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 الجي كاا قد ُلروئ الاظ  فيها موقف ليسوتو بش ا الجو ياأ  
 الجو ياأ الجي تحظى بج ييد ليسوتو  
  114-1 ،114-2 ،114-3 ،114-4 ،114-5 ،114-6 ،114-7 ،114-9- 

 غيأ   مأن ضأ  ل المعاملأة  الجصديق ةلى الب  توكول اتخجياري تتفاقية مااهضة الجعأيي 
 ل  العقوبة القانية ل  الالإنسانية ل  المهياة

. إذ  عىىرتل لي ىىو و بكديىىة دكىىوة املو  ىى  ُتظىىه هىىذه التوبىىية بتكييىىد سوومىىة لي ىىو و -1
بآليات اإلجراءات اخلابة إىل زيارة اإلبالسيات وزنازين االستجاز لدى الشرطة ل تككىد اىا إذا  

ىارف هيهىا التعذيب وغريه من ضروب املعام ىة وو العقوبىة القاسىية وو الالإن ىانية كان  وو املهينىة مح
 وجيىىىىو دكىىىىوات إىل احلوومىىىىة و وكىىىىود  هقىىىىد قب  ىىىى  وم ال. وبىىىالرغم مىىىىن كىىىىدم التبىىىىدي  ك ىىىىه ال  

اهليئات الدولية  من قبيل ال جنة الدولية ل ب يب األمحر واملقىررر اخلىاا املعىا بال ىجون وومىاكن 
االستجاز التابع ل جنة األهريقية حلقوق اإلن ان والشعوب  لزيارة اإلبالسيات ومعاينتها و قدمي 

ذ التوبىىيات املرت بىىة ك ىىه هىىذه الزيىىارات. وستقىى  ع  نىىة سقىىوق  وبىىيات بشىىكوا. وك ىىرياُ مىىا  حن  ىى
اإلن ىىىان   الىىىد مل  بىىىدو مبااىىىرة وكواهلىىىا بعىىىد  بىىىدور رئي ىىىا كىىىذل     عزيىىىز سقىىىوق اإلن ىىىان 

  مبىىا   ذلى  كىىدم اسىىتقدام القىوة والتعىىذيب   الب ىىد. وست ىعه احلوومىىة إىل التبىىدي  ل جويىع
  تقبل القريب.ك ه هذا ال و وكود االختياري   امل

 الجصديق ةلى الب  توكول اتخجياري الثالث تتفاقية حقوق العفل -114-14، 114-8  
ا هىىىىات املعنيىىىىة سىىىىتنظر لي ىىىىو و   التبىىىىدي  ك ىىىىه هىىىىذا ال و وكىىىىود بعىىىىد التشىىىىاور مىىىىع  -2

 باسبة املب حة  ومن مث  ُتظه هذه التوبية بتكييد احلوومة.
 اتخجياري تتفاقية حقوق األشخاص ذ ي اإلةاقةالجصديق ةلى الب  توكول  -114-13  

 ؤيىىد احلوومىىة هىىذه التوبىىية  وست ىىعه إىل التبىىدي  ك ىىه ال و وكىىود االختيىىاري سىىاد  -3
 انتهاء املشاورات الداخ ية مع ا هات املعنية باسبة املب حة. 

 لضبط ظاه ة اتتجار بالاساء  الفجياأاةجما  تدابي  تش يعية  -114-15   
 2014قىىانون مواهحىىة االبىىار باألاىىقاا. ووحط قىى    كىىام  2011  كىىام  بىىدر -4

خ ىىىة العوىىىل التن يذيىىىة ل قىىىانون وال  ىىىزاد ا هىىىات املعنيىىىة بىىىاسبة املبىىى حة  حىىىدر ب ك ىىىه إن ىىىاذه. 
و حىىىنظم ساليىىىاُ محىىىالت ل توكيىىىة والت قيىىىر بىىىو بقيىىىادة وزارة الداخ يىىىة بالتعىىىاون مىىىع جهىىىاز الشىىىرطة 

ين  وخبابىىة   املنىىاط  ال ىىاخنة كالنقىىاة احلدوديىىة. كوىىا  ت قىىه املىىدارف ومنظوىىات امتوىىع املىىد
والونىىائز زيىىارات بىىالسر  ن  ىىو وال وهىىو  وكيىىة و  قيىىر كىىل مىىن وط ىىاد املىىدارف وامتوىىع  ىىذا 

 القانون  وخبابة الن اء وال تيات الالئا يقعن هري ُة سه ة هلذه ا رمة.   
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هبىىىاُل  2011محايىىىة ال  ىىل وركايتىىو البىىىادر كىىام باإلضىىاهة إىل ذلىى   يتقىىىورن قىىانون  -5
خمببىىاُ  رمىىة االبىىار باألط ىىاد باكتبىىار ذلىى  وسىىد سىىبل محايىىة األط ىىاد مىىن االبىىار  ىىم. وقىىد 
بح رىىا القىىانون و حىىرجم إىل ال سىىة اس يىىة لتي ىىري نشىىره وإموانيىىة االطىىالك ك يىىو. ووحنىىت  كىىذل  هىىي م 

ت  زيونيىىة الوطنيىىة لىىدكم جهىىود احلوىىالت التوكويىىة حم ىىا كىىن هىىذه الققىىية وكحىىر    القنىىوات ال
 والت قي ية. وك يو  ُتظه هذه التوبية بتكييد لي و و.

 اقج حجأأأ موا أألة انأأجحداش متشأأ اأ لحقأأوق اإلنسأأاا ةلأأى الاحأأو الأأيي  -114-19  
نيانأأاأ حقأوق اإلنسأأاا بمزيأأد وق اإلنسأأاا، كأ  اة تسأأمي بجقيأي  حقأالسأأامية لمفوضأية ال

  اتتساقمن الدقة 
ُتظىىه هىىذه التوبىىية بتكييىىد احلوومىىة. إذ ستوابىىل احلوومىىة  قيىىيم وربىىد  عزيىىز سقىىوق  -6

  هقىىاُل الوطنيىىة االسىىرتا يجية ل تنويىىة اإلن ىىان وإن اذهىىا. كوىىا ستوابىىل  قيىىيم سياسىىا ا  كاخل ىىة
كىىىن وحطىىىر سياسىىىا ية ومبىىىادرات وطنيىىىة وخىىىرى. ولي ىىىو و ا ن ببىىىدد اسىىىتحدا  سياسىىىة حلقىىىوق 

سىىىتوون وداة  وجيهيىىىة ل وهىىىاء بااللتزامىىىات املتع قىىىة لقىىىوق اإلن ىىىان   الب ىىىد ك ىىىه  ىىىو  اإلن ىىىان
. وسىىتت رق هىىذه ال ياسىىة  إىل ققىىايا 2013متر ىى  ومن ىى . وقىىد بىىدوت هىىذه العو يىىة   كىىام 

بالسىىة األديىىة  كالتبىىدي  ك ىىه املعاهىىدات الدوليىىة و ن يىىذها  و قىىدمي  قىىارير الدولىىة ال ىىرل الىىد 
ا  وضوان إموانية ال جوء إىل الققاء  والت قير لقوق اإلن ان  ك ه سىبيل امل ىاد  كخر  قدمه
 ال احلبر.

اتخأأاذ تأأدابي  لضأأماا تعمأأي  ةمليأأة تسأأجيل المواليأأد، بسأأبل تشأأمل تبسأأيط  -114-20  
 الش  ط الالزمة  إلغاء الافقاأ

واناُ لتعوىيم إموانيىة يح ج ل كل من املواليىد والوهيىات بامىان   مجيىع و ىاء الىبالد. وضى -7
الت ىىجيل  يحق ىىيم املو  ىىون املعنيىىىون بانتظىىام بورعىىاتن كامىىة ويىىىزورون املىىدارف والونىىائز واساهىىىل 

 االجتواكية  و حن ذ   هذه األماكن كو ية الت جيل.
وقىىد نح ىىذت محىىالت ل تىىدريب والتقيىىيم   سىى  مقاطعىىات ل تحقىى  مىىن اإلن ىىاذ ال ع ىىا  -8

  ىىىىىجيل املواليىىىىىد  هقىىىىىاُل كىىىىىن ك ىىىىىاءة إدارة الب اقىىىىىات الوطنيىىىىىة ل هويىىىىىة  ل قىىىىىوان   وهعاليىىىىىة نظىىىىىم
والت جيل. ومن ب  وبحاب املبى حة املشىارك    هىذه احلوىالت مىديرو املقاطعىات والزكوىاء 
اس يىىىون  ووهىىىراد الشىىىرطة والعىىىام ون   اىىىاد الركايىىىة البىىىحية وا وهىىىور العىىىام. ويحقىىىدم  قريىىىر كىىىن 

مىن املقىرر بىوط خ ىة اسىرتا يجية ملعا ىة ووجىو القبىور الىد كشى   احلوالت كقىب انتهائهىا  و 
 كنها كو ية التقييم. وُتظه هذه التوبية  لذل   بتكييد لي و و. 

 اتمأوز فأي الصأا رة باألشأخاص اتتجار لمكافحة الوطايةتافيي خعة العمل  -114-21  
 الصأأأا ر باألشأأأخاص اتتجأأأار مكافحأأأة لقأأأانوا الجافيييأأأة الالئحأأأة  إ أأأدار 2014يوليأأأ  

 اتتجأأار قضأأايا فأأي الفصأأل لضأأماا الالزمأأة الجغييأأ اأ إحأأداش تشأأمل بعأأ ق، 2011 ةأأا 
  فقط العليا المحكمة في ت الصلي، محاك  في
ُتظه هذه التوبية بتكييد احلوومة. سيث  حن  ذ   الوقى  الىراهن خ ىة العوىل البىادرة  -9
  بينوىىىا طح ىىىا ساليىىىاُ إلبىىىدار الالئحىىىة التن يذيىىىة لقىىىانون مواهحىىىة االبىىىار 2014متوز/يوليىىىو   
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باألاىىىقاا. و وابىىىل احلوومىىىة  كىىىن طريىىى  ا هىىىات املعنيىىىة بىىىاسبة املبىىى حة  إطىىىالق محىىىالت 
 وكيىىة ميرمىىة االبىىار باألاىىىقاا   ىىتهدل وكقىىاء النيابىىات ووهىىىراد الشىىرطة ومىىو  ا الققىىىاء  

ت خىىالد ك  ىىة كيىىد ال بىىق كنىىد النقىىاة احلدوديىىة ضىىون هئىىات وخىىرى. ووحط قىى  كىىذل  محىىال
سيىث وزرك وكقىاء مىن ال جنىىة املتعىددة الق اكىات املعنيىة ميرمىىة االبىار باألاىقاا كحتيربىات كىىن 
جرمىة االبىىار بالبشىىر واثارهىىا. كوىىا اغتنوىى  ال جنىىة ال وابىىل اإلذاكيىىة لت قيىىر ا وهىىور بكخ ىىار 

 يح  ر ذل  كن االبار باألاقاا بكاوادن اىت. قبود هرا العول املقدمة من غرباء؛ إذ قد 
ومن املهم اإلاارة إىل ونو وهقاُ لقوان  لي و و   توتع حمووىة البى ق باختبىاا النظىر  -10

  ققايا االبار باألاقاا  كدا     الد  تجىاوز ن ىاق اختبابىها والىد  ح ىند إىل اسووىة 
 الع يا ل حوم هيها. 

السأأعي إلأأى الجحقيأأق فأأي وميأأن حأأاتأ العاأأف الجاسأأاني  معاقبأأة الُجاأأاة  -114-22  
  تعويض الضحايا 

ق ىىى    مجيىىىع سىىىاالت العنىىىر الىىىد  حب  ىىىذ  ىىىا الشىىىرطة  مبىىىا   ذلىىى  العنىىىر ا ن ىىىاين   -11 ُيح
 ويحقد م ا حناة ل و اءلة.

ىىنق ضىىحايا العنىىر ا ن ىىاين ساليىىاُ املىىكوى املؤقىى  ككسىىد واىىواد الىى -12 دكم بينوىىا  كخىىذ ومح
العدالة اراها. ومن املقرر ون  حنشئ احلوومة بندوق التعويقىات املنبىوا ك يىو   العديىد مىن 
التشريعات. وسيس ا البندوق مجيع ضحايا ا رمة  مبن هيهم ضحايا العنر ا ن اين. وُتظىه 

 هذه التوبية بتكييد احلوومة.
فأأأي المائأأأة مأأأن اإلنفأأأاق  15تحقيأأأق الهأأأدم المجمثأأأل فأأأي تخصأأأي  نسأأأبة  -114-24  

 الحكومي لقعاع الصحة،  فقاً إلةالا لبووا  
  املائىىىىة مىىىىن امليزانيىىىىة الوطنيىىىىة هلىىىىذا  15 عىىىىرتل احلوومىىىىة باحلاجىىىىة إىل  بىىىىي  ن ىىىىبة  -13

السر   إال ونو نظىراُ سدوديىة املىوارد  قىد ال  ىتوون مىن  وىريز هىذه الن ىبة مىن امليزانيىة الوطنيىة 
دير بالذكر ون احلوومىة قىد زادت   األكىوام ال الثىة املاضىية خمببىا ا مىن ك ه الدوام. ومن ا 

امليزانية لق اك البحة. وست ىعه احلوومىة إىل  بىي  الن ىبة املوبىه  ىا مىىت رحى  مواردهىا 
 بذل   و ورر  ككيد التزامها بإيالء األولوية لققايا البحة. و ؤيد احلوومة هذه التوبية.  

 تحظى بج ييد ليسوتو تالجو ياأ الجي   
الجصديق ةلى الب  توكول اتخجياري للعهد الد لي  -114-11، 114-10، 114-9  

 الخاص بالحقوق اتقجصا ية  اتوجماةية  الثقافية
االقتبىىىادية  - ال ُتظىىىه هىىىذه التوبىىىية بتكييىىىد سوومىىىة لي ىىىو و. هىىىاحلقوق االجتواكيىىىة -14

لدولة   الدستور. وهذا يعىا ون اإلكوىاد التىام موررسة   الوق  الراهن مبوجب مبادئ سياسة ا
هلىىىىذه احلقىىىىوق كو يىىىىة  درىيىىىىة  عتوىىىىد ك ىىىىه مىىىىدى  ىىىىوهر املىىىىوارد. مث إنىىىىو ال موىىىىن إن ىىىىاذ احلقىىىىوق 
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االقتبىىادية   اسىىاكم الققىىائية  وبالتىىال  هوىىن التنىىاقل ون  بىىدرق الدولىىة ك ىىه  - االجتواكيىىة
حلقوق االقتبىادية واالجتواكيىة وال قاهيىة اختبىاا ال و وكود االختياري لتوىنق ال جنىة املعنيىة بىا

 االقتبادية. - الب ر   ساالت انتهاك سقوق مواطا لي و و االجتواكية
 اتفاقية ةد  تقا   و ائ  الح ل  الج ائ  الم تكبة ضد اإلنسانيةاتنضما  إلى  -114-12  

التشىىىىاور  ىىىىذا الشىىىىكن مىىىىع ال ُتظىىىه هىىىىذه التوبىىىىية بتكييىىىىد لي ىىىىو و. بيىىىىد ووىىىا ستوابىىىىل  -15
 ا هات املعنية باسبة املب حة.

اتخاذ خعواأ إللغاء تج ي  الجشهي   م اوعة قوانين البلد المجعلقة بونائط  -114-16  
 1967اإلةال ، بما فيها قانوا العباةة  الاش  الصا ر ةا  

سىتحدد هىذه ال ياسىة وحجنز مشروك ال ياسة اإلكالمية وسيواه  ك يو ا ز الوزراء قريباُ. و  -16
املعىىىايري املعتوىىىدة هيوىىىا يتع ىىى  بامل ىىىائل اإلكالميىىىة  ومىىىن مث سىىىتحنق ق القىىىوان  القدمىىىة طبقىىىاُ هلىىىا. كوىىىا 
  ىىىتهجن هىىىذه ال ياسىىىة وساسىىىاُ التشىىىهري باألاىىىقاا  ذلىىى  ون ردود وهعىىىاد ا وهىىىور الباسىىىو وين 

بىىة األاىىقاا الىىذين يتبىىور ون بكسىىره ك ىىه وكوىىاد التشىىهري بنزاهىىة األاىىقاا بالسىىة العدوانيىىة  وخبا
 االقتبادية وال ياسية   الب د. ههذه التوبية ال ُتظه بتكييد لي و و. - القيادة االجتواكية

  الجعزيز الدنجوري  المحد  لألحكا  الجي تحظ  الجمييز ضد الم لة -114-17  
يل لقد سقق  احلوومىة ط ىرات   اىاد سظىر التوييىز ضىد املىروة  هكبىدرت  ك ىه سىب -17

   الىىىذي ي سىىىا التوييىىىز ضىىىد املىىىروة   2006امل ىىىاد  قىىىانون األه يىىىة القانونيىىىة لىىى زوا     كىىىام 
  الىىذي يتنىىاود اىىاالت  ىىدخل   ن ىىاق جرمىىة 2003الىىزوا   وقىىانون ا ىىرائم ا ن ىىية    كىىام 

االغتبىىىاب   القىىىانون العىىىام. ومىىىا احلوىىىم الىىىذي مل يحتنىىىاود ك ىىىه وجىىىو التحديىىىد  هيتع ىىى  بتىىىوار  
العىىىرا والزكامىىىة. هع ىىىه احلوومىىىات املنتيقبىىىة ون  راكىىىا منظومىىىة القىىىيم التق يديىىىة ل وجتوىىىع الىىىذي 
يشىىول مجهىىور النىىاخب . ومىىن الشىىعب  ح ىىتود ال ىى  ة   امتوىىع الىىدمقراطا. وضىىواناُ لتقىىدير 
ة امتوع مل ل هذه اخل وة  سي زم  ن يذ  دابري ل ىدكوة والنشىر باسىتورار. لىذل   ال ُتظىه التوبىي

 بتكييد لي و و. 
كماشأور قمأن تأت ي إلأى ال قابأة الياتيأة،    تحديث القوانين الجأي قأدم اوعة  -114-18  

ليأة المجصألة تلجزاماأ الد  ضماناً للوفاء با ألمن الداخلي،القانوا )العا ( المجعلق باالفجن   
 حقوق اإلنسااب

يىىن  منشىىور قوىىع ال ىىع ك ىىه قوىىع ال ىىع واإلبىىدارات امل ىىرية ل  ىىع ويعاقىىب ك ىىه هىىا    -18
ا رمت     س  ين  القانون )العام( املتع   باألمن الداخ ا ك ه س ى  ال ىالمة العامىة والنظىام 
العام واسىرتام ا داب العامىة وقوىع األكوىاد التقريبيىة واهلدامىة  ضىون وسوىام وخىرى. و و ىل هىذه 

لقىوان  اسىرتام سقىىوق املىواطن  ومحايتهىا  وكىىذل  دوام متتىع األمىىة مجعىاء بال ى م واألمىىن  مبىا يت ىى  ا
 مع االلتزامات الدولية املتع قة لقوق اإلن ان. هال ُتظه هذه التوبية بتكييد احلوومة.  
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ةلأأى خأأدماأ  صأأولإمكانيأأة الحالجاسأأي الشأأامل  ضأأماا  ثقيأأفالج قأأدي ت -114-23  
 م مواوهاض القانوني  السية  اإلنجابية، بما في ذلك اإلالصحة الجا

كواُل مبعظم البووك اإلق يوية والدولية حلقوق اإلن ان  مبا هيها برو وكود سقوق املروة  -19
  وهريقيىا وا  اقيىة الققىاء ك ىه مجيىىع واىواد التوييىز ضىد املىىروة   وابىل احلوومىة بىون احلقىىوق 

 قىىد م   معظىىم املراهىى  البىىحية احلووميىىة خىىدمات  نظىىيم األسىىرة  ا ن ىىية واإلجنابيىىة ل وىىروة. إذ 
  قي يىىىة( بشىىىكن اسىىىتقدام وسىىىاليب منىىىع احلوىىىل امل قىىى ة. و عوىىىل هقىىىاُل كىىىن خىىىدمات إراىىىادية )

كبىىندوق األمىىم املتحىىدة ل  ىىوان  ومنظوىىات  احلوومىىة باالاىىرتاك مىىع كىىل مىىن اىىركاء التنويىىة 
تنظيم األسرة  واملنظوات غري احلوومية املعنية لقوق املروة   امتوع املدين  كا وعية ال ي و ونية ل

كونظوىىة املىىروة والقىىانون   ا نىىوب األهريقىىا واُتىىاد اساميىىات  مىىن مج ىىة منظوىىات وخىىرى  مىىن 
ة ومرس ىة وجل   قير ا وهور العام لقوق البحة ا ن ية واإلجنابية. و  مرس ة ما قبىل املدرسى

 م الت قيىىىىر ا ن ىىىىا ضىىىىون بىىىىرام  املهىىىىارات احليا يىىىىة. وقىىىىد كحقىىىىدت  التع ىىىىيم االبتىىىىدائا  يحقىىىىدر 
امىىىة. وكحقىىىدت   ني ىىىان/ البىىىدد س قىىىات كوىىىل  ومنتىىىديات كامىىىة  ووحقيوىىى  بوعىىىات ك هىىىذا
  اخر س قة كول بشكن اثار التعقيم الق ري. 2015 وبريل
ائا البىادر وبوجو كام  هاإلجها  ليز قانونيىاُ بعىد   لي ىو و  غىري ون القىانون ا نى  -20
اإلجهىىا  القىىانوين واملىىكمون.  يىىن  ك ىىه بعىىل الظىىرول الىىد ىىىوز     هىىا إجىىراء 2010 كىىام
 ُتظه التوبية بتكييد لي و و. وال

    


