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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

  الدورة اخلمسون
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١-٣

ـ               سائل املطروحـة   ردود على القائمة اإلضافية للقضايا وامل
فيما يتعلق بالنظر يف التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقـارير     

  الدورية الثاين والثالث والرابع

  *ليسوتو    

__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل حترر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل                   *  
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  حملة عامة    

  عملية إعداد التقرير والتشاور بشأنه واعتماده    

ـ             -١ ة قامت وحدة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل وإدارة الشؤون اجلنسانية التابع
 بوضع إطار لتجميع مشروع التقرير املقدم مبوجب اتفاقية القـضاء           الشؤون اجلنسانية لوزارة  

وكانت املنهجية املستخدمة يف صياغة هذا التقرير مزجياً        . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
من البحث النظري واملشاورات مع أصحاب املصلحة من خالل سلسلة من حلقات العمـل              

وعقـدت حلقـة العمـل      . نة املشتركة بني القطاعات واملعنية حبقوق اإلنسان      عقدهتا اللج 
وعقدت بعد ذلك   . التشاورية اخلاصة بالتقرير مع وزارات احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين        

 حلقة عمل وطنية شارك فيها مجيع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك ٢٠١٠أبريل /نيسان ١٥يف 
بقضايا املرأة يف جماالت شىت من قبيل وسائط اإلعالم والقانون          منظمات اجملتمع املدين املعنية     

 جملـس الـوزراء   مث اعتمد   . واحلقوق االقتصادية، وكان اهلدف منها إقرار مشروع التقرير       
  .مشروع التقرير باعتباره تقرير ليسوتو مبوجب االتفاقية

تفاقيـة،   من اال  ٢ بشأن سحب التحفظ على املادة       إجراء مناقشة وباشرت احلكومة     -٢
  .وستعلن موقفها يف ختام املناقشة

  ١املادة     
  تعريف التمييز

أبدت احلكومة، من خالل جلنة إصالح القانون، التزاماً بالقضاء على التمييز ضـد               -٣
ويف هذا الصدد، تعكف جلنة إصالح القانون حالياً على مراجعة وإصالح وتدوين عدد . املرأة

 ١٩٣٥ لعـام    التركـات سيما إعالن إدارة      من الدستور، ال   ١٨من القوانني املتصلة باملادة     
  .١٩٠٣وقوانني لريوثويل لعام 

  ٥املادة     
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية

وهذا العـرف   . ال يكتمل الزواج يف ثقافة السيسوتو إال بدفع املهر ألسرة العروس            -٤
  .مقبول كعرف ال ضري فيه

وهو نوع مقبول من    . ع الزواج يف عرف السيسوتو    وميثل تعدد الزوجات أحد أنوا      -٥
غري أن ظـاهرة تعـدد الزوجـات يف طريقهـا إىل            . أنواع الزواج وال يعترب مسيئاً للمرأة     

  .االضمحالل بسبب التطورات االجتماعية
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املتعلقة حبقوق املرأة، تقوم إدارة وحـدة       ص برامج التثقيف القائمة األخرى      وخبصو  -٦
أنشطة توعية أسبوعية لتزويد النساء باملعارف واملهارات اليت تقيهن شىت          محاية الطفل واملرأة ب   

ويف سياق هذه األنشطة، ُتعلم الوحدةُ      . ضروب اإليذاء كاالغتصاب واالعتداء واالختطاف    
كما تستخدم الوحدة وسائط اإلعالم لنـشر هـذه         . النساَء بالقوانني املنطبقة وبآليات اجلرب    

  ويف صـحيفة Polchronicleت على سبيل املثال يف جملة الـشرطة     وتنشر املعلوما . املعلومات
 كل ثالثة أشهر وتوزع يف مجيـع        Polchronicleوتصدر جملة   . Leseli ka Sepolesa الشرطة

  .وختصص الوحدة أعمدة حلقوق املرأة يف اجمللة ويف الصحيفة. أحناء البلد
من أجل توعية اجلمهـور     وتبث الوحدة برامج إذاعية أسبوعية على ثالث إذاعات،           -٧

وأفضت أنشطة التوعية هذه إىل زيادة يف معدل التبليغ عـن           . حبماية حقوق النساء والبنات   
  . حاالت العنف اجلنساين

  . اجلنسني برناجماً إذاعياً يتناول قضايا منها العنف اجلنساينشؤونوتبث إدارة   -٨

  العنف ضد املرأة    

 اجلنسني إعـداد دراسـة      شؤون، طلبت وزارة    سعياً إىل مكافحة العنف ضد املرأة       -٩
وخلصت الدراسـة إىل أن     . أساسية لتحديد مدى تفشي أشكال العنف اجلنساين يف ليسوتو        

تفشي العنف اجلنساين مرتبط باإليذاء البدين والعاطفي باعتباره أكثر أنواع العنف انتـشاراً،             
 أن ظاهرة اإليـذاء البـدين       وتبني. وإن تفاوتت درجات االنتشار من املنخفض إىل املتوسط       

  . حمدودة يف املناطق الوسطى واجلنوبية ومتوسطة االنتشار يف املنطقة الشمالية
 يف القيام على حنو أكثر منهجية بتجميع        ٢٠٠٨وشرعت سلطات ليسوتو منذ عام        -١٠

 أدنـاه   ١وترد يف اجلدول    . املعلومات واإلحصاءات املستمدة من سجالت الشرطة واحملاكم      
  :٢٠١٠حىت عام و  من أعوام سابقة العنف اجلنساين اجملمعةحاالت
  ١اجلدول 

  ٢٠١٠احلاالت اجملمعة حىت عام 
 حاالت اإلدانة

 إناث ذكور قيد املالحقة قيد التحقيق  عنهااحلاالت املبلغ اجلرمية
 ٩ ٣٠٠ ٦٩٤ ٢٣١ ١ ٢٣٤ جنسيةجرائم 

 صفر ٣٣ ٣١ ٦٨ ١٣٢ عتداءا
 ١٠ ٤ ٣٠ ١٣ ٥٧ إمهال
 صفر ٩ صفر صفر ٩ رهج
 ١٩ ٣٤٦ ٧٥٥ ٣١٢ ١ ٤٣٢ اجملموع  

) أوالد وبنـات  ( يف املائة منها يف حق أطفـال         ٣٣ جرمية،   ١ ٢٣٤بلغ عدد اجلرائم اجلنسية       :مالحظة
  . يف املائة يف حق نساء٦٧و

  . يف املائة٨٣ يف املائة ونساًء بنسبة ١٨أما االعتداء فقد استهدف أطفاالً بنسبة 
  ).أوالد وبنات(فال خيص سوى األطفال وأما اإلمهال 
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     وسبل االنتصاف املتاحة لضحايا العنف اجلنساين تتمثـل باألسـاس يف التعـويض               -١١
  .أو اجلرب أو احلكم على اجلناة بالسجن أو بغرامة مالية/و

  .ضعت اآلليات التالية ملساعدة الناجني من العنف اجلنساينوُو  -١٢
وهو يتوىل تـوفري مـأوى مؤقـت        . البنغ للرعاية أُنشئ يف ماسريو مركز       )أ(  

ويقدم املركز خدمات يومية إىل الرجـال والنـساء واألوالد          . للناجني من العنف اجلنساين   
  :ويقدم املركز أيضاً اخلدمات التالية. والبنات

 بني الوالدين واألبناء واألسر؛وكذلك الوساطة بني الشريكني  •

 نساين وللفاعلني؛إسداء املشورة للناجني من العنف اجل •

 توفري مكان آمن بصفة مؤقتة للنساء واألطفال؛ •

 تقدمي برامج مهارات احلياة؛ •

  .إحالة الناجني والفاعلني من املركز وإليه •
  وحدة محاية الطفل واملرأة  )ب(  

 باعتبارها وحدة متخصصة داخل     ٢٠٠٢أُنشئت وحدة محاية الطفل واملرأة يف عام          -١٣
التابعة لوزارة الداخلية هبدف التصدي للعنف املتزايد جتاه النـساء          و  خيالة ليسوت شرطة  دائرة  

وتوفر الوحدة بيئة إبالغ مالئمة تضمن السرية بني الضحايا والـشرطة، كمـا             . واألطفال
تستجيب إىل املبلغني وحتقق بسرعة يف مجيع القضايا اليت تشمل فئات ضعيفة مبن يف ذلـك                

 وتقوم، من خالل    .عمل الوحدة يف مجيع أقسام الشرطة     وت. األطفال وضحايا العنف اجلنساين   
وسائط اإلعالم واللقاءات العامة وأماكن العبادة وزيارات املدارس، بالتوعية حبقوق األطفال           

  .والنساء ومسؤولياهتم وحبماية تلك احلقوق
  مكتب دعم ضحايا اجلرمية  )ج(  

. ٢٠٠٦زئيـة يف عـام      أُنشئ مكتب دعم ضحايا اجلرمية داخل حمكمة ماسريو اجل          -١٤
كما يعلمهم حبقوقهم وبدورهم يف عملية      . ويقدم املكتب دعماً عملياً وعاطفياً إىل الضحايا      

 مبا يف ذلك    القضاء اجلنائي علومات عن آليات    املالتقاضي، ويقدم خدمات املشورة واإلحالة و     
 الرمسية وغري    العدالة إجراءاتويقدم أيضاً معلومات بشأن االنتصاف بواسطة       . حالة قضاياهم 

  .الرمسية فضالً عن محاية الضحايا من التخويف ومن التعرض للمزيد من األذى
وخبصوص التقدم احملرز يف سن قانون العنف املرتيل، أعّدت جلنة إصـالح القـانون          -١٥

 والشباب والرياضة والترفيه املزيد من      الشؤون اجلنسانية وطلبت وزارة   . مشروع ورقة قضايا  
  . اورات لتعزيز عملية الصياغة وإرشادهاالبحوث واملش
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  ٦املادة     
  االجتار
تفيد استنتاجات التقييم السريع لظاهرة االجتار بالبشر يف ليسوتو بأن ظاهرة االجتار              -١٦

  . بالنساء والبنات يف تزايد
، الذي أبطله قـانون محايـة األطفـال         ١٩٨٠وبقي يف قانون محاية األطفال لعام         -١٧

 من العمر، وهي ثغـرة      ١٨ سن   فوق، ثغرة تتصل حبماية األشخاص      ٢٠١١ورفاههم لعام   
األطفـال  ، باعتباره قانوناً شامالً حيمـي       ٢٠١١يتصدى هلا قانون منع االجتار بالبشر لعام        

 .من االجتار من الرجال والنساء ١٨واألشخاص فوق سن 

ت مـن وكـاالت    قانون منع االجتار بالبشر أيضاً على محاية النساء والبنـا    ويعمل  -١٨
 )١(وينص القانون على معاقبة اجلناة بغرامة أدناها مليون لـويت         . التوظيف الضالعة يف االجتار   

إنشاء مآوى  ب القانون   ويقضي.  عاماً كما ينص على دفع تعويضات للضحايا       ٢٥بالسجن   أو
البلـد  إقامة مؤقتة أو دائمة يف      منح ضحايا االجتار    كما جييز   . ومالجئ آمنة لضحايا االجتار   
  .ريثما تبت احملاكم يف قضاياهم

، أُبلغ عـن مثـاين   ٢٠١١يناير /ومنذ سن قانون منع االجتار بالبشر يف كانون الثاين       -١٩
تزال  وانتهت التحقيقات يف إحدى القضايا وال   . حاالت اجتار ختص سبع بنات وامرأة واحدة      

  .مشتبه بهوقيف أي طرف جيرِ يف هذا اإلطار حىت اآلن ت ومل. مستمرة يف القضايا األخرى
 اللمسات األخرية على مشروع خطة عمل وطنيـة ملكافحـة            وضع وجيري حالياً   -٢٠

 على الوقايـة    وهي خطة تركز  ) ٢٠١٤مارس  / آذار - ٢٠١١أبريل  /نيسان(االجتار بالبشر   
  .واحلماية واملالحقة القضائية وتقوم على أهداف وأنشطة إرشادية

  ٧املادة     
  قرار والتمثيل على الصعيد الدويلاملشاركة يف صنع ال

ووقّعـت إعـالن   . ٢٠٠٣وضعت ليسوتو سياسة الشؤون اجلنسانية والتنمية لعـام           -٢١
 وبروتوكـول   ١٩٩٧اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية يف عـام            

دف النـهوض    هب ٢٠٠٨اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية يف عام           
، كانـت   ٢٠٠٩وحىت عـام    . باملساواة بني الرجل واملرأة يف احلياة السياسية ويف صنع القرار         
 ٦٠ يف املائة من الوزراء؛ و     ٣٣: مشاركة النساء باملقارنة مع مشاركة الرجال على النحو التايل        

ملائة من نـواب   يف ا  ١٦,٦؛ و الرئيسيني يف املائة من األمناء      ٢٣,٨يف املائة من نواب الوزراء؛ و     
.  احلكم احمللـي   أعضاء جمالس  يف املائة من     ٥٢ يف املائة من املديرين؛ و     ٤٨؛ و الرئيسينياألمناء  

 يف املائة   ٥٠ومتثل النساء   . لياويف اجلهاز القضائي، تشغل امرأة منصب أمينة سجل احملكمة الع         
__________ 

 . من دوالرات الواليات املتحدة دوالرا١٣٧ً ٩٣٢ما يعادل حوايل  )١(
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 نساء يف الوقت احلاضر     وعالوة على ذلك، تتقلد   .  يف املائة من القضاة اجلزئيني     ٤٩من القضاة و  
وظائف رئيس اجلمعية الوطنية ورئيس اللجنة االنتخابية املستقلة ومفوض الشرطة وأمني السجل            

  .، على سبيل الذكر وليس احلصر وأمني سجل احملكمة العلياواملراقب العام للحساباتالعام 

 ات احلكم احمللي  رار، أقر قانون انتخاب   وسعياً إىل تشجيع مشاركة النساء يف صنع الق         -٢٢
 يف املائة من وظـائف      ٣٠ة   نظام حصص ُرصدت للنساء مبوجبه نسب      ٢٠٠٤لعام  ) املعدل(

  .احلكم احمللي

وحلث وتـرية  . توجد حواجز أمام مشاركة النساء ومتثيلهن على الصعيد الدويل      وال  -٢٣
لية عـن   مشاركة النساء على الصعيد الدويل، تعلن وزارة الشؤون اخلارجية والعالقات الدو          

االختيـار  غري أن قـرار     . وصية بتشجيع النساء على الترشح    ت  مع الوظائف الدولية الشاغرة  
  .بيد املنظمة الدولية املستخِدمةالنهائي للمرشحني 

  ٩املادة     
  اجلنسية

توجد حالياً تدابري ملعاجلة مشكلة عدم متكني النساء مـن نقـل جنـسيتهن إىل                ال  -٢٤
  .أزواجهن كما يفعل الرجال

 من الدستور على املساواة بني النساء والرجال يف نقـل اجلنـسية إىل              ٤١وتنص املادة     -٢٥
  . سنة من العمر أن خيتاروا بني جنسية أمهم وجنسية أبيهم٢١وحيق لألبناء لدى بلوغهم . األبناء

  ١٠املادة     
  التعليم

ب البـدين يف    تطبيق العقا على   ٢٠١٠من قانون التعليم لعام     ) ٤(٤ال تشجع املادة      -٢٦
من الفصل  ) ن(و) م(٦وتنص املادة   .  لتأديب التالميذ   اللجوء إىل تدابري إصالحية    بلاملدارس  
 من الدستور، على عدم     ٨ من لوائح إدارة املدارس، وهي تتوافق أيضاً مع أحكام املادة            ١١١

ـ        . إخضاع األفراد للتعذيب أو لعقوبة مهينة      دارس وتنص هذه املادة على أن يكفل مديرو امل
استئصال ظواهر اإليذاء والتسلط والعقاب احملظور وأي ضرب من ضروب املعاملة القاسية أو            
الالإنسانية للتالميذ، وأن يعملوا أيضاً على محاية التالميذ من مجيع أشكال اإليذاء، وأن يبلّغوا         

ـ    ومل. السلطات املعنية بتلك احلاالت    سي يف جترِ ليسوتو دراسة حلالة العنف والتحـرش اجلن
.  برامج مدرسية تتعلق مبهارات احليـاة      ، بالتعاون مع املدرسني   ،املدارس، لكن الشرطة تنظم   

  .وتتوخى هذه الربامج توعية املدرسني والطالب مبسائل اإليذاء

 على أنه جيوز للوزير من حني       ٢٠١٠من قانون التعليم لعام      ‘٣‘)١(٥٧وتنص املادة     -٢٧
أو األشخاص الذين يعتقد أهنم ميثلون املصلحة املعنية، أن يعد          آلخر، وبعد التشاور مع اهليئات      

وينشر مدونات لقواعد املمارسة هبدف تقدمي توجيهات عملية خبصوص هذا القانون، مبـا يف              
  .ذلك مدونة تأديبية ميكن االسترشاد هبا لدى اختاذ إجراء تأدييب يف حق مدرس أساء السلوك
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         مـن لـوائح التـدريس     ) التأديـب ( التاسع   من الفصل ) ز()٢(٤٠وتنص املادة     -٢٨
عي أنه أساء السلوك     على أنه جيوز توجيه هتمة إساءة السلوك للمدرس إذا ما أدُ           ٢٠٠٢لعام  

  . إدارته يف نزاعأوقعتبصفته الرمسية أو بأي طريقة أثرت سلباً على أداء مهامه كمدرس أو 

  ١١املادة     
  العمالة

 بات مـن حـق العـامالت        إذ،  ١٩٩٢اخلاص منذ عام    يسجَّل حتسن يف القطاع       -٢٩
املشموالت بقانون احلد األدىن لألجور بصيغته املعدلة يف كل عام أن حيصلن علـى إجـازة                

تقل عن   أمومة مدفوعة األجر إذا كن قد عملن حلساب صاحب العمل ذاته لفترة مستمرة ال             
  .سنة واحدة

 والشباب والرياضة والترفيه، إىل جانب برنامج تنمية روح املبادرة      وتقوم وزارة املرأة    -٣٠
النسائية واملساواة بني اجلنسني وحساب حتديات األلفية يف ليسوتو وبعض املنظمـات غـري              

غري أنـه   . احلكومية، ببناء قدرات النساء ومتكينهن يف امليدان االقتصادي ويف ميادين أخرى          
وتتعلم النساء املهارات التقنية إلقامة املشاريع    . ري املتزوجات غوجود لربامج خاصة بالنساء      ال

  .التجارية وإدارهتا وكيفية احلصول على القروض املالية الالزمة

  ١٢املادة     
  الصحة

         يف املائـة مـن امليزانيـة يف الـسنة           ١٤بلغت نسبة خمصصات الرعاية الـصحية         -٣١
وبدعم من صـندوق    . ٢٠١١/٢٠١٢نة املالية    يف املائة يف الس    ١٤ و ٢٠١١-٢٠١٠املالية  

 تقييم يهدف إىل حتديد نـسبة خمصـصات         ٢٠١١األمم املتحدة للسكان، سيجري يف عام       
  .الصحة اإلجنابية، من أجل االستجابة بفعالية إىل احتياجات النساء الصحية

تعلق وتنص السياسة الوطنية للصحة اإلجنابية على أمور منها توفري جمموعة تدابري ت             - ٣٢
ان األمومة املأمونة، كما تتـصدى لتنظـيم        بالصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية بغية ضم     

 والصحة اإلجنابية والعنف اجلنساين وإشراك الذكور واحلصول على خدمات الصحة          األسرة
  .اجلنسية واإلجنابية

الـصحي  واالستقصاء الدميغرايف   أفاد  و. يات النفاسية وفالوقد ُسجل ارتفاع مطرد يف        -٣٣
، ٢٠٠٩ويف عام   .  ألف من املواليد األحياء    ١٠٠ ٠٠٠كل  يف   امرأة   ٧٦٢ بوفاة   ٢٠٠٤ لعام

وتشمل األسباب الرئيـسية    .  ألف من املواليد األحياء    ١٠٠ ٠٠٠ امرأة لكل    ١ ١٥٥ُتوفيت  
ومتـزق  )  يف املائة  ٢٠(ومضاعفات اإلجهاض   )  يف املائة  ٣٤( النفاسي   التقّيحلوفيات األمهات   

واحلمل خارج  )  يف املائة  ٩(والرتيف  )  يف املائة  ١٢(والتشنج قبل الوالدة    )  يف املائة  ١٤(الرحم  
مثل العدوى وارتفاع ضغط الدم وعسر      )  يف املائة  ١٠(ومضاعفات أخرى   )  يف املائة  ٣(الرحم  

  .سيما يف املناطق النائية املخاض وصعوبة الوصول إىل املرافق واخلدمات الصحية ال
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وجتري عمليات اإلجهاض يف املستشفيات بغرض . غري قانوين ليسوتو واإلجهاض يف   -٣٤
غري أن االستنتاجات املستخلصة من دراسة أساسية حلجم ظاهرة اإلجهاض          . إنقاذ حياة األم  

سن احلمل يف ليسوتو أظهرت أن اإلجهاض شائع ويظل أحد األسباب           يف  يف صفوف النساء    
 يف املائة من جممـوع مـن        ١٦االت اإلجهاض   ومتثل ح . الرئيسية لوفاة األمهات ومرضهن   

وتفيد البيانات املتوافرة بأن معدالت     . يرقدن يف أقسام أمراض النساء يف مستشفيات ليسوتو       
 ، إذ متثل النساء املتـراوح     فتئت تتزايد رغم تفاوهتا حبسب فئات أعمار النساء        اإلجهاض ما 

ممن االت اإلجهاض، وأولئك     يف املائة من ح    ١٣  نسبة  سنة ١٩ و  سنوات ١٠أعمارهن بني   
 يف املائة من تلك احلاالت، ومن تتراوح        ٥١  نسبة  سنة ٢٩ و  سنة ٢٠أعمارهن بني   تتراوح  
، يف حني متثل النساء الاليت جتاوزن سن         يف املائة  ٢٦  نسبة  سنة ٤٠ و  سنة ٣٠ بني   مأعماره

ملتعلقـة  أمـا البيانـات ا    . يف املائة من جمموع من خيضعن لعمليات اإلجهـاض         ٦األربعني  
حمالة بسبب عدم إبالغ النـساء عـن         باإلجهاض غري املأمون فهي نادرة وغري موثوق هبا ال        

  .حاالت اإلجهاض

 فريوس نقص املناعة البشري   ب  املعين قانونالوُعقدت مشاورات وطنية بشأن مشروع        -٣٥
 كي تتعمق يف    نية املختصة واإليدز، وأُحيل املشروع يف أعقاب تلك املشاورات إىل اللجنة الربملا         

 واإليـدز،   مكافحة فريوس نقص املناعة البشري    وإضافة إىل املعلومات املتعلقة بتدابري      . مناقشته
فريوس نقـص املناعـة       ملكافحة تعكف احلكومة حالياً على تنقيح اخلطة االستراتيجية الوطنية       

: ووضعت احلكومة أيضاً سلسلة من األطـر هـي        . ٢٠١١-٢٠٠٦ واإليدز للفترة    البشري
 من خالل اسـتجابة متعـددة   اعة البشرياالستراتيجية الوطنية للوقاية من فريوس نقص املن      )أ(

اية مـن فـريوس     املبادئ التوجيهية العملية للتدخالت الشاملة من أجل الوق        )ب(القطاعات؛ و 
بط والتنسيق  وا الر  تفعيل  داخل قطاع الصحة، وهي مبادئ ُيسترشد هبا يف        نقص املناعة البشري  

سياسـة   )ج(خالت الوقاية من الفريوس على مستويات شىت من املنظومة الـصحية؛ و           بني تد 
 واالستراتيجية الوطنيـة    ملة من فريوس نقص املناعة البشري     قطاع الصحة املتعلقة بالوقاية الشا    

 .تدعيم االستجابة الوطنيةهبدف ، اية من فريوس نقص املناعة البشريمتعددة القطاعات للوق

نامج األمم املتحدة املشترك للدعم يف جمال الوقاية من اإليـدز، أّمـن             ويف إطار بر    -٣٦
تنفيـذ الـربامج التابعـة      ب التعجيلصندوق األمم املتحدة للسكان وتلقى متويالً من صناديق         

اإليدز، وذلك لدعم وزارة    /ملعين بفريوس نقص املناعة البشري    لربنامج األمم املتحدة املشترك ا    
يات مـن   ة والترفيه يف تنقيح خطة العمل الوطنية لوقاية النساء والفت         املرأة والشباب والرياض  

وُيتوقع .  واإليدز ويف إنشاء آليات لإلسراع يف تنفيذ هذه اخلطة         فريوس نقص املناعة البشري   
تقرير تقييمي آلثار تنفيذ خطة العمل بعـد        : أن يتمخض هذا االستعراض عن النواتج التالية      

نقص املناعـة   ة منقحة لوقاية النساء والفتيات من فريوس        ثالث سنوات، وخطة عمل وطني    
 على استراتيجيات وأهداف وأطر تنفيذ جديدة وتتضمن أنشطة متفقاً        تقوم   واإليدز   البشري
وخطة تنفيذية خلطة العمل الوطنية املنقحة تكون حمددة التكلفة ويساهم فيهـا        للتنفيذ،   عليها

  .لتنفيذعمل سنوية لفضالً عن خطة ، منفذونشركاء 
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  ١٣املادة     
  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية

وال ينطبق هذا على    . تنص قوانني لريوثويل على أن الوريث هو االبن األكرب الذكر           -٣٧
غري أن هذا املوضوع ال يـزال قيـد         .  على مجيع مسائل املرياث    بلملكية األراضي حتديداً    

 الرجال والنساء حقاً متـساوياً      ٢٠١٠ي لعام   فعلى سبيل املثال، مينح قانون األراض     . البحث
  .يف ملكية األراضي

لكل مواطن حمتـاج ومؤهـل مـن        عامة   مساعدة   ة االجتماعي الرعايةوتقدم إدارة     -٣٨
وتقدم هذه املساعدة العامة كل شهر      .  سنة ٩٩وتتراوح أعمار املنتفعني بني الصفر و     . ليسوتو
  .ييز على أساس نوع اجلنسللفرد املؤهل دون مت )٢( لويت١٠ ٠٠٠مبقدار 
مبادرة من احلكومة هتدف إىل متكني النساء من        للنساء   االئتمانات    منح وكان برنامج   -٣٩

احلصول على االئتمانات والتحكم فيها على قدم املساواة مع الرجال، وإىل دعـم صـاحبات               
 وامتالكها خيـاراً    املشاريع وتزويدهن باملعارف واملهارات اليت تتيح هلن اعتبار إقامة املشاريع         

 يف انتظار إنشاء صـندوق تطـوير        ٢٠١١وأرجئ تنفيذ الربنامج إىل عام      . حقيقياً متاحاً هلن  
ويتمثل اهلدف العام هلذا الصندوق يف زيادة الفرص االقتصادية املتاحة للنساء           . املشاريع النسائية 

فيف من حـدة الفقـر      وتعزيز قدرهتن على املشاركة يف النشاط االقتصادي واملسامهة يف التخ         
ويتوخى الصندوق دعم النـساء يف إقامـة املـشاريع       . إضافة إىل التمكني االقتصادي املستدام    

وقدم برنامج موليكو لالئتمان بالغ     . التجارية كجزء من املسامهة يف توليد الدخل وفرص العمل        
  . ء يف املائة منهم من النسا٧٩ شخصاً، ١ ٠٧٠الصغر، منذ إنشائه، ائتمانات إىل 

  ١٤املادة     
  نساء األرياف وفئات النساء احملرومة

 يف منـاطق ريفيـة،   تعـني  يف املائة من النـساء  ٨٣، كانت نسبة    ١٩٩٦يف عام     -٤٠
وهكذا اخنفضت نسبة اإلنـاث يف      . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٧٦واخنفضت هذه النسبة إىل     

  . ٢٠٠٦ و١٩٩٦عامي  يف املائة خالل الفترة ما بني ٧املناطق الريفية مبا يعادل 
 الرعايـة وتـشرف إدارة    . ِعّد مشروع سياسة وطنية بشأن اإلعاقة وإعادة التأهيل       وأُ  -٤١

 مركز أيتوسنغ إلعادة التأهيل املهين      األشخاص ذوي اإلعاقة هو   تدريب  معهد   على   ةاالجتماعي
 التأهيـل   وهتدف استراتيجية إعـادة   . ملن ميكن تدريبهم من النساء والبنات واألوالد والرجال       

  .الرئيسيةالربامج منائية يف اإلاقة يف األنشطة اجملتمعي إىل إدماج اإلناث والذكور ذوي اإلع
وترد يف اجلدولني التاليني معلومات إحصائية عن حصول النساء ذوات اإلعاقـة              - ٤٢

  .على التعليم
__________ 

 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١ ٣٨٠ما يعادل حوايل  )٢(
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  ٢اجلدول 
 ٢٠١٠تياجات التعليمية اخلاصة باملدارس االبتدائية حبسب نوع اإلعاقة والصف واجلنس يف عام التحاق التالميذ ذوي اإلعاقة أو االح

ــات  ٧الصف  ٦الصف  ٥الصف  ٤الصف  ٣الصف  ٢الصف  ١الصف  االحتياج
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور التعليمية اخلاصة

 رصف ٢ صفر صفر صفر صفر ١ صفر ٢ ٢ ١ ٣ صفر ١ الصرع

 ٢١٥ ١٣٤ ٣٢٠ ٢٤٩ ٢٧٧ ١٩٥ ٢٢٢ ٢٦٧ ١٩٧ ٢٠٦ ١٣١ ١٨٨ ١٤٣ ١٦٩ اإلعاقة السمعية

 ٤٢٢ ٤٧١ ٥٥٢ ٦٦٤ ٦٠٤ ٨٥٣ ٦٦٠ ٩٦٩ ٦٣١ ١٠٥٢ ٥٩٦ ١٠٢٢ ٦٠٨ ٩٤٢ صعوبة التعلم

 ٢ صفر ٩ ٦ ١ ٢ صفر ١ ١ ٢ ٦ ٤ ٧ ١٠ العقليالتخلف 

 ٤٦ ٥٤ ٨٨ ٩٨ ٩٥ ١٠٣ ٨٧ ١٠٨ ١١٠ ١٠٧ ٨٧ ١٤١ ١٥٤ ٢٢٠ اإلعاقة البدنية

 ٣٠٠ ٢٦٨ ٤١٩ ٣٨٧ ٣٧٧ ٣٨٢ ٢٨٨ ٣٧٧ ٢٣٥ ٣٣١ ١٧٧ ٢٧٥ ١٣٧ ٢١٨ اإلعاقة البصرية

 ٧٢ ١٢١ ٩٤ ١٤٥ ٩٠ ١٦٥ ٧١ ١٨٨ ٩٥ ١٩١ ٨٧ ١٥٩ ١١١ ٢١٠ إعاقات أخرى

 ١٠٥٧ ١٠٥٠ ١٤٨٢ ١٥٤٩ ١٤٤٤ ١٧٠٠ ١٣٢٩ ١٩١٠ ١٢٧١ ١٨٩١ ١٠٨٥ ١٧٩٢ ١١٦٠ ١٧٧٠ اجملموع   

  ٣اجلدول 
 حتياجات التعليمية اخلاصة باملدرسالتحاق التالميذ ذوي اال

٢٠١٠اإلعاقات حبسب نوع اإلعاقة والصف واجلنس يف عام    

 الصف هاء الصف دال الصف جيم الصف باء الصف ألف

 اجملموع إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور نوع اإلعاقة

 ٧٠٩ ٤١ ٣٩ ١٠٩ ٣٣ ١٠٦ ٢٨ ٨١ ٥٤ ١٦١ ٥٧  السلوكيياالضطراب العاطف

 ٥٤ ١٥ صفر ٥ صفر ٥ ١ ٥ ١ ١٣ ٩ الصرع

 ١٢٨٢ ٧٢ ٤٦ ١٦٤ ٩٦ ١٧٦ ٩٩ ١٩٩ ١١٢ ١٩٤ ١٢٤ اإلعاقة السمعية

 ١٠٧٨ ٧١ ٣٨ ١٢٥ ٦١ ١١٦ ٨١ ٢٠١ ١١٣ ١١٩ ١٥٣ صعوبة التعلم

 ٤٧ صفر ١ صفر ٤ ٣٢ ١ ٢ ١ ٣ ٣ العقليالتخلف 

 ٤٨٠ ٢٩ ٢٤ ٤٤ ٥١ ٧٣ ٥٨ ٤٦ ٣٨ ٥١ ٦٦ اإلعاقة البدنية

 ٣٠٦١ ٢١٩ ١٣٧ ٤٢٨ ٢١٤ ٣٥٢ ٢٠٨ ٤٧٨ ٢٥٥ ٤٩٥ ٢٧٥ اإلعاقة البصرية

 قانون  ، يوجد  من العنف  املستضعفاتالقوانني املعتمدة حلماية النساء     ب وفيما يتعلق   - ٤٣
  بـشأن  وكما تقدم ذكره، شرعت احلكومة يف سن قـانون        . ٢٠٠٣اجلرائم اجلنسية لعام    

  . العنف املرتيل
شكلة نقص التفاعل بني املصارف ووكاالت مل ٢٠١٠ي لعام ويتصدى قانون األراض  -٤٤

وينص القانون على حق واضح يف امتالك األراضـي وييـسر           . االئتمان واجملتمعات الريفية  
 بالفعل حصول نساء األرياف على خدمات املصارف ووكاالت االئتمان، إذ ميكنهن مـن            

  .لى ائتماناتللحصول عكضمان إضايف لتلبية شروط التأهل  استخدام األرض
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نسبة النـساء املـسنات     وتناهز  . ومستويات مشاركة كبار السن يف العمالة ضعيفة        -٤٥
 يف املائة من جمموع العـاملني       ٢ أو للربح أو الكادحات يف زراعة الكفاف      العامالت بأجر   

  .  الرجال املسننيمن يف املائة ٥مقارنة بنسبة 

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون

، تزمـع   ٢٠٠٦ القانونية للمتزوجني لعـام      األهلية إىل جماهبة صعوبة نشر قانون       سعياً  -٤٦
وستستخدم نتائج االستقصاء لوضع    . احلكومة إجراء استقصاء وطين بشأن عملية النشر اجلارية       

  .استراتيجية للتوعية هبذا القانون وتيسري فهمه وتعزيز االلتزام الفعلي بالعمل يف هذا اإلطار

  ١٦املادة     
يتوخى اإلعالن املتعلق بالزوجات واألبناء املهجورين محاية مصاحل الزوجات واألبناء            -٤٧

     وحيق للزوجة املهجورة أن تطلب نفقة من الزوج إذا كـان           . الذين هجرهم األزواج واآلباء   
وينّص هذا اإلعالن أيضاً على إعالة األطفال املولودين خارج ربـاط           . ال يساهم يف إعالتها   

ويف هذه احلالة، . اج، إذ حيق لألم أن ترفع قضية نفقة على األب حىت وإن مل تكن زوجتهالزو
  .تقتصر النفقة على الطفل دون األم

غري أن العامل   . ولدى حل رباط الزواج، يتساوى الطرفان يف حقوق حضانة األبناء           -٤٨
انة إىل أيٍ مـن     وعلى هذا األساس، ميكن أن ُتسند احلض      . احملدد هو مصلحة الطفل الفضلى    

وخبصوص فصل املمتلكات بني طرفني متزوجني يف إطار نظام امللكية املـشتركة،            . الطرفني
 املشترك أو على احلصة اليت حتددها احملكمـة         املالحيصل كل طرف على حصة النصف من        

  .للظامل واملظلوم
ات املكتسبة بعد   ويف حال الزواج خارج نظام امللكية املشتركة، يتقاسم الطرفان املمتلك           -٤٩

  .وال ختضع للفصل املمتلكات املكتسبة قبل الزواج. الزواج حبسب مسامهة كلٍ منهما يف حتصيلها
وقد صدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع             -٥٠

 ٢٠دة   من املا  ١وقُبل تعديل الفقرة    . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ٢٤أشكال التمييز ضد املرأة يف      
  .٢٠٠١نوفمرب / الثاينتشرين ١٢من االتفاقية يف 

        


