحظ  -١٨

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية غالباً ما يتعرضون للتمييز يف احلياة اليومية ويواجهـون              
صعوبات يف الوصول إىل خدمات الصحة األساسية وممارسة األنشطة الدينيـة ويتعرضـون             

  .)٣٨(لالستبعاد من سوق العمل
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن املشتغلني باجلنس واملثليات واملثليني ومزدوجي            -١٩

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية يتعرضون باستمرار لشىت أشكال التمييز، ألن الـبعض             
  .)٣٩(يعترب أن سلوكهم مناٍف لألخالق وأهنم ميارسون نشاطاً غري قانوين
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   احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف  -باء  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن عقوبة اإلعدام ال تزال تنطبق على جرائم تشمل               -٢٠

  . )٤٠(١٩٩٥والحظ مع ذلك أن عقوبة اإلعدام مل تنفذ منذ عام . القتل واخليانة واالغتصاب
وة اليت يتعامل هبـا     وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن بالغ االنشغال إزاء القس           -٢١

أفراد الشرطة، وكذلك حيال أعمال التعذيب اليت ميارسها أفراد الشرطة واستخدامهم املفرط            
  وأشار إىل أن معظم احلاالت املتعلقة باألعمال الوحشية اليت يرتكبها رجال الـشرطة            . للقوة

  . )٤١(ال يبلغ عنها
األطفال والنساء ممارسة مقبولة يف     وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العنف ب          -٢٢

وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استشراء             . )٤٢(اجملتمع
العنف الذي ميارس على املرأة، وخاصة العنف املرتيل والعنف اجلنسي، كما أعربت عن قلقها              

و على سن مـشروع قـانون       وحثت ليسوت . حيال غياب قانون حمدد للتصدي هلذا العنف      
مكافحة العنف املرتيل؛ ومنع العنف املمارس على النساء والفتيات والتصدي له، واالعتراف            
بأن ذلك العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد املرأة؛ ومتكني النساء والفتيـات ضـحايا            
العنف من الوصول إىل سبل االنتـصاف واحلمايـة، ومقاضـاة مـرتكيب هـذا العنـف                 

  . )٤٣(تهمومعاقب
اللجنـة  (وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم             -٢٣

عن القلق من أن النساء واألطفال املهاجرين، وخباصـة الفتيـات،   ) املعنية بالعمال املهاجرين  
  . )٤٤(يتعرضون لالستغالل اجلنسي

قلق من أن األطفال يضطرون نتيجة      وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن ال        -٢٤
اإليدز، إىل التنقل حنـو املـدن       /حوادث العنف املرتيل أو نتيجة فريوس نقص املناعة البشري        

احلدودية أو البلدان اجملاورة حيث ميكن أن يقعوا ضحايا العمـل القـسري واالسـتغالل               
  . )٤٥(اجلنسي
ت لتزوجيهن قـسراً ظـاهرة      وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن خطف البنا          -٢٥

فمن املألوف أن جيرب رئيس القبيلة الشخص الذي يرتكب اعتـداًء           . منتشرة يف بعض املناطق   
وبينمـا   .)٤٦(")لريوثـويل "عمالً بالقوانني العرفية    (جنسياً حبق طفلة على أن يتزوج ضحيته        

) ٢٠١١(طفل ورفاهه الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن قانون محاية ال     
 عاماً بالنسبة إىل الزجيات املدنية والعرفية على السواء، فإهنا ظلـت            ١٨رفع سن الزواج إىل     

                   تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تتحـدث عـن اسـتمرار ظـاهرة الـزواج القـسري ويف           
  . )٤٧(سن مبكرة

ضاع داخل سجون ليسوتو ال تـزال       وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن األو         -٢٦
، سجلت  ٢٠١١ففي عام   . متردية رغم اجلهود املبذولة من أجل حتسني األوضاع العامة فيها         
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ورغم أن العجز مل يعد قائماً، فإن مسألة نوعيـة األغذيـة            . السجون عجزاً تاماً يف األغذية    
 من عـدم كفايـة      والحظ الفريق كذلك أن السجون تعاين أيضاً      . املقدمة ال تزال مطروحة   

  . )٤٨(الرعاية الطبية وسوء املرافق الصحية
وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار              -٢٧

ودعت ليسوتو إىل مقاضاة املتجرين ومعاقبتـهم؛       . ظاهرة االجتار بالنساء والفتيات يف البلد     
اعدة الكافيتني لضحايا االجتار وإىل معاجلة األسباب الدفينة        كما دعت إىل توفري احلماية واملس     

الكامنة وراء االجتار بالبشر والبغاء، وبذل ما يلزم من جهود من أجـل تعـايف الـضحايا                 
  . )٤٩(واندماجهن يف اجملتمع

وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن ليسوتو بلد منشأ وعبـور               -٢٨
والحظت أن النساء واألطفال يتعرضون لالسترقاق والعمل القسري        . لبشرومقصد لالجتار با  

وأحاطت علماً بقانون مكافحة االجتـار باألشـخاص        . واالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية   
 ملنـع االجتـار     ٢٠٠٠ من أجل تنفيذ بروتوكول عـام        ٢٠١١الذي سنته ليسوتو يف عام      

، سنت ليسوتو   ٢٠١٢ويف عام   . اء واألطفال باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه، وخباصة النس     
وقد أُنشئت جلنة متعـددة القطاعـات       . قانوناً جيرم خطف األطفال واالعتداء عليهم جنسياً      

ملكافحة االجتار باألشخاص ُعهد إليها مبهمة تقدمي توصيات بشأن التشريعات والـسياسات            
ا برنامج شامل للحد من ظاهرة      غري أن ليسوتو مل يكن لديه     . املالئمة ملنع االجتار باألشخاص   

، شهدت ليسوتو اجتاهاً حنو تربئة املتهمني ٢٠١٢ويف عام   . االجتار وتقدمي الدعم إىل الضحايا    
ومل تضع ليسوتو برامج ملساعدة ضحايا االجتار، باسـتثناء         . بالضلوع يف االجتار باألشخاص   

دة لشؤون الالجـئني    وأوصت مفوضية األمم املتح   . تلك اليت تنفذها منظمات غري حكومية     
  . )٥٠(بأن تكفل ليسوتو التنفيذ الفعال للقانون املتعلق مبنع االجتار باألشخاص

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
الحظ مكتب األمم املتحدة القطري بأن نوعية التمثيل القانوين غالباً ما تكون متدنية        -٢٩

  .)٥١(وصول إىل القضاء حق يكفله الدستوررغم أن ال
وأشار مكتب األمم املتحدة القطري إىل إنشاء حمكمة األطفال اليت ختـتص بإنفـاذ       -٣٠

مجيع القوانني اجلنائية اليت حتمي األطفال من العمل واالجتار واالستغالل اجلنسي ألغـراض             
ق ما ينفذ من برامج لتدريب      والحظ الفري . جتارية ومن استخدامهم يف األنشطة غري املشروعة      

موظفي إنفاذ القانون يف جمال محاية األطفال وأشار إىل استكمال عملية تقـدير التكـاليف               
وأشاد فريق األمم املتحدة القطري هبذه اخلطـوات        . املتصلة بسن قانون محاية الطفل ورفاهه     

  . )٥٢(اإلجيابية الرامية إىل محاية حقوق األطفال يف ليسوتو
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ت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل عيادات املـساعدة القانونيـة            وأشار  -٣١
املتجولة وإىل إطالق املشروع النموذجي ملركز الرعاية يف البنغ، لكنها أعربت عن القلق ألن              

والحظ الفريق  . هذا املركز ميثل اجلهة الوحيدة يف البلد اليت تقدم خدمات إىل ضحايا العنف            
             قدم خدماته خالل النهار فقط وال يـستهدف النـساء ضـحايا العنـف             أيضاً أن املركز ي   
  . )٥٣(املرتيل وحدهن

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل الغموض الذي حيـوم حـول               -٣٢

ر سـلبياً يف احلقـوق االقتـصادية     قانونية العالقات املثلية وعدم مشروعيتها والـذي يـؤث        
. واالجتماعية والثقافية للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية          

ورغم أن اللواط حمظور باعتباره جرمية قانون عام، فإن العالقات املثلية بني امرأة وأخرى غري               
واألدلة اجلنائية حيظر العالقـات     فقانون اإلجراءات   . حمظورة صراحة مبوجب التشريع احلايل    

اجلنسية املثلية بني ذكرين ويصنف اللواط يف قائمة اجلرائم اليت جيوز فيها التوقيف دون أمـر                
 ينص ضمنياً على جواز العالقات اجلنسية       ٢٠١٠ورغم أن قانون العقوبات لعام      . من القضاء 

م املتحدة لشؤون الالجئني بأن وأوصت مفوضية األم. املثلية، فإن جرمية اللواط مل تلغ صراحة
  . )٥٤(تلغي ليسوتو قانوهنا الذي جيرم العالقة اجلنسية املثلية بني ذكرين

وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أن مؤسسة الزواج يف ليسوتو              -٣٣
علق وعالوة على ذلك، فعلى الرغم من أن القانون املت        . ال تشمل إال الزجيات بني ذكر وأنثى      

بالتبين ال يشري يف أي جزء من أجزائه إىل املثليني، فإنه ال جيوز لألزواج من نفس اجلنس أن                  
يتبنوا طفالً ألهنم غري خمولني قانوناً دخول مؤسسة الزواج وألن القانون جيرم العالقات املثلية              

  . )٥٥(بني الذكور
ـ           -٣٤ ن القلـق إزاء القـوانني      وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ع

سيما يف املناطق الريفية واجملتمعات النائية، وذلك        واملمارسات العرفية اليت متيز ضد املرأة، وال      
ودعت اللجنـة ليـسوتو إىل      . يف جماالت من قبيل الزواج والطالق واإلرث وحقوق امللكية        

ملكيـة األرض   إعداد قانون موحد لألسرة يتصدى لقضايا الالمساواة يف حقـوق اإلرث و           
وتعدد الزوجات، وضمان املساواة بني املرأة والرجل يف الزواج ويف العالقـات األسـرية؛              
وتنقيح األحكام واللوائح اإلدارية التمييزية املتبقية املتعلقة باألسرة والزواج والطالق؛ وحظر           

  .)٥٦(تعدد الزوجات
ملقدمة من اللجنـة املعنيـة      وأعلنت ليسوتو يف إطار متابعتها للمالحظات اخلتامية ا         -٣٥

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أن جلنة إصالح القوانني بصدد مراجعة قوانني عدة بغية وضع        
وأشـارت  . قانون موحد بشأن املرياث وإبطال األحكام اليت متيز ضد املرأة يف جمال املرياث            

 على  ٤ من مادته    ٣  الذي ينص يف الفقرة    ٢٠١٠ليسوتو أيضاً إىل سن قانون األراضي لعام        
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. )٥٧(عدم جواز تطبيق أي ممارسة عرفية إذا كانت تلك املمارسة ال تتفق مع القانون املذكور              
وأنشئت أيضاً هيئة إدارة األراضي اليت ساعدت يف التنفيذ الفعال ألحكام القـانون املتعلـق               

أة احلق يف حيـازة      اليت تعطي املر   ،٢٠١٠باألهلية القانونية للمتزوجني وقانون األراضي لعام       
  . )٥٨(صك ملكية األرض دون احلاجة إىل أن ترثها

ورغم هذه التدابري، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن األسف               -٣٦
إزاء نقص املعلومات بشأن التدابري املتخذة ملعاجلة القضايا املتعلقة حبقوق ملكية األرض وتعدد  

سوتو مل تعدل األحكام القانونية واللوائح اإلدارية اليت متيز ضـد           الزوجات، والحظت أن لي   
وكـررت  . املرأة يف املسائل املتعلقة باألسرة والزواج والطالق واالشتراك يف امللكية الزوجية          

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة تأكيد توصياهتا السابقة بأن تستكمل ليـسوتو              
 يكفل معاجلة الالمساواة يف احلقوق املتعلقة باملرياث واملمتلكات،         وضع قانون موحد لألسرة   

وحقوق ملكية األراضي، وتعدد الزوجات؛ وأن تعدل األحكام التمييزيـة وحتظـر تعـدد              
  . )٥٩(الزوجات

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال من أن قـانون                -٣٧
 ال ينطبق إال على األشخاص املتزوجني يف        ٢٠٠٦ص املتزوجني لعام    األهلية القانونية لألشخا  

ويف إطار  . )٦٠(، ويستبعد قانون باسوتو العريف    )القانون العام (إطار القانون الروماين اهلولندي     
عملية املتابعة، أشارت ليسوتو إىل مقترح يتعلق مبواءمة قانوين لريوسويل مع قانون األهليـة              

. وأكدت أن مشروع قانون يتعلق هبذه العملية سُيعرض علـى الربملـان       القانونية للمتزوجني   
 من قانوين لريوسويل اليت تنطوي على التمييز ضد ١١والقصد من هذه املواءمة هو إلغاء املادة 

  . )٦١(املرأة يف املرياث

  حرية التنقل   -هاء  
ل إزاء الـصعوبات    أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغا           -٣٨

اليت يواجهها سكان ليسوتو، وخباصة يف املناطق الريفية والنائية، للحصول علـى جـوازات              
وحثت ليسوتو على أن تكفل جلميع السكان، مبن فيهم سـكان املنـاطق الريفيـة               . السفر

  . )٦٢(واملناطق النائية، إمكانية احلصول على جوازات سفر

ية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي،        حرية الدين أو املعتقد وحر      -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن رجال الشرطة أطلقوا الذخرية احليـة، خـالل      -٣٩
           /إضراب شنه املمرضون العاملون يف مستشفى امللكـة ماموهـاتو يف ماسـريو يف نيـسان               

  . )٦٣(، مما أسفر عن إصابة بعض املمرضني٢٠١٤أبريل 
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ورّحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جبهود ليسوتو الرامية إىل تنفيذ               -٤٠
التدابري اخلاصة املؤقتة لزيادة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي، مثل األحكام الـيت وردت يف              

 يف املائـة    ٣٠ اليت تنص على ختصيص حصة بنسبة        ٢٠٠٤قانون احلكم احمللي الصادر عام      
           يف املائـة، وأشـادت     ٥٨للنساء يف جهاز احلكم احمللي، مبا حيقق نسبة متثيل للمرأة قدرها            

  .)٦٤(بتلك اجلهود

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -زاي  
املرأة إذ أحاطت علماً باالستعراض الذي      إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد          -٤١

 للشروط األساسية للتوظيف يف القطاع العام، والذي أفضى إىل ٢٠١١أجرته ليسوتو يف عام     
متديد فترة إجازة األمومة املدفوعة األجر، فقد أعربت عن االنشغال إزاء اسـتمرار التمييـز               

 بني النساء والرجـال؛ وتركـز       األفقي والعمودي يف الوظيفة؛ واستمرار الفجوة يف األجور       
أمومة مدفوعة األجـر    وحثت ليسوتو على أن تكفل إجازة       . النساء يف القطاع غري النظامي    

 وتضمن املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة؛ وتضع إطاراً قانونيـاً             جلميع النساء؛ 
 وتعتمد تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل توفري فرص متساوية للنساء           ينظم القطاع غري النظامي؛   
  .)٦٥(والرجال يف سوق العمل

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن احلد األدىن لسن العمـل                 -٤٢
          عاماً، فـإن األطفـال     ١٨ عاماً واحلد األدىن لسن املشاركة يف األعمال اخلطرة هو           ١٥هو  
يزالون يعملون يف اخلدمة املرتلية ويف الزراعة وميارسون أنشطة البيع يف الشوارع، وهـي              ال  

           زد على ذلـك أن األطفـال ال يزالـون يـشاركون يف أسـوأ              . أنشطة ال حيميها القانون   
  .)٦٦(أشكال العمل

 تتحدث عن   وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن االنشغال إزاء التقارير اليت           -٤٣
ارتفاع عدد األطفال الذين يرعون احليوانات وميارسون أنشطة البيع يف الشوارع ويعملون يف             

  . )٦٧(وحدات صنع النسيج واملالبس، ويف اخلدمة املرتلية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -حاء  
ن احلادي والعـشرين وازدادت     سجلت مستويات الفقر زيادة مطردة منذ بداية القر         -٤٤

وتشكل البطالـة   . األحوال سوءاً نتيجة اجلفاف املتكرر الذي أدى إىل انعدام األمن الغذائي          
وتؤثر البطالة بوجـه    . أيضاً عامالً من العوامل الرئيسية اليت تساهم يف ارتفاع مستوى الفقر          

تيجة تقلص عـدد    خاص يف الشباب الذين ميثلون حنو نصف السكان، وقد تضاعف أثرها ن           
أفراد مجاعة الباسوتو العاملني يف قطاع املناجم يف بلد جماور واتـساع حـدة التفـاوت يف                 
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وميثل سوء التغذية حتدياً من التحديات الرئيسية اليت يواجهها البلد الـذي            . مستوى الدخل 
  .)٦٨(يشهد زيادة يف عدد األطفال الذين يعانون من وقف النمو أو نقص الوزن

ورغم التقـدم   . ظ فريق األمم املتحدة القطري زيادة يف الفقر وأوجه التفاوت         والح  -٤٥
الكبري الذي حتقق يف جمال توفري اخلدمات واملوارد يف املناطق الريفية، فإن التضاريس اجلبليـة              
واهلياكل األساسية الريفية السيئة والظروف اجلوية القاسية أحياناً، متثل مجيعها عقبات رئيسية            

  . )٦٩(فري اخلدمات واملواردأمام تو
والحظ فريق األمم املتحدة القطري بارتياح أن وزارة الشؤون االجتماعية شـرعت        -٤٦

 يف تنفيذ برنامج ليسوتو املتعلق باملنح اخلاصة باألطفـال، وهـو برنـامج              ٢٠٠٧منذ عام   
 من االحتاد اجتماعي للتحويالت النقدية لصاحل األسر املعيشية الفقرية واملستضعفة حظي بدعم

وقد ساهم الربنامج، يف مجلة أمور، يف زيادة إنفاق األسر املعيـشية            . األورويب واليونيسيف 
وارتفعت معدالت التسجيل   . على التعليم واملالبس واألحذية، وال سيما بالنسبة إىل األطفال        

  يف املائة يف صفوف األوالد واخنفض عـدد األطفـال العـاملني يف             ١٠يف املدارس بنسبة    
  . )٧٠(املقاطعات اليت مشلها الربنامج

 ٢٠١٣والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن تقرير املنسق املقيم الـسنوي لعـام                -٤٧
وأشار .  يف املائة  ٣٨,٧يشري إىل أن نسبة السكان الذين حيتاجون إىل مساعدة غذائية بلغت            

قلق مشكلة وقف النمو يف     الفريق القطري إىل أن سوء التغذية يشكل حتدياً رئيسياً والحظ ب          
. صفوف األطفال دون سن اخلامسة، مشرياً إىل أن املشكلة أكثر حدة يف املقاطعات اجلبليـة         

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن احلكومة مل تضع اسـتراتيجيات واضـحة للتـصدي             
 زد على .٢٠٠٩للمشكلة وأن السياسة التغذوية الوطنية ال زالت يف مرحلة الصياغة منذ عام 

ذلك أن ليسوتو ليس لديها برنامج وطين للحد من خماطر الكوارث ميكن البلد من التصدي                
  . )٧١(ألية أزمات تتعلق باألمن الغذائي

والحظت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين أن األسر املعيشية اليت تنتمي إىل مجاعـة               -٤٨
قدية اليت يقوم هبا أفراد األسرة العـاملون يف  الباسوتو تعتمد اعتماداً كبرياً على التحويالت الن 

وأعربت اللجنة املعنيـة    . ٢٠١٣اخلارج واليت مثلت ربع الناتج احمللي اإلمجايل للبلد يف عام           
بالعمال املهاجرين عن االنشغال إزاء ارتفاع تكاليف التحويل واالزدواج الضرييب والفـساد            

ء التحويالت ودون حتقيق األثر اإلمنائي الكامل اليت حتول دون استخدام القنوات العادية إلجرا
  . )٧٢(لتلك التحويالت

  احلق يف الصحة  -طاء  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل وجود فجوات واسعة يف القدرات املتاحـة يف                -٤٩

القطاع الصحي، ومن ذلك اإلمكانيات احملدودة للوصول إىل املرافـق الـصحية، وسـوء              
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املوظفني الصحيني، وطول املسافة ووقت السفر إىل مراكز الـصحة يف           االستقبال من جانب    
املناطق النائية، واالفتقار إىل املستلزمات الطبية األساسية يف املراكز الصحية، ومنع األطفـال             

  .)٧٣(الذين مل حيصلوا على موافقة والديهم من التمتع باخلدمات الصحية
حكومة ليسوتو اعتمدت السياسة الـصحية      والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن         -٥٠

 من أجل النهوض بنوعية اخلدمات الصحية وتقدميها على حنـو فعـال             ٢٠١١الوطنية لعام   
وألغت حكومة ليسوتو أيضاً الرسـوم يف مجيـع         . وكفئ وعادل جلميع أفراد مجاعة باسوتو     

 اجملتمعـات   مرافق الرعاية الصحية األساسية ووفرت ما يلزم من خدمات اتصال وتوعية يف           
وحتتل الرعاية الصحية لألم والطفـل األولويـة يف         . احمللية اليت تقيم بعيداً عن املرافق الصحية      

إال أن ليسوتو تعاين عموماً من ضعف نظام الرعايـة          . ٢٠١١السياسة الصحية الوطنية لعام     
ـ      . الصحية وتفتقر إىل املوارد البشرية املهرة يف القطاع الصحي         دهور وقد أدى ذلـك إىل ت

فقد الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن تقرير املنسق املقيم          . تدرجيي يف املؤشرات الصحية   
 ٦ و ٥ و ٤ أشار إىل أنه من غري احملتمل أن حتقق ليسوتو األهداف رقم             ٢٠١٣السنوي لعام   

من األهداف اإلمنائية لأللفية بسبب ارتفاع معـدالت الوفيـات يف صـفوف األمهـات               
  . )٧٤(والرضع

وقد الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة احلمالت الـيت تنظمهـا                -٥١
الدولة الطرف من أجل التعجيل بتقليص وفيات األمومة وتنفيذ برامج األمومة املأمونة، لكنها             

وحثت ليسوتو على حتسني الفرص     . أعربت عن القلق حيال ارتفاع معدالت وفيات األمومة       
          نساء للحصول على خدمات الرعاية الصحية وما يتصل هبـا مـن خـدمات،   املتاحة أمام ال  

  .)٧٥(كما حثتها على اختاذ ما يلزم من إجراءات من أجل احلد من وفيات األمهات والرضع
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا أيضاً حيال حظر               -٥٢

  .)٧٦(اإلجهاض يف ليسوتو
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء قلـة الفـرص             ةوأعربت اللجنة املعني    -٥٣

. املتاحة أمام النساء للحصول على خدمات ذات جودة يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنـسية             
وحثت حكومة ليسوتو على زيادة فرص احلصول على وسائل منع احلمل امليسورة التكلفـة              

 واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة، وتشجيع التثقيف يف جمال الـصحة           والنفاذ إىل املعلومات  
  .)٧٧(اجلنسية واإلجنابية

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن الدولة الطرف اعتمدت               -٥٤
اإليدز وخطة العمل   / اخلطة االستراتيجية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠١١يف عام   

، ٢٠١٦-٢٠١٢اإليدز للفتـرة    /طنية اخلاصة باملرأة والفتاة وفريوس نقص املناعة البشرية       الو
لكنها الحظت ببالغ القلق أن ليسوتو تواجه وباًء وخيماً وأن الفـريوس يـؤثر يف النـساء                 

وحثت اللجنة حكومة ليسوتو على . والفتيات على حنوٍ غري متناسب مقارنة بالرجال والفتيان      
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اإليـدز علـى النـساء      / من تدابري للحد من أثر فريوس نقص املناعة البـشرية          اختاذ ما يلزم  
  .)٧٨(والفتيات، والتصدي لعواقبهما الوخيمة على اجملتمع واألسرة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن ليسوتو أحرزت تقدماً يف جمال منع انتقال                -٥٥
، بلغ عدد املرافـق     ٢٠١٤يونيه  /حزيرانففي  . اإليدز من األم إىل الطفل    /العدوى بالفريوس 

عـالوة  . ٢١٦ مراكز من أصل     ٢٠٧املرض  /الصحية اليت توفر وسائل الوقاية من الفريوس      
  .)٧٩( يف املائة٦١على ذلك، تبلغ نسبة املرافق اليت تقدم خدمات لألطفال املتأثرين بالفريوس 

وتو وضعت ونفـذت    والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن وزارة الصحة يف ليس           -٥٦
بالتعاون مع شركاء تنفيذيني آخرين معايري صحية خاصة باملراهقني من أجل النهوض بنوعية             

غـري أن الفريـق     . اخلدمات الصحية املقدمة للمراهقني وزيادة نسبة التغطية بتلك اخلدمات        
  .)٨٠(القطري أشار إىل البطء يف تعميم تنفيذ تلك املعايري

  احلق يف التعليم  -ياء  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن ليسوتو لديها أحد أعلى معـدالت اإلملـام                -٥٧

بالقراءة والكتابة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأن البلد قطع أشواطاً على درب حتقيق              
وقد ساهم توفري وجبات الطعـام يف املـدارس         .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٢اهلدف رقم   

. راسية يف استقرار معدالت احلضور ويف زيادة معدالت التسجيل يف املدرسة          وتقدمي املنح الد  
  .)٨١(غري أن الفريق القطري الحظ أن نوعية التعليم ال تزال متدنية

إال أن  . والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن التعليم االبتدائي جمـاين وإلزامـي             -٥٨
 فبعض املدارس ال يوفر إمكانيـة مزاولـة          االبتدائي ال تشمل مجيع األطفال،     منظومة التعليم 

زد على ذلك أن الفتيات احلوامل مينعن من حضور احلـصص          . التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة   
  .)٨٢(الدراسية، ولكن يسمح هلن باملشاركة يف االمتحانات

          وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نسبة التسجيل يف التعلـيم الثـانوي يف                 -٥٩
.  يف املائة بالنسبة إىل اإلنـاث      ٣٧ يف املائة بالنسبة إىل الذكور و      ٢٣ مل تتجاوز    ٢٠١٣عام  

والحـظ  . فمعظم األطفال، وخباصة أشدهم ضعفاً، غري قادرين على حتمل تكاليف التعليم          
الفريق القطري أيضاً أن األطفال ال يذهبون إىل املدرسـة بانتظـام بـسبب افتقـارهم إىل           

سة واملسافات الطويلة اليت يقطعوهنا مشياً على األقدام أو ألهنم يتولون رعاية            مستلزمات الدرا 
ومن األسباب األخرى للتسرب من التعليم، ما يتعـرض لـه بعـض             . أفراد األسرة املرضى  

ويضطر عدد كبري من الفتيات والفتيان إىل أداء        . األطفال من اعتداء جنسي على يد املدرسني      
ة املاشية يف اجلبال، على التوايل، بسبب الفقر واملمارسـات الثقافيـة            اخلدمات املرتلية وتربي  

             وتفشي فريوس نقص املناعة البشرية، ما يؤثر أيضاً تأثرياً سلبياً علـى معـدالت احلـضور                
  .)٨٣(يف املدرسة
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يت وبينما أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على ليسوتو للمكاسب ال        -٦٠
حققتها يف جمال تعليم الفتيات والنساء، فإهنا أعربت عن القلق إزاء االخنفاض احلاد يف عـدد             
املسجالت يف مستويي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي وحيال التمييز يف ميادين الدراسة يف             

صصة تقليدياً مستوى ما بعد املرحلة الثانوية، إذ تتركز النساء والفتيات يف جماالت التعليم املخ
وحثت اللجنة حكومة ليسوتو على ضمان املساواة فيما يتعلق بوصـول الفتيـات             . لإلناث

والنساء إىل مجيع مستويات وحقول التعليم، وزيادة طاقة استيعاب الفتيات يف مستوى التعليم        
  .)٨٤(الثانوي والتغلب على املواقف التقليدية اليت متثل عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال إزاء ارتفاع عدد               -٦١
الفتيات الالئي يعانني من اإليذاء والتحرش اجلنسيني يف املدارس من قبل املدرسني والزمالء يف          

، وحثت حكومة ليسوتو على هتيئة بيئة تعليمية مأمونة خالية من التمييز والعنـف            . الفصول
  .)٨٥(وكذلك توفري وسائل النقل املأمون إىل املدارس ومنها

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن فريوس نقص املناعة البشرية ومرض اإليـدز               -٦٢
يؤثران تأثرياً شديداً يف حقوق األطفال الذين يضطرون يف بعض احلاالت إىل ترك الدراسـة               

 والديهم املرضى أو أفراد األسرة يف احلـاالت         والتخلي عن حقهم يف التعليم من أجل رعاية       
  .)٨٦(اليت يكون فيها الوالدان قد توفيا

  احلقوق الثقافية  -كاف  
أشارت اليونسكو إىل أن ليسوتو دولة طرف يف اتفاقية محايـة التـراث الثقـايف                 -٦٣

ية محاية  واتفاق) ٢٠٠٣(، واتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي        )١٩٧٢(والطبيعي العاملي   
، وينبغي تشجيعها على ضمان التنفيذ الكامـل        )٢٠٠٥(وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف      

لألحكام ذات الصلة اليت ُتعزز فرص الوصول إىل التراث الثقايف وأشكال التعبري اإلبـداعي              
  . )٨٧(واملشاركة فيها، وتفضي بالتايل إىل إعمال احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
أشار فريق األمم املتحدة القُطري إىل أن ليسوتو صدقت علـى اتفاقيـة حقـوق                 -٦٤

. ، لكن االتفاقية مل ُتدرج بعد يف التشريعات الوطنية        ٢٠٠٨األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام      
ومن الشواغل اليت تتعلق بإعمـال      . ، وضعت ليسوتو سياسة وطنية لإلعاقة     ٢٠١١ويف عام   

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حمدودية فرص الوصول إىل التعليم ألسباب منها عدم توافر             
املعدات وغريها من مواد الدراسة املتخصصة والنقص يف تـدريب املدرسـني؛ وحمدوديـة              
اإلعانات املالية املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وانعدام فرص العمل املتاحة لألشـخاص      

  .)٨٨(ذوي اإلعاقة
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  املهاجرون، والالجئون، وملتمسو اللجوء  -ميم  
الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن التشريع الوطين يتفق بدرجـة              -٦٥

كبرية مع املعايري الدولية املتعلقة مبنع حاالت انعدام اجلنسية، لكنها الحظت بعض الفجوات             
مبنح اجلنسية لألطفال املهجـورين،  فال توجد أحكام قانونية تتعلق   . القليلة اليت ال تزال قائمة    

زد على ذلك أن املواطنني املنتمني إىل مجاعـة باسـوتو           . وهو ما قد جيعلهم عدميي اجلنسية     
املولودين يف اخلارج ال ميكنهم نقل جنسية ليسوتو إىل أطفاهلم املولـودين خـارج حـدود               

ع الوطين أيضاً بعـض     ويتضمن التشري . ليسوتو، وهو ما قد ُيفضي إىل انعدام اجلنسية أيضاً        
                ١٩٩٣ املتعلق باملواطنة ودسـتور عـام        ١٩٧١فمرسوم عام   . األحكام اليت متيز ضد املرأة    

ال جييزان لنساء مجاعة باسوتو نقل جنسيتهن إىل أزواجهن األجانب، يف حني ُيجيز املرسوم              
وأوصـت  . م األجنبيات والدستور للرجال املنتمني إىل مجاعة باسوتو نقل جنسيتهم لزوجاهت        

             مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تعدل ليـسوتو تـشريعها املتعلـق باجلنـسية               
فيما يتصل باألطفال املهجورين واألطفال املولودين يف اخلارج من آباء ولدوا أنفسهم خارج             

  .)٨٩(١٩٦١حدود الوطن بغية مواءمة تشريعها بالكامل مع اتفاقية عام 
وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ليسوتو تفتقر إىل إجراء لتحديد              -٦٦

. حاالت انعدام اجلنسية وأن البيانات املتعلقة باألشخاص عدميي اجلنسية غري متاحـة حاليـاً        
وأوصت بوضع إجراء لتحديد حاالت انعدام اجلنسية وإنشاء إطار قـانوين حملـي حلمايـة               

 مبا ميكن   ١٩٥٤ اجلنسية مبا يتفق مع املعايري املنصوص عليها يف اتفاقية عام            األشخاص عدميي 
  .)٩٠(األشخاص عدميي اجلنسية من التمتع حبقوقهم اإلنسانية

  احلق يف التنمية، والقضايا البيئية  -نون  
 أن  ٢٠١٣ورد يف التقرير السنوي بشأن ليسوتو الصادر عن املنسق املقيم يف عـام                -٦٧

 جفافاً نامجاً عن تغري املناخ أدى إىل أزمٍة شـديدٍة يف            ٢٠١٣ يف بداية عام     ليسوتو شهدت 
وجاء يف التقرير أن إجراءات التكيف مع تغري املناخ، وكذلك إدارة أخطـار             . األمن الغذائي 

وُيذكر يف التقرير أن التدهور البيئـي       . الكوارث، تتطلب األخذ بنهجٍ مستدامٍ وطويل األمد      
قدرٍة على التحمل، من بني أهم القضايا املطروحة يف ليسوتو، وأن أثر            وما يتصل بذلك من     

تغري املناخ الذي جتلى يف موجات اجلفاف السنوية املتتالية قد أفضى إىل أزمة يف األمن الغذائي 
  .أثرت يف مجيع سكان البلد تقريباً

ـ             -٦٨ ار تغـري   والحظ فريق األمم املتحدة القُطري أن ليسوتو معرضة بدرجة كبرية آلث
وأعرب أيضاً عن االنشغال إزاء مظاهر التدهور البيئي، من قبيل حتات التربة وتقلص             . املناخ

  .)٩٢(الغطاء الغايب، اليت تؤثر تأثرياً سلبياً يف األمن الغذائي والتنمية املستدامة
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