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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

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

   واألربعونلسابعةالدورة ا
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  يما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة ف    

  ليسوتو    

قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وفقا للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا الـسابعة                     
، ونظرا إىل أن الدولة الطرف      )٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ١٥(والثالثني  

، فضال عن تقاريرها الدوريـة  ١٩٩٦ه يف عام مل تقدم تقريرها األويل الذي حل موعد تقدمي       
  .الثاين والثالث والرابع، الشروع يف إعداد القائمة احلالية للقضايا واألسئلة

  نظرة عامة    
 هـا بتقرير اللجنة وافاةقيام الدولة الطرف مب    عدم سببتقدمي معلومات عن     يرجى  -١

الـيت   هوداجل بيان، ويرجى   االتفاقية من ١٨ املادة تقتضيه وفقا ملا    ،الالحقة التقاريرو األويل
 الدولـة ويرجى أيضاً توضيح ما إذا طلبـت         .التقاريرتلك   إعداد أجل منبذلت حىت اآلن    

 املتحـدة  األمم ملنظومة تابعةأي كيانات أو وكاالت متخصصة       منالتقنية   املساعدة الطرف
 أقرب يف وتقدميه   املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة اخلاص ب  تقريرمن أجل إعداد ال   

   .ممكن وقت
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 فيما يتعلق باجملاالت اليت     البلد عنمستكملة   ووقائعية عامة معلومات تقدمي يرجىو  -٢
الـيت تقتـضيها     التقـارير  تقدمياملتعلقة ب  املنسقة التوجيهية للمبادئ وفقاتشملها االتفاقية،   

ملتعلقة بتقدمي وثيقة أساسية    ائ التوجيهية    ذلك املباد  يف مبا اإلنسان، حلقوق الدولية املعاهدات
   ).HRI/MC/2006/3( موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها

 البيانات مجع    

 عام، بشكل البلد يف وحتليلها وإتاحتها   البيانات مجع حالة عن معلومات تقدمي ُيرجى  -٣
 الريفيـة    واملنـاطق  اجلـنس العمـر و   سبحب وفيما يتعلق حبالة املرأة بشكل خاص، مصنفة      

وحتليل البيانـات    مجععملية   حتسني احلكومة  هبا تعتزمالطريقة اليت    بيان ويرجى .واحلضرية
 صـنع عملية   دعم أجل منوالتوصيات العامة للجنة     االتفاقية تشملها اليت اجملاالتاملتعلقة ب 
  .االتفاقية تنفيذ يف احملرز التقدم وقياس الربامج ووضع السياسات

   لالتفاقية وإدراج أحكامها يف القوانني والسياسات احملليةاملركز القانوين    
ويرجى تقـدمي   . يرجى تقدمي معلومات عن مركز االتفاقية يف النظام القانوين احمللي           -٤

معلومات عما إذا كانت االتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة، وعما إذا كانت هناك حاالت مت فيها 
  .االحتكام إىل االتفاقية يف احملاكم

 التمييز ضد   ف أعمال تعرِّسياسات   وأقوانني  تقدمي معلومات عن وجود أي      رجى  وي  -٥
فعل صادر عن يشمل حظر أي فيه الكفاية ل مبا اًتعريف واسعاليرجى بيان ما إذا كان    و. املرأة

ها حبقـوق  تمتعجهات فاعلة عامة أو خاصة يسبب متييزاً ضد املرأة أو استبعاداً هلا أو تقييداً ل       
، أو يفضي إىل ذلك، يف مجيع اجملاالت        على قدم املساواة مع الرجال    ان أو ممارستها هلا     اإلنس

جيـري  يرجى تقدمي معلومات عن أي عقوبـات  و. ومبوجب كل حكم من أحكام االتفاقية     
كما يرجى تقدمي معلومات عن     . الفعليها  التمييز ضد املرأة وطبيعتها وتطبيق    فرضها يف حالة    

  . على أساس التمييزنانتهكت حقوقهنساء اللوايت ة للسبل االنتصاف املتاح

 باملرأة بالنهوض املعنية الوطنية األجهزة    

مهام املوظفني   مهام وزارة شؤون املرأة والشباب والرياضة والترفيه و        توضيحيرجى    -٦
يرجى تقدمي معلومات   و. هم وتوظيف هممتويلاحملليني املعنيني بالفوارق بني اجلنسني ومستويات       

لتعزيز ومحاية حقوق   نشأة  أمناء املظامل امل  مكاتب  أو  /لجان و المؤسسات أخرى، مثل    أي  ن  ع
 التـدابري  توضيحيرجى و. أو لإلشراف على تنفيذ االتفاقية    / حقوق املرأة، و   هااإلنسان، مبا في  

نـهوض بـاملرأة    املعنيـة بال  وطنية  زويد األجهزة ال  تخذها احلكومة أو تعتزم اختاذها لت     تاليت  



CEDAW/C/LSO/Q/4 

3 GE.10-41647 

ليات وبيان آ لتنفيذ أنشطتها،   رات الكافية لصنع القرار، واملوارد املالية والبشرية الكافية         بالقد
  .لقائمةالتنسيق والرصد 

 العمل وخطط الربامج    

بيان مدى إسهام السياسة الوطنية لشؤون اجلنسني والتنمية وخطتها التنفيذية          يرجى    -٧
يضا تقدمي معلومات عن تنفيذ منهاج عمـل        يرجى أ و. مواد حمددة منها   تنفيذ االتفاقية أو     يف

  . األهداف اإلمنائية لأللفيةالواردة يفاملساواة بني اجلنسني اجلوانب املتعلقة ببيجني و

 املؤقتة اخلاصة التدابري    

 االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  من ١ للفقرة وفقا ،ما إذا كان قد جرى     توضيح يرجى  -٨
 غري أو إجيابية إجراءات شكلخاصة مؤقتة، سواء يف     ، اعتماد أي تدابري     ٢٥ العامة والتوصية
إدراج معلومات، مبا يف ذلك      ويرجى. النساء والرجال  بني املساواة قيقلإلسراع يف حت   ذلك،

وعما إذا كان    تقوميها، إىل التدابري هذهدف  هت اليت ساواةعدم امل  أوجه عنبيانات إحصائية،   
  . اليت مت حتقيقهاجيري إنفاذ هذه التدابري ورصدها، والنتائج

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

 تعوق اليت عيشال أساليب أو والتقليدية الثقافية املمارسات عن معلومات تقدمي يرجى  -٩
عتمـدة  امل التـدابري القوانني والسياسات و   عن معلوماتتقدمي   ويرجى. اجملتمع يف املرأة تقدم
األدوار التقليدية للمرأة والرجـل يف       تنميط إىل تؤدي اليت ةوالثقافي االجتماعية األمناط لتغيري

تقاليد على ال األسرة واجملتمع بشكل عام أو إىل اإلبقاء عليها أو ترسيخها، ومن أجل القضاء              
 .يز ضد املرأة يمتتنطوي على واملمارسات الثقافية اليت 

 املرأة ضد العنف    

ميع جبانتشار العنف   مدى  إحصائية، عن   يرجى تقدمي معلومات، مبا يف ذلك بيانات          -١٠
أي قـوانني   تقدمي معلومات عن    أيضاً  يرجى  و. ضد املرأة ،  أشكاله، مبا يف ذلك العنف املرتيل     

يرجـى  و. ، مبا يف ذلك محالت التوعية، ملكافحة العنف ضد املرأة          اختذت تدابريوضعت أو   
رأة علـى   لتشجيع امل  تعتزم اختاذها،    اليت اختذهتا الدولة الطرف، أو اليت     التدابري  باللجنة  موافاة  

النساء  إمكان استعانة     مدى أيضاً بيان يرجى  و. عن حوادث العنف املرتيل   إلبالغ  نساء على ا  ال
 .اللوايت يتعرضن للعنف مبحام وخدمات املساعدة القانونية

 ،رتيلامل العنف لضحايا املتاحةواملساعدة   االنتصاف سبلتقدمي معلومات عن     يرجى  -١١
 وحـدات  هناك كانت إذا ماويرجى بيان   . يف ذلك خدمات إعادة التأهيل وتوفري املأوى      مبا  
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ويرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان االغتصاب يف إطار الزواج           .املرتيل العنف مع للتعاملإنفاذ  
جرمية يعاقب عليها قانون الدولة الطرف، وما إذا كان العقاب البدين حمظوراً يف كـل مـن               

  .يط املرتيلالتعليم واحمل

  نساء والفتياتاالجتار بال    
واسـتغالهلن  لنـساء والفتيـات     بايرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار االجتار          -١٢

دف إىل منـع االجتـار بالنـساء        التشريعات اليت هت  يرجى بيان   و. لألغراض اجلنسية يف البلد   
على  الئمةت م عقوباه التشريعات تفرض     هذ ت إذا كان  على وجه اخلصوص ما   والفتيات، و 

 تشريعات حتمي يرجى تقدمي معلومات عن أيو. كانت تنفذ بشكل فعال   وما إذا   هبن  الجتار  ا
 وكـذلك معلومـات عـن       ،أساسا يف االجتار  ضالعة  النساء والفتيات من وكاالت العمل ال     

هتن، وتـوفري   ومساعدضحايا االجتار،   الوقاية ومحاية   تناول مسائل   السياسات والربامج اليت ت   
   . هلنالدعم القانوين

  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على املستوى الدويل    
 لتحقيق  ،اختاذهااليت اختذت، أو املتوخى     يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة         -١٣

يف يع مستويات صنع القـرار      على حنو كامل وعلى قدم املساواة يف مج       املرأة  ومتثيل  مشاركة  
 مـن  ٤املـادة   من   ١الفقرة  وعلى الصعيد الدويل، مع مراعاة      ت العامة   القطاعات واملؤسسا 

  . للجنة٢٥ و٢٣التوصيتني العامتني االتفاقية، و

  اجلنسية    
نص على املساواة بني املرأة     التشريعات يف ليسوتو ت    تإذا كان إبالغ اللجنة مبا    يرجى    -١٤

ا الزوجية  محالته على أساس    اأو تغيريها أو االحتفاظ هب    من حيث اكتساب اجلنسية     والرجل  
  . من االتفاقية٩وفقا للمادة  ،ام إىل أطفاهلةنسياجلنقل كذلك من حيث و

  التعليم    
الفتيات   التحاق عن،  مستكملةيرجى تقدمي معلومات، مبا يف ذلك بيانات إحصائية           -١٥

وإذا كـان    . عن الدراسة يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل       هنانقطاع وأدائهن و  باملدارس
 إبـالغ   يرجـى يف ليسوتو،   وانقطاعهن عن الدراسة يعترب مشكلة      باملدارس  الفتيات  التحاق  
يرجى و.  والنتائج اليت حتققت حىت اآلن     عاجلتها، مل اليت اختذت ، والتدابري    ذلك أسبابباللجنة  
 مجيع   للنساء والفتيات يف   ساويةلتوفري فرص مت  اليت اختذت   تقدمي معلومات عن التدابري     أيضاً  

  .مستويات التعليم، مبا يف ذلك التعليم العايل
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يف نظام التعليم، مبـا يف      تنميط اجلنساين    ملكافحة ال  تاختذالتدابري اليت   يرجى بيان   و  -١٦
  .عادة النظر يف املناهج الدراسيةإلذلك 
لفتيـات يف املـدارس     بايرجى تقدمي معلومات عن حالة العنف والتحرش اجلنسي         و  -١٧

  .سائلهذه املليت اختذت ملواجهة اوالتدابري 

 العمالة    

 مشاركة عن ،اجلنس نوع حسب مصنفة ،مستكملة إحصائية معلومات تقدمي يرجى  -١٨
يرجـى  و. من حيث العمل واألجور واالستحقاقات والبحث عن عمل       العاملة   القوة يف املرأة

 تتخذها الدولة الطرف،    اليتالتدابري امللموسة    القائمة و  تقدمي معلومات عن األحكام القانونية    
والتحـرش اجلنـسي يف     يف جمال العمالـة،      ملكافحة التمييز ضد املرأة      ،اختاذهااليت تعتزم   أو  

  .العمل مكان
 القطـاع  يف يعملن الاليت للنساء املئوية النسبة عن وبيانات معلومات تقدمي يرجىو  -١٩
 الدولـة  تتخـذها  اليت التدابري بيان ويرجى املرتل، يف أجر بدون يعملن والاليت النظامي غري

 ملعاجلة الطرف الدولة تتخذها اليت التدابري عن معلومات تقدميأيضاً   يرجىو .لدعمهن الطرف
 .اً معيشية مبفردهنأسرللنساء الاليت يعلن  واالجتماعية االقتصادية احلالة

  الصحة    
عن مبا يف ذلك    يرجى تقدمي معلومات وبيانات إحصائية عن احلالة الصحية للمرأة،            -٢٠

 بني  العتالل وا اةما هي األسباب الرئيسية للوف    و. العجزالصحة اإلجنابية والنفسية، فضال عن      
  النساء يف ليسوتو؟

وصول النساء إىل مرافـق الرعايـة الـصحية         يرجى تقدمي معلومات عن سهولة      و  -٢١
رعاية ما بعـد    ال و األمومة وتنظيم األسرة  بسيما فيما يتعلق      ال ها، على حتمل تكاليف   هتنوقدر

يرجى و. مثل املراهقات والنساء يف املناطق الريفية  من النساء   لفئات معينة   مبا يف ذلك    الوالدة،  
عـن  تقدمي معلومات عن استخدام وسائل منع احلمل للنساء ومعدل اإلجهاض، مبا يف ذلك              

  .عمليات اإلجهاض غري اآلمنة، يف ليسوتو
اجلهـات املاحنـة   ن متويل األنشطة اليت تقـوم  مدى إمكا  نيرجى إبالغ اللجنة ع   و  -٢٢

سيما فـريوس   الووقاية والعالج من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي،       لل بتمويلها حالياً 
  .  مستقبالمن ميزانية الدولة الطرف، اإليدز/نقص املناعة البشرية
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  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية     
فوائـد  الر الضمان االجتماعي يف البلد، فضال عـن         يرجى تقدمي معلومات عن إطا      -٢٣

عن النسبة املئوية مـن الـسكان       يرجى إبالغ اللجنة    و. ددة املمنوحة للمرأة  احملاالجتماعية  
  .الضمان االجتماعياملشمولني ب

منـذ  تني   التالي تني من املبادر  ناستفدالاليت  يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء       و  -٢٤
 برنـامج   )أ: (نتيجة هلاتني املبـادرتني   شطة املدرة للدخل اليت وضعت       ونوع األن  ،امإطالقه
  .مشروع صندوق موليكو االستئماين للقروض البالغة الصغر) ب(و  اجلنساين،االئتمان

  والفئات الضعيفة من النساءاملرأة الريفية     
هذه  زيادة   ن مدى  املناطق الريفية وع   من النساء املقيمات يف   يرجى بيان النسبة املئوية       -٢٥

كبري يف التمتع باحلقوق بني املـرأة احلـضرية           أي تفاوت  عنيرجى إبالغ اللجنة    و. النسبة
معلومـات  ستراتيجية للتنمية الريفية، مبا يف ذلك       ايرجى تقدمي معلومات عن أي      و. والريفية

ستراتيجية تتضمن منظوراً جنسانياً وتنص على تقـدمي دعـم حمـدد         عما إذا كانت هذه اال    
قضاء، وفرص   وال ، والتعليم ،ةيالصحداف إىل النساء الريفيات لزيادة انتفاعهن باخلدمات        األه
.  يف صنع القـرار    نتعزيز مشاركته ل، و يضاوملكية األر  ،االقتصاديةومشاريع التنمية    ،العمل

مبوجب االتفاقية،  توضيح ما إذا كانت النساء الريفيات مدركات ملا هلن من حقوق            يرجى  و
  .لتعريفهن هبذه احلقوقت هناك استراتيجيات إعالمية كانمبا إذا و

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن حالة حقوق اإلنسان للنساء املسنات، مبـا يف      و  -٢٦
ذلك األرامل، فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، واملسائل ذات الصلة بالصحة واحلصول علـى             

  .اخلدمات الصحية، فضال عن احلماية من العنف

  ساواة أمام القانونامل    
والرجل من حيـث األهليـة       املرأة القانون يساوي بني     كان إذا ما توضيح يرجى  -٢٧

يرجى بيان  و .كذلك األهلية القانونية أمام احملاكم    و املمتلكات وإدارة العقود إلبرامالقانونية  
 ١٥ملادة  ا من   ٣مبوجب الفقرة   التزامات  قد أوفت مبا عليها من      الطرف  كانت الدولة   ما إذا   

اليت هتدف إىل تقييد األهلية     الصكوك  وسائر  مجيع العقود   تقتضي منها اعتبار    من االتفاقية اليت    
  .مرأة باطلة والغيةالقانونية لل
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  العالقات األسرية    
 ،العريف القانون  أو املدين القانون(ألسرية  ا العالقات حيكم الذي قانونالبيان   يرجى  -٢٨
 الرجـل  مـع  املساواة قدم على تعامل املرأة كانت إذا ما ضيحتو ويرجى .)همامن مزيج وأ

   .وانني، مبا يف ذلك فيما يتعلق باألطفال وحبقوقها يف املرياثالق ههذ مبوجب
نفس احلقوق اليت يتمتع    ، ب عند فسخ الزواج   تتمتع،   ملرأةاا إذا كانت    بيان م يرجى  و  -٢٩

 .لكيةواملانة األطفال ، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبضهبا الرجل

 ٢٠ املادة من ١ الفقرة وتعديل االختياري ربوتوكولال    

 لالتفاقية االختياري الربوتوكول على بالتصديق يتعلق فيما احملرز التقدم بيان يرجى  -٣٠
  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١وبقبول تعديل الفقرة 

        


