
 

(A)   GE.11-46786    171111    211111 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  وتوليس    

نظرت اللجنة يف تقرير ليسوتو اجلامع للتقـارير الدوريـة مـن األول إىل الرابـع                  -١
)CEDAW/C/LSO/1-4 (   تـشرين األول   ١١ املعقـودتني يف     ١٠٠٨ و ١٠٠٧يف جلستيها  /

وترد قائمة املسائل واألسئلة الـيت      ). SR.1008 و CEDAW/C/SR.1007انظر   (٢٠١١أكتوبر  
، وترد ردود حكومة ليـسوتو يف الوثيقـة         CEDAW/C/LSO/Q/1-4أعدهتا اللجنة يف الوثيقة     

CEDAW/C/LSO/Q/1-4/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلامع للتقارير الدوريـة              -٢
من األول إىل الرابع، الذي اتبع بشكل عام املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنـة إلعـداد                

غري . رير، ومت إعداده من خالل عملية تشاورية مبشاركة اهليئات احلكومية واجملتمع املدين           التقا
. ١٩٩٦أن اللجنة تأسف لكون التقرير قد تأخر عن موعد تقدميه الذي كان مقـرراً لعـام     

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي، والردود اخلطية علـى قائمـة              
اليت طرحها الفريق العام ملا قبل الدورة، ولإليضاحات اإلضافية اليت قدمتها           املسائل واألسئلة   

  . رداً على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً
وتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع املستوى الذي ترأسه وزير شـؤون               -٣

حقوق اإلنسان  و العدلضّم أيضاً وزير    والرياضة والشباب والترفيه يف ليسوتو، الذي       اجلنس  
اليت هلا خربة يف اجملـاالت الـيت        املعنية  واإلصالحيات، فضالً عن سبعة ممثلني من الوزارات        

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بـني الوفـد             . تغطيها االتفاقية 
  . وأعضاء اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   

، ١٩٩٥ طرف على االتفاقية يف عام    مصادقة الدولة ال  من  رز  ترحب اللجنة بالتقدم احمل     -٤
 الـيت   تنوعة من التدابري التشريعية   املموعة  اجملدخلت و يف ذلك اإلصالحات التشريعية اليت أُ     مبا  

  :وجتدر اإلشارة على وجه التحديد إىل ما يلي. اعتمدهتا
ر الزواج   يف إطا  ، الذي يعترف باالغتصاب   )٢٠٠٣(م اجلنسية   قانون اجلرائ   )أ(  
  كجرمية؛
  ؛)٢٠٠٦(القانونية لألشخاص املتزوجني قانون األهلية   )ب(  
  ؛)٢٠٠٩(يف إطار قانون العمل األجور قانون تعديل   )ج(  
  ، الذي ينص على التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي؛)٢٠١٠(قانون التعليم   )د(  
يع أشكال الرق م مج، الذي جيّر)٢٠١١(قانون مكافحة االجتار باألشخاص   )ه(  

  مرتكبيها؛على  عقوبات قاسية  تسليطوينص على
  ).٢٠١١(قانون محاية الطفل ورفاهه   )و(  

املبادرات اليت أقدمت عليها الدولة الطرف لتشجيع       بوحتيط اللجنة علماً مع التقدير        -٥
 بوالية  ون مناطة  إنشاء جلنة إلصالح القان    من قبيل املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة،       

وتثين اللجنة أيضاً على الدولة الطرف ملـصادقتها علـى          . القوانني التمييزية إعادة النظر يف    
 ٢٤الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، يف              

  .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

زام الذي تعهدت به الدولـة الطـرف بالقيـام، مبنهجيـة            ر اللجنة بااللت  تذكّ  -٦
وباستمرار، بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وترى             

شاغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من            املأن  
 حتث اللجنة   ،وبالتايل. ها الدوري املقبل  اآلن وحىت تقدمي تقرير   من  جانب الدولة الطرف    

 عـن    يف أنشطة تنفيذها وتقـدمي تقريـر       الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت      
اإلجراءات املتخذة والنتائج احملرزة يف تقريرها الدوري املقبل، وتدعو اللجنـة الدولـة             

والربملان والقـضاء،   ة  املعنيالطرف إىل نشر هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات          
  . من أجل تأمني تنفيذها الكامل
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  الربملان    

 احلكومة تقع عليها املسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل         تعيد اللجنة تأكيد أن     -٧
    بـشكل خـاص،    مبوجب االتفاقية، وهي مساءلة عن ذلـك      اللتزامات الدولة الطرف    

 الدولة  جهاز الدولة، وتدعو  فروع  جلميع  مة  وتشدد يف نفس الوقت على أن االتفاقية ملزِ       
ا يتفق وإجراءاته وحسب االقتضاء، على اختـاذ اخلطـوات          الطرف إىل حث الربملان، مب    

الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي تقارير الدولة الطـرف              
  . املقبلة مبوجب االتفاقية

  ختياريربوتوكوهلا االبالتفاقية والتعريف با    

ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية            -٨
غري أن اللجنة قلقة إزاء قلة الوعي العام باالتفاقية وبربوتوكوهلا . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤يف 

لدولة الطرف، وخاصة يف صفوف القضاء وسائر املـسؤولني عـن إنفـاذ             يف ا االختياري  
لسن كما تعرب عن قلقها ألن النساء أنفسهن، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية، . القوانني

قوقهن مبوجب االتفاقية، وال بإجراء تقدمي الشكاوى مبوجـب الربوتوكـول           على وعي حب  
  . االختياري، وبالتايل فهن يفتقرن للمعلومات الالزمة للمطالبة حبقوقهن

  : ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٩
اختاذ التدابري الالزمة لضمان نشر االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري            )أ(  

على  مبا يف ذلك     ،والتوصيات العامة للجنة على النحو املالئم على مجيع أصحاب املصلحة         
 لني عن إنفاذ القوانني والقادة الـدينيني       واملسؤو الوزارات احلكومية والربملانيني والقضاء   

لمرأة وترسيخ ثقافة قانونية يف الـبالد       ل من أجل إثارة الوعي حبقوق اإلنسان        ،نيواجملتمعي
  .وعدم التمييزمع الرجل املرأة تساوي تدعم 

  اختاذ مجيع التدابري املالئمة لتعزيز وعي املرأة حبقوقها وبسبل إنفاذهـا،             )ب(  
  .ل االختياريمبا يف ذلك من خالل تزويد املرأة باملعلومات عن االتفاقية والربوتوكو

  ويننمركز االتفاقية القا    

حتيط اللجنة علماً بالتعهد الذي أعربت عنه الدولة الطرف أثناء احلـوار بـااللتزام                -١٠
غري أن اللجنة قلقة ألنه وإن      . مببادئ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز، اجملسدة يف االتفاقية        

 إال أن االتفاقية مل تدرج بعد       ١٩٩٥عام  كانت الدولة الطرف قد صادقت على االتفاقية يف         
  .يف قانوهنا الداخلي، وبالتايل فإهنا ال حتظى بأي تطبيق مباشر على الصعيد الداخلي

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء درجة عالية من األولوية لعمليـة إدراج               -١١
لالتفاقيـة بوصـفها    االتفاقية كلياً يف نظامها القانوين احمللي قصد إعطاء أمهية جوهريـة            

  .األساس للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  تعريف املساواة وعدم التمييز    
ظر التمييز مهما كـان      من دستور الدولة الطرف حت     ١٨املادة  إذ تالحظ اللجنة أن       -١٢

ـ                 و نوعه كما حيظر املعاملة اجلائرة، فإهنا تظل قلقة حيال عدم حظر التمييز ضد املرأة على حن
وتشعر اللجنة بالقلق الشتمال دستور الدولـة       .  من االتفاقية  ١حمّدد كما مت تعريفه يف املادة       

الطرف على بعض االستثناءات ملبدأ عدم التمييز فيما يتعلق باملسائل اخلاصة بالتبين والزواج             
ـ    ام والطالق والّدفن وأيلولة امللكية والوفاة أو غري ذلك من املسائل اليت تندرج ضـمن أحك

خمالفـة   وذلـك    ،القوانني الشخصية، وكذلك اجملاالت اليت ينطبق عليها القـانون العـريف          
  . من االتفاقية١٦ و٢ لمادتنيل

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٣

 الدستور اليت تسمح    مواداإلسراع باستعراض دستورها والتعجيل بإلغاء        )أ(  
ة فيما خيص املسائل املتعلقة بـالتبين والـزواج         اجلنساني/بالتمييز على أساس نوع اجلنس    

والطالق والّدفن وأيلولة امللكية والوفاة أو غري ذلك من املسائل اليت تندرج ضمن أحكام              
  القوانني الشخصية؛

 ،تضمني دستورها وتشريعاهتا املناسبة األخرى حظر التمييز ضد املـرأة           )ب(  
 متـشياً مـع     ،باشر يف اجملالني العام واخلاص    وذلك يشمل كُالً من التمييز املباشر وغري امل       

 حتظر كل أشكال التمييز ضد املرأة مهما        اً أحكام هاوكذلك تضمين .  من االتفاقية  ١ املادة
كانت األسباب، مبا يف ذلك التبين والزواج والطالق والّدفن وأيلولة امللكيـة والوفـاة              

صية وكذلك اجملاالت الـيت     املسائل األخرى اليت تندرج ضمن أحكام القوانني الشخ        أو
  .ينطبق عليها القانون العريف

  التحفظات    

 فيما يتعلق باخلالفة على     ٢تشعر اللجنة بالقلق إزاء حتفظ الدولة الطرف على املادة            -١٤
العرش وعلى رئاسة القبائل، وحتيط علماً، يف هذا الصّدد، باملعلومات الواردة يف رّد الدولـة               

  املطروحة وخالل احلوار الذي قام مع اللجنة ومفادها أن احلكومة          الطرف على قائمة املسائل   
  .موقفها حيال حتفظها على االتفاقيةيف  تفكر يف إعادة النظر

الـذي   ٢نظر يف سحب حتفظها على املادة       وحتث اللجنة الدولة الطرف على ال       -١٥
  .يتعارض مع أهداف االتفاقية ومقاصدها

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

 يف  والترفيـه إذ تالحظ اللجنة إنشاء وزارة شؤون اجلنسانية والشباب والرياضـة             -١٦
الـيت أنـشئت    (والـشباب    نياجلنـس ، اليت حلت حمل وزارة البيئة وشـؤون         ٢٠٠٢ عام
البشرية ، فإهنا تشعر بالقلق حيال قلة املعلومات عن السلطة املخولة هلا ومواردها             )١٩٩٨ عام
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مان وضع سياسات املساواة بني اجلنسني على النحو املناسب وتنفيـذها           واملالية وقدرهتا على ض   
اللجنـة  كما تـشعر    . يف كل جماالت عمل مجيع الوزارات واملكاتب احلكومية       وجه  على أكمل   
  . يف املائة فقط من ميزانية الوزارة اإلمجالية خمصصة للمسائل اجلنسانية٢٠حصة بالقلق ألن 

  :ف على ما يليوتشجع اللجنة الدولة الطر  -١٧
التعجيل بتعزيز آليتها الوطنية، املتمثلـة يف وزارة شـؤون اجلنـسانية              )أ(  

، وذلك بتزويدها باملوارد البشرية واملالية والتقنيـة الالزمـة   والترفيهوالشباب والرياضة  
لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنـسني وتعمـيم مراعـاة          

  نساين؛املنظور اجل
تعزيز تقييماهتا لتأثري التدابري املتخذة حىت تضمن حتقيق تلـك التـدابري              )ب(  

  .لألهداف واألغراض املنشودة

  التدابري اخلاصة املؤقتة    

يف حني ترّحب اللجنة جبهود الدولة الطرف، وتثين عليها، فيما خيص تنفيذ التدابري               -١٨
 قانون احلكم احمللـي،   النص يف ، مثل   ال السياسي  يف اجمل  اخلاصة املؤقتة يف جمال مشاركة املرأة     

 ، يف املائة للنساء يف جهاز احلكم احمللي       ٣٠، على ختصيص حصة بنسبة      ٢٠٠٤ الصادر عام 
 يف املائة، فإهنا تشعر بالقلق لعدم تطبيق التدابري اخلاصة          ٥٨مبا ُيحقق نسبة متثيل للمرأة قدرها       
طبيقاً منهجياً بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيـل        ت ٢٥املؤقتة وفقاً لتوصيتها العامة رقم      

تفاقية وال سيما   بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف اجملاالت األخرى اليت تشملها اال           
  . والتعليميف جمايل العمل

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اللجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً              -١٩
 ٢٥ من االتفاقية، كما جاء تفسريها يف التوصـية العامـة رقـم              ٤ن املادة    م ١ للفقرة

الصادرة عن اللجنة، يف مجيع اجملاالت اليت تعىن هبا االتفاقية واليت تكون فيها املرأة ناقصة               
  :تلك الغاية، فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يليل وحتقيقاً. التمثيل أو يقع فيها عليها حيف

يكفي مـن املـوارد      وختصيص ما . ددة حم ذات أطر زمنية  أهداف  وضع    )أ(  
إىل ذلك من التدابري     لتنفيذ استراتيجيات مثل برامج التوعية والدعم وحتديد احلصص وما        

سيما  االت وال االستباقية الرامية إىل حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجمل           
   والتعليم؛يف جمايل العمل

وعي يف صفوف أعضاء الربملان واملسؤولني احلكوميني وأربـاب         إذكاء ال   )ب(  
شاملة عن تطبيق   ، وتقدمي معلومات    العمل وعامة اجلمهور بضرورة التدابري اخلاصة املؤقتة      
  .املقبلتلك التدابري واألثر املترتب عليها يف تقريرها الدوري 
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  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

 الثقافة والتقاليد السائدة يف الدولة الطرف وبأمهيتها يف احليـاة           بثراءتعترف اللجنة     -٢٠
إال أهنا تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار املعايري واملمارسات والتقاليد الضارة، واملواقف           . اليومية

األبوية والقوالب النمطية املتجذرة حيال أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل وهويتهما يف مجيع            
، وكذلك حيال حمدودية اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف للتـصدي لتلـك              مناحي احلياة 

ومن بني تلك املمارسات، خاصة، تعدد الزوجات ومهر        . املمارسات التمييزية بشكل مباشر   
وتشعر اللجنة بالقلق ألن تلك األعراف واملمارسات إمنا هي وسيلة إلدامة        ). بوهايل(العروس  

الفتيات، وألهنا تنعكس يف حصول املرأة على مركـز متـدن           التمييز املمارس ضد النساء و    
 ، يضمن هلا املساواة مع الرجل يف جماالت عدة منها التعليم واحلياة العامة وصـنع القـرار                ال

تتخـذ،   كما تنعكس يف استمرار العنف املمارس عليها، وتشعر بالقلق ألن الدولة الطرف مل         
ك القوالب النمطية والقيم واملمارسات التقليديـة       لتغيري تل مستدامة  حىت اآلن، أي إجراءات     
 .السلبية أو القضاء عليها

  :يلي وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما  -٢١
وضع استراتيجية شاملة القصد منها تغيري املواقـف        القيام، دون إبطاء، ب     )أ(  

 مع أحكـام    ز ضد املرأة أو التخلص منها، وذلك متشياً       األبوية والقوالب النمطية اليت متيّ    
وينبغي أن تتضمن تلك التدابري بذل جهود بالتعـاون مـع اجملتمـع املـدين               . االتفاقية

واجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني من أجل التثقيف والتوعية هبذا املوضوع والتركيـز            
  على املرأة والرجل يف مجيع مستويات اجملتمع؛

 لتعزيز فهم فكرة املساواة     الموسائل اإلع اختاذ تدابري مبتكرة تركز على        )ب(  
ملرأة بعيداً عـن القوالـب      عن ا صورة إجيابية   من خالل تعزيز إعطاء      ،بني املرأة والرجل  

  ؛ من خالل املنظومة التعليميةالنمطية
رصد واستعراض التدابري املتخذة من أجل تقيـيم أثرهـا واختـاذ              )ج(  

  .اإلجراءات املناسبة

  العنف ضد املرأة    

 ،جنة عن قلقها الستشراء العنف املمارس على املرأة يف الدولـة الطـرف            تعرب الل   -٢٢
 األمور اليت يقل    وخاصة العنف املرتيل والعنف اجلنسي الذي يظل، يف حاالت كثرية منه، من           

قلقها حيال عدم وجود إرادة سياسية ُمعلنة إلعطـاء أولويـة     اإلبالغ عنها، كما تعرب عن      
ويف حني ترّحب اللجنة بـسن قـانون        .  املمارس على املرأة   عالية ملسألة القضاء على العنف    

 الذي يعترف بأن االغتصاب الزوجي يعد من اجلرائم، فإهنا          ،٢٠٠٣ اجلرائم اجلنسية يف عام   
 مبا يف ذلك    ،املرأةضد  تشعر ببالغ القلق حيال غياب قانون حمدد للقضاء على العنف املمارس            

 مما يؤدي إىل وقوع املرأة اليت عانـت         ،حاالت العنف العنف املرتيل واللجوء إىل الوساطة يف       
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املـساعدة  وإذ تالحظ اللجنة إنشاء مراكز     . من العنف ضحية لذلك العنف املرة تلو األخرى       
القانونية املتنقلة وإطالق املشروع الرائد يف مركز البينغ للرعاية، فإهنا تشعر بالقلق ألن ذلك              

 وألن هـذا املركـز      ،لضحايا العنف يقدم اخلدمات   ي  املركز هو املركز الوحيد يف البلد الذ      
  .وهو غري خمصص حصراً للنساء ضحايا العنف املرتيل" خدمة هنارية"يقتصر على تقدمي 

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٣
 ووضـع تـدابري    ؛أولوية عالية لسن مشروع قانون العنف املرتيل       إعطاء  )أ(  

د النساء والفتيات والتصدي له واالعتراف بأن ذلك العنف         شاملة ملنع العنف املمارس ض    
ـ                ى إمنا هو شكل من أشكال التمييز ضد املرأة وميثل انتهاكاً حلقها كإنسان كما تنص عل

 ومتكني النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصـول إىل          ذلك االتفاقية وعمالً إجرامياً؛   
هذا العنف ومعاقبتهم، وذلـك وفقـاً       سبل االنتصاف واحلماية فوراً، ومقاضاة مرتكيب       

   الصادرة عن اللجنة؛١٩للتوصية العامة رقم 
 التدريب اإللزامي للقضاة واملدعني العامني وأفراد الشرطة وخاصة         توفري  )ب(  

تطبيق األحكام القانونية   ، يف جمال    يف حاالت العنف املرتيل   يقومون بالوساطة   أولئك الذين   
 وتـدريب أفـراد الـشرطة علـى         ،املرأة تطبيقاً صارماً  اليت تتناول مسألة العنف ضد      

  اإلجراءات الرامية إىل التعامل مع النساء ضحايا العنف؛
 عـن   اإلبالغ عن حوادث العنف املرتيل واجلنـسي  تشجيع النساء على    )ج(  

   وتوعيتهن بالطبيعة اإلجرامية لتلك األفعال؛،الضحاياوصم طريق حتاشي 
ية املناسبتني للنساء ضحايا العنف، وذلك بتعزيـز        تقدمي املساعدة واحلما    )د(  

القدرة االستيعابية للمآوي ومراكز إدارة األزمات وخاصة يف املناطق الريفيـة والنائيـة،        
  ؛وفرص التأهيل للضحاياوتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تتيح امللجأ 

 مصنفة حـسب نـوع      مجع بيانات إحصائية عن العنف املرتيل واجلنسي        ) ه(  
  .اجلنس والسن واجلنسية والعالقة بني الضحية واجلاين

   واستغالل البغاءاالجتار بالبشر    
الرامي إىل تنفيـذ    ) ٢٠١١(يف حني ترحب اللجنة بسن قانون منع االجتار بالبشر            -٢٤

 املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة       ،بروتوكول منع االجتار باألشخاص وقمعه واملعاقبة عليه      
، ومبـذكرة   )٢٠١١(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وبسن قانون محاية الطفل ورفاهه           

التفاهم مع جهاز الشرطة يف جنوب أفريقيا، فإهنا تظل تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار انتـشار                
. ظاهرة االجتار بالنساء والفتيات يف البلد، وكذلك حيال اخنفاض معدل اإلبالغ عن ذلـك             

 واخلدمات املقدمة يف البلد إلسداء املشورة لـضحايا  لقلق حيال قلة عدد املآوى    تشعر با  كما
  .والبغاءاالجتار 
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 مبا يف ذلك    ،اقية بالكامل  من االتف  ٦ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ املادة        -٢٥
  :عن طريق ما يلي

ـ           )أ(   مان التنفيذ الفعال للقانون اجلديد املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر وض
  يكفي من احلماية واملساعدة للضحايا؛ مقاضاة ومعاقبة مرتكيب هذه األفعال وتوفري ما

، مبا يف ذلك    والبغاءمعاجلة األسباب الدفينة الكامنة وراء االجتار بالبشر          )ب(  
الفقر من أجل القضاء على قلة مناعة الفتيات والنساء إزاء االستغالل اجلنسي واالجتـار              

  عايف الضحايا واندماجهن يف اجملتمع؛هبن وبذل جهود لت
 وعلى  ،توفري التدريب على كيفية التعرف على ضحايا االجتار والتعامل معهم           )ج(  

 للعاملني يف اجلهاز القضائي وموظفي إنفـاذ القـوانني وحـرس            ،أحكام قوانني مكافحة االجتار   
  ناطق الريفية والنائية؛سيما يف امل  وال،احلدود واملرشدين االجتماعيني يف مجيع أحناء البلد

كفالة الرصد املنهجي والتقييم الدوري، مبا يف ذلـك مجـع وحتليـل               )د(  
، وإدراج تلك البيانات يف تقريرها      البغاءالبيانات املتعلقة باالجتار بالنساء واستغالهلن يف       

  ؛املقبلالدوري 
 بلدان قليمي والثنائي مع  مضاعفة جهودها يف جماالت التعاون الدويل واإل        )ه(  
عن طريق تبادل املعلومات وتنسيق اإلجراءات      وذلك   ، والعبور واملقصد ملنع االجتار    املنشأ

  القانونية الرامية إىل مالحقة املتجرين؛
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول النساء والفتيات املتاجر هبن على            )و(  

رعاية طبية جيدة وعلى خدمات املشورة والدعم املايل والسكن الالئق وفرص التـدريب             
  .االستفادة من اخلدمات القانونية اجملانيةفرص وكذلك 

  اجلنسية    
نـساء  ، ال ميـنح     ١٩٧١ عـام    تشعر اللجنة بالقلق ألن مرسوم املواطنة، الصادر        -٢٦

وتشعر . نقلها وأ اجلنسيةل فيما يتعلق باحلصول على ااحلقوق اليت مينحها للرجاملوسوتو نفس 
اللجنة بقلق خاص حياد عدم متكن نساء املوسوتو من نقل جنسيتهن إىل أزواجهن األجانب              

 اللجنة عن   وتعرب. على خالف رجال املوسوتو الذين ميتلكون ذلك احلق عن طريق الزواج          
كما تعرب اللجنة عـن     . أسفها لغياب اإلرادة السياسية يف الدولة الطرف لتغيري هذا الوضع         

    وخاصة يف املناطق الريفيـة والنائيـة       ،قلقها للمصاعب اليت يواجهها سكان الدولة الطرف      
  .فيما خيص احلصول على جوازات السفر

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٧
 ٩اجلنسية ملواءمتها بشكل كامل مع املـادة        باملتعلقة  عـديل تشريعاهتا   ت  )أ(  

  من االتفاقية؛
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 مبن فيهم من يسكنون املناطق الريفيـة        ،ضمان حصول السكان برمتهم     )ب(  
  . على جوازات سفر،والنائية

  التعليم    
يـات  تثين اللجنة على الدولة الطرف للمكاسب اليت حققتها فيما يتعلق بتعليم الفت             -٢٨

، وكذلك ) يف املائة٧٢( كما ينعكس ذلك يف ارتفاع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة           ،والنساء
غري أهنا تعرب عن    .  وإلزاميته  الذي ينص على جمانية التعليم     ٢٠١٠لسن قانون التعليم يف عام      

ييـز يف    والتم ،قلقها إزاء االخنفاض احلاد يف عدد املسجالت يف التعليمني االبتدائي والثانوي          
إذ تتركز اإلناث يف اجملاالت املؤنَّثة تقليدياً       . ميادين الدراسة يف مستوى ما بعد املرحلة الثانوية       

 املهين وأثر هذه االجتاهات السائدة فيمـا يتعلـق   -فضالً عن نقص متثيلهن يف التعليم التقين       
 قلقها الرتفـاع    كما تعرب اللجنة عن   . بنقص متثيل الفتيات على قوة العمل املدفوعة األجر       

عدد الفتيات الالئي يعانني من اإليذاء والتحرش اجلنسيني يف املدارس من قبـل املدرسـني               
والزمالء يف الفصول، فضالً عن ارتفاع عدد الفتيات الالئي يعانني من العنف اجلنسي وهـن         

  . العودة منهايف طريق يف طريقهن إىل املدرسة أو 
 من االتفاقية وإذكاء    ١٠ى تعزيز امتثاهلا للمادة     وحتث اللجنة الدولة الطرف عل      -٢٩

ولبلوغ هذه  . الوعي بأمهية التعليم باعتباره حقاً من حقوق اإلنسان وأساساً لتمكني املرأة          
  :الغاية، فإهنا حتث الدولة الطرف على ما يلي

ت والنساء إىل مجيع مستويات     الفتيافيما يتعلق بوصول    ضمان املساواة     )أ(  
م، واختاذ خطوات لزيادة طاقة استيعاب الفتيات يف مستوى التعليم الثانوي            التعلي وحقول

  والتغلب على املواقف التقليدية اليت قد تعرقل يف بعض املناطق تعليم الفتيات والنساء؛
 تدابري للتخلص من القوالب النمطية التقليدية والعقبات اهليكليـة          اختاذ  )ب(  

 مناهج العلوم والرياضيات يف املـستوى الثـانوي   اليت قد حتول دون تسجيل الفتيات يف     
  والعايل من املنظومة التعليمية؛

مضاعفة اجلهود الرامية إىل إسداء املشورة للفتيات بشأن الترقي يف املهنة          )ج(  
 خيارات ذات عالقة مبسارات املهن غـري التقليديـة يف جمـال العلـوم               هلنواليت تتيح   

  يرتبط هبا من مهن؛ وما
 وكذلك توفري وسائل    ،ة بيئة تعليمية مأمونة خالية من التمييز والعنف       هتيئ  )د(  

  النقل املأمون إىل املدارس ومنها؛
زيادة توعية وتدريب املوظفني والطالب يف املدارس وتوعية األطفال عن            )ه(  

طريق وسائط اإلعالم؛ وإنشاء آليات لإلبالغ واحملاسبة تكفل مالحقة ومعاقبـة مقتـريف             
  .ذاء والتحرش اجلنسينيأعمال اإلي
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  العمل    
 اخلاصة باملسؤولني العموميني يف      استعراض الشروط األساسية للعمل    تالحظ اللجنة   -٣٠
غري .  يوماً ٩٠ إىل   ٦٠، اليت نصت على متديد إجازة األمومة املدفوعة األجر من           ٢٠١١عام  

ار وجـود فجـوة يف      أهنا تشعر بالقلق حيال استمرار التمييز املهين الرأسي واألفقي واستمر         
فحسب دراسة استقصائية أجرهتا منظمة العمـل الدوليـة يف          (األجور بني النساء والرجال     

 يف املائة من    ٤٥ بشأن العمالة واألجور تبّين أن النساء ال حيصلن إالّ على نسبة             ٢٠٠٨ عام
ئة يف   يف املا  ٨٣متوسط الرواتب الشهرية اليت حيصل عليها الرجال يف القطاع اخلاص ونسبة            

كما تشعر اللجنة بالقلق حيال تركّز النساء يف القطاع غري النظامي حيـث             ). القطاع العام 
  . حيصلن على استحقاقات الضمان االجتماعي أو أية استحقاقات أخرى ال

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣١
العمل على ضمان حصول كل النساء العامالت يف القطـاعني العـام              )أ(  

  اخلاص على إجازة أمومة مدفوعة األجر؛و
اعتماد تشريعات تكفل أجراً متساوياً لقاء عمل متساوي القيمة وذلك            )ب(  

لتضييق ورأب فجوة األجور بني املرأة والرجل عمالً باتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة               
  بشأن املساواة يف األجور؛) ١٩٥١(١٠٠ رقم

ري النظامي بغية إتاحة الفرصـة      وضـع إطـار تنظيمي حيكم القطاع غ       )ج(  
لنساء العامالت يف ذلك القطـاع لالستفـادة من الضمان االجتماعي وغري ذلك مـن         ل

  االستحقاقات؛
 مـن االتفاقيـة،     ٤ من املادة    ١اعتماد تدابري خاصة مؤقتة طبقاً للفقرة         )د(  

فرص الفعلـي   ، والرامية إىل حتقيق تكافؤ ال      الصادرة عن اللجنة   ٢٥والتوصية العامة رقم    
  .أمام الرجل واملرأة يف سوق العمل

  الصحة    
 ،األنشطة اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف جمال الصحة        علماً   اللجنة   حتيطيف حني     -٣٢

 فإهنا تعرب عـن     ،من قبيل محالت التعجيل بتقليص وفيات األمومة وبرامج األمومة املأمونة         
كما تـشعر   ).  مولود حي  ١٠٠ ٩٧٠/٠٠٠(األمهات  قلقها حيال ارتفاع معدالت وفيات      

بالقلق حيال حظر اإلجهاض مما يضطر النساء إىل البحث عن أساليب غري مأمونـة وغـري                
ويساور اللجنة القلق إزاء قلة الفرص املتاحة أمام النساء للحصول علـى            . إلجهاضلقانونية  

  . ة وال سيما يف املناطق الريفية والنائي،خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٣

اختاذ كل التدابري الالزمة لتحسني الفرص املتاحة أمام النساء للحصول             )أ(  
 ٢٤على خدمات الرعاية الصحية وما يتصل هبا من خدمات يف إطار التوصية العامة رقم               

  الصادرة عن اللجنة؛
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 ،فيـات األمهـات والرضَّـع   تعزيز اجلهود املبذولة من أجل احلّد من و    )ب(  
وإذكاء الوعي بوجود مرافـق للرعايـة الصحية وللمساعدة الطبية على أيدي عـاملني            

   واالستفادة من تلك املرافق؛، وال سيما يف املناطق الريفية والنائية،مدربني
بوسـائل منـع    التعريف  تعزيز وتوسيع جهودها املبذولة من أجل زيادة          )ج(  

ضمان أالّ تواجه املرأة يف املناطق الريفية والنائية عراقيل يف          لو البلد،   احلمل يف مجيع أحناء   
  ؛العائليتنظيم ىل املعلومات واخلدمات املتعلقة بالالوصول إ
الترويج على نطاق واسع لربامج التثقيف بـشأن الـصحة اجلنـسية              )د(  

لة احلمل املبكـر     وإيالء عناية خاصة ملسأ    ،واإلجنابية اليت تستهدف املراهقات واملراهقني    
  .اإليدز/ مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري،مكافحة األمراض املنقولة جنسياًو

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري    
فريوس نقـص املناعـة     يف حني تالحظ اللجنة خمتلف املبادرات املتخذة للوقاية من            -٣٤

فريوس التراتيجية الوطنية ملكافحة  ومكافحتهما، مبا يف ذلك اعتماد اخلطة االس       اإليدز/البشري
وفريوس نقـص املناعـة     ، وخطة العمل الوطنية اخلاصة باملرأة والفتاة        ٢٠١١ عاملاإليدز  و

، فإهنا تالحظ ببالغ القلق أن الدولة الطرف تواجه وباًء ٢٠١٦-٢٠١١ اإليدز للفترة/البشري
ويف هذا الـصدد،  .  متناسبوخيماً وأن النساء والفتيات يتأثرن بفريوس اإليدز على حنو غري  

تعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء والفتيات قد يتعرضن بصفة خاصة لإلصابة بالعـدوى               
 وأن استمرار وجود عالقات قوة غري متكافئة بني الرجل          ،بنوع اجلنس معايري خاصة   بسبب  

 ممارسـات  قد يعرقل قدرهتن التفاوضية بشأن إقامـة للنساء والفتيات واملرأة والوضع الدوين   
  .جنسية مأمونة وقد يزيد من ضعفهن يف مواجهة اإلصابة بالعدوى

  :يلي وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما  -٣٥
لفـريوس نقـص املناعـة       اختاذ تدابري مستمرة ومستدامة ملعاجلة مـا        )أ(  
   من أثر على النساء والفتيات، وللتصدي لعواقبهما على اجملتمع واألسرة؛اإليدز/البشري
 على متكني املرأة وتضمني سياسـاهتا وبراجمهـا املتعلقـة           التركيززيادة    )ب(  

يف مجيع التدابري ذات املرأة  وتعزيز دور ،اإليدز منظوراً جنسانياً واضحاً وجلياً   وفريوس  الب
  الصلة هبذا املوضوع؛

 ،وخاصة يف املناطق الريفية والنائيـة      ،تنظيم محالت يف مجيع أرجاء البلد       )ج(  
ستهدف املوظفني احلكوميني إلذكاء الوعي مبسائل الوقاية واحلماية واحلفـاظ          ومحالت ت 

  .على السرية هبدف إشاعة واعتماد ُنُهج موجهة لقطاعات حكومية متعددة
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  النساء الريفيات    
لة تالحظ اللجنة مع األسف قلة املعلومات عن أوضاع املرأة الريفية يف تقرير الدو  - ٣٦

. حاجة إىل حكم حمدد بشأن حقوق املرأة الريفيـة        ال   لطرف أن الطرف وإعالن الدولة ا   
ُيحسدن عليه يف املناطق الريفية والنائية وهن   وتعرب عن قلقها إزاء وضع النساء الذي ال

 وذلك الوضع يتسم بالعوز وصعوبة الوصول إىل      ،النساء يف الدولة الطرف   أغلبية  يشكلن  
 يف عملية صنع القـرار علـى املـستوى          اخلدمات الصحية واالجتماعية وقلة املشاركة    

كما يساور اللجنة القلق حيال استشراء العادات واملمارسات التقليدية والـيت           . اجملتمعي
إىل   متنع النساء الريفيات، على وجه اخلصوص، من اإلرث أو حيازة ملكية األرض ومـا   

  .ذلك من املمتلكات
  :يلي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما  -٣٧

يالء عناية خاصة الحتياجات املرأة الريفية لـضمان اسـتفادهتا مـن            إ  )أ(  
اخلدمات الصحية والتعليمية واملياه النقية وخدمات الصرف الصحي واألراضي اخلـصبة           

  واملشاريع املدرة للدخل؛
سيما يف املناطق الريفيـة،       وال ،التصدي للعادات واملمارسات التقليدية     )ب(  

  .باحلق يف امللكية على الوجه األكملاليت تؤثر يف متتع املرأة 

  الزواج والعالقات األسرية    
، ٢٠١١ يف عـام ورفاهه  يف حني تالحظ اللجنة مع االرتياح اعتماد قانون محاية الطفل             -٣٨

   عاماً، بالنسبة إىل الزجيات املدنية والعرفية علـى الـسواء، فإهنـا            ١٨الذي رفع سن الزواج إىل      
         .ويف سن مبكـرة    الزواج القسري  التقارير اليت تفيد باستمرار ظاهرة       تزال تشعر بالقلق حيال    ال

كما تالحظ اللجنة مع االرتياح اعتماد قانون األهليـة القانونيـة لألشـخاص املتـزوجني يف                
ينطبق إال على األشخاص املتـزوجني يف        ، إال أهنا تشعر بالقلق ألن ذلك القانون ال        ٢٠٠٦ عام

كما يساور  . ينطبق على قانون باسوتو العريف     ، وال )القانون العام (ين اهلولندي   إطار القانون الروما  
سيما يف املنـاطق الريفيـة        وال ،اللجنة القلق حيال استمرار القوانني العرفية واملمارسات التمييزية       

  .واجملتمعات احمللية النائية بشأن مجلة أمور من بينها الزواج وفسخه واإلرث وحقوق امللكية
  :يلي وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما  -٣٩

ى لقـضايا   د لألسرة يتمشى مع االتفاقيـة ويتـصدَّ       إعداد قانون موحَّ    )أ(  
  مساواة يف حقوق اإلرث وملكية األرض، وتعدد الزوجات؛الال

 ،ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف الزواج ويف العالقـات األسـرية             )ب(  
 مبا فيها األحكام    ،حكام واللوائح اإلدارية التمييزية املتبقية    وعدم اإلبطاء يف تنقيح كل األ     

 واختاذ التدابري التشريعية الالزمـة لـضمان    ،واللوائح املتعلقة باألسرة والزواج والطالق    
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ساوٍ من مجيع املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج بغض النظـر          تحصول املرأة على نصيب م    
   تلك املمتلكات؛عن املسامهات املالية وغري املالية يف

  .  الصادرة عن اللجنة٢١حظر تعدد الزوجات، وفقاً للتوصية العامة رقم   )ج(  

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل تتخذ بعض التدابري إلنشاء مؤسسة               -٤٠

 وفقاً   للمرأة ز حقوق اإلنسان  وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان مناطة بوالية واسعة حلماية وتعزي        
  .ملبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، ضمن إطار زمين واضح وطبقـاً ملبـادئ             و  -٤١
 مستقلة حلقوق اإلنسان تشمل اختصاصاهتا املسائل املتعلقة        وطنيةباريس، بإنشاء مؤسسة    

  .املرأة والرجلساواة بني بامل

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، علـى         لدىحتث اللجنة الدولة الطرف،     و  -٤٢

وطلـب  االستخدام الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية؛           
  .ذلكإىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن 

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٣

أحكـام  إىل وتدعو إىل إدراج منظور جنساين وإشارة صـرحية     . األهداف اإلمنائية لأللفية  
إىل الدولـة   يطلب  واالتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛           

  .الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  نشر املالحظات اخلتامية    
هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف ليسوتو قـصد          اللجنة نشر   تطلب    -٤٤

توعية الشعب واملسؤولني احلكوميني ورجال السياسة والربملانيني واملنظمـات النـسائية           
نسان باخلطوات املتخذة لتأمني املساواة بني الرجل واملـرأة حبكـم           ومنظمات حقوق اإل  

وتوصـي اللجنـة    . القانون وحبكم الواقع، وبالتدابري اإلضافية الالزمة بذلك اخلصوص       
وتـشجع  .  املالحظات اخلتامية على مستوى اجملموعات احمللية       هذه الدولة الطرف بنشر  

جتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيـذ       اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من اال       
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة القيام، على نطاق واسـع،           . هذه املالحظات 

سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، بنشر التوصيات العامة  وال
ة والعشرين للجمعية    ونتائج الدورة االستثنائية الثالث    ،للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني    
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 يف  املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم      : ٢٠٠٠املرأة عام   : " موضوع حولالعامة  
  ".لقرن احلادي والعشرينا

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
تشري اللجنة إىل أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة               -٤٥

عزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف   من شأنه أن ي  )١(التسعةالرئيسية  
 تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكري يف املصادقة على          ،وبالتايل. مجيع مناحي احلياة  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       أال وهي   املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد،       
  .االختفاء القسري

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من املساعدة التقنية يف وضـع وتنفيـذ               -٤٦

وتعرب اللجنـة عـن     . االتفاقية ككل و أعالهبرنامج شامل يرمي إىل تطبيق التوصيات       
استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف، مبا يف ذلك من خالل زيارة قطرية يقوم هبا               

املشورة بشأن تنفيذ التوصيات أعاله والتزامات الدولـة        أعضاء اللجنة لتوفري املزيد من      
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مزيد تعزيز تعاوهنـا مـع            . الطرف مبوجب االتفاقية  

الوكاالت املتخصصة وبرامج منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحـدة             
ني ومتكني املرأة، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنس

، وصندوق األمم املتحـدة للـسكان،       للطفولةلمرأة، وصندوق األمم املتحدة     اإلمنائي ل 
ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وشـعبة             

  .الجتماعيةاإلحصاءات، وشعبة النهوض باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية وا

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام، يف غضون عامني، بتقدمي معلومات خطيـة               -٤٧

  . أعاله٣٩ و١٣عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير املقبل    
الواسـعة جلميـع الـوزارات      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني املشاركة          -٤٨

واهليئات احلكومية يف إعداد تقرير الدولة الطرف املقبل واستشارة جمموعة متنوعة مـن             
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

__________ 

ية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف       )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            

اقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛              املهينة؛ واتف 
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة للمشاغل املعـرب عنـها يف هـذه                -٤٩
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨عمالً باملادة   املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل       

  .٢٠١٥أكتوبر /اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األول
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير               -٥٠

 التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية     مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ        
موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت مت اعتمادها يف االجتماع اخلامس املشترك بـني              

 ٢٠٠٦يونيـه   /جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران            
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(     ها، الـيت    بعين واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير عن معاهدات

، اجلزء األول،   A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين       
جيب أن تطبق باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير لتقدمي           ) املرفق األول 

نسقة لتقدمي وهذه املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهية امل. وثيقة أساسية موحدة 
والوثيقـة اخلاصـة    . التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

يجب فالوثيقة األساسية املوحدة املستوفاة  صفحة، أما    ٤٠تتجاوز  مبعاهدة بعينها جيب أال     
  . صفحة٨٠أال تتجاوز 

        


