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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 تمييز ضد املرأةال

  التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١-٣

   املطروحة للنظر يف التقارير الدوريةواملسائلقائمة القضايا     

  ليسوتو    
الشروع يف إعداد القائمة احلالية للقضايا واألسئلة        الفريق العامل ملا قبل الدورة    قرر    

 ٢ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١٥(للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة والثالثني         اً  وفق
إىل أن الدولة الطرف مل تقدم تقريرها األويل الذي حل موعد           اً  ، ونظر )٢٠٠٧فرباير  /شباط

 املضّي يف إعـداد     عن تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع،       ، فضالً ١٩٩٦يف عام   تقدميه  
  . قائمة القضايا واملسائل املطروحة

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٢ يف قائمة القضايا واألسئلة املطروحةواعُتمدت   
 الذي  اجلامع، تلقت اللجنة من الدولة الطرف التقرير        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦ويف    
 .لتقارير الدورية من األول إىل الرابعيشمل ا

 الذي يشمل التقارير الدوريـة      اجلامعونظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير           
وبادر إىل إعداد القائمة احلالية ) CEDAW/C/LSO/1-4(األول والثاين والثالث والرابع لليسوتو 

  .للقضايا واألسئلة

  قضايا وأسئلة عامة    
 املزيد من املعلومات عن عملية إعداد التقرير وذكـر مـا إذا كانـت               يرجى تقدمي   -١

ويرجى كذلك ذكر   . سيما منظمات حقوق املرأة    املنظمات غري احلكومية قد استشريت وال     
  .ما إذا كان التقرير قد اعُتمد من جانب احلكومة وقُّدم إىل الربملان
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 مـن  ٢ علـى املـادة    يف سحب حتفظها   تفكّرإذا كانت احلكومة     ويرجى ذكر ما    -٢
  .االتفاقية املتعلق بتوارث العرش والزعامة القبلية

  ١املادة     
  تعريف التمييز

من دسـتور ليـسوتو،     ) ج)(٤(١٨ بأنه وفقاً للفصل     ٢٣يسلم التقرير يف الفقرة       -٣
ينطبق مبدأ التمييز على القوانني املتعلقة بالتبين أو الزواج أو الطالق أو الـدفن أو أيلولـة          ال
 أو الوفاة أو غريها من املسائل اليت تندرج يف إطار أحكام قانون األحوال الشخصية،               لكيةامل
. ينطبق أيضاً على احلاالت اليت حيكم فيها القانون العريف يف ليسوتو األطـراف املعنيـة               وال

يشري إىل التمييز اجلاري يف       من الدستور ال   ١٨ أن الفصل    ٢٤ويفيد التقرير أيضاً يف الفقرة      
يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولـة الطـرف           . إلطار املرتيل أو اخلاص   ا

  . من الدستور وتعديله١٨ ملراجعة الفصل

  ٥املادة     
  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية

يشار يف التقرير إىل أمناط اجتماعية ومعايري ومواقف وأدوار منطية تقليدية وعرفيـة               -٤
 يف استمرار التمييز ويف وضع القوالب النمطية القائمني على نوع اجلـنس يف              متجذرة تسهم 

أشد النساء حرماناً الالئي خيضعن لنظام تعدد الزوجـات         بني  مجيع جماالت اجملتمع، وخباصة     
يرجى تقدمي معلومات عن أي تشريع قائم حيظر        ). أي مثن العروس  (ودفع ما يسمى بالبوهايل     

ة والعرفية املضرة، وعن التدابري امللموسة، مثـل الـربامج التثقيفيـة            هذه املمارسات التقليدي  
  .ومحالت التوعية اليت تتخذها الدولة الطرف ملعاجلة هذه املسألة

، ٢٠٠٦ إىل مشروع حساب التحدي لأللفيـة لعـام          ٨٨ويشري التقرير يف الفقرة       -٥
. ال والنساء يف عدد من األنشطةالذي يتناول أثر األمناط الثقافية وأدوار القوالب النمطية للرج

 من التقريـر إىل     ٩٣وتشري الفقرة   . يرجى توضيح هذه األنشطة وتقدمي تفاصيل عن نتائجها       
برنامج اخلربات احلياتية وتربية األسرة الذي أدرجته وزارة التعليم والتدريب يف مناهج التعليم             

ئمة األخرى الرامية إىل إعـالم      يرجى تقدمي معلومات عن برامج التعليم العامة القا       . الثانوي
  .املرأة حبقوقها، ويرجى كذلك توضيح مدى إسهام وسائط اإلعالم يف هذه األنشطة

 العنف ضد املرأة    

حصائية، عن مدى انتـشار العنـف   اإلبيانات اليرجى تقدمي معلومات، مبا يف ذلك      -٦
كال اإليذاء اجلنسي ضد    جبميع أشكاله، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب وغريمها من أش          

ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن التحقيق مع مرتكيب أعمال العنف ضد           . والفتياتالنساء  
  .املرأة مبا فيها العنف املرتيل أثناء السنوات اخلمس األخرية وعن مقاضاهتم وإدانتهم
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يل، ويرجى تقدمي معلومات عن سبل االنتصاف واملساعدة املتاحة لضحايا العنف املرت     -٧
ويرجى كذلك تقدمي املزيد مـن      .  وإعادة التأهيل  اإليواء والتوعية مبا يف ذلك توفري خدمات      

ه عنـد   التفاصيل عن مشروع القانون املتعلق بالعنف املرتيل الذي كان جيري العمل على سنّ            
  .تقدمي التقرير

  ٦املادة     
  االجتار بالبشر

ر االجتار بالنساء والفتيات يف     شايرجى تقدمي معلومات مفصلة وبيانات عن مدى انت         -٨
 من التقرير إىل توجيه صادر عن جملس الـوزراء          ١٠٩ويف هذا السياق تشري الفقرة      . سوتولي

. يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن وضع هذا التشريع       .  االجتار بالبشر  ملكافحةبصياغة تشريع   
ة يف قانون محايـة الطفـل        الفجوة املتبقي  لسّدويرجى كذلك إبالغ اللجنة بالتدابري املتخذة       

 من التقرير، وتتعلق حبماية األشخاص الذين جتاوزوا ١٠٥، املشار إليها يف الفقرة ١٩٨٠ لعام
  . عاماً من االجتار١٨سن 
ويرجى تقدمي معلومات عن أي تشريعات حتمي النساء والفتيات من وكاالت العمل           -٩

ربامج اليت تتناول مـسائل الوقايـة       الضالعة يف االجتار، وكذلك معلومات عن السياسات وال       
ويرجى كذلك تقدمي معلومات  . ومحاية ضحايا االجتار ومساعدهتن وتوفري الدعم القانوين هلن       

  .االجتاروبيانات عن عدد اجلناة الذين أوقفوا وحوكموا وعوقبوا بسبب 

  ٧املادة     
  املشاركة يف اختاذ القرار والتمثيل على الصعيد الدويل

 معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة أو املزمـع اختاذهـا لتحقيـق             يرجى تقدمي   -١٠
املشاركة الكاملة والقائمة على املساواة بني الرجل واملرأة ومتثيل املرأة على مجيع مـستويات              

 مـن االتفاقيـة     ٤ من املـادة     ١اختاذ القرار على الصعيد الدويل، مع مراعاة أحكام الفقرة          
  ).٢٠٠٤(٢٥ورقم ) ١٩٩٧(٢٣للجنة رقم صادرتني عن االوالتوصيتني العامتني 

  ٩املادة     
  اجلنسية

 بأن الدستور يتضمن أحكاماً متييزية حتول دون مـنح          ١٣٠يسلم التقرير يف الفقرة       -١١
املرأة جنسيتها إىل زوجها األجنيب على نفس األساس الذي حيق فيه للرجل أن مينح جنـسيته            

 التدابري اليت اختذهتا احلكومة أو اليت تزمع اختاذها ملعاجلة هذا           يرجى ذكر . إىل زوجته األجنبية  
  .الوضع
سوتو تشريع ينص على املساواة بـني النـساء         يويرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان لل        -١٢

  . من االتفاقية٩والرجال فيما يتعلق مبنح جنسيتهم لألطفال وفقاً للمادة 



CEDAW/C/LSO/Q/1-4 

GE.11-41469 4 

  ١٠املادة     
  التعليم 

ضد الفتيات والتحرش اجلنسي هبن     املمارس  ومات عن حالة العنف     يرجى تقدمي معل    -١٣
  .يف املدارس وكذلك عن التدابري التشريعية وغريها من التدابري القائمة ملعاجلة هذه املسائل

  ١١املادة     
  العمالة
بدفع أجر للمرأة أثناء    اً   العمل ال يلتزمون قانون    أرباب أن   ٤٤يفيد التقرير يف الفقرة       -١٤

.  للقيام بذلك أو لشروط عقد العمل      أرباب العمل األمومة، وأن األمر متروك الجتهاد      إجازة  
، ينص على متتع املرأة يف القطاع       )٢٠٠٩املعدل لعام   (ويسلّم التقرير أيضاً بأن قانون األجور       
يرجى . لفترة دامت سنة دون انقطاع    ذاته   العمل   رّباخلاص بإجازة أمومة إذا عملت لدى       

  .ت عن التدابري املتخذة لتغيري هذا الوضع مبا يف ذلك السياسات العامةتقدمي معلوما
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطـرف ملعاجلـة الوضـع                -١٥

  . أسرهنَنلُْعاالقتصادي واالجتماعي للنساء العازبات الالئي َي

  ١٢املادة     
  الصحة
 وأحكامه  ١٩٧٠األمر املتعلق بالصحة العامة لعام       إىل   ١٥٧يشري التقرير يف الفقرة       -١٦

، يرجى إبـالغ اللجنـة بـالقوانني القائمـة          الساريةالتنظيمية الالحقة اخلاصة باألمراض     
. اإلجنابيـة واحلقـوق   سيما السياسات املتعلقة بالصحة      والسياسات الصحية األخرى، وال   

امليزانيـة لنفقـات الرعايـة      ويرجى تقدمي معلومات عن النسبة اليت ختصصها احلكومة من          
  . اإلجنابيةاملرأة الصحية، وخباصة النسبة املخصصة لصحة 

تـذكر    من التقرير إىل مشكلة ارتفاع وفيات األمومة، بيد أهنا ال          ١٩٣تشري الفقرة     -١٧
 وفيات األمومـة وعـن أسـباهبا        معدليرجى تقدمي إحصاءات حديثة عن      . املعدل الفعلي 

 اإلجهاض مبا فيها مدى انتشار عمليـات        معدلعن  اً  علومات أيض ويرجى تقدمي م  . الرئيسية
  .سوتوي لدى النساء يف لاملأموناإلجهاض غري 

، إىل العزم على صياغة مشروع قانون خاص مبكافحة ١٨٨ويشري التقرير، يف الفقرة   -١٨
ذا يرجى بيان اإلطار الزمين لصياغة مشروع القانون ه       . فريوس نقص املناعة البشري واإليدز    

ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها ملكافحـة             . واعتماده
 إىل أن تنفيذ خطـة العمـل        ١٩٦يف الفقرة   اً  ويشري التقرير أيض  .  والعدوى بفريوسه  اإليدز

 نقـص الوطنية املعنية بالنساء والفتيات وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز حمدود بسبب            
يرجى تقدمي تفاصيل   .  ونقص قدرهتا يف هذا اجملال     لوزارة املكلفة بذلك  ل املتاحةوارد املالية   امل
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عن اخلطوات املتخذة، من قبيل السعي للحصول على الدعم التقين واملايل من اجلهات املاحنة              
 .ملعاجلة هذه املشكلةالدولية ومنظمات األمم املتحدة 

  ١٣املادة     
  القتصاديةاملنافع االجتماعية وا

 إىل أن الطفل الذكر هو الوحيد الذي ميكن أن يـرث            ٢٠٢يشري التقرير يف الفقرة       -١٩
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا احلكومـة أو          . األرض مبوجب قوانني لريوثويل   

  .اليت تزمع اختاذها إللغاء انعدام املساواة إزاء هذه املسألة بني النساء والرجال
جى تقدمي معلومات عن إطار الضمان االجتماعي يف البلد وكذلك عن املنـافع             وير  -٢٠

ئوية اليت يغطيهـا    ى إبالغ اللجنة بنسبة السكان امل      ويرج .اً املرأة حتديد  جتنيهااالجتماعية اليت   
 حسب نوع اجلنس عن منافع الضمان       املصنفةالضمان االجتماعي وكذلك إبالغها بالبيانات      

  .االجتماعي
جى تقدمي معلومات عن عدد النساء املستفيدات من املبادرات التالية منذ اختاذها            وير  -٢١

مشروع ) ب(برنامج االئتمانات للنساء و   ) أ: ( للدخل اليت قمن بتعاطيها    املدرِّةوفئة األنشطة   
  . موليكو االستئماين للقروض البالغة الصغر

  ١٤املادة     
   من النساءاحملرومةاملرأة الريفية والفئات 

يرجى ذكر النسبة املئوية من النساء املقيمات يف املناطق الريفية وذكر ما إذا كانت                -٢٢
  . أوالًهذه النسبة تتزايد

ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن حالة النـساء ذوات اإلعاقـات واملـسنات           -٢٣
 .الـصحية واألرامل، وخباصة معلومات عن استفادهتن من التعليم والعمالة وخدمات الرعاية           

ويرجى كذلك تقدمي بيانات عن مدى انتشار العنف، مبا يف ذلك العنف املرتيل ضد هـؤالء                
  . من النساءاحملروماتالنساء، وتقدمي معلومات عن القوانني اليت حتمي الفئات 

ويسلِّم التقرير بأن التفاعل احملدود بني املصارف ووكاالت االئتمان واجملتمعات احمللية             -٢٤
  .ملعاجلة هذه املشاكليرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة . ال يزال ميثل حتدياًالريفية 

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون

 نشر قانون األهلية تعاجل مشكلة إىل أن احلكومة ال تزال ٢٣٣يشري التقرير يف الفقرة   -٢٥
يرجى تقدمي معلومات عـن     . رأة وبناء األهلية القانونية للم    ٢٠٠٦القانونية للمتزوجني لعام    

  . ملعاجلة هذه املشكالتالتدابري امللموسة اليت اختذهتا احلكومة أو اليت تزمع اختاذها 
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  ١٦املادة     
  العالقات األسرية

يرجى تقدمي معلومات مفصَّلة عن إعالن النساء واألطفال املتخلى عنهم وتوضـيح              -٢٦
 احلقوق اليت يتمتع هبا الرجال فيمـا يتعلـق       إذا كان للنساء عند حل روابط الزواج نفس        ما

  .وامللكيةحبضانة األطفال 

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل املدخل على الفقرة     
يرجى ذكر ما إذا كان قد مت حتقيق أي تقدم صوب التصديق علـى الربوتوكـول                  -٢٧

  .  من االتفاقية٢٠من املادة  ١االختياري لالتفاقية وقبول التعديل املدخل على الفقرة 

        


