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أول -األرض والشعب
ألف -األرض
 -1تقع ليسوتو يف اجلززء اجلنزو مزن أفريقيزات وتقزدر مسزاحتها ب ز  30 000إىل 30 555
كيل ززومرتا مربع ز ز ا .وتقز ززع ب ززني خطز ززي العز ززرض  28و 31درجز ززة جن ززوت خز ززخ االسز ززتواءت وخطز ززي
الطززول  27و 30درجززة شززرق ا .وهززذا مززا جيعززل ليسززوتو بلززدا غززر سززاحلي يقززع داخززل مجهوريززة
جنوت أفريقيا.
 -2ورغم أن ليسوتو دولة غر ساحلية تقع بأكملهزا داخزل حزدود مجهوريزة جنزوت أفريقيزات
فإن تضاريسها ختتلف كثرا عن تضاريس البلد اجملاور هلا .فليسزوتو بلزد جبلزيت أعلزى قمزة جبليزة
فيه هي قمة تابانا  -نتلينيانزا .ويقز ردر ارتفزا هزذه القمزة اجلبليزة حبزوايل  3 482مزرتا فزوق سزط
البحر .وليسوتو هي البلد الوحيد يف العامل الذي ال توجزد فيزه أراض يقزل ارتفاعهزا عزن 1 400
م ززرت ف ززوق مس ززتوح س ززط البح ززر .وتق ززع سلس ززلة جب ززال دراكنزب ززر وم ززالوي ب ززني اهلض ززبة الش ززرقية
وما يسمى باألراضي املنخفضة يف الغرت ويناهز ارتفاعها  3 500مرتا .وجتري مياه هذه اجلبال
يف أن زار تنسززات يف أوديززة عميقززة يف اجتززاه اجلنززوت الغززر  .وربززع أراضززي البلززد عبززارة عززن أراض
منخفضززة ي زرتاو ارتفاعهززا بززني  1 500و 2 000مززرت .ومتثززل املرتفعززات نسززبة الز ز  75يف املائززة
املتبقيززة مززن مسززاحة البلززد .وهززذا مززا جيعززل ليسززوتو تتميززز بززأعلى أدىن نقطززة يف أي بلززد يف العززامل.
ويعاين البلزد مزن هزاهرة االفزراف اخلطزرة النامجزة عزن الرعزي اجلزائر الزدائمت واإلفزرا يف اسزتغالل
امل ززار الطبيعيززةت واملقززدرة بنسززبة ت زرتاو بززني  150و 300يف املائززة .وتتميززز املرتفعززات بفصززول
الشززتاء القاسززية وتتسززاقخ الثلززو فيهززا بكثافززةت وهززو مززا حيززرم سززكان تل ز املنززاطق يف كثززر مززن
األحي ززان م ززن اخل ززدمات الص ززحية األساس ززية واإلم ززدادات الغذائي ززة .وال تتج ززاو نس ززبة األراض ززي
الصززاحلة للزراعززة املتاحززة نسززبة  9يف املائززة .وتبلز الكثافززة السززكانية يف األراضززي الصززاحلة للزراعززة
املتاحة  700نسمة يف الكيلومرت املربع الواحد.

باء -الشعب
 -1السكان
 -3وفقا للتعداد الوطين للمساكن والسكان لعام 2006ت يبلز عزدد السزكان حزوايل 1 876 633
نس ززمةت وه ززو لاث ززل للتق ززدير الب ززال  1.88ملي ززون نس ززمة حس ززب تقري ززر حال ززة حتقي ززق األه ززداف
زجل اففزاض كبزر يف النمزو السزكاين وللز مزن معزدل منزو
اإلمنائية لأللفية لعام  .2008وقد ُس ر
سنوي قدره  1.5يف املائة إىل  0.08يف املائة خالل الفرتة  .1996-1986وكان معدل النمو
السززنوي للسززكان يُقززدر بنسززبة  0.116يف املائززة خززالل الفززرتة  .)1(2006-1996وقززد يُعزززح
__________
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تراجززع معززدل النمززو السززكاين إىل وبززاء فززرو نقز املناعززة البشزرية والزيززادة السزريعة يف حززاالت
اإلصززابة ضززرض اإليززد  .ويقززدر معززدل اإلصززابة بفززرو نق ز املناعززة البش زرية ومززرض اإليززد يف
ليسوتو حاليا بنسبة تزرتاو بزني  23.3و 23.6يف املائزة يف صزفوف السزكان البزالغني .كمزا أن
هجرة معظم الباسوتو إىل مجهورية جنوت أفريقيا وإىل اخلزار ألسزبات خمتلفزةت منهزا البحزث عزن
فرص العمل وألسبات اجتماعية واقتصادية أخرحت كان له تأثر كبر يف تعداد السكان.
 -2البيانات الديمغرافية
اجلدول 1
عدد السكان اإلجمالي المق ّدر في تعداد عام  2006والدراسة الستقصائية لعام 2011

األعوام

إناث
لكور
المجموع

2006

963 835
912 798
1 ٨٧6 6٣٣

2011

934 357
959 837
1 ٨٩٤ 1٩٤

 -4يبززني اجلززدول أعززاله أن جممززو سززكان ليسززوتو بلز  1 894 194نسززمة وفززق الدراسززة
االستقصائية الدميغرافيزة الزأ أُجريزا عزام 2011ت مزنهم  934 357مزن الزذكور و959 837
من اإلناث .وشهد عدد السكان يادة قدرها  388 362نسزمة بزني عزامي  1976و1986ت
و ي ز ززادة ق ز ززدرها  257 098نس ز ززمة ب ز ززني ع ز ززامي  1986و1996ت و ي ز ززادة ق ز ززدرها 14 358
نس ز ززمة ب ز ززني ع ز ززامي  1996و2006؛ يف ح ز ززني أن الزي ز ززادة ب ز ززني ع ز ززامي  2006و 2011ق ز ززد
بلغا  470 390بالنسبة للذكور ولوحظ حدوث اففاض بالنسبة لإلناث بل حزوايل 29 478
نسززمة .وجيززري التخطززيخ علززى قززدم وسززاق إلجزراء تعززداد السززكان يف عززام 2016ت وقززد بززدأت
األنشطة التمهيدية مثل تعيني املوهفني وتدريبهم.
 -٣توزيع السكان في المناطق الريفية والحضرية
 -5يقطززن ح زوايل  76.3يف املائززة مززن السززكان يف املنززاطق الريفيززة مززن البلززدت بينمززا يعززي
ب ززاقي الس ززكان يف املن ززاطق احلض ز زرية .بي ززد أن الس ززنوات اخلم ززس عش ززرة املاض ززية ش ززهدت ي ززادة
يف الن زززو م ززن الري ززف إىل املن ززاطق احلضز زريةت ل ززا أدح إىل ي ززادة كب ززرة يف ع ززدد س ززكان املن ززاطق
احلضرية من  16.9يف املائة يف عام  1996إىل  22.6يف املائة يف عام  2006وإىل  76.3يف
ع ززام  .2011والس ززبب يف للز ز ه ززو البح ززث ع ززن ف ززرص العم ززل والس ززعي إىل حتس ززني الظ ززروف
واألوضا املعيشية.
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 -٤الدين
 -6تن املادة  )1(13من الدستور علزى حريزة الضزمر .وهزي تزن علزى أنزه" :حيزق لكزل
شززخ التمتززع حبريززة الضززمرت ضززا يف لل ز حريززة الفكززر والززدينت وحريززة تغيززر دينززه أو عقيدتززهت
وحرية اجلهر هبما ونشرمها عن طريق العبادة والتعليم ولارسة الشعائر ومراعاهتات سزواء كزان للز
ضفززرده أو مززع غززرهت يف احليززاة العامززة واخلاصززةت وال ُمينززع مززن التمتززع بتل ز احلريززات إال ضوافقتززه".
ووفق ا للمادة )2(13ت حيق لكل طائفة دينية إدارة مؤسساهتا التعليمية.

 -7ويعتنززق أغلززب شززعب الباسززوتو الديانززة املسززيحيةت إل يظهززر  99يف املائززة مززنهم والءهززم
للمؤسسززة املسززيحية .ومززن أصززل مززا يقززدر بنسززبة  99يف املائززةت هنززاك ح زوايل  45يف املائززة مززن
الكاثولي ز ز ت وتتز ززو نسز ززبة الز ز ز  55يف املائز ززة املتبقيز ززة بز ززني كنيسز ززة ليسز ززوتو اإلفيليز ززةت والكنيسز ززة
األفليكاني ززةت والكنيس ززة امليثودي ززةت والكنيس ززة األفريقي ززة امليثودي ززة األس ززقفيةت والكنيس ززة الس ززبتيةت
والكنيسززة اخلمسززينية املسززتقلةت والكنيسززة الكار ماتيززة وكنيسززة املززيالد اجلديززدت مثززل مجعيززات الززرت
وشززهود يهززوهت والعززودة إىل الززرتت وإبنيزززر وغرهززا .وتشززمل الززديانات األخززرح البهائيززة واإلسززالم.
وم ززع للز ز ت م ززا ال ل ززدح أغل ززب أفز زراد ش ززعب الباس ززوتو معتق ززدات تقليدي ززة أفريقي ززة راس ززخة يف
العادات الأ تشكل مزجيا من املسيحية واملعتقدات التقليدية.

جيم -الموارد والمؤشرات الجتماعية  -القتصادية
 -1الموارد

(أ) األملا
 -8توج ز ززد بع ز ززع الرواس ز ززب املعدني ز ززة يف ليس ز ززوتو .وتش ز ززمل الرواس ز ززب املعدني ز ززة األمل ز ززا ت
واليوراني ززومت والفل ززات األساس ززيةت واألحج ززار الرملي ززة لات اجل ززودة العالي ززةت والصلص ززال .واخت ززذت
احلكومة مبادرات سياساتية هتدف إىل يادة مشاركة القطا اخلاص يف صزناعة التعزدين .وأثزارت
هذه املبادرات اهتماما كبزرا بقطزا التعزدينت حيزث فتحزا شزركات جديزدة مشزاريع جديزدة يف
جمززال التعززدين .وقززد اكتشززفا هيئززة املس ز اجليولززوجي يف ليسززوتو  33أنبززوت كمربليززا و140
جيبات منها  24جيبا حيتوي على األملا .
 -9وحدث منو يف قطا تعدين األملا يف ليسوتو خالل السنوات األخرة قد يسهمت وفقا
للتوقعات احلاليةت بنسبة  8.5يف املائة من الناتج احمللزي اإلمجزايل حبلزول عزام  .)2(2015وعنزدما
اس ززتؤنفا عملي ززات التع ززدين يف م ززنجم لتس ززن لألمل ززا يف ع ززام 2000ت كان ززا حص ززة الش ززركة
املشززغلة  76يف املائززة بينمززا بلغززا حصززة احلكومززة  24يف املائززة مززن األسززهم( .)3وضززا أن مززنجم
لتسززن لألملززا يقززع علززى ارتفززا يفززوق  3 000مززرت فززوق مسززتوح سززط البحززرت فإنززه مززن أعلززى
مناجم األملا ارتفاع ا يف العاملت إل يقع على ارتفا  3 100مرت فوق مستوح سط البحر.

__________
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 -10ومنززذ عززام 2005ت متلز شززركة جززام دميونززد احملززدودة ( ي واي)  70يف املائززة مززن
أسززهم مززنجم لتسززن بينمززا متل ز حكومززة ليسززوتو  30يف املائززة منهززا( .)4ودخززل املززنجم مرحلززة
االسززتغالل التجززاري منززذ عززام 2004ت وتبل ز قدرتززه اإلنتاجيززة اإلمجاليززة  5ماليززني طززن سززنويا.
ويسزتخر مزن هزذا املزنجم مزا يقزرت مزن  100 000قزرا سزنوي ات لزا جيعلزه سزابع أكزرب مزنجم
للمواد املعدنية يف العامل .وبل اإلنتا األويل املقدر مخسني ألف قرا سنوي ا.
 -11وتو يززع أسززهم شززركات التعززدين املسززجلة هززوت يف الوقززا الزراهنت كمززا يلززي :متلز شززركة
لتسززن  -ال  -ت زراي  70يف املائززة مززن األس ززهمت يف حززني تبل ز حصززة احلكومززة  30يف املائ ززة.
ومتل شركة ليكبوهون لتطوير التعدين  75يف املائة من األسهمت بينما تبل حصة احلكومزة 25
يف املائة .ومتل شركة ناماكواباتال داميوند (كاو)  93يف املائة مزن األسزهمت بينمزا تبلز حصزة
احلكومة  7يف املائة .ومتل شركة موثاي داياموند  75يف املائزة مزن األسزهم بينمزا تبلز حصزة
احلكومززة  25يف املائززة .وارتفززع مؤشززر إنتززا األملززا مززن ح زوايل  60نقطززة يف عززام  2005إىل
 549.4نقطة يف عام 2008ت لا يدل على استمرار حيوية قطا األملا .

(ت) املياه
 -12ين قانون املوارد املائية لعام  1978على أن الستخدام املياه لألغراض املنزلية األولويزة
علززى غززره مززن االسززتخدامات .ووضززعا ليسززوتو السياسززة البيئيززة الوطنيززة يف عززام 1998ت وهززي
تززوفر إطززارا لتطززوير السياسززات املائيززة .وتضززع هززذه السياسززة يف االعتبززار اجلفززاف الززدوري الززذي
طزال أمززده وشز امليززاه ألغزراض الزراعززة ومسززألة تلززوث األراضزي وجمززاري امليززاه .وتززدعو إىل إتاحززة
امليززاه الصززاحلة للشززرت جلميززع النززا  .وتعتمززد السياسززة أيض زا مبززدأ تغززرم امللز رزوث .وهنززاك أيض زا
سياسة إدارة املوارد املائية لعام  1999الأ استهدفا وضع ُنج متكاملة ومنسزقة وفعالزة وتتسزم
بالكفزاءة يف جمززال احملافظزة علززى املزوارد املائيززة واسززتخدامها وإتاحتهزا بكميززات كافيزة علززى أسززا
مستدام على املدح الطويل.
 -13ووضز ززعا و ارة امل ز زوارد الطبيعي ز ززةت يف ع ز ززام 2007ت سياسز ززة ليس ز ززوتو للمي ز ززاه والص ز ززرف
الصحي الزأ كرسزا مبزدأ احلصزول علزى امليزاه النظيفزة .ويتمثزل اهلزدف الزوطين يف تزوفر  30لزرتا
من امليزاه النظيفزة للشزخ يف اليزوم الواحزدت وضزمان أال تتجزاو املسزافة الزأ تقطزع جللزب امليزاه
النظيفة  150مرتا .وباإلضافة إىل لل ت صدر قانون املياه يف عام  2008من أجزل إدارة املزوارد
املائية ومحايتها واحملافظة عليها وتطويرها وكفالة استدامة استخدامها.
 -14وتع ززد يز ززادة تز ززوفر ميز ززاه الشز ززرت النظيف ززة واآلمنز ززة والصز ززرف الصز ززحي املناسز ززب عم ز زالا
اسرتاتيجي ا تتوىل املسؤولية الرئيسية عنه و ارة املوارد الطبيعية عن طريق اإلدارة املعنية بإمداد الريف
باملياهت وهيئة املياه والصرف الصحيت وشعبة الصحة البيئية.
__________

()4
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 -15ووضززعا اإلدارة املعنيززة بإمززداد الريززف بامليززاهت اس زرتاتيجية لتحقيززق األهززداف احملززددة يف
جمال التغطية بإمزدادات امليزاه والصزيانة .وتنطزوي االسزرتاتيجية علزى عنصزرين رئيسزيني مهزا الرتكيزز
على التعجيل بتزويد اجملتمعات احمللية بكميات كافية من املياه اآلمنةت وإنشاء آلية عملية لضمان
اسززتدامة شززبكات امليززاه علززى املززدح الطويززلت بعززد إفا هززا .وتضززطلع اإلدارة املعنيززة بإمززداد الريززف
باملي ززاه ضس ززؤولية تص ززميم البني ززة التحتي ززة للمي ززاه يف املن ززاطق الريفي ززة وتطويره ززا وص ززيانتها .وتق ززوم
اس زرتاتيجية تززوفر امليززاه يف املنززاطق الريفيززة علززى نززج يتجززاوت مززع مقززدار الطلززب لوضززع اخلطززخ
بالتعاون مزع اجملتمعزات احملليزة؛ وبالتزايل يشزارك اجملتمزع احمللزي مشزاركة نشزطة يف مجيزع املراحزل يف
اختززال الق زرارات بشززأن نظززام امليززاه املختززارت ومسززتوح اخلدمززة املقدمززةت وإدارة شززبكات امليززاه علززى
املدح الطويل.
 -16وتتززوىل اإلدارة املعنيززة بإمززداد الريززف بامليززاه مسززؤولية تنفيززذ إصززالحات كبززرة أو توسززيع
نطززاق شززبكات امليززاه الريفيززة مززع العلززم أن احلكومززة تززدفع  90يف املائززة مززن التكززاليف والنسززبة
الباقيززة يتحملهززا اجملتمززع احمللززي .وهتززدف اس زرتاتيجية الرعايززة الالحقززة الززأ وضززعتها اإلدارة املعنيززة
بإمززداد الريززف بامليززاهت إىل معاجلززة وحتسززني اسززتدامة شززبكات امليززاه و يززادة مسززؤولية اجملتمززع احمللززي
فيمززا يتعلززق بأنشززطة التشززغيل والصززيانة .وتشززمل العناصززر الرئيسززية الس زرتاتيجية الرعايززة الالحقززة
إسناد مسؤولية الرصد واإلشزراف علزى شزبكات امليزاه إىل جمزالس اجملتمعزات احملليزةت حيزث تكزون
اللجان القروية املعنية بشؤون املياه والصحة املستحدثة ضوجب القانون يف إطار جمالس اجملتمعات
احملليةت هي املسؤولة عن خطة التشغيل والصيانةت فضالا عن التثقيف الصحي.
 -17ومززن جهززة أخززرحت تتززوىل هيئززة امليززاه والصززرف الصززحي مسززؤولية تززوفر إمززدادات امليززاه
الصاحلة للشرت ومعاجلة مياه الصزرف الصزحي ومرافزق تصزريف النفايزات السزائلة لفائزدة املنزاطق
احلضرية يف كل من األراضي املنخفضة واملرتفعات .وال توفر اهليئة املياه لألغراض الزراعيزة والزري.
وهززي تززدير شززبكات تو يززع امليززاهت ومسززألة امليززاه املتس زربةت وأخززذ العينززات املختربيززة وحتليززل امليززاه.
وتتحمززل هيئززة امليززاه والصززرف الصززحي املسززؤولية القانونيززة عززن امززتالك شززبكات امليززاه والصززرف
الصحي يف املناطق احلضرية وتشغيلها وصزيانتها .وتوجزد ثالثزة أصزناف مزن اخلزدمات يف املنزاطق
احلض زرية وهززي :أكشززاك امليززاهت ونقززا امليززاه املشززرتكةت ونظززام الززدفع املسززبق .ويطبززق نوع زان مززن
هياكززل التعريفززات مهززا تعريف زة االسززتهالك املنزززيل وتعريفززة االسززتهالك غززر املنزززيلت حتززددمها وتتززوىل
تنظيمهمززا هيئززة الكهربززاء وامليززاه يف ليسززوتو مززن أجززل القضززاء علززى االحتكززار وضززمان وصززول
اجلميززع إىل امليززاه .وتكززون التعريفززة غززر املنزليززة أعلززى مززن األخززرح .وتراقززب هيئززة امليززاه والصززرف
الصحي نوعية املياهت وتكفل معاجلة املياه بشكل منتظم يف املناطق احلضرية.
 -18وقد وضزعا شزعبة الصزحة البيئيزة اسزرتاتيجيات التثقيزف البيئزي .واهلزدف مزن للز هزو
متكززني القطززا الصززحي مززن حتسززني معرفززة اجملتمعززات احملليززة وتوعيتهززا بالعالقززة القائمززة بززني البيئززة
والصز ززحة وامليز ززاه .ويشز ززمل برن ز ززامج التثقيز ززف الصز ززحي تز ززوفر الت ز ززدريب لألسز ززر املعيشز ززية بش ز ززأن
االستخدام الصحي للماء ومرافق الصرف الصحي؛ والنظافة الشخصزيةت وال سزيما غسزل اليزدين
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بعززد اسززتخدام املرحززاضت وقبززل إعززداد الطعززام؛ وتززوفر إمززدادات امليززاه املأمونززة؛ ونظززم التص زريف
الصحي السليمة ومنع حاملي األمراض من مناولة األغذية .وتشمل الربامج إعادة تأهيل خطو
وخزانات املياه املوجودة يف املدن.
 -19ومتتا ليسوتو بوفرة مياههات ولذا أبرما اتفاقا مع جنوت أفريقيا يف عزام  1986لتزويزدها
بامليززاه يف إطززار مشززرو ميززاه األراضززي املرتفعززة يف ليسززوتوت علزى النحززو الززذي حززدده األمززر الصززادر
عززام  1986املتعلززق هبيئززة ليسززوتو املعنيززة بالتنميززة يف األراضززي املرتفعززة .وكززان مشززرو ميززاه األراضززي
املرتفعة يف ليسوتو احملرك الرئيسي لالستثمار الذي حقق استقرار االقتصاد الكلي يف البلد.
 -20وس ززاهم املش ززرو مس ززامهة ملحوه ززة يف أنش ززطة بن ززاء الس ززدود مث ززل س ززد موه ززايلت وس ززد
كاتسي وسد ماتسوكو .وتبيع ليسوتو املياه الزائزدة عزن حاجتهزا إىل جنزوت أفريقيزا وحتصزل علزى
عوائزد ثابتزة ومتغزرة مقابزل نقزل امليززاه .ويبلز املتوسزخ الشزهري لقيمزة العوائزد حزوايل 937 500
دوالر أمريكززي .ومززن مسززامهات املشززرو األخززرح توليززد الطاقززة الكهربائيززة لالسززتهالك احمللززي مززن
حمطة الطاقة الكهرومائية مويال .وساهم لل يف إحداث طفرة مفاجئة يف قطا التشييد .وم ركن
هزذا املشزرو الزذي بلغزا تكلفتزه مليزارات الززدوالرات مزن بنزاء اهلياكزل األساسزية وحتقيزق التنميززة
االجتماعية واالقتصاديةت لل أن معظم األشخاص عملوا يف املشرو ألكثر من عشر سزنوات.
ون رفذ املشرو خزالل الفزرتة املمتزدة بزني عزامي  2005و2007ت وبزدأ سزد موهزايل يفزيع للمزرة
األوىل منززذ بززدء إنشززائه يف تش زرين الثززاين/نوفمرب  .2002وحقززق العديززد مززن اإلفززا ات والفوائززد
منززذ تأسيسززهت وهززي تشززمل املسززامهة يف اسززتدامة التنززو البيولززوجي يف ليسززوتو وتعزيزززه مززن خززالل
الربامج اجملتمعية .وجرت أيضا التوعية بقضايا إدارة البيئة واحملافظة عليها.
 -21ويف إطززار إعززادة التززوطنيت تززوىل املشززرو بنززاء املنززا ل باتبززا املعززاير احلديثززة وفق ز ا حلجززم
املساكن املتضررة .واستلما األسر املتضررة تعويضات سزنوية عزن األراضزي الصزاحلة للزراعزة الزأ
فقززدهتات اسززتنادا إىل تقززديرات إنتززا سززخية إمززا نقززدا أو عين زا  -أي بتو يززع الززذرة أو الفاص زولياءت
وفق ز ا لتقززدير الطززرف املسززتفيد .واسززتحدث املشززرو آالف الفززرص يف قطززا البنززاء والقطاعززات
األخرح من اقتصاد ليسزوتوت بغيزة التأكزد مزن اسزتفادة أفزراد اجملتمعزات احملليزة املتضزررة وحصزوهلم
على فرص عمل يف املشرو .
 -22وجززرح توقيززع بيززان نوايززا بززني حكومززة للكززة ليسززوتو ومجهوريززة جنززوت أفريقيززا يف آت/
أغسطس  2010بشأن تطوير املرحلة الثانية املتعلقة بتشييد سد بوليهايل يف مقاطعة موكوتلونز ت
وقد بدأت املشاورات واألعمال األساسية.
 -23وواصززلا احلكومززة حتسززني إمززدادات امليززاه والصززرف الصززحي يف املنززاطق احلض زرية والريفيززة
ببن ززاء س ززد ميتولونز ز  .وأف ززز الس ززد يف أيلول/س ززبتمرب  2014م ززن أج ززل ت ززوفر اإلم ززداد باملي ززاه النظيف ززة
الستهالك األسر املعيشية يف كل من روما وما ينود ومارجيزا وماسزرو وتياتيزانين  .وباإلضزافة إىل للز ت
مت ربززخ  6 000أسززرة معيشززية بشززبكات امليززاه الصززاحلة للشززرت يف املنززاطق احلض زرية؛ ومت تشززييد 97
شبكة إمداد باملياه وصيانة  500مضخة يدوية يف املناطق الريفية يستفيد منها  60 738شخصا.
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حمسن لفائزدة  58 000شزخ
وفيما يتعلق بالصرف الصحيت مت تشييد  8 000مرحاض ر
املناطق الريفيةت ويوجد  600خخ صرف صحي يف املناطق احلضرية.

يف

 -2المؤشرات الجتماعية  -القتصادية

(أ) العمالة
 -24تسهم العمالة يف اقتصاد البلد .ويتألف اقتصاد ليسوتو من ثالثزة قطاعزاتت هزي األويل
والث ززانوي وقط ززا اخل ززدمات .ويشز زمل القط ززا األويل الزراع ززة والتع ززدين واحمل ززاجر .ويض ززم القط ززا
الثانوي الصناعات التحويلية والبناء والتشييد .وأخرات يضم قطا اخلدمات االتصاالت السزلكية
والالسززلكيةت والعقززاراتت واحلكومززة .وتُعززد احلكومززة أكززرب مسززتخدم .غززر أن قطززا الصززناعات
التحويلية قد تف رزوق علزى احلكومزة يف عزام  2012وأصزب أكزرب مسزتخدم .ونظزرا الرتفزا معزدل
البطالة يف البلدت اضطر الباسوتو إىل اهلجرة إىل جنوت أفريقيا وخارجها حبث ا عن العمل.
‘ ‘1القطا العام
 -25حكومة ليسوتو هي أكرب مسزتخدم وتشزكل بالتزايل حضزورا كبزرا يف االقتصزادت وكانزا
ميزانية االستهالك احلكومي يف عام  2013متثل  39يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل.
‘ ‘2القطا اخلاص
 -26تقززر حكومززة ليسززوتو بأمهيززة تطززوير القطززا اخلززاص يف احلززد مززن ارتفززا معززدالت البطالززة
وتعزيززز النمززو االقتصززادي املسززتدام .ويسززاعد تطززوير القطززا اخلززاص أيض زا يف احلززد مززن البطالززة
والفسززاد اللززذين يززؤثران علززى املززدح الطويززل يف احليززاة االقتصززادية واالجتماعيززة للسززكان .وتززؤدي
فرص العمل املستحدثة يف القطا اخلاص إىل انتشار النمو االقتصادي من خزالل التخفيزف مزن
حدة الفقر بشكل مباشر .ويعترب القطا اخلاص أيض ا املصدر الرئيسي لعائزدات الضزرائبت ومزن
شززأن لل ز املس زامهة يف التمويززل العززام للرعايززة الصززحيةت وتززوفر ميززاه الشززرت النظيفززةت والغززذاءت
واملز ززدخالت الزراعيز ززة مثز ززل البز ززذور للفق ز زراءت وتلبيز ززة املتطلبز ززات األخز ززرح( .)5فالشز ززركات اخلاصز ززة
ال تشجع النمو االقتصادي وحتد من الفقر فحسبت ولكنها تسهم إىل حد كبر يف توفر فرص
العمززل للفقزراءت وحتسززني مسززتوح املعيشززة .وهززذا يعززين أن دعززم تطززوير القطززا اخلززاص مززن خززالل
هتيئة بيئة مواتية و يادة بناء القدرات يف جمال إقامة املؤسسات هو خطوة حامسة حنو حتقيق النمو
االقتصادي املستدام يف ليسوتو( .)6وأكرب مسزتخدم يف القطزا اخلزاص هزو قطزا صزناعة النسزيج
واملالبززس الززذي يوهززف ح زوايل  36 000مززن الباسززوتوت معظمهززم مززن النسززاء الززالي يعملززن يف
مصانع إنتا املالبس الأ تُص ردر إىل جنوت أفريقيا والواليات املتحدة.
__________
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تحليل العمالة
اجلدول 2
اتجاهات العمالة ،كانون األول/ديسمبر  - 2012كانون األول/ديسمبر 2015
األول/ديسمبر  - 2012كانون
اتجاهات العمالة،
Employment
كانونTrends:
December
 2012األول/ديسمبر 2015
December
2015
45,652
45,117
44,103

2015

44,097

2014

2013

46,000
45,500
45,000
44,500
44,000
43,500
43,000

2012

املصدر :قاعدة بيانات هيئة التنمية الوطنية يف ليسوتو.

 -27ويب ززني اجت ززاه العمال ززة تراجع زا يف الف ززرتة ب ززني ك ززانون األول/ديس ززمرب  2014وك ززانون األول/
ديسززمرب  .2015ويعزززح لل ز إىل تززأخر جتديززد العمززل بقززانون النمززو والفززرص يف أفريقي زات لززا أثززر
على الطلبيات ألنا تقدم قبل  9أشهر .ومع لل ت فإن صزدور قزانون النمزو والفزرص يف أفريقيزا يف
نايززة املطززافت وضززعف سززعر صززرف الرانززد مقابززل الززدوالر مهززا مززن التطززورات الززأ يُتوقززع أن ترفززع
مستويات العمالة .فضعف سعر صزرف الرانزد مقابزل الزدوالر األمريكزي جيعزل السزلع احملليزة أرخز
يف سوق الواليات املتحدةت ولل من شأنه يادة مبيعاهتا .ومع لل ت ميكزن توقزع حزدوث انتعزا
كامل يف قطا التصنيع خالل عام  2016بسبب الديناميات املومسية لصناعة النسيج.
 -28ويبززني اجلززدول الالحززق حتلي ززل العمالززة حسززب تصززنيف القط ززا  .وأفززادت التقززارير بزي ززادة
العمال زة يف قطاعززات األحذيززة والطباعززة والتطريززز يف الفززرتة مززن عززام  2014إىل عززام  .2015وقززد
شهدت تراجعز ا يف قطاعزات الضزيافةت واملالبزس واملنسزوجاتت والتغليزفت والصزناعة الزراعيزةت ومزواد
البناءت واإللكرتونيات واهلندسزةت والصزحة والرعايزة املنزليزة .وبشزكل عزامت تراجعزا العمالزة بنسزبة 3
وسزجل أعلزى معزدل تراجزع يف قطزا الصزناعة
يف املائة يف الفرتة من عام  2014إىل عزام 2015ت ُ
الزراعيززة بنسززبة  85يف املائززة بسززبب إغززالق إحززدح الشززركات .وتززوفر صززناعة املالبززس واملنسززوجات
نسزبة  87يف املائززة مززن العمالززة يف قطززا الصززناعة التحويليزة .كمززا تسززتأثر هززذه الصززناعة بنسززبة 58
يف املائ ز ززة م ز ززن الش ز ززركات املس ز ززجلة ل ز ززدح اهليئ ز ززة الوطني ز ززة للتنمي ز ززة يف ليس ز ززوتو .وص ز ززناعة املالب ز ززس
واملنسوجات تليها صناعة األحذية من حيث توليد فرص العمل بنسبة  4يف املائة.
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اجلدول 3
مستويات العمالة حسب القطاع

القطا

العمالة يف كانون األول/ديسمربت
تشرين األول/أكتوبرت كانون
ع ز ززدد الش ز ززركات
األول/ديسمرب
يفك ززانون األول/
ديسمرب 2015 2014 2013 2015

3
اجللود واألحذية
املالبس واملنسوجات 47
4
التغليف
3
الصناعة الزراعية
5
مواد البناء
اإللكرتونيات واهلندسة 3
3
الطباعة والتطريز
الصحة والرعاية املنزلية 3
1
الضيافة
()7
9
قطاعات أخرح
٨1
المجموع

النم ز ز ززو يف العمال ز ز ززةت
ك ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززانون األول/
األداء حسز ززب الصز ززناعةتكز ززانون
ديسمرب
( )2015-2014األول/ديسمرب 2015

٪8 1 832 1٫694 2 230
٪3- 38 284 39 516 38 207
٪45149
216
242
٪85479
887
540
٪21350
423
350
٪10879
965 1 331
٪30
102
71
127
٪3967
93
105
٪13366
413
411
٪33 1 655 1 109
698
٪٣ ٤٤ 16٣ ٤5 ٣٨٧ ٤٤ 2٤1

٪4٫1
٪86٫7
٪0٫3
٪1٫1
٪0٫8
٪2٫0
٪0٫2
٪0٫2
٪0٫8
٪3٫7

املصدر :قاعدة بيانات مؤسسة ليسوتو للتنمية الوطنية.

‘ ‘3القطا غر الرمسي
 -29األنش ززطة ال ززأ يض ززطلع هب ززا األفز زراد يف ه ززذا القط ززا تش ززمل الباع ززة املتجز زولني واملز ززارعني
والعم ززال املن ززليني والرع ززاة وأنش ززطة أخ ززرح .وشض ززع بع ززع ه ززذه األنش ززطة للتنظ ززيمت فعل ززى س ززبيل
املثالت ُمين الباعة املتجولون تراخي عملت وحتدد معدالت أجور العمال املنزليني.

(ت) العمال املهاجرون
 -30العم ززال امله ززاجرون م ززن ليس ززوتو يعمل ززون يف جن ززوت أفريقي ززا وخارجه ززا .ويت ززألف ه ززؤالء
العمال من العاملني يف جمال الصحة وغرهمت على الرغم من عدم وجود بيانات موحزدة وشزاملة
هبذا الشأن .وأدح موقع ليسوتو داخل حدود مجهورية جنوت أفريقيا دورا رئيسيا يف حتديد معامل
العمالة يف هذا البلزدت حيزث يهزاجر الباسزوتو علزى مزر السزنني إىل جنزوت أفريقيزا حبثزا عزن فزرص
العمل .ويبني اجلزدول أدنزاه اجتزاه هجزرة الباسزوتو املسزجلني لزدح و ارة العمزل مزن أجزل احلصزول
على فرص عمل يف جنوت أفريقيا خالل الفرتة .2015-2009

__________
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اجلدول 4
اتجاهات هجرة الباسوتو للفترة 2015-200٩
العام

عمال مناجم
غر العاملني يف املناجم

2009

2011 2010

2012

2013

2014

2015

5 130 25 734 28 233 23 252 30 402 35 1 97 000
 1 042 3 919 4 672 6 758 1 678 5 109ال توجد بيانات

املصدر :مفوض العمل.

 -31ونظ زرا لزي ززادة ح ززاالت التس زري م ززن العم ززل يف املن ززاجمت ش ززهد ع ززدد العم ززال امله ززاجرين
الع ز ززاملني يف املن ز ززاجم اففاضز ز زا مط ز ززردات م ز ززن حن ز ززو  97 000يف ع ز ززام 2009ت إىل  5 130يف
عززام  .2015ونتيجززة لززذل طززرد كثززر مززن عمززال املنززاجم مززن شززعب الباسززوتو .وأدح تقلززي
عزدد العمززال املهزاجرين العززاملني يف املنزاجم إىل ارتفززا معزدل البطالززة وعزدم وجززود مصزادر بديلززة
للدخل يف البلد.
 -32واسزتنادا إىل إطزار العمزل الزوطين لليسزوتو بشزأن حتزويالت املهزاجرين لعزام 2013ت ب رزني
برنززامج جنززوت أفريقيززا بشززأن اهلجززرة أنززه باإلضززافة إىل الباسززوتو العززاملني يف املنززاجم يف جنززوت
أفريقيات يوجد آخرون يعملون يف قطاعات أخرح 10 :يف املائة يف وهائف عمال مهزرة و 10يف
املائة يف اخلدمة املنزلية و 6يف املائة يف الزراعة واألعمال اليدوية.
 -33وتزن املززادة  140مززن قززانون العمززل علزى إنشززاء وكززاالت التوهيززف .وتوجززد يف الوقززا
احلايل ثالث فئات من الوكاالت للتوهيف يف قطا التعدين وقطا الزراعة والقطاعات األخزرح.
ويف عام 2015ت وقعا ليسزوتو بيزان نوايزا مزع جنزوت أفريقيزا زل مزن تصزاري خاصزة لتنظزيم
أوضا العمال املهاجرين غر املهرة من شعب الباسوتو.
‘ ‘1حتويالت املهاجرين
 -34تشززكل هززذه التحززويالت نسززبة كبززرة مززن النززاتج احمللززي اإلمجززايل .ووفق زا لبيانززات البن ز
الززدويلت ش ززكلا التح ززويالت املاليززة املس ززجلة إىل ليس ززوتو نس ززبة  29يف املائززة م ززن الن ززاتج احملل ززي
اإلمجايل يف عام  .2012وتعتمد معظم األسر املعيشية اعتمادا كبرا علزى التحزويالت املاليزة مزن
عمززال املنززاجم وامل ززار والعززاملني يف جمززال الصززحة والعمززال املن ززليني .وشززكلا حتززويالت عمززال
املناجم املهاجرين علزى مزدح عقزود جززءا كبزرا مزن الزدخل القزومي اإلمجزايل يف ليسزوتوت بيزد أنزا
أخذت يف الرتاجع خالل السنوات األخزرة بسزبب عمليزات تسزري عمزال املنزاجم .وعلزى الزرغم
من هذا الرتاجعت فقد هلا التحويالت املالية من عمال املناجم تساهم مسامهة كبرة يف الدخل
املخص لإلنفاق.
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( ) قطا الصناعة التحويلية
 -35التقريززر املرحلززي بشززأن الصززناعة عززن الفصززل املنتهززي يف كززانون األول/ديسززمرب 2015
يقززدم حتلززيالا ألداء الصززناعة فيمززا يتعلززق بالعمالززة والصززادراتت والعالقززات الصززناعيةت فض زالا عززن
تق ززدم حتلي ززل اقتص ززادي ع ززام .ومعظ ززم الش ززركات ل ززديها طلبي ززات يف الوق ززا الز زراهن ح ز ك ززانون
األول/ديسمرب 2016ت وهناك بعع الشركات الأ لديها طلبيات غر حمددة األجل .ومن شأن
لل أن جيعل االقتصاد حيقق منوا إجيابي ا يف جمال الصادرات يف األجل الطويزل مزن حيزث القيمزة
واحلجززم يف سززوق الواليززات املتحززدة .وبقيززا الطلبيززات التجاريززة ألسزواق جنززوت أفريقيززا مسززتقرة
نسززبيات لكنهززا تشززهد منززوا مثلمززا يتض ز مززن يززادة قيمززة الصززادرات املتجهززة إىل أس زواق مجهوريززة
جنز ززوت أفريقيز ززا يف الفز ززرتة كز ززانون الثاين/ينز ززاير  -متو /يوليز ززه  2015باملقارنز ززة مز ززع الفز ززرتة كز ززانون
الثاين/يناير  -متو /يوليه .2014
‘ ‘1أداء أسواق التصدير
 -36تظزل السززوق األمريكيززة أكزرب سززوق لصززادرات ليسززوتو مزن املنسززوجات واملالبززس .ويبز رزني
اجلدول أدناه آخر حتديث للصادرات من حيث احلجم والقيمة .وقزد حتسزنا صزادرات املالبزس
من ليسوتو إىل أسواق الواليات املتحدة من حيث القيمة واحلجم.
اجلدول 5
صااادرات المسبااى الااي الوليااات المتحاادة اكااانون ال اني/يناااير  - 201٤تشارين ال اااني/
نوفمبر )2015

البلد

ليسوتو

كانون الثاين/يناير - 2014
تشرين الثاين/نوفمرب 2014
املؤسسززات الصززغرة
واملتوسززطة واملتناهيززة ضاليز ز ز ز ز ز ززني
الدوالرات
الصغر
60٫032

كانون الثاين/يناير - 2015
تشرين الثاين/نوفمرب 2015
املؤسسات الصغرة
واملتوسطة واملتناهيزة ضالي ز ز ز ز ز ززني
الدوالرات
الصغر

61٫121 269٫138

271٫339

النسبة املئوية للزيادة
املؤسسززات الصززغرة
واملتوسززطة واملتناهيززة ضاليز ز ز ز ز ز ززني
الدوالرات
الصغر
%1٫81

%0٫82

املصدر :تقرير التجارة بني الواليات املتحدة وأفريقيات كانون الثاين/يناير .2016

 -37ومن جهة أخرحت شهدت الصادرات من بلدان شرق آسيا إىل سزوق الواليزات املتحزدة
يادة كبرة رضا تُعزح إىل حتويل الطلبيات التجارية من بلدان أفريقيا جنزوت الصزحراء الكزربح إىل
تل املنطقة .وشهدت فييزا نزام والبلزدان املسزتفيدة مزن مبزادرة الواليزات املتحزدة حلزوض البحزر
الكارييب وبنغالدي املزيد من النمو النسيب كما هو مبني يف اجلدول أدناه.
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اجلدول 6
الصادرات من بلدان شرق آسيا

املنطقة/البلد

ك ززانون الثاين/ين ززاير  -تشز زرين كز ز ززانون الثاين/ينز ز ززاير  -تش ز ز زرين
األول/أكتوبر 2015
األول/أكتوبر 2014
(املؤسسات الصغرة واملتوسطة (املؤسسززات الصززغرة واملتوسززطة
واملتناهية الصغر)
واملتناهية الصغر)
النسبة املئوية للزيادة

2 536٫810
فييا نام
مب ز ز ز ززادرة الوالي ز ز ز ززات املتح ز ز ز ززدة 289٫490
حلززوض البحززر الكززارييب (غززر
األطز ز زراف يف اتف ز ززاق التج ز ززارة
احل ززرة ب ززني الوالي ززات املتحز ززدة
وبلدان أمريكا الوسطى)
1 488٫378
بنغالدي
890٫908
اهلند
10 007٫150
الصني
951٫229
كمبوديا
أفريقيا جنوت الصحراء الكربح 237٫680

2 898٫273
309٫825

٪14٫25
٪7٫02

1 725٫771
952٫095
10 577٫360
972٫805
228٫846

٪15٫95
٪6٫87
٪5٫70
٪2٫27
٪3٫72-

املصدر :تقرير التجارة بني الواليات املتحدة وأفريقيات كانون الثاين/يناير .2016

 -38وتشززكل الصززادرات مززن الصززني وفييززا نززام هتديززدا للحصززة السززوقية ألفريقيززات ألن هززذه
الصادرات تشمل فئات املنتجات األفريقية نفسها وشهدت منوا كبرا مع مرور الوقا على الزرغم
مززن أنززا غززر معفززاة مززن الرسززوم اجلمركيززة .ومززع اعتمززاد اتفززاق الش زراكة االقتصززادية االس زرتاتيجية
للمحيخ اهلادئ مؤخرات يُتوقع أن تزيد فييا نام إضعاف قانون النمو والفرص يف أفريقيا.

 -39ومززا تززال أسزواق جنززوت أفريقيززا مززن األسزواق الرئيسززية لصززادرات ليسززوتو .ويززوفر الرسززم
البيززاين أدنززاه مززوجزا مصززورا للتجززارة بززني ليسززوتو وجنززوت أفريقيززا بززني الفصززلني أيلول/سززبتمرب -
تشز زرين الث ززاين/نوفمرب  2014إىل أيلول/س ززبتمرب  -تشز زرين الث ززاين/نوفمرب  .2015وش ززهد ش ززهر
تش زرين الثززاين/نوفمرب  2015منززوا يف صززادرات املنس ززوجات واملالبززس ألن بعززع الشززركات ال ززأ
تصدر تقليديا إىل أسواق الواليات املتحدة قد حتولا إىل جنوت أفريقيا.
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الرسم البياين 2
صاادرات ليساوتو الااي جناوف أفريقيااا اأيلول/سابتمبر  -تشارين ال ااني/نوفمبر  201٤الااي
أيلول/سبتمبر  -تشرين ال اني/نوفمبر )2015
أفريقياExports
of Lesotho
to South
ليسوتو الي جنوف
Africaصادرات
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000

تشرين الثاين/نوفمرب
November

األول/أكتوبر
تشرين October

(دوالرofأمريكي)
2015
 (inيف عام
)USDرات
قيمة الصاد
Value
Exports
in 2015

أيلول/سبتمرب
September

0

يكي)
 ofأمر
(دوالر
عام2014in
ات يف
Value
Exports
2014
الصادر(in
قيمة)USD

املصدر :قاعدة بيانات األمم املتحدة لتجارة السلع األساسية.

‘ ‘2أسواق االحتاد األورو
 -40ما ال املا اخلام يهيمن على الصادرات من ليسوتو إىل االحتاد األورو .
‘ ‘3منتجات التصدير
 -41ما تزال صادرات ليسوتو إىل الواليات املتحزدة مركززة يف املنسزوجات واملالبزست يف حزني
تشمل الصادرات إىل جنوت أفريقيا عدة قطاعزات .ويف عزام 2016ت تضزمنا قائمزة املنتجزات
املص زدرة إىل جنززوت أفريقيززا الصززوف غززر اجملهززز وصززوف املززاعز "املززوهر" واملنسززوجات واملالبززس
واجللود واملنتجات اجللدية واألمساك اجملمدة والغرانيات على سبيل املثال ال احلصر.

(د) الصحة
 -42تشززمل الرعايززة الصززحية يف ليسززوتو اخلززدمات العالجيززة والوقائيززة والتأهيليززة الززأ تقززدمها
مستشززفيات وعيززادات ومراكززز صززحية للوكززة للحكومززة والقطززا اخلززاص .وتتضززمن هززذه املرافززق
مستشزفيات متخصصزة للصزحة العقليززة واجلزذام ومراكزز صزحية متخصصززة لفزرو نقز املناعززة
البش زرية/اإليد  .وُمتززن ت زراخي للمعززاجلني التقليززديني ملمارسززة املهنززةت غززر أنززه ال توجززد بيانززات
موحدة عن الرتاخي املمنوحة.

GE.16-13573

15

HRI/CORE/LSO/2016

 -43وكانا مسامهات اجلهات املاحنة مفيدة يف دعم احلكومة للوفاء بالتزاماهتا يف جمال احلق
يف الصززحة .وإضززافة إىل مززا سززبقت قززدم االحتززاد األورو منحززة قيمتهززا  2مليززون يززورو ملسززاعدة
حتالف قطا املالبس يف ليسوتو على مكافحة اإليزد عزن طريزق تزوفر الرعايزة للعزاملني املصزابني
بفززرو نق ز املناعززة البش زرية واإليززد  .وبفضززل حسززات مواجهززة حتززديات األلفيززةت اسززتفادت
احلكومة من التمويل املقدم لتجديد املراكز الصحية إىل جانب إنشاء مراكز صحية جديدة.
‘ ‘1فرو نق

املناعة البشرية/اإليد

 -44تُعد ليسوتو أحد البلدان األكثزر تزأثرا بفزرو نقز املناعزة البشزرية يف العزاملت إل يوجزد
هبا ثاين أعلى معدالت انتشزار فزرو نقز املناعزة البشزرية .وكانزا نسزبة انتشزار فزرو نقز
املناعة البشرية  22.9يف املائة يف عام 2013ت وقد ارتفعا بشكل طفيف من  22يف املائزة يف
عام  .2005ويقزدر عزدد املصزابني بفزرو نقز املناعزة البشزرية يف ليسزوتو بنحزو 360 000
شززخ ت وهنززاك  16 000شززخ مززاتوا يف عززام  2013بسززبب أم زراض لات صززلة باإليززد .
وقزد اففزع معزدل اإلصزابة بفزرو نقز املناعزة البشزرية اففاضزا طفيفزا مزن  30 000إصزابة
جديز ززدة يف عز ززام  2005إىل  26 000إصز ززابة جديز ززدة يف عز ززام  .)8(2013وبز ززذلا احلكومز ززة
العديد من اجلهود الأ هتدف إىل توفر بيئة مواتية ملكافحة فرو نق املناعة البشرية واإليد ت
وللز علززى سززبيل املثززال عززن طريززق سززن قززانون العمززل (املعززدل) لعززام  2006بغيززة إنززاء التمييززز
ضززد املصززابني واملتضززررين يف مكززان العمززل .ويززن إخطززار عززام  2003الصززادر ضوجززب قززانون
(مدونة قواعد املمارسات اجليدة) على منع طرد أي شخ بسبب إصابته بفرو نق
العمل ر
املناعة البشرية واإليد .
 -45ويشززكل فززرو نق ز املناعززة البشزرية/اإليد أحززد العوامززل الززأ تسززهم يف يززادة أعززداد
األيت ززام .فق ززد ارتف ززع ع ززددهم م ززن  99 082يف ع ززام  2004إىل  122 769يف ع ززام .2006
وس ززجلا ي ززادة يف أع ززداد التالمي ززذ األيت ززام بلغ ززا  128 257تلمي ززذا م ززن أص ززل 424 855
تلميذات أي بنسبة  30.1يف املائة .وفقد نصف هؤالء التالميذت حوايل  56.6يف املائةت آباءهم
يف حززني فقززد  18.9يف املائززة مززنهم أمهززاهتم .وبلغززا نسززبة األيتززام الززذين فقززدوا كززال الوالززدين
حنو  22.5يف املائة.

(هز) القطا الزراعي
 -46يغلب على ليسوتو االقتصاد الريفيت حيث يعي  76يف املائة من األشخاص يف املناطق
الزراعية الريفية .وتشكل الزراعة القطا الرئيسيت وتتكون املنتجات الرئيسية من الذرة والقم والذرة
الرفيعة والشعر والبا الء والفاصولياء واملاشية ومنتجات املاشية مثل الصوف وصوف املاعز "املوهر"
والبزيع واحلليززب واللحزوم .وتشززهد مسزامهة الزراعززة يف النزاتج احمللززي اإلمجزايل اجتاهزا تنا ليزات غززر أن
__________
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هذه املسامهة ال تُعد مؤشرا جيدا إلبرا أداء القطا  .ووفق ا لنشزرة احلسزابات الوطنيزة لعزام 2014ت
تسززهم الزراعززة بنسززبة  6.9يف املائززة يف النززاتج احمللززي اإلمجززايل .ويعزززح لل ز إىل أن سززوء األح زوال
اجلوية لفرتات طويلة يؤثر سلبا يف قطاعات راعية فرعية مثل إنتا احملاصيل واملاشية.
 -47ويف حززني ال متثززل األراضززي الصززاحلة للزراعززة سززوح  9يف املائززة مززن جممززو مسززاحة أراضززي
البلدت فإن هنزاك عزدد مزن التحزديات تشزمل افزراف الرتبزة وتزدهورها .ويف الفزرتة 2013/2012ت
قز ز ردر ع ززدد م ززن ه ززم يف حاج ززة إىل مس ززاعدات غذائي ززة حبز زوايل  725 500ش ززخ ت ول ززذا أعل ززن
رئز ز ززيس الز ز ززو راء حالز ز ززة الط ز ز زوارئ املتعلقز ز ززة بز ز ززنق الغز ز ززذاء .وخز ز ززالل سز ز ززنتني راعيتز ز ززني متتز ز ززاليتنيت
أي  2015/2014و2016/2015ت شهد البلد موجة جفاف شديد أثرت يف املنطقزة اجلنوبيزة.
وكان ززا موج ززة اجلف ززاف خ ززالل الف ززرتة  2016-2015ش ززديدة بش ززكل اس ززتثنائي يف ت ززاريخ البل ززد.
وتعتمززد راعززة الكفززاف يف البلززد اعتمززاداكززامالا علززى األمطززار وهززذا يعززين أن اجلفززاف املفززر يززؤثر
تأثرا سلبي ا على أداء الزراعة وبالتايل على قطاعات االقتصاد األخرح يف ناية املطاف.
 -48واختذت احلكومة خطوات إلنعا القطا الزراعي وتنويع املنتجات الزراعية بغية حتسني
وش ِر يف تطبيق اسرتاتيجية التجمع الزراعي مزع تقزدم بعزع الزدعم باعتبزار
أداء القطا وتنميتهُ .
لل آلية لتسويق القطا الزراعي وإحيائه .وأصب أداء القطا الزراعزي أفضزل بكثزر منزذ تطبيزق
هذه االسرتاتيجية .ويعد االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية الوفرة للبلد مثل املياه ألغزراض الزري
واالسززتخدام املنزززيل والتصززدير إىل مجهوريززة جنززوت أفريقيززات خيززارات قابلززة لالسززتمرار مززن أجززل
تنويع االقتصاد.
 -49وال تستطيع ليسوتو إنتا ما يكفزي مزن الغزذاء يف الوقزا الزراهنت لتلبيزة الطلزب احمللزي.
ويستورد البلد ما يقرت من  70يف املائة من االحتياجات السنوية من احلبوت من جنوت أفريقيا
أساسزا .وتعتمززد الغالبيززة العظمززى مززن السززكانت وخاصززة يف املنززاطق الريفيززةت علززى راعززة الكفززاف
بشززكل كبززر .وسززقطا نسززبة كبززرة مززن سززكان الريززف يف بزراثن الفقززر بسززبب احملاصززيل الزراعيززة
احمل ززدودة وامل زوارد القليل ززة أو املعدوم ززة لش زراء امل زواد الغذائي ززة املس ززتوردة .ويب ز رزني تقري ززر ع ززام 2014
الصززادر عززن جلنززة تقيززيم مكززامن الضززعف يف ليسززوتو أن حنززو  24يف املائززة مززن السززكان يصززنفون
على أنم يعانون من انعدام األمن الغذائي.
 -50ويشززكل اإلنتززا الزراعززي حتززدي ا علززى مززر السززنني بسززبب جمموعززة مززن العوامززلت وهززي:
حمدوديززة األراضززي الصززاحلة للزراعززة؛ وموجززات اجلفززاف املتكززررة؛ وأمنززا الطقززس املتقلبززة وعززدم
مالءمة التكنولوجيا الزراعية .ووفقزا لألرقزام الزأ مجعهزا املصزرف املركززي يف ليسزوتو عزام 2004ت
اففززع إنتززا احملاصززيل بنسززبة  1.9يف املائززة؛ واففززع يف عززام  2005بنسززبة  1.7يف املائززة؛
وارتف ززع يف ع ززام  2006بنس ززبة  1.7يف املائ ززةت وتب ز رزني األرق ززام األولي ززة لعز زام  2007اففاضز ز ا يف
احملصول قدره  8.6يف املائة .وهذا يعين أن البلد أصب أكثر اعتمادا على الزواردات مزن احلبزوت
واخلضروات والفواكه واهلبات الغذائية الأ يقدمها اجملتمع الدويل.
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 -51وملعاجلززة هززذه املشززكلةت ُمنحززا و ارة الزراعززة واألمززن الغززذائي  11يف املائززة مززن إمجززايل
امليزانية بغية تكثيف التدريب وتعزيز اخلدمات اإلرشاديةت وإعادة تأهيل نظام الزري وتعزيزز الزراعزة
احلافظة للموارد حيثما تتوفر املقومات الال مة .وعالوة علزى للز ت يزتم توجيزه هزذه املخصصزات
حنززو ش زراء املزيززد مززن املعززدات والل زوا م الزراعيززةت و يززادة القززدرات وتقززدم املسززاعدة للم ززارعني يف
الوقا املناسب من أجل العمليات الزراعية واحلصاد وإلعادة تأهيل كلية الزراعة ومراكزز التزدريب
يف ليسوتو .بيد أن حتسني اإلنتا الزراعي ما ال يشكل حتديا .ويؤدي أي تأخر يف هزذا اجملزال
إىل إعاقة اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي.

(و) الفقر
 -52ميث ززل الفق ززر يف ليس ززوتو حت ززديا شتل ززف ب ززاختالف ن ززو اجل ززنس وحج ززم األس ززرة املعيش ززية
وإمكانيززة الوصززول إىل اخلززدمات األساسززيةت ضززا يف لل ز امليززاه والسززكن .وتعززد مشززكلتا البطالززة
والتو يع غر املتساوي للدخل السببني الرئيسيني للفقزر .وعزالوة علزى للز ت يرتكزز قزدر كبزر مزن
العمالة يف أنشطة الزراعة املطريزة متدنيزة اإلنتاجيزة وتربيزة املاشزية الزأ ال تزوفر سزبل العزي املالئزم
بززدون دعززم إضززايف مززن العمالززة غززر الزراعيززة وحتززويالت املهززاجرين .ومززع لل ز ت ال ي ززال القطززا
الزراعي املصدر الرئيسزي للزر ق والزدخل للفقزراء يف املنزاطق الريفيزة .ويشزهد البلزد تزدهورا بالغز ا يف
املزوارد الطبيعيززة وهروفز ا بيئيززة هشززة .ومززا ال أداء االقتصززاد الريفززي يتززأثر بشززدة بضززعف اإلنتاجيززة
الزراعيةت وانعدام اهلياكل األساسيةت وفرتات اجلفاف الطويلة.
 -53وأدح حت ززول اقتص ززاد ليس ززوتو م ززن اقتص ززاد تغل ززب علي ززه الزراع ززة إىل اقتص ززاد ص ززناعي إىل
حتسني خيارات سبل العزي يف املنزاطق احلضزرية .ومزع للز ت فقزد قزوض هزذا التحزول كثزرا مزن
قززدرة املنززاطق الريفيززة والقطززا الزراعززي علززى تززوفر مصززدر الززر ق وفززرص العمززل والززدخل .وبالتززايل
سيكون من الضروري اختال التدابر الال مة الأ متكن سكان املناطق الريفيزة مزن اسزتعادة مصزادر
كسب عيشهم.

( ) التعليم
 -54سنا حكومة ليسوتو قانون التعليم لعام  2010الذي ين علزى احلزق يف التعلزيم اجملزاين
واإللزامززي .واعتززرب هززذا القززانون عالمززة فارقززة وواعززدة حنززو حتقيززق األهززداف اإلمنائيززة لأللفيززة املتعلقززة
بتززوفر التعلززيم االبتززدائي للجميززع .وأتززي التعلززيم االبتززدائي اجملززاين بالفعززل يف عززام 2000ت بوصززفه
اسزرتاتيجية رئيسززية ترمززي إىل حتقيززق هززديف تززوفر التعلززيم االبتززدائي للجميززع وتززوفر التعلززيم للجميززع.
ولكن هناك بعع اآلباء الذين مل يرسلوا أطفاهلم إىل املدار ألن القانون مل يكن إلزامي ا.
 -55ويززن دسززتور ليسززوتو لعززام  1993يف املززادة  )1(3منززه علززى أن "اللغتززني الززرمسيتني يف
ليسززوتو مهززا لغززة سيس ززوثو واإلنكليزيززة" .ومهززا أيض ز ا لغت ززا التززدريس الرمسيتززان للتعلززيم يف امل ززدار
االبتدائي ززة واإلعداديز ززة والثانويز ززة ويف التعلز ززيم العز ززايل وامله ززين .وأدح افتتز ززا العديز ززد مز ززن املز ززدار
املتوسطة اإلنكليزية أيضا إىل يادة يف استخدام اللغة اإلنكليزية يف املدار .
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 -56وتتززوىل و ارة الرتبيززة والتعلززيم مسززؤولية وضززع منززاهج املززدار االبتدائيززةت يف حززني يتززوىل
جملس امتحانزات ليسزوتو وضزع امتحانزات موحزدة للسزنة السزابعة النهائيزة مزن املرحلزة االبتدائيزة.
ويس ززتغرق التعل ززيم يف املرحل ززة اإلعدادي ززة ث ززالث س ززنوات وت ززدار ش ززؤونه بالتع ززاون م ززع و ارة الرتبي ززة
والتعليم يف للكة سوا يالند .أما مرحلة التعليم الثانويت فتسزتغرق سزنتني بعزد املرحلزة اإلعداديزةت
وكانززا جامعززة كامربيززد يف إنكل زرتا اجلهززة الوحيززدة الززأ تتززوىل مسززؤولية اإلش زراف عليهززات لكنززه
أصززب يُززدار علززى الصززعيد احمللززي حالي زا .والدراسززة يف املرحلززة الثانويززة تؤهززل الطززالت لاللتحززاق
ضؤسسات التعليم العايل مثل اجلامعة أو كلية تدريب املعلمني واملدار الفنية واملهنية.
 -57ووفقا لتقريزر عزام  2014بشزأن التعلزيمت يبلز عزدد املزدار االبتدائيزة يف ليسزوتو حنزو 1 477
مدرسززة تضززم  366 048تلميززذات يتسززاوح فززيهم الززذكور واإلنززاث تقريب زات و 11 167معلم زات
زؤهالا .وتوجزد حنزو  339مدرسزة إعداديزة تضزم  128 473طالبز ا و5 267
منهم  8 463معلمز ا م ر
معلم ات منهم  5 043معلم ا مؤهالا .ومتثل اإلناث األغلبية يف هذا املستوح.

 -58وعق ززب احلص ززول عل ززى ش ززهادة كامربي ززد الس ززابقة مل ززا وراء البح ززار وه ززي املعروف ززة حاليز ز ا
بالشزهادة العامزة للتعلزيم الثززانوي يف ليسزوتو ()LGCSEت توجزد مؤسسزات التعلززيم العزايل الزأ يُطلززق
عليها مؤسسزات التعلزيم فزوق الثزانوي أو العزايل .وهنزاك يف الوقزا الزراهن  14مؤسسزة معزرتف هبزا
من قِبل حكومة ليسوتو بينها  9مؤسسات حكوميزة و 5مؤسسزات خاصزة .وبلز جممزو الطزالت
يف هزذه املؤسسزات  24 073طالبز ا خزالل العزام الدراسززي  2013/2012مزنهم  58.6يف املائززة
مززن اإلنززاث و 41.4يف املائززة مززن الززذكور .وتوجززد نسززبة  85.4يف املائززة مززن هززؤالء الطززالت يف
جامعة ليسوتو الوطنيةت وجامعة ملكوكون للتكنولوجيا اإلبداعيةت ومعهد لروثويل التقين وكليزة الرتبيزة
يف ليسوتو .وتبل نسبة الطالبات يف التعليم العايل حوايل  59يف املائة.
 -59ولدح دراسة العدد املسجل للتالميذ امللتحقني باملدار االبتدائية يف املقاطعزات خزالل
الفرتة 2014/2012ت لوحظ أن مقاطعة ماسزرو سزجلا أعلزى معزدل التحزاق بلز 82 487
تلميززذات تليهززا مقاطعززة لرايززيب حيززث بل ز العززدد  55 915تلميززذات ق مقاطعززة بريززا 44 601
تلميززذات ومقاطعززة مززافيتين  37 102تلميززذات يف عززام  .2014وسززجلا مقاطعززة كاشززا ن ز
أدىن معززدل التحززاق بلز  15 380تلميززذا يف العززام نفسززه .ولززوحظ أيضزا التفززاوت بززني اجلنسززني
حسززب املنطقززة واإلقلززيم .ففززي املقاطعززات الواقعززة يف األراضززي املنخفضززة كززان معززدل التحززاق
الصبيان أعلى من الفتياتت يف حني تبني أن الوضع عكس لل يف املناطق اجلبلية.
 -60ويشززر تو يززع املززدار حسززب املنززاطق إىل أن ماسززرو تضززم أكززرب عززدد مززن املززدار ت
حيززث بل ز عززددها  252مدرسززةت تليهززا لرايززيب الززأ تضززم  199مدرسززةت يف حززني توجززد 171
مدرسة يف موهايل هوي  .ويوجد يف بوثا  -بوثي أقل عدد من املدار ت حيث يبل عددها 82
مدرس ززة فق ززخ .وتوج ززد يف املن ززاطق اجلبلي ززة العدي ززد م ززن امل ززدار الص ززغرة املنتش ززرة يف مجي ززع أحن ززاء
املنطقة وهبا أعداد قليلة من التالميذ.
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اللتحاااق بالماادارب البتدائيااة المسااجلة ،حسااب المنطقااة ونااوع الجاانى والساانة ،للفتاارة
201٤-2012
2012

2014

2013

املقاطعات أو املناطق

لكور

إناث

المجموع

لكور

إناث

المجموع

لكور

إناث

المجموع

بوثا  -بوثي

11 572

10 823

22 ٣٩5

114 266

107 787

222 0٤٣

114 367

108 235

222 5٩2

لراييب

30 696

28 445

5٩ 1٤1

29 567

273 343

56٩ 101

289 102

270 056

55٩ 15٨

بريا

24 525

22 345

٤6 ٨٧0

23 695

21 631

٤5٣ 26٤

232 652

213 363

٤٤6 015

ماسرو

43 186

41 314

٨٤ 500

42 445

40 478

٨2٩ 2٣٧

424 075

400 803

٨2٤ ٨٧٨

مافيتن

30 323

18 508

٣٨ ٨٣1

19 529

18 069

٣٧5 ٩٨0

192 866

178 060

٣٧1 026

موهاليس هوي

17 332

1 707

٣٤ ٤0٩

16 275

16 100

٣2٣ ٧50

163 330

160 106

٣2٣ ٤٣6

كوثن

11 859

11 573

2٣ ٤٣2

11 280

11 101

22٣ ٨11

112 281

108 467

220 ٧٤٨

كاشا ن

8 146

7 893

16 0٣٩

7 974

7 755

15٧ 2٩0

7 870

7 510

15٣ ٨0٩

موكوتلون

11 097

12 161

2٣ 25٨

10 801

11 911

22٧ 120

109 976

118 865

22٨ ٨٣1

ثابا تسيكا

16 113

16 702

٣2 ٨15

15 058

16 253

٣1٣ 112

148 649

161 403

٣10 0٤2

المجموع

1٨٨ 050 ٣٨1 6٩0 1 ٨6٨ ٤1٧ 1٩٤ ٨٤٩

٣6 60٤ ٨55 1٧ ٩٤٤ 2٣2 1٨ 660 62٣ ٣6 ٩٤6 ٩٧٨ 1٨1 ٤1٩

املصدر :تقرير إحصاءات التعليمت .2014

( ) قطا السياحة
 -61يساهم قطا السياحة يف ليسوتو بأكثر من  4يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد.
وليسزوتو جالبزة للسزيا بفضزل مزا لزديها مزن جبزال وثقافزةت وبسزبب معزدل ارتفاعهزا عزن سزط
البح ززر .وتض ززم املنطق ززة احملمي ززة الواقع ززة ع ززرب احل ززدود هض ززات م ززالوي وجب ززال كوا ول ززو  -نات ززال
دراكنسبر يف جنوت أفريقيا .وهزي أحزد إفزا ات التعزاون بزني ليسزوتو وجنزوت أفريقيزا مزن أجزل
احلفاظ على الرتاث الطبيعي والثقايف اهلام بالنسبة إىل العاملت وعلى روعة املنزاهر الطبيعيزة اخلالبزة
الأ حتظى هبا املنطقة.
 -62ويشكل تساقخ الثلو يف املناطق اجلبلية أثناء فصل الشتاء عامل جذت سياحي كبزرت
فجرح إنشاء منطقة التزجل واملنتجع اجلبلي "أفري  -سكي" الزأ افتتحزا رمسيزا يف عزام .2010
وهززذا املنتجززع وجهززة شززتوية يف األسززا وجيززري تطززويره حاليز ا للعمززل طزوال السززنة وتزويززده بززأعلى
سل إنزالق ( )zip lineيف أفريقيزا يتوقزع أن يبزدأ تشزغيله الشزتاء املقبزل (حزيران/يونيزه .)2016
ويستض ز ززيف منتج ز ززع "أف ز ززري  -س ز ززكي" حز ز زوايل  500ش ز ززخ يوميز ز زات وب ز ززه مراف ز ززق إلس ز ززكان
حوايل  300شخ .
 -63وحصزلا ليسززوتو يف عزام  2005علززى مرافززق كانزا تابعززة هليئززة ليسزوتو املعنيززة بالتنميززة
يف األراضززي املرتفعززةت وهززي تشززمل مركززز ليفوفززونج للثقافززة وال زرتاث وحمميززة تشززيهالنياين الطبيعيززة
وحممية بوكونج .وهناك مركز جذت سياحي آخر هو منتززه سزيهالباثا الزوطين الزذي بزدأ العمزل
يف سززبعينات القززرن املاضززيت بعززد حتسززينه بواسززطة مشززرو مززالوي دراكينسززبر العززابر للحززدودت

20

GE.16-13573

HRI/CORE/LSO/2016

ويطل ززق علي ززه اآلن منت زززه م ززالوي دراكينس ززبر وه ززو أول منت زززه يُص ززنرف كموق ززع للز زرتاث الع ززامليت
ما جيعله أكرب حممية على طول جرف اجلنوت األفريقي .وهو يتمتع بالسمات التاليزة :مركزز بيئزي
يتي مشاهدة بعع احليوانات والنباتات الزأ انقرضزا واملنقرضزة (تنزو بيولزوجي)ت ويُسزتفاد مزن
احليوانات املنقرضة يف جمال البحوث العلميةت ويوجد به نزل لإلقامة.
 -64كما تساهم كهزوف كزومي أيضزا يف اجلمزال السزياحيت فهزي موقزع تراثزي ينزبع باحليزاة
يرجززع تارشززه إىل ح زوايل  200سززنة .وإىل جانززب لل ز ت هنززاك متحززف ثابززا  -بوسززيو الواقززع يف
هضبة جبلية تارشية الذي يعكس تراث أمزة باسزوثو الزأ أسسزها امللز موشوإيشزو األول .ومتثزل
القرية امللكية التارشية منطقة حممية يف أعلى اجلبل وتوجزد أسزفله قريزة ثقافيزة تصزف طريقزة عزي
ش ززعب الباس ززوثو .ويت ززي ن زززل مالي ززا  -لي ززا والعدي ززد م ززن املنتجع ززات األخ ززرح املنتش ززرة يف الري ززف
استمتا السائحني باهلواء النقي.
 -65وقب ززل ح زوايل  30عام زات مت يف إط ززار املرحل ززة  1م ززن مش ززرو مي ززاه األراض ززي املرتفع ززة يف
ليسوتو إنشاء سدين رئيسيني مها سد كاتسي يف مقاطعة لراييب وسد موهايل يف مقاطعة ماسرو
هبزدف جتميززع امليززاه الززأ تبزا إىل جنززوت أفريقيززا السززتهالك األسزر املعيشززيةت كمززا تسززتخدم أيضز ا
لتوليد الكهرباء لقرية باسوثو من حمطة مويال للطاقة املائيزة .وتوجزد يف سزد موهزايل جزيزرة تسزمى
ثابا شزيتجا ال ميكزن الوصزول إليهزا إال بالطزائرات العموديزة والقزوارت .ومزن ناحيزة أخزرحت توجزد
يف حوض سد كاتسزي مصزائد ألمسزاك السزلمون املزرقخ الزأ يزتم تصزديرها يف املقزام األول .وهزي
أمساك جتري تربيتها بطريقة طبيعية للغاية وتصل صادراهتا ح اليابان .وفا هذان السزدان جبزوائز
دولية ألفضل تصميم تقين دويل ومها أعلى سدين شيدمها اإلنسان على نطاق العامل .وقد بدأت
االستشارات األولية واألعمزال األساسزية للمرحلزة الثانيزة وسزيتم إنشزاء اهلياكزل األساسزية واملرافزق
السززكنية .ومنززذ عززام 2008ت بززدأ إنشززاء مرافززق السززكن املخصصززة لززذوي الززدخول األدىنت الززأ
يُطلززق عليهززا يف القززرح منززا ل اإلقامززة وتسززمى يف املززدن بيززوت الضززيافة أو النزززل الززأ تززوفر وجبززة
اإلفطار واملبيا.
 -66وشز ززالالت ماليتسز ززونياين هز ززي أعلز ززى شز ززالالت لات مسز ززقخ ميز ززاه وحيز ززد يف اجلنز ززوت
األفريقززيت وه ززي مدرجززة يف موس ززوعة غين ززيس لألرقززام القياس ززية .ومتح ززف مورجيززا ه ززو األق ززدم يف
البلززد إل جتززاو عمززره ال ز  150عامزات لززا جيعلززه غنيزا مززن الناحيززة التارشيززة فهززو حيتززوي علززى وثززائق
عززن أول مستشززفى ومطبوعززات وم ززدار ت وعززن أمززاكن سززكن املبش زرين األوائززل ومكززان وج ززود
القاعدة امللكية.
 -67وختط ززخ و ارة الس ززياحة إىل إنش ززاء ط ززرق دائري ززة توج ززد عليه ززا اسز زرتاحات ب ززني املن ززاطق
السياحية .وجيري تطوير شبكة طرق من شأنا أن تؤدي إىل قطزع شزو طويزل حنزو تطزوير قطزا
السياحة .وتوجد يف ليسوتو أعلى منطقة سكنية يف أفريقيا وأعلى طريق معبزدة تقزع يف تالينز يف
مقاطعة موخوتلون .
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 -68ويساهم احلدث الذي يُطلق علية "سقف أفريقيا" يف تنميزة السزياحة يف البلزد .وقزد بزدأ
تنظززيم هززذا احلززدث قبززل تسززعة وأربعززني عام زا وعززادة مززا يكززون بززني تش زرين الثززاين/نوفمرب وكززانون
األول/ديسمرب وجيتذت حوايل  3 000شخ .
 -69وأنشززئا شززركة تنميززة السززياحة يف ليسززوتو ( )LTDCهبززدف تشززجيع وتسززويق السززياحة
داخززل وخززار البلززد مززن خززالل تطززوير اهلياكززل األساسززية ونشززر املعلومززاتت وإسززداء املشززورة إىل
احلكوم ززة بش ززأن املس ززائل املتص ززلة بالسياس ززة العام ززةت م ززن مجل ززة أم ززور أخ ززرح .كم ززا جي ززري التعزي ززز
والتسززويق عززن طريززق التجززارة والعززروض املتحركززة الززأ تسززتمر أربعززة أيززامت وهززي :عززرض إنززدابا يف
ديربززان جبنززوت أفريقيززات وسززوق السززياحة العامليززة يف اململكززة املتحززدة أو مدينززة كيززب تززاونت وعززن
طريق موقع السياحة على شبكة اإلنرتنا الذي يعكس مجال ليسوتو.

( ) اإليرادات احلكومية
 -70تعتمد اإليرادات احلكومية اعتمزادا كبزرا علزى التحزويالت مزن جنزوت أفريقيزا .وشزكلا
الرسززوم اجلمركيززة مززن االحتززاد اجلمركززي للجنززوت األفريقززي  44يف املائززة مززن إي زرادات احلكومززة يف
عززام  .2012كمززا تسززدد حكومززة جنززوت أفريقيززا أيض ز ا رسززوم امليززاه الززأ تنقززل إليهززا مززن أحززد
السدود ومستود للمياه يف ليسوتو .ومع لل ت تواصل احلكومة تعزيزز النظزام الضزرييب بغيزة احلزد
من االعتمزاد علزى الرسزوم اجلمركيزة والتحزويالت األخزرح .ومزا ال تو يزع الزدخل يف ليسزوتو غزر
منصف .وتستورد ليسزوتو  90يف املائزة مزن السزلع االسزتهالكية مزن جنزوت أفريقيزات ضزا يف للز
معظم املدخالت الزراعية.

(ي) أسعار الصرف
 -71خززالل الربززع األخززر مززن عززام 2014ت اففززع سززعر صززرف الرانززد وسززعر اللززوي بالتززايل
مقابززل الززدوالر األمريكززي واجلنيززه اإلس زرتليينت يف حززني ارتفززع سززعر صززرف الرانززد مقابززل اليززورو.
وتسبب اففاض قيمة الراند يف يادة الطلب على األصزول املقومزة بالزدوالرت لزا أدح بالتزايل إىل
ارتفا قيمة الدوالر األمريكي .ونتج اففاض قيمة الرانزد مقابزل الزدوالر عزن توقعزات مفادهزا أن
مصززرف االحتيززاطي االحتززادي يف الواليززات املتحززدة سززيبدأ تشززديد السياسززة النقديززة يف النصززف
الث ززاين م ززن الع ززام .وه ززل الل ززوي س زريع الت ززأثر أيض زا بالبيان ززات التجاري ززة الض ززعيفةت وقي ززود اإلم ززداد
الكهربائيت وتوقعات ضعف النمزو احمللزي يف جنزوت أفريقيزا .واففزع سزعر الصزرف بنسزبة 4.2
يف املائ ززة و 0.2يف املائ ززة مقاب ززل ال ززدوالر األمريك ززي واجلني ززه االسز زرتليينت عل ززى التز زوايلت يف ح ززني
ارتفعا قيمته حبوايل  5.6يف املائة مقابل اليورو يف السنة نفسها .وحتسنا عملة ليسوتو مقابزل
الززدوالر األمريكززي بنسززبة  36.61يف املائززة خززالل األشززهر ال ز  12املاضززية حيززث أصززب الززدوالر
يعزادل  4.185لزوي بعزد أن كزان يسزاوي  11.43لزوي يف شزبا /فرباير  .2015ومزن الناحيززة
التارشيةت بلغا عملة ليسوتو  16.87مقابل الدوالر يف كانون الثاين/ينزاير 2016ت وكانزا قزد
اففضا اففاض ا قياسي ا إىل  2.51يف تشرين الثاين/نوفمرب .1990
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ثانيا -الهياكل الدستورية والسياسية العامة للحكومة
 -72ليسوتو ملكية دستورية .وقزد نالزا اسزتقالهلا مزن بريطانيزا يف  4تشزرين األول/أكتزوبر .1966
واملل ز هززو رأ الدولززة .وللحكومززة ثالثززة ألر ت وهززي :السززلطة التش زريعيةت والسززلطة التنفيذيززةت
والسلطة القضائيةت من أجل كفالة الضوابخ واملوا ين .ورئيس احلكومة هو رئيس الو راء.

ألف -السلطة التشريعية/البرلمان
 -73تنشئ املادة  54من الدستور الربملان الذي يتألرف من جملس الشزيو واجلمعيزة الوطنيزة.
ويتززألف جملززس الشززيو مززن  22عيم زا رئيسززيا و 11عض زوا آخ زرين يعيرززنهم املل ز بالتشززاور مززع
جملززس الدولززة (املززادة  55مززن الدسززتور) .وتتززألف اجلمعيززة الوطنيززة مززن  80عضزوا ينتخبززون وفقز ا
ألحكام الدستور (املادة .)56
 -74ويتكززون برملززان ليسززوتو مززن غززرفتني ويتززألف مززن جملززس الشززيو بوصززفه اجمللززس األعلززى
واجلمعية الوطنية بوصفها اجمللس األدىن .وتتألف اجلمعية الوطنية من  120مقعدا.
 -75ويُكفل حق املشاركة يف شؤون البلد عن طريق متثيزل الربملزانيني وللز مزن خزالل الواليزة
املنوطة هبم خالل االنتخابات العامزة أو الفرعيزة .وتزرتبخ اللجزان الربملانيزة بعزدة و ارات مزن أجزل
اإلشراف على أنشطة اخلدمة العامة وضمان مساءلتها أمام اجلمهور.

باء -السلطة التنفيذية
 -76تطززورت الدميقراطيززة يف ليسززوتو علززى مززر السززنني وثبتززا هشاشززتها يف بعززع األحيززان.
وجتلززا هززذه اهلشاشززة يف شززكل حتززديات طُرحززا عقززب بعززع االنتخابززات .لززا أدح يف بعززع
األحيان إىل تعليق احلكم الدستوري وإرساء ديكتاتوريزات بصزورة مؤقتزة ووقزو انتهاكزات حلقزوق
اإلنسززان .ونظمززا ليسززوتو انتخابززات دميقراطيززة يف األعزوام 1965ت 1970ت  1993و1998
يف إط ززار من ززول وستمنس ززرت ال ززذي يق ززوم عل ززى الدميقراطي ززة املتع ززددة األحز ززات .وكان ززا ليس ززوتو
تستخدم النمول االنتخا القائم علزى نظزام األغلبيزة يف دورة واحزدة .وعلزى الزرغم مزن أن هزذا
النم ززول مقب ززول ومس ززتخدم يف كث ززر م ززن البل ززدان الدميقراطي ززة األخ ززرحت فق ززد اعت ززرب ال ززبعع أن ززه
ال ي ززرتجم التص ززويا ال ززوطين إىل تقس ززيم املقاع ززد بص ززورة متناس ززبة ومرض ززية يف اجلمعي ززة الوطني ززة.
وأبززر ت جتربززة تسززعينات القززرن املاضززي أن هززذا النمززول االنتخززا ال يرضززي مجيززع األطزراف .ويف
ع ززام 1993ت ش ززهدت ليس ززوتو تط ززورا سياس ززي ا جدي ززدا متث ززل يف تنظ ززيم أول انتخاب ززات دميقراطي ززة
ووضع دستور جديد.
 -77وقززد حززدث اضززطرات سياسززي بعززد االنتخابززات الززأ جززرت يف عززام  .1998ونتيجززة
لززذل ت مت إلغززاء نظززام األغلبيززة يف دورة واحززدة ألنززه يفتقززر إىل االنفتززا السياسززيت واعتُمززد نظززام
التمثي ز ززل النس ز ززيب املخ ز ززتلخ ال ز ززذي يق ز ززوم عل ز ززى النم ز ززول االنتخ ز ززا املخ ز ززتلخ بنس ز ززبة .80/40

GE.16-13573

23

HRI/CORE/LSO/2016

واستخدما ليسوتو هذا النمول يف االنتخابات العامة الأ جزرت يف األعزوام  2002و2007
و 2012علززى الت زوايل .وأثبززا هززذا النمززول فاحززه ألنززه أدح إىل حتسززن احل زوار بززني األح ززاتت
وشجع على الشمول ومتثيل أوسع يف اجلمعية الوطنية .وتوجزا انتخابزات عزام  2012بتشزكيل
احلكومة االئتالفية األوىل الأ استمرت سزنتنيت وشزهدت ليسزوتو يف شزبا /فرباير  2015تنظزيم
أول انتخاب ز ززات مبك ز ززرة مثل ز ززا االنتخاب ز ززات الدميقراطي ز ززة السادس ز ززة يف البل ز ززد وأدت إىل تش ز ززكيل
احلكومة القائمة املتعددة األحزات.

جيم -السلطة القضائية
 -78تُكف ززل احلري ززات األساس ززية وحق ززوق اإلنس ززان األص ززيلة ضوج ززب س ززلطة قض ززائية مس ززتقلة
تشززمل حمكمززة االسززتئناف؛ واحملكمززة العليززا؛ واحملززاكم االبتدائيززة واحملززاكم املتخصصززة الززأ متززار
وهيفة قضائية على النحو املنصوص عليه يف الدستور.
 -79وال ختضع احملاكم يف أدائها لوهائفها ألي تدخل وإمنا ختضع فقزخ للدسزتور وأي قزانون
آخر .وتقدم احلكومة بوصفها السلطة التنفيذيزة املسزاعدة الزأ متكزن احملزاكم مزن محايزة اسزتقالهلا
ونزاهتها وكرامتهزا وفعاليتهزا .ومزن واجزب السزلطتني التنفيذيزة والتشزريعية احزرتام ومراعزاة اسزتقالل
الس ززلطة القض ززائية .وتب ززا احمل ززاكم يف املس ززائل املعروض ززة عليه ززا دون حتي زززت عل ززى أس ززا الوق ززائع
وفق ا للقانون دون تأثر ال موجب له أو هتديدات أو ضغو أو قيزود .وتزتم اإلجزراءات القضزائية
بنزاهززة واح زرتام حلقززوق مجيززع األطزراف .وتنعقززد احملكمززة العليززا بوصززفها احملكمززة الدسززتورية للنظززر
يف املس ززائل املتعلق ززة حبق ززوق اإلنس ززان واملس ززائل الدس ززتورية احملض ززة .وس ززنا ليس ززوتو ق ززانون إدارة
القض ززاء لع ززام  2011ال ززذي يتض ززمن املب ززادئ األساس ززية ال ززأ تع ززز اس ززتقالل الس ززلطة القض ززائية
وحتززدد شززرو اخلدمززة وإدارة السززلطة القضززائية .كمززا م ركززن القززانون الربملززان مززن ختصززي ميزانيززة
مباشرة إىل السلطة القضائية على خالف ما كان عليه الوضع يف املاضي عندما كانزا جززءا مزن
و ارة العدل.
 -80وتتبع ليسوتو يف هذ الصدد نج القانون العام اإلنكليزي املعمول به يف الغالبية العظمزى
من دول الكومنولث الربيطزاينت حيزث ال ُحيزتج باالتفاقيزات واملواثيزق الدوليزة مباشزرة أمزام احملزاكم
احملليةت أي أنا غر قابلة للتنفيذ تلقائيا ويتعزني حتويلهزا إىل قزوانني داخليزة مزن قبزل الربملزان أو إىل
لوائ إدارية من قبل اهليئات اإلدارية لكي يتسىن إنفالها .فاملعيار الدويل يف حد لاته لزيس جززءا
من القانون احمللي للبلد ما مل ينفذ بواسطة اإلجراءات احمللية لوضزع القزوانني علزى وجزه التحديزد.
وت ززن مب ززادئ بنغ ززالور عل ززى أن ززه م ززن ض ززمن الطبيع ززة الس ززليمة لعم ززل جه ززا القض ززاء يف احمل ززاكم
الوطنيةت مراعاة املعاير الدولية حلقوق اإلنسزانت سزواء أكانزا مدرجزة أو غزر مدرجزة يف القزانون
احمللززيت لغززرض إ الززة أوجززه الغمززوض أو الش ز يف الدسززاتر والتش زريعات الوطنيززة .وإىل حززد اآلن
ال توجد يف ليسوتو أي قضية يف احملكمة بشأن هذه النقطة.
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 -81ويززن قززانون العمززل لعززام  1992يف املززادة  ) (4منززه علززى أنززه "يف حالززة الغمززوضت
تفسززر أحكززام القززانون وأي قواعززد ول زوائ أخززرح تسززن ضوجبززهت بطريقززة تتفززق بشززكل وثيززق مززع
أحكززام االتفاقيززات الززأ اعتمززدها م زؤمتر منظمززة العمززل الدوليززةت والتوصززيات الصززادرة عززن م زؤمتر
منظمززة العمززل الدوليززة" .ومت الززن ت كمززا هززو مبز رزنيت علززى اللجززوء إىل اتفاقيززات منظمززة العمززل
الدولية يف احلاالت الأ ال يوفر فيها القانون احمللي احلماية حلقوق العمال .وتبني هذه املادة على
وجه التحديد أن معزاير العمزل الدوليزة تطبزق حيثمزا تكزون القزوانني الوطنيزة صزامتة بشزأن معزاير
العمززل .وميكززن أيض ز ا اللجززوء إىل اتفاقيززات منظمززة العمززل الدوليززة الززأ مل تصززدق عليهززا ليسززوتو
حيثما كان لل يؤدي إىل إ الة أي غموض يف التشريعات احمللية.
 -82ونُفذت التطورات األخرة يف القطا القضائي وفق مشزرو اإلصزال القزانوين املزدين يف
إطززار حسززات حتززدي األلفيززة  -ليسززوتو واملؤسسززة األمريكيززة للتصززدي لتحززديات األلفيززةت وقززد
ِ
وضززع برنززامج يهززدف إىل حتسززني القطززا اخلززاص .ويركززز مشززرو اإلصززال القززانوين املززدين علززى
حتسز ززني إج ز زراءات احملكمز ززة التجاريز ززةت وإدخز ززال آليز ززة السز ززبل البديلز ززة حلز ززل املنا عز ززاتت وحمكمز ززة
املطالبززات احملززدودةت وحتسززني إدارة القضززايا املدنيززة واجلنائيززة والتجاريززة .وشززارك مكتززب استشززاري
من أوغندا يف مساعدة قطا العدالة على تنفيذ هذا الربنامج.

ثال ا -المبادرات وبرامج الحوكمة الرئيسية
ألف -الرؤية الوطنية لعام 2020
 -83اعتمززدت رؤيززة عززام  2020الززأ تلخ ز الرؤيززة اإلمنائيززة للبلززد وتشززر إىل "أن ليسززوتو
سززتكون دولززة دميقراطيززة مسززتقرةت وأمززة موحززدة ومزدهززرة تعززي يف سززالم مززع نفسززها وجرانززا".
وتتوقززع هززذه الرؤيززة بززأن تكززون ليسززوتو بلززدا لا م زوارد بش زرية سززليمة ومتطز رزورة واقتصززاد قززوي وأن
تتميز حبسن إدارة بيئتها وبتكنولوجيا متطورة".
 -84وحتدد الرؤية الوطنيزة لليسزوتو رؤيزة طويلزة األجزل للبلزد تزذهب إىل مزا وراء اخلطزخ علزى
األمززدين القصززر واملتوسززخت وب زرامج التكييززف االقتصززادي الكلززي .وتستكشززف خيززارات حتقيززق
تقززدم يف جمززال التنميززة االقتصززادية واالجتماعيززة والسياسززية والبش زرية ح ز عززام  .2020وحت ززدد
الرؤية اسزرتاتيجيات إمنائيزة بديلزة مناسزبة حلالزة ليسزوتو تكزون نتيجتهزا :إرسزاء دميقراطيزة مسزتقرةت
وحتقيززق السززلم واألمززن واالسززتقرار علززى الصززعيدين احمللززي واإلقليمززيت وإجيززاد قاعززدة م زوارد بش زرية
سز ززليمة ومتطز ززورةت واقتصز ززاد سز ززليم يز ززوفر مسز ززتوح معيشز ززي الئز ززقت وحسز ززن إدارة بيئتهز ززات وتز ززوفر
تكنولوجيززا متطززورة وحكززم رشززيدت وإح زرا تقززدم كبززر يف جمززال التنميززة البش زرية (حسززب تعريفززه
الواسززع)ت مززن بززني أمززور أخززرح .وتقززوم الرؤيززة علززى مبززادئ الدميقراطيززة واحلكززم الرشززيد وحقززوق
اإلنسان .ويف ضوء املعاير املتغرة يف أعقات األ مة املالية واالقتصادية العامليزة الزأ أثزرت بقزوة يف
أق ز ززل البل ز ززدان من ز ززوا مث ز ززل ليس ز ززوتوت هه ز ززرت حاج ز ززة واض ز ززحة إىل مراجع ز ززة اإلط ز ززار االس ز زرتاتيجي.
وستستكمل خبطة تنمية متوسطة األجل تُدعى اسرتاتيجية النمو الوطنية.
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باء -األهداف اإلنمائية لأللفية
 -85ووقعا ليسوتو على إعالن األلفية الزذي اعتمدتزه األمزم املتحزدة يف أيلول/سزبتمرب .2000
ولززئن كانززا ليسززوتو تواجززه حتززديات مكافحززة وبززاء فززرو نق ز املناعززة البشزرية واإليززد والفقززر
املدقع واجلو ت فإنا تظل ملتزمة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
 -86وأش ززر م ززؤخرا إىل م ززا حققت ززه ليس ززوتو ح ز اآلن م ززن إف ززا ات وتق ززدم بش ززأن األه ززداف
اإلمنائية لأللفية يف تقرير ليسوتو بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام  2010الزذي قدمزه معزايل
رئ ززيس و راء ليس ززوتو يف دورة اجلمعي ززة العام ززة لع ززام 2010ت ال ززأ عق ززدت بنيوي ززورك يف الوالي ززات
املتحدة األمريكية.

جيم -الخطة اإلنمائية الستراتيجية الوطنية []1٧/2016-1٣/2012
 -87حتززل اخلطززة اإلمنائيززة االسزرتاتيجية الوطنيززة حمززل ورقززة اسزرتاتيجية احلززد مززن الفقززر واإلطززار
الوطين املؤقا للتنمية .وستكون هذه اخلطةت شأنا شأن ورقة اسرتاتيجية احلد من الفقر واإلطزار
الوطين املؤقا للتنميزةت ضثابزة اسزرتاتيجية لتنفيزذ الرؤيزة الوطنيزة لعزام  2020علزى مزدح السزنوات
اخلمس املقبلزة .ويُتوقعزع أن تزؤدي اخلطزة اإلمنائيزة االسزرتاتيجية الوطنيزة إىل احلزد مزن الفقزر وحتقيزق
التنميززة املسززتدامة .واألهززداف االسزرتاتيجية املتوخززاة مززن هززذه اخلطززة الوطنيززة هززي مواصززلة السززعي
إىل حتقيق منو اقتصادي كبر يؤدي إىل إنشاء فرص عمل ويتقاسم مثزاره اجلميزعت وتطزوير اهلياكزل
األساسززية البالغززة الضززرورةت وحتسززني قاعززدة املهززارات و يززادة اعتمززاد التكنولوجيززا وتقويززة القاعززدة
الال مززة لالبتكززارت وحتسززني اخلززدمات الصززحية ومكافحززة فززرو نق ز املناعززة البش زرية املكتسززبة
واإليد ت واحلد من حالة الضعفت وعكس اجتاه التدهور املناخي والتكيُّف مع تغر املنزا وتعزيزز
السلم واحلكم الدميقراطي وبناء مؤسسات فعالة.
 -88وم ززن خز ززالل رؤي ززة  2020واالس ز زرتاتيجية الوطني ززة للحز ززد م ززن الفقز ززرت ُش ززر يف حتقيز ززق
ال مركزية خدمات التنمية الوطنية مزن خزالل هياكزل السزلطة احملليزة عزن طريزق سزن قزانون احلكزم
احمللززي لعززام  1997الززذي أنشززأ اهلياكززل الالمركزيززة .وكززان اهلززدف مززن إنشززاء هززذه اهلياكززل تعزيززز
الدميقراطية التشاركية وإشراك اجملتمعات الريفية يف إدارة شؤونا.
 -89وأجريز ززا انتخابز ززات احلكومز ززة احملليز ززة الدميقراطيز ززة ألول مز ززرة يف عز ززام  .2005وبز ززذلا
احلكومززة جهززودا مززن خززالل سززن قززانون االنتخابززات (تعززديل) لعززام  2005املتعلززق حبصززة امل زرأة
للرتش يف االنتخابات احمللية بنسبة ثالثني يف املائة .ونتيجة هلذه احلصزة وهزذا القزانونت حصزلا
املرأة على  58يف املائة من املقاعد يف االنتخابات .وكزان التحزدي الزذي واجزه هزذه االنتخابزات
هو عدد الناخبني الذي مل يكن مرتفع ا على غرار االنتخابات الوطنية.
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رابعا -اآللية المؤسسية المسؤولة عن اإلشراف علي اعمال حقوق اإلنسان
ألف -اللجنة النتخابية المستقلة
 -90أُنشز ززئا اللجنز ززة االنتخابيز ززة املسز ززتقلة ضوجز ززب التعز ززديل الثز ززاين لدسز ززتور عز ززام .1997
وح ز ززددت مسز ز ززؤولياهتا ضوجز ز ززب قز ز ززانون انتخابز ز ززات اجلمعيز ز ززة الوطنيز ز ززة (املعز ز ززدل) لعز ز ززام 2001ت
وال ززأ تشز ززمل مجلز ززة أمز ززور منهز ززا ترسز ززيم ال ززدوائر االنتخابيز ززةت وجتميز ززع سز ززجل النز ززاخبنيت وتنظز ززيم
وإج زراء انتخابززات اجلمعيززة الوطنيززةت وانتخابززات احلكومززة احملليززة واالسززتفتاءات .ونظمززا اللجنززة
االنتخابي ززة أول انتخاب ززات للجمعي ززة الوطني ززة يف ع ززام  1998ونظم ززا االنتخاب ززات الالحق ززة يف
األعوام  2002و 2007و 2012و2015ت يف حني نظما أول انتخابات لتشزكيل احلكومزة
احملليززة األوىل يف عززام  .2005وباإلضززافة إىل إدارة العمليززة االنتخابيززةت تنشززر اللجنززة املعلومززات
عرب وسائخ اإلعالم لتوعية الناخبني والرتويج للحق يف التصويا يف ليسوتو.

باء -أمين المظالم
 -91أنشئ مكتب أمني املظامل ضوجب املادة  134مزن الدسزتور .ويعتزرب عمزل مكتزب أمزني
املظززامل مكمزالا لعمززل السززلطة القضززائية .ويسززعى إىل تززوفر إجزراءات موثوقززة للغايززة وسزريعةت وإن
كانا غر رمسيةت بغية تسريع النظر يف الشكاوح وتسوية املنا عات.
 -92ويتمتز زع أم ززني املظ ززامل بوالي ززة دس ززتورية وقانوني ززة مس ززتمدة م ززن ق ززانون أم ززني املظ ززامل لع ززام
 1996تتمث ززل يف التحقي ززق يف أفع ززال س ززوء اإلدارة م ززن جان ززب اهليئ ززات اإلداري ززةت وحيم ززي أيضز ز ا
حقوق األفراد الذين يعتقد أنم ضحايا األفعال اجلائرة الزأ ترتكبهزا احلكومزة والشزركات .بيزد أن
املكتب يقدم توصيات فقخ .وليس لديه أي سلطات إنفال.

جيم -ادارة مكافحة الفساد والجرائم القتصادية
 -93أُسسزا إدارة مكافحززة الفسزاد واجلزرائم االقتصززادية كهيئزة رقابززة معنيزة باملسززاءلة والشززفافية
فيما يتعلق بزإدارة األصزول العامزة والتصزرف فيهزا .وسزنرا احلكومزة قزانون مكافحزة الفسزاد واجلزرائم
االقتصزادية لعزام  1999الزذي أنشزأ إدارة مكافحزة الفسزاد واجلزرائم االقتصزادية وشزول هلزا التحقيزق
يف ح ززاالت فس ززاد مش ززتبه هب ززا .وفح ززا اإلدارة من ززذ ب ززدء عمله ززا يف تعزي ززز اإلجز زراءات والضز زوابخ
الداخلي ززة ل ززرد الفس ززاد وتس ززهيل كش ززف املمارس ززات الفاس ززدة ومالحق ززة مرتكبيه ززا .ونز ز ق ززانون
مكافحة الفسزاد واجلزرائم االقتصزادية (املعز ردل) لعزام  2006علزى إفصزا مجيزع العزاملني يف اخلدمزة
العامة عما لديهم من لتلكات ودخلت وأتا لإلدارة مزيدا من االستقاللية يف إطار أداء عملها.
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دال -هيئة التظلم ضد أفراد الشرطة
 -94هيئة التظلم ضزد أفزراد الشزرطة إحزدح املؤسسزات الزأ تعزز وحتمزي حقزوق اإلنسزان يف
ليسززوتو .وقززد أُنشززئا ضوجززب قززانون الشززرطة لعززام  .1998وهززي خمولززة سززلطة التحقيززق وتقززدم
تقريزر إىل إدارة الشززرطة أو مفززت الشززرطة عززن أي شززكوح مززن أحززد أفزراد اجلمهززور بشززأن سززلوك
أحد أفراد الشزرطة فيمزا يتعلزق بالفسزاد وحقزوق اإلنسزان .واهلزدف مزن عمزل اهليئزة هزو املسزاعدة
الشرطي واحرتام حقوق اإلنسان من جانب الشرطة.
على حتقيق فعالية العمل ُ

 -95وتيسز زرا للوص ززول إىل اخل ززدمات ال ززأ تق ززدمهات وض ززعا اهليئ ززة إجز زراءات عم ززل موح ززدة
تسززاعد علززى جتززاو املشززاكل املرتبطززة بتقززدم الشززكاوح إىل الززو ير أو مفززت الشززرطة ضززد أف زراد
الشززرطة .وهززذه اإلج زراءات تسززم بتقززدم الشززكاوح إىل مكاتززب الشززرطة يف املقاطعززاتت والززأ
حتيلها إىل هيئة تلقي الشزكاوح املقدمزة ضزد الشزرطة .وتعمزل اهليئزة بالتعزاون الوثيزق مزع الشزرطةت
وقزد نظمززا حلقززات تدريبيززة يف جمززال محايززة حقززوق اإلنسززانت وسززرقة املواشززيت وخدمززة العمززالء.
وفاحها يتوقف على ورود تقارير تعكس االمتثال حلقوق اإلنسان من جانب الشرطة.

هاء -وحدة حقوق اإلنسان
 -96أُنشززئا وحززدة حقززوق اإلنسززان يف عززام  .1995واهلززدف مززن هززذه الوحززدة هززو ترسززيخ
ثقافززة حقززوق اإلنسززان واحرتامهززا .وتتلقززى الوحززدة الشززكاوح مززن اجلمهززور وجتززري التحقيقززات يف
االنتهاكززات املزعومززة حلقززوق اإلنسززانت وحتيززل هززذه الشززكاوح عنززد االقتضززاء؛ وتضززطلع بأنشززطة
التوعية يف جمال حقوق اإلنسان وتستعرض التشريعات والسياسات مزن أجزل ضزمان توافقهزا مزع
التطورات الأ حتدث على الصعيد الدويل .وقد يسرت الوحدة التدريب يف جمال حقوق اإلنسزان
لوكاالت إنفال القانون وأعضاء الربملزان والسزلطة القضزائية واملعلمزني والشزبات .ومت هزذا التزدريب
تيسززر
بالتعززاون مززع منظمززات اجملتمززع املززدين واملنظمززات غززر احلكوميززة والشززركاء يف التنميززة .كمززا ر
الوحدة االحتفال السنوي بزاليوم الزدويل حلقزوق اإلنسزان .وهزي مسزؤولة أيضز ا عزن جتميزع وتقزدم
وعرض الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان الأ أصبحا ليسوتو طرفا فيها.
 -97وضوجززب برنززامج توطيززد الدميقراطيززة واحلكززم الرشززيد التززابع لربنززامج األمززم املتحززدة اإلمنززائي
ومنظمة املعونة اآليرلنديةت دعما احلكومة إنشزاء اللجنزة الوطنيزة حلقزوق اإلنسزان يف عزام .2008
ويف عز ززام 2011ت مت إنشز ززاء اللجنز ززة املز ززذكورة ضوجز ززب التعز ززديل السز ززاد للدسز ززتور .أمز ززا التش ز زريع
التمكيين للجنة فهو معروض على الدورة التاسعة للربملان للنظر فيه .وحيدد مشرو القزانون تشزكيل
اللجنة وصالحياهتا وأعماهلا اإلجرائية .كمزا مت اسزتكمال اجلوانزب املتعلقزة بزالطرائق التنفيذيزة واآلليزة
اإلداريززة إلنشززاء اللجنززةت وللز مززن حيززث التكززاليف يف امليزانيززة واالحتياجززات مززن املززوارد البش زرية.
وس ززتكلف اللجن ززة ضس ززؤولية مراقب ززة احلال ززة العام ززة حلق ززوق اإلنس ززان والتحقي ززق يف انتهاك ززات حق ززوق
اإلنسززانت وسززتتوىل تفتززي ومراقبززة األمززاكن الززأ قززد حتززدث فيهززا انتهاكززات حلقززوق اإلنسززان مثززل
اإلصالحيات ومراكز الشرطةت وأي أماكن حبس أو احتجا أخرح.
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خامسا -اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان
ألف -الدستور
 -98تززويل حكومززة ليسززوتو أمهيززة كبززرة الح زرتام حقززوق اإلنسززان وتعزيزهززا ومحايتهززا .ويززن
الفصززل الثززاين مززن دسززتور ليسززوتو لعززام 1993ت وهززو القززانون األمسززى للبلززدت علززى محايززة حقززوق
اإلنسززان واحلريززات األساسززية .وتشززمل هززذه احلقززوق احلززق يف احليززاة واحلززق يف احلريززة الشخصززيةت
ويف حرية التنقل واإلقامةت والتحرر من املعاملة الالإنسانيةت والتحرر من العبودية والسزخرةت واحلزق
يف عززدم التعززرض لتفتززي تعسززفيت واحلززق يف اح زرتام احليززاة اخلاصززة واألس زريةت واحلززق يف حماكمززة
عادلةت ويف حرية الضمرت ويف حرية التعبرت ويف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعياتت
وعدم التعرض ملصادرة املمتلكات تعسف ات وعدم التعرض للتمييزت واحلق يف املساواة أمزام القزانون
واحلماية املتساوية أمام القانونت واحلق يف املشاركة يف احلكم.

باء -التشريعات
 -99باإلضززافة إىل الدسززتورت فيمززا يلززي بعززع التطززورات التشزريعية اجلديززدة الززأ حتمززي التمتززع
حبقوق اإلنسان:
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قانون اجلرائم اجلنسية لعام  2003الذي يغطي اجملاالت الزأ مل يتناوهلزا القزانون
العام فيما يتعلق جبرمية االغتصزات .وهزو يضزع يف االعتبزار حقزوق ضزحايا هزذه
اجلرميةت وحقوق األشخاص لوي اإلعاقة من الرجال والنساء واألطفال؛



قززانون احملاكمززات الس زريعة لعززام  2002الززذي يكفززل محايززة حقززوق اجملززرمني يف
حماكمة عادلة وسريعة يف غضون فرتة منية معقولة؛



قززانون األهليززة القانونيززة لألشززخاص املتزززوجني لعززام  2006يزيززل صززفة القاصززر
عززن املزرأة املتزوجززة فيمززا يتعلززق بامللكيززة املشززرتكة ويضززع حززدا لسززلطة الزززو علززى
شخ ولتلكات الزوجة فيما ش إدارة األمالك املشرتكة؛



قانون محاية األطفزال ورفزاههم لعزام  2011حيمزي حقزوق األطفزال ويسزعى إىل
حتقيززق رفززاههم بشززكل عززام .كمززا يززن القززانون علززى إنشززاء حمكمززة الطفززل الززأ
بززدأت يف أيلول/سززبتمرب  2011كجزززء مززن مبززادرة احلكومززة لتززوفر بيئززة صززديقة
للطفل عند التعامل مع األطفال املخالفني للقانون واملتأثرين به؛



علززى احلمايززة

قززانون العالقززات بززني األعزراق (املعززدل) لعززام  2005الززذي يززن
من لارسات الكراهية العنصرية؛
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قانون البيئة لعام  2008الذي حيمي احلق يف بيئة نظيفة وصحية؛



قانون األراضي لعام  2010يعاجل قضايا عدم التمييزز ومتكزني النسزاء ألنزه بزات
يف إمكان املرأة املتزوجة الوصول والسيطرة على األرض كمورد إنتاجي؛



ق ززانون التعل ززيم لع ززام  2010ال ززذي ي ززن عل ززى التعل ززيم اجمل ززاين واإللزام ززي جلمي ززع
األطفال يف سن املدرسة .وين علزى أن منزع أحزد الوالدين/الوصزي الطفزل مزن
االلتح ززاق باملدرس زة جرمي ززة يعاق ززب عليه ززا الق ززانون .كم ززا حيظ ززر الق ززانون املعامل ززة
الالإنسانية واملهينةت ضا يف لل إخضا األطفال لعقات بدين؛



قانون العقوبات الذي ُس رن يف عام  2010الذي ين على أحكام بشأن مجيع
حاالت االعتداءت ضا يف لل العنف املنزيل .غر أن هزذا القزانون ال يزوفر محايزة
شاملة من العنف الذي حيدث داخل األسرة ألنه يوفر احلماية من منظور عام؛



ق ززانون مكافح ززة االجت ززار باألش ززخاص لع ززام  2011ال ززذي حيظ ززر مجي ززع أش ززكال
االجتززار ويعاقززب عليهززا ويقتضززي اعتمززاد تززدابر حلمايززة ضززحايا االجتززار .ويززن
الق ززانون أيضز ز ا عل ززى إنش ززاء مراك ززز رعاي ززة يف مجي ززع أحن ززاء البل ززد .وي ززوفر الق ززانون
احلمايززة لضززحايا االجتززار مززن املالحقززة القضززائية علززى أي أفعززال خمالِفززة للقززانون
ارتكبوه ز ززا كنتيج ز ززة مباش ز ززرة خلض ز ززوعهم لالجت ز ززار .وي ز ززن عل ز ززى م ز ززن الض ز ززحايا
األجانب إقامة دائمة كبديل قانوين لرتحيلهم؛ ويشزجع الضزحايا علزى املسزاعدة
يف التحقيق مع اجلناة؛



قانون إدارة القضاء لعام  2011الذي ين

على استقالل السلطة القضائية.

سادسا -اط ااار التص ااديق عل ااي ص ااكوك حق ااوق اإلنس ااان وادماجه ااا ف ااي الق ااانون
المحلي وآليات استعراض األقران
ألف -حالة التصديق علي الصكوك وادماجها في القانون المحلي
 -100الصززكوك واملعززاير الدوليززة حلقززوق اإلنسززان ال تُطبززق تلقائي زا يف ليسززوتو وهززي غززر قابلززة
للتطبيق مباشرة يف الواليزة القضزائية للبلزد .وينبغزي إدراجهزا يف القزانون الزوطين أو اللزوائ اإلداريزة
من أجل إنفالهات وللز باسزتثناء اتفاقزات منظمزة العمزل الدوليزة .ومزرة أخزرحت كانزا حمدوديزة
القززدرات السززبب الوحيززد لتززأخر إدمززا بعززع االتفاقيززات يف القززانون احمللززي .ومززع لل ز ت تززن
مبززادئ بنغززالور لززدول الكومنولززث لعززام 1989ت وإعززالن ه زراري لعززام  1990علززى حززد س زواءت
على إدما وتفسر معاير حقوق اإلنسان.
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باء -التفاقيات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان وادماجها في القانون المحلي
 -101صدقا ليسوتو على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميزة الرئيسزيةت والزأ
تشمل ما يلي:


العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةت يف عام 1992؛



العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت يف عام 1992؛



اتفاقي ززة القض ززاء عل ززى مجي ززع أش ززكال التميي ززز ض ززد امل زرأةت مت التص ززديق عليه ززا يف
عام  1995مع حتفظ على املادة 2؛



االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريت يف عام 1971؛



اتفاقية حقوق الطفلت يف عام 1992؛



االتفاقيز ززة الدوليز ززة حلمايز ززة حقز ززوق مجيز ززع العمز ززال امله ز زاجرين وأف ز زراد أسز ززرهمت يف
عام 2006؛



االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص لوي اإلعاقةت يف عام 2008؛



اتفاقي ززة مناهض ززة التع ززذيب وغ ززره م ززن ض ززروت املعامل ززة أو العقوب ززة القاس ززية أو
الالإنسانية أو املهينةت يف عام 2001؛



االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريت يف عام 2013؛



اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على عمل األطفالت يف عام 2001؛



اتفاقيززة منظمززة العمززل الدوليززة رقززم  111املتعلقززة بززالتمييز يف العمالززة واملهززنت يف
عام 2000؛



امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوتت يف عام 1992؛



امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفلت يف عام 1999؛



بروتوك ززول امليث ززاق األفريق ززي حلق ززوق اإلنس ززان والش ززعوت املتعل ززق حبق ززوق امل زرأة يف
أفريقيات يف عام .2004

 -102وقدما ليسوتو تقارير ضوجب االتفاقيات التالية :العهد الزدويل اخلزاص بزاحلقوق املدنيزة
والسياسيةت يف عام 1999؛ واالتفاقيزة الدوليزة للقضزاء علزى مجيزع أشزكال التمييزز العنصزريت يف
ع ززام 2000؛ واتفاقي ززة حق ززوق الطف ززلت يف ع ززام 2001؛ واتفاقي ززة القض ززاء عل ززى مجي ززع أش ززكال
التمييززز ضززد املزرأةت يف عززام 2010؛ وامليثززاق األفريقززي حلقززوق ورفاهيززة الطفززلت يف عززام .2015
ونظرا حملدودية القدراتت فقد تأخرت يف تقدم التقارير املطلوبزة ضوجزب اتفاقيزات أخزرح .وهنزاك
حالي ز ا مشززاريع تقززارير تتعلززق بالعهززد الززدويل اخلززاص بززاحلقوق االقتصززادية واالجتماعيززة والثقافيززةت
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واتفاقية مناهضة التعذيبت وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوتت والتقارير الدورية ضوجب
اتفاقي ززة حق ززوق الطف ززلت والعه ززد ال ززدويل اخل ززاص ب ززاحلقوق املدني ززة والسياس ززيةت واالتفاقي ززة الدولي ززة
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

جيم -التفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني
 -103يف إعز ززالن اخلالفز ززة الز ززذي صز ززدر يف  20أيار/مز ززايو 1958ت وقعز ززا اململكز ززة املتحز ززدة
وصادقا على اتفاقيات جنيف األربع بشزأن القزانون الزدويل اإلنسزاين بوصزفها جززءا مزن املعزاير
اإلنسانية الدولية امللزمة لليسوتو .واتفاقيات جنيف األربزع امللزمزة لليسزوتو هزي :االتفاقيزة املتعلقزة
ضعامل ززة أس ززرح احل ززرت املؤرخ ززة  12أغس ززطس 1949؛ واتفاقي ززة جني ززف لتحس ززني ح ززال جرح ززى
ومرضززى وغرق ززى الق زوات املس ززلحة يف البح ززار؛ واتفاقي ززة حتس ززني ح ززال اجلرح ززى واملرض ززى ب ززالقوات
املسلحة يف امليدان؛ واتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقا احلرت.
 -104وأص ززبحا ليس ززوتو ملزم ززة هب ززذه االتفاقي ززات ب ززأثر رجع ززي اعتب ززارا م ززن  4تشز زرين األول/
أكت زوبر 1966ت وهززو التززاريخ الززذي نالززا فيززه ليسززوتو اسززتقالهلا .وانضززما ليسززوتو أيض ز ا إىل
الربوتوك زولني اإلض ززافيني التفاقي ززات جني ززف األرب ززع يف ع ززام  .1977ومه ززا الربوتوك ززوالن املتعلق ززان
حبمايززة املعززامل التارشيززة والثقافي ززة والفنيززةت ضززا يف لل ز الرم ززو الوطنيززة يف حززاالت الن ززا املس ززل
الداخلي والصرا املسزل اخلزارجي .وأدرجزا االتفاقيزات التاليزة يف قزانون مجعيزة الصزليب األمحزر
لعزام  :1967اتفاقيززة جنيزف األوىل لتحسززني حززال جرحزى ومرضززى القزوات املسززلحة يف امليززدانت
لعزام 1949ت واتفاقيززة جنيززف الثانيزة لتحسززني حززال جرحززى ومرضزى وغرقززى القزوات املسززلحة يف
البحززار لعززام 1949ت واتفاقيززة جنيززف الثالثززة بشززأن معاملززة أسززرح احلززرت لعززام 1949ت واتفاقيززة
جنيف الرابعة بشأن محايزة األشزخاص املزدنيني يف وقزا احلزرت .والربوتوكزول اإلضزايف التفاقيزات
جنيززف املؤرخززة  12آت/أغسززطس 1949ت واملتعلززق حبمايززة ضززحايا الصزراعات املسززلحة الدوليززة
(الربوتوك ز ز ززول األول)ت لع ز ز ززام 1977ت والربوتوك ز ز ززول اإلض ز ز ززايف التفاقي ز ز ززات جني ز ز ززف املؤرخ ز ز ززة 12
آت/أغس ززطس 1949ت واملتعل ززق حبماي ززة ض ززحايا الصز زراعات املس ززلحة غ ززر الدولي ززة (الربوتوك ززول
الثاين)ت لعام 1977ت واتفاقيزة أوتزاوا بشزأن حظزر اسزتعمال وختززين وإنتزا ونقزل األلغزام املضزادة
لألفراد وتدمر تل األلغام لعام .1987
 -105وعل ز ززى الص ز ززعيد ال ز ززوطينت أنش ز ززئا جلن ز ززة وطني ز ززة خمصص ز ززة للق ز ززانون اإلنس ز ززاين يف آلار/
م ززار  .2001وتض ززم اللجن ززة لثل ززني م ززن خمتل ززف ال ززو ارات مث ززل الشز زؤون اخلارجي ززةت وال ززدفا ت
والشؤون القانونية والدستورية وحقوق اإلنسانت والداخليةت والصحةت والتعليمت والشزرطة والعزدلت
فضالا عن مجعية الصليب األمحر بليسوتو .واضطلعا هذه اللجنة بدور حموري يف إسداء املشورة
للحكومة بشأن املسائل املتعلقة بالتصزديق أو االنضزمام إىل االتفاقيزات اإلنسزانية؛ ووضزع بزرامج
التعلززيم والتززدريب؛ وإعززداد الدراسززات املتعلقززة بالقززانون الززدويل اإلنسززاين؛ وحتديززد وإعززداد تززدابر
تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ضا يف لل رصد تنفيذ القانون الدويل اإلنساين.
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دال -اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 -106ليسزوتو عضزو يف منظمزة العمزل الدوليزة وطزرف يف معظزم صزكوك العمزل الدوليزة بشززأن
احلززد األدىن مززن املعززاير املتعلقززة بعالقززات العمززل ومحايززة حقززوق العمززال .وصززدقا ليسززوتو علززى
مجيع صكوك منظمة العمل الدولية تقريبا األكثر صلة باملوضو مثل االتفاقيزة بشزأن احلزد األدىن
للسن (الصناعة) لعام 1919ت واالتفاقية بشزأن حزق التجمزع (الزراعزة) لعزام 1921ت واالتفاقيزة
بشأن الراحة األسبوعية (الصناعة) لعزام 1921ت واالتفاقيزة بشزأن املسزاواة يف املعاملزة (التعزويع
ع ززن ح زوادث العم ززل) لع ززام 1925ت واالتفاقي ززة بش ززأن طرائ ززق حتدي ززد املس ززتويات ال ززدنيا لألج ززور
لعام 1928ت واتفاقية بشأن العمل اجلربي لعزام 1930ت وعقزود االسزتخدام (العمزال الوطنيزون)
لعززام 1939ت واالتفاقيززة بشززأن العقوبززات اجلزائيززة (العمززال الوطنيززون) لعززام 1939ت واالتفاقيززة
بش ز ززأن تفت ز ززي العم ز ززل لع ز ززام 1947ت واالتفاقي ز ززة بش ز ززأن احلري ز ززة النقابي ز ززة ومحاي ز ززة ح ز ززق التنظ ز ززيم
لعززام 1948ت واالتفاقيززة بشززأن حززق التنظززيم واملفاوضززة اجلماعيززة لعززام 1949ت واالتفاقيززة بشززأن
املسززاواة يف األجززور لعززام 1957ت واالتفاقيززة بشززأن التمييززز يف االسززتخدام واملهنززة لعززام 1958ت
واالتفاقيززة بشززأن لثلززي العمززال لعززام 1971ت واالتفاقيززة بشززأن احلززد األدىن للسززن لعززام 1973ت
واالتفاقيزة بشزأن املشززاورات الثالثيزة (معززاير العمزل الدوليزة) لعززام 1976ت واالتفاقيزة بشززأن إدارة
العمل لعام 1978ت واالتفاقيزة بشزأن السزالمة والصزحة املهنيتزني لعزام 1981ت واالتفاقيزة بشزأن
إنززاء االسززتخدام لعززام 1988ت واالتفاقيززة بشززأن أس زوأ أشززكال عمززل األطفززال لعززام .)9(1999
وليسوتو أيض ا طزرف يف خمتلزف املعزاير الدوليزة املتعلقزة بالصزحة والسزالمة املهنيتزنيت ضزا يف للز
االتفاقيززة بشززأن السززالمة والصززحة املهنيتززني رقززم  155لعززام 1981ت واالتفاقيززة بشززأن السززالمة
والصحة يف البناء رقم  167لعام .1988

هاء -آليات اعداد تقارير الدولة الطرف
 -107أنشززأت وحززدة حقززوق اإلنسززان جلنززة مشززرتكة بززني القطاعززات بشززأن حقززوق اإلنسززان
لإلشزراف علززى هزذه العمليززةت ولكززن مل يتسزن اسززتمرارها ألن األعضززاء املزدربني يف جمززال اإلبززال
ضوجب معاهدات حقوق غادروا ألسبات خمتلفة يف أوقات خمتلفة .ومنذ عام 2008ت تسزتخدم
ليسوتو طريقة اإلبال عن طريق جلان خمصصةت أي أن جلان صياغة التقزارير ضوجزب االتفاقيزات
املتعلقة حبقوق اإلنسانت والقانون اإلنساينت واتفاقيات منظمزة العمزل الدوليزةت تُنشزأ فقزخ بغزرض
جتميع واستكمال تقرير حمدد ويتم حلها عند تسليم التقرير دون أن تكون هلا والية تتعلزق ضتابعزة
التقرير مع هيئات رصد املعاهدات أو بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة من هذه اهليئات.

__________

()9

GE.16-13573

مصدر املعلومات عن حالة التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية :تقرير اآللية األفريقية الستعراض األقران.

33

HRI/CORE/LSO/2016

واو -آليات استعراض األقران
 -108تشززارك ليسززوتو يف آليززات اسززتعراض األق زران؛ وهززي حتديززدا اآلليززة األفريقيززة السززتعراض
األقرانت وآلية االستعراض الدوري الشامل.
 -1اآللية األفريقية لستعراض األقران
 -109انضززما ليس ززوتو إىل اآلليززة األفريقي ززة الس ززتعراض األق زران يف متو /يولي ززه  2004ك ززدليل
علززى التزامهززا الثابززا بتطبيززق احلكززم الززدميقراطي .وبززدأت عمليززة اسززتعراض األق زران حبلقززة عمززل
استشززارية وطنيززة عقززدت يف ماسززرو يف عززام  .2005وأُنشززئا جلنززة فرعيززة و اريززة ومركززز تنسززيق
قطززري لآلليززة األفريقيززة السززتعراض األق زران .ومززن أجززل إدارة عمليززة اآلليززة األفريقيززة السززتعراض
األقران يف البلدت مت إنشاء جملس إدارة وطين لآللية األفريقية عريع القاعدة وشامل للجميع.
 -2الستعراض الدوري الشامل
 -110ج ززرح االس ززتعراض األول اخل ززاص بليس ززوتو يف إط ززار ه ززذه اآللي ززة يف أيار/م زايو .2010
وتشمل اآللية إجراء استعراض دوري لسجل حقوق اإلنسان يف البلد هبدف حتسني حالة حقوق
اإلنسزان والتصزدي النتهاكززات حقزوق اإلنسززان حيثمزا وقعززا .وجزرت جولززة متابعزة االسززتعراض
الثاني ززة يف إط ززار ه ززذه اآللي ززة يف ك ززانون الثاين/ين ززاير 2015ت حي ززث ق ززدم البل ززد تقري ززرا ع ززن تنفي ززذ
التوصيات الأ قُدما عقب الدورة األوىل.

سابعا -اإلعسم والدعاية
ألف -جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق اإلنسان ونشرها
 -111تقوم احلكومة بنشر املعلومات املتعلقزة حبقزوق اإلنسزان يف مجيزع أحنزاء البلزدت وللز مزن
خززالل وحززدة حقززوق اإلنسززانت الززأ لززديها واليززة لات ثالثززة حمززاور هززي تعزيززز حقززوق اإلنسززان
ومحايتها وتقدم التقارير عنها.
 -112وخالل الفرتة 2013-2008ت متكنا الوحدة من االضطال هبذه احلمالت التوعوية
والدورات التثقيفية بشأن حقوق اإلنسان بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة املعونة
اآليرلندية يف إطار برنامج توطيد الدميقراطية واحلكم الرشزيد .وجزرح للز بالتعزاون مزع منظمزات
اجملتمززع املززدين مثززل جملززس ليسززوتو للمنظمززات غززر احلكوميززةت ومركززز مزوارد التغيززرت ومنظمززة املزرأة
والقانون يف اجلنوت األفريقي.
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باء -التقارير المقدمة الي مختلف هيئات حقوق اإلنسان
 -113يت ززألف م ززالك وح ززدة حق ززوق اإلنس ززان م ززن ثالث ززة م ززوهفني يعمل ززون ب ززدوام كام ززل من ززذ
عام  .1995وضا أن الوحدة تتوىل مسؤولية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإعداد التقارير عنهات
يعترب الفريق املؤلف من ثالثزة مزوهفني حمزدودا ألداء الواليزة املنوطزة بالوحزدة أداء فعزاالا .ويقتضزى
إعززداد التقززارير تززدريب ا شززامالا للمكلفززني هبززذه الوهيفززةت علززى األقززل فيمززا ش ز أهززم الصززكوك
الرئيسية حلقوق اإلنسان.
 -114ورغززم أن ال ززو ارة حاول ززا احلصززول عل ززى املعلوم ززات لات الصززلة م ززن خ ززالل الت ززدريبت
يص ززعب عل ززى الوح ززدة أن تواك ززب التزام ززات اإلب ززال الفتقاره ززا إىل التخصز ز  .وم ززن الض ززروري
اسززتحداث وحززدة متخصصززة إلا أرادت ليسززوتو جتنززب تزراكم كززم هائززل مززن العمززل املرتتززب علززى
التزاماهتززا بتقززدم تقززارير إىل اهليئززات املنشززأة ضوجززب معاهززدات األمززم املتحززدة واهليئززات اإلقليميززة.
ومزن شزأن التسزريع يف إنشزاء جلنززة حقزوق اإلنسزان أن يسززاعد يف هزذا الصززدد ألن وهيفزأ تعزيززز
حقوق اإلنسان ومحايتها ستكون ضمن نطاق عمل اللجنة.
 -115ومثززة حاجززة أيض ز ا إىل إنشززاء وحززدة مركزيززة للبيانززات واملعلومززات باإلضززافة إىل مكتززب
اإلحصاءت يتا فيها االطال على كل ما يلزم من معلومات تشريعية وقضائية وإدارية وسياساتية
وتنفيذية خالل جتميع تقارير الدولة الطرف.
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