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  التصديق على املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان   -١  

  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
 تدعوها إىل التصديق على الربوتوكول االختياري       ترحب ليسوتو بالتوصية اليت   : الرد  -١

التفاقية مناهضة التعذيب من أجل السماح للمقرر اخلاص بزيارة أماكن االحتجاز، شـريطة        
  .التقيد باإلجراءات املناسبة

 آليات  وفيما يتعلق باحلكم املتصل بوضع آليات وقائية ملناهضة التعذيب، فثمة أصالً            -٢
 الذي يضطلع بوالية تشمل يف مجلة ما تشمله مهـام التفتـيش يف              مثل مكتب أمني املظامل،   

هو منظمة غري حكومية تدافع عـن       " مركز موارد التحول  "ويشار إىل أن    . أماكن االحتجاز 
لذا ترحب . محاية حقوق اإلنسان بوسائل من بينها رصد حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجاز

  .  وفق الوضع االقتصادي للبلدرجيياًليسوتو هبذه التوصية، لكن تنفيذها سيجري تد

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                 
  واالجتماعية والثقافية

ينص الفصل الثالث من دستور ليسوتو على املبادئ الـيت حتكـم سياسـات     : الرد  -٣
قوق ال تنفَّذ عن طريـق      وهذه احل .  ذات طابع سياسي واقتصادي    الدولة، اليت تستتبع حقوقاً   

احملاكم وإمنا ُتعمل على أساس تدرجيي من خالل السياسات واملبادئ التوجيهيـة والـربامج              
لذا فهذه التوصية ال حتظى     . االجتماعية اليت تتوقف على القدرات االقتصادية والتنمية يف البلد        

  .بتأييد ليسوتو بالنظر إىل اقتصادها النامي

 ي امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالربوتوكول االختيار    

. ال تؤيد حكومة ليسوتو هذه التوصية ألهنا تدعو إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام             : الرد  -٤
  .وتبقي ليسوتو على عقوبة اإلعدام يف حاالت جرائم القتل واغتصاب القّصر واخليانة العظمى

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية امللحق بالربوتوكول االختياري     
ستنظر ليسوتو يف التصديق على هذا الربوتوكول االختياري بعد التشاور مـع           : الرد  -٥

  .لكنها ال تلتزم مبوعد حمدد فيما يتصل هبذه التوصية. أصحاب املصلحة املعنيني

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
هبذه التوصية وستنظر يف التصديق على هذه االتفاقيـة بعـد           ترحب ليسوتو   : الرد  -٦

  .التشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني
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تضمني القوانني الوطنية أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت            -٢  
  هلا ليسوتو

تؤيد ليسوتو هذه التوصية بالنظر إىل أن دمج أحكام الـصكوك الدوليـة يف              : الرد  -٧
 الوطنية هو عملية جارية، لكنها ال تعترب نفسها ملزمة مبوعد حمدد فيما يتصل              قوانينها

ماهتا مبوجـب القـانون     ابتنفيذ التوصية؛ وتظل مع ذلك ملتزمة بإمتام عملية دمج التز         
  .الدويل يف قوانينها الوطنية

 قانون لإلجـراءات    وفيما يتصل بالقوانني ذات الصلة بقضايا االعتقال، فثمة أصالً          -٨
، وهو حيدد اإلجراءات واألساليب اليت ينبغي اتباعهـا         ١٩٨١اجلنائية واألدلة صدر يف عام      

  .إنسانية ومهينة لتفادي حاالت تعذيب املشتبه فيهم ومعاملتهم معاملة ال

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          ٢إلغاء التحفظ على املادة       -٣  
  املرأة

ال تؤيد حكومة ليسوتو هذه التوصية ألهنا تتضارب مـع القـانون العـريف              : الرد  -٩
  .وسيتطلب ذلك مشاورات واسعة وشاملة. مة القبليةاللباسوثو املتعلق بتوارث العرش والزع

وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إىل مكافحة التمييز يف حق املرأة، فليسوتو ترحب هبـا      -١٠
عضاء إىل اجلهود اليت اضطلعت هبا يف هذا الصدد، واملتمثلة يف إجراء            وتوجه اهتمام الدول األ   

 جلنة اإلصالح القانوين يف ليسوتو دراسة ترمي إىل استعراض قوانني التوارث واملرياث وفقـاً             
  .للمعايري الدولية

تنفيذ وتعديل قانون اجلرائم اجلنسية لـضمان املـساءلة  التامـة للمجـرمني         -٤  
   حقوق اإلنسان وإتاحة برامج فعالة لدمج الضحاياواالمتثال ملعايري

 أن القانون املتعلق باجلرائم اجلنـسية       حتظى هذه التوصية بتأييد ليسوتو، علماً     : الرد  -١١
 واإليـدز يف قـضايا      ة أن خيضع اجملرم الختبار فريوس نقص املناعـة البـشري          يشترط حالياً 

لقانون فيما يتعلـق بطلـب إطـالق        وينص ا . االغتصاب لتصنيف اجلرمية وحتديد جسامتها    
أما مشروع القانون املتعلق    . السراح بكفالة على حق الضحية يف أن تديل برأيها أمام احملكمة          

حبماية األطفال ورفاههم املعروض على الربملان فهو ينص على إعمال مبدأ العدالة اإلصالحية             
  .  من أجل تيسري التوفيق بني مرتكب املخالفة والضحية

 جـامع اخلـدمات     فيما يتعلق بربامج دمج الضحايا، فقد أنشأت احلكومة مركزاً        و  -١٢
ومثة .  لدعم ضحايا اإلجرام    بالضحايا الناجني من العنف املرتيل ومكتباً      خاصاً) مركز البينغ (

دراسة قيد اإلجناز تتعلق مبسألة محاية حقوق الضحايا وترمي إىل إتاحة معلومات يستفاد منها             
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وجتري جلنة اإلصالح القانوين دراسة إلتاحة معلومات يستفاد        . اية الضحايا يف سن قانون مح   
  .منها يف سن القانون املتعلق بالعنف املرتيل

  عاون مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصةتتعزيز ال  -٥  
فقد كانت حالة حقوق اإلنسان يف      . ال حتظى هذه التوصية بتأييد من ليسوتو      : الرد  -١٣

 وال تزال ليـسوتو     ٢٠٠٩ تناولته اآللية األفريقية الستعراض النظراء يف عام         عاًليسوتو موضو 
تعمل من أجل تنفيذ توصيات البعثة؛ لذا تعترب ليسوتو أن التوصية املقدمـة تنطـوي علـى                 

لكن ليسوتو ترحب بالتوصية الداعية إىل ضمان تقـدمي تقاريرهـا يف            . ازدواجية يف اجلهود  
ام الدول األطراف إىل اجلهود اليت تبذهلا من أجل الوفاء بالتزامها           وتود توجيه اهتم  . موعدها

تقدمي التقرير املتعلق باتفاقية    : ، وهي جهود تتمثل فيما يلي     بتقدمي التقارير بوصفها دولة طرفاً    
 على إعداد التقريـرين املـتعلقني       القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والعمل حالياً        

اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب،        بالعهد الدويل اخل  
  . عن التقرير الدوري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةفضالً

إلغاء ممارسة احتجاز األطفال يف مراكز تدريب القاصرين وإلغاء االعتماد عليها            -٦  
  ةكشكل من أشكال الرعاية البديل

فاسـتخدام  . ال حتظى هذه التوصية بتأييد من ليسوتو ألهنا ال تعكس الواقـع           : الرد  -١٤
مركز تدريب القاصرين يف ليسوتو يقتصر على استقبال األطفال الذين تكون هلم مشاكل مع              

  .العدالة وغريهم ممن هم معرضون خلطر ارتكاب جرائم

        


