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  قائمة بالقوانني    
  ١٩٣٥إعالن إدارة املمتلكات لعام 

  ١٩٥٩الن الزوجات واألطفال املهجورين لعام إع
  ١٩٦٧قانون الشركات لعام 

  ١٩٦٧قانون سجل حجج امللكية لعام 
  ١٩٧٠قانون الصحة العامة لعام 

  ١٩٧١قانون جنسية ليسوتو لعام 
  ١٩٧٤قانون الزواج لعام 
  ١٩٧٧لعام ) املعدلة( العامة الئحة اخلدمات

  ١٩٧٩قانون األراضي لعام 
  ١٩٨٠ألطفال لعام قانون محاية ا

  ١٩٨١قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية لعام 
  ١٩٨٩لعام ) املعدل(قانون جنسية ليسوتو 

  ١٩٩٢مرسوم مدونة العمل لعام 
  ٢٠٠١لعام ) املعدل(قانون انتخابات اجلمعية الوطنية 

  ٢٠٠٢ التعليمية لعام اتالئحة اخلدم
  ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لعام 

  ٢٠٠٤انتخابات احلكومات احمللية لعام قانون تعديالت 
  ٢٠٠٥ العامة لعام قانون اخلدمة

  ٢٠٠٦قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام 
  ٢٠٠٦احمللي لعام احلكم قانون 
  ٢٠٠٨لعام ) املعدل(والتنمية يف ليسوتو املدخرات املصرفية قانون 

  ٢٠٠٩لعام ) املعدل(قانون األجور يف مدونة العمل 
  ٢٠١٠تعليم لعام قانون ال
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  متهيد    
 ١٩٧٩ديـسمرب  / كـانون األول  ١٨يف  منذ ثالثة عقود،     ،اعتمدت اجلمعية العامة    

 باسم شرعة حقوق املـرأة      اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املعروفة أيضاً         
  .١٩٩٥وقد صدقت ليسوتو على االتفاقية يف عام . واتفاقية املرأة

للتمييز ضد املرأة، سواء     ة بتحديد مجيع العوامل واألشكال املترابطة     وتقضي االتفاقي   
معاهدة ملناهـضة    "هيوهذه االتفاقية   . كانت مؤسسية أو قانونية أو مذهبية، والقضاء عليها       

ويعين . املساواة بني اجلنسني  حتقيق  وتعزيز حقوق املرأة، عالوة على      محاية  هتدف إىل   " التمييز
أيـضاً  عدم متييز التشريعات ضد املرأة، وإمنا       ضمان  فقط  ليس  طراف  ذلك أن على الدول األ    

  .هبا يف حياهتاومتتعها مجيع الترتيبات الضرورية لكفالة حصول املرأة على املساواة اختاذ 
جهودها لوضع تقرير شـامل يعـرض       أقصى   ذلك بذلت حكومة ليسوتو      لتحقيقو  

ويربز هذا التقرير ما مت اختـاذه       . رأة وإعماهلا التحديات والتطورات املتعلقة باالعتراف حبقوق امل     
التدابري سن واعتمـاد    هذه  وتشمل  . من تدابري دستورية وقانونية وإدارية لتنفيذ أحكام االتفاقية       

ويربز التقرير كـذلك احلـواجز االجتماعيـة    . التشريعات والسياسات القطاعية الوثيقة الصلة 
املثرية للقلق  لنهوض باملساواة بني اجلنسني يف اجملاالت       والثقافية وغريها من احلواجز اليت تعوق ا      

والتقرير . واحملددة كمجاالت ذات أولوية يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة            
دليل واضح على استمرار الشراكة والتنسيق والتآزر بـني احلكومـة والـشركاء اإلمنـائيني               

  .آراء املرأة وطموحاهتا يف برامج التنمية الوطنيةانعكاس  كفالةلواملنظمات والشبكات النسائية 
قد اختذت  و.  االقتصادية والثقافية  -  باحلقوق االجتماعية  وترتبط حقوق املرأة أيضاً     

سياسـات  باعتمـاد    احلقـوق وإعماهلـا      هبذهحكومة ليسوتو خطوات صوب االعتراف      
 يف التعليم وحقـوق العمـال       واستراتيجيات ترمي إىل حتسني محاية احلق يف الصحة واحلق        

بتحقيـق   املساواة بني اجلنـسني      ونظراً الرتباط .  وغريها من احلقوق   وحقوق ذوي اإلعاقة،  
األهداف اإلمنائية الوطنية والعاملية، وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية، فإننا نأمل أن يوفر هذا 

 علـى  النساء والرجاليف اليت تؤثر التقرير مؤشرات إمنائية مفيدة بشأن القضايا ذات األولوية    
  .حد سواء
محاية احلقـوق    ، بتقدميها هلذا التقرير بوصفه أداة قيمة لتحسني       إن حكومة ليسوتو    

بأحكام االتفاقية وتطلعها إىل    إمنا تؤكد من جديد التزامها      األساسية للمرأة وتوسيع نطاقها،     
  . والنهوض هبما ليسوتوحياة ورفاه نساءحتسني احلصول على الدعم من شركائها يف 

موسيسيلي. ليثا باباك  
 رئيس الوزراء
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  موجز تنفيذي    

  مقدمة    
مـدى الـسنوات اخلمـسني       على   أخذ وضع املرأة يف ليسوتو يف التحسن تدرجيياً         
دد متزايد من النساء الاليت يشغلن مناصـب        أصبح هناك ع  ومع بداية القرن اجلديد،     . املاضية

 وهي تتحـرر  يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية        واملرأة ممثلة   . صنع القرار 
جيب مع ذلك مواجهة الواقع     ولئن كنا نشيد بتلك اإلجنازات، فإنه       .  الرجل  من سلطة  تدرجيياً

 ال تزال تواجه النعـت  أن املرأةوأن نعترف بأن حقوق املرأة ال تزال ُتنتهك و   بصورته احلالية   
بيد أن خطوات إجيابيـة     . خمتلفة يف املاضي  ليسوتو  مل تكن أحوال    و. الثقايفوالوصم  بالدونية  

ومع منو الوعي العام بـالتمييز ضـد        . قد اختذت، وال تزال ُتتخذ تدرجيياً لعالج هذه احلالة        
ببناء التزاماً ثابتاً ليسوتو ولذا التزمت املرأة، تنمو املطالبة بإجراءات للقضاء على ذلك التمييز،        

  . إىل القضاء على ذلك التمييز وكفالة متتع املرأة الكامل حبقوقهاإطار شامل يهدف
ورغبة من ليسوتو يف التدليل على عزمها السياسي على النهوض باحلقوق األساسية              

 على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٩٩٥للمرأة ومحايتها، فقد صدقت يف عام       
ام هذه االتفاقية وتنفيذها، وأبـدت اسـتعدادها        ضد املرأة، ومن مث التزمت باالمتثال ألحك      

 بشأن وراثـة    ٢تحفظ على املادة    الومع ذلك فقد صدقت ليسوتو على االتفاقية مع         . لذلك
  .العرش ورئاسة القبائل

للتقرير األويل للدولة الطرف وتقاريرهـا الدوريـة الثـاين          هو جتميع   هذا التقرير   و  
 ويلقي التقرير الضوء على التدابري الدستورية والتشريعية        .والثالث والرابع بشأن تنفيذ االتفاقية    

كما حيلـل   . ليسوتو إلنفاذ أحكام االتفاقية وحتديد التقدم يف تنفيذها       اليت اعتمدهتا   واإلدارية  
 لتأخر  وإدراكاً. العوامل والصعوبات اليت تعيق االحترام الكامل اللتزامات االتفاقية وتنفيذها        

ستعداد ليسوتو لالمتثال اللتزاماهتـا     ال  تأكيداً ميثل فإن هذا التقرير     ليسوتو بتقدمي تقاريرها،  
التقرير فرصة هامة للقيام بتحليـل      إعداد  ثل  ميو. الدولية، وال سيما يف إطار حقوق اإلنسان      

واطن الضعف والقصور، عالوة على االعتراف      واالعتراف مب ألحوال املرأة يف ليسوتو،     نقدي  
  .حقوق املرأة يف حتسني احملرزبالتقدم 

  والزواجبامللكية الوضع القانوين للمرأة فيما يتعلق     
تعترف ليسوتو بالنظام القانوين الثنائي الذي يتعايش يف إطـاره القـانون العـريف                

وعلى . وليسوتو جمتمع أبوي يقوم على العادات واألمناط الثقافية واالجتماعية        . والقانون العام 
لنساء املتزوجات يف ليسوتو يعاملن يف العـادة علـى أهنـن            سبيل املثال ال احلصر، كانت ا     

وكان ذلك يعين أن لألزواج سلطة وسـيطرة        . قاصرات، ومن مث خيضعن لسلطة أزواجهن     



CEDAW/C/LSO/1-4 

7 GE.10-44712 

وكان هذا االختالل جيعل من الزوجات قاصرات ليس هلن         . املشتركةامللكية  حصريتني على   
 عن ذلك، كن حيرمن يف      وفضالً. ملكأي حق يف املثول أمام احملاكم، وال أهلية للتعاقد والت         

العادة من احلق يف املطالبة بالوصاية على أطفاهلن وينظر إليهن على أهنن غري صاحلات لتـويل               
  .مناصب صنع القرارات اهلامة

 حتسينات يف اإلطار القانوين ململكة ليـسوتو لـدعم احلقـوق            أدخلتومع ذلك،     
سن قوانني  بوسائل منها   متكني املرأة   اليت تعترض   ة   احلواجز اهلام  والتغلب على القانونية للمرأة   

قانون اجلرائم اجلنسية   :  على سبيل املثال   القواننيوتشمل هذه   . هتدف إىل محاية حقوق املرأة    
         للمتـزوجني وقانون األهليـة القانونيـة      الزوج لزوجته،    الذي جيرم اغتصاب     ٢٠٠٣لعام  
املـشاركة يف األمـوال،     يف حالة   رأة املتزوجة   املصفة القاصر عن    ، الذي يزيل    ٢٠٠٦لعام  

أنـه اسـتبعاد أو     بالتمييز يف مكان العمل     يعرف  ، الذي   ١٩٩٢ومرسوم مدونة العمل لعام     
قوانني العمل مدونة يف جور األاجلنس أو احلالة الزواجية أو الدين، وقانون على أساس تفضيل 

 يف قطاعـات    ة األجر للعامالت   إجازة أمومة مدفوع   ، الذي ينص على   ٢٠٠٩لعام  ) املعدل(
  . ضمن مجلة أمورصنع املالبس والنسيج واجللود،

زال هناك حاجة إىل الكثري من التعديالت يف القـوانني          تورغم تلك التحسينات، ال       
.  يف هذا اجملال   تقدم كبري وسريع  وقد أُحرز   . الوطنية من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة       

  .التقدم يف القضاء على التمييز ضد املرأة يف أقرب وقت مستطاعوتتواصل اجلهود الستكمال 

  املرأة والتعليم    
        متوسـط  مقابـل     يف املائة  ٨٣معرفة القراءة والكتابة يف ليسوتو زهاء       معدل  بلغ  ي  

معدل صل  يو). ٢٠٠٤اليونسكو،  (يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى       يف املائة    ٦٢,٤يبلغ  
 التكافؤ بني  مستوى وقد جتاوزت ليسوتو     . يف املائة  ٩٣تابة بني اإلناث إىل     معرفة القراءة والك  

 يف املائة   ٨٢حيث بلغ املعدل يف هذا اجملال       احلصول على التعليم االبتدائي،     جمال  اجلنسني يف   
 . يف املائة  ٨٠ذلك التعليم بني الفتيات     وبلغ معدل إمتام    ؛  البننيبني   يف املائة    ٧٥ات و بنبني ال 

 الـذي  ٢٠١٠ قانون التعليم لعـام  ، سنت احلكومةالفرص التعليمية االلتزام بزيادة    إلظهارو
  .ينص على جمانية وإلزامية التعليم

  لى نوع اجلنسع قائمالعنف ال    
ن قانون اجلرائم اجلنسية بغرض مكافحة العنف القائم على نوع          كما سبق ذكره سُ     
اجلنسية وجيرم على وجه اخلصوص     ائم  للجرعلى جزاءات مالئمة    هذا القانون   ينص  واجلنس،  

كما أنشأت حكومة ليسوتو وحدة محايـة الطفـل واحلمايـة           .  يف إطار الزواج   االغتصاب
 لتوفري محاية متكاملة للناجني     خدمات شامالً الشرطة الراكبة، ومركز    جهاز  اجلنسانية داخل   
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خطـة  ووطنية  وباإلضافة إىل ذلك، مت وضع خطة عمل        . من العنف القائم على نوع اجلنس     
تنسيق إلهناء العنف القائم على نوع اجلنس، عالوة على خط هاتف ملساعدة األطفال بدعم              
من صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف ومنظمـات            

 أن حكومة ليسوتو تبذل الكثري من اجلهود لتيـسري          ومن اجلدير بالذكر أيضاً   . اجملتمع املدين 
  .قانون للعنف املرتيلمشروع صياغة 

  املرأة والصحة    
من الشواغل الرئيسية يف ليسوتو انتشار فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، مبا هلما     

 عاجلة تلك املشكلة،  ملو. ثقافيةالجتماعية و العوامل ا المن تأثري غري متناسب على املرأة بسبب        
ن فـريوس نقـص     تشمل السياسة الوطنية بشأ   فعالة متقدمة    برامج   وضعت حكومة ليسوتو  

وطنية بشأن النساء والفتيات وفريوس نقـص املناعـة     العمل  الواإليدز وخطة    املناعة البشري 
 كما مت إنشاء جلنة اإليدز الوطنية وجيري تدعيمها حالياً        . ٢٠١٠-٢٠٠٧البشرية واإليدز،   

   .لكي تكون أكثر فعالية
 املرتفعـة   هاتوفيات األم معدل  تعلقة باملرأة   ومن بني الشواغل الصحية األخرى امل       

وقد اعتمدت احلكومة برامج لألمومة . مولود حي ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل ٩٧٠  بقدر  الذي ي 
ـ سرعة احلد من وفيات األمومة مبا بكفل عدم وفاة أي امرأة أثناء             لاآلمنة ومحالت    . والدةال
  . احملدداف اإلمنائية لأللفية يف الوقت من اجلهود املبذولة للوصول إىل األهدويعترب ذلك جزءاً

  االجتار بالبشر    
والنـساء  . مسألة االجتار الـدويل بالبـشر     وإن كان مستتر، هو     ،  مثة شاغل آخر    

األمـم  وقد صدقت ليسوتو على بروتوكـول       . جتارهلذا اال معرضات على وجه اخلصوص     
بالفعـل  واملعاقبة عليه ومت    وقمعه   باألشخاص وخباصة النساء واألطفال،   نع االجتار   املتحدة مل 

وضع مشروع قانون ملعاجلة هذه احلالة يف صورته النهائية ومن املنتظر أن تقـوم احلكومـة                
ومع ذلك، ال يزال يتعني سن قانون يعاجل هـذه          . وتتخذ بشأنه إجراءات سريعة    .بالنظر فيه 

االجتـار  حكومة ليسوتو بنشاط يف مكافحة تساهم ومن ناحية أخرى،  . القضية بوجه خاص  
يف صياغة خطـة العمـل االسـتراتيجية      باملشاركة   اإلقليمي والدويل    ينديبالبشر على الصع  

العشرية للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة االجتـار بالبـشر، وخباصـة النـساء              
  .واألطفال



CEDAW/C/LSO/1-4 

9 GE.10-44712 

   املرأة يف احلياة السياسية    
عقد األخري، رغم أن املـساواة   يف الكبريحتسن حال املرأة يف اجملال السياسي بشكل       

وقد وضعت احلكومة، هبدف حتقيـق املـساواة        .  مل تتحقق بالكامل بعد    بني الرجل واملرأة  
        التنميـة للـشؤون اجلنـسانية و    الفعلية يف املشاركة السياسية على الصعيد الوطين، سياسة         

ملـرأة يف احليـاة     اليت توفر مبادئ توجيهية هتدف إىل متكـني ا        هي السياسة   ، و ٢٠٠٣لعام  
 ٢٠٠٦ يف عام    ٥٠/٥٠ عن ذلك، استهلت محلة      وفضالً. السياسية ويف مناصب صنع القرار    

وعلى الصعيد اإلقليمي، وقعـت     . من أجل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف اجملاالت السياسية        
      التنميـة يف   نـوع اجلـنس و    ليسوتو على إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن         

 يف املائة هدفاً ينبغي بلوغه فيما يتعلق بتقلد النساء ملناصب           ٣٠ الذي حيدد نسبة     ١٩٩٧عام  
، واإلعالن الرمسي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا الـذي           ٢٠٠٥صنع القرار يف عام     

، وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن       ٢٠٠٤أصدره االحتاد األفريقي لعام     
  .٢٠٠٩، والسياسة اجلنسانية لالحتاد األفريقي لعام ٢٠٠٨التنمية يف عام  اجلنس ونوع

بفعل قانون انتخـاب اجلمعيـة الوطنيـة        احلياة السياسية   املرأة يف   وضع  وقد تعزز     
 خيـصص و. ٢٠٠٤لعـام   ) املعدل( وقانون انتخاب احلكومات احمللية      ٢٠٠١لعام  ) املعدل(

ونتيجة لذلك، تشغل املرأة يف الوقت      . ومات احمللية للنساء  ، ثلث مناصب احلك   ريالقانون األخ 
  .من املناصب على صعيد احلكم احمللي يف املائة ٥٢,٨الراهن 

: ، كانت مشاركة املرأة يف مناصب صنع القرار على النحو التـايل           ٢٠٠٩ويف عام     
؛  يف املائة  ٢٣,٨؛ واألمناء الرئيسيون     يف املائة  ٦٠: ؛ ومساعدو الوزراء   يف املائة  ٣٣: الوزراء

، تشغل امرأة   ء ويف القضا  . يف املائة  ٤٨؛ واملديرون    يف املائة  ١٦,٦: ونواب األمناء الرئيسيني  
  . يف املائة٦٥,٢ ءمنصب مسجل احملكمة العليا، ويبلغ متثيل اإلناث يف القضا

 رئيس ديوان احملاسبة  رئيس الربملان ومفوض الشرطة و    وظائف  ومن اجلدير بالذكر أن       
  .نساءكلها تشغلها  جلنة االنتخابات املستقلة واملدير العام للصحة واملسجل العام ورئيس

  اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد املرأة    
ومن بـني تلـك     . العديد من اآلليات حلماية حقوق املرأة     عموماً  وضعت احلكومة     

 الـشواغل    من أجل تـضمني    ٢٠١٠-٢٠٠٨اآلليات، مت وضع مشرع خطة تنفيذ للفترة        
التنميـة  الشؤون اجلنسانية و  اجلنسانية يف صلب اهتمامات خمتلف القطاعات يف إطار سياسة          

ونتيجة لذلك، مت إنشاء حلقات االتصال اجلنسانية واللجنة التقنيـة          . ٢٠٠٣لعام  املذكورة  
  .اجلنسانية واملنتدى اجلنساين من أجل تنفيذ اخلطة بفعاليةاملعنية بالقضايا 

جلنـة  : اآلليات التالية لتحسني أحوال املرأة يف ليـسوتو       أنشئت  ذلك،   عن   وفضالً  
 بوالية استعراض القوانني مبا يتفق مع حقوق اإلنسان         كلفتإصالح القوانني يف ليسوتو اليت      
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وحرياته األساسية؛ ووحدة املساعدة القانونية اليت تقدم خدمات املساعدة القانونية للسكان           
املساواة بـني اجلنـسني يف   وبرنامج التدريب والتوعية بشأن    نساء؛  األصليني وغالبيتهم من ال   

وبرنامج األمومة اآلمنة الذي يهـدف      املمولة من حساب حتديات األلفية      احلقوق االقتصادية   
إىل احلد من عدد الوفيات واألمراض املصاحبة للحمل والوالدة؛ وبرنـامج رعايـة صـحة               

 يف ائتمان الشباببقضايا الصحة اإلجنابية؛ ومبادرة توعية الفتيات  املراهقات الذي يهدف إىل     
إيرادات األسر املعيشية من خالل تيسري قيام الشباب باالسـتثمار يف أنـشطة        لزيادة  ليسوتو  

  .مدرة للدخل؛ وبرنامج تنمية روح املبادرة لدى النساء واملساواة بني اجلنسني
  .١٩٩٨وقد أنشئت وزارة خمصصة للشؤون اجلنسانية يف عام   

  خامتة    
، اختذت ليسوتو، من خالل سن القوانني واعتماد الـسياسات والـربامج،            وختاماً  

إذا كان من املهم    غري أنه   . بقوةخطوات لالعتراف حبقوق املرأة ومكافحة التمييز ضد املرأة         
ورغم االعتـراف   .  املقبلة ال يقل أمهية    بضخامة املهمة الوعي  حتقق من تقدم، فإن     إدراك ما   

 . ما زاال مـستمرين املستويات، فإن وضع املرأة الثانوي وقهرها    مجيع  قوق املرأة على    حبالعام  
تكـرر  املساواة الكاملة بني الرجـل واملـرأة،        وحتقيق  ضرورة حتسني هذه احلالة     وتسليماً ب 
  اإلعراب عن التزامها باالمتثال ألحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            احلكومة  
  .ضد املرأة
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  معلومات أساسية    

  اجلغرافيا    
وهي حماطة من مجيع النواحي جبمهورية جنـوب        . تقع ليسوتو يف اجلنوب األفريقي      -١

       ويبلغ عـدد سـكاهنا زهـاء         مربعاً كيلومتراً ٣٠ ٥٥٥أفريقيا؛ وتغطي مساحة تبلغ زهاء      
  . نسمةمليوين

   الدميوغرافيةاخلصائص    

  السكان    
تبلغ نسبة  و.  نسمة ، زهاء مليوين  ٢٠٠٦ لتعداد عام    وفقاًسكان ليسوتو،   عدد   يبلغ  -٢

  . يف املائة٥١,٤ونسبة اإلناث  يف املائة ٤٨,٦الذكور 

  السكان حبسب العمرتوزيع     
مـن   يف املائة    ٣٩,٥بلغ  ت ٢٠٠٣يف عام   عاماً   ١٥  سن  الذكور دون  نسبة تكان  -٣

مـن   يف املائة    ٣٧,٦بلغ  عاماً ت  ١٥  سن دوننسبة اإلناث    توكان. جمموع السكان الذكور  
 يف  ٣٥بلـغ   ت ٢٠٠٦يف عام   سنة   ١٥ الذكور دون وكانت نسبة   . جمموع السكان اإلناث  

 يف املائـة    ٣٢,٥تبلغ   سنة   ١٥ دوننسبة اإلناث    توكان .من جمموع السكان الذكور   املائة  
  .من السكان اإلناث

جممـوع  مـن    يف املائة    ٣,٣ سنة يشكلون يف نفس السنة       ٦٥وكان الذكور فوق      -٤
  .من السكان يف املائة ٤,٤ سنة تبلغ ٦٥ فوق اإلناثوكانت نسبة . السكان

الـسكان  جمموع من  يف املائة    ٢٣ ميثلون   ٢٠٠٦وكان سكان احلضر يف تعداد عام         -٥
 يف املائة   ٣٦بنحو  زيادة  حدوث   ذلك   يعينو. ١٩٩٦يف عام    يف املائة    ١٧مقابل نسبة تناهز    

  . سنوات الفاصلة١٠  لايف عدد سكان احلضر خالل فترة 
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  ١ل الشك
  ١٩٩٦اهلرم السكاين لليسوتو يف عام 
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  ١اجلدول 
   ٢٠٠٦و ١٩٩٦ – اجلنسوالنسبة املئوية لتوزيع أرباب األسر املعيشية حبسب العمر 

  ٢٠٠٦  ١٩٩٦  
  )يف املائة (إناث )يف املائة (ذكور )يف املائة (إناث  )يف املائة (رذكو   العمريةالفئة
  ٣٧,٣  ٦٢,٧  ٣٩,٥  ٦٠,٥   سنة٢٥<
  ٢٥,٦  ٧٤,٤  ١٩,٣  ٨٠,٧   سنة٤٤-٢٥
  ٣٦,٣  ٦٣,٧  ٣٠,٣  ٦٩,٧   سنة٦٤-٤٥
  ٥٤,٨  ٤٥,٢  ٤٥,٢  ٥٤,٨  سنة+ ٦٥

  ٣٥,٣  ٦٤,٧  ٢٩,٤  ٧٠,٦  املتوسط العام
          
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ١٩٩٦  

          ملتوقع عند الوالدةالعمر ا
  ٤٦,٣  ٤١,٢  -  ٥٩,٠  كال اجلنسني

  -  ٣٩,٧  ٤٨,٧  ٥٨,٦  ذكور
  -  ٤٢,٩  ٥٦,٣  ٦٠,٢  إناث

          
  عـمعـدل وفيـات الرض

  )مولود حي ١ ٠٠٠لكل (
        

  ٩٤,٠  ٨١  ٧٤    كال اجلنسني
  ١٠٢,٥  ٨٨  ٧٧    ذكور
  ٨٣,٩  ٧٣  ٧٠    إناث

  ٣,٨  ٨٥  -    حضريون
  ٩٠,٨  ٥٨  -    ريفيون

          
  دل وفيـات األمومـةـمع
  ) مولود حي١ ٠٠٠لكل (

  ٦٥٩  ٧٥٢  ٤٩٥  

  ٣,٥  ٤,٢  ٤,١    معدل اخلصوبة اإلمجايل  

   االقتصادية والثقافية- املؤشرات االجتماعية    
 ١ ٠٦٠بنحـو   ) بطريقة أطلس (اإلمجايل  الدخل القومي   الفرد من   نصيب  متوسط  قدر    
  . من دوالرات الواليات املتحدةدوالراً

        يف يف املائـة     ٤,٦ ينـاهز  متوسط النمو السنوي يف الناتج احمللي اإلمجـايل          كانو  -٦
        وكانـت الـصناعة   . ٢٠٠٨-١٩٩٨الفتـرة   يف   يف املائة    ٣,٧، و ١٩٩٨-١٩٨٨الفترة  
         يف حـني كانـت اخلـدمات       ٢٠٠٨من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام        يف املائة    ٣٥تشكل  
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وكانت احتياطيـات   ). البنك الدويل : املصدر(فقط   يف املائة    ٧راعة  والز يف املائة    ٥٨تشكل  
          شـهر يف    ٧,٩ وتغطـي    ٢٠٠٨ شهر من الـواردات يف عـام         ٨,٥النقد األجنيب تغطي    

ولدى ليسوتو  . ٢٠٠٩ يف عام    ٧,٢وكان متوسط معدل التضخم يبلغ حوايل       . ٢٠٠٩عام  
 من بني البلـدان الفقـرية املثقلـة         يستهي ل  اخلارجية ميكن حتمله، و    املديونيةمستوى من   

  . االنضباط املايل على الدوامهي حترص علىو. بالديون

  معدل البطالة    
وقـد عـاىن    .  من جراء األزمة املالية واالقتصادية العاملية      كان معدل البطالة مرتفعاً     -٧

ة نتيجة  الصادرات من املصنوعات، ضربة موجع    معتمداً على    اقتصاد ليسوتو، لكونه اقتصاداً   
  : على النحو التايل٢٠٠٨ البطالة يف عام ت معدالتقدرو. تلك األزمة العاملية

  إناث  ذكور  كال اجلنسني  
  ٢٤,٦  ٢١,٢  ٢٢,٧  ليسوتو

  ٢٣,١  ٢٠,٨  ٢٢,٠  يف احلضر
  ٢٥,٣  ٢١,٣  ٢٣,٠  يف الريف

   بالقراء والكتابةاإلملاممعدل     
 يف املائـة    ٨٢ يبلغ حوايل    ٢٠٠٦ عام    البالغني بالقراءة والكتابة يف    إملامكان معدل     -٨

  : على النحو التايلمفصالً

  إناث  ذكور  
  ٩٠,٣  ٧٣,٧  الذي أبلغه املعنيون أنفسهم والكتابة اإلملام بالقراءة معدل

  ٥٢,٤  ٣٦,٥  إكمال املدرسة االبتدائية

  . يف املائة٨٤,٥ إىل ٢٠٠٨ويقدر أن هذا املعدل قد ارتفع يف عام   

  القانويناإلطار السياسي و    

  يسياسالنظام ال    
 تشرين  ٤وقد حصلت على استقالهلا من بريطانيا يف        . ليسوتو دولة ملكية دستورية     -٩

وبغيـة  . ورئيس احلكومة هو رئيس الوزراء    . وامللك هو رأس الدولة   . ١٩٦٦أكتوبر  /األول
ـ              رع كفالة الفصل بني السلطات عالوة على وجود الضوابط والتوازنات، فإن هناك ثالثة أف
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 وقد اتبعت ليـسوتو  .والفرع التشريعي والفرع القضائيللحكومة، أال وهي الفرع التنفيذي   
وقد كفـل   . التمثيل النسيب االنتخاب ب  و باألغلبية جيمع بني منوذجي االنتخاب       انتخابياً نظاماً

يب تمثيل النسالونتيجة لذلك، استخدمت ليسوتو منوذج .  مشوالًذلك وجود مجعية وطنية أكثر
وجترى االنتخابات جلنة انتخابيـة     . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢ يف االنتخابات العامة يف عامي       ختلطامل

وحيـق  . ١٩٩٣عام   وُيدعى مراقبون إقليميون ودوليون يف كل انتخابات عامة منذ        . مستقلة
  .أن يديل بصوتهفأكثر  سنة ١٨لكل من بلغ من العمر 

  النظام القانوين    
وعادات ) القانون العام( القانون اهلولندي الروماين :لدى ليسوتو نظام قانوين مزدوج   -١٠

تكـون   يف الصحة شريطة أن   هذان النظامان القانونيان    يتساوى  و). القانون العريف (باسوتو  
بيد أنه ال ميكن تطبيق النظامني بشكل متزامن يف         . لقانون التشريعي ليف حالة التضارب    الغلبة  

  .حالة معينة

  النظام امللكي    
 على أن تتوىل مجعية رؤساء القبائل       ١٩٩٣ من دستور ليسوتو لعام      ٤٥ادة  تنص امل   -١١

  . للقانون العريف لليسوتو إذا ما تويف سلفه أو إذا ما شغر منصب امللكتسمية امللك وفقاً

  السلطة التنفيذية    
رس ا من دستور ليسوتو على أن تناط السلطة التنفيذية بامللك الذي مي   ٨٦تنص املادة     -١٢

وميـارس امللـك هـذا      .  احلكومية أو املسؤولني احلكوميني     من خالل السلطة   لسلطةتلك ا 
  . من الدستور٩٢ للمادة جملس الوزراء وفقاًمبشورة من االختصاص 

الفـائز  حلزب  ارئيس  هو   للحكومة،   ويتعني أن يكون رئيس الوزراء، بوصفه رئيساً        -١٣
م امللك بتعيينه بناء على مـشورة جملـس         ويقو. اجلمعية الوطنية بعد االنتخابات   يف  غلبية  األب

  .الدولة
 ويقوم. ال يقل عددهم عن سبعة وزراء     آخرون  رئيس الوزراء ووزراء    لهناك نائب   و  -١٤

امللك بتعيني الوزراء من بني أعضاء اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ بناء على مشورة رئـيس     
  .وزيراً) ١٨(ويوجد يف الوقت الراهن مثانية عشر . الوزراء
. يشكل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومجيع الوزراء اآلخرين جملس الوزراء          و  -١٥

.  السياسات احلكومية والشؤون اليومية للدولةإدارةوتتمثل الوظيفة الرئيسية جمللس الوزراء يف  
  . مجاعية أمام الربملانمسؤوليةوجملس الوزراء مسؤول 
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  الربملان    
ويتكون برملان ليسوتو من غرفتني     . مستقل عن احلكومة  لدى ليسوتو فرع تشريعي       -١٦

. األدىناجمللـس    األعلى واجلمعية الوطنية بوصفها      اجمللسويتألف من جملس الشيوخ بوصفه      
  من رؤساء القبائل وأحد عشر عضواً      عضواً) ٢٢(ويتألف جملس الشيوخ من اثنني وعشرين       

  .آخرين يعينهم امللك بناء على مشورة جملس الدولة
ويـتم انتخـاب    .  منتخباً عضواً) ١٢٠(تتألف اجلمعية الوطنية من مائة وعشرين       و  -١٧

من خـالل   ) ٤٠(منهم باالنتخاب املباشر من الدوائر وُينتخب أربعون آخرون         ) ٨٠(مثانني  
  .ومن هنا الطابع الشامل والتشاركي للدميقراطية يف ليسوتو. التمثيل النسيب

  السلطة القضائية    
وتتألف السلطة القضائية من حمكمة االستئناف؛      . و سلطة قضائية مستقلة   لدى ليسوت   -١٨

يف احملـددة   قضائية  الوظيفة  المتارس  اليت  تخصصة  املاكم  احملزئية و اجلاكم  احملواحملكمة العليا، و  
  . الدستور

للدستور فقط  ختضع  إمنا  ي تدخل و  ألالسلطة القضائية يف أدائها لوظائفها      ال ختضع   و  -١٩
متكن السلطة القضائية مـن     اليت  ساعدة  املويقدم الفرع التنفيذي للحكومة     . آخروأي قانون   

وحتترم السلطة التنفيذية والـسلطة التـشريعية       . محاية استقالهلا ونزاهتها وكرامتها وفعاليتها    
وتفصل السلطة القضائية   . وتراعيان استقالل السلطة القضائية على حنو ما ينص عليه الدستور         

كما تنعقـد احملكمـة   .  للقانونعروضة عليها برتاهة وباالستناد إىل احلقائق وفقاً     يف األمور امل  
أخـرى  مـسائل   املتعلقة حبقوق اإلنـسان وأي      للنظر يف املسائل    العليا كمحكمة دستورية    

  . لدستور ليسوتوتستدعي تفسرياً

  اجلزء األول    

  ١املادة     
أي تفرقـة أو اسـتبعاد      " ملـرأة التمييز ضد ا  "ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح        -٢٠
تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحبـاط االعتـراف                 أو

للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            
 احلقوق وممارستها هلا، والثقافية والدينية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه

  .بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل
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  التدابري الدستورية    

  احلريات األساسية    
 من دستور ليسوتو، فإن حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية          ٤وفقاً ألحكام املادة      -٢١

ته أو أصله الوطين أو االجتماعي،      مضمونة لكل فرد مهما كان عرقه أو لونه أو جنسه أو لغ           
وأحكـام  . أو امللكية، أو مولده، أو أي وضع آخر، مبا يف ذلك احلق يف التحرر من التمييز               

  .املادة اخلاصة باحلريات األساسية تلزم كل من املسؤولني العموميني واألشخاص العاديني

  التحرر من التمييز    
نص على أنه ال جيوز ألي قانون أن ينص علـى            التحرر من التمييز وت    ١٨تعاجل املادة     -٢٢

حكم متييزي وأنه ال جيوز للمسؤولني العموميني أن يعمدوا، عند أدائهم لواجبـاهتم مبقتـضى               
وحدد الدستور التمييز على أنه تقدمي معاملـة        . القانون، إىل معاملة أي شخص بطريقة متييزية      

 نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي         خمتلفة ألشخاص خمتلفني على أساس العرق أو اللون أو        
  .السياسي أو خالفه، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو امللكية، أو املولد، أو أي وضع آخر

ومن اجلدير باملالحظة أن مبدأ عدم التمييز ال يسري على القوانني املتصلة بـالتبين                -٢٣
أو الوفاة، أو أي أمور أخرى تـدخل يف  الزواج أو الطالق أو الدفن أو أيلولة املمتلكات،    أو

كما ال يسري املبدأ حيثما حيكم القانون العريف لليـسوتو          . أحكام قانون األحوال الشخصية   
  .)١(األطراف املعنية

  املرأةضد العنف القائم على نوع اجلنس ممارسة تأثري     
بيـد أن هـذه     .  التمييز الذي حيدث يف النطاق املرتيل أو اخلاص        ١٨ال تعاجل املادة      -٢٤

 وقانون ٢٠٠٦الثغرة تعاجلها التشريعات احلديثة، مثل قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام        
ويتجلى العنف ضد املرأة، الذي يعترب أيضاً متييزاً جنـسانياً، يف  . ٢٠٠٣اجلرائم اجلنسية لعام  

، أطـر   "دابري التـشريعية  الت"وترد أدناه، يف الفرع املعنون      . أغلب األحوال يف النطاق املرتيل    
  . التشريعات والسياسات اجلديدة املنشأة ملعاجلة الثغرات والتحديات يف هذا الصدد

 من الدستور مبادئ سياسة الدولة اليت تعطي احلكومة سلطة وضع         ٢٥وُتفصل املادة     -٢٥
  .القوانني والسياسات للنهوض باملساواة وعدم التمييز

  تشريعيةالتدابري ال    
يع احلكومة، من الناحية العملية، أن تستخدم التعريف الدستوري للتمييز ضد           تستط  -٢٦

املرأة كأساس لصياغة صكوك قانونية وقوانني تكفل متتع املرأة حبقوق مساوية حلقوق الرجل،             
__________ 

 .من دستور ليسوتو) ج)(٤(١٨املادة  )١(
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 الـذي   ١٩٩٢ومن األمثلة على ذلك مرسوم مدونة العمل لـسنة          . وعدم تعرضها للتمييز  
يز مبا يتفق مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد             ُتكَرس مواد منه لتعريف التمي    

التمييز يف مكان العمل بأنه أي متييز أو استبعاد أو تفضيل قـائم             ) ١(٥وتعرف املادة   . املرأة
على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو احلالة الزواجية أو الدين أو الرأي السياسي أو                 

جتماعي، مما يترتب عليه إبطال أو إضعاف املساواة يف الفـرص          االنتماء الوطين أو األصل اال    
  .مأو املعاملة يف جمال االستخدا

 محاية من العنف اجلنسي وسبالً لالنتصاف ٢٠٠٣ويقدم قانون اجلرائم اجلنسية لعام        -٢٧
. وجيرم هذا القانون بوجه خاص االغتصاب الزواجي يف إطار املالبسات املنصوص عليها   . منه

  .ذلك خطوة هامة إىل األمام، حيث مل يكن القانون يعترف هبذه اجلرمية سابقاًويعترب 
 وضع القاصر بالنسبة للمـرأة      ٢٠٠٦ويلغي قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام         -٢٨

املتزوجة يف حالة امللكية املشتركة ومينحها وضعاً مساوياً لوضـع الرجـل أمـام القـانون                
  .تصاديةيتعلق بالتنمية االق فيما
ومع ذلك، مثة أحكام يف القانون العـريف لليـسوتو، ممثلـة بقـوانني لريوثـويل                                -٢٩

)Laws of Lerotholi(وتتعلق تلك القوانني مبمارسات . ، ميكن تفسريها على أهنا هتمش املرأة
ملدونـة  بيد أن ا  . اإلرث، حيث يكون الوارث من الناحية التقليدية هو أول ابن يولد لألسرة           

 الذين ميارسون أساليب احلياة التقليديـة بـصرامة،         )Basotho" (باسوثو"تنطبق على أهايل    
الـذي  ) الـذكر (وحتمي أفراد اجملتمع اإلناث بإعطاء املسؤولية عن الرعاية واحلماية للوارث          

  .يتوىل توفري الغذاء والكساء واملأوى للنساء

  داريةاإلتدابري ال    
 إىل أن حكومة ليسوتو تطمح إىل       ٢٠٠٣ اجلنسانية والتنمية لعام     تشري سياسة الشؤون    -٣٠

أمة ترى يف النساء والرجال والفتيات والفتيان شركاء متساوين، استناداً إىل مبادئ          "إقامة دعائم   
املشاركة املتساوية يف التنمية وعدم التمييز ومتكني النـساء والرجـال والفتيـات والـصبيان               

ة، هبذه الطريقة، إىل تنفيذ أحكام دستور ليسوتو اليت تنص على أن            وتسعى السياس ". املهمشني
تتبع ليسوتو سياسات هتدف إىل النهوض باجملتمع يقوم على حتقيق املساواة والعدالـة جلميـع               "

الرجال والنـساء   "اليت تنص على أن     " ٢٠٢٠رؤية عام   "، و "املواطنني بغض النظر عن اجلنس    
  ". نون؛ وُيمنحون فرصاً متساوية يف مجيع مناحي احلياةوذوو اإلعاقة متساوون أمام القا

وتقدم سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية كذلك حتليالً هاماً ألحوال املرأة يف ليسوتو              -٣١
  :وتلقي الضوء على االجتاهات الرئيسية التالية

لدى ليسوتو نسبة أعلى من النساء املتعلمات عن الرجال املتعلمني، ومعدل معرفـة              •
.  يف املائة٩٤ يف املائة، ويعتقد أهنا ارتفعت إىل        ٩٣إلناث فيها القراءة والكتابة تبلغ      ا

 وهي تبلغ ضعف املتوسط األفريقي؛
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فيما يتعلق بتهميش املرأة، متت املوافقة على نصوص تشريعية رئيـسية مـن أجـل                •
، ١٩٦٧ومن األمثلة على ذلك قانون سجِل حجج امللكية لعام          . املرأة ومحايتها  متكني

 ٢٠٠٦الذي مت تعديل أوجه معينة منه بواسطة قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام             
حبيث مل تعد النساء املتزوجات يف حالة املشاركة يف األموال يف وضع القاصر الـذي               

 حيق له املثول أمام احملكمة؛ ال

وتشعر سياسة  . ية الثقافية مل جتاري اإلجنازات القانون     -بيد أن األعراف االجتماعية      •
الشؤون اجلنسانية والتنمية إىل أن األدوار والقوالب النمطية اجلنسانية ال تزال ُتيَسر            
بواسطة السلطة األبوية، وهو نظام يستند إىل عقيدة تدعم وتربر إخـضاع املـرأة              
للرجل، وتنظم العالقات بينهما وتسمح للرجل بأن يتحكم يف املرأة مـن خـالل              

وبالتايل فإن تغيري اجملتمع يعترب حتـدياً طويـل         . ية والتهديد بالعنف  اإلعالة االقتصاد 
ويعين ذلك أن وترية تطور التقاليد االجتماعية هي اليت حتدد          . األجل جيري مواجهته  

 وترية اجلهود املبذولة للوفاء باألهداف املرسومة؛

أعـضاء   يف املائة من     ٢٦، كان   ٢٠٠٧ويف االنتخابات العامة اليت أجريت يف عام         •
 يف املائة املنصوص عليها     ٥٠وهذا الرقم يقل عن نسبة      . الربملان املنتخبني من النساء   

 بشأن املساواة بـني اجلنـسني يف        ٢٠٠٤يف اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي لعام       
وعلـى مـستوى   . أفريقيا، عالوة على إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي   

 يف املائة من مستشاري اجملتمعات احمللية ٥٢,٨نساء ميثلن احلكومات احمللية، كانت ال  
 .٢٠٠٥املنتخبني يف انتخابات احلكم احمللي يف عام 

  ٢املادة     

  ٢التحفظ على املادة     
يعترف دستور ليسوتو بالقانون العريف يف املسائل املتصلة بوراثة عرش مملكة ليسوتو              -٣٢

  .ل بقانون األحوال الشخصيةووراثة رئاسة القبائل، عالوة على ما يتص
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         ٢وقدمت ليسوتو حتفظاً على املادة        -٣٣
 ١٩٩٥أغسطس  /وينص بيان احلكومة بشأن حتفظها عند التصديق على االتفاقية يف آب          . املرأة

  :على ما يلي
ل تعارضـها مـع      يف حـا   ٢ال تعترب حكومة مملكة ليسوتو نفسها ملزمة باملادة         "

النصوص الدستورية لليسوتو بشأن وراثة عرش مملكة ليسوتو والقانون املتعلق بوراثة           
أي من التزاماهتا    مرهون بشرط عدم اعتبار      تصديق حكومة ليسوتو  و. رئاسة القبائل 

  .دينيةاً شؤون يشمل منها،) ه(٢مبوجب االتفاقية، وخباصة املادة 
 تعلن أهنا لن تتخذ أي تدابري تشريعية مبوجب         فإن حكومة ليسوتو  وفضالً عن ذلك،    

  ".دستور ليسوتوتكون منافية لاالتفاقية 
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، سحبت ليسوتو من حتفظها النص املبني حبروف مائلة يف البيـان            ٢٠٠٤ويف عام     -٣٤
  .ومن مث، يبقى التحفظ على املادة قائماً فيما يتعلق بوراثة العرش ورئاسة القبائل. املذكور

لنظام القانوين يف ليسوتو بسريان الصكوك الدولية أو بدء نفاذها تلقائياً           وال يسمح ا    -٣٥
فال تدخل الصكوك حيز النفاذ إال بعد إدراجها يف القـوانني الوطنيـة             . فور التصديق عليها  
  .مبقتضى قانون برملاين

وهذا التحفظ مبثابة دليل واضح على وترية التغيري اليت متليها وترية تطـور تقاليـد                 -٣٦
  .ويتعني على احلكومة املنتخبة مراعاة تقاليد اجملتمع الذي يشكل ناخبيها. جملتمعا

  التدابري الدستورية    
ال يعامل أي شخص بطريقة متييزية مـن        "من الدستور على أن     ) ٢(١٨تنص املادة     -٣٧

قبل شخص يعمل مبوجب أي قانون مكتوب أو لدى أدائه للوظائف اليت يقتضيها أي منصب 
  ".لطة عامةعام أو س

. من الدستور التمييز جبميع أنواعه واملعاملة غـري العادلـة         ) ١)(٤(١٨حتظر املادة     -٣٨
على بعض االستثناءات من مبدأ عدم التمييز فيما يتعلـق بتطبيـق            ) ج)(٤(١٨وتنص املادة   
  .القانون العريف

لدولة الـيت   يعزز الباب الثالث من الدستور العدل واملساواة ويفصِّل مبادئ سياسة ا            -٣٩
تتبع ليـسوتو   "على أن   ) ١(٢٦وتنص املادة   . ميكن استخدامها لعالج التحديات احملددة آنفاً     

سياسات هتدف إىل بناء جمتمع قائم على املساواة والعدالة جلميع املواطنني بغض النظر عـن               
لـوطين  العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خالفه، أو األصل ا                

من املادة  ) ٢(وتنص الفقرة   ". االجتماعي، أو امللكية، أو املولد أو غري ذلك من احلاالت          أو
تتخذ الدولة التدابري املالئمة لتعزيز تكافؤ الفرص للفئـات احملرومـة يف اجملتمـع              "على أن   

  ".لتمكينها من املشاركة بشكل كامل يف مجيع مناحي احلياة العامة
ضـمان  "على حصول النساء على وجه اخلصوص علـى         ‘ ١‘)أ(٣٠وتنص املادة     -٤٠

شروط عمل، مبا يف ذلك املعاشات أو إعانات التقاعد، ال تقل عن شروط عمل الرجال، مع                
احلماية للنساء  ) "ه(٣٠كما تقدم املادة    ". حصوهلن على أجر متساوي عن العمل املتساوي      
  ".العامالت خالل فترة معقولة قبل الوالدة وبعدها

  تشريعيةالتدابري لا    
، كانت النساء املتزوجات يعتربن، يف حالة املشاركة يف األمـوال،           ٢٠٠٦قبل عام     -٤١

فلم يكـن   . قاصرات من الناحية القانونية حيث كان لألزواج سلطة زواجية على زوجاهتن          
 باستطاعة النساء إبرام عقود باستثناء تلك املقصورة على شراء لوازم األسرة املعيشية، كمـا             

ومل يكن هلـن أهليـة امللكيـة        . يكن هلن حق أو رأي يف اختيار األوصياء على أطفاهلن          مل
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تسجيل امللكية بامسهن ومل يكن هلن حق قانوين يف التقاضي كمدعي أو مدعى عليه بدون                أو
  . مساعدة من أزواجهن

وقد ألغيت السلطة الزواجية نتيجة لسن قـانون األهليـة القانونيـة للمتـزوجني                -٤٢
وقد ساوى هذا القانون من الناحية الفعلية بني النساء والرجال املتـزوجني يف             . ٢٠٠٦ عامل

حالة املشاركة يف األموال، وأصر على وجود موافقة مـشتركة يف القـرارات الـيت تقيـد           
  :وقد َعدل القانون مواًد معينة يف القوانني اليت كانت متيز ضد النساء. املمتلكات املشتركة

 ؛١٩٣٥ املمتلكات لعام إعالن إدارة •

 ؛١٩٦٧قانون سجل حجج امللكية لعام  •

 ؛١٩٧٤قانون الزواج لعام  •

 .٢٠٠٨لعام ) املعدل(قانون املدخرات املصرفية والتنمية يف ليسوتو  •

 عدم التمييز فيما يتعلق مبسائل      ١٩٩٢ من مرسوم مدونة العمل لعام       ٥وتعاجل املادة     -٤٣
كما تنص على األجر املتساوي عن العمـل        . ن العمل العمل وأفعال التحرش اجلنسي يف مكا     

 ٦٠٠ويترتب على عدم االمتثال ملا سبق ذكره عقوبة تبلغ          . املتساوي لكل من املرأة والرجل    
  . ٢٣٩ أو السجن ملدة ثالثة أشهر أو بكلتا العقوبتني حسبما تنص عليه املادة )٢(لويت
مة إلزامية للمرأة قبل ستة أسابيع       من مدونة العمل على إجازة أمو      ١٣٣وتنص املادة     -٤٤

من الوالدة وستة أسابيع بعدها، وساعة يومياً بعد ذلك للرضاعة ملدة ستة أشهر من رجوعها               
أي فـصل  "اليت تنص على أن ) ١(١٣٦كما توفر املدونة احلماية للمرأة يف املادة  . إىل العمل 

بيد أنه ال يوجد التزام     ". فصالً غري عادل  ملوظفة يتم أثناء إجازة أمومتها القانونية يعترب تلقائياً         
إذ يترك األمر الستنساب رب العمـل       . على رب العمل بدفع أجر املرأة أثناء إجازة األمومة        

ويف حالة موظفي احلكومة، فإن قانون اخلدمة العامة يعطي املرأة          . لشروط عقد االستخدام   أو
  .وماً ي٦٠احلق يف إجازة أمومة مدفوعة األجر بالكامل ملدة 

 على إجازة أمومة مدفوعـة      ٢٠٠٩لعام  ) املعدل(وينص قانون أجور مدونة العمل        -٤٥
األجر للعامالت يف صناعات املالبس والنسيج والصناعات اجللدية، على حنو ما نناقـشه يف              

. ويعكس ذلك اجتاهاً جديداً يف استخدام النـساء يف صـناعات النـسيج            . ١١إطار املادة   
بس والنسيج يف ليسوتو نساء يف األغلب، وقد أفضى ذلك إىل هجـرة       وتستخدم صناعة املال  

  .بعض النساء من املناطق الريفية سعياً لفرص االستخدام يف مصانع النسيج يف املناطق احلضرية
، ملكافحة العنف اجلنسي ضـمن      ٢٠٠٣وسنت ليسوتو قانون اجلرائم اجلنسية لعام         -٤٦

وجيـرم القـانون االغتـصاب      . مة للجرائم اجلنسية  أمور أخرى والنص على اجلزاءات املالئ     
وأدىن عقوبة للجرائم اجلنسية هي احلبس ملدة مثاين . الزواجي يف ظل الظروف املنصوص عليها   

__________ 

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٨٠حوايل  )٢(
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سنوات وأقصى عقوبة هي عقوبة اإلعدام حينما يكون مقترف اجلرم على علـم، أو لديـه                
وتو يف الوقت الراهن بصدد     وليس. شكوك معقولة، بأنه مصاب بفريوس نقص املناعة البشري       

  .سن قانون بشأن العنف املرتيل

  داريةاإلتدابري ال    
. ميكن التماس سبل االنتصاف من التمييز يف ليسوتو من خـالل النظـام القـانوين                -٤٧

وتتمثل الوظيفـة الرئيـسية     . عن ذلك، يتوىل مكتب أمني املظامل معاجلة تلك القضايا         وفضالً
قي الشكاوى من األشخاص املتضررين ضد الوكـاالت احلكوميـة          ملكتب أمني املظامل يف تل    

أو مسؤويل وموظفي تلك املنظمـات، والتحقيـق فيهـا والتوصـية            /والشركات القانونية و  
وجيـوز أن تتـضمن تلـك       . باإلجراءات اإلصالحية حيثما جيد أن شكوى ما هلا ما يربرها         

اكم العمل ومديرية منع املنازعات     وميكن حمل . الشكاوى ما قد يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان      
  .وتسويتها أن تنظر يف الدعاوي اليت ترفع إليها فيما يتعلق بقضايا العمل بوجه خاص

  اجلنسانيةالشؤون اآللية الوطنية املعنية ب    
 كآلية وطنية لتنسيق    ١٩٩٨أنشئت وزارة البيئة للشؤون اجلنسانية والشباب يف عام           -٤٨

جها يف مجيع السياسات وبرامج التنفيذ الوطنية، هبدف حتقيق املساواة          القضايا اجلنسانية وإدرا  
، قامت احلكومة بتعديل وزاري نتج عنه، من مجلـة أمـور،            ٢٠٠٢ويف عام   . بني اجلنسني 

وعالوة على ذلك، فإن من     . إنشاء وزارة الشؤون اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام      
وقد مت تنفيذ   . ت البالد للنهوض حبقوق املرأة ومحايتها     وظائف الوزارة أن حتفز وتوجه مبادرا     

  :العديد من املبادرات نتيجة إلنشاء هذه الوزارة التنسيقية؛ ومن بينها
 النهوض بتمكني املرأة اقتصادياً؛ •

 الدعوة إىل إصالح القوانني التمييزية ضد املرأة؛ •

 .نهوض هباإصدار تشريعات وسياسات جديدة ترمي إىل محاية حقوق املرأة وال •

  ٢٠٠٣التنمية لعام الشؤون اجلنسانية وسياسة     
 إىل عدم التمييز ضد النـساء       ٢٠٠٣تدعو سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية لعام         -٤٩

نوع اجلنس والفقر والتمكني    : والرجال والفتيات والصبيان يف جماالت األولوية العشرة التالية       
ب؛ ونوع اجلنس والـشباب؛ ونـوع اجلـنس         االقتصادي؛ ونوع اجلنس والتعليم والتدري    

والسلطة؛ ونوع اجلنس واملسائل السياسية وصنع القرار؛ ونوع اجلنس والـصحة؛ والعنـف        
القائم على نوع اجلنس؛ ونوع اجلنس ومنظمات اجملتمع املدين؛ ونـوع اجلـنس ووسـائط        

االت هي أيضاً   وهذه اجمل . اإلعالم؛ ونوع اجلنس والبيئة؛ ونوع اجلنس والعلوم والتكنولوجيا       
  .اجملاالت األساسية املثرية للقلق يف إعالن ومنهاج عمل بيجني
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وتعمل السياسة كأداة توجيهية حلكومة ليسوتو فيما تبذله مـن جهـود لتحقيـق                -٥٠
كما ُتستخدم كـدليل يف     . املساواة بني اجلنسني ومحاية مصاحل الفئات الضعيفة مثل النساء        

يف صلب اهتمامات مجيع وزارات احلكومة، مـا سـيفيد يف           عملية دمج املسائل اجلنسانية     
  .معاجلة الشواغل اجلنسانية يف نطاق عريض من القضايا اإلمنائية

ويف أعقاب صياغة سياسة الشؤون اجلنسانية وعملية التنمية، مت وضع مشروع خطة              -٥١
تلـف   من أجل دمج الشواغل اجلنسانية يف سياسات وبرامج خم         ٢٠١٠-٢٠٠٨تنفيذ للفترة   
وقد . وهي تشمل وتتطلب مشاركة مجيع الوزارات والدوائر احلكومية يف تنفيذها    . القطاعات

مت يف وقت واحد إنشاء حلقات االتصال اجلنسانية واللجنة التقنية للشؤون اجلنسانية، والفريق 
ى الذي مسي فيما بعد املنتـد     (املواضيعي املوسع املعين بالشؤون اجلنسانية والصحة اإلجنابية        

وتتألف اللجنة التقنية للشؤون اجلنـسانية والفريـق        . من أجل تنفيذ اخلطة بفعالية    ) اجلنساين
املواضيعي املوسع من احلكومة واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املاحنة وجيتمعان بانتظـام            

  .للتخطيط للقضايا اجلنسانية يف ليسوتو ورسم استراتيجياهتا وتنفيذ سياساهتا

   واإليدز  فريوس نقص املناعة البشري بشأنستراتيجيةاخلطة اال    
يف حماولة لكبح انتشار فريوس نقص املناعة البشري واإليدز، الذي يؤثر على املـرأة              -٥٢

بشكل بالغ، استهلت حكومة ليسوتو اخلطة االستراتيجية بشأن فريوس نقص املناعة البشري            
كأحد العوامل اليت تغـذي انتـشار       وحتدد اخلطة العنف املرتيل     . ٢٠١١-٢٠٠٧واإليدز،  

وبناء عليه، جيري بذل جهود     . فريوس نقص املناعة البشري واإليدز يف ليسوتو وتلتزم مبعاجلته        
وعلى سبيل املثال، تدعم جلنة اإليدز الوطنيـة        . ملعاجلة العنف املرتيل بوصفه قضية تثري القلق      

ملصلحة مثل صندوق الطـوارئ     ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية، وغريمها من أصحاب ا       
الرئاسي ملواجهة اإليدز، استراتيجية تغيري السلوك اليت تعترب طريقة فعالة ملعاجلة العنف املرتيل             

وهناك أيضاً جلنة اإليدز الوطنية الـيت جيـري         . وعواقب إقامة عالقات متعددة يف آن واحد      
  .دعمها وترشيد عملها لتعزيز فعاليتها

  يسوتوجلنة إصالح قوانني ل    
أنشئت جلنة إصالح قوانني ليسوتو بوالية تتمثل يف استعراض قوانني ليسوتو والنظر              -٥٣

يف مقترحات هتدف إىل كفالة اتساق القوانني واملقترحات مع محاية حقوق اإلنسان وحرياته             
  .األساسية املنصوص عليها يف الباب الثاين من الدستور

  اجلنسانيةاحلماية وحدة محاية الطفل و    
 كوحدة متخصصة يف    ٢٠٠٢وحدة محاية الطفل واحلماية اجلنسانية يف عام         أنشئت  -٥٤

مصلحة الشرطة الراكبة يف ليسوتو التابعة لوزارة الداخلية واألمن العام والـشؤون الربملانيـة     
وتوفر الوحدة بيئة مساعدة لإلبـالغ تكفـل        . ملواجهة العنف املتزايد ضد النساء واألطفال     
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ضحايا والشرطة؛ وجتري حتقيقات عاجلة يف مجيع القضايا اليت تـشمل فئـات            السرية بني ال  
  .ضعيفة مبا يف ذلك األطفال وضحايا العنف القائم على نوع اجلنس

وتعمل الوحدة يف مجيع أقسام الشرطة؛ وتقوم بالتوعية حبقوق األطفـال والنـساء               -٥٥
ـ         اءات العامـة والكنـائس     ومسؤولياهتم وحبماية حقوقهم من خالل وسائط اإلعالم واللق

  .والزيارات املدرسية

  العنف القائم على نوع اجلنس خدمات شامل لضحايا مركز     
أنشأت وزارة الشؤون اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام، بالتعـاون مـع             -٥٦

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، مركز خدمات شامالً لكفالة            
وتـوفر الوحـدة    .  استجابة متكاملة لضحايا العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس            توفري

  .الصحيتني الناجني خدمات من قبيل املشورة القانونية والرعاية واملشورة/للضحايا

  خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع اجلنس     
استجابة لتوصيات  وزارة الشؤون اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام،        قامت  -٥٧

، وبـدعم   ٢٠٠٧ يوماً من النشاط املناهض للعنف القائم على نوع اجلنس يف عام             ١٦محلة  
 بالشراكة مع منظمة الشؤون     GENDER-LINKSمن صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة       

اجلنسانية واإلعالم يف اجلنوب األفريقي، ومنظمات اجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين           
وتركز اخلطة على اجملـاالت     . ضع خطة عمل وطنية بشأن العنف القائم على نوع اجلنس         بو

 االقتصادية والثقافية -خدمات التشريعات والسياسات، واحلقوق االجتماعية : الرئيسية التالية
  .والسياسية، وتثقيف وتوعية اجلماهري، والنهج املتكاملة، وخمصصات امليزانية

مع اإلضافة الصادرة من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي         ويتفق ما سبق ذكره       -٥٨
بشأن منع العنف القائم على نوع اجلنس ضد النساء واألطفال والقضاء عليه، وغريها مـن               

  .وثائق السياسات الوطنية مثل سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية

  تعاون اجملتمع املدين    
اليت تعمل يف ليسوتو من أجل حتقيق هـدف         هناك عدد من منظمات اجملتمع املدين         -٥٩

وتشمل املنظمات  . املساواة بني اجلنسني ويسعى البعض منها جبالء إىل النهوض حبقوق املرأة          
املرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي، واحتاد احملاميات، وجملس        : اليت تعمل على الصعيد الوطين    

سرة يف ليسوتو، وبالغات فيال للـصحة       ليسوتو للمنظمات غري احلكومية، ورابطة تنظيم األ      
وتدير منظمـة   . منظمة الشؤون اجلنسانية واإلعالم يف اجلنوب األفريقي       والتنمية عالوة على  

املرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي مركزاً لتقدمي املشورة القانونية اجملانية للمـرأة وبـرامج              
نظيم محالت للتوعية حبقوق امللكيـة      لتمكني النساء الاليت يشغلن مناصب قيادية، وقامت بت       

ويقوم احتاد احملاميات بتدريب املساعدين القانونيني يف اجملتمعات احمللية يف خمتلـف            . واملرياث
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كما يقدم خدمات قانونية للنساء، يتطـوع بـني   . أحناء ليسوتو على تقدمي املشورة القانونية  
يف دعـاوى االسـتيالء علـى       ) اتسيما الفتي  وال(حني وآخر للدفاع عن األطفال اليتامى       

ما يتعلق   وترصد منظمة الشؤون اجلنسانية واإلعالم يف اجلنوب األفريقي       . املمتلكات وسلبها 
  .بالتمثيل املتساوي واإلجيايب للمرأة يف وسائط اإلعالم

وقد نظمت كل من هذه املنظمات، منفردة أو جمتمعة، عدداً من الـربامج خـالل                 -٦٠
 يوماً من النشاط املناهض للعنف القائم على نوع اجلنس ويوم           ١٦لة  أحداث رئيسية مثل مح   

وقد ركزت بعض براجمها على حقوق املرياث، والتوعية حبقوق املرأة، وتقـدمي           . املرأة الدويل 
خدمات صحية حمددة للنساء، ونشر املعلومات ومحالت التوعية، عالوة على القيام ببحوث            

  .ر على املساواة بني اجلنسني واملرأة يف ليسوتوبشأن القضايا ذات الصلة اليت تؤث

  ترمجة صكوك حقوق اإلنسان ونشرها    
قامت احلكومة بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين بترمجة ونشر الـصكوك التاليـة        -٦١
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، ودسـتور ليـسوتو             : لغة سيسوتو  إىل
، وسياسة الشؤون اجلنـسانية     ٢٠٠٦هلية القانونية للمتزوجني لعام     ، وقانون األ  ١٩٩٣ لعام

  .٢٠٠٣، وقانون اجلرائم اجلنسية لعام ٢٠٠٣والتنمية لعام 
ووضعت ليسوتو سياسات وآليات أخرى من بينها القوانني اآلنفة الذكر، وصدقت             -٦٢

ال التمييـز   على عدد من صكوك حقوق اإلنسان مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشك             
وقد امتثلت ليسوتو لتوصيات املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وإعالن ومنـهاج           . ضد املرأة 

غري أن ليسوتو مل جتر بعد تقييماً لتأثري تلك الصكوك          . عمل بيجني واألهداف اإلمنائية لأللفية    
ؤسسية املالئمـة   ويرجع ذلك جزئياً إىل أنه مل يتم بعد إنشاء اآلليات امل          . على النهوض باملرأة  

وكان . وجيري العمل على إنشاء جلنة حقوق اإلنسان      . لرصد تأثري تلك الصكوك يف ليسوتو     
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة املعونة اآليرلندية فعالني يف دعم احلكومة يف إنشاء تلـك               

غة تشريع  ، وكان من مهامهما صيا    ٢٠٠٧وقد قام خرباء استشاريون ببعثتني يف عام        . اللجنة
واضـطلعت احلكومـة    . وقد مت استكمال التشريع النموذجي    . منوذجي لتيسري إنشاء اللجنة   

بعمليات تدريب خاصة مبؤسسات حقوق اإلنسان ألعضاء اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان             
  . املشتركة بني القطاعات

ء مـن   وأدرجت دورة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كجز             -٦٣
التدريب الذي نظمته منظمة الشؤون اجلنسانية واإلعالم يف اجلنـوب األفريقـي ملنـدويب              

الرابطات النسائية أثناء محلة النتخابات احلكم احمللـي يف       /األحزاب السياسية وممثلي األجنحة   
  .٢٠٠٥عام 



CEDAW/C/LSO/1-4 

GE.10-44712 26 

  التدابري القضائية    
 ضد اللجنـة  Molefi Tšepeاكم قضية من قضايا التمييز اإلجيايب اهلامة املرفوعة أمام احمل  -٦٤

حيـث ادعـى    :  اليت سبقت انتخابات احلكم احمللي     (CIV/APN/11/2005)االنتخابية املستقلة   
واسـتندت  . صاحب الطعن وقوع انتهاك ضد حقه الدستوري يف ترشيح نفسه يف االنتخابات           

 يف ٣٠صص نـسبة  ، الذي خي٢٠٠٤لعام ) املعدل(دعواه إىل أن قانون انتخابات احلكم احمللي       
. املائة من مجيع الدوائر االنتخابية للمنافسة بني النساء فقط، يعترب متييزاً على أساس نوع اجلنس              

وأشـار  .  من الدستور  ٢٦واملادة  ) ه)(٤(١٨وقد خسر الدعوى لألسباب املذكورة يف املادة        
ليسوتو طـرف يف    القاضي إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة موضحاً أن             

االتفاقية اليت توصي باختاذ تدابري خاصة بشكل مؤقت ملعاجلة التمييز ضد املـرأة وأن اإلجـراء        
  .املتخذ مبوجب قانون االنتخابات يعترب شكالً من أشكال التمييز اإلجيايب والعمل اإلجيايب

  ٣املادة     

  التدابري الدستورية    
تعتمـد  "اب الثالث من دستور ليسوتو على أن         من الب  ٢٦من املادة   ) ١(تنص الفقرة     -٦٥

ليسوتو سياسات هتدف إىل النهوض مبجتمع يقوم على املساواة والعدالة جلميع املواطنني بغض             
األصل  النظر على العرق أو اللون أو اجلنس، أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو خالفه، أو                

تتخـذ  : " علـى أن   ٢وتنص الفقرة   ". و غري ذلك  الوطين أو االجتماعي، أو امللكية أو املولد أ       
الدولة، على وجه اخلصوص، التدابري املالئمة لتعزيز تكافؤ الفرص للجماعـات احملرومـة يف              

وتعطي هاتان الفقرتـان    ". اجملتمع لتمكينها من املشاركة بالكامل يف مجيع مناحي احلياة العامة         
  .ئمة لكفالة النهوض الكامل باملرأة وتقدمهاحكومة ليسوتو أساساً للعمل واختاذ التدابري املال

  التدابري التشريعية    
، على حنو ما سبقت مناقشته، من       ٢٠٠٦وسع قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام         -٦٦

فلم تعد تعترب   . نطاق احلقوق واحلريات االقتصادية للمرأة املتزوجة يف حالة املشاركة يف األموال          
  . أداء األنشطة اليت كانت مقيدة حبكم القانون نتيجة سلطة الزوجقاصراً ومن مث تستطيع

 متكني املرأة للتفاوض حول القضايا املتصلة       ٢٠٠٣وأتاح قانون اجلرائم اجلنسية لعام        -٦٧
كما أتاح لضحايا العنـف اجلنـسي سـبل         . سيما حقوقها اجلنسية واإلجنابية    برفاهها، وال 

  .انتصاف قانونية ضد مقتريف ذلك العنف
 على حـد أدىن     ٢٠٠٩لعام  ) املعدل(وينص قانون األجور يف مدونة قوانني العمل          -٦٨

ألجور عمال اخلدمات املرتلية، وهم يف األغلبية من النساء، ومعظمهم غري متعلم أو ملم فقط               
وقطاع اخلدمة املرتلية قطاع غري منظم وحقوق هؤالء العمال عرضة          . مببادئ القراءة والكتابة  
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 ويوفر احلد األدىن لألجر بعض احلماية هلؤالء النسوة من حيث األجور اليت حيـق               .لالمتهان
  .هلن قانوناً احلصول عليها، رغم أهنا غري كافية لسد حاجاهتن األساسية

 يف املائة من    ٣٠ نسبة   ٢٠٠٤لعام  ) املعدل(وخيصص قانون انتخابات احلكم احمللي        -٦٩
  .كتهن يف احلياة السياسية ويف مناصب صنع القرارالدوائر االنتخابية للنساء لزيادة مشار

.  على توفري التعليم االبتـدائي اإللزامـي جمانـاً         ٢٠١٠وينص قانون التعليم لعام       -٧٠
وسيحافظ هذا القانون على ما حققته املرأة من مستوى مرتفع ملعرفة القراءة والكتابة يبلغ يف               

  . يف املائة٩٤الوقت الراهن 

  ةالتدابري اإلداري    
إطاراً لوضع خطط التنمية القصرية واملتوسـطة       " ٢٠١٠رؤية ليسوتو حىت عام     "توفر    -٧١

الرجال والنساء وذوي اإلعاقة متساوون أمـام القـانون؛         "وتنص تلك الرؤية على أن      . األجل
املسألة "وتعترف استراتيجية احلد من الفقر بأن       ". ومينحون فرصاً متساوية يف مجيع مناحي احلياة      

انية ُتفهم من وجهة نظر اإلنصاف، مع القيام بالتحليل أو بالتدخالت بشكل يضع كـال               اجلنس
وقد استهلت حكومة ليسوتو، بالتعاون مع الشركاء اإلمنائيني ومنظمات         ". اجلنسني يف اعتباره  

  :اجملتمع املدين، الربامج واملشاريع واآلليات الرامية إىل املساعدة يف النهوض باملرأة، ومنها
مشروع تنمية روح املبادرة النسائية واملساواة بني اجلنسني الـذي ُصـمم              )أ(  

لتمكني املرأة من إقامة مشاريعها، وخلق فرص العمل واملسامهة يف برامج تعزيز املساواة بني              
  اجلنسني يف ليسوتو؛

مبادرة االئتمان الشبايب يف ليسوتو اليت يتمثل هدفها العام يف زيادة إيرادات              )ب(  
أما أهداف املـشروع احملـددة      .  املعيشية بتيسري االستثمار يف األنشطة املدرة للدخل       األسر

  :فتتمثل فيما يلي
 تعزيز األمن الغذائي واالقتصادي للفقراء؛ •

تدعيم قدرة مبادرة ائتمان الشباب يف ليسوتو على منح االئتمان بطريقـة             •
 مرحبة ومستدامة؛

لـصغرى الـيت يـديرها      خلق الوظائف، واستدامتها، داخل املنـشآت ا       •
 .املستفيدون منها

الربنامج القطري اخلامس للتعاون فيما بني حكومة ليسوتو وصندوق األمـم             )ج(  
، الذي يهدف إىل تعزيز القدرة املؤسسية والتقنية للحكومة         ٢٠١٢-٢٠٠٨املتحدة للسكان،   

اجلنسانية وختطيطها  ومنظمات اجملتمع املدين على مناصرة السياسات والربامج املستجيبة للقضايا          
كما يهدف الربنامج إىل زيادة قدرة احلكومة واجملتمع املدين علـى منـع             . وتنفيذها ورصدها 

  العنف القائم على نوع اجلنس وتأهيل ضحاياه من أجل النهوض حبقوق النساء والفتيات؛
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إنشاء وحدة املساعدة القانونية لتوفري خدمات قانونية لألشخاص املعوزين،           )د(  
من احلاالت اليت تناولتها الوحدة عبـارة       )  يف املائة  ٨٠(ومثانون باملائة   . لبيتهم من النساء  وغا

  هي قضايا إعالة رفعتها نساء؛
برنامج التدريب والتوعية بشأن املساواة بني اجلنسني يف احلقوق االقتصادية            )ه(  

قوقها االقتـصادية   املمول من حساب حتديات األلفية والرامي إىل متكني املرأة من إعمال ح           
املمارسة وكفالة وصوهلا إىل املوارد والفرص االقتصادية من أجل املسامهة بشكل مفيـد              يف
  االقتصاد؛ يف

بالغات فيال للصحة والتنمية اليت تعاجل العوامل اليت جتعل املرأة عرضة لتأثري              )و(  
وعات من النـساء ومـن   وتدار حوارات مع جمم. العالقات املتعددة واملتزامنة والعنف املرتيل    

  الرجال ملعاجلة أسباب ضعفهم؛
يعاجل مشروع املرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي حقوق امللكية واملـرياث             )ز(  

كما يـدير   . سيما ممتلكات األرامل والفتيات    كاستراتيجية للحد من سلب املمتلكات، وال     
دية، سواء يف احلكومـة أو يف       برامج لتمكني النساء تركز على دعم النساء يف املناصب القيا         

  املنظمات الشعبية؛
تدير خدمات اإلغاثة الكاثوليكية جنباً إىل جنب مع اللجنة الكاثوليكية للعدالة             )ح(  

والسلم ومركز موارد التغيري مشروع خلق اجتاهات جديدة للتمكني واحلقوق الـذي يهـدف              
. يل تعرضهن للسلب والتـهميش    زيادة قدرة النساء على صنع القرارات بشكل مستقل وتقل         إىل

وقد خطط املشروع لزيادة معارف ووعي املواطنني حبقوق اإلنسان واحلقوق اجلنسانية عـالوة             
  على حتسني نوعية اخلدمات االجتماعية املتاحة للمرأة من خالل السياسات الوطنية؛ 

لتعـاون  أدخلت رابطة تنظيم األسرة يف ليسوتو، مبساعدة من الوكالة األملانية ل            )ط(  
وكان املشروع يهدف إىل توعية النساء حبقوقهن اإلنسانية        . التقين، مشروعاً للتوعية حبقوق املرأة    

األساسية وبالسياسات اخلاصة هبا مع التركيز بوجه خاص علـى القـوانني املتـصلة بقـضايا                
ا أنـشطة   وقد أصبح املشروع منذ ذلك احلني أحد الربامج اليت تشمله         . اجلنسية واإلجنابية  الصحة

  . تسيكا وموخوتلونغ-الرابطة املوجهة إىل سكان سيمونكونغ وكاشازنيك وكوثينغ وثابا 

  صعوباتالعوامل وال    
  :تشمل التحديات اليت أبطأت إىل حد ما وترية النهوض الكامل باملرأة ما يلي  -٧٢

احلواجز الثقافية اليت جتعل الرجال والنساء على حد سواء يواجهون قضايا متكـني              •
املرأة يف بعض األحيان بشيء من املقاومة بسبب البطء الـشديد يف إدراك النوايـا               

ويتمثل التحدي يف مواصلة توعية اجلمهـور هبـذا         . احلقيقية لتلك اجلهود اإلمنائية   
ويتطلب ذلك توفر موارد مالية إضافية وهي موارد نادرة يف حالة ليـسوتو             . الشأن

 بوصفها من أقل البلدان منواً؛
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اك احملدود لقضايا حقوق اإلنسان وللقدرة على النهوض حبقوق املرأة ومحايتها يف          اإلدر •
 اهلياكل غري الرمسية، مثل األسرة، حيثما تلتمس املرأة العدالة يف الكثري من األحيان؛ 

من الناحية اإلدارية، حيد عدم كفاية املوارد والتنسيق بني أصحاب املصلحة العاملني             •
. ملرأة من بعض اجلهود اإلمنائية اليت قد تعود بالفائدة على املـرأة           يف جمال االرتقاء با   

  هو املعوق الرئيسي يف هذه احلالة؛القدرةونقص 

ضيق املرأة من اإلجراءات الرمسية للمحاكم، وارتفاع التكاليف القانونية، والفتـور            •
ماس العدالة من يف إنفاذ اإلجراءات، وعدم إملام املرأة حبقوقها، كثرياً ما يثنيها عن الت          

وذلك حيد من ممارستها حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية      . خالل احملاكم القضائية  
ويتطلب . ومثة حاجة إىل هياكل وآليات ادعاء مناسبة      . على قدم املساواة مع الرجل    

غري أن ليسوتو من أقل البلدان منواً وتعاين من ضعف . ذلك توفري موارد مالية إضافية   
 .دات اإلمنائية الرمسية، وهذا عائق رئيسيمعدل املساع

  ٤املادة     

  التدابري الدستورية    
  ٣ من الدستور اليت سبقت مناقشتها يف إطار املادة ٢٦يرجى الرجوع إىل املادة   -٧٣

  التدابري التشريعية    
 تأثرياً مباشـراً    ٢٠٠٤لعام  ) املعدل( من قانون انتخابات احلكم احمللي       ٣تؤثر املادة     -٧٤
بصرف النظر عن أي حكم آخر      "ى مشاركة النساء يف احلكم احمللي حيث تنص على أنه           عل

  ".يف هذا القانون، خيصص ما ال يقل عن ثلث مقاعد اجمللس للنساء
واستناداً إىل التدابري اآلنفة الذكر، شرعت احلكومة يف تعبئـة وطنيـة لتخـصيص                -٧٥
 وهو ما أسفر يف حقيقة األمر عن متثيـل           يف املائة للنساء على صعيد احلكم احمللي       ٣٠ نسبة

ويعين هذا اإلجناز أن ليسوتو تأيت يف صدارة دول اجلماعة اإلمنائية           .  يف املائة  ٥٣للنساء بنسبة   
  .يف اجلنوب األفريقي فيما يتعلق بتمثيل املرأة على صعيد احلكم احمللي

  التدابري اإلدارية    

  التنميةنوع اجلنس و بشأن ١٩٩٨ لعام إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي    
وقعت ليسوتو على إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن املسائل اجلنسانية   -٧٦

 يف  ٣٠يف احلياة الـسياسية      والتنمية الذي يلزم احلكومات بكفالة بلوغ نسبة مشاركة املرأة        
 اإلمنائية للجنوب األفريقـي     ، وقعت ليسوتو على بروتوكول اجلماعة     ٢٠٠٨ويف عام   . املائة

تـضع الـدول   " من الباب الثاين منه على أن  ٥بشأن نوع اجلنس والتنمية حيث تنص املادة        
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األطراف تدابري للعمل اإلجيايب، مع االجتماع على وجه اخلصوص باملرأة، من أجل القـضاء              
اة وخلق بيئـة    على مجيع احلواجز اليت متنعها من املشاركة بشكل مفيد يف مجيع مناحي احلي            

من الباب الثالث تنص على     ) ١(١٣وفضالً عن ذلك، فإن املادة      ". مهيئة ملثل هذه املشاركة   
تعتمد الدول األطراف تدابري تشريعية حمددة واستراتيجيات أخرى، ملعاونة املرأة علـى            "أن  

ة املشاركة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع العمليـات االنتخابيـة مبـا يف ذلـك إدار        
  ".االنتخابات والتصويت

  اإلعالن الرمسي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا    
وقعت ليسوتو على هذا اإلعالن مبا يتفق مع املمارسة اليت تكفـل متثيـل الـذكور                  -٧٧

وبوجـه  . واإلناث على قدم املساواة يف مجيع املناصب السياسية ومناصب صنع القرار يف البالد           
األعضاء على توسيع وتعزيز مبدأ التكافؤ بني اجلنسني، الذي اعتمدتـه           خاص، وافقت الدول    

أجهزة االحتاد األفريقي، والتجمعات االقتصادية دون اإلقليمية بالتعاون مع األحزاب السياسية           
ومن أجل ذلك، استهلت احلكومة من خـالل وزارة         . والربملانات الوطنية يف البلدان األفريقية    

وقد سامهت  . ٢٠٠٦ يف عام    ٥٠/٥٠شباب والرياضة واالستجمام محلة     الشؤون اجلنسانية وال  
احلملة يف تغيري أمناط تفكري السكان بالنسبة لتمثيل النساء والرجال علـى قـدم املـساواة يف                 

 يف املائـة يف     ٥٨السياسية على الصعيد الوطين، ومن مث أسفرت عن متثيل للمرأة بنسبة             احلياة
  .انتخابات احلكم احمللي

  ٢٠٠٣التنمية لعام و الشؤون اجلنسانيةياسة س    
 على اعتماد تدابري عمدية، مثل      ٢٠٠٣تنص سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية لعام         -٧٨

احلصص املقررة بالتشريع والنظام املختلط، عالوة على تدابري العمل اإلجيايب، لكفالة املساواة            
  .إلعاقة، يف اجلمعية الوطنيةيف متثيل النساء والرجال، مبن فيهم األشخاص ذوو ا

  التدابري القضائية    
 ضد اللجنة االنتخابية املستقلة اليت سبق مناقـشتها يف إطـار   Molefi Tšepeانظر قضية   -٧٩
  .٢ املادة

  ٥املادة     

  التدابري الدستورية    
يف املشاركة حبرية يف حيـاة      "من الدستور على حق كل مواطن       ) ١(٣٥تنص املادة     -٨٠

  ".الثقافية ويف تقاسم فوائد التقدم العلمي وتطبيقاتهاجملتمع 
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  التدابري التشريعية    
 التحيزات واملمارسات اليت    ٢٠٠٣من قانون اجلرائم اجلنسية لعام      ) ٣(٣تعاجل املادة     -٨١

متيز ضد األزواج حيث تنص على أنه ال جيوز التذرع بعالقة الزواج أو أي عالقـة أخـرى                  
  :حينما يتبني ما يلي

  مت استخدام العنف أو التهديدات إلقامة عالقة جنسية؛أنه •

 أن الزوجني أو الرفيقني منفصالن حبكم من احملكمة؛ •

 أن أحد الزوجني هجر اآلخر؛ •

 أن الزوج الشاكي مريض؛ •

 أن يقوم اشتباه معقول بإصابة الزوج املتهم مبرض ُينقل باالتصال اجلنسي؛ •

 .أن هناك أمر تقييد قضائي حبق الزوج املتهم •

 يعاجل نفس القضايا، على حنو ٢٠٠٦كما أن قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام   -٨٢
  .٢ما جرت مناقشته يف إطار املادة 

 على أنه يتعني على الوالد      ١٩٥٩وينص إعالن الزوجات واألطفال املهجورين لعام         -٨٣
  .الطبيعي أن يعول األطفال القصر

دين خارج كنف الزوجية، ينص القانون العريف على أن         وفيما يتعلق باألطفال املولو     -٨٤
ويف بعض احلاالت، تكون أسرة     . يتوىل جد األطفال ألمهم مسؤولية القيام بدور أب الطفل        

األب البيولوجي ملزمة عرفياً بدفع ستة رؤوس من البقر كتعويض ألسرة الفتاة، إذا ما أقيمت       
  .ضدها دعوى للتسبب يف محل الفتاة

وهو شرط أساسـي لـصحة      ) مهر العروس (لقانون العريف مسألة البوهايل     وينظم ا   -٨٥
  . ويقصد به أن منح العروس إحساساً باالنتماء إىل بيت الزوجية. الزواج العريف

ويـنص  . ووفقاً لقوانني لريوثويل، يكون الوارث يف ليسوتو هو الذكر على الدوام            -٨٦
 ليتقامسه مع إخوته القـصر وفقـاً    أو أراملهملرياث مع أرملة والده   القانون على أن يستخدم ا    

بيد أن هذا احلق يف املرياث ألول ذكر يفرض التزاماً على الـوارث بـأن               . لتسلسل مولدهم 
  .يرعى رفاه األرملة والذرية

ويعتنق الباسوثو مبدأ مشاركة األطفال يف احلياة االجتماعية عن طريق املـشاركة يف               -٨٧
 عدم حرماهنم مما حيق هلم من التعليم واالستمتاع بوقت الفـراغ            القيام بالواجبات األسرية مع   

وُيعتقد أنه يتعني تعريف األطفال باملمارسات الثقافية لألسرة وأن من مسؤوليات           . واالستجمام
 كوسيلة حلماية   ٢٠١٠وقد مت سن قانون التعليم لعام       . األسرة األساسية أن تنقل إليهم ثقافتها     
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وانتهاك هـذا القـانون     . حلق يف التعليم مبنحهم تعليماً جمانياً وإلزامياً      األطفال من احلرمان من ا    
  .بكليهما تقل عن سنة، أو  أو باحلبس ملدة ال)٣( لويت١ ٠٠٠يعاقب بغرامة ال تقل عن 

  التدابري اإلدارية    

  تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان الدولية    
بني حكومة ليسوتو   ( ٢٠٠٦جيري، يف إطار مشروع حساب حتديات األلفية لعام           -٨٨

، معاجلة تأثري األمناط الثقافية واألدوار النمطية للرجـل       )وحكومة الواليات املتحدة األمريكية   
  .واملرأة من خالل عدد من األنشطة

ويتيح إنشاء وحدات املساعدة القانونية فرصة للكثريين بتقدمي اخلدمات القانونية إىل             -٨٩
  .عشرالناس يف مجيع املناطق اإلدارية ال

  النشاط املناهض للعنف القائم على نوع اجلنس     
انضمت حكومة ليسوتو على الدوام إىل بقية العامل يف االحتفـال بـاليوم الـدويل                -٩٠

 يوماً من النشاط املناهض للعنف القائم علـى         ١٦للمرأة، والشهر األفريقي للمرأة، ومناسبة      
لذوي اإلعاقة، واليـوم الـدويل حلقـوق        نوع اجلنس، ويوم اإليدز العاملي، واليوم الدويل        

ويف هذه التواريخ احملددة نفذت بوجه خاص أنشطة توعية واتصال إلعالم اجلمهور            . اإلنسان
بقضايا حقوق املرأة والعنف القائم على نوع اجلنس وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز،             

وقد شـاركت   .  حد سواء  وصلتها باملمارسات الثقافية وتغيري مواقف الرجال والنساء على       
شىت املنظمات غري احلكومية الوثيقة الصلة يف األنشطة اليت ختصها مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق                

وتنص تلك املادة   .  من بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      ٦ من الباب    ٢١باملادة  
عراف التقليديـة، مبـا يف   على أن تقوم الدول األطراف باختاذ التدابري املالئمة الستعراض األ         

ذلك املمارسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية اليت تضفي شرعية علـى دوام            
  .العنف القائم على نوع اجلنس والتسامح إزاءه وتؤدي إىل تفاقمهما

ويرد وصف للجهود األخرى املضطلع هبا ملعاجلة التحيزات واملمارسات الثقافية يف             -٩١
لقطري اخلامس للتعاون بني حكومة ليسوتو وصندوق األمم املتحـدة للـسكان            الربنامج ا 

واهلدف من هذا   . ٢، على النحو الذي جرت مناقشته يف إطار املادة          ٢٠١٢ -٢٠٠٨ للفترة
الربنامج هو زيادة قدرة احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين على منع العنف القائم على نـوع               

  .اجلنس يف البالد
لجنة املشتركة بني القطاعات املعنية حبقوق اإلنسان محالت للتوعية بشأن          ونظمت ال   -٩٢

  .إعالة األطفال القصر والزوجات املهجورات

__________ 

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٣٣حوايل  )٣(
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وأدخلت وزارة التعليم والتدريب مؤخراً برنامج املهارات احلياتية والتثقيف العائلي            -٩٣
لى املساعدة اليت تقـدمها     يف تنفيذ هذا الربنامج ع     وتعتمد الوزارة . يف مناهج املدارس الثانوية   

  .املنظمات املختصة والوثيقة الصلة

  التحديات    

  تعدد الزوجات    
. بيد أهنا من النادر أن متارس حالياً      . تعدد الزوجات ممارسة ثقافية مقبولة يف ليسوتو        -٩٤

ويف احلاالت النادرة اليت حيدث فيها تعدد للزوجات، فإن القانون العريف هو الـذي جييـزه                
إذ يلزم على الرجل الراغب يف تعدد الزوجات بأن يستشري الزوجة األوىل كـشرط           . وينظمه

يعلمن أن من حقهن إلغاء مثل هـذا االرتبـاط           البيد أن الكثري من النساء      . أساسي لذلك 
ويتعني زيادة التثقيـف العـام يف هـذا الـصدد إذا          . الالحق إذا ما مت دون أخذ رأيهن فيه       

  .مسحت املوارد والقدرات ما
ينبغي أن خيصص الرجل أمواالً  (malapa ha a janeووفقاً للقانون العريف، فإن مبدأ   -٩٥

ميثل ضمانة ضد أي تأثري معاكس حمتمل لتعدد الزوجـات          ) مستقلة لكل زوجة من زوجاته    
على الزوجات األخريات ويشترط أن يعيل الزوج مجيع األسر مبا يكفل عدم فقـد أسـرة                

. خيضع ملراقبة صارمة وال يفرض االلتزام بـه        البيد أن هذا املبدأ     . رىأمواهلا لصاحل أسرة أخ   
  .ومن مث فإنه يتعني معاجلته حىت لو تطلب ذلك زيادة القدرات وتوفري موارد مالية إضافية

  اإلعالة    
ويف احلاالت اليت . مل تتم متابعة كافية لتقييم تأثري محالت التوعية بشأن قضايا اإلعالة  -٩٦

 الرجل بدفع نفقات اإلعالة، فإنه يساهم من الناحية املالية فقـط وال يـشارك يف                يقوم فيها 
توجد حماكم خاصة للفصل يف قضايا اإلعالة        الوباإلضافة إىل ذلك،    . التنشئة اليومية للطفل  

ويفرض ذلـك   . وهو ما يسفر عن تأخريات يف اإلجراءات القضائية اخلاصة باملطالبة باإلعالة          
  .ثل يف زيادة القدرات يف ظل املوارد املالية احملدودةبدوره حتدياً يتم

  ٦املادة     

  التدابري الدستورية    
يكرس الباب الثاين من دستور ليسوتو حقوق اإلنسان األساسية املكفولـة جلميـع               -٩٧

وتـشمل  . األشخاص بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو انتماءاهتم السياسية           
  :احلقوق التالية وثيقة الصلة باالجتار باألشخاصاحلقوق املكفولة فيه، 

 احلق يف احلياة؛ •

 احلق يف احلرية الشخصية؛ •



CEDAW/C/LSO/1-4 

GE.10-44712 34 

 احلق يف حرية احلركة واإلقامة؛ •

 احلق يف عدم اخلضوع للمعاملة غري اإلنسانية؛ •

 .احلق يف عدم اخلضوع للعبودية والعمل القسري •

فتـنص  . غري اإلنـسانية   من الدستور على عدم اخلضوع للمعاملة        ٨وتركز املادة     -٩٨
ال خيضع أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب العقوبة أو املعاملـة          "على أن   ) ١(٨ املادة

ال خيضع أي شخص للرق أو      " من الدستور على أن      ٩، وتنص املادة    "غري اإلنسانية أو املهينة   
ور، ويشمل ذلك، من مجلة أم    ". العبودية، وال ُيطلب من أي شخص أن يؤدي عمالً قسرياً         

  . احلالة اليت يؤخذ فيها شخص ما من مرتله بزعم االستخدام ولكنه جيرب على ممارسة الدعارة
 من الدستور على خضوع هذه احلقوق لالختصاص القضائي ومن          ٢٢وتنص املادة     -٩٩

  .مث فإنه جيوز ألي شخص انُتهكت حقوقه أن يلتمس إنصافا من احملكمة

  التدابري التشريعية    
 غة مشروع القانون الذي يعاجل حتديداً االجتار بالبشر واسـتغالل النـساء           متت صيا   -١٠٠

وهناك بالفعل صكوك تشريعية معمول هبا ميكن استخدامها        . استعداداً لسنه كما سبق ذكره    
  :يف املقاضاة بشأن اجلرائم املتصلة باالجتار باملرأة واستغالهلا؛ أال وهي

 ؛١٩٩٢مرسوم مدونة العمل لعام  •

 ؛١٩٨٠ية األطفال لعام قانون محا •

 ؛٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية لعام  •

 .وجنح القانون العريف املتصلة باختطاف النساء واخلطف بغرض االبتزاز وأسر البشر •

   النساء يف القانون العريفجرائم اختطاف    
 chobeliso من الباب الثاين لقوانني ليربوثويل على أن اختطاف          ٣ و ٢تنص املادتان     -١٠١
 سنة والذين بال حول واختطاف امرأة       ١٦اء النساء واألطفال الذين تقل أعمارهم عن        وإغو

 من الباب الثاين من تلك القوانني كذلك على أن          ٧وتنص املادة   . غري متزوجة يشكل جرمية   
 ٥٠تتجـاوز   الاختطاف امرأة متزوجة عمل غري مشروع يف ليسوتو ويعاقب عليه بغرامـة   

  .شهراً) ١٢(تتجاوز اثين عشر  ال باحلبس ملدة  أو)٤(جنيهاً إسترلينياً

__________ 

 ). لويت٦٠٠( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٨٠حوايل  )٤(



CEDAW/C/LSO/1-4 

35 GE.10-44712 

  قانون العمل    
 العمـل   ١٩٩٢من الباب الثاين من مرسوم مدونة العمل لعـام          ) ١(٧حتظر املادة     -١٠٢

وتنص املادة على أن أي شخص يباشر أو يفرض عمالً قسرياً أو يتسبب يف عمل               . القسري
ر أو رابطة أو أي هيئة مماثلة يرتكب        قسري أو يسمح بفرضه ملصلحته أو ملصلحة أي فرد آخ         

  .جرمية يعاقب عليها عند إدانته بدفع غرامة

  ١٩٨٠قانون محاية األطفال لعام     
تعاجل أحكام هذا القانون يف املقام األول محاية األطفال يف حاالت االختطـاف أو                -١٠٣

. صابة بدنية للطفل  السرقة أو االعتداء أو ارتكاب اجلرائم اجلنسية أو أي جرائم تنطوي على إ            
وينص هذا القانون على بعض التدابري حلماية األطفال املعرضني للخطر، وعلى سبيل املثـال،           
ميكن نقل األطفال إىل مكان آمن يف احلاالت اليت جيري استغالهلم فيها، أو يكونوا معرضني               

  .اكمتهمأو حم/لالستغالل، كخطوة إجرائية أوىل قبل التمكن من القبض على املقترفني و
املقدم إىل الربملان هذا القـانون      " قانون محاية األطفال ورفاههم   "وسُيبطل مشروع     -١٠٤

والباب الثامن من مشروع القانون مكرس لالجتـار        . ويوطد مجيع القوانني اخلاصة باألطفال    
مياثل بـشكل ذلـك      كما أن بالقانون تعريفاً شامالً لالجتار، وهو ما       . باألطفال واختطافهم 

ريف الوارد يف بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال         التع
جتنيـد أشـخاص    " من مشروع القانون االجتار بأنه       ٢وتعرف املادة   . وقمعه واملعاقبة عليه  

 أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك              بيعهم نقلهم أو  أو
كال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة              من أش 
مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ضع

  ".لغرض االستغالل
. موسيوفر مشروع القانون إطاراً قانونياً شامالً ملعاجلة االجتار باألطفال واسـتغالهل            -١٠٥

).  سـنة  ١٨(ولذلك سيطبق مشروع القانون على من هم دون الثامنة عشرة مـن العمـر               
وستظل هناك مع ذلك ثغرة عندما يتعلق األمر باالجتار بأشخاص فوق الثامنة عـشرة مـن                

ولذلك فسيتم محاية الفتيات يف هذا التشريع إىل        . العمر، حيث لن يعاجل هذا احلكم أمورهم      
  .جانب الصبيان

  ٢٠٠٣ لعام ن اجلرائم اجلنسيةقانو    
يرتكـب  " على أنـه     ٢٠٠٣من قانون اجلرائم اجلنسية لعام      ) ب)(١(٤تنص املادة     -١٠٦

. جرماً كل شخص جيرب شخصاً آخر على االخنراط يف فعل جنـسي مـع طـرف ثالـث                 
وباإلضافة إىل ذلك، يرتكب جرماً كل شخص يغري شخصاً آخر سـواء مبـزاعم زائفـة                

ة أو الوضع أو القوة أو االمتيازات أو تأثري غري الئق، للسماح بارتكاب             باستخدام السلط  أو
  ".فعل جنسي أو اإلذعان لذلك
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  التدابري اإلدارية    

  اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر    
 على بروتوكول األمم املتحدة ملنع االجتار بالبـشر،         ٢٠٠٦صدقت ليسوتو يف عام       -١٠٧

وينص الربوتوكول على أن تتعـاون الـدول        . وقمعه واملعاقبة عليه  وخباصة النساء واألطفال    
  .األطراف يف مكافحة االجتار باألشخاص على الصعيد العاملي

وتشارك ليسوتو بنشاط يف تنفيذ خطة العمل االستراتيجية العشرية للجماعة اإلمنائية             -١٠٨
بالبشر وخباصة النساء    بشأن مكافحة االجتار     ٢٠١٩ إىل   ٢٠٠٩للجنوب األفريقي للفترة من     

وهتدف اخلطة إىل النهوض بالتعاون فيما بني الدول األعضاء يف اجلماعـة فيمـا              . واألطفال
يتعلق باعتماد تدابري تشريعية وتصميم آليات هتدف إىل مكافحة االجتار بالبـشر يف منطقـة               

  .اجلنوب األفريقي
نية، بدعم من برنامج األمـم      وأكملت وزارة الداخلية واألمن العام والشؤون الربملا        -١٠٩

املتحدة اإلمنائي، تقييماً لالجتار بالبشر يف ليسوتو وأصدر جملس الوزراء توجيهـاً بـصياغة              
  .تشريع بشأن مكافحة االجتار بالبشر

ومبساعدة من برنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                 -١١٠
، أجري مسح جغرايف لالشتغال بـاجلنس       )٥(اناإليدز وصندوق األمم املتحدة للسك    /البشري

التجاري يف ليسوتو بغرض تقييم عوامل اإلدراك والقابلية للتأثر وعوامـل اخلطـر املتـصلة               
بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز وغري ذلك من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي،             

باجلنس بفريوس نقص املناعة البـشري      وتقييم املبادرات الراهنة املتصلة مبنع إصابة املشتغلني        
  .وباإليدز، وتقييم تفضيل املشتغلني باجلنس للخدمات من أجل توجيه عملية تصميم الربامج

وتقوم احلكومة، مع الشركاء اآلخرين مثل الواليات املتحدة األمريكية وهيئة املـرأة            -١١١
بـشأن االجتـار      والتالميذ والقانون يف اجلنوب األفريقي، بتثقيف اجلمهور مبن فيه الطالب        

  . بالبشر، مستخدمة يف ذلك شىت الطرائق

  التحديات    
يتمثل حتد معني بشأن وضع وتنفيذ استراتيجية فعالة ملعاجلة االجتار بالبشر يف نـدرة       -١١٢

وأصبح االجتار بالبشر حالياً أحد الشواغل املثارة يف جمال حقـوق           . البيانات اليت يعول عليها   
توجد إحصاءات دقيقة عن األشـخاص الـذين         ومع ذلك ال  . يع أحناء العامل  اإلنسان يف مج  

وسيستلزم ذلك توفر   . ويتعني بناء القدرة على التصدي هلذا التحدي بفعالية       . أخضعوا لالجتار 
  .موارد مالية إضافية

__________ 

)٥( Shilumani and Waterman (2008). "An Assessment of Sex Work in the Main Towns of Lesotho". 

تقرير ممول من صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعـة                
 . ليسوتو-اإليدز /البشري
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 يف املائة هو أحد العوامـل       ٢٢وُيذكر أن مستوى البطالة املرتفع الذي يقدر بنسبة           -١١٣
فمـثالً،  . وختلق البطالة ظروفاً مهيئة لعمليات االجتار     . الرئيسية املسامهة يف الفقر يف ليسوتو     

. سيما النساء، بوعدهم بوظائف مرحبة يف اخلارج       يصبح من السهل إغواء املستضعفني، وال     
  . ة ليسوتو ملتزمة خبلق فرص االستخدام كوسيلة رئيسية الستئصال الفقر يف ليسوتووحكوم

  اجلزء الثاين    

  ٧املادة     

  التدابري الدستورية    
وتنص املادة على أن    . من الدستور احلق يف املشاركة يف احلكومة      ) ١(٢٠تعاجل املادة     -١١٤

  :يتمتع كل مواطن باحلق فيما يلي
 لشؤون العامة، بشكل مباشر أو من خالل ممثلني خمتارين حبرية؛أن يشارك يف إدارة ا •

 بـاالقتراع أن ينتخب أو يرشح نفسه يف انتخابات دورية جترى مبوجب الدستور             •
 العام واملتساوي بني اجلميع وبالتصويت السري؛

 .أن تتاح له، على قدم املساواة مع غريه، فرص تقلد الوظائف العامة •

ولتوضيح . قوق اآلنفة الذكر وجيوز هلا املشاركة يف الشؤون العامة        وتتمتع املرأة باحل    -١١٥
 ٢٠٠٧ يف املائة من الناخبني املسجلني يف االنتخابات العامة لعام           ٥٧هذه النقطة، فإن نسبة     

  .)٦( يف املائة من املرشحني يف تلك االنتخابات٢٦ومتثل النساء أيضاً . كانت من النساء

  التدابري التشريعية    
سنت حكومة ليسوتو القوانني التالية اليت متكن املرأة من املشاركة يف احلياة السياسية               -١١٦
  :والعامة
 ؛٢٠٠١لعام ) املعدل(قانون انتخابات اجلمعية الوطنية  •

 .٢٠٠٤لعام ) املعدل(وقانون انتخابات احلكم احمللي  •

ـ  ٢٠٠١لعام  ) املعدل(ويشجع قانون انتخابات اجلمعية الوطنية        -١١٧ ع األحـزاب    مجي
كما يشجع . املسجلة يف ليسوتو على تيسري مشاركة املرأة الكاملة يف مجيع األنشطة السياسية        

وفضالً عن ذلـك،  . األحزاب على احترام حق املرأة يف التواصل حبرية يف األحزاب السياسية         
 فإنه يستحث األحزاب على االمتناع عن إجبار النساء على اختاذ موقف سياسي معني خمالف             

__________ 

 .٢٠٠٨اللجنة االنتخابية املستقلة،  )٦(
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واملرأة ممثلة حالياً يف اللجان التنفيذية لألحزاب الـسياسية حيـث تتخـذ             . الختيارهن احلر 
  .القرارات احلزبية الرئيسية

وبغية تيسري مشاركة املرأة يف صنع القرارات يف الشؤون الـسياسية، أتـاح قـانون                 -١١٨
مـن مناصـب     يف املائة    ٣٠  نظام حصص خيص   ٢٠٠٤لعام  ) املعدل(احلكم احمللي    انتخابات
 يف املائة من املناصـب يف هياكـل احلكـم           ٥٢,٨وتشغل املرأة حالياً    . احمللي للنساء  احلكم
  .)٧(احمللي

  التدابري اإلدارية    
ليسوتو دولة طرف موقعة على الصكوك اإلقليمية التالية اليت تعاجل املـساواة بـني                -١١٩

  :الرجل واملرأة يف الشؤون السياسية واحلكم
 ١٩٩٨ اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية لعـام           اجلماعةإعالن   •

  يف املائة من مناصب صنع القرار للنـساء حبلـول          ٣٠الذي حيدد هدف ختصيص     
 ؛٢٠٠٥ عام

 ؛٢٠٠٤اإلعالن الرمسي لالحتاد األفريقي بشأن املساواة بني اجلنسني يف أفريقيا،  •

 ٢٠٠٨ بشأن نوع اجلنس والتنمية لعام    بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي       •
 الذي يدعو إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني يف مجيع مناصب صنع القرار؛

 .٢٠٠٩السياسة اجلنسانية لالحتاد األفريقي لعام  •

 ٢٠٠٣ وعلى الصعيد الوطين، وضعت ليسوتو سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية لعام           -١٢٠
ات اليت يتعني اختاذها من أجل متكني املرأة يف احلياة السياسية           اليت توفر مبادئ توجيهية لإلجراء    
  .وغري ذلك من جماالت صنع القرار

كما وقعت ليسوتو على سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية اليت وضعتها اجلماعـة              -١٢١
اإلمنائية للجنوب األفريقي واليت تستحث الدول األطراف على زيادة وحتسني متثيل املـرأة يف             

يع هياكل احلكم ومجيع مستويات صنع القرار يف املناحي العامة واخلاصـة واالجتماعيـة              مج
، استهلت وزارة الشؤون    ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠١٥ يف املائة على األقل حبلول عام        ٥٠ بنسبة

 من أجل التكافؤ بني اجلنـسني يف        ٥٠/٥٠اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام محلة      
ونتيجة لذلك وجلهود أخرى، انتخبـت      . اصب صنع القرار يف البالد    املناصب السياسية ومن  

. ٢٠٠٧ يف املائة لعضوية اجلمعية الوطنية يف االنتخابات الوطنية لعـام            ٢٥نساء بنسبة تبلغ    
 يف املائة املستهدفة، فإنه ميثل زيادة عـن انتخابـات         ٥٠  يصل إىل نسبة ال    ورغم أن ذلك ال   

يـشري إىل وجـود      وهو ما .  يف املائة يف الربملان    ١٤بة   حيث ُمثلت النساء بنس    ٢٠٠٢ عام
وتأيت ليسوتو يف املرتبة السادسة يف إقليم اجلماعة اإلمنائيـة          . صوب حتقيق ذلك اهلدف    حترك

  .للجنوب األفريقي من حيث نسبة النساء والرجال يف الربملانات
__________ 

 .٢٠٠٨زارة احلكم احمللي وشؤون رؤساء القبائل، و )٧(
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 بني عضوات الربملـان     وُشكلت اجملموعة النسائية الربملانية للباسوتو هبدف اجلمع ما         -١٢٢
بفرقتيه من مجيع األحزاب؛ أي املمثالت املنتخبات من اجلمعية الوطنية وممثالت من جملـس              

  .ويوفر ذلك حمفالً مفيداً يتيح لعضوات الربملان التجمع ومناقشة قضاياهن. الشيوخ

   ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩عام يف املرأة يف احلياة السياسية 

  )يف املائة(ذكور   )يف املائة (إناث  املنصب
  ٦٧  ٣٣  وزير

  ٤٠  ٦٠  مساعد وزير
  ٧٦  ٢٤  عضو الربملان

  ٧٤  ٢٦  عضو جملس الشيوخ
  ٤٧,٢  ٥٢,٨  جمالس احلكم احمللي

  ٥٠,٤  ٤٩,٦  التمثيل اإلمجايل
  .٢٠١٠ أبريل/  ووزارة احلكم احمللي، نيسان٢٠٠٩نوفمرب /وزارة اخلدمة العامة، تشرين الثاين :املصدر
  .واردة بني أقواس هي بالقيم املطلقةاألرقام ال :مالحظة

ويشري إىل حتـسن    . يبني اجلدول الوارد أعاله التمثيل الراهن للمرأة يف جملس الوزراء           -١٢٣
.  يف املائة  ٧٩ يف املائة والوزراء     ٢١ حيث كانت نسبة الوزيرات      ٢٠٠٢متثيل املرأة عنه يف عام      

  . يف املائة٤٩,٦ويبلغ التمثيل اإلمجايل للمرأة يف احلياة السياسية 

   ٣اجلدول 
  ٢٠٠٩عام يف املرأة يف قطاع اخلدمة العامة 

  )يف املائة (ذكور  )يف املائة (إناث  املنصب
  ٧٦,٢  ٢٣,٨  أمني رئيسي

  ٨٣,٣  ١٦,٦  نائب أمني رئيسي
  ٥٢  ٤٨  مدير

  ٨٠  ٢٠  مسؤول إداري ملقاطعة
  ٦٦,٧  ٣٣,٣  مفوض
  ٧٧,٥  ٢٢,٥  اإلمجايلالتمثيل 
  .٢٠١٠أبريل / ووزارة احلكم احملل، نيسان٢٠١٠أبريل /خلدمة العامة، نيسان وزارة ا:املصدر
  .األرقام الواردة بني أقواس هي بالقيم املطلقة: مالحظة

وميثل اجلدول السابق   .  يف املائة  ٢٢,٥يبلغ التمثيل اإلمجايل للنساء يف اخلدمة العامة          -١٢٤
  .مناصب اإلدارة العليا يف اخلدمة العامة
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  ٤اجلدول 
  املرأة يف اهليئة القضائية

  )يف املائة (ذكور  )يف املائة (إناث  املنصب
  ٥٠  ٥٠  قاض

  صفر  ١٠٠  مسجل
  ١٠٠  صفر  نائب مسجل

  ٥١  ٤٩  قاض 
  صفر  ١٠٠  مفوض قضائي أقدم

  ٢٩  ٧١  مفوض قضائي
  ٢٧  ٧٣  رئيس حمكمة مركزية
  ٢١  ٧٩  رئيس حمكمة حملية

  ٣٤,٨  ٦٥,٢  اإلمجايلالتمثيل 

األمـم املتحـدة يف   / هذه األرقام أُقرت يف اجتماع التصديق املشترك بـني وزارة العـدل          صحة: مالحظة
  .٢٠١٠أبريل /نيسان

سيما يف احملاكم األقـل درجـة، أي         تشكل النساء غالبية يف اهلياكل القضائية، وال        -١٢٥
ذلـك يغـري   و.  يف املائة ٥٠وتبلغ نسبة القاضيات يف احملكمة العليا       . احملاكم احمللية واملركزية  

  .سيما يف هذا املستوى الذي كان الرجال يهيمنون عليه تقليدياً وجه السلطة القضائية، وال

  ٨املادة     

  التدابري الدستورية    
وختول .  من الدستور مسألة التمثيل الدبلوماسي لليسوتو يف اخلارج      ١٤٣تعاجل املادة     -١٢٦

 الوزراء، بتعـيني أو عـزل الـسفراء         املادة امللك سلطة القيام، بناء على مشورة من رئيس        
املفوضني الساميني أو غريهم من املمثلني الرئيسيني لليسوتو يف أي بلد آخر، أو من يتولون        أو

  .مناصبهم بالنيابة

  التدابري التشريعية    
. يوجد تشريع خمصص فقط حلماية حقوق النساء يف البعثات الدبلوماسية فحسب           ال  -١٢٧

  . من كال اجلنسني هبذه احلمايةإذ يتمتع الدبلوماسيون
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   ٥اجلدول 
  متثيل الدبلوماسيني والسفراء يف بعثات ليسوتو الدولية

  ذكور  إناث  املنصب
  ٧٣,٣  ٢٦,٧  سفري

  ١٠٠  صفر  قنصل عام
  ٦٣,٦  ٣٦,٤  موظف قنصلي

  ٥٠,٧  ٤٩,٣  موظف دبلوماسي
  ٥٦,٨  ٤٣,٢  التمثيل اإلمجايل

  .٢٠١٠ ابريل/  وزارة اخلارجية، نيسان:املصدر
  .األرقام الواردة بني قوسني هي بالقيم املطلقة: مالحظة

عدد متساو تقريباً من املوظفني واملوظفات الدبلوماسيني يف مجيـع البعثـات             يوجد  -١٢٨
 يف  ٥٠,٧ يف املائة منهم والـذكور       ٤٩,٣إذ متثل اإلناث    . الدبلوماسية لليسوتو يف اخلارج   

 القرار مثل مناصب السفراء فهو أعلى بني الذكور         أما عدد من يشغلون مناصب صنع     . املائة
ويوجـد أربـع    . لإلنـاث   يف املائة  ٢٦,٧ يف املائة، مقابل     ٧٣,٣حيث تصل نسبتهم إىل     

  .ويشغل رجالن منصب القنصل العام. قنصليات

  التحديات    
يتمثل السبب يف بطء زيادة مشاركة املرأة يف القيادة السياسية ومناصب صنع القرار               -١٢٩
. ويتعني زيادة محالت وعمليات التثقيـف اجلمـاهريي       .  التغري البطيء يف تقاليد الباسوتو     يف

  .ومتثل املوارد الشحيحة قيد أعلى حتقيق هذا اهلدف

  ٩املادة     

  التدابري الدستورية    
 من الدستور بأال حتصل أي امرأة متزوجة، أو كانت متزوجة، من            ٤٠تقضي املادة     -١٣٠

ى جنسية ليسوتو إال بعد التقدم بطلب للحصول على هذه اجلنـسية،            مواطن من ليسوتو عل   
ميكن أن تنتقل اجلنسية مبوجب الزواج إال مـن          وال. وأداء قسم الوالء وتسجيلها كمواطنة    

وجيوز المرأة من غري املوسوتو تتزوج      . زوج من مواطين ليسوتو إىل زوجة من غري مواطنيها        
جيوز لذكر من غـري   ة ليسوتو حبكم الزواج بينما الرجالً من املوسوتو أن حتصل على جنسي      

  .املوسوتو يتزوج من أنثى من املوسوتو احلصول على جنسية ليسوتو حبكم الزواج
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  التدابري التشريعية    
يف ليسوتو، تعاجل قضايا اجلنسية واملواطنة مبوجـب مرسـوم جنـسية ليـسوتو                -١٣١
  .باملولد أو التجنس أو التسجيل الذي ينص على أن جنسية ليسوتو تكتب ١٩٧١ لعام
واجلنسية مبقتضى املولد حق قانوين ألي شخص يستطيع أن يثبت احلقائق اخلاصـة               -١٣٢

تعترب اجلنسية بواسطة التجنس والتسجيل حقاً قانونياً؛ إذ جيوز للوزير           باملولد واألبوة فيما ال   
  .املسؤول عن اهلجرة أن مينحها أو يرفض منحها

  ملولداحبكم اجلنسية     
 على حصول مجيـع     ١٩٨٩لعام  ) املعدل( من مرسوم جنسية ليسوتو      ٢تنص املادة     -١٣٣

وإذا تزوجت امرأة مـن غـري       . األشخاص املولودين يف ليسوتو على جنسية ليسوتو تلقائياً       
  .املوسوتو رجالً من املوسوتو، جاز هلا أن تتخلى عن جنسيتها أو أن حتتفظ هبا

  اجلنسية بواسطة التسجيل    
 على أن من حق النساء الاليت       ١٩٧١ من مرسوم جنسية ليسوتو لعام       ٤تنص املادة     -١٣٤

 ١٩٦٦تزوجن من رجال من الباسوتو قبل حصول ليـسوتو علـى االسـتقالل يف عـام                 
  .يسجلن كمواطنات أن

يغري تلقائياً جنـسية     وحيمي هذا احلكم حقوق النساء يف املواطنة، أي أن الزواج ال            -١٣٥
وإذا ما تزوج ذكر من املوسوتو أنثى من غري املوسوتو،          . تزوجة قبل االستقالل وبعده   املرأة امل 

فإن هذه األنثى تصبح مواطنة من مواطين ليسوتو بواسطة التسجيل بـدون التخلـي عـن                
  .تفقد جنسيتها وإذا ما تزوجت أنثى من املوسوتو ذكراً من غري املوسوتو فإهنا ال. جنسيتها

  التدابري اإلدارية    
  : من االتفاقية٩صدقت ليسوتو على املعاهدات التالية فيما يتعلق باملادة   -١٣٦
 بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا؛ •

 ٢٠٠٨وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية لعـام            •
ف بأن تضع أحكاماً تشريعية تكفل حـق النـساء والرجـال            الذي يلزم الدول األطرا   

 .املتزوجني يف االختيار بني االحتفاظ جبنسيتهم واكتساب جنسية الزوج أو الزوجة
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  اجلزء الثالث    

  ١٠املادة     

  التدابري الدستورية    
  : من الدستور على حق التعليم للجميع واتباع سياسات هتدف إىل كفالة٢٨تنص املادة   -١٣٧
 يوجه التعليم حنو التنمية الكاملة للشخصية اإلنسانية والشعور بالكرامة وتقويـة            أن •

 احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

 أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً للجميع؛ •

أن يكون التعليم الثانوي، مبا يف ذلك التعليم التقين واملهين، عالوة علـى التعلـيم                •
سيما بإدخال   اً ومتوفراً بصفة عامة للجميع بكل الوسائل املالئمة، وال        األعلى، متاح 

 التعليم اجملاين تدرجيياً يف حدود ما تسمح به املوارد املالية ؛ 

يتلقـوا أو يتمـوا      تشجيع وتدعيم التعليم األساسي بقدر اإلمكان ألولئك الذين مل         •
 .التعليم االبتدائي

  التدابري التشريعية    
 إلنفاذ احلق يف التعليم جبعل التعلـيم        ٢٠١٠مة ليسوتو قانون التعليم لعام      سنت حكو   -١٣٨

املـدارس  يف مجيع   ) ٦(إلزامياً وجمانياً للتالميذ على مستوى التعليم االبتدائي من سن السادسة           
  . من الدستور٢٨على إتاحة التعليم للجميع وفقاً ألحكام املادة ) ج(٣وتنص املادة . احلكومية
حلاالت اليت يعجز فيها تلميذ يف املدرسة االبتدائية عن االنتظام يف احلضور، قد             ويف ا   -١٣٩

تقـل   يعترب والد التلميذ مذنباً ويعاقب عند إدانته باخلدمة يف اجملتمع احمللـي أو بغرامـة ال               
  .تقل عن سنة  أو باحلبس ملدة ال)٨( لويت١ ٠٠٠ عن

  التدابري اإلدارية    
يتجلـى يف خمصـصات       واحداً من أهم أولوياهتا على حنو ما       تعترب احلكومة التعليم    -١٤٠

  .املوازنة الكبرية هلذا الغرض

__________ 

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٣٣حوايل  )٨(
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  ٢٠١٥-٢٠٠٥يجية لقطاع التعليم للفترة اخلطة االسترات    
 بـالتزام ليـسوتو     ٢٠١٥-٢٠٠٥تسلم اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم للفترة         -١٤١

ني منحه جلميع املواطنني لتحسني التنمية يف باعتبار التعليم حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان يتع      
  :وتتمثل أهداف اخلطة فيما يلي. البلد

توسيع وحتسني الرعاية والتعليم الشاملني للطفولة الباكرة وخباصة ألشـد األطفـال          •
 ضعفاً وحرماناً؛

سيما الفتيات، واألطفال الذين يعيـشون يف ظـروف          كفالة حصول مجيع األطفال، ال     •
 ؛٢٠١٥ يم االبتدائي اجملاين واإللزامي اجليد واستكماله حبلول عامصعبة، على التعل

كفالة الوفاء باحلاجات التعليمية جلميع الشباب والبالغني عن طريق تكـافؤ فـرص              •
 االستفادة من برامج التعليم واملهارات احلياتية املالئمة؛ 

ة والكتابة حبلول    يف املائة يف مستويات معرفة البالغني للقراء       ٥٠حتقيق حتسني بنسبة     •
 وخباصة بالنسبة للنساء، وتكافؤ فرص احلصول على التعليم األساسـي           ٢٠١٥ عام

واملستمر جلميع البالغني؛ بالقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعلـيم االبتـدائي             
؛ وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم حبلـول          ٢٠١٥والثانوي حبلول عام    

على كفالة كاملة ومتساوية فرص حلصول الفتيات علـى         ، مع التركيز    ٢٠١٥ عام
 التعليم األساسي اجليد وإكماله؛

حتسني مجيع جوانب التعليم وكفالة التفوق للجميع حبيث يتسىن للجميع حتقيق نتائج             •
تعليمية معترف هبا وقابلة للقياس، وخباصة تعلم القراءة والكتابة واحلساب واملهارات           

 .احلياتية األساسية

ويف خطة احلكومة لتوفري التعليم للجميع، مت تقسيم قطاع التعلـيم والتـدريب إىل                -١٤٢
  :التالية) ٦(املستويات الستة 

  الرعاية املتكاملة للطفولة الباكرة  )أ(  
. قبـل املدرسـة    يتجزأ من عملية ما    تعترب الرعاية املتكاملة للطفولة الباكرة جزءاً ال        -١٤٣

ا املرحلة اليت ينمو فيها ذكاء الطفـل وشخـصيته وسـلوكه            وتعترب هذه املرحلة هامة ألهن    
ويتمثل اهلدف األويل هلذا املستوى يف توسيع وحتسني الرعاية والتعليم الشاملني           . االجتماعي

ويهدف بروتوكول اجلماعة اإلمنائية    . للطفولة الباكرة، وخباصة أشد األطفال ضعفاً وحرماناً      
لتنمية، والذي صدقت عليه ليسوتو، إىل تقليل أعبـاء    للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس وا     

وستسمح املدارس يف هذا املستوى للمرأة باملـشاركة        . )٩(األدوار املتعددة اليت تقوم هبا املرأة     
  .يف أنشطة أخرى دون قلق لعلمها أن أطفاهلا حيصلون على الرعاية الالزمة

__________ 

 .١٦، املادة ٥اجلزء  )٩(
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  التعليم األساسي  )ب(  
 وهي السياسة اليت    ٢٠٠٠ليم االبتدائي اجملاين يف عام      شرعت ليسوتو يف سياسة التع      -١٤٤

وقد ازداد املعدل اإلمجايل    . أسفرت عن زيادة يف عدد التالميذ املقيدين يف املستوى االبتدائي         
وميكن أن ُيفترض أن عدد املتأخرين      . ٢٠٠٦للقيد باطراد على مر السنني حىت استقر يف عام          

، بدأ تغـري يف     ٢٠٠٧ومنذ عام   . ٢٠٠٦اكتمل يف عام    يف االلتحاق باملستوى االبتدائي قد      
 ٥١ حتديداً، بلغت النسبة  . فتجاوز معدل القيد بني الذكور مثيله بني اإلناث       . النمط اجلنساين 

وميكن أن يعزى تغري االجتـاه إىل املبـادرات     .  يف املائة من اإلناث    ٤٩ و يف املائة من الذكور   
ومع . ألطفاهلم الذكور بااللتحاق بالتعليم النظامي    الناجحة اليت حثت الوالدين على السماح       

يقدر أمهية  إدراك أن فرص االستخدام يف اخلارج مل تعد مؤكدة، عاد الكثري من أسر الباسوتو   
بل إن سياسة التعليم االبتـدائي اجملـاين        . التعليم النظامي حبرص على قيد أطفاله يف املدارس       

وينبغي أن يؤدي التعليم االبتدائي اإللزامي      . ملدارسيسرت ملعظم األسر بإرسال أطفاهلا إىل ا      
  .املطبق مؤخراً إىل مزيد من التحسن

   ٦اجلدول 
  ٢٠٠٨-١٩٩٤يف الفترة معدل القيد الصايف يف املدارس االبتدائية، 

  اإلناث  الذكور  السنة
٥٣  ٤٧  ١٩٩٤  
٥٢  ٤٨  ١٩٩٩  
٥٠  ٥٠  ٢٠٠٣  
٥٠  ٥٠  ٢٠٠٦  
٤٩  ٥١  ٢٠٠٨  
  .٢٠٠٩م والتدريب،  وزارة التعلي:املصدر

 يبلـغ   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧كان متوسط نسبة الطالب إىل املدرس فيما بـني عـامي              -١٤٥
  .مليوين نسمةبتدائية مسجلة لسكان يبلغ عددهم  مدرسة ا١ ٤٥٥ وكانت هناك ٣٥ حوايل

  التعليم الثانوي  )ج(  
ث كان  األمناط السابقة حي   جتاوز عدد اإلناث عدد الذكور ويعكس ذلك تغيرياً يف          -١٤٦

ويعكس التغيري جناح التدابري املتبعة لزيـادة       . عدد الذكور أكرب على مستوى التعليم الثانوي      
  .)١٠(معدل قيد اإلناث واستمرارهن يف مجيع املستويات التعليمية

__________ 

 .٢٠٠٥  واخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم، لعام٢٠٠٣سياسة للشؤون اجلنائية والتنمية لعام  )١٠(
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   ٧اجلدول 
  ٢٠٠٨-١٩٩٤يف الفترة معدل القيد الصايف يف التعليم الثانوي 

  اإلناث  الذكور  السنة
٥٩  ٤١  ١٩٩٤  
٥٧  ٤٣  ١٩٩٩  
٥٦  ٤٤  ٢٠٠٣  
٥٦  ٤٤  ٢٠٠٦  
٥٧  ٤٣  ٢٠٠٨  
  .٢٠٠٩ وزارة التعليم والتدريب، :املصدر

 يبلـغ   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧كان متوسط نسبة الطالب إىل املدرس فيما بـني عـامي              -١٤٧
  . مدرسة ثانوية مسجلة لسكان يبلغ عددهم مليوين نسمة٢٤٠ وكانت هناك ٢٤ حوايل

  املؤسسات التقنية واملهنية  )د(  
متنح املدارس التقنية واملهنية شهادات ودبلومات يف نطاق عريض من الربامج، مثـل               -١٤٨

اهلندسة املعمارية وإدارة األعمال، واالقتصاد املرتيل، والسباكة، والكثري مـن التخصـصات            
وكانت املصادر . وااللتحاق بتلك املؤسسات متاح للذكور واإلناث على حد سواء. األخرى

 يف هذا الشأن تتمثل يف الكلية الوطنية للتدريب الصحي، وكلية ليـسوتو             الرئيسية للبيانات 
  .للتعليم ومعهد ليسوتو العايل للدراسات التقنية

  العايل التعليم   )ه(  
وهناك . تشكل جامعة ليسوتو الوطنية وجامعة ليمكوكوينغ جزءاً من التعليم العايل           -١٤٩

. ت تعليم املرحلـة الثالثـة يف اخلـارج   الكثري من طالب ليسوتو الذين يدرسون يف مؤسسا  
  .توجد بيانات دقيقة عن عدد هؤالء الطالب وتوزيعهم اجلنساين وال

وقد أدخلت جامعة ليسوتو الوطنية دورات عن نوع اجلنس والتنميـة يف خمتلـف                -١٥٠
  .أقسامها، وخباصة يف علم االجتماع والدراسات اللغوية واآلداب

 مـا   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ليسوتو الوطنية يف العـام اجلـامعي        وإمجاالً، التحق جبامعة      -١٥١
وقـد  .  يف املائة من الـذكور     ٤٨,٣ يف املائة منهم من اإلناث و      ٥١,٧ طالباً،   ٦ ٧٢٤ يبلغ

 يف املائة يف    ٩,٣ يف املائة مقابل     ٣٤,٣التحق معظم الطالب بكلية العلوم االجتماعية بنسبة        
وكانت اإلناث أقل تسجيالً يف كلية العلـوم        .  يف املائة يف كلية الزراعة     ٥,٣كلية القانون و  

ومن اجللـي أن    .  يف املائة  ٣٩,٦ يف املائة ويف كلية الزراعة بنسبة        ٣٠,٤والتكنولوجيا بنسبة   
 يف ٦٦,٣(والعلوم الـصحية  )  يف املائة٦٤,٣(تزال تفضل املهن النمطية مثل التعليم  املرأة ال 
  . وذلك اختيارهن الشخصي،) يف املائة٦٥(والدراسات اإلنسانية ) املائة
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   ٨اجلدول 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦) املرحلة اجلامعية األوىل(القيد جبامعة ليسوتو الوطنية حبسب الكلية واجلنس 

  اجملموع  ذكور  إناث  الكلية
      العدد    العدد  

  ٣٥٤  ٦٠,٤  ٢١٤  ٣٩,٦  ١٤٠  الزراعة
  ١ ٤٦٣  ٣٥,٧  ٥٢٢  ٦٤,٣  ٩٤١  التعليم

  ٣٥٩  ٣٣,٧  ١٢١  ٦٦,٣  ٢٣٨  العلوم الصحية
  ٧٣٢  ٣٥  ٢٥٦  ٦٥  ٤٧٦  العلوم اإلنسانية

  ٦٢١  ٤٩,٦  ٣٠٨  ٥٠,٤  ٣١٣  القانون
  ٨٩٢  ٦٩,٦  ٦٨٤  ٣٠,٤  ٢٠٨ العلوم والتكنولوجيا
  ٢ ٣٠٣  ٤٩,٦  ١ ١٤٢  ٥٠,٤  ١ ١٦١  العلوم االجتماعية

  ٦ ٧٢٤  ٤٨,٣  ٣ ٢٤٧  ٥١,٧  ٣ ٤٧٧  اجملموع
  .٢٠٠٨ جامعة ليسوتو الوطنية، :املصدر

كليات مـن كليـات اجلامعـة       ) ٥(ات اجلامعية العليا يف مخس      تتاح برامج الدراس    -١٥٢
، أال وهي كليات الزراعة، والعلوم اإلنسانية، والقانون، والعلـوم والتكنولوجيـا،            )٧( السبع

. ومعدل قيد اإلناث منخفض نسبياً على مستوى الدراسات اجلامعية العليا         . والعلوم االجتماعية 
 يف  ٥٦,٩  من امللتحقني بتلك الدراسات مقابل      يف املائة  ٤٣,١ففي السنة قيد النظر، كن ميثلن       

  .)١١( للذكوراملائة

  والتعليم غري النظاميمدى احلياة التعليم   )و(  
يف إطار حماولة احلكومة توفري التعليم للجميع، يوجه التعليم مدى احلياة والتعليم غري               -١٥٣

تسرب من املـدارس والبـالغني   النظامي بشكل خاص إىل اجلماعات احملرومة مثل الشباب امل  
. الذين فاتتهم فرصة االلتحاق بالتعليم النظامي لسبب أو آلخر، عالوة على العمال املسرَّحني            

وأنشأ معهد الدراسات اجلامعية احلرة التابع جلامعة ليسوتو الوطنية العديد من الربامج الـيت              
 تتيح التعليم اجلامعي علـى      وهي. تشمل نوع اجلنس والتنمية يف دراسات اإلعالم واالتصال       

 طالباً  ١ ٧٨٤، التحق   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف السنة اجلامعية    . أساس التفرغ الكامل أو اجلزئي    
  . يف املائة من الذكور٣٢,٧ يف املائة منهم من اإلناث و٦٧,٧بتلك الدراسات كان 

هج  إىل استعراض وإصالح املنا    ٢٠٠٣تدعو سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية لعام         -١٥٤
الدراسية إللغاء القوالب النمطية املتعلقة بأدوار النساء والرجال، والفتيـان والفتيـات، وإىل             

كما تقترح السياسة   . التوجيه الوظيفي الذي يراعي نوع اجلنس على كافة مستويات التعليم         
. أن يتلقى املدرسون املتدربون العاملون وواضعو املناهج الدراسية تدريباً وتوعية جنـسانيني           

__________ 

 .٢٠٠٨جامعة ليسوتو الوطنية،  )١١(
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، بدعم من اليونيسيف، مبراجعة النواحي اجلنسانية للتعليم        ٢٠٠٥وشرعت احلكومة يف عام     
وقد غطت هذه املراجعة املناهج الدراسية والتفتـيش والقيـد          . يف القطاع التعليمي بأكمله   

  .باملدارس، وغري ذلك

  ١١املادة     

  التدابري الدستورية    
ة لكسب العيش بالعمل الذي خيتاره      على أن لكل شخص فرص    ) ١(٢٩تنص املادة     -١٥٥

 على اتباع سياسات هتدف إىل كفالة شروط عمـل عادلـة            ٣٠وتنص املادة   . ويقبله حبرية 
  :سيما سياسات هتدف إىل حتقيق ما يلي ومواتية، وال

تكافؤ فرص الرجال والنساء يف الترقية املناسبة، رهناً باعتبارات األقدمية والكفـاءة             •
 دون غريها؛

 .ساء العامالت خالل فترة معقولة قبل الوالدة وبعدهامحاية الن •

  التدابري التشريعية    
صـكوك  ) ٥(تكفل ليسوتو وجود مدونة ممارسة سليمة من خالل استخدام مخسة             -١٥٦

  :قانونية رئيسية، أال وهي
 ؛١٩٩٢مرسوم مدونة العمل لعام  •

 ؛٢٠٠٩لعام ) املعدل(قانون األجور يف مدونة العمل  •

 ؛٢٠٠٢التدريس لعام الئحة خدمات  •

 ؛٢٠٠٥قانون اخلدمة العامة لعام  •

 .١٩٩٧لعام ) املعدلة(الئحة اخلدمة العامة  •

  ١٩٩٢مرسوم مدونة العمل لعام     
من مدونة العمل على تكافؤ الفرص للجميع واملساواة يف األجـر           ) ٣(٥تنص املادة     -١٥٧

  .٢عن العمل املتساوي، على حنو ما متت مناقشته يف إطار املادة 
 على إجازة أمومة إلزامية جلميع ١٩٩٢من مدونة العمل لعام ) ٢(١٣٣وتنص املادة    -١٥٨

  .العامالت يف القطاع اخلاص
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  ٢٠٠٩لعام ) املعدل(مدونة العمل يف جور األقانون     
 على إجازة أمومة مدفوعة ٢٠٠٩لعام ) املعدل(ينص قانون األجور يف مدونة العمل    -١٥٩

اعات تصنيع املالبس والنسيج واجللود، وينص على أن من حق العاملة           األجر للعامالت يف قط   
اليت أكملت سنة من اخلدمة املتواصلة مع نفس رب العمل يف قطاع صناعة النسيج واملالبس               

وحيق للعاملة اليت أكملـت  . واجللود احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة أسبوعني     
 مع نفس رب العمل يف صناعة النسيج واملالبس واجللـود           أكثر من سنة من اخلدمة املتواصلة     

  .احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة ستة أسابيع
وفضالً عن فترة إجازة األمومة، ميكن لألم أن حتصل على ساعة رضاعة خالل فترة                -١٦٠

  .تتراوح بني ثالثة أشهر وتسعة أشهر إىل أن يبلغ الطفل من العمر ستة أشهر أو سنة

  ٢٠٠٢الئحة خدمات التدريس لعام     
خيضع املدرسون لالئجة خدمات التدريس اليت تنص، من مجلة أمور، علـى مـنح                -١٦١

  .املدرسات إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة تسعني يوماً تقوميياً

  ٢٠٠٥قانون اخلدمة العامة لعام     
يـتم االلتحـاق    " أن    على ٢٠٠٥من قانون اخلدمة العامة لعام      ) ١(٨تنص املادة     -١٦٢

باخلدمة العامة والترقي فيها على أساس اجلدارة فحسب، أي القدرات واملؤهالت واملعرفـة             
واملهارة وامللكات وبعد مسابقة نزيهة ومفتوحة تكفل جلميع مواطين ليسوتو احلصول علـى             

  ".فرصة متساوية
ة إذ تـنص     حقـوق املـرأ    ١٩٧٧لعـام   ) املعدلـة ( الئحة اخلدمة العامة     يوتراع  -١٦٣
من تلك الالئحة على أنه جيوز منح املوظفة إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة             ) ١(٥٥٦ املادة
  .يوماً تقوميياً) ٦٠(تتجاوز ستني  ال

  التدابري اإلدارية    

  ٢٠٠٨ التنمية لعامنوع اجلنس وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن     
. وكول على تكافؤ فرص احلصول على العمـل واملزايـا          من الربوت  ١٩تنص املادة     -١٦٤

وحتث الدول األطراف على حتقيق تكافؤ الفرص يف احلصول على عمل بأجر وظروف عمل              
  .مواتية، مبا يف ذلك املساواة يف األجور وتكافؤ فرص العمل للجنسني يف مكان العمل

 يف املائة مـن  ٥٤ نسبة  أن٢٠٠٨وتكشف النتائج األولية ملسح القوى العاملة لعام     -١٦٥
  . يف املائة من اإلناث٤٦ والسكان النشطني اقتصادياً تبلغ من الذكور
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  معدالت االستخدام حبسب اجلنس    
وكانت النسبة أعلى بني    .  يف املائة  ٢٢,٧كانت نسبة البطالة اإلمجالية املسجلة تبلغ         -١٦٦

وذلك يعكـس   .  للرجال )١٢(ة يف املائ  ٢١,٢ يف املائة مقابل نسبة      ٢٤,٦النساء حيث بلغت    
واالقتصادية العاملية أصابت الصناعات اليت يغلب فيها عمل النـساء           حقيقة أن األزمة املالية   

  .بأشد من غريها

  االستخدام حبسب القطاع    
 أن قسماً كـبرياً مـن األشـخاص    ٢٠٠٨يفيد مسح القوى العاملة يف ليسوتو لعام          -١٦٧

وهذا القطاع مرتبط بالفقر املتفشي وخباصة يف       . ة الكفاف النشطني اقتصادياً يشاركون يف زراع    
فترة اجلفاف احلاد ويضم عدداً أكرب من النساء الاليت تكيفن مع فالحة األرض بينمـا ميـارس    

 يف املائة من    ٩٥وتشكل النساء نسبة    . أزواجهن أعمال مدفوعة األجر داخل البالد أو خارجها       
  .كما تشكل النساء أغلبية يف القطاع غري النظامي. العاملني يف صناعة النسيج واملالبس

  أمناط االستخدام يف ليسوتو تغري    
 تغريان هلما شـأهنما  ٢٠٢٠تربز كل من االستراتيجية املؤقتة للحد من الفقر ورؤية            -١٦٨

  :يدفعان عملية التغيري يف ليسوتو
 ب أفريقيا؛املستوى املرتفع من تسريح العمالة يف صناعة التعدين يف مجهورية جنو •

 .استخدام النساء يف صناعة النسيج •

  خلق فرص االستخدام    
من مدونة العمل قيوداً على استخدام النساء يف العمل حتـت  ) ١(١٣٢تفرض املادة     -١٦٩

سطح األرض يف املناجم إال مبوافقة مكتوبة من مفوض العمل وفقاً التفاقية العمل حتت سطح            
  .الصادرة عن منظمة العمل الدولية) ٤٥رقم  (١٩٣٥لعام ) املرأة(األرض 

 التدابري القضائية    

  LSLC 10 (1 August 1995) [1995] (LC/33/94)قضية باليزابيكو ضد جامعة ليسوتو الوطنية 
أوقفت جامعة ليسوتو الوطنية السيدة بيكو عن العمل وأوقفت أجرها بزعم غياهبـا          -١٧٠

د نظر القضية أن ابنها البالغ من العمـر         وأوضحت السيدة بيكو عن   . عن العمل بدون تفسري   
  .ست سنوات مرض وأدخل املستشفى وأجريت له عملية جراحية

__________ 

 ".النتائج األولية ملسح القوى العاملة ".٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات، ليسوتو،  )١٢(
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 من توصية منظمة العمـل      ٢٣واستندت احملكمة، يف حكمها يف القضية، إىل املادة           -١٧١
 خبصوص العمال ذوي املسؤوليات العائلية اليت تنص على أنه          ١٩٨١ لسنة   ١٦٥الدولية رقم   

يسمح للعامل، ذكراً أو أنثى، إذا كان مسؤوالً عن طفل يعيله باحلصول على إجازة ينبغي أن   
  ".يف حالة مرض هذا الطفل

ويبني ذلك أن ليسوتو استخدمت القضية لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال               -١٧٢
  .التمييز ضد املرأة من حيث محاية حقوق املرأة يف مكان العمل

  التحديات    
) املعـدل (مرأة يف القطاع اخلاص، وفقاً لقانون األجور يف مدونـة العمـل             حيق لل   -١٧٣
، أن حتصل على إجازة أمومة ما إذا كانت قد عملت لدى نفـس رب العمـل    ٢٠٠٩ لعام

يستكملن الفترة   وخيلق ذلك مشكلة بالنسبة للعامالت الاليت مل      . تقل عن سنة   لفترة متصلة ال  
  .املنصوص عليها

  ١٢املادة     

  ابري الدستوريةالتد    
 من الدستور على أن تتبىن ليسوتو سياسات هتدف إىل كفالة أعلـى       ٢٧تنص املادة     -١٧٤

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ملواطنيها، مبا يف ذلك السياسات الرامية إىل حتقيـق        
  :أهداف منها

 ؛احلد من معدل وفيات املواليد ومعدل وفيات الرضع والنمو الصحي لألطفال •

 الوقاية من األوبئة واجلوائح واألمراض املهنية وغريها وعالجها ومكافحتها؛ •

 خلق الظروف اليت تكفل للجميع خدمات طبية ورعاية طبية يف حالة املرض؛ •

 .حتسني الصحة العامة •

  التدابري التشريعية    
. ية والئحته املتعلقة باألمراض املعد    ١٩٧٠سنت ليسوتو مرسوم الصحة العامة لعام         -١٧٥

ويقضي املرسوم بأن تتوىل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية النهوض بالصحة الشخـصية            
  .والصحة البيئية يف ليسوتو والوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها

  التدابري اإلدارية    
التزمت ليسوتو، يف حماولة منها ملعاجلة احلاجات الصحية للمرأة، خبطة عمل املـؤمتر          -١٧٦

ويشترك هذان الـصكان يف تركيزمهـا   . للسكان والتنمية وباألهداف اإلمنائية لأللفيةالدويل  
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وتؤكد خطة عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية أنه مع حتقيـق الرعايـة             . على متكني املرأة  
الصحية اإلجنابية وتنظيم األسرة للجميع، إىل جانب اخلدمات الصحية والتعليمية األساسـية            

. أن حيدث االستقرار يف عدد السكان بشكل طبيعي وليس باإلكراه أو الرقابة         األخرى، ميكن   
وتتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية هدف حتسني صحة األم وتقليل وفيات الرضع واألطفـال             

  .والوقاية من األمراض املنقولة باجلنس، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري واإليدز
 يف املائة من الـسكان،      ١٠٠الصحية يف البالد ما يقرب من       وتغطي مراكز الرعاية      -١٧٧
 يف املائة بواسطة تلك املراكز اليت تديرها        ٤٠ يف املائة بواسطة املرافق احلكومية و      ٦٠ ومنهم

وتوجد هذه املراكز حىت يف املناطق اليت يصعب الوصول         . الرابطة املسيحية للصحة يف ليسوتو    
  .إليها يف شىت املقاطعات

ضعت ليسوتو، من خالل وزارة الصحة والرعاية االجتماعية، بـرامج للـصحة            وو  -١٧٨
اإلجنابية تتضمن برنامج األمومة اآلمنة، وخدمات تنظيم األسرة، ومنع انتقال فريوس نقـص             

  .املناعة البشري واإليدز من األمهات إىل األطفال، وصحة املراهقني

  برنامج األمومة اآلمنة    
 صحة األمهات؛ ويهدف إىل احلد من عدد الوفيات واألمـراض       يركز الربنامج على    -١٧٩

ويتم من خالل الربنامج تثقيف النساء يف سـن اإلجنـاب، أي            . املصاحبة للحمل والوالدة  
 سنة من العمر، وتشجيعهن على العناية بصحتهن باخلضوع بانتظام لفحص           ٤٩ إىل   ١٥ من

ها مثل سرطان الثدي والـرحم يف       طيب كامل لكفالة تشخيص األمراض اليت ميكن الشفاء من        
كما يتم تثقيفهن بشأن األنشطة اليت تزيد من خماطر اعتالل الصحة عالوة            . مراحلها الباكرة 

وتشجع األمهات بصفة عامـة علـى الرضـاعة         . على تلك اليت من شأهنا إطالة عمر الفرد       
ائة من الرضع حـصلوا      يف امل  ٩٥وتبني التقارير أن    . الطبيعية يف األشهر الستة األوىل لألمومة     

  .)١٣(على الرضاعة الطبيعية يف فترة من فترات حياهتم

  برنامج تنظيم األسرة    
يقصد بالربنامج بوجه خاص أن حيسن من صحة ورفاه النساء مبساعدهتن على توقيت               -١٨٠

ومن بني خمتلف املنتجات اليت تقدم يف خدمات        . حاالت محلهن بواسطة املنتجات املعتمدة طبياً     
يم األسرة يف ليسوتو الرفاه للرجال والنساء، وموانع احلمل باحلقن وعن طريق الفم، ونبائط              تنظ

وبعض هذه اخلدمات متـاح علـى       . منع احلمل الرمحية، عالوة على تعقيم الذكور واإلناث       
  .ومن أمثلة ذلك الرفاه للذكور واإلناث وموانع احلمل الفموية. القرية/مستوى اجملتمع احمللي

 يف املائة مـن مجيـع       ٩٧,٢أن  ) ٢٠٠٤(بني مسح الصحة الدميوغرافية يف ليسوتو       وي  -١٨١
 ٦٣,١ النساء الاليت مشلهن املسح يعرفن شيئاً عن طريقة واحدة على األقل ملنع احلمل، وأبلغت             

كما حبث املسح يف    . ملنع احلمل يف وقت ما من حياهتن       يف املائة منهن أهنن استخدمن طريقة ما      
__________ 

 .املرجع السابق )١٣(
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 يف املائة من النساء طرائق منع احلمل احلديثـة          ٧٠مل التقليدية، فقد استخدمت     طرائق منع احل  
وكانت الطرائـق التقليديـة     .  يف املائة منهن طرائق منع محل تقليدية       ٣٠يف حني استخدمت    

  .)١٤(تتمثل، من مجلة أمور، يف االمتناع الدوري عن املعاشرة اجلنسية والسحب

  لبشري واإليدز من األمهات إىل األطفالمنع انتقال فريوس نقص املناعة ا    
وفقاً لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين باإليدز، فإن الطريقة الغالبة النتقال فريوس              -١٨٢

نقص املناعة البشري يف البالد هي تلك اليت تتم عن طريق املعاشرة اجلنسية الـيت ميكـن أن                  
نع انتقال املـرض مـن األمهـات إىل    وقد أُدخل برنامج م. )١٥(تفضي إىل محل غري مقصود   
ـ وإذا ما كانت نتائج األمهات الاليت خضعن لالخت       . ٢٠٠٣األطفال يف ليسوتو يف عام       ار ب

إجيابية، فإنه يتم إجراء فحوص أخرى لتحديد ما إن كانت املرأة احلامل حتتاج إىل معاجلـة                
لنساء املصابات بفريوس   وقد ازدادت نسبة ا   . وقائية أم إىل معاجلة مضادة للفريوس االرجتاعي      

نقص املناعة البشري الاليت تلقني عالجاً مضاداً للفريوس االرجتاعي لتقليل خطر انتقال املرض             
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٧,١ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٥,٩من األمهات إىل األطفال من 

زءاً من الرعايـة    ويشكل تقدمي املشورة إىل النساء احلوامل وإخضاعهن لالختبار ج          -١٨٣
ووفقاً ملا أفادت به حكومة ليسوتو عن تنفيذ توصيات تقرير دورة اجلمعية            . السابقة للوالدة 

اإليدز، فإن  / املعنية بفريوس نقص املناعة البشري     ٢٠١٠العامة االستثنائية لألمم املتحدة لعام      
ـ      ريوس نقـص املناعـة   االجتاه يف الرعاية السابقة للوالدة بواسطة االختبار واملشورة بشأن ف

  :يزال على ما هو عليه كما هو مبني يف اجلدول التايل البشري ال
  ٩اجلدول 

عـدد  /االجتاه يف اختبار فريوس نقص املناعة البشري كجزء من الرعاية السابقة على الوالدة            
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥مت هلن املشورة وخضعن لالختبار هبذا الشأن يف الفترة دِّاحلوامل اليت قُ

  السنة

نساء الاليت خضعن ال
حديثاً للرعاية السابقة 

  للوالدة

مت دِّالنساء الاليت قُ  
هلن املـشورة قبـل     

  االختبار

النساء الاليت خضعن 
الختبار فريوس نقص 

  املناعة البشري

ـ    مت دَّالنساء الاليت قُ
هلن املـشورة بعـد     

  االختبار
٤ ٩١٣  ٥ ٤٥٩  ١٠ ٦٨٤  ٩ ٧٠٠  ٢٠٠٥  
٧ ١٦٨  ٩ ٢٧٧  ١٣ ٠٤٧  ١١ ٩٥٢  ٢٠٠٦  
٢٣ ١٩٦  ٢٣ ٩٦٥  ٢٦ ٢٩٣  ٢٤ ٦٥١  ٢٠٠٧  
٣٧ ١٥٩  ٣٧ ١٥٩  ٣٨ ٧٧٩  ٣٣ ٦٠٩  ٢٠٠٨  
٢٥ ٣٢٢  ٢٧ ٣٨٩  ٢٩ ٣٠٠  ٣٢ ٨٨١  ٢٠٠٩  
 املعنية بفـريوس    ٢٠١٠تقرير دورة اجلمعية العامة االستثنائية لألمم املتحدة لعام         /حكومة ليسوتو   :املصدر

  .اإليدز/نقص املناعة البشري
__________ 

 .املرجع السابق )١٤(
)١٥( Kimaryo, Okpaku and Feeney (Eds), 2004, "Turning a Crisis into Opportunity: Strategies for 

Scaling up National Response to the HIV/AIDS Pandemic Lesotho. 
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 العيادات واملستشفيات احلكومية لفحوص عامـة سـابقة         ختضع النساء احلوامل يف     -١٨٤
وتقدم . وبعد ذلك، حيق للرضيع أن حيصل على جرعات التحصني بدون رسوم      . للوالدة جماناً 

. هذه اخلدمات، وتتاح جلميع النساء يف مجيع املقاطعات، بغض النظر عن حالتهن الزواجيـة             
 يف املائة من النـساء احلوامـل        ٩٠ن  أ) ٢٠٠٤(ويبني مسح الصحة الدميوغرافية يف ليسوتو       

طبيب أو ممرضة أو قابلة     (حصلن على رعاية سابقة للوالدة من أحد العاملني يف جمال الصحة            
 يف املائة من النساء احلوامـل       ١املتبقية فتشمل    يف املائة    ١٠    أما نسبة ال  ). أو مساعدة ممرضة  

  .لن على أي رعاية سابقة للوالدة يف املائة ممن مل حيص٩الاليت استشرن مولدة تقليدية و
ويرتبط إدراك أمهية الرعاية السابقة للوالدة ارتباطاً وثيقاً باملستوى التعليمي للمـرأة              -١٨٥
فمن احملتمل أن تلجأ النساء ذوات املستوى التعليمي العايل إىل مرافق الرعاية السابقة             . احلامل

 فإن احتمال قيام النساء احلوامل يف املنـاطق         وباملثل،. للوالدة أكثر من النساء غري املتعلمات     
الريفية بزيارات ملرافق الرعاية السابقة للوالدة أقل من احتمال قيام احلوامل بذلك يف املناطق              

  . )١٦(احلضرية
وبغية التأكد من حصول النساء على تغذية وافية أثناء احلمل والرضـاعة، كفلـت                -١٨٦

 خدمات إرشادية بشأن الطعام الصحي للنساء احلوامل        احلكومة تقدمي العيادات واملستشفيات   
وتقدم الفيتامينات واملكمالت الغذائية يف املستشفيات والعيادات العامة . ولألمهات املرضعات

للنساء احلوامل نظراً إىل حاجتهن إىل زيادة متحصالهتن الغذائية أثناء فترات احلمل والرضاعة             
  .الطبيعية
 البشري واإليدز هلما وجه نسائي يف ليسوتو كما هو احلال يف            وفريوس نقص املناعة    -١٨٧

 ٢٣,٦ويقدر انتشار فريوس نقص املناعة البشري بني السكان بنـسبة           . البلدان األفريقية األخرى  
. )١٧( يف املائـة   ٤٢,٣ يف املائة بينما تبلغ نسبة الرجـال         ٥٧,٧ وتبلغ نسبة النساء     يف املائة، 

لنظر إىل شىت العوامل االجتماعية، ونسبة إصابة النساء تتجاوز         وتتباين مستويات االنتشار با   
فاالنتشار، مثالً أعلى ما يكون فيما بني الـشباب، أي          . نسبة إصابات الرجال بشكل ثابت    

 يف املائة فيما بني     ١٥ سنة حيث تبلغ نسبته      ٢٤ و ١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني      
أن حالة استخدام األفراد ُتظهر معدل إصابة مرتفـع         كما  .  يف املائة بني الذكور    ٦اإلناث و 

 يف املائة فيما بني العـامالت يف  ٣٣فيما بني اإلناث عنه فيما بني الرجال؛ حيث تبلغ النسبة           
 يف املائة من اإلنـاث      ٢٣وباإلضافة إىل ذلك، فإن     .  يف املائة فيما بني العاملني     ٢٠حني تبلغ   

 الرجال املتعطلني عـن العمـل ثبتـت إصـابتهم            يف املائة من   ١٦املتعطالت عن العمل و   
  .)١٨(بالفريوس

__________ 

 .٢٠٠٤ مسح الصحة الدميوغرافية يف ليسوتو، )١٦(
التقرير القطري لدورة اجلمعية العامة االستثنائية لألمم املتحدة املعنية بفـريوس نقـص املناعـة البـشري                  )١٧(

 .٢٠٠٩-٢٠٠٧ واإليدز
 .‘املسح الدميوغرايف والصحي لليسوتو‘، ٢٠٠٤وزارة الصحة والرعاية االجتماعية ومكتب اإلحصاءات،  )١٨(
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ويهدف القانون النموذجي للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن فريوس نقص            -١٨٨
املناعة البشري واإليدز إىل حتقيق ما يلي كدليل للجهود التشريعية اليت ُتبـذل يف اجلنـوب                

يت تلتزم هبا ليسوتو أيضاً واسترشدت هبـا يف         األفريقي بشأن فريوس نقص املناعة البشري وال      
  :صياغة مشروع قانون بشأن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز

وضع إطار قانوين الستعراض وإصالح التشريع الوطين املتصل بفريوس نقص املناعة            •
 البشري مبا يتوافق مع املعايري الدولية لقانون حقوق اإلنسان؛

 والربامج الفعالة للوقاية والعالج والرعايـة والبحـوث         تعزيز تنفيذ االستراتيجيات   •
 يتعلق بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز؛ فيما

كفالة احترام حقوق املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري واألشـخاص            •
احلاملني لفريوس نقص املناعة البشري أو املصابني به ومحاية هذه احلقوق وإعماهلـا          

 يدز؛يف مواجهة اإل

حتفيز اتباع تدابري حمددة على الصعيد الوطين لتلبية احتياجات الفئات الـضعيفة أو              •
 .املهمشة يف سياق جائحة اإليدز

  نيبرنامج صحة املراهق    
يهدف برنامج صحة املراهقني إىل تثقيف الفتيات بشأن قضايا الصحة اإلجنابية حبيث       -١٨٩

ويشتمل الربنامج على . مبكرة واإلصابة باألمراضيتجننب أخطاء قاتلة من قبيل احلمل يف سن 
ويتيح برنامج التثقيف الصحي واملهـارات      . خدمات مشورة بشأن األمور اجلنسية واإلجنابية     

  .احلياتية يف املدارس تعليم التالميذ، كيفية احملافظة على العادات الصحية
س نقص املناعة البـشري     وهتدف خطة العمل الوطنية املعنية بالنساء والفتيات وفريو         -١٩٠

إىل احلد من التعرض لإلصابة وختفيف تأثري فريوس نقص املناعـة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(واإليدز  
  :التالية) ٦(البشري واإليدز على النساء والفتيات يف اجملاالت املواضيعية الستة 

 الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري واإليدز فيما بني النساء والفتيات؛ •

 يات؛تثقيف الفت •

 العنف القائم على نوع اجلنس؛ •

 حقوق امللكية واملرياث؛ •

 وإعطاء قيمة ألعمال الرعاية اليت تقوم هبا املرأة؛ •

حصول النساء والفتيات على الرعاية والعالج خبصوص فريوس نقص املناعة البشري            •
 .واإليدز
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  :موروتشمل السياسات الرئيسية املعتمدة لدعم صحة األم ما يلي، من مجلة أ  -١٩١
 ؛٢٠٠٨سياسة الصحة الوطنية لعام  •

 ؛٢٠٠٦السياسة الوطنية بشأن فريوس نقص املناعة البشري واإليدز لعام  •

 ؛٢٠١١-٢٠٠٩اخلطة االستراتيجية الوطنية املنقحة للفترة  •

 ؛٢٠٠٨سياسة الصحة اإلجنابية الوطنية لعام  •

 البشري واإليـدز    خطة العمل الوطنية املعنية بالنساء والفتيات وفريوس نقص املناعة         •
 .٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 

 االحتياجات اخلاصة ملختلـف     ٢٠٠٨وتراعي سياسة الصحة اإلجنابية الوطنية لعام         -١٩٢
السكان املستهدفني واحلاجة إىل االلتزام باالتفاقيات اخلاصة مبكافحة التمييز على أساس نوع            

سياسة، من مجلة أمور، جمموعـة      وتوفر ال . اجلنس أو اإلعاقة أو الثقافة أو احلالة االجتماعية       
تدابري لضمان الصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية يف جماالت كفالة األمومة اآلمنة، وتنظـيم             
األسرة، والصحة اإلجنابية، والعنف القائم على نوع اجلنس، ومشاركة الذكور، وحـصوهلم            

  .على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

  برنامج الصحة اإلجنابية    
قامت احلكومة، لشعورها بالقلق بشأن معدل وفيات األمهات املرتفع الذي قـدر يف               -١٩٣

 مولود حـي،    ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٧٥٢     يف ليسوتو ب   )١٩(٢٠٠٤املسح الصحي لعام    
وأكثر من ذلك وفقاً للتقديرات احلديثة، باعتماد خريطة طريق لتسريع احلد من مراضة ووفيات              

وحيظى الربنامج بدعم مـن     ). ٢٠١٥-٢٠٠٧(ي الوالدة يف ليسوتو     األمهات واألطفال حديث  
كما وضـعت احلكومـة   . اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية       

خطة مخسية ملنع انتقال املرض من األمهات إىل األطفال وخطة لالرتقاء بعالج األطفال مـن               
  :التالية) ٤( تشمل النهج األربعة ٢٠١١-٢٠٠٧فريوس نقص املناعة البشري للفترة 

الوقاية األولية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري فيما بني النـساء يف سـن                •
 احلمل؛

منع حاالت احلمل غري املقصود فيما بني النساء املصابات بفريوس نقـص املناعـة               •
 البشري؛

 أطفاهلن؛منع انتقال فريوس نقص املناعة البشري من األمهات املصابات إىل  •

توفري الرعاية والعالج والدعم بصفة مستمرة لألمهـات املـصابات وشـركائهن             •
 .وأطفاهلن

__________ 

 .٢٠٠٤مسح الصحة الدميوغرافية يف ليسوتو،  )١٩(
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ووضعت منظمات غري حكوميات، من قبيل معهد إدارة التنمية ورابطـة تنظـيم               -١٩٤
األسرة يف ليسوتو، برامج تدريب ومشورة بشأن منع انتقال املرض من األمهات إىل األطفال              

ومت توفري عيادات متنقلة يف األماكن الـيت يـصعب          . ة البشري واإليدز  وفريوس نقص املناع  
وقـد وضـعت وزارة     . الوصول إليها لكفالة حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية        

الصحة مبادئ توجيهية بشأن كيفية إعطاء العالج الوقائي ملا بعد التعرض للمرض من أجـل       
 )٢٠( لويت ٢٠ب دفع رسم تسجيل مدعوم يبلغ       وُيطل. الصحة املهنية وضحايا العنف اجلنسي    

إلجراء االختبارات للحصول على العالج الوقائي ملا بعد التعرض للمرض وهو متاح يف مجيع              
  .مراكز الرعاية الصحية

  التحديات    
، الذي قامت   ٢٠٠٨-٢٠٠٧وفقاً لتقرير االستعراض السنوي املشترك للسنة املالية          -١٩٥

الجتماعية، مل يتم بعد وضع استراتيجية برناجمية وطنيـة بـشأن           به وزارة الصحة والرعاية ا    
الرفال من أجل اإلعالم عن توزيع الرفال على الرجال والنساء يف ليسوتو وسبل احلـصول               

  .عليه واستخدامه على النحو املالئم
وتنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية بالنساء والفتيات وفريوس نقص املناعة البـشري              -١٩٦
 وهـي وزارة الـشؤون      -دز حمدود بسبب ندرة املوارد املالية لدى الوزارة الرئيـسية           واإلي

ومثة حاجة إىل   . اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام املسؤولة عن اإلشراف على تنفيذه        
  .تنسيق قضايا الصحة اإلجنابية من أجل الوفاء الفعال باحلق يف الصحة اإلجنابية وخباصة للنساء

  ١٣ املادة    

  التدابري الدستورية    
 من دستور ليسوتو على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة،          ٣٤تنص املادة     -١٩٧

تعتمد ليسوتو سياسات تشجع مواطنيها على احتياز املمتلكات، مبا يف ذلـك            "وتقضي بأن   
". أخـرى األراضي والبيوت واألدوات واملعدات، وتتخذ ما تراه ممكناً من تدابري اقتـصادية       

على أن تسعى ليسوتو إىل كفالة حصول كل مـواطن علـى فرصـة              ) ١(٣٥وتنص املادة   
  .للمشاركة حبرية يف احلياة الثقافية للمجتمع وتقاسم فوائد اإلجنازات العلمية وتطبيقاهتا

  التدابري التشريعية    
 ليمكن األرامل من امـتالك     ١٩٧٩ تعديل قانون األراضي لعام      ١٩٩٢مت يف عام      -١٩٨

منه على إعطاء الزوج الباقي على قيد احلياة نفس احلقوق اليت           ) ٢(٥وتنص املادة   . األراضي
__________ 

 . دوالرات٣يل حوا )٢٠(
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فيما يتعلق باألرض إال يف حالة الزواج مرة ثانية ألن األرض لن             كان يتمتع هبا الزوج املتويف    
  .تشكل جزءاً من األموال املشتركة

ألراضي، ومن مث نص على امللكية      وعدل قانون األهلية القانونية للمتزوجني قانون ا        -١٩٩
ويعاجل قانون األهليـة    . املشتركة حلجة األرض بالنسبة للمتزوجني يف حالة األموال املشتركة        

. القانونية للمتزوجني الفوائد االجتماعية واالقتصادية للمتزوجني يف حالة األموال املـشتركة          
وال املـشتركة علـى موافقـة     منه على أن حيصل أحد الزوجني يف حالة األم   ٧فتنص املادة   

 أو زوجته للحصول على قرض أو رهن أو أي ائتمان مايل ومن مث ُيلغى صفة القاصر                 ازوجه
ويعـدل القـانون    ). ١٩٧٤قانون الزواج لعام    (للمرأة املتزوجة يف حالة األموال املشتركة       

 بالنساء   بشأن األحكام املتعلقة   ١٩٦٧كذلك من قانون تسجيل حجج امللكية العقارية لعام         
  .على النحو التايل

يفـصح عـن اسـم      "... مسجل احلجج من أن يسجل وأن       ) ١(١٤ِكن املادة   متُ  -٢٠٠
  ".الشخص بالكامل ووضعه سواء أكان متزوجاً أم غري متزوج أم أرمل أم مطلق

إذا كان الشخص متزوجاً، يتم اإلفصاح عن اسـم         : "على أنه ) ٢(١٤وتنص املادة     -٢٠١
ونتيجـة  ".  كان الزواج معقوداً وفقاً لنظام األموال املشتركة أم بدونـه          زوجه ويذكر ما إذا   

  .٢٠٠٨يف عام ) املعدل(لذلك مت سن قانون تسجيل حجج امللكية العقارية 
: فتنص علـى أن   . وتقضي قوانني اللريوثويل بأن يرث الطفل الذكر وحده األرض          -٢٠٢

يكن هناك ذكر يف األسـرة األوىل       الوريث يف باسوتو هو أول طفل ذكر للزوجة، وإذا مل           "
وينص القانون كذلك . )٢١("يكون الوارث هو أول طفل ذكر يولد للزوجة الثانية على التوايل       

إذا مل يكن هناك طفل ذكر يف أي أسرة فإن األرملة األقدم تكون الوريثة، ولكن               : "على أنه 
 الذين يعتربون مستشاريها    يتوقع منها أن تقوم طبقاً للعادات باستشارة أقارب زوجها املتويف         

  .)٢٢("وفقاً لألصول

  التدابري اإلدارية    
  :وضعت احلكومة تدابري لتوفري الدعم االقتصادي واالجتماعي على النحو التايل  -٢٠٣

 ؛)٢٣( لويت شهريا٣٠٠,٠٠ًإنشاء صندوق الشيخوخة ملنح املسنني  •

 إجراء فحوص طبية جمانية قبل الوالدة للنساء احلوامل؛ •

 صني جمانية لألطفال فيما بني الوالدة وسن اخلامسة؛جرعات حت •

__________ 

 ).١(١١املادة  )٢١(
 ).٢(١١املادة  )٢٢(
 . دوالرا٤٠ًحوايل  )٢٣(
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 تعليم ابتدائي إلزامي جماين يف مجيع املدارس احلكومية؛ •

 لليتامى على مدى ثالثة أشهر؛ )٢٤( لويت٣٦٠,٠٠مبلغ  •

 .إنشاء وحدة املساعدة القانونية •

  التعليم    
إللزامـي الـيت تطبقهـا      باإلضافة إىل اخلطة االستراتيجية للتعليم االبتدائي اجملاين وا         -٢٠٤

ليسوتو، هناك برنامج رعاية األطفال الذي يستهدف األطفال يف مستوى التعلـيم الثـانوي              
فتقدم احلكومة منحاً تعليمية ال ترد لألطفال الذين حتددهم إدارة الرعاية االجتماعية            . والعايل

 كمـا أن هنـاك      .واملدرسون بوصفهم أطفاالً حيتاجون إىل مساعدة مالية ملواصلة دراساهتم        
خمطط للقروض الدراسية الذي مينح قروضاً لألشخاص الذين يدرسون يف مستوى التعلـيم             

وهذه القروض ترد للحكومة عنـد إكمـال        . التقين واألعلى سواء يف ليسوتو أو يف اخلارج       
 يف املائة حبسب القطاع الـذي  ١٠٠ يف املائة أو ٦٥ يف املائة أو ٥٠الطالب لدراساته بنسبة  

خدم فيه الفرد، أال وهو اخلدمة املدنية أو القطاع اخلاص أو العمل خارج ليسوتو علـى                ُيست
  .التوايل

  االستخدام    
مينح موظفو احلكومة احلاصلون على درجة أكادميية، سواء كانوا ذكوراً أو إناثـاً               -٢٠٥

ومتزوجني أو غري متزوجني، فرصة االنتفاع من خمطط ضمان قروض اإلسكان وخمطط قرض             
  .لسيارة واحلصول على مساكن حكومية مقابل رسوم إجيار خمفضةا

  الثقافة     
تقوم وزارة السياحة والثقافة والبيئة بتعزيز اهلوية الثقافية باملـساواة بـني الرجـال                -٢٠٦

كما حتتفل املؤسسات التعليمية باأليام الثقافية حيث يتعرف التالميـذ والطـالب،         . والنساء
  .تلف أوجه ثقافتهمفتياناً وفتيات، على خم

  التحديات    
ومثة حاجة إىل موارد مالية     . ال توجد قيود على مشاركة النساء يف األنشطة الرياضية          -٢٠٧

  .إضافية للنهوض بالنشاط الرياضي فيما بني النساء

__________ 

 . دوالرا٥٠ًحوايل  )٢٤(
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  ١٤املادة     

  التدابري الدستورية    
فجميع النـساء   . ال توجد حاجة إىل أحكام خاصة بشأن محاية حقوق املرأة الريفية            -٢٠٨

  .تشملهن األحكام اليت تعاجل عدم التمييز

  التدابري التشريعية    
. ال توجد تشريعات تعاجل بوجه خاص محاية حقوق نساء الريف كفئـة خاصـة               -٢٠٩

فالتشريعات الصادرة يف ليسوتو ملعاجلة قضايا املرأة تغطي مجيع النساء على قـدم املـساواة               
 الذي تستفيد املناطق الريفية من      ٢٠٠٧احلكم احمللي لعام    وقانون  . بغض النظر عن موقعهن   

  .خالله منوذج لتأثري التشريع اجلامع يف تعزيز مصاحل النساء
 األحكام التمييزية ٢٠٠٨ بصيغته املعدلة يف عام ١٩٦٧ويزيل قانون الشركات لعام   -٢١٠

إذ يسمح للنساء،   . اويستعيض عنها بإدخال املساواة بني اجلنسني يف إنشاء الشركات وإدارهت         
 يلمبا فيهن املتزوجات يف حالة األموال املشتركة أو خالف ذلك، بإنشاء الـشركات وتـو              

  .إداراهتا بدون شرط احلصول على موافقة أزواجهن
 حالياً على ٢٠٠٨يف ليسوتو لعام    ) املعدل(وينص قانون املدخرات املصرفية والتنمية        -٢١١

  .  مصرفية بدون موافقة أزواجهنأن تفتح النساء املتزوجات حسابات

  التدابري اإلدارية    

  املؤسسات    
وهنـاك  . يف املقاطعات، يوجد يف كل مدينة حمكمة جزئية يطبق فيها القانون العام             -٢١٢

. أيضاً حماكم حملية ومركزية يف القرى ميكن جلميع النساء أن يلجأن إليها على قدم املـساواة               
لريفيات والنساء احلضريات يتمتعن حبماية متـساوية مـن         ومن مث ميكن القول بأن النساء ا      

  .القانون وأن القانون ال مييز بني النساء الريفيات والنساء احلضريات
ويتوىل العديد من املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية إدارة املـشاريع،              -٢١٣

نظمات غري احلكومية مع    وتعمل امل . وتنظيم محالت التوعية حبقوق املرأة للمجتمعات الريفية      
فمنظمات بالغات فـيال    . اجملتمعات الريفية يف جمال التوعية والتثقيف بشأن حقوق اإلنسان        

للصحة والتنمية، واملرأة والقانون يف اجلنوب األفريقي، وخـدمات اإلغاثـة الكاثوليكيـة،             
ت تقـوم مبـشاريع     واللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم، ومركز موارد التغيري، واحتاد احملاميا        

تشمل أنشطة توعية إعالمية للمرأة عن مواضيع من قبيل حقوق اإلنسان واملـرأة والعنـف               
وتضطلع وزارة الشؤون اجلنسانية هبذه املهمة أيـضاً مـن خـالل          . القائم على نوع اجلنس   

ويذكر أن إدارات حكومية، مثل وحدة محايـة الطفولـة          . محالهتا وأنشطتها يف املقاطعات   
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. ة اجلنسانية ورئيس احملكمة العليا، تقوم بزيارة اجملتمعات الريفية إلعالمها خبـدماهتا           واحلماي
واضطلعت وزارة العدل، من خالل جلنتها املشتركة بني القطاعات املعنية حبقوق اإلنـسان             

  .حبملة على الصعيد الوطين للتوعية والتثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف املناطق الريفية
. رة التغذية يف وزارة الزراعة بدعم اجلماعات النسائية يف املناطق الريفيـة           وتقوم إدا   -٢١٤

وتوفر كـذلك   . وتوفر اإلدارة تدريباً للجماعات النسائية على إنشاء مشاريع مدرة للدخل         
تدريباً للنساء احلوامل بشأن تغذية أنفسهن وتغذية األطفال منذ مولدهم وحـىت بلـوغهم              

يف  وُيقَدم جلماعات تتألف يف األغلب من النـساء       . وء التغذية اخلامسة من العمر ملكافحة س    
املناطق الريفية تدريب وتوجيه بشأن أنشطة التدبري املرتيل واإلنتاج الغذائي لألسرة املعيـشية             

  .وحفظ الطعام وتغذية املرضى املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

  السياسات والربامج    
انية والتنمية، ضمان جماالهتا الربناجمية ذات األولويـة،        تشمل سياسة الشؤون اجلنس     -٢١٥

وقد مت تعزيز ذلك يف إطار تنفيذ السياسة        . نوع اجلنس والتمكني االقتصادي واحلد من الفقر      
. اليت صيغت مبوجبها العديد من التدخالت لدعم األنشطة غري النظامية للنـساء الريفيـات             

ية املعنية بالنساء والفتيات وفريوس نقص املناعـة        فمثالً، استهلت الوزارة خطة العمل الوطن     
البشري واإليدز، اليت بدأت يف أعقاهبا خمتلف املنظمات تنفيذ برامج تسعى ملعاجلة القـضايا              

  .الرئيسية يف اخلطة

  الربامج الصحية  )أ(  
من األمثلة على تلك املبادرات خدمة تنظيم األسرة املنتشرة يف مجيع أحناء الـبالد،                -٢١٦
وتبني اإلحصاءات أن هناك معرفة واسعة  . غطي املناطق الريفية من خالل عدد من العيادات       وت

 يف املائة يف املنـاطق      ٩٩,٦االنتشار باستخدام موانع احلمل وخدمات صحة األسرة؛ بنسبة         
وقد بذلت اجلهود لتيـسري احلـصول علـى         . )٢٥( يف املائة يف املناطق الريفية     ٩٨احلضرية و 

على أوسع نطاق ممكن من خالل إنشاء نظام إحالة على ثالثة مراحل يبدأ             اخلدمات الصحية   
اليت يقوم بإدارهتا عـاملون يف جمـال        " املواقع الصحية "من مستوى اجملتمع احمللي من خالل       

  .الصحة من بينهم القابالت وموزعو الرفال يف اجملتمع احمللي وغريهم من املشتغلني املتطوعني
 حكومية، مثل رابطة تنظيم األسرة يف ليسوتو، بأنشطة توعية          وتضطلع منظمات غري    -٢١٧

علـى   وتثقيف بشأن تنظيم األسرة ما ييسر حصول النساء املقيمات يف املنـاطق الريفيـة             
وقد أنشأ مشروع حديث لتلك املنظمة هياكل تضم أفراداً يف القرى يتولون توزيع          . اخلدمات

  .اء املقيمات يف تلك اجملتمعاتموانع احلمل، مما جيعلها أيسر مناالً للنس

__________ 

 .٢٠٠٤مسح الصحة الدميوغرافية يف ليسوتو،  )٢٥(
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ومن بني جماالت اخلدمة الصحية يف البالد، تقدم خدمة الطبيب الطائر يف ليـسوتو                -٢١٨
كما استهلت برامج للرعاية الـصحية      . خدمات طبية طارئة للمناطق اجلبلية النائية يف البالد       

ملسماة زمالة املهام اجلويـة     وتوفر اخلدمة ا  . الريفية وجتلب لوازم أساسية إىل املناطق املنكوبة      
وباإلضافة إىل ذلك فإهنا توفر رحالت جويـة للعيـادات          . نقالً جوياً خلدمة الطبيب الطائر    

  .الصحية الريفية اليت تديرها منظمة شركاء يف الصحة
وتعمل مؤسسة كلنتون اخلريية على دعم وزارة الصحة لتحسني خدماهتا يف جمـال               -٢١٩

ي واإليدز يف أكثر مناطق البالد بعداً وعزلة من خالل إعادة تأهيل            فريوس نقص املناعة البشر   
العيادات وحتسني نظم توريد األدوية وإدارهتا، وتوظيف العاملني يف جمال الصحة وتدريبهم،            

  .وكفالة زيادة العالج املتاح لألطفال من فريوس نقص املناعة البشري

  يمالربامج املتعلقة باحلياة الثقافية والتعل  )ب(  
أسفرت انتخابات احلكم احمللي عن هياكل حكم جديدة تستند إىل اجملتمعات احمللية              -٢٢٠

 يف املائة من مستشاري احلكومات احمللية مـن         ٥٢,٨فنسبة  . اليت تشكل النساء أغلبية فيها    
ويدلل ذلك على دمج املرأة الريفية ومشاركتها اإلجيابية على مستوى جمتمع حملي، يف         . النساء

وقد قامت وزارة الشؤون اجلنـسانية ووزارة احلكـم احمللـي           . طط التنمية وإدارهتا  وضع خ 
وحلقات الوصل املعنية بالشؤون اجلنسانية بتنظيم برامج لتدريب املستشارين اإلناث والذكور   

  .على التوعية اجلنسانية وملساعدهتم على إدراج البعد اجلنساين يف صلب االهتمامات
من النساء الريفيات يعرفن القراءة والكتابة،      )  يف املائة  ٩٣( املائة   وثالثة وتسعون يف    -٢٢١

. مما يعكس معدل مرتفع للمعرفة بالقراءة والكتابة بشكل عام فيما بني النـساء يف ليـسوتو               
وقدمت املساعدة للفتيات يف احلصول على التعليم، عادة حىت مستوى التعلـيم االبتـدائي              

. عن بعد تقدم تعليماً ثانوياً وتعليماً من املـستوى الثالـث          وهناك برامج للتعليم    . األساسي
وتـدير  . وتوجد يف بعض املقاطعات الريفية مدارس للتعليم املهين مفتوحة للذكور واإلناث          

وزارة الشؤون اجلنسانية، من خالل إدارة الشباب، مركزين للتدريب على املهارات املهنيـة             
 يف شىت اجملاالت ومن بينها الزراعـة والنجـارة          الريفية حيث يتم تدريب الشابات والشبان     

كما أن هناك دورات يف اإلدارة ملساعدهتم يف إقامة مشاريعهم اخلاصـة            . واحلياكة واحلبك 
  .وإدارهتا عقب انتهائهم من التدريب

  برامج التنمية االقتصادية  )ج(  
تـدريباً  لدى احلكومة برنامج ريفي آخر يغطي مجيع املقاطعات الريفيـة ويقـدم               -٢٢٢

ومن األمثلة على تلك الربامج برنامج      . للشباب، مبن فيهم الشابات، يف جمال تنظيم املشاريع       
تنمية روح املبادرة النسائية واملساواة بني اجلنسني الذي تشمل أهدافه خلق فرص االستخدام             

، أنشأت  وباإلضافة إىل ذلك  . واملسامهة يف املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة       
وقد . ٣احلكومة مبادرة ائتمان الشباب يف ليسوتو على حنو ما جرت مناقشته يف إطار املادة               

  .وفرت احلكومة لنساء الريف طواحني آلية لتخفيف عبء األعمال املرتلية
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مت إنشاء رعاية مجاعات وتعاونيات االعتماد على الذات فيما بني النساء الريفيـات               -٢٢٣
وأنشئت رابطات  . فق الالزمة احلصول على التمويل وغري ذلك من اخلدمات        يف حالة قلة املرا   

. للقروض واملدخرات القروية لسد الفجوة الناجتة من عدم وجود تفاعل مع اهلياكل الرمسيـة             
وال يزال التفاعل احملدود فيما بني املصارف والوكاالت االئتمانية واجملتمعات الريفية يـشكل       

  .حتدياً
ديد من التدخالت بالنفع على النساء الريفيات، وباألخص مشاريع اإلمداد       ويعود الع   -٢٢٤

ويقوم هذا املشروع   . باملياه يف الريف وكهربة الريف، واملشروع املتعلق بنوع اجلنس والطاقة         
ومن املتوقع أن يسفر عن إدرار للدخل وختفيف حدة مشكلة          . األخري بدعم النساء الريفيات   

  . ت املستهدفةنقص الوقود يف املقاطعا
ويقوم حساب حتديات األلفية بتدريب النساء يف املناطق الريفية يف جمال حقـوقهن               -٢٢٥

  . يف التقرير٣االقتصادية، على حنو ما جرت مناقشته يف إطار املادة 

  التحديات    
تتوقف سرعة حتقيق التقدم يف هذه اجملاالت على معدل التطور يف عادات اجملتمـع                -٢٢٦

  .ويستلزم العنصر األخري توفري موارد مالية إضافية. على القدرة التمكينيةوتقاليده و

  الرابعاجلزء     

  ١٥املادة     

  التدابري الدستورية    
 من الدستور   ١٩فتنص املادة   . مينح دستور ليسوتو حقوقاً متساوية للنساء والرجال        -٢٢٧

ملواطنني بغض النظر عن العنصر أو      على املساواة أمام القانون ومحاية القانون املتساوية جلميع ا        
اللون أو اجلنس أو اللغة أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو امللكية أو املولد أو غري ذلك من                  

  .األوضاع

  التدابري التشريعية    
 للمـرأة املتزوجـة يف حالـة    ٢٠٠٦يعطي قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام       -٢٢٨

  .٢انونية على النحو الذي جرت مناقشته يف إطار املادة املشاركة يف األموال أهلية ق
 بأن سن بلوغ الرشد     ٢٠١٠ويعترف مشروع قانون محاية األطفال ورفاههم لعام          -٢٢٩

  . سنة١٨لكل من الصبيان والفتيات هي 
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  التدابري اإلدارية    
 ، فإن قـانون األهليـة القانونيـة للمتـزوجني        ٢كما سبق مناقشته يف إطار املادة         -٢٣٠
 مت تبسيطه وترمجته إىل لغة السيسوتو وال تزال احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين             ٢٠٠٦ لعام

  . تعمل على نشره
وينفذ احتاد احملاميات، ومنظمة املرأة والقانون يف اجلنـوب األفريقـي، وحـساب               -٢٣١

لنساء علماً  حتديات األلفية مشروعاً للتثقيف القانوين يوفر أنشطة التدريب واإلعالم إلحاطة ا          
  .حبقوقهن االقتصادية، مبا يتمشى مع القانون اآلنف الذكر

وتقدم حكومة ليسوتو خدمة قانونية للنساء من خالل وحدة املساعدة القانونية اليت              -٢٣٢
  .تتوسط بني األزواج حيثما متس احلاجة إىل ذلك

  التحديات    
هلية القانونيـة للمتـزوجني     هناك إدراك للتحديات املتعلقة بتكثيف نشر قانون األ         -٢٣٣
ومن شأن حتقيق ذلك أن ييسر تعزيز متتع املـرأة          .  وببناء األهلية القانونية للنساء    ٢٠٠٦ لعام

وقبل كل شـيء،  . ومثة حاجة إىل استراتيجية نشر موحدة ومركزة لتحقيق الفعالية   . حبقوقها
وهذا جمال آخر   . اليةيتعني تصميم آلية رصد وتقييم صارمة من أجل حتقيق قدر أكرب من الفع            

  .تشكل فيه القدرة قيداً على السعي إىل أفضل املمارسات

  التدابري التشريعية    
 من الدستور على احلق يف احترام اخلصوصية واحلياة ١١واملادة ) ز)(١(٤تنص املادة   -٢٣٤
  .العائلية
م القانون ويف    من الدستور على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة أما         ١٩وتؤكد املادة     -٢٣٥

وتسري حقوق اإلنسان واحلريات األساسية علـى       . مجيع جماالت احلياة، مبا يف ذلك الزواج      
  .اجلميع وال متييز فيها على أساس احلالة الزواجية

 على أن أي امرأة متزوجة، أو كانت متزوجة، من مـواطن مـن              ٤٠وتنص املادة     -٢٣٦
دمي طلب للحصول على اجلنسية، على حنـو        ليسوتو ال تصبح مواطنة من ليسوتو إال بعد تق        

  .٩سبقت مناقشته يف إطار املادة  ما

  ١٦املادة     

  التدابري الدستورية    
 إىل أنه جيوز للمرأة املتزوجـة       ١٩٧١ من مرسوم جنسية ليسوتو لعام       ٧تشري املادة     -٢٣٧

وتو من مواطن من ليسوتو أن تتقدم بطلب للحصول على اجلنسية وأهنا ُتمنح جنـسية ليـس       
  .٩عقب أدائها ليمني الوالء، على حنو ما سبقت مناقشته يف إطار املادة 



CEDAW/C/LSO/1-4 

65 GE.10-44712 

 ولقانون األهلية القانونية ١٩٧٤وخيضع الزواج املدين يف ليسوتو لقانون الزواج لعام    -٢٣٨
ويقوم هذا الزواج على أساس رضا كال الطرفني املقـدمني علـى            . ٢٠٠٦للمتزوجني لعام   

ال جيوز إجبار أي    " اليت تنص على أنه      ١٩٧٤ قانون الزواج لعام      من ٣الزواج مبوجب املادة    
  ".شخص على إبرام عقد زواج أو على الزواج على غري إرادته

والسن القانوين للزواج هو واحد وعشرون سنة؛ بيد أنه ميكن للذكور دون الثامنة                -٢٣٩
قة كتابية من الوزير عشرة من العمر ولإلناث دون السادسة عشرة من العمر أن يتزوجوا مبواف         

كما أن هذا . )٢٦(املسؤول، إذا ما ارتأى أن هذا الزواج مستصوب وفيه صاحل األطراف املعنية
ومع ذلك، فإن مشروع قانون محاية األطفـال     . الزواج يتطلب موافقة والدي القصر كليهما     

  . سيبطل عقب إصداره أحكاماً تقييدية معينة يف قانون الزواج٢٠١٠ورفاههم لعام 
ال جيوز ألي موظف مسؤول عن عقد الزواج إقامة         " كذلك على أنه     ٢٥وتنص املادة     -٢٤٠

مراسم الزواج بني طرفني يكون أحدمها قاصراً ما مل يتم احلصول على موافقـة الوالـدين أو                 
وميكن عقـد الـزواج     ". األطراف املطلوبة قانوناً من أجل إبرام عقد الزواج وتقدميها له كتابة          

وميكن إمتام الزواج بدون املشاركة يف األموال بإبرام        . ام املشاركة يف األموال أو بدونه     املدين بنظ 
ويسمح ذلك للزوجة بأن تكون هلا ممتلكـات مـستقلة          . الطرفني عقداً هبذا الشأن قبل الزواج     

  .ويظل القرينان ملتزمني بدعم وإعالة كل منهما لآلخر. تديرها وتتصرف فيها بنفسها
 التمييز ضد   ٢٠٠٦ش آنفاً، يعاجل قانون األهلية القانونية للمتزوجني لعام         وكما نوق   -٢٤١

  .املرأة يف األمور املتعلقة بالزواج بنظام املشاركة يف األموال
 بصيغته املعدلة على إعالة     ١٩٥٩وينص إعالن الزوجات واألطفال املهجورين لعام         -٢٤٢

نف الزوجية وذلك مبوجب القـانون      الزوجات واألطفال مبن فيهم املولودون منهم خارج ك       
  .املدين والقانون العريف على حد سواء

  زواج الباسوثو العريف    
ويعترف الباب الثـاين    .  من قوانني اللريوثويل   ٣٤ينظم الزواج العريف مبوجب املادة        -٢٤٣

  :بزواج الباسوثو العريف كزواج يفي باالشتراطات التالية
 االتفاق ما بني طريف الزواج؛ •

 فاق ما بني الوالدين أو من ميثلون الوالدين؛االت •

 .اخلاص بالزواج) مهر العروس(االتفاق حول البوهايل  •

وتعـدد  ) االختطـاف  (Chobelisoونوقشت العالقات املتصلة بالزواج العريف مثل         -٢٤٤
  . على التوايل٦ و٥الزوجات يف إطار املادتني 

__________ 

 . من قانون الزواج٢٧املادة  )٢٦(
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  التدابري اإلدارية    
وتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نـوع        ليسوتو دولة طرف يف بر      -٢٤٥

اجلنس والتنمية الذي يقضي بسن واعتماد تدابري تشريعية وإدارية مالئمة لكفالة متتع النـساء             
وقـد  . والرجال حبقوق متساوية يف الزواج واعتبارهم شركاء يف الزواج على قدم املـساواة           

  .٢٠٠٦ن األهلية القانونية للمتزوجني لعام أوفت ليسوتو هبذا االشتراط عندما سنت قانو
وأنشأت حكومة ليسوتو وحدة املساعدة القانونية لكي تعاجل، من مجلة أمور، قضايا              -٢٤٦

  .الطالق وقضايا اإلعالة اليت متثل النساء املعوزات معظم املستفيدين منها

  التحديات    
 أنه حىت لو كانت النساء      غري". إعالن بشأن الزوجات واألطفال املهجورين    "يوجد    -٢٤٧

على وعي بوجود هذا القانون، فإهنن ال يستفدن منه حيث ال يستطيع البعض منهن دفع رسم 
  .بيد أنه جيوز لكبري مستشاري املساعدة القانونية اإلعفاء من الرسم. )٢٧( لويت٢٠٠يبلغ 

   منهاج عمل بيجنيتنفيذ نتائجتدابري     

  املرأة والفقر    
وباإلضافة إىل ذلك،   .  وإطار تنمية وطنية مؤقت    ٢٠٢٠و رؤية عام    اعتمدت ليسوت   -٢٤٨

شرعت على سبيل األولوية يف برامج ومشاريع لتمكني املرأة مثل تنمية روح املبادرة لـدى               
املرأة واملساواة بني اجلنسني، واملساواة بني اجلنسني يف احلقوق االقتصادية، ومبادرة االئتمان            

  .يف ليسوتو

   املرأةتعليم وتدريب    
يسرت حكومة ليسوتو احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي والعايل للجميع على             -٢٤٩

 الذي جعـل التعلـيم      ٢٠١٠وقد تعزز ذلك بواسطة سن قانون التعليم لعام         . قدم املساواة 
وقد جتاوزت ليسوتو مسألة التكافؤ بني اجلنسني يف احلصول علـى           . االبتدائي جمانياً وإلزامياً  

كمـا أن  .  يف املائـة ٧٥ يف املائة والـذكور     ٨٢عليم االبتدائي، حيث تبلغ نسبة اإلناث       الت
وعالوة على ذلـك يتـاح      .  يف املائة  ٨٠معدالت إمتام اإلناث هلذا التعليم أعلى حيث ميثلن         
  .التعليم مدى احلياة والتعليم غري النظامي للمحرومني

__________ 

 . دوالرا٢٧ًحوايل  )٢٧(
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  املرأة والصحة    
ة للمرأة ومحاية صحتها وحقوقها اجلنسية واإلجنابية، تلتزم        لتلبية االحتياجات الصحي    -٢٥٠

  :ليسوتو بالصكوك التالية اليت اعتمدهتا
 خطة عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية؛ •

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛ •

خريطة طريق لإلسراع يف احلد من مراضة ووفيات األمهات واألطفال حديثي            •
 .)٢٠١٥-٢٠٠٧(الوالدة يف ليسوتو 

ووضعت ليسوتو برامج للصحة اإلجنابية تركز على األمومة اآلمنة، وخدمات تنظـيم              -٢٥١
األسرة، ومنع انتقال فريوس نقص املناعة البشري واإليدز من األمهات إىل األطفال، وصـحة              

ومن بني السياسات الرئيسية املتبعة يف هذا الصدد، سياسة الصحة الوطنية، والسياسة            . املراهقني
، ٢٠١١-٢٠٠٦ية واخلطة االستراتيجية بشأن فريوس نقص املناعة البـشري واإليـدز            الوطن

، وخطة العمل الوطنية املعنية بالنساء والفتيـات        ٢٠٠٨وسياسة الصحة اإلجنابية الوطنية لعام      
وتشارك ليسوتو صندوق األمم املتحدة . ٢٠١٠-٢٠٠٦وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز  

منظمة الصحة العاملية ومعهد إدارة التنمية ومنظمات غري حكومية مثـل          للسكان واليونيسيف و  
رابطة تنظيم األسرة يف ليسوتو والرابطة املسيحية للصحة يف ليسوتو يف االرتقاء بالربامج الـيت               
تقدم التدريب واملشورة بشأن منع انتقال األمراض من األمهات إىل األطفال وفريوس نقـص              

  . وتقدمي العالج الوقائي ملا بعد التعرض إىل ضحايا االغتصاباملناعة البشري واإليدز،

  العنف ضد املرأة    
.  بغية معاجلة العنف املرتكب ضد املـرأة       ٢٠٠٣مت سن قانون اجلرائم اجلنسية لعام         -٢٥٢

كما مت إنشاء وحدة محاية الطفل واحلماية اجلنسانية داخل مـصلحة الـشرطة الراكبـة يف                
مركز اخلدمات الشامل فعال جداً يف تقدمي خدمات استجابة ودعم          وثبت أيضاً أن    . ليسوتو

ومن بني اإلجنازات الدائمـة األخـرى       . متكاملة للناجني من العنف القائم على نوع اجلنس       
رسم خطة عمل وطنية، وخطة تنسيق مقابلة إلهناء العنف القائم على نوع اجلـنس وخـط                

مم املتحدة للسكان وبرنـامج األمـم       هاتفي ساخن ملساعدة األطفال بدعم من صندوق األ       
وقد انضمت ليسوتو على الـدوام إىل       . املتحدة اإلمنائي واليونيسيف ومنظمات اجملتمع املدين     

 يوماً من النشاط املناهض للعنف القائم على نـوع          ١٦بقية العامل أثناء احلملة السنوية بشأن       
  .ةاجلنس لزيادة االهتمام هبذا العنف اجلسيم ضد حقوق املرأ

  املرأة والرتاعات املسلحة    
التزمت حكومة ليسوتو باستمرار حبشد النساء وإشراكهن يف بعثـات الـسالم يف               -٢٥٣
  .لدعم جهود االحتاد األفريقي القارة
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  املرأة واالقتصاد    
. املرأة نشطة يف العديد من القطاعات االقتصادية مثل العمل بأجر وزراعة الكفاف              -٢٥٤

بواسطة املساعدة املقدمة من الواليات املتحدة األمريكية مـن خـالل           وقد قامت احلكومة،    
حساب حتديات األلفية، باستعراض مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة من الناحية االقتصادية،             

ومن بني تلك القوانني قانون األرض، وقـوانني اللريوثـويل،          . وهي مستمرة يف القيام بذلك    
كما مت تنفيذ بـرامج     . ١٩٧١دخار والتنمية يف ليسوتو لعام      وقانون الشركات، ومرسوم اال   

مثل املساواة بني اجلنسني يف احلقوق االقتصادية ومبادرة تنمية روح املبادرة النسائية واملساواة             
  .بني اجلنسني ومبادرة ائتمان الشباب يف ليسوتو

  املرأة ومناصب صنع القرار    
ووقعت ليسوتو على   . ٢٠٠٣ة والتنمية لعام    وضعت ليسوتو سياسة الشؤون اجلنساني      -٢٥٥

 وبروتوكول ١٩٩٧إعالن اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية يف عام 
 هبـدف   ٢٠٠٨ اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن مشاركة نوع اجلنس والتنمية يف عام          

، ٢٠٠٩وحىت عـام    . اسية وصنع القرارات  النهوض باملساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة السي       
 يف املائـة،    ٣٣الـوزراء   : كانت مشاركة املرأة باملقارنة مع مشاركة الرجل على النحو التايل         

 يف املائة، ونواب األمنـاء الرئيـسيني        ٢٣,٨ يف املائة، واألمناء الرئيسيون      ٦٠ونواب الوزراء   
ويف اهليئـة   .  يف املائـة   ٥٢ احلكم احمللي  يف املائة، ومستشارو     ٤٨ يف املائة، واملديرون     ١٦,٦

 يف ٥٠ويبلغ متثيل املرأة فيما بني القـضاة       . القضائية، تشغل امرأة منصب مسجل احملكمة العليا      
وباإلضافة إىل ذلك، فإن وظائف رئيس اجلمعية       .  يف املائة  ٤٩املائة، وفيما بني القضاة اجلزئيني      

 ومفوض الشرطة واملسجل العام ورئيس ديوان احملاسبة        الوطنية ورئيس اللجنة االنتخابية املستقلة    
  .ومسجل احملكمة العليا، على سبيل املثال ال احلصر، مجيعها تشغلها نساء يف الوقت الراهن

  اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة    
لدى حكومة ليسوتو وزارة مكتملة للشؤون اجلنسانية والشباب والرياضة واالستجمام            -٢٥٦

وقـد مت   . النهوض حبقوق املرأة وتلبية االحتياجات اخلاصة للمرأة يف مجيع اجملاالت         تعمل على   
وتنفذ الوزارة عدة مشاريع وبرامج     . وزع مسؤولني عن الشؤون اجلنسانية يف مجيع املقاطعات       

للنهوض باملرأة بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األمم املتحـدة             
 أنشأت احلكومة حلقة اتصال معنية بالشؤون اجلنسانية يف الوزارات الرئيـسية،            كما. اإلمنائي

ويف حماولة لتدعيم تنظـيم النـساء       . وجلنة تقنية للشؤون اجلنسانية ومنتدى للمسائل اجلنسانية      
وكفالة مشاركتهن الكاملة يف التنمية الوطنية، استضافت احلكومة املنتدى الوطين للمرأة الذي            

  . مقاطعات يف البالد١٠يئة عليا للمرأة وفرقة عمل تضم ممثلني عن سبق إنشاء ه
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. واملناقشات جارية بشأن إنشاء جلنة حقوق إنسان وجلنة للمساواة بـني اجلنـسني            -٢٥٧
وفيما يتعلق بلجنة حقوق اإلنسان، فإن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة املعونة األيرلندية             

ويف هذا الصدد، نظمت ثالث جوالت دراسـية؛        .  يف إنشائها  كانا فعالني يف دعم احلكومة    
ومت وضع تشريع منوذجي، ونفذ تدريب يف جمال مؤسسات حقوق اإلنسان ألعضاء اللجنـة           

  .املشتركة بني الوكاالت املعنية حبقوق اإلنسان
وفيما يتعلق بلجنة املساواة بني اجلنسني، قدم صندوق األمم املتحدة للسكان دعماً              -٢٥٨
زارة الشؤون اجلنسانية من أجل إجراء استعراضني مكتبيني عن البلدان اليت أنشأت جلانـاً              لو

ولذلك نظمت الوزارة جولة دراسية وعقدت مشاورة وطنية بـشأن          . للمساواة بني اجلنسني  
  .إنشاء جلنة املساواة بني اجلنسني

  حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة    
وينص قـانون األهليـة   . وق املرأة والنهوض هباينص دستور ليسوتو على محاية حق    -٢٥٩

 على املساواة يف احلقوق بالنسبة للنساء املتزوجـات وفقـاً   ٢٠٠٦القانونية للمتزوجني لعام  
وليسوتو دولة طرف يف اتفاقيات وبروتوكوالت دولية وإقليمية        . لنظام املشاركة يف األموال   

لى مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة         تنهض حبقوق املرأة وتضمنها، مثل اتفاقية القضاء ع       
وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية واإلعالن العـاملي            

وهناك برامج لنشر املعلومات عن حقوق اإلنسان والتوعية باآلليات الوطنية          . حلقوق اإلنسان 
  .وق اإلنسانواإلقليمية والدولية اليت تعمل على رفع الظلم يف قضايا حق

  املرأة ووسائط اإلعالم    
 بشراكة مع   ٢٠٠٢مت االضطالع بدراسة أساسية عن نوع اجلنس واإلعالم يف عام             -٢٦٠

Genderlinks .      بلداً يف اجلنوب األفريقي متت دراسـتها،        ١٢وكشفت الدراسة أن من بني 
 ليسوتو بلغـت،    بيد أن . كان متثيل آراء النساء وأصواهتن دون املستوى يف وسائط اإلعالم         

 يف املائة   ٤ يف املائة أي أعلى بنسبة       ٢١فيما يتعلق مبصادر األنباء النسائية، املركز الثاين بنسبة         
وتبني من دراسة تكميلية عن القـضايا اجلنـسانية   .  يف املائة ١٧عن املتوسط اإلقليمي البالغ     
 يف  ١٢ل متوسط يبلـغ     مقاب( يف املائة من النساء يف ليسوتو        ١٥ومجهور وسائط اإلعالم أن     

مثل  ذكرن أهنن يفضلن الوسائط اليت تستطلع آراء اجلمهور       ) املائة يف الدراسة اإلقليمية الشاملة    
واإلعالم يف   ومت، بدعم من هيئة الشؤون اجلنسانية     . الرسائل املوجهة إىل احملرر والربامج احلوارية     

مقـاالت   ات صحفية وتنـشر    ليسوتو إنشاء جريدة منوعات جتري حتقيق      -اجلنوب األفريقي   
  .وقد حتسن الوضع يف السنوات الثماين األخرية بشكل هائل. للتوعية باملسائل اجلنسانية
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  املرأة والبيئة    
إلظهار االلتزام باحملافظة على بيئة صحية واستثارة الوعي بالبيئة، وضعت احلكومـة              -٢٦١

يئة الطبيعية والثقافية وتعزيزهـا     ويتمثل هدف تلك السياسة يف محاية الب      . سياسة بيئية وطنية  
  .لتوفري مصادر الرزق املستدامة وحتقيق التنمية املستدامة يف ليسوتو

  الطفلة    
 ٢٠٠٢فمثالً، أنشأت يف عـام      . استهلت احلكومة مشاريع ملعاجلة حاجات الطفلة       -٢٦٢

 القضايا  وحدة محاية الطفل واحلماية اجلنسانية داخل مصلحة الشرطة تلقت تدريباً خاصاً يف           
، سنت ليـسوتو    ٢٠٠٣ويف عام   . اجلنسانية عالوة على التعامل مع األطفال ضحايا اإليذاء       

. قانون اجلرائم اجلنسية الذي حيمي الفتيات القاصرات من الزواج القسري واالمتهان اجلنسي           
. وأنشأت ليسوتو مكتب رئيس احملكمة العليا ملعاجلة قضايا اإلرث املتعلقة باألطفال اليتـامى           

واستعرضت، بدعم من اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان، كتب الدراسة اخلاصة           
مبركز التعليم عن بعد يف ليسوتو جلعلها مراعية لنوع اجلنس ولفريوس نقص املناعة البشري،              

  . ونفذت برامج للمهارات احلياتية وحقوق الطفل

  خامتة    
وقـد  . املستمر يف حالة املرأة يف ليسوتو     يقدم هذا التقرير صورة للتحسن السريع و        -٢٦٣

. تزايد االجتاه حنو حتقيق أفضل املمارسات مبعدل سريع يف السنوات اخلمس عشرة األخـرية             
وتعكس االتفاقيات والربوتوكوالت اليت انضمت إليها ليسوتو والسياسات اليت اتبعتها، سواء           

ام السلطات الصادق بسرعة الوفاء     كانت عاملية أو إقليمية أو دون إقليمية، بشكل واضح التز         
وكذلك يشهد الدستور واإلطار . مبتطلبات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

القانوين، عالوة على السياسات واملمارسات الداخلية، على مستوى االلتزام املرتفع بتحقيق           
ويف هذه املسرية، ظل معـدل      . وتقدم سريع يف القضاء التام على التمييز ضد املرأة يف ليسوت          
وتستلزم القدرات املطلوبة لزيادة    . التقدم حمكوماً بالقدرات اليت كثرياً ما تكون حمدودة جداً        

. سرعة التقدم توفر موارد إضافية ال متلكها البالد بالنظر إىل أهنا من بني أقل البلـدان منـواً                 
وال ميكن أن يتوقع من حكومـة       . سريةواستعداد اجملتمع للتغري هو عامل حمدد آخر لسرعة امل        
ويتطلب تعزيز للقـدرة االسـتيعابية      . منتخبة أن تتحرك بأسرع مما يسمح به التوافق الوطين        

  .ختصيص موارد إضافية، وهي أيضاً موارد شحيحة يف أقل البلدان منواً

        


