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 إعداد التقريرعملية  -أوال   
 النهج –ألف 

 وهدددو يت دددمن سدددرداا  .17/119 ملقدددرر  لدددس حقدددوق اإلنسدددان أُعدددد هدددذا التقريدددر وفقددداا  -1
يف الددذي أجددري للتقدددا الددذي أحرزتددت ليسددوتو بشددأن التوصدديات املقبولددة منددذ السددتعراض األخدد  

مدن الستعراض، ويبّير مدا ُأحدرز ذلك املستجدات اليت ظهرت منذ التقرير ويعرض  .2015عاا 
التحددددايت الددديت تواجههدددا أي ددداا ُُيمدددل وهدددو  بشددددأن بعدددص التوصددديات الددديت أثددد ت خ لدددت.تقددددا 

 وتنفيذها. ومحايتها ا يتعلق ابحرتامها التزاماهتاليسوتو فيم

 األمددددم املتحدددددة السددددامية مفوضددددية، كمددددا حددددددهتا عيضدددداوُُجرعددددت التوصدددديات  سدددد  املو  -2
 أبن التوصيات ُد ت أو ُعدلت يف بعص اجملالت. قوق اإلنسان، علماا حل

 عمليات التشاور -ابء 

هبددددف تتبدددع تنفيدددذ التوصددديات  2017نُظمدددت حلقدددة عمدددل استشدددارية يف حزيران/يونيدددت  -3
تمهيدددد لصدددديارة تقريدددر مرحلددددي يف منتصدددف املدددددة. وح دددرت حلقددددة العمدددل وزارات حكوميددددة، الو 

وقُددا  عة لألمم املتحدة، ومنظمات ر  حكومية، ومنظمات اتبعة للمجتمدع املددين.بووكالت ات
  .(1)2018تقرير منتصف املدة إىل اجمللس يف عاا 

للتعريدف بعمليدة السدتعراض الددوري  2019حزيران/يونيدت  13يف تشاوري وُعقد اجتماع  -4
وح درت الجتمداع  يف  دال وليتدت.، كل ل مسؤولياهتمالشامل وحلث أصحاب املصلحة على حتمر 

 الوزارات احلكومية واملنظمات ر  احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ووكالت األمم املتحدة.
اجتمداع ملناقشدة إنشداء  2019حزيران/يونيدت  19ل جتماع التشاوري، ُعقد يف  ومتابعةا  -5

إنشداء نندة مشدرتكة بددّي تقدرر و  هياكدل قدادرة علدى التدأث  يف عمليدة السدتعراض الددوري الشدامل.
الددددوزارات ومعنيددددة ابلسددددتعراض الدددددوري الشددددامل تتددددوىل صدددديارة التقريددددر واإلشددددراف علددددى أنشددددطة 

اللجندة بتجميدع التقريدر وتعميمدت علدى اللجندة التوجيهيدة املعنيدة ابلسدتعراض تلك ت وقام الدعوة.
مددع  نقددال للتفاعددلمنتدددايت الدددوري الشددامل واملكونددة مددن وكددالت األمددم املتحدددة الدديت نظمددت 

 .على املستوى املتعدد القطاعات عملية الستعراض الدوري الشامل
إلقددددرار التقريددددر وتعميمددددت وكددددذلك  2019أيلول/سددددبتمّب  25ونُظمددددت حلقددددة عمددددل يف  -6
وسددد ر حلقدددة العمدددل خبددد   مدددن املكتددد   العمليدددة.تلدددك مان ملكيدددة األطدددراف الوطنيدددة لزمددداا  دددل

 هاوح ددر  اإلقليمددي ملفوضددية األمددم املتحدددة حلقددوق اإلنسددان ملنطقددة اننددوب األفريقددي يف بريتددوراي.
احلكوميددة، ومنظمددات اجملتمددع  ممثلددون عددن الددوزارات احلكوميددة، وسددلك الق دداء، واملنظمددات ردد 

املدددين، ووكددالت األمددم املتحدددة، ور هددا مددن الشددركاء يف التنميددة، ومؤسسددات الرقابددة مثددل أمددّي 
 املظامل وانمعية الوطنية.

وتلقدددت العمليدددات املدددذكورة أعددد ه دعمددداا ماليددداا مدددن بدددر مج األمدددم املتحددددة اإل دددائي يف  -7
فوضدية األمدم اإلقليمدي ملكتد  املري، ومسداعدة تقنيدة مدن فريدق األمدم املتحددة القطد، ومن ليسوتو

 املتحدة حلقوق اإلنسان يف بريتوراي.
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 متابعة االستعراض السابق: تنفيذ التوصيات املقبولة -اثنيا   
، 10-113، و1-113االلتزامررررات الدوليررررة واملسرررراعدة التقنيررررة  التوصرررريات  -ألف 

، 6-114، و5-114و، 4-114، و3-114، و2-114، و1-114و
 (14-114و ،13-114و ،9-114، و8-114، و7-114و
وتوجدد، مدع  ليسوتو دولة طرف يف ُجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقدوق اإلنسدان.إن  -8

واملشداورات الداخليدة جاريدة مدع أصدحاب  .(2)عليهدا بعددالبلدد صددق يذلك، معاهدات معلقدة مل 
 املصلحة املعنيّي.

سدددوتو مل تصددددق بعدددد علدددى الّبوتوكدددول الختيددداري لتفاقيدددة مناه دددة وابلدددررم مدددن أن لي -9
مثددل اللجنددة الدوليددة  اإلصدد حية منظمددات   امؤسسدداهتا تتلقددى بعثددات توفدددها إىل التعددذي ، ف  دد

للصدددلي  األمحدددر، واللجندددة األفريقيدددة حلقدددوق اإلنسدددان والشدددعوب، ومكتددد  األمدددم املتحددددة املعددد  
ك املنظمددات أبن تكددون املؤسسددات اإلصدد حية متوافقددة مددع وقددد أوصددت تلدد ابملخدددرات وانر.ددة.

مثدل املعداي  املتعلقدة مبسدائل الكتظدار، وارتفداع معددلت اإلصدابة بفد و   ،اا دولياملقبولة املعاي  
وُيددري  . فدد و ذلددك النقددا املناعددة البشددرية/اإليدز، واحلاجددة إىل بددرامج فعالددة ومبتكددرة ملكافحددة 

 ت.تنفيذ تلك التوصيا حالياا 
واجهة بعص التحدايت يف  ال حقدوق اإلنسدان، مثدل ملوطلبت ليسوتو مساعدة تقنية  -10

 20ونُظمت حلقة عمل من  التدري  على ق ااي حقوق اإلنسان وإعداد تقارير الدولة الطرف.
واقدرتا   ،بغرض تدارك التدأخر يف إعدداد تقدارير الدولدة الطدرف 2016كانون الثاين/يناير   22إىل 

ومتابعددة تنفيددذ التوصدديات الصددادرة عددن  تلددف  ،لددة ل ددمان تقدددا التقددارير يف مواعيدددهاآليددة فعا
فوضدددية األمدددم املتحددددة حلقدددوق اإلنسدددان يف اإلقليمدددي ملكتددد  قددددا املو  هيئدددات رصدددد املعاهددددات.

 . (3)حلقة العملابلكامل إىل رعاية البريتوراي 
عمل حول تددري  املددربّي علدى ونظمت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حلقة  -11

إعدددداد تقددددارير الدولددددة الطددددرف مدددع الرتكيددددز بشددددكل خدددداص علدددى منظومددددة األمددددم املتحدددددة حلقددددوق 
 26منطقددة اننددوب األفريقددي يف الفددرتة مددن يف وقُدددا تدددري  إىل املسددؤولّي احلكددوميّي  اإلنسددان.

 .(4)مسؤولّي من ليسوتو 4وشارك فيت ، 2016أيلول/سبتمّب  30إىل 
ظم املكت  اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة حلقدوق اإلنسدان يف بريتدوراي، ابلتعداون مدع ون -12

حلقدددة  2017أاير/مدددايو  29إىل  21بدددر مج األمدددم املتحددددة اإل دددائي يف ليسدددوتو، يف الفدددرتة مدددن 
عمل تدريبيدة وطنيدة للمسدؤولّي احلكدوميّي وملنظمدات اجملتمدع املددين حدول إعدداد التقدارير هليئدات 

وكدددان اهلددددف مدددن التددددري  هدددو شدددر  وظدددائف هيئدددات املعاهددددات  دات حقدددوق اإلنسدددان.معاهددد
حتقيدق التعداون الفعدال بدّي إىل  وسدعياا   تلدف هيئدات رصدد املعاهددات.إىل وكيفية إعداد التقدارير 

 .(5)اهلياكل احلكومية وآليات حقوق اإلنسان الدولية، تناول التدري  كيفية تشكيل تلك اهلياكل

تنفيدددددذ وتتددددابع  ددددمن تقددددددا التقددددارير يف مواعيددددددها، ت أنددددت ليسدددددت لليسددددوتو آليدددددة فعالددددة وتبددددَّي  -13
وأوفدددددت مفوضددددية األمددددم املتحدددددة حلقددددوق  التوصدددديات الصددددادرة عددددن  تلددددف هيئددددات رصددددد املعاهدددددات.

 .(6)وعملية اإلنشاء جارية إنشاء آلية وطنية لإلب غ واملتابعة.للمساعدة يف اإلنسان إىل ليسوتو بعثات 
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حلوكمدددة، صددد   ااملتحددددة اإل دددائي، مدددن خددد ل الدددّب مج املتعلدددق إ ويرمدددي بدددر مج األمدددم -14
واحلقدددوق، والتمكدددّي مدددن أجدددل السدددتقرار املسدددتداا، إىل دعدددم الشدددركاء يف مواصدددلة ترسدددي  املبددداد  

الرشددديدة وتتمثدددل بعدددص أهدددداف الدددّب مج العامدددة يف تعميدددق ثقافدددة احلوكمدددة  الد.قراطيدددة والسدددتقرار.
ومحاية حقوق اإلنسان، من خ ل تعزيز قدرة مؤسسات احلكم الرئيسية )الّبملدان، واللجندة املسدتقلة 

 ل نتخاابت، ووحدة حقوق اإلنسان، وننة حقوق اإلنسان(، وضمان مشاركة اجملتمع املدين.
مددن الددّب مج احلددا   أي دداا  ومؤسسددات احلكددم األخددرىحقددوق اإلنسددان وتسددتفيد وحدددة  -15

 املتعلق بتجديد بنية احلوكمدة وتعزيزهدا يف إطدار أنشدطة بدر مج األمدم املتحددة اإل دائي يف ليسدوتو.
أمدور، علدى حتقيدق أهددافها علدى النحدو املنصدوص عليدت يف يف ُجلدة ، احلكومة وسيساعد الّب مج

 .(7)السرتاتيجيةاخلطة الوطنية الثانية للتنمية 

، 45-113مبعاهدات واإلجراءات اخلاصة  التوصريات التعاون مع اهليئات املنشأة  -ابء 
، 50-113، و49-113، و48-113و، 47-113، و46-113و
 (86-113، و74-113، و52-113، و51-113و

قت ليسدددوتو علدددى التفاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة حقدددوق ُجيدددع العمدددال املهددداجرين وأفدددراد صددددر  -16
ولددذلك أعدددت ليسددوتو تقريرهددا  .2007 أسددرهم، وكددان مددن املقددرر تقدددا التقريددر األو  منددذ عدداا

ونظددرت اللجنددة يف  .2015تشددرين الثدداين/نوفمّب  30يف قدمتددت مبوجدد  إجددراء اإلبدد غ املبسددط و 
  .2016نيسان/أبريل  13و 12التقرير األو  خ ل دورهتا الرابعة والعشرين يومي 

فاقيدددة الدوليدددة حلمايدددة التتنفيدددذ وفيمدددا يلدددي التقددددا احملدددرز يف تنفيدددذ التوصددديات املتعلقدددة ب -17
 حقوق ُجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم:

فأصدددبس يسددمس ابزدواس اننسدددية  2018عدداا  دسدددتورعلددى التعددديل الثدددامن أُقددرر  •
جنسدية ليسدوتو، ويسدمس ن حيمدل يف الدزواس ممداننسدّي وينا على املساواة بّي 

أو  املكتسدبة ابلدولدة جنسيتهمملواط  ليسوتو املتجنسّي أو املسجلّي ابستعادة 
 الحتفار هبا؛

 ياألحكدداا التمييزيددة الدديت كانددت تعطدد 2018قددانون املواطنددة املزدوجددة لعدداا ألغددى  •
مدن تزوس مدن امدرأة املجنيب األعلى  من ليسوتو أف لية للمرأة املتزوجة من مواطن

 شروط مماثلة حلصول كليهما على اننسية؛إقرار ، وذلك الباسوتو

صدديم مشددروع مث  سياسددة اهلجددرة واملواطنددة. 2017لددس الددوزراء يف عدداا اعتمددد   •
الستعاضة عدن قدانون مراقبدة يرمي إىل وهو  .2018قانون اهلجرة واملواطنة لعاا 

هبدددددف  ،1971األمددددر املتعلددددق ابملواطنددددة لعدددداا عددددن و  ،1966األجاندددد  لعدددداا 
 إحداث إص   شامل لق ااي اهلجرة؛

 ساعدة يف تتبع تنفيذ التوصيات.وضع خطة عمل للم حالياا ُيري  •

 اتفاقيددة حقددوق الطفددل.عددن تنفيددذ تقريددر ليسددوتو الدددوري  2018يف أاير/مددايو ونددوق   -18
ابلشراكة مع و وزارة التنمية الجتماعية تلك املناقشة، إشراف وُيري تنفيذ التوصيات الناجتة عن 

صدديات، يف ُجلددة أمددور،  ظددر و توتتعلددق ال الددوزارات احلكوميددة األخددرى ومنظمددات اجملتمددع املدددين.
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وبددددأت ليسدددوتو إجدددراء دراسدددة استقصدددائية للعندددف ضدددد األطفدددال بغدددرض حتديدددد . العقوبدددة البدنيدددة
 وسُتستخدا نتائج الدراسة يف تصميم الّبامج. حجم املشكلة.

العهد الدو  اخلداص ابحلقدوق القتصدادية عن تنفيذ وكان من املقرر تقدا تقرير ليسوتو  -19
وطُلبدددت مسددداعدة تقنيدددة مدددن مفوضدددية األمدددم املتحددددة  .1994مندددذ عددداا  ،يدددة والثقافيدددةوالجتماع

اتفاقيدة الق داء عدن تنفيدذ والتقريدر الددوري  حلقوق اإلنسان لوضع اللمسات األخ ة على التقرير.
 .(8)على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة جاهز لعرضت على موافقة  لس الوزراء

بطلدددد  إجددددراءات اإلبدددد غ املبسددددطة مبوجدددد  العهددددد الدددددو  اخلدددداص وتقدددددمت ليسددددوتو  -20
 ابحلقوق املدنية والسياسية، وتلقت احلكومة قائمدة املسدائل، ومدن املقدرر تقددا التقريدر يف نيسدان/

بطل  نفدس اإلجدراء مبوجد  اتفاقيدة مناه دة التعدذي  ورد ه مدن  وتقدمت أي اا  .2020أبريل 
وتلقدت احلكومدة قائمدة  ة أو ال إنسانية أو املهينة، وقُبل طلبهدا.ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي

  إعداد ردودها. وتقوا ليسوتو حالياا  .2020املسائل، ومن املقرر تقدا التقرير يف أاير/مايو 
يف  ،التنفيدددذ احمللدددي للميثددداق األفريقدددي حلقدددوق الطفدددل ورفاهدددتعدددن وقُددددا تقريدددر ليسدددوتو األو   -21

واست دددافت ليسدددوتو الدددددورة العاديدددة التاسدددعة والعشدددرين للجندددة اخلددددّباء  .2015ّب تشدددرين الثددداين/نوفم
  والستعدادات لذلك جارية. ،اللجنة أمانة   وستست يف أي اا  األفريقية املعنية  قوق الطفل ورفاهت.

تقريرهددددا املوحددددد املتددددأخر )انددددامع  2019وقدددددمت ليسددددوتو وعرضددددت يف نيسددددان/أبريل  -22
وقُدددا  امليثدداق األفريقددي حلقددوق اإلنسددان والشددعوب.عددن الثدداين إىل الثددامن( لتقاريرهددا الدوريددة مددن 

الّبوتوكول املتعلق  قوق املرأة يف أفريقيا امللحق ابمليثاق األفريقدي، وُيدري عن التقرير األو   أي اا 
 النظر يف التقريرين يف وقت واحد.

، وتقدوا 2018وُوقع على بروتوكول الحتاد األفريقدي املتعلدق  قدوق كبدار السدن يف عداا  -23
وزارة التنميددددددة الجتماعيددددددة ابملراحددددددل األخدددددد ة مددددددن صدددددديارة مشددددددروع قددددددانون محايددددددة كبددددددار السددددددن 

وهي سياسة تعزز  سياسة تعىن بكبار السن. 2016يف عاا  ووضعت الوزارة أي اا  .2019 لعاا
 املساواة يف ُجيع الفئات العمرية، ومتنع ُجيع أشكال التحيز والتمييز على أسدا  السدن الديت حتدرا

  من التمتع  قوقهم مثل بقية املواطنّي.املسنّي 
نون محايدددة ويف إطدددار الوفددداء ابلتزامدددات البلدددد مبوجددد  اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل، يدددنا قدددا -24

 .(9)على محاية األطفال من العنف 2011األطفال ورعايتهم لعاا 
وُوجهدددت دعددددوة دائمدددة إىل املقددددرر اخلددداص املعدددد   دددق اإلنسددددان يف احلصدددول علددددى ميدددداه  -25

 15إىل  4الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصدحي الدذي أوفدد بعثدة إىل ليسدوتو يف الفدرتة مدن 
 .(10)البعثة يف الدورة الثانية واألربعدّي جمللدس حقدوق اإلنسدان ونوق  تقرير .2019شباط/فّباير 

يف األنشددطة اليوميددة لتددوف   تدددرُيياا  وُيددري تنفيددذ مددا انبثددق عددن تلددك املناقشددة مددن توصدديات تنفيددذاا 
وشدددرعت احلكومدددة يف وضدددع تشدددريعات تتعلدددق إمدددداد امليددداه  امليددداه وخددددمات الصدددرف الصدددحي.

 مل ذلك انوان  املتعلقة  قوق اإلنسان.وتقدا خدمات الصرف الصحي، وسيش
وُوجهت دعوة إىل املقرر اخلاص املع  مبسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسدان، ولكندت مل يقدم  -26

 بتلك الزايرة بعد.
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، 4-113، و3-113، و2-113اإلدررررررار الدسررررررتوري والتشررررررريع   التوصرررررريات  -جيم 
، 55-113، و11-113، و9-113، و8-113، و6-113، و5-113و
 (72-113، و71-113و

 تلدف التفاقيدات، مثدل قدانون أحكاا  ُتدمج جزئياا ابلررم من أن بعص القوانّي احلالية  -27
اتفاقية الق اء على مج ، الذي يد2006مساواة األشخاص املتزوجّي يف األهلية القانونية، لعاا 

زا ت ددددمّي إصدددد حاهتا ُجيددددع أشددددكال التمييددددز ضددددد املددددرأة يف القددددانون الددددوط ، فدددد ن ليسددددوتو تعتدددد
ُجيع املعاهددات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان الديت تدمج يف قوانينها الدستورية عمليةا شاملة ومنهجية 

 صدقت عليها ليسوتو.
مشدددداورات واسددددعة النطدددداق مددددع  تلددددف قطاعددددات احلكومددددة  2017وجتددددري منددددذ عدددداا  -28

 ونُظمددت أي دداا  عنددف العددائلي.ومنظمددات اجملتمددع املدددين بشددأن مشددروع القددانون املتعلددق مبكافحددة ال
لددعمهم  حلقة عمل إلحاطة وتوعية الّبملانيّي ابألحكاا املقرت  إدراجها يف التشريعات، التماسداا 

 يف إقرار تلك التشريعات.
مددددوكهيلي ، رأت احملكمددددة الدسددددتورية يف ق ددددية اننسددددّيضددددمان املسدددداواة بددددّي إىل  وسددددعياا  -29
أن تسدريس اننديدة احلامدل يف ر دون  دس  ،(11)قوات الدفاع لليسدوتو وآخدرين قائد ضدرايت خوأ

 من الدستور. 18سنوات من جتنيدها هو إجراء متييزي ور  دستوري ألنت يتعارض مع املادة 

ول يزال القانون العدريف واملمارسدات الثقافيدة لشدع  الباسدوتو متثدل حتددايت أمداا التنفيدذ  -30
وفيمددددددا يتعلددددددق  القبيلددددددة.وزعامددددددة عددددددرل ال اننسددددددّي يف  ددددددالت خ فددددددة الفعددددددال للمسدددددداواة بددددددّي

حمصدن مدن  سيسدويالعدريف ال قانونال()س( من الدستور، ف ن أي شيء يتم مبوج  4)18 ابملادة
 .18أحكاا عدا التمييز مبوج  املادة 

الزعامدددة علدددى تلدددك  خ فدددة   1968مدددن قدددانون زعامدددة القبائدددل لعددداا  10ر املدددادة وتقُصددد -31
حملكمددة أصدددرهتا اوإىل فتددوى  سيسددويالعددريف القددانون الوتسددتند تلددك املددادة إىل  األطفددال الددذكور.

ع ددددو  لددددس الشدددديول ماسددددواب ضددددد القاضددددي املقدددديم األقدددددا ملقاطعددددة بدددد اي الدسددددتورية يف ق ددددية 
متييزيددددددة وردددددد  دسددددددتورية، علددددددى أسددددددا  مددددددادة  10، رف ددددددت فيهددددددا إعدددددد ن املددددددادة (12)وآخددددددرين

 على مفوضية الحتاد األفريقي. والق ية معروضة حالياا  من الدستور. ()س(4)18 املادة

سدددتعراض داخلدددي اب حاليددداا احلكومدددة ، تقدددوا وللتخفيدددف مدددن التحددددايت املدددذكورة أعددد ه -32
 لقانون زعامة القبائل هبدف إشراك النساء يف خ فة تلك الزعامة.

تمدددع املددددين، يف عقدددد وشدددرعت احلكومدددة، يف شدددراكة مدددع  لدددس الزعمددداء ومنظمدددات اجمل -33
اجتماعات على مستوى اجملتمعات احمللية للتوعية  ق املرأة يف الكرامة وأبمهية املسداواة بدّي ُجيدع 

 األشخاص.
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، 16-113، و15-113، و13-113تعزيرررز حقررروق اإلنسررران  التوصررريات  -دال 
، 21-113، و20-113، و19-113، و18-113، و17-113و
، 26-113، و25-113، و24-113، و23-113، و22-113و
، 31-113، و30-113، و29-113، و28-113، و27-113و
، 73-113، و37-113، و34-113، و33-113، و32-113و
، 89-113، و88-113، و87-113، و85-113، و82-113و
، 120-113، و119-113، و117-113، و113-113، و90-113و
 (19-114، و121-113و

 2ويف  .2011لتعديل الساد  للدستور يف عاا أُنشئت ننة حقوق اإلنسان مبوج  ا -34
 ،الّبملددددانملناقشدددتت يف ، قُددددا مشدددروع قدددانون نندددة حقدددوق اإلنسدددان 2015تشدددرين الثددداين/نوفمّب 

وذكرت بعص املنظمات ر  احلكومية أن القانون  .2016وصدر ذلك القانون يف حزيران/يونيت 
وضدددّي وعدددزهلم، واعتدددّبت أندددت .دددنس السدددلطة  ل .تثدددل ملبددداد  ابريدددس املتعلقدددة إجدددراءات تعيدددّي املف

 تورف د .(13)ورفعدت املنظمدات رد  احلكوميدة ق دية يف هدذا املوضدوع التنفيذية سلطات مفرطة.
لدوائس تت دمن  2016وصددرت يف آب/أرسدطس  احملكمة العليا الق دية ورُفدع اسدتئناف بشدأ ا.

 .(14)تفاصيل تعيّي املفوضّي
، ُعدرض علدى احتداد ليسدوتو الدوط  للمعدوقّي قدانون نندة 2016أيلول/سبتمّب  23ويف  -35

وكان األسا   حقوق اإلنسان، بلغة برايل، وكان ذلك أول نا تشريعي يقدا يف ذلك الشكل.
املنطقي لذلك هو أن لألشدخاص ذوي اإلعاقدة احلدق يف الوصدول إىل املعلومدات وأ دم  اجدة إىل 

 .(15)اللجنةالتفاعل مع نون حىت يتمكنوا من الط ع على حمتوايت القا

زايرة دراسدية إىل جامعدة بريتدوراي هبددف إجدراء حتليدل مقدارن  حقدوق اإلنسدانننة وأدت  -36
، قددا بدر مج األمدم 2016ويف تشدرين األول/أكتدوبر  ملختلف نان حقدوق اإلنسدان يف املنطقدة.

زايرة دراسدددية إىل اللجندددة الوطنيدددة الكينيدددة حلقدددوق إىل وزارة القدددانون ألداء  املتحددددة اإل دددائي متدددوي ا 
هو تقييم أف دل املمارسدات والتحددايت والنجاحدات يف إنشداء الزايرة وكان اهلدف من  اإلنسان.

 .(16)وإدارة مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، والتعلم منها
ذكرة أعددها ، استعرضت احلكومة واملنظمات ر  احلكوميدة القدانون ومد2018ويف عاا  -37

 لددس الددوزراء بشددأن التغيدد ات املزمددع إدخاهلددا يف القددانون، وُعرضددت اللددوائس علددى  لددس الددوزراء 
عمليدددددة يف إطدددددار املسدددددألة ت سدددددُينظر يف رددددد  أن املدددددذكرة ُسدددددحبت علدددددى أسدددددا  أنددددد لينظدددددر فيهدددددا.
 من أهداف التنمية املستدامة. 16ويتماشى إنشاء اللجنة مع اهلدف . (17)اإلص حات

تنفيذ السرتاتيجيات الوطنية املعتمدة وتعزيدز حقدوق اإلنسدان، ُوضدعت اخلطدة يف إطار و  -38
ذه وُحدددت هلد (.2023-2022إىل  2019-2018الوطنية الثانية للتنميدة السدرتاتيجية )مدن 

 :(18)خلطة الوطنية الثانية أربعة  الت رئيسية ذات أولويةا
 تعزيز النمو الشامل واملستداا؛ •

املدددال البشدددري مدددن خددد ل السدددتثمار يف الصدددحة، والتغذيدددة، وتطدددوير تعزيدددز رأ   •
 املهارات، واحلماية الجتماعية، واهلجرة؛
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 بناء بنية حتتية متكينية؛ •

 تعزيز احلوكمة واملساءلة. •

واخلطة الوطنية الثانيدة للتنميدة السدرتاتيجية مرتبطدة مبختلدف التحددايت الجتماعيدة مثدل  -39
دة قطاعدددات كدددالفقر، والق دددااي اننسدددانية، وحقدددوق اإلنسدددان، وفددد و  الق دددااي املشدددرتكة بدددّي عددد

نقدددا املناعدددة البشدددرية/اإليدز، واإلعاقدددة، واألطفدددال والشدددباب، وتغددد  املندددال، والبيئدددة، واحلوكمدددة، 
اخلطة إص   اسرتاتيجية احلمايدة الجتماعيدة هذه وستقوا احلكومة خ ل تنفيذ  إىل ذلك. وما

 .على حتقيق أهدافها، وأف ل تنسيقاا نعل برا ها أقدر 
تعزيدز إىل وملواصلة اإلصد حات الراميدة إىل حتسدّي السياسدات والدّبامج اخلاصدة املوجهدة  -40

تطور وسد حقوق اإلنسان ومحايتها، ستعمل احلكومة على تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسدان.
خطددة العمددل املتعلقددة  قددوق اإلنسددان بغددرض تنسدديق جهددود املؤسسددات واجملتمددع املدددين يف  أي دداا 

 .(19) ال تعزيز حقوق اإلنسان
يلدزا  ف د ا عدن اذداذ مدا ووضعت احلكومة يف تصديها لتحددايت األهدداف اإل ائيدة لأللفيدة -41

سياسددة تعددىن ابلق ددااي  ، مددن خدد ل عمليددة تشدداركية،مددن تددداب  لتنفيددذ أهددداف التنميددة املسددتدامة
وُيري تنفيذ تلك السياسة مدن خد ل  .(2028-2018)اننسانية والتنمية لفرتة عشر سنوات 

مندداهج متعددددة القطاعددات تشددارك فيهددا ُجيددع الددوزارات احلكوميددة، والسددلطات احملليددة، ومنظمددات 
 التنمية.يف شركاء الاجملتمع املدين، واملنظمات الدينية، واألوساط األكاد.ية، والقطاع اخلاص، و 

سياسدددة تتماشدددى مدددع الصدددكوك الدوليدددة واإلقليميدددة مبدددا يف ذلدددك أهدددداف التنميدددة هدددذه الو  -42
املسددتدامة، وبروتوكددول انماعددة اإل ائيددة للجنددوب األفريقددي بشددأن املسدداواة بددّي اننسددّي والتنميددة، 

متوافقة على املستوى احمللي مع األطر وهي  واتفاقية الق اء على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 .2020الوطنية مثل اخلطة الوطنية الثانية للتنمية السرتاتيجية، والرؤية الوطنية حىت عاا 

، تسدعى احلكومدة إىل زايدة  تهموحتسدّي مسدتوى معيشدحتقيق رفاهية املدواطنّي ومن أجل  -43
بدّي املؤسسدات، واملواءمدة بدّي األطدر  كفاءة برامج احلمايدة الجتماعيدة وهلوهلدا، وحتسدّي التنسديق

ولتعزيدددز السياسدددات الجتماعيدددة،  القانونيدددة، وتعزيدددز بدددرامج املسددداعدة الجتماعيدددة يف أ ددداء البلدددد.
ن خيدزر  ويتمثدل هدذا النظداا يف سدجلر  أنشأت ليسوتو نظاا املعلومدات الدوط  للمعوندة الجتماعيدة.

يف حتديدددد أهدددداف بدددرامج احلمايدددة الجتماعيدددة القتصدددادية الددديت ُتسدددتخدا و  البيدددا ت الجتماعيدددة
 333 245معلومددات عددن حددوا  علددى  هددذا النظدداا حاليدداا حيتددوي و  وذطيطهددا وإدارهتددا ومراقبتهددا.

 .(20)يف ليسوتو  تمعياا   لساا  64أسرة ريفية و

لقددددرة علدددى تعزيدددز ااحلدددد مدددن  ددداطر الكدددوارث و ضدددرورة احلدددرص علدددى وتددددرك احلكومدددة  -44
وضدددددددعت احلكومدددددددة اإلطدددددددار السدددددددرتاتيجي الدددددددوط  للقددددددددرة علدددددددى الصدددددددمود  وقدددددددد .مواجهتهدددددددا

 وفيما يلي أهدافت العامة: .2030-2017 للفرتة
تخفيدددف الو هدددا بكدددرة ملنعاملجدددراءات اإلواذددداذ اسدددتباق حددددوث الصددددمات وال دددغوط  •

 من خ ل نظاا إنذار مبكر يتسم ابلفعالية والكفاءة؛، السلبية احملتملة هاآاثر من 

السددددددكنية املتددددددأثرة والتجمعددددددات  مسدددددداعدة األفددددددراد واألسددددددر واجملتمعددددددات احملليددددددة •
ابلصدمات وال غوط على التعايف بشكل أسرع وإعادة بناء حياهتم بطدرق تقلدل 

 من تعرضهم للخطر؛
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مسدددددداعدة اجملتمعددددددات احملليددددددة علددددددى اسددددددتيعاب وتكييددددددف ال ددددددغوط القتصددددددادية  •
 والجتماعية بشكل أف ل؛

 .(21)التعجيل  دوث األزماتاليت تسهم يف كلية تغي  األسباب اهلي •
ابسددتخداا الوسددائل الدديت يتسددم  2017وتوصددي السياسددة الوطنيددة املتعلقددة بتغدد  املنددال لعدداا  -45

هددذه السياسددة أن آليددات التمويددل القائمددة تدددرك و  ة للتنبددؤ بشددكل مسددتداا.يددابلقابلابملرونددة و متويلهددا 
ستخداا مزيج مدن الوسدائل تسدمس ابحلصدول علدى ذلدك تواجت حتدايت متعددة متأصلة، وتوصي اب

التمويددل، منهددا: التمويددل املخصددا لألنشددطة املتعلقددة ابملنددال مددن مصددادر ثنائيددة ومتعددددة األطددراف؛ 
وامليزانيددة الوطنيددة؛ والتمويددل مددن القطدداع اخلدداص والسددتثمار املباشددر األجندديب؛ والتمويددل مددن أسددواق 

 من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق ابلعمل املناخي. 13ف وهذا يتماشى مع اهلد .(22)الكربون
وقددد وضددعت ليسددوتو ابلفعددل السياسددات املددذكورة مددن أجددل اتبدداع سياسددة طويلددة األجددل  -46

وسدديكون التنفيددذ  تسددتجي  بشددكل مسددتداا ل حتياجددات يف  ددا  تغدد  املنددال واألمددن الغددذائي.
 .(23)تصدي لتحدايت تغ  املنال واألمن الغذائييف ال الفعال هلذه السياسات والّبامج مهماا 

ويف حددددّي ل يددددزال انعددددداا األمددددن الغددددذائي وسددددوء التغذيددددة .ددددث ن حتددددديّي رئيسدددديّي يف  -47
يف مشددداركة ج لدددة امللدددك  ليسددوتو، فقدددد انعكدددس اللتدددزاا السياسدددي ابلق ددداء علددى اندددوع أساسددداا 

الثالث على املستوايت الوطنية واإلقليميدة والعامليدة كسدف  خداص ملنظمدة األرذيدة والزراعدة  ليتسي
 كنص  ل حتاد األفريقي يف  ال التغذية.  للتغذية وأي اا 

وقددد أنشددأت  والق دداء علددى انددوع وسددوء التغذيددة مددن أولددوايت ليسددوتو منددذ أمددد طويددل. -48
تددابع ملكتدد  رئدديس الددوزراء، لتددوف  القيددادة وتنسدديق احلكومددة مكتدد  تنسدديق األرذيددة والتغذيددة، ال

 .(24)التصدي للجوع وحتقيق األهداف املتعلقة ابلتغذية يف ليسوتو
يف  ددددال وخطدددة العمددددل سددددرتاتيجية ويشدددرف مكتدددد  تنسددديق األرذيددددة والتغذيددددة علدددى اإل -49

ن الغدددذائي ، اللتدددّي حتدددددان السدددرتاتيجية الوطنيدددة لألمددد2023-2019األرذيدددة والتغذيدددة للفدددرتة 
ان خطدددة عمدددل حمدددددة التكددداليف، وستسدددتعمل كلتامهدددا يف نوالتغدددذوي يف املددددى املتوسدددط وتت دددم

توجيددت وتصددميم وتنفيددذ بددرامج ومشدداريع األمددن الغددذائي والتغددذوي، واإلجددراءات ذات الصددلة الدديت 
 .(25)يتعّي على ُجيع أصحاب املصلحة القياا هبا

ا إىل احلددد مددن الفقددر املدددقع وانعددداا األمددن يف سددعيه، 2016يف عدداا وأطلقددت ليسددوتو  -50
الغذائي والبطالة، ويف إطار إجراءات مكافحة انوع، السياسة الوطنية للتغذية اليت ستسرتشد هبا 

بشددكل شددامل لسددوء التغذيددة ابسددتخداا اسددرتاتيجيات قائمددة علددى  ها تلددف القطاعددات يف تصدددي
طلبدت احلكومدة إجدراء السدتعراض إىل ذلدك، إضدافة و  .(26)األدلة لتحقيق أقصى قددر مدن التدأث 

، بغدرض دعدم انهدود الوطنيدة لتسدريع اإلجدراءات 2018السدرتاتيجي للق داء علدى اندوع، لعداا 
وتقددا عمليدة السدتعراض توصديات  الرامية إىل الق اء على انعداا األمدن الغدذائي وسدوء التغذيدة.
رتاتيجيات ليكدون هلدا ريثد  علدى األمدن بشأن طريقة تعديل أو تكييدف السياسدات والدّبامج والسد

إعدداد خريطدة طريدق لدنهج شدامل يرمدي إىل علدى  أي داا  احلكومدةتعكدف و  .(27)الغذائي أو التغذية
علدى إنشداء  لدس الغدذاء والتغذيدة  وتعمدل ليسدوتو أي داا  تعزيز التغذيدة يف مرحلدة الطفولدة املبكدرة.

 ة بتعزيز الق ااي املتعلقة ابلتغذية.الذي يهدف إىل التنسيق بّي ُجيع الوزارات املعني
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وتشدددمل التحددددايت الرئيسدددية ملكافحدددة سدددوء التغذيدددة مدددا يلدددي: عددددا كفايدددة القددددرة علدددى  -51
؛ عدا كفاية الرصد والتقييم واملساءلة؛ هادعمللّبامج ولتنسيق الّبامج؛ حمدودية املوارد املخصصة 

ولدذلك سدتقوا  ّب مج التغذيدة الدوط .قلة البحدوث انيددة لتوجيدت التخطديط وحتديدد األولدوايت لد
احلكومدددددة ابسددددددتعراض املسددددددائل املتعلقدددددة ابلتغذيددددددة وتعميمهددددددا يف صدددددل  ُجيددددددع اخلطددددددط الوطنيددددددة 

 .(28)والسياسات والسرتاتيجيات القطاعية

حلددددددد مددددددن التدددددددهور البيئددددددي، وضددددددعت وزارة الطاقددددددة واألرصدددددداد انويددددددة يف إىل ا سددددددعياا و  -52
 ملعانة عدد من الق ااي املرتابطدة منهدا تغد  املندال والسدتدامة البيئيدة.سياسة الطاقة  2017 عاا

 وُوضعت تلك السياسة لتحقيق األهداف األربعة التالية:
 املسامهة يف حتسّي سبل العي ؛ •
 املسامهة يف النمو القتصادي والستثمار؛ •
 كفالة أمن اإلمدادات؛ •
 .املسامهة يف محاية البيئة •

، الدددديت وضددددعتها وزارة الشددددؤون 2017وتو الوطنيددددة للشددددباب لعدددداا وهتدددددف سياسددددة ليسدددد -53
اننسانية والشباب والرايضة والرتفيت، إىل إذكاء الوعي البيئي لدى الشباب وشعورهم مبسدؤولياهتم 

 البيئة، وتعزيز انهود الرامية إىل احلد من الفقر.استدامة جتاه 
السياسدة الوطنيدة للتنميدة الجتماعيددة  2014واعتمدد  لدس الدوزراء يف كدانون األول/ديسددمّب  -54

والسددرتاتيجية الوطنيددة للحمايددة الجتماعيددة الدديت تت ددمن تقدددا مددنس لددذوي اإلعاقددات، وبدددأ تنفيددذها 
وكددان وضددع تلددك السياسددة والسددرتاتيجية نتيجددة لسددعي احلكومددة  .2015يف كددانون الثاين/يندداير  رمسيدداا 

تمدددددداعي الددددددذي .ثلددددددت الفقددددددر، وفدددددد و  نقددددددا املناعددددددة إىل السددددددتجابة بفعاليددددددة لتزايددددددد العدددددد ء الج
ابسددددتعراض التقدددددا احملددددرز يف  ويقددددوا البلددددد حاليدددداا  والبطالددددة، وانعددددداا األمددددن الغددددذائي. اإليدز،/البشددددرية
اهلددف األول مدن أهدداف التنميددة املسدتدامة، مدن خد ل صدديارة  وقدد حققدت ليسدوتو جزئيدداا  تنفيدذمها.

 من الفقر، والق اء على التمييز ضد ُجيع الفئات ال عيفة.هذه السياسات اليت هتدف إىل احلد 

 حقوق جمموعات حمددة  
، 6-113، و5-113، و2-113حقرررررروق املرررررررأة وااللررررررار ابلبشررررررر  التوصرررررريات  -هاء 

، 41-113، و15-113، و11-113، و9-113، و8-113، و7-113و
، 61-113، و57-113، و56-113، و55-113، و54-113و
، 66-113، و65-113، و64-113، و63-113و، 62-113و
، 72-113، و71-113، و70-113، و69-113، و68-113و
 (22-114، و21-114، و73-113و

يف  أن البلدد أحدرز تقددماا  2015أفاد تقرير ليسوتو عدن األهدداف اإل ائيدة لأللفيدة لعداا  -55
التعلددديم ويف العمالدددة أبجدددر وحددددث تقددددا ملحدددور يف  تعزيدددز املسددداواة بدددّي اننسدددّي ومتكدددّي املدددرأة.

ويف مؤمتر القمدة السدابع والعشدرين ل حتداد األفريقدي، املعقدود يف روانددا  .(29)خارس القطاع الزراعي
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  2016، فازت ليسوتو جبائزة النوع الجتماعي األفريقي لعاا 2016متوز/يوليت  18و 17يومي 
 لجتماعية للمرأة.كأحد أف ل البلدان أداءا يف النهوض ابحلقوق القتصادية وا

 وتوجدددد حاليددداا  وتعددداين ليسدددوتو مدددن وجدددود معددددلت مرتفعدددة ل جتدددار ابلنسددداء واألطفدددال. -56
حالددددة أُبلددددم عنهددددا مددددن حددددالت الجتددددار ابلبشددددر، وأحيددددل انندددداة أو املشددددتبت فدددديهم يف  50حددددوا  
ال ددددحااي ح ددددور ومددددن الصددددعوابت الدددديت تواجددددت احملاكمددددة عدددددا  منهددددا إىل احملدددداكم. 13 حددددوا 

وأنشدددمل املكتدد  املعددد  ب ددحااي انر.دددة الددذي تشدددرف عليددت وزارة العددددل ملسددداعدة  لمحاكمددات.ل
ويقددا املكتد   على ال حااي تعاملهم مع نظاا العدالة اننائيدة. وييسرر املكت  عموماا  ال حااي.

 الدعم النفسي والعملي للمت ررين من انر.ة.
وُسددددن قددددانون مكافحددددة الجتددددار  ابلبشددددر.اعتمدددددت احلكومددددة تددددداب  ملكافحددددة الجتددددار و  -57

 ووضددعت احلكومددة لددوائس وخطدددة عمددل وطنيددة لتنفيددذ ذلددك القدددانون. .2011ابألشددخاص لعدداا 
وتدنا لئحدة  ط ذلك القانون وتُرجم وُنشر يف إطدار محد ت التوعيدة مبسدألة الجتدار ابلبشدر.وُبسر 

ا الددعم القدانوين والنفسدي ويقددَ  ة.إلداندة انندا مكافحة الجتار ابلبشر على محايدة الشدهود تيسد اا 
  .للشهود  ا ا 

وتشدددمل التدددددخ ت األخددددرى إقامددددة شددددراكات مددددع منظمددددات اجملتمددددع املدددددين وشددددبكات  -58
وهنددداك  املكثفدددة.اجملتمعيدددة اجملتمدددع احمللدددي للتصددددي ل جتدددار ابلبشدددر مدددن خددد ل محددد ت التوعيدددة 

مكافحددة الجتددار ابلبشددر والتصدددي للهجددرة ردد  الشددرعية مددن خدد ل تعزيددز ’’مشددروع رائددد يسددمى 
إدارة احلدددددود واهلجددددرة، والتوعيددددة بق ددددااي الجتددددار ابلبشددددر وبندددداء قدددددرات مددددوظفي إنفدددداذ القددددانون 

إىل ويهددددف إىل مواجهدددة التحددددايت يف نقددداط الددددخول الرئيسدددية ‘‘ ومدددوظفي احلددددود يف ليسدددوتو
ويف مكافحة الجتار ابلبشر الذي يهدد اجملتمعدات ال دعيفة الديت تعدي  ابلقدرب مدن النقداط د البل

 الساخنة على طول املعابر احلدودية الرمسية ور  الرمسية يف ليسوتو.
 علددى مددار السداعة، ويقدددا الددعم النفسددي وهدو يعمددل حاليداا  وُعدزز مركدز لبددنج للرعايدة. -59
ويف املركددددز  ات الدددديت تعددددزز قدددددرهتم علددددى مقاومددددة العنددددف اننسدددداين.الجتمدددداعي للندددداجّي واملهددددار و 

ومدددن خددد ل الددددعم الدددذي يقدمدددت  أخصدددائي اجتمددداعي دائدددم وممرض/ممرضدددة ومرشددددة اجتماعيدددة.
صدددندوق األمدددم املتحددددة للسدددكان وبدددر مج األمدددم املتحددددة املشدددرتك املعددد  بفددد و  نقدددا املناعدددة 

 علددى أساسدديات املشددورة اإل ائيددة لكتسدداب مهددارات البشددرية/اإليدز، تلقددى موظفددو املركددز تدددريباا 
 .(30)اننساينتقدا املشورة بشأن كيفية التصدي للعنف 

وعدددددززت وزارة الشدددددؤون اننسدددددانية والشدددددباب والرايضدددددة والرتفيدددددت شدددددبكتّي ملكافحدددددة العندددددف  -60
ت العنددف يف التعامددل مددع حددال ويتمثددل دور هددذا النددوع مددن الشددبكات عمومدداا  اننسدداين يف ماسدد و.

يف  ويشددرتك الددذكور أي دداا  لددت علددى اإلبدد غ عنددت. ناننسدداين يف اجملتمددع احمللددي ومسدداعدة مددن يتعرضددو 
بددر مج الوقايددة مددن العنددف اننسدداين الددذي يت ددمن اسددتخداا الرجددال والفتيددان كعوامددل للتغيدد  اهلددادف 

، ‘‘كتلدة ليسدوتو’’طدار وتوجدد يف ذلدك اإل إىل تعزيز املساواة بّي اننسّي وخلق بيئدة معيشدية صدحية.
 .(31)وهي منظمة رجالية ر  حكومية تعمل على مكافحة العنف اننساين وتعزيز حقوق اإلنسان

ت الّبملانيّي على وضدع القدوانّي والسياسدات اوعزز صندوق األمم املتحدة للسكان قدر  -61
، وربطهدا ابلتشدريعات املتعلقة ابلعنف اننسداين واملمارسدات ال دارة، وعلدى الددعوة هلدا، وتنفيدذها

ومددن خدد ل . والسياسددات املتعلقددة ابلصددحة واحلقددوق اننسددية واإلسابيددة، واملسدداواة بددّي اننسددّي
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الددددعم الدددذي يقدمدددت صدددندوق األمدددم املتحددددة للسدددكان، ر التكليدددف إجدددراء أول دراسدددة مرجعيدددة 
التوعية لتعزيز الوقاية مدن للعنف اننساين يف حالت الطوار  يف ليسوتو، ونُدفرذ عدد من أنشطة 
 العنف اننساين ومعانة حالتت والتنسيق بشأ ا يف حالت الطوار .

وُوضعت من خ ل الددعم الدذي يقدمدت الصدندوق أول إجدراءات تشدغيل وطنيدة موحددة  -62
إىل وزارة الصدحة يف  وقدا الصندوق الدعم أي داا  للتصدي للعنف اننساين يف حالت الطوار .

ملبدداد  التوجيهيددة ل سددتجاابت الصددحية املتعلقددة ابلتصدددي للجددرائم اننسددية، ومواءمتهددا مراجعددة ا
بنددداء يف  دددال  مدددع املعددداي  الدوليدددة ملنظمدددة الصدددحة العامليدددة، وتلقدددى املمارسدددون الصدددحيون تددددريباا 

  على اكتشاف حالت العنف اننساين.القدرات 
 لدراسدة لت دمينها تثقيفداا لغد  امللتحقدّي ابهة ونقحت وزارة التعليم املناهج التثقيفية املوج -63

 ق ااي العنف اننساين.يت من  شام ا  جنسياا 
وبددددعم مدددن الصدددندوق، ر إشدددراك خبددد  يف الشدددؤون اننسدددانية سددداهم مبددددخ ت ورؤى  -64

من أهداف التنمية املستدامة  5جوهرية يف دعم العملية وضمان دمج الق ااي اننسانية واهلدف 
 لوطنية الثانية للتنمية السرتاتيجية.يف اخلطة ا

دددطت و  -65 سددداواة املتعلدددق مبقدددانون الوزارة الشدددؤون اننسدددانية والشدددباب والرايضدددة والرتفيدددت بسر
الصدديغة وُيددري نشددر  .ْتددُت وعمرمتددت، وترُج2006األشددخاص املتددزوجّي يف األهليددة القانونيددة، لعدداا 

قدادة اجملتمعدات احملليدة واملنظمدات وعلدى املبسطة يف املقاطعات عدن طريدق توزيدع نسد  منهدا علدى 
 .(32)انمهور عامة خ ل التجمعات العامة واملنتدايت

الدددوزارة ومنظمدددات اجملتمدددع املددددين محددد ت للتعريدددف ابتفاقيدددة الق ددداء علدددى ُجيدددع تدددنظم و  -66
دد أشددكال التمييددز ضددد املددرأة، ونشددر معلومددات عددن هددذه التفاقيددة. طت التفاقيددة وتُرُجددت إىل وُبسر

 .(33)لغة احمللية )السيسوتو(ال

 2027-2017لسياسة املتعلقة ابلق دااي اننسدانية والتنميدة للفدرتة ُوضع مشروع منقس لو  -67
ويتماشددى مشددروع هددذه السياسددة مددع بروتوكددول   لددس الددوزراء.إقددراره مددن طددرف يف انتظددار  ووهدد

واإل ائيدة، ومدع بعدص أحكداا اتفاقيدة انماعة اإل ائية للجنوب األفريقي بشأن الق ااي اننسانية 
 .(34)الق اء على ُجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأهداف التنمية املستدامة

وشدرعت احلكومدة، مدن خد ل وزارة تطددوير األعمدال الصدغ ة والتعاونيدات والتسددويق، يف  -68
من هدددذه وتت ددد .2016وضدددع السياسدددة املتعلقدددة ابملنشدددلت الصدددغرى والصدددغ ة واملتوسدددطة لعددداا 

من النساء .دتلكن  كب اا   ولوحظ أن عدداا  السياسة إرشادات حول إمكانية الوصول إىل الئتمان.
 .(35)منشلت صغرى وصغ ة ومتوسطة احلجم

وابلررم من التداب  املدذكورة أعد ه، ل يدزال العندف اننسداين يف تزايدد، ويظدل .ثدل أحدد  -69
يف املائدددة مدددن  86وتشددد  التقدددارير إىل أن  يف ليسدددوتو. التحددددايت الرئيسدددية الددديت تواجههدددا النسددداء

يف املائدددة مدددن الرجددددال  41الب ردددات املقدمدددة إىل أن تشددد  النسددداء يتعرضدددن للعندددف اننسددداين، و 
و.ثل العنف اننساين ابلتا  عقبدة رئيسدية أمداا متتدع النسداء يف ُجيدع أ داء  يقرتفون ذلك العنف.

 .(36)ة واإلسابية األساسيةالب د  قوقهن اإلنسانية واننسي
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، 76-113، و75-113، و64-113، و58-113حقوق الطفل  التوصيات  -واو 
، 114-113، و101-113، و83-113، و81-113، و80-113و
 (116-113و

تقدددوا احلكومدددة، مدددن خددد ل وزارة الشدددؤون اننسدددانية والشدددباب والرايضدددة والرتفيدددت، ووزارة  -70
اجملتمع املدين، بتوعية انمهور ب درورة إ داء زواس األطفدال، وهدي  التنمية الجتماعية، ومنظمات
 يف ليسوتو. مشكلة تواجهها الفتيات كث اا 

ونظمددت وزارة التنميددة الجتماعيددة محلددة تدددعو إىل وضددع حددد لددزواس األطفددال، أُطلقددت  -71
يرنددت األمدد ة ويف إطددار تلددك انهددود، عُ  ول تددزال متواصددلة. 2017يف تشددرين الثدداين/نوفمّب  رمسيدداا 

  تمعيداا   لسداا  39ونُظمدت إىل حدد ا ن محد ت يف  وطنية إل اء زواس األطفدال. سيزو مناصرةا 
ومدددن بدددّي التغيددد ات اإلُيابيدددة الددديت أحددددثتها احلمددد ت، ا فددداض نسدددبة  . لسددداا  64مدددن أصدددل 

 .(37)18الفتيات ال ئي يتزوجن قبل سن 
زواس األطفدال جر.دة يعاق د   2019ورعايتهم، لعاا  تعديل قانون محاية األطفال ويعتّب  -72

وتشددددمل ا ليات/املبددددادرات األخددددرى الراميددددة إىل الق دددداء علددددى زواس األطفددددال، الدراسددددة  عليهددددا.
الستقصدددائية للعندددف ضدددد األطفدددال، الددديت أجراهدددا املركدددز الددددو  لدددّبامج رعايدددة وعددد س املصدددابّي 

، واسدددرتاتيجية 2003املتعلدددق ابندددرائم اننسدددية، لعددداا ، والقدددانون احلدددا  2019يف عددداا  يددددزابإل
محاية الطفل املتعددة القطاعات، والستعراض املكتيب الدذي أجرتدت اليونيسدف بشدأن العندف ضدد 

 .2015األطفال سنة 
، ابلفعددل علددى محايددة األطفددال مددن 2011ويددنا قددانون محايددة األطفددال ورعددايتهم، لعدداا  -73

دراسة استقصائية عن العنف ضد األطفال، مبساعدة مدن خطدة  لياا وجُتري ليسوتو حا .(38)العنف
رئدديس الددولايت املتحدددة الطارئددة لإلراثددة مددن اإليدددز، ومراكددز مكافحددة األمددراض والوقايددة منهددا، 

وسدتحدد النتدائج  يددز.التابعة للولايت املتحدة، واملركز الدو  لّبامج رعاية وعد س املصدابّي ابإل
 ف أنواع العنف ضد األطفال والثغدرات القائمدة يف املعاقبدة علدى هدذه اندرائم.األولية للدراسة  تل

 وستوضع بعد النتهاء من الدراسة خطة عمل وطنية ملعانة ُجيع أشكال العندف ضدد األطفدال.
هدي تتخدذ تدداب  لتحديدد فمدن أهدداف التنميدة املسدتدامة،  3-10وحققت ليسدوتو جزئيداا الغايدة 

 تلف أنواعت، وكيفية التعامل معت.ى انتشار العنف، و دم
ويهددف  ويهدف قانون محاية األطفال ورعايتهم إىل إلغاء ُجيع أشكال عمل األطفال. -74

إىل حظدر العمدل القسدري مدن خد ل فدرض عقدوابت  2011قانون مكافحة الجتار ابلبشر لعداا 
ميدة، إىل احلدد مدن كومدو، وهدي منظمدة رد  حكو   - كا  - وهتدف مبادرة مو  قاسية على انناة.

 الرعاة.للفتيان التعليم إاتحة عمل األطفال من خ ل 
وحلمايدددة األطفدددال مدددن الجتدددار والسدددتغ ل، ُيدددري تعدددديل قدددانون مكافحدددة الجتدددار ابلبشدددر  -75
 .مقبولا  للتجرا، وإ اء اعتبار موافقة األطفال دفعاا  القوة شرطاا استخداا ، إل اء اعتبار 2011 لعاا
إىل بعددددص األخصددددائيّي  وقدددددمت ليسددددوتو، مبسدددداعدة املنظمددددة الدوليددددة للهجددددرة، تدددددريباا  -76

  الجتماعيّي يف  ال التصدي لنتهاك حقوق األطفال وحتديد ضحااي الجتار ابلبشر.
ولليسددوتو مؤسسددات مثدددل حمكمددة األطفددال، والوحددددة املعنيددة  مايددة الطفدددل واملددرأة الددديت  -77

ونُظمددت أنشددطة لبندداء قددددرات مددوظفي الوحدددة املعنيددة  مايدددة  األطفدددال.أنشددئت حلمايددة حقددوق 
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إقامدة عدالدة مراعيدة لألطفدال مدن الرامدي إىل الطفل واملرأة يف إطار بر مج حتقيق العدالة لألطفدال 
 انناة املزعومّي، وال حااي، والشهود، ور هم من األطفال الذين حيتاجون إىل خدمات العدالة.

يل املواليددددد بفعاليددددة، نشددددرت وزارة الداخليددددة مددددوظفّي يف اجملددددالس احملليددددة ول ددددمان تسددددج -78
واملددوارد البشددرية  ل ددمان هلوليددة التسددجيل، ولكددن تغطيددة التسددجيل ل تشددمل ُجيددع اجملددالس بعددد.

 .ولكن توف  املوارد املالية واللوجستية ل يزال يشكل حتدايا املتاحة كافية 
للطفولدددة )اليونيسددديف(، وابلتعددداون الوثيدددق مدددع وزاري  وبددددعم مدددن منظمدددة األمدددم املتحددددة -79

لتسددجيل املواليددد يف املرافددق احلكوميددة واملرافددق التابعددة للرابطددة  مركددزاا  46الداخليددة والصددحة، أُنشددمل 
وهتدف هذه العملية إىل تسجيل ُجيع املواليدد الدذين تقدل أعمدارهم  ة للصحة يف ليسوتو.ياملسيح

، 2019وإىل حددد متوز/يوليددت  وكددذلك يف املندداطق اجملدداورة هلددا. عددن  ددس سددنوات يف تلددك املرافددق
وشددرعت  .طفدد ا  25 690جتدداوز عدددد األطفددال دون سددن اخلامسددة املسددجلّي يف هددذه العمليددة 

 تيسدددد اا  16سددددن مددددن  اعتبدددداراا يف إصدددددار بطاقددددات هويددددة للشددددبان  وزارة الشددددؤون الداخليددددة أي دددداا 
 مية األخرى.لتعليم العا  وابلفرص التعليابللتحاقهم 

 علددددى  انيددددة التسددددجيل ضددددما ا  1973ويددددنا قددددانون تسددددجيل املواليددددد والوفيددددات لعدددداا  -80
على من يتأخر يف تسدجيل املواليدد )أكثدر مدن سدنة  اتلوتي 4,50لشمولت. وتُفرض ررامة قدرها 

ات ومدع ذلدك، وفيمدا يتعلدق مبشدروع القدانون املتعلدق بتسدجيل املواليدد والوفيد واحدة بعد الدولدة(.
 .(39)الوتي 30,00الغرامة إىل وتُرفرع أشهر،  3من  اعتباراا  ، يُعتّب التسجيل متأخراا 2019لعاا 
وفيمدددا يتعلدددق بصدددحة األا والطفدددل، هتددددف احلكومدددة إىل احلدددد مدددن الوفيدددات النفاسدددية،  -81

يف املائدددة  لدددول  90يف املائدددة إىل  68وسددديتحقق ذلدددك مدددن خددد ل زايدة تغطيدددة التحصدددّي مدددن 
 يف املائددة حاليدداا  77عدددد النسدداء ال ئددي يلدددن يف املستشددفيات مددن  وسدديزداد أي دداا  .2020 عدداا
وعلددى جدددول أعمددال احلكومددة ق ددااي أخددرى تتعلددق بسددوء  .2020يف املائددة  لددول عدداا  90 إىل

 .(40)على قطاع التعليم التغذية والسمنة، اللذين يؤثران سلباا 

 14-113، و10-113ات حقررررررررروق ا ارررررررررتاص  وي اإلعالرررررررررة  التوصررررررررري -زاي 
 (57-113و

يف  2.5، يشدكل األشدخاص ذوو اإلعاقدة 2016لتعداد اإلسدكان والسدكان لعداا  وفقاا  -82
ع أنددددواع وفيمددددا يلددددي تددددوزر  يف املائددددة إ ث. 59ويف املائددددة مددددنهم ذكددددور،  41، املائددددة مددددن السددددكان

ملائدددددددة؛ اإلعاقدددددددة يف ا 20.3يف املائدددددددة؛ اإلعاقدددددددة السدددددددمعية:  36.2اإلعاقدددددددة البصدددددددرية:  اإلعاقدددددددة:
 .(41)يف املائة 36.8يف املائة؛ اإلعاقة الذهنية:  28.3يف املائة؛ اإلعاقة البدنية:  9.4 :يةالنطق

 كدددددانون األول/  2وان ددددمت ليسددددوتو إىل اتفاقيددددة حقددددوق األشددددخاص ذوي اإلعاقددددة يف  -83
نصدداف ، وهددي بصدددد إدراس أحكدداا تلددك التفاقيددة يف مشددروع القددانون املتعلددق إ2008ديسددمّب 

خطددة  وهندداك أي دداا  ، الددذي أُقددر يف قددراءة أوىل يف الّبملددان.2019األشددخاص ذوي اإلعاقددة لعدداا 
، ل ددمان تلددك املراعدداة يف ُجيددع بددرامج الددوزارات احلكوميددة، 2015تعمدديم مراعدداة اإلعاقددة، لعدداا 

 ويوجدددد، نتيجددددة لتلددددك اخلطددددة، أشددددخاص مكلفددددون بتنسدددديق ق ددددااي اإلعاقددددة يف بعددددص الددددوزارات.
مدددن أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة )احلدددد مدددن أوجدددت انعدددداا  3-10ليسدددوتو جزئيددداا الغايدددة  وحققدددت

 املساواة داخل البلدان وفيما بينها(.
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وي من مشروع القانون تكافؤ الفرص واحلد من أوجت عدا املساواة من خد ل تشدجيع  -84
ظيف يف ليسوتو علدى التو قياا  أي اا ي من هو و  التشريعات واإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد.

وسددديفرض علدددى أرابب العمدددل جعدددل أمددداكن العمدددل  لألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة.إاتحتدددت انددددارة و 
مدن  ،مدن أهدداف التنميدة املسدتدامة 4-1الغايدة  جزئياا وحتققت  ميسررة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 خ ل ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، كمجموعة ضعيفة، إىل فرص العمل.
وقدددد اعتمددددت وزارة التعلددديم  لجميدددع.لالتعلددديم  يدددةويدددنا مشدددروع القدددانون كدددذلك علدددى هلول -85

 .2019 ، وبدددأت تنفيددذها يف آب/أرسددطس2018سياسددة التعلدديم الشددامل يف تشددرين الثدداين/نوفمّب 
املسدداواة الدديت يعدداين منهددا املتعلمددون ذوو الحتياجددات التعليميددة اخلاصددة  وهددي سياسددة تعددا  أوجددت عدددا

علددى وضدددع اللمسدددات  وتعمدددل الددوزارة أي ددداا  ذوو اإلعاقددة( يف التعلددديم الرمسددي ورددد  الرمسددي.ن فددديهم )مبدد
األخددد ة علدددى مسدددودة اخلطدددة التنفيذيدددة للتعلددديم الشدددامل، ووضدددع دليدددل لتددددري  املعلمدددّي علدددى التعلددديم 

)أ( مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة الدديت 7-4ذلك تكددون ليسددوتو قددد حققددت جزئيدداا الغايددة وبدد الشددامل.
 أن توفر البلدان تعليماا جيداا وشام ا لألشخاص ذوي اإلعاقة.تنا على 

ُجيددع املسددائل املتعلقددة ابلوصددول إىل املبدداين، والتوظيددف،  ويتندداول مشددروع القددانون أي دداا  -86
ى اسددددتخداا  تلدددف طدددرق التدددددريس املناسدددبة مددددع  تلدددف أنددددواع إضدددافة إىل تددددري  املعلمددددّي علددد

مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة  5-4الغايددة  ،جزئيدداا  ،وحققددت ليسددوتو يف هددذا الصدددد اإلعاقددات.
 عن طريق ضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على قدا املساواة إىل أماكن التعليم.

عاقدددة، ولكدددن هنددداك إعدددا ت ماليدددة بدددرامج حمدددددة لألشدددخاص ذوي اإل ول توجدددد حاليددداا  -87
ألطفدال يشدمل ذوي ل، ومساعدة عامة نقدية وعينية، وبر مج مدنس  صصة ملرافق الرعاية، ومنس  

واحلكومة بصدد إنشاء صندوق عاا لإلعاقة  وينا مشروع القانون على منحة اإلعاقة. اإلعاقة.
هددددداف التنميددددة املسددددتدامة مددددن أ 3-1الغايددددة  وحققددددت ليسددددوتو جزئيدددداا  مددددن خدددد ل وزارة املاليددددة.

مسداعدة عامدة نقديدة هلدم،  هاابلق اء على الفقر داخل  موعة األشخاص ذوي اإلعاقة، بتقدد.
 إضافة إىل منحة العجز اليت مل يبدأ تقد.ها بعد.

وهددم ردد   ل حيصددى مددن التحدددايت. ول يددزال األشددخاص ذوو اإلعاقددة يواجهددون عدددداا  -88
املعلومات املوجهة إىل انمهور العاا أل ا متوافرة يف الغال  يف أشدكال قادرين على الوصول إىل 

ددددرة. كمددددا أن البنيددددة التحتيددددة ردددد  امل ئمددددة جتعددددل الوصددددول إىل األمدددداكن الدددديت يددددتم تقدددددا   ردددد  ميسر
ددر. نقددا يف تددوافر األجهددزة املسدداعدة ممددا حيدددر بشددكل كبدد   وهندداك أي دداا  اخلدددمات فيهددا ردد  متيسر

 األنشطة الجتماعية والقتصادية.من مشاركتهم يف 

 اللتصاديةوا احلقوق االجتماعية  
، 93-113، و92-113، و67-113احلررررررررررق ل الصرررررررررر ة  التوصررررررررررريات  -حاء 

، 98-113، و97-113، و96-113، و95-113، و94-113و
، 104-113، و103-113، و102-113، و100-113، و99-113و
 (24-114، و23-114، و110-113و

 كدددددانون األول/  10افُتتحددددت يف قددددد و  اللجندددددة الوطنيددددة ملكافحددددة اإليددددددز. إنشدددداءأعيددددد  -89
سددرتاتيجية واإلدارة الرشدديدة، وأن تنسددق وتدددير ، ومددن املتوقددع أن تددوفر القيددادة ال2015 ديسددمّب
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بشدددكل فعدددال ورددد  مركدددزي أنشدددطة التصددددي الوطنيدددة املتعدددددة القطاعدددات لفددد و  نقدددا املناعدددة 
مبوجدد   اا وهددي تعمددل حاليدد .2030علددى هددذا الددداء  لددول عدداا  البشددرية/اإليدز، هبدددف الق دداء

ويف األفدددق مشدددروع قدددانون جديدددد  .2005لعددداا  8قدددانون اللجندددة الوطنيدددة ملكافحدددة اإليددددز رقدددم 
 على انمعية الوطنية إلصداره. 2019ستعرضت اللجنة الوطنية ملكافحة اإليدز يف عاا 

جية ليسددوتو الوطنيددة لصددحة املددراهقّي سددرتاتياسددرتاتيجيات مثددل اووضددعت وزارة الصددحة  -90
الديت تعطدي املدراهقّي والشدباب احلدق يف الوصدول إىل املعلومدات  2020-2015والشباب للفدرتة 

ق ددااي الوقايددة؛ وبددرامج  سددرتاتيجية أي دداا وتتندداول هددذه ال واملهددارات واخلدددمات املتعلقددة بصددحتهم.
لنسداء والفتيدات  صصدة حلمايدة اخطدة عمدل منقحدة  وهناك أي اا  منع احلمل، وتثقيف الشباب.

وتتنددداول هدددذه اخلطدددة ق دددااي  .2016-2012اإليدز للفدددرتة /فددد و  نقدددا املناعدددة البشدددريةمدددن 
الوصدددول إىل خددددمات الرعايدددة الصدددحية، ل سددديما يف  دددال فددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية/اإليدز 

اتيجية للصدددحة اننسدددية ووضدددعت احلكومدددة خطدددة اسدددرت  وم دددادات ف وسدددات النسددد  العكسدددي.
 .(42)والفتياتتشمل احلقوق اننسية واإلسابية للنساء  2020-2015واإلسابية للفرتة 

حلمايددة املشددتغلّي ابنددنس، والعدداملّي يف املصددانع، التددداب  التاليددة واذددذت وزارة الصددحة  -91
 املي صددفات اننسددّيواملثليددات واملثليددّي ومزدوجددي امليددل اننسددي ومغددايري اهلويددة اننسددانية وحدد

، ونددزلء السددجون مددن التمييددز وضددمان حصددوهلم علددى الرعايددة الكافيددة مددن فدد و  ) تمددع املدديم(
 نقا املناعة البشرية/اإليدز واخلدمات األخرى ذات الصلة:

تغي  السلوك من خ ل  وذس يقوا على لاستخداا وسائل التواصل الجتماعي  •
 ؛لتواصل الشخصيالتعلم من األقران ابستخداا دليل ل

اسدددتخداا الرفدددال، وتروُيدددت وتوزيعدددت بشدددكل متكامدددل مدددع تعمددديم بشدددأن التثقيدددف  •
 ؛رسائل التصال اهلادف إىل تغي  اجملتمع والسلوك

خدددمات الكشدددف عدددن اإلصدددابة بفددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية وتقددددا املشدددورة  •
ي الرعايددة مقددمإىل يف اإلحالددة  علدى مسدتوى اجملتمددع احمللدي، وهددي تتمثدل أساسداا 

 ، وتيس  التصال هبم؛يف أقرب مرفق

لتكثيددف اكتشدداف اإلصددابة ابلفدد و  لدددى مددن أي دداا اسددتخداا الختبددار الددذاي  •
 ؛ل يراتحون لستخداا املرافق املوجودة

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

إىل ُجيددع الددزابئن الددذين هددم  تقدددا العدد س الوقددائي بعددد التعددرض للفدد و  أي دداا  •
  اجة إىل ذلك الع س، مبن فيهم من يتعرضون لإليذاء اننسي.

ومددن أجددل حتسددّي وصددول املددرأة الريفيددة إىل حقددوق الصددحة اننسددية واإلسابيددة، اذددذت  -92
وزارة الصدحة ابلتعدداون مدع املنظمددات ردد  احلكوميدة ومنظمددات اجملتمددع املددين والشددركاء يف التنميددة 

 داب  التالية:الت
صدددحيّي قدددرويّي تشدددمل مهدددامهم توزيدددع لدددوازا مدددوظفّي توظيدددف وتنميدددة قددددرات  •

 تنظيم األسرة وتوف  املعلومات عن تنظيم األسرة على مستوى اجملتمع احمللي؛
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 حتديث الدليل عن توزيع لوازا تنظيم األسرة املوجت للموزعّي احملليّي؛ •

فدددق أحددددث معددداي  األهليدددة الطبيدددة حتدددديث املبددداد  التوجيهيدددة لتنظددديم األسدددرة و  •
لددددنهج القددددائم علددددى اإلنسددددان، وحتسددددّي املنظمددددة الصددددحة العامليددددة، هبدددددف تعزيددددز 

 الوصول إىل خدمات تنظيم األسرة وتقليل الفرص ال ائعة يف ذلك اجملال؛

سددرتاتيجية لسلسددلة التوريددد هبدددف حتسددّي الوصددول إىل اللددوازا إطدد ق اخلطددة ال •
 ذلك لوازا الصحة اإلسابية؛الصحية وتوافرها مبا يف 

مراجعدددددة وحتدددددديث اسدددددرتاتيجية اسدددددتخداا الرفدددددال هبددددددف حتسدددددّي الوصدددددول إىل  •
 اعي لستخدامها؛مالرفالت والرتويج الجت

تدددوف  العيدددادات املتنقلدددة يف القدددرى، وهلوهلدددا نميدددع اخلددددمات مبدددا فيهدددا خددددمات  •
 تنظيم األسرة؛

لتعبئددددة  ومستشددددارين وشددددباابا  وضددددع بددددرامج توعيددددة متكددددررة ت ددددم أفرقُتهددددا ممرضددددّي •
 املراهقّي والشباب ل ستفادة من اخلدمات؛

إطدد ق إطددار خدددمات القبالددة هبدددف تعزيددز إشددراك اجملتمددع احمللددي يف الوقايددة مددن  •
 الوفيات النفاسية وملكيتت لزماا أمور هذه العملية؛

اي اننسدددية هبددددف مواجهدددة حتددددايت القوالددد  اوضدددع دليدددل األبدددوين بشدددأن الق ددد •
ية الثقافية حول الرتبية اننسية، وتوجيت التواصل بّي الوالدين والطفل فيمدا النمط

 يتعلق ابملسائل اننسية.

ومدددن أجدددل ضدددمان التصددددي لفددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية بشدددكل يقدددوا علدددى حقدددوق  -93
ت اإلنسان، تقوا وزارة الصحة، ابلتعاون مع الشركاء يف التنمية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمدا

ردددد  احلكوميددددة، أبنشددددطة تعبئددددة اجتماعيددددة لرفددددع مسددددتوى الددددوعي مبسددددائل فدددد و  نقددددا املناعددددة 
اإليدز وتوزيددع الرفددالت، مددع توجيددت رسددائل رئيسددية ترمددي إىل تغيدد  السددلوك الجتمدداعي، /البشددرية

، تيسدد  التصددال هبدداوحتديددد املعرضددّي للعنددف اننسدداين، واإلحالددة إىل جهددات الرعايددة والدددعم و 
يما ابلنسدددبة لفئدددات السدددكان الرئيسدددية والشدددباب علدددى مسدددتوى اجملتمدددع احمللدددي، وإىل املرافدددق سددد ل

 الصحية لتلقي اخلدمات السريرية.
احلاجدددة إىل مراجعدددة العديدددد مدددن السياسدددات  2016وأظهدددر تقيددديم البيئدددة القانونيدددة لعددداا  -94

اإليدز /ة البشدددددددريةوالقدددددددوانّي، مبدددددددا يف ذلدددددددك السياسدددددددة الوطنيدددددددة املتعلقدددددددة بفددددددد و  نقدددددددا املناعددددددد
وقدددا بددر مج األمددم املتحدددة املشددرتك املعدد  بفدد و  نقددا املناعددة البشددرية/اإليدز  .2006 لعدداا

 يف هددددددذا اجملددددددال،الدددددددعم إىل اللجنددددددة الوطنيددددددة ملكافحددددددة اإليدددددددز يف صدددددديارة السياسددددددة الوطنيددددددة 
يفة، ، والفئددات ال ددعذا املددرضلكددي تفددي جبميددع حقددوق واحتياجددات املصددابّي هبدد ،2019 لعدداا

 لددددول عليددددت والق دددداء التصدددددي لددددت بسددددرعة وللتصدددددي بفعاليددددة للتحدددددايت الدددديت تعددددرتض جهددددود 
 2016سرتاتيجية اليت أعيد ريكيدها يف اإلع ن السياسي لعاا ، وفق التوجهات ال2030 عاا

 لدددددول علدددددى اإليددددددز بشدددددأن التقددددددا  دددددو حتقيدددددق هددددددف التنميدددددة املسدددددتدامة املتمثدددددل يف الق ددددداء 
 .السياسة الوطنيةهذه ابستعراض  ويقوا  لس الوزراء حالياا  .2030 عاا
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خطدددة العمدددل  2018ن يف عددداا وأقددرت وزارة القدددانون والشدددؤون الدسدددتورية وحقدددوق اإلنسدددا -95
للبيئدة متدّي وبناءا على تقيديم  الوطنية والقانون املتعلقّي مبكافحة ف و  نقا املناعة البشرية/اإليدز.

القانونيدددة املتعلقدددة بفددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية، ُوضدددعت اخلطدددة بددددعم مدددن بدددر مج األمدددم املتحددددة 
املتحددددة اإل دددائي. وبددددأ فريدددق  وبدددر مج األمدددم ،دزاملشددرتك املعددد  بفددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية/اإلي

ليسوتو املشرتك املع  ابإليدز يف دعم خطة العمل لتنفيذ القانون والسياسة املتعلقّي بفد و  نقدا 
‘‘ املدددرأة والقدددانون يف انندددوب األفريقدددي’’، واختددد ت منظمدددة 2018املناعدددة البشدددرية/اإليدز يف عددداا 
التعامدل مدع حقدوق  دالت نون )الشرطة والق اة وما إىل ذلدك( يف لبناء قدرات وكالت إنفاذ القا

 يدز.اإلنسان، والعنف اننساين، واملسائل املتصلة بف و  نقا املناعة البشرية/اإل
تنشددديط مشددداركة املنظمدددات الدينيدددة بفعاليدددة يف التصددددي لفددد و  نقدددا بليسدددوتو قدددوا وت -96

لبيددددان يلتددددزا فيددددت الزعمدددداء  2018خدددد ة يف عدددداا وُوضددددعت اللمسددددات األ اإليدز./املناعددددة البشددددرية
الدددينيون ابلق دداء علددى الفدد و  واإليدددز، وإلطددار تنفيددذي تتندداول فيددت األوسدداط الدينيددة مسددائل 
اإلصددابة ابلفدد و ، والعنددف اننسددي واننسدداين، واحلقددوق الصددحية اننسددية واإلسابيددة، وحقددوق 

ويعتزا زعماء املنظمات الدينية  افقة ج لة امللك.والبيان واإلطار ينتظران مو  .الفتيات واملراهقات
 استخداا نفوذهم إلشراك الرجال والفتيان وللدعوة إىل محاية املراهقات والشاابت.

للعمددددددل يف  اا كوبيدددددد  طبيبدددددداا  36وهبدددددددف حتسددددددّي القطدددددداع الصددددددحي، انتدددددددبت احلكومددددددة  -97
 252و طبيبددددداا  35 وسدددددتوظف وزارة الصدددددحة املستشدددددفيات والعيدددددادات يف ُجيدددددع أ ددددداء الدددددب د.

وللتصدي بفعالية لإلصاابت ابلسرطان، وضدعت الدوزارة خطدة  الباسوتو.شع  من  ممرضة/ممرضاا 
رة يف الوقدددت نفسدددت خددددمات رعايدددة املصدددابّي ابلسدددرطان اووسدددعت الدددوز  وطنيدددة شددداملة لع جدددت.

حدددد وأجريدددت إىل  وأبمدددراض الكلدددى إيفددداد املرضدددى لتلقدددي العددد س يف مستشدددفى أبولدددو يف اهلندددد.
وتلقى مهنيون صحيون )أطباء  عمليات يف اهلند لزرع الكلى ملرضى من شع  الباسوتو. 3 ا ن

  إلنشاء املركز الوط  للع س الكيميائي يف ليسوتو. يف اهلند حت  اا  وممرضون وصيادلة( تدريباا 
طا ت عندق املؤمتر األفريقي الثاين عشر املع  بسدر  يف ليسوتو ، ُعقد2017ويف متوز/يوليت  -98

والّبوستاات، واملعرض املزامن لت، ومبناسبة ذلك احلددث اهلداا، افتُدتس مركدز سدينكاات   الرحم، والثدي،
ويقددا ذلدك  املتميز لكتشاف سرطان عنق الدرحم والوقايدة مندت، وهدو أول مرفدق مدن نوعدت يف البلدد.

الدرحم، والتشدخيا، املرفق خدمات شاملة لط  النساء، مع الرتكيدز علدى فحوصدات سدرطان عندق 
 وخدمات الع س قبل اإلصابة ابلسرطان، واإلحالة إىل مرافق الع س من السرطان.

إىل عددد أكدّب مدن النسداء يف املصدانع ويف أصبحت تصدل وازداد توافر اخلدمات الصحية ف -99
مددن خدددمات الصددحة  كبدد اا   وتت ددمن اخلدددمات املقدمددة قدددراا  األمدداكن الدديت يصددع  الوصددول إليهددا.

وهللددت انهددود املبذولددة للوصددول إىل النسدداء  ننسددية واإلسابيددة، مبددا فيهددا مددا يتعلددق بتنظدديم األسددرة.ا
  ال ي ل يتلقّي خدمات تنظيم األسرة، العيادات املتنقلة ور ها من التدخ ت اخلارجية.

 ، قُددددر عددددد املنشدددلت الصدددحية املشددداركة يف انهدددود الراميدددة إىل إيصدددال2017ويف عددداا  -100
 236خدددمات املراكددز الصددحية ومقدددمي تلددك اخلدددمات إىل ُجيددع مندداطق ليسددوتو مبددا يقددرب مددن 

، مستشددفى عامددداا  18، منهددا مستشدددفى إحالددة واحددد، ومستشدددفيان متخصصددان، وصددحياا  مرفقدداا 
 مستوصفات. 207وأربعة مستشفيات ابتدائية، وأربع عيادات، و

 مددن ميزانيتهددا للخدددمات الصددحية. يف املائددة 15ومل حتقددق ليسددوتو بعددد هدددف ذصدديا  -101
 .(43)تهايف املائة من ميزاني 11ذصا هلا، مع ذلك، وهي 
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، 107-113، و106-113، و105-113احلررررق ل التعلرررريم  التوصرررريات  -اءد 
، 112-113، و111-113، و110-113، و109-113، و108-113و
 (115-113و

 2010عليهددا يف قددانون التعلدديم لعدداا اللتحدداق ابلدراسددة، املنصددوص إلزاميددة إضددافة إىل  -102
ويف العديددد مددن أحكامددت الفرعيددة الدديت تكفددل وصددول ُجيددع األطفددال إىل التعلدديم بغددص النظددر عددن 

تكثددف وتعددزز  اسددتعراض قدانون التعلدديم، وتت ددمن التعدددي ت عليدت أحكامدداا  ظدروفهم، ُيددري حاليدداا 
وُجيدع ا ابء  خ ل تشديد العقوابت واندزاءات علدى املخدالفّي.من ابلدراسة اإللزامي اللتحاق 

  سنوات فما فوق إىل املدرسة. 6وأولياء األمور ملزمون إرسال أطفاهلم يف سن 
وُوضدددعت السياسدددات والسدددرتاتيجيات التاليدددة مدددن أجدددل التنفيدددذ الفعدددال للتعلددديم اجملددداين  -103

 عاقة:واإللزامي وكذلك ل مان هلول التعليم لذوي اإل

. ُجيددع املدددار  البتدائيددةيف تت ددمن سياسددة التغذيددة املدرسددية تددوف  بددرامج التغذيددة  •
 واهلدف من هذه السياسة هو خفص معدل النقطاع عن الدراسة بسب  انوع؛

إىل اإلبقددددداء علدددددى املتعلمدددددّي يف  يهددددددف دليدددددل خطدددددة حتسدددددّي املددددددار  أساسددددداا  •
 ؛2017من امليسرين يف تنفيذ أحكاا الدليل يف عاا  150وشارك  املدار .

وزارة  2018متكددن سياسددة التعلدديم ردد  الرمسددي الدديت أُقددرت وبدددأ تطبيقهددا يف عدداا  •
متابعددة الدددرو  التعلدديم مددن وضددع ترتيبددات للتعلدديم ردد  الرمسددي ملددن ل يسددتطيعون 

الرعددداة الدددذين يعتنددددون الفتيدددان هددددذه الفئدددة  وتشدددمل العاديدددة.يف أوقدددات الدارسدددة 
 ابحليوا ت عادة خ ل ساعات الدراسة العادية.

لعددددددل ودائدددددرة ف وزارة ايإىل إقامدددددة العدالدددددة امل ئمدددددة لألطفدددددال، تددددددعم اليونيسددددد وسدددددعياا  -104
اإلص حيات يف تعزيز بر مج حتقيق العدالة لألطفدال الدذي يهددف إىل دعدم األطفدال ال دحااي، 

يتماشدددى مدددع اتفاقيدددة  والدددّب مج واننددداة، والشدددهود، ورددد هم ممدددن حيتددداجون إىل خددددمات العدالدددة.
، الدديت تهمحقددوق الطفددل، وامليثدداق األفريقددي حلقددوق الطفددل ورفاهددت، وقددانون محايددة األطفددال ورعدداي

ق اء األحداث علدى للتعامل مع اإلجراءات املناسبة يف حتديد إنفاذ القانون  وموظفيسرتشد هبا 
 صعيدي اجملتمع احمللي والبلد ككل.

مليددون  2,1مشددروع حتسددّي التعلدديم األساسددي يف ليسددوتو، الددذي تبلددم تكلفتددت  ويهدددف -105
إىل مواجهدة التحددايت مدن خد ل  ،ة للتنميةومتولت املؤسسة الدولي من دولرات الولايت املتحدة

 تقدا خدمات التعليم األساسدية والحتفدار ابلطد ب يف املددار  البتدائيدة والثانويدة املسدتهدفة.
املشدددروع علدددى وجدددت اخلصدددوص إىل تعزيدددز تعلددديم اإلملددداا ابحلسددداب وابلقدددراءة والكتابدددة يف  ويهددددف

يف املرحلددة اإلعداديددة، مددن خدد ل تدددري  املعلمددّي  املرحلددة البتدائيددة، وتعلدديم الرايضدديات والعلددوا
 ختبددارأثندداء اخلدمددة، وحتسددّي شددبكات دعددم املعلمددّي، واإلشددراف، وتددوف  مددواد التعلدديم والددتعلم، وا

مدرسدة ابتدائيدة أداءا  300املشدروع أد   ويسدتهدف  وذس جديد لتعليم الرايضديات والعلدوا.
(44) 

 ومتتدد .(45)ية يف املناطق اجملاورة لتلك املدار  البتدائيةمدرسة اثنو  65يف ُجيع مناطق ليسوتو و
 .2021و 2016فرتة تنفيذ املشروع بّي عامي 
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 تلفددددة مددددن وسددددائل اإلعدددد ا مثددددل اإلذاعددددة والتلفزيددددون  وزارة التعلدددديم أشددددكالا  وتسددددتخدا -106
خاصددة يف و والصددحف لنشددر املعلومددات عددن أمهيددة تعلدديم الفتيددات والفتيددان احملددرومّي مددن التعلدديم، 

املنصدات هلدذا أنسد  ، ابعتبارهدا مدن الجتماعدات العامدة أي داا  وُتسدتخدا املناطق انبلية النائيدة.
الغددرض، حيددث يشددارك أفددراد اجملتمددع احمللددي بنشدداط يف احلددوار املباشددر والتوعيددة أبمهيددة تددوف  فددرص 

 هدددذهُتسدددتخدا و  ‘‘.التعلددديم للجميدددع’’تعليميدددة متماثلدددة لكدددل مدددن الفتيدددان والفتيدددات حتدددت شدددعار 
الطريقدة بشدكل خدداص يف املنداطق الريفيدة النائيددة حيدث يندددر تدوافر وسدائل التصددال األخدرى مثددل 

 .(46)اإلذاعة والتلفزيون والصحف
محدد ت توعيددة مسددتمرة هتدددف إىل تشددجيع كددل مددن املعلمددّي وأوليدداء األمددور علددى  وهندداك -107

ما تصطدا هدذه  ورالباا  حالة احلمل بذلك. السما  للفتيات احلوامل مبواصلة الدراسة طاملا مسحت
انهدددود ابنقطددداع الفتددداة عدددن التعلددديم نتيجدددة الوصدددم أو بعددددا اسدددتئنافها للدراسدددة بسدددب  مسدددؤوليات 

يف ظدداهرة النقطدداع عددن التعلدديم، وخاصددة  العوامددل الجتماعيددة والقتصددادية كثدد اا  وتسدداهم األمومددة.
 اعتماد اإلص حات التعليمية املشار إليها أع ه.فيما يتعلق ابلفتيان الرعاة، وهو ما استوج  

تلك املناهج مواضديع  وتشمل من املناهج الدراسية. التثقيف  قوق اإلنسان جزءاا  ثل.و  -108
مثددل الوقايددة مددن فدد و  نقددا املناعددة البشددرية/اإليدز، واملسدداواة بددّي اننسددّي، وحقددوق اإلنسددان، 

هدذه  وتُقددا اطي املخدرات، والصحة اننسية واإلسابية.واملهارات احلياتية، وإدمان الكحول وتع
التثقيدف  قدوق اإلنسدان  ويقدَدا إىل الصف العاشدر. البتدائياملناهج الدراسية من الصف الرابع 

يف شدددكل دورة دراسدددية يف املؤسسدددات التعليميددددة وانامعدددات، وخاصدددة يف جامعدددة ليسددددوتو  أي ددداا 
 الوطنية لط ب احلقوق.

إطدددار اذددداذ التدددداب  املناسدددبة للتغلددد  علدددى صدددعوابت وصدددول الفتيدددات إىل التعلددديم،  ويف -109
يف لددديم والتصددددي للعندددف اننسددداين يف املددددار ، تقدددوا وزارة التعلددديم يف إطدددار مشدددروع جدددودة التع

 من أجل املساواة بوضع بر مج ملكافحة العنف اننساين يف املدار .ليسوتو 
علدى املهدارات احلياتيدة يدتعلم فيدت  شدام ا  تددريباا  املدنهج التعليمدي املتكامدل أي داا  ويت من -110

صندوق األمم املتحددة  وقدا جوانبها. تلف الط ب جوان  تتعلق هبويتهم، وابحلياة اننسية، و 
سكان إىل املراهقّي والشباب معارف ومهارات لتحسدّي وضدعهم فيمدا يتعلدق ابلصدحة اننسدية لل

واإلسابية من خ ل  موعدة مدن األنشدطة وابسدتخداا دليدل التثقيدف اننسدي الشدامل املوجدت إىل 
  .ر  امللتحق ابملدار الشباب 
ردد  مسدداعدة الشددباب علددى التثقيددف اننسددي الشددامل وعلددى  رئيسددياا  مدددرابا  33 وُدررب -111

مددن مقدددمي اخلدددمات الصددحية علددى اخلدددمات الصددحية اخلاصددة  160، وُدررب امللتحدق ابملدددار 
على التثقيف اننسي الشامل يف املدار ، وهلدل ذلدك  مدرساا  247ابملراهقّي والشباب، وُدررب 

صدحة اننسدية ، وهلدل التثقيدف يف  دال الر  ملتحقّي ابملددار  وشاابا  قاا مراه 7 500التثقيف 
الشدبا  الشدبكي للهواتدف احملمولدة ‘‘ tune me’’موقدع  وأُطلدق .وشداابا  مراهقداا  6 800واإلسابيدة 

 .(47)زايرة 6 000الذي يقدا معلومات عن الصحة واحلقوق اننسية، وجتاوز عدد زايراتت 
احلكومدددة مدددع منظمدددات اجملتمدددع املددددين و موعدددات نسدددائية مسدددتقلة لتدددوف  مناشدددف  وتتعددداون -112

الدددورة بسددب    الفتيددات عددن الدراسددة مددن ذلددك هددو احلددد مددن تغيردد واهلدددف صددحية لفتيددات املدددار .
 كيفية التخلا من املناشف املقدمة.ومنها  الشهرية؛ وُيري تعليمهن جوان  النظافة الصحية 
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 العدالة نظال  
 (40-113، و39-113، و38-113مكار ة الفساد  التوصيات  -ايء 

وخطددة عمددل وطنيتددان ملكافحددة الفسدداد  سددرتاتيجية  هبدددف مكافحددة الفسدداد، ا ،ُوضددعت -113
سددددرتاتيجية يف مبددددادرة متعددددددة القطاعددددات تتمثددددل الو  .2018/2019-2014/2015للفددددرتة 

اخلداص واجملتمدع املددين بددور حمددد  يقوا فيدت كدل مدن القطداع العداا والقطداع ُجاعياا  تت من جهداا 
مشروع القانون املتعلق مبنع  أي اا  وهناك يف مكافحة الفساد خ ل سنوات السرتاتيجية اخلمس.

يهدف إىل تعزيز اإلطار التشريعي واملؤسسي إلدارة مكافحة الفسداد  وهو .2019الفساد، لعاا 
علدى مهمددة  مشدروع القدانون أي داا  ويركدز واندرائم القتصدادية برفدع مسدتوى تلدك اإلدارة إىل هيئددة.

ابإلشددراف إدارة مكافحددة الفسدداد وانددرائم القتصددادية فيمددا يتعلددق ابلفسدداد بدددون إثقددال كاهلهددا 
 ومشددروع انددرائم القتصددادية الدديت .كددن ملؤسسددات أخددرى مثددل الشددرطة أن تعانهددا بفعاليددة.علددى 

 .(48)القانون يف انتظار اإلقرار
أجدددل مواصدددلة تعزيدددز احلوكمدددة الرشددديدة وتقددددا اخلددددمات، أنشدددأت إدارة مكافحدددة  ومدددن -114

الفسدداد وانددرائم القتصددادية اهليئددات التاليددة: ننددة سدد مة الددنظم الدديت تعمددل مددن داخددل الددوزارات 
احلكوميدددة مبكافحدددة العوامدددل الددديت .كدددن أن تدددؤدي إىل نشدددوء فسددداد؛ وهيئدددة اإلجدددراءات التجاريدددة 

لدديت تعمددل مددن داخددل املؤسسددات التجاريددة ل ددمان الددوعي ابملمارسددات الدديت قددد ا دملكافحددة الفسددا
تثقددددف  وهددددي ترقددددى إىل مسددددتوى الفسدددداد؛ ورابطددددة النزاهددددة ابملدرسددددة الدددديت تعمددددل داخددددل املدددددار .

 .(49)الط ب منذ سن مبكرة مبساو  الفساد
خطدة العمددل سددرتاتيجية و ، حدددت اإلدارة  ددالت األولويدة الرئيسدية ل 2016عداا  ويف -115

ذلدك مدن خد ل  وحدث الوطنيتّي ملكافحة الفساد، مبساعدة من بر مج األمم املتحدة اإل ائي.
سلسلة من الجتماعات القطاعية قبل عقد اجتماع ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن الفسداد 
 اتُفدددق فيدددت علدددى بدددذل جهدددود وتنفيدددذ اسدددرتاتيجيات مت دددافرة ملكافحدددة مشدددكلة الفسددداد املتوطندددة.

تلددددك الجتماعددددات القطاعيددددة الطريددددق إلطدددد ق خطددددة العمددددل والسددددرتاتيجية الددددوطنيتّي  ومهدددددت
ملكافحة الفساد اللتّي يُتوقدع أن تسدامها يف توجيدت اإلرادة السياسدية علدى ُجيدع مسدتوايت القيدادة 

 .(50)ويف  تلف القطاعات إىل حماربة الفساد
 وتقنياا  مالياا  دعماا  2016حدة اإل ائي يف عاا من بر مج األمم املت اإلدارة أي اا  وتلقت -116

الندددوة أكثددر مددن مددائيت صدداح   وح ددر الفسدداد يف  ددال املشددرتايت.مكافحددة لعقددد ندددوة حددول 
 فرقددة مسددرحية حمليددة عرضدداا  تهددذا احلدددث، قدددم وخدد ل مصددلحة مددن  تلددف قطاعددات اجملتمددع.

 .(51)حول  اطر الفساد وكيفية اإلب غ عنت ومكافحتت
إدارة مكافحددددة الفسدددداد ات السددددنتّي املاضدددديتّي، اسددددتثمرت احلكومددددة يف تعزيددددز قدددددر  يفو  -117

يف وانددددرائم القتصددددادية يف  ددددالت التحقيددددق اننددددائي، والبنيددددة التحتيددددة لتكنولوجيددددا املعلومددددات، و 
اإلدارة جهودها يف مكافحة الفسداد مدن خد ل اتبداع  دج متعددد  وكثفت دارة.جتديد مكات  اإل

 .(52) تنفيذ السرتاتيجية وخطة العمل الوطنيتّي ملكافحة الفسادالقطاعات يف
الرتتيبدات  وبلغدت العمل مبصادرة األصول كاسرتاتيجية إلظهدار أن انر.دة ل تثمدر. وبدأ -118

بددر مج األمددم املتحدددة  وقدددا املددوظفّي العمددوميّي عددن ممتلكدداهتم مرحلددة متقدمددة.فصددا  املتعلقددة إ
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 حاسدددوبياا  اإل دددائي الددددعم إىل زايرة دراسدددية إىل نندددة مكافحدددة الفسددداد األورنديدددة، واقتدددىن خادمددداا 
إلدارة مكافحة الفساد وانرائم القتصادية لستخدامت يف ذزين املعلومات احليوية املتعلقة مببادرة 

 وأسددفرت لتنفيددذها.‘‘ األخ ددر  ددوءال’’عددن املمتلكددات بعددد أن يعطددي  لددس الددوزراء فصددا  اإل
زايرة أورنددددددا عدددددن اكتسددددداب مدددددوظفي إدارة مكافحدددددة الفسددددداد واندددددرائم القتصدددددادية خدددددّبة دوليدددددة 

 .(53) عهم على ممارسات جيدةواطر 
ع دو يف شدبكة انندوب األفريقدي املشدرتكة بدّي الوكدالت لسدرتداد املوجدودات  وليسوتو -119

تلددك مدن سداعدة مبو  .(54)ملتحددة املعد  ابملخددرات وانر.دةالديت أُنشدئت بددعم مدن مكتد  األمدم ا
  الشبكة، أنشأت ليسوتو وحدة ملصادرة األصول تتعامل بشكل خاص مع احلالت ذات الصلة.

 أنشأت صندوقاا لسرتداد األصول املتأتية من انر.ة. كما

 (79-113، و78-113، و77-113ظروف االحتجاز  التوصيات  -كاف 

 :حالياا ي عدد السجناء يل فيما -120
 2017 2018 2019 

 2103 2195 2281 ذكور
 65 70 65 إ ث

 48 51 54 أحداث

تلددك  وتشددمل ليسددوتو الفئددات ال ددعيفة معاملددة خاصددة يف املراكددز اإلصدد حية. تعامددلو  -121
لألطفدال املولدودين يف السدجن  وُيسدمس الفئات النساء، واحلوامل، والنساء ال ئي لدديهن أطفدال.

ال ئدي حُيتجدزن املعاملة تنطبدق علدى األمهدات  ونفس .سن العامّيابلبقاء مع أمهاهتم حىت يبلغوا 
 أطفاهلن العامّي.بلوغ قبل 
مراكددز للعدد س مب ددادات ف وسددات النسدد  العكسددي يددديرها موظفددون طبيددون  وأُنشددئت -122

 الندددزلء واملوظفدددون تددددريباا علدددى ق دددااي فددد و  نقدددا املناعدددة البشدددرية/اإليدز. ويتلقدددىمتفرردددون. 
السددددجناء  ويتلقددددى فدددد و .ذلك الخدددددمات الفحددددا واإلرشدددداد اخلاصددددة بدددد النددددزلء أي دددداا  ويتلقددددى

  وسات النس  العكسي.مب ادات ف   ع جاا  تاملصابون ب
اإلدارة مناهج تعليمية وبرامج لنشر اإلملاا ابلقراءة والكتابدة واحلسداب، وبدرامج  ووضعت -123

يف مرافدددق الحتجددداز  وبددددأ للتعلددديم الرمسدددي ورددد  الرمسدددي تشدددمل التددددري  علدددى املهدددارات احلياتيدددة.
 رحة والرايضية.تطبيق برامج ترفيهية وثقافية تشمل املوسيقى والرقا واألنشطة املس

مشددددكلة الكتظددددار يف مرافددددق الحتجدددداز، أنشددددمل نظدددداا العدالددددة التصدددداحلية،  وملواجهددددة -124
 وإمكدددان ندددرائم رددد  العنيفدددة.ملدددرتكيب اوُوضدددعت بدددرامج العقدددوابت البديلدددة للمددددانّي األحدددداث و 

عددن  فددرسويُ  ، مبددا يف ذلددك اخلدمددة اجملتمعيددة.احتجازيددةفددرض عقددوابت ردد   احملدداكم أن ذتددار أي دداا 
 .همحسن سلوكيف حالة  مشروطاا  لفرتة طويلة إفراجاا  احُتجزواالسجناء الذين 

داخل دائرة اإلص حيات يف ليسوتو وحدة الشدؤون القانونيدة وحقدوق اإلنسدان  وأنشئت -125
 املكلفة بتدري  كل من النزلء واملوظفّي وتثقيفهم يف  ال حقوق اإلنسان.
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، 16-114 أحرررررريل اررررررا علمررررررا   التوصرررررريات التوصرررررريات الرررررري تنفيررررررذ -اثلثا   
 (15-115، و14-115، و13-115، و18-114و

ليسدددوتو خطددوات إللغددداء قدددوانّي التشدده  انندددائي أو قدددوانّي القددذف الددديت تعدددوق  اذددذت -126
أن  2018أاير/مددايو  21محكمددة دسددتورية يف كاحملكمددة العليددا املنعقدددة   وأعلنددت حريددة التعبدد .

أن جترا التشه  ي ر بشدة  رية التعب  الصحفية، ويؤدي  ورأت اننائي ر  دستوري.التشه  
 مهدور مدن الطد ع علدى املعلومدات.انإىل ممارسة الصحفيّي للرقابة الذاتية، وابلتا  إىل حرمان 

 .جزئياا املتعلقة بذلك نُفذت التوصيات  وقد
، تعهددت احلكومدة بتكثيدف الكشدف 2019/2020خطاب امليزانيدة للسدنة املاليدة  ويف -127

، مبا من السكان عن املصابّي بف و  نقا املناعة البشرية، واخلدمات املوجهة إىل فئات رئيسية
يف ذلدددك املثليدددات واملثليدددون ومزدوجدددو امليدددل اننسدددي ومغدددايرو اهلويدددة اننسدددانية وحددداملو صدددفات 

قانونيددة وصددف ملدددى ال ددرر ردد  املتناسدد  يف تقريددر لتقيدديم البيئددة ال وورد .) تمددع املدديم( اننسددّي
لعداملّي يف  دال اندنس، اب، و فدراد  تمدع املديمالذي أحدثت انتشار ف و  نقا املناعدة البشدرية أب

 .جزئياا املتعلقة بذلك نُفذت التوصيات  وقد .(55)من السكان فئات رئيسيةبو 

 منذ االستعراض املستجدات -رابعا   
، بعدددددد تنظددددديم ثددددد ث 2017ىل السدددددلطة يف حزيران/يونيدددددت احلكومدددددة احلاليدددددة إ وصدددددلت -128

إىل أن بعددص مشدداكل ليسددوتو السياسددية  وأشدد  .2017و 2012انتخدداابت وطنيددة بددّي عددامي 
تلددددك  وستشددددمل .(56)واألمنيددددة سددددببها دسددددتور الددددب د، وأن احلالددددة تتطلدددد  إصدددد حات دسددددتورية

هلدا دمدة العامدة، وهدي قطاعدات اإلص حات الدسدتور، والّبملدان، واألمدن، وقطاعدات الق داء واخل
اإلصددد حات  وهدددذه القتصدددادي يف األجدددل الطويدددل. اوحتوهلدددليسدددوتو اسدددتقرار يف أساسدددية أمهيدددة 

 جارية يف الوقت الذي تطمس فيت ليسوتو إىل حتقيق الس ا والتنمية.
هلددذه  وحتقيقدداا  ملتزمددة بتعزيددز سدديادة القددانون وإاتحددة وصددول انميددع إىل العدالددة. وليسددوتو -129

الغايددة، خطددت ليسددوتو خطددوات كبدد ة  ددو تدددارك التددأخر يف معانددة الق ددااي املرتاكمددة يف احملدداكم 
من خ ل النظاا املتكامل إلدارة الق ااي الذي سيمكن وكالت إنفاذ القانون مدن إدارة الق دااي 

النظددداا، بعدددد تنفيدددذه ابلكامدددل، بددددمج سلسدددلة العمدددل أبكملهدددا بدايدددة مدددن  وسددديقوا ليدددة.بصدددفة آ
 التحقيق وانتهاء ابإلحالة إىل السجن.

 الت دايت -خامسا   
النسددداء واألطفدددال ل جتدددار ابلبشدددر وللعندددف اننسددداين ابلدددررم مدددن التدددداب  الددديت  يتعدددرض -130

املدددرربّي املتكددرر ألفددراد وحدددة محايددة الطفددل واملددرأة  النقددلُ  ويقددوض اذددذهتا احلكومددة للق دداء عليددت.
 اليت تبذهلا احلكومة ووكالت األمدم املتحددة والشدركاء يف التنميدة لتعزيدز قددرة تلدك الوحددة انهود  

 على منع العنف اننساين ور ه من انرائم والتصدي هلا.
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يف ليسوتو فقط، وإ ا علدى املسدتوى ليس يعوق التنمية  كب اا   يزال الفساد .ثل حتدايا  ول -131
مددن اخلطددوات اهلامددة الدديت اذددذهتا احلكومددة لتحسددّي إدارة مكافحددة الفسدداد  وابلددررم .العداملي أي دداا 

  .متفشياا زيز عملها، ل يزال الفساد وانرائم القتصادية وتع
املمارسددددات الثقافيددددة والقوالدددد  النمطيددددة اننسددددانية تكددددافؤ  الفددددرص بددددّي الرجددددال  وتعددددوق -132

  الفتيان والفتيات.بّي والنساء، و 
منهددا اإلنتدداس الزراعددي املددنخفص نتيجددة تدددهور  تددزال ليسددوتو تواجددت حتدددايت وقيددوداا  ول -133

البلد نتيجة لذلك من عجز رذائي متفاقم   ويعاين بة، وانفاف الدوري.حالة املراعي، وحتات الرت 
 كدولدددة  ميدددة ذات اسدددت اد صددداف لألرذيدددة، ممدددا يسدددهم يف تزايدددد الفقدددر وانعدددداا األمدددن الغدددذائي.

  احلكومة ابلفعل ابذاذ تداب  ملعانة هذه املشاكل. وتقوا
العمالة يف القطاع العاا، وتقلصت يف القطاع اخلاص، خ فاا للتنبؤات ابرتفاع  وارتفعت -134

 ، واب فداض فدرص العمدل يف القطداع العداا.آلف وظيفدة سدنوايا  10بدد العمالة يف القطاع اخلداص 
 .(57)يف املائة 30ذلك عن ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب إىل أكثر من  وأسفر

قا املناعة البشرية أحد التحدايت الرئيسية يف  دا  الصدحة العامدة وابء ف و  ن ويعدر  -135
مددددن أطفددددال البلددددد يتددددامى وعددددائلّي  اا كبدددد    جعددددل ذلددددك الفدددد و  عدددددداا  وقددددد والتنميددددة يف ليسددددوتو.

أحدددد العوامدددل الددديت سدددامهت يف تبددداطؤ النمدددو القتصدددادي والتقددددا الجتمددداعي يف  وهدددو ألسدددرهم.
من اخلطوات الديت  وابلررم رئيسي ل عت ل والوفيات يف البلد.ليسوتو، ف  ا عن كونت السب  ال

فيمدا يتعلدق بعكدس اجتاهدات وأ داط  اذذهتا احلكومة للسيطرة على الوابء، ل يزال التحدي قائماا 
 .(58)على التمييزالق اء ، و والوفيات اإلصاابتتفادي انتشار الف و ، و 

تددددزال الصددددور النمطيددددة الثقافيددددة،  لو  ىت ا ن.حددددي أبددددو ع  تمددددذا  بلددددداا تددددزال ليسددددوتو  ول -136
أمدددداا وصددددول النسدددداء والفتيددددات إىل  الوصددددم، والتمييددددز، عوامددددل متثددددل حتدددددايا و واملواقددددف اجملتمعيددددة، 

خدددددمات الرعايددددة الصددددحية، ول سدددديما خدددددمات منددددع احلمددددل للفتيددددات والنسدددداء ذوات اإلعاقددددة، 
عدد حمدود من مقددمي الرعايدة الصدحية  ويوجد واملصاابت بف و  نقا املناعة البشرية/اإليدز.

يف املناطق الريفية، مما حيول دون وصول النساء والفتيات إىل خددمات الرعايدة الصدحية األساسدية 
 مثل رعاية التوليد والرعاية السابقة للولدة، وخدمات الرعاية الصحية األولية العامة.

عدددد مددن املؤسسددات اإلصدد حية، للتحتيددة مددن التحسددينات امللحوظددة يف البنيددة ا وابلددررم -137
 .يزال الكتظار .ثل حتدايا  ل

تدددزال احلكومدددة متدددأخرة يف الوفددداء ابلتزاماهتدددا املتعلقدددة بتقددددا التقدددارير وإدراس املعددداي   ول -138
  الدولية يف قوانينها.

 واملبادرات وااللتزامات الودنية الرئيسية ا ولوايت -سادسا   
 ومة ملتزمة إنشاء ننة حلقوق اإلنسان تكون متوافقة مع مباد  ابريس.تزال احلك ل -139
تدددزال أولدددوايت احلكومدددة تت دددمن تنفيدددذ السدددرتاتيجيات الوطنيدددة مثدددل اخلطدددة الوطنيدددة  ول -140

، وأهدددداف التنميدددة املسدددتدامة، ور هدددا مدددن املبدددادرات 2020الثانيدددة للتنميدددة السدددرتاتيجية، ورؤيدددة 
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تتناول، يف ُجلة أمور، الفقر وإُياد فرص العمل، والبطالة، من أجل حتسدّي الوطنية األخرى اليت 
 املواطنّي. اةحي

احلكومة التحدايت احلالية يف النظداا الصدحي والديت تشدمل الوفيدات النفاسدية،  وستواجت -141
 األمراض ر  املعدية )مثل ارتفاعو ووفيات الرضع؛ وف و  نقا املناعة البشرية/اإليدز؛ والسل؛ 

ضغط الدا، والسرطان، والسكري، والسمنة، وتعاطي املخدرات(؛ وحمدودية فرص احلصول على 
 وسوء التغذية. ساسية؛األدوية األ

مدددع الفسددداد لكدددي يزدهدددر  احلكومدددة جاهددددة إىل إعددد ن عددددا التسدددامس مطلقددداا  وستسدددعى -142
 اقتصاد ليسوتو.

ساسددية للد.قراطيدة وسدديادة القددانون تدزال احلكومددة ملتزمدة ابحلفددار علددى املقومدات األ لو  -143
 واحلوكمة الرشيدة، يف الوقت اليت تشرع فيت يف القياا إص حات وطنية.

لتغدد  الظددروف املناخيددة، وسددوء اسددتخداا األراضددي، والتوسددع احل ددري، ستواصددل  ونتيجددة -144
احلكومة تنفيذ اسرتاتيجيات وأسالي  مثل إنتاس احملاصيل، وتقييم الرتبة وحتسينها، وإنتاس الصدوف، 
ف ددد ا عدددن دعدددم ُجيدددع أشدددكال التطدددوير الزراعدددي وامليكدددانيكي، وإصددد   شدددبكات الدددري، وإجدددراء 

 وستسدددتثمر .(59) دددال إنتددداس حلدددوا البقدددر التجاريدددة مدددن أجدددل حتسدددّي الزراعدددة يف دوىدراسدددات انددد
 .(60)سندات ملكية األراضيعلى الطابع الرمسي إضفاء احلكومة يف الزراعة التجارية وستعزز 

ليسوتو جاهدة إىل توف  فدرص عمدل ملواطنيهدا مدن خد ل متويدل بنداء مددينتّي  وستسعى -145
سدنوات( ومدا يقددرب  5و 3بددّي وظيفددة يف املددى املتوسدط ) 23 000صدناعيتّي يُدرجس أن ذلقدا 

 .(61)سنوات( 10و 6بّي فرصة عمل يف املدى الطويل ) 50 000من 

احلكومدددة تشدددجيع السدددتثمار يف قطددداع السدددياحة مدددن خددد ل إنشددداء صدددندوق  وستواصدددل -146
 . (62)هالتطوير 

الدديت هتدددد تددوافر ميدداه الشددرب  لندددرة األمطددار، وفصددول الصددقيع وانفدداف املبكددرة ونتيجددة -147
املأمونة وخدمات الصرف الصحي، ستواصل احلكومة دعم بناء العديد من خزا ت املياه الكبد ة 

 احلجم، وتطوير إدارة املوارد الّبية واملائية إدارة فعالة.
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