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  مقدمة  -أوالً  
باكستان دولة دميقراطية تنعم بربملان منتخب وقضاء مستقل وإعالم حر وجمتمع مدين              -١

وتوفر هذه العناصر جمتمعة ضمانات حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع           . نابض
  . ا إطار قانوين عتيداليت حيميهويضمن الدستور هذه احلقوق . الباكستانيني

ويسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف جمـال حقـوق اإلنـسان منـذ                  -٢
، ويعرض مستجدات تنفيذ التوصيات اليت قبلتها باكستان خالل االسـتعراض           ٢٠٠٨ عام

ـ         . الدوري الشامل األول املتعلق هبا     إىل اً  وكي تكتمل الصورة ميكن قراءة هذا التقريـر جنب
 . )١(قرير االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق بباكستانجنب مع ت

 )٣٩ و١٠التوصيتان (املنهجية   -ثانياً  

عمليـة   يف أعقاب االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا باشرت باكـستان       -٣
وُعّممت توصيات جملس حقوق اإلنسان على اإلدارات احلكومية        . تشاور ونشر للمعلومات  

 . أجل متابعتهااملعنية من 

واسُتهلّ إعداد تقرير االستعراض الدوري الشامل الثاين املتعلق بباكستان يف تشرين             -٤
وضـّمت هـذه املـشاورات      .  بإجراء مشاورات على الصعيد الوطين     ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

وزارات وإدارات احتادية وإقليمية، وممثلني للمجتمع املدين، ووسائط اإلعالم، ومؤسـسات           
واملؤسسات األكادميية، وهيئات حقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية ذات العالقة يف          البحث  
وُبذلت جهود خاصة لضمان مشاركة أكرب عدد ممكن من النـساء واإلدارات            . )٢(باكستان

   .واملنظمات اليت متثل مصاحلهن

  ) ١٦ و١٤التوصيتان (استعادة احلريات األساسية ومحاية حقوق اإلنسان   -ثالثاً  
 بعد تسع سـنوات مـن احلكـم         ٢٠٠٨عادت الدميقراطية إىل باكستان يف عام         -٥

وأهم ما كان جيب أن تضطلع به احلكومة اجلديدة هو إعادة الطابع الـدميقراطي              . العسكري
  .إىل مؤسسات الدولة من خالل استئصال بقايا احلكم الديكتاتوري

أعضاء الـسلطة القـضائية   وقامت احلكومة اجلديدة بإطالق سراح وإعادة توظيف      -٦
، أعلنت احملكمـة    ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ويف  . أو ُعزلوا من وظائفهم   /العليا الذين سجنوا و   

، واإلجـراءات   ٢٠٠٧نوفمرب  /العليا االحتادية أن حالة الطوارئ اليت فُرضت يف تشرين الثاين         
  . اليت اختذت يف ظلّها، باطلة وغري دستورية
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 السجناء السياسيني وأعادت احلريـات األساسـية        وأطلقت احلكومة سراح مجيع     -٧
ورفعت الرقابة عن وسائط اإلعالم وألغت اإلجراءات القانونية الـيت تـستهدف احملـامني              

    .أي سجني سياسي اليوم وال يوجد يف باكستان. واملدافعني عن حقوق اإلنسان

  )١٥ و١٤ التوصيتان(لتعديالت واإلصالحات الدستورية ا  -رابعاً  
، أقّر الربملان باإلمجاع التعديل الثامن عشر للدستور وسـّد          ٢٠١٠أبريل  / نيسان يف  -٨

 . روحه األصلية  ١٩٧٣ وهكذا استعاد دستور عام      -الثغرات اليت استغلها احلكام املستبدون      
وُصّححت االحنرافات اليت أدخلها القادة العسكريون على الدستور وُعّززت آليات الرقابـة            

وأّدت هذه التغيريات إىل وضع مجيع      . ّيالة إىل تقويض املسار الدميقراطي    على قوات اجليش امل   
   .السلطات التنفيذية اليوم يف يد رئيس الوزراء املنتخب بصفة مباشرة

 وأفضى التعديل الثامن عشر إىل منح املقاطعات املزيد من االستقاللية املالية واإلدارية             -٩
رعاية االجتماعية والنهوض باملرأة واملاء وخدمات      ونقل مواضيع الصحة والتعليم والسكن وال     

قـّر  وأُ. وزاد من تعزيز حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور        . الصرف الصحي إليها  
احلـق  و)  ألف١٩املادة (، واحلق يف احلصول على املعلومات )ألف٢٥املادة (احلق يف التعليم    

 . ميكن تعليقهاكحقوق أساسية ال) ألف١٠املادة (يف حماكمة عادلة 

) ٢٠١٢ (والتعديل العشرين ) ٢٠١١(وأقّر الربملان يف مرحلة الحقة التعديل التاسع عشر           -١٠
 . اًللدستور من أجل تدعيم جلنة االنتخابات الباكستانية وجعلها أكثر استقاللية وحياد

 اجلهاز القضائي    

سلوب جديد يف تعيني قـضاة      على استقاللية القضاء وزيادة حريته، ُيعتمد اليوم أ       اً  حرص  -١١
 .ضعت آلية واضحة لتعيني القضاةوو. )٣(احملكمة العليا االحتادية واحملاكم العليا اإلقليمية وعزهلم

ومبوجب النظام اجلديد ستتوىل اللجنة القضائية الباكستانية، اليت يرأسها كبري القضاة             -١٢
وستضم هذه اللجنـة    . ائية العليا يف باكستان، ترشيح أفراد لتعيينهم قضاة يف السلطات القض        

يف احملكمـة   اً  سابقاً  أو قاضي اً  أربعة من أكرب قضاة احملكمة العليا االحتادية؛ وكبري قضاة سابق         
العليا االحتادية لباكستان؛ ووزير القانون والعدل على صعيد االحتاد؛ واملّدعي العام لباكستان؛ 

   .لدى حمكمة باكستان العليااً كبرياً وحمامي

كبري قضاة احملكمـة    : وستضم جلنة تعيني القضاة لدى احملكمة العليا اإلقليمية أيضاً          -١٣
العليا اإلقليمية املعنية؛ وأكرب قضاة احملكمة العليا اإلقليمية؛ ووزير القـانون علـى صـعيد               

 .كبرياًاً املقاطعة، وحمامي

ة يف اللجنـة    لكل وظيفة شـاغر   اً  واحداً  وسترشح اللجنة بأغلبية األصوات شخص      -١٤
بغالبيـة  اً  وميكن أن تعترض اللجنة الربملانية على الترشيح يف غضون أربعة عشر يوم           . الربملانية

   .ثالثة أرباع أصوات جمموع أعضائها
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والرؤية الكامنة وراء هذه التغيريات تتمثل يف تعزيز الدميقراطية وحتـسني امللكيـة               -١٥
التنمية على الصعيد اجملتمعي وسيضمن حتـسني       وسيساعد تفويض السلطة يف حتقيق      . احمللية

ومن الناحية اإلدارية، ظهرت حتديات عندما فـّوض        . احلوكمة وتقدمي اخلدمات إىل العموم    
ويتمثل أكرب هذه التحـديات يف      . االحتاد سلطة اإلشراف على بعض املواضيع إىل املقاطعات       

من أجل تعزيز قدرهتا يف     اً  د حالي وُتبذل جهو . قدرة املقاطعات على التعامل مع هذه املواضيع      
ورغم ظهور بعض املشاكل قصرية األجل يف بداية هذه العملية يوجد إمجـاع             . هذا الصدد 

 . وطين على أن هذا الترتيب هو السبيل حنو إرساء إدارة دميقراطية قوية يف البلد

 )١٣ التوصية(التشريعات الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية   -خامساً  

تاريخ باكـستان يف جمـال      يف  اً   أكثر الفترات نشاط   ٢٠١٢-٢٠٠٨كانت الفترة     -١٦
القـوانني   )٤(من مـشاريع  اً  واعتمد الربملان عدد  . صياغة التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان    

اً الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان مبا فيها تلك املتعلقة بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفق              
  .ئ باريسملباد
وأُدخلت بعض التغيريات اليت طال انتظارها على احلكم اإلداري يف املناطق القبليـة               -١٧

، قُّيـدت  ٢٠١١وبعد تعديل نظام جرائم احلدود العتيق يف عام    . اخلاضعة للحكومة االحتادية  
ناء السلطات التعسفية اليت متارسها اإلدارة احمللية يف توقيف األفراد واحتجازهم وُمنح الـسج            

وأُنشئت حمكمة خاصة باملناطق القبلية اخلاضعة للحكومة االحتاديـة       . احلق يف اإلفراج بكفالة   
وبات من غري املمكن حرمان الفرد من       . األحكام وتفتيش السجون  /وُخّولت مراجعة األوامر  
 . يراعي قيمتها يف السوقاً كافياً ممتلكاته دون منحه تعويض

 بشأن  ٢٠٠٢ نطاق األمر الصادر يف عام       ٢٠١١عام  وعالوة على ذلك، ُوّسع يف        -١٨
وبات بإمكان األحزاب . األحزاب السياسية ليشمل املناطق القبلية اخلاضعة للحكومة االحتادية

ويستجيب هذا التغيري إىل طلب قدمي مـن        . السياسية اليوم فتح مكاتبها وتنظيم محالهتا فيها      
 . ة اخلاضعة للحكومة االحتاديةالسكان واألحزاب السياسية يف املناطق القبلي

  )٤٠ و٢٩ و٩ و٥التوصيات (الترتيبات املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان   -ساًساد  

 اللجان الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان  -ألف  

وتناط هبـا   . دائمة معنية حبقوق اإلنسان   اً  يضم جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية جلان       -١٩
العامة، ورصد حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وتلقي الـشكاوى       ممارسة الرقابة على السياسة     

املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وإجراء التحقيقات، وعقد جلسات االستماع، وتقـدمي           
 . وسامهت اللجان يف سن طائفة واسعة من التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان. التوصيات
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 خاليا حقوق اإلنسان يف احملاكم  -باء  

ـ       شأت احملكمة العليا االحتادية   أن  -٢٠ م بالتـصدي   و لباكستان خلية حلقوق اإلنـسان تق
وتبـت  . كبري القـضاة تعمل هذه اخللية حتت اإلمرة املباشرة ل     و. النتهاكات حقوق اإلنسان  

النتـهاكات  اً  أو تشكل منط  /عاجلة و معاجلة  احملكمة من تلقاء ذاهتا يف القضايا اليت تستدعي         
وغري مكلّف للمواطنني يغنيهم عن اللجـوء       اً  سريع  وفّر اخللية حالً  وهكذا ت . حقوق اإلنسان 

 . آليات مشاهبة يف احملاكم العليا اإلقليمية/كما توجد خاليا. مطّولةدعوى قضائية إىل 

 جلنة االنتخابات  -جيم  

تتوىل جلنة االنتخابات تنظيم االنتخابات واختاذ الترتيبات الالزمة لضمان إجرائها يف             -٢١
 األخرية أصبحت   )٥(وبفضل التعديالت الدستورية  . لشفافية والشرعية واحترام القانون   كنف ا 

يقضي النظام  و. جلنة االنتخابات مستقلة بالكامل وغري خاضعة ألي نفوذ سياسي أو إداري          
أن حييل رئيس الوزراء، بعد التشاور مع رئيس املعارضة يف اجلمعية العامة، أمساء ثالثة باجلديد 

نصب كبري مفوضي االنتخابات إىل اللجنة الربملانية من أجل مقابلتهم واختاذ قرار            مرشحني مل 
ويضمن ذلك تعيني أفراد يتمتعون بكفاءات عالية وبسمعة قوامهـا الرتاهـة            . تعيني أحدهم 

   .والصدق واحلياد

 وزارة حقوق اإلنسان  -دال  

، ٢٠٠٨ نوفمرب/شرين الثاين متثل وزارة حقوق اإلنسان، املنشأة على صعيد االحتاد يف ت           -٢٢
وهـي ترصـد    . ضمن جهـاز احلكومـة اإلداري      أبرز إدارة معنية مبسائل حقوق اإلنسان     

. وتستعرض على حنو متواصل حالة حقوق اإلنسان يف البلد وتقدم توصيات بشأن السياسات    
وعلى غرار ذلك،   . وتوجد مديريات تابعة لوزارة حقوق اإلنسان يف مجيع عواصم املقاطعات         

خالياها املعنية حبقوق اإلنسان ملعاجلة مسائل حقـوق        /نشأت حكومات املقاطعات إداراهتا   أ
 . اإلنسان

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -هاء  
أنشئت مبوجبه جلنـة وطنيـة      اً  جديداً  ، سّنت باكستان قانون   ٢٠١٢مايو  /أياريف    -٢٣

لوطنية حلقوق اإلنسان احلالـة  وسترصد اللجنة ا. ملبادئ باريساً  مستقلة حلقوق اإلنسان وفق   
العامة حلقوق اإلنسان يف البلد؛ وحتقق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقـوق اإلنـسان؛              
وتزور أماكن االحتجاز؛ وتراجع القوانني وتوصي بتشريعات جديدة؛ وتضع خطـة عمـل             

 .  املستنداتوسيتاح هلا استدعاء الشهود واألمر بتقدمي. وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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يف احملكمة العليـا  اً، أو مؤهل ألن يعمل قاضياً،  وسيترأس اللجنة شخص عمل قاضي      -٢٤
االحتادية، أو شخص ميلك ما يعادل ذلك من املعارف أو اخلربة العملية يف جمـال حقـوق                 

انية وسُتعني األعضاَء جلنة برمل   . لألقليات وامرأتني على األقل      وستضم اللجنة ممثالً   .)٦(اإلنسان
   .عملية تعيني أعضاء اللجنةاً وجتري حالي. تتألف من حزبني

 اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة   -واو  

          /ويف آذار .  جلنـة وطنيـة معنيـة بوضـع املـرأة          ٢٠٠٠يوليه  /أنشئت يف متوز    -٢٥
 .قاللية، اعُتمد قانون جديد يرمي إىل تعزيز اللجنة ومنحها املزيد من االست٢٠١٢مارس 

تعيني رئيس اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة بالتشاور مع         بويقتضي الترتيب اجلديد      -٢٦
وستقوم جلنة برملانية، تضم بالتساوي ممـثلني للحـزب         .  الوطنية زعيم املعارضة يف اجلمعية   

وستبحث اللجنة سياسات احلكومـة االحتاديـة       .  واملعارضة، بتأكيد هذا التعيني    )٧(احلاكم
براجمها وباقي تدابريها فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، وتراجع مجيع القوانني والقواعـد             و

وسـتخّول  . واللوائح االحتادية، وترصد تنفيذ الصكوك الدولية اليت صّدقت عليها باكـستان          
 . حمكمة مدنية فيما يتعلق بطلب مثول شخص ما واألمر بتقدمي مستنداتاليت ختوهلا السلطات 

الصكوك الدولية واملبادرات اإلقليمية وآلية األمم املتحـدة حلقـوق            -عاًساب  
  اإلنسان

 )٢٨التوصية رقم (التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   -ألف  

 صّدقت باكستان على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان   -٢٧
، صّدقت على العهـد الـدويل       ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

، ٢٠١١أغـسطس  /ويف آب. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعـذيب     
صّدقت باكستان على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول االختيـاري            

يف املـواد   التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال             
 . اإلباحية

وصّدقت باكستان حىت اآلن على سبع من املعاهدات الدولية الرئيسية التسع حلقوق              -٢٨
وهي تركّز  . وتكشف هذه التدابري التزام باكستان باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان        . اإلنسان

لوزارات وبوشرت عملية مشتركة بني ا    . اليوم على تنفيذ هذه الصكوك على الصعيد الوطين       
 . لتنسيق التنفيذ وإعداد التقارير اليت ستقدم إىل هيئات املعاهدة



A/HRC/WG.6/14/PAK/1 

9 GE.12-15716 

 )٤٢ و٤١التوصيتان (جملس حقوق اإلنسان   -باء  

آللية فعالة وعتيدة من آليات حقـوق اإلنـسان يف           جهة قوية مؤيدة     متثل باكستان   -٢٩
ن، مسامهة بناءة يف  جمللس حقوق اإلنسا مؤسساًوقد سامهت، باعتبارها عضواً . األمم املتحدة 

بناء على  اً  وهي تدعم تعزيز حقوق اإلنسان املتفق عليها دولي       . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
" الفضح والتعـيري  "وحنن نعارض مبدأ    . مبادئ التعاون وعدم التمييز واحلياد واحلوار الصريح      

لنُّهج القائمـة  ونعتقد أن ا. الذي يفضي إىل نتائج عكسية وإىل تسييس قضية حقوق اإلنسان  
 . على التعاون الدويل تساعد على زيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها زيادة ملموسة

وشاركت باكستان، بصفتها منسق جمموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي املعين حبقـوق             -٣٠
اإلنسان والشؤون اإلنسانية يف جنيف، يف مبادرات رئيسية لتعزيز احلوار واالنـسجام بـني              

ت وقادت هذه املبادرات، وساعدت على بلوغ توافق اآلراء بشأن مـسائل شـائكة              الثقافا
 الذي ينّص ١٦/١٨يف بلوغ توافق اآلراء بشأن القرار  اً  ريادياً  وقد أّدت دور  . ومثرية للشقاق 

مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى العنـف        "على  
يف الدورة السادسة عشرة جمللـس حقـوق        " ب دينهم أو معتقدهم   وممارسته ضد الناس بسب   

يف إرساء أرضية مشتركة بشأن مسائل شائكة من قبيل حرية الدين           اً  وسامهت أيض . اإلنسان
 . وحرية التعبري

املكلفـني  وتويل باكستان أمهية كبرية إىل التعاون واحلوار على حنـو بّنـاء مـع                 -٣١
وحنن نقر باإلسهامات   . فوضية السامية حلقوق اإلنسان   املة و باإلجراءات اخلاصة لألمم املتحد   

 . اًالقّيمة هلذه اجلهات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملي

 ٤وزارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان باكستان يف الفتـرة مـن                -٣٢
هذه الزيـارة، التقـت     وخالل  .  بدعوة من حكومة باكستان    ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٨ إىل

املفوضة السامية القادة السياسيني وكبري قضاة احملكمة العليا االحتادية وكبري قضاة احملكمـة             
ومسحت هذه الزيارة بالوقوف عن     . العليا يف مقاطعة الهور وممثلني عديدين للمجتمع املدين       

 . إلنسان ومحايتهاكثب على التدابري الشاملة اليت اختذهتا باكستان يف سبيل تعزيز حقوق ا

 )٣٠التوصية (دعوة املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة   -جيم  

دعوات لزيارهتا إىل ثالثة مكلفني بواليات      اً  ، وّجهت باكستان أيض   ٢٠١٢يف عام     -٣٣
وزارت املقـررة   . ٢٠١٢يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارهتا يف عام           

         / أيـار  ٢٩ إىل   ١٩باستقاللية القضاة واحملامني باكـستان يف الفتـرة مـن           اخلاصة املعنية   
والتقت السيدة غابرييال كنول، خالل هذه الزيارة، كبري قضاة احملكمة العليـا            . ٢٠١٢مايو  

االحتادية وكبري قضاة احملكمة العليا يف مقاطعة الهور، وزارت احملاكم االبتدائية وتواصلت مع       
 . ة من ممثلي اجملتمع املدينجمموعة واسع
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الفريـق  وسيزور املقّرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، و             -٣٤
العامل املعين حبـاالت االختفـاء القسري أو غري الطوعي، باكستان يف النصف الثاين مـن              

  . ٢٠١٢عام 

 املبادرات اإلقليمية  -دال  

إزاء تعزيز حقوق اإلنسان باالنضمام إىل مبادرات دولية        باكستان التزامها   كرست    -٣٥
 )٨(فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي        اً  ريادياً  وأّدت دور . وإقليمية

 وكانت من أبرز الداعني إىل إنشاء جلنة حلقـوق          .)٩(رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي    و
، ٢٠١١هذه اللجنة، اليت أنشئت يف عـام        أنيطت  و. المياإلنسان تابعة ملنظمة املؤمتر اإلس    

النهوض حبقوق اإلنسان ودعم جهود بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي يف جمال تعزيز احلقوق              ب
كبرية على مستقبل هـذه       آماالًنعلّق  و. املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 .٢٠١٢فرباير /طاللجنة اليت عقدت دورهتا األوىل يف شبا

 عقدته يف إسالم آباد     )١٠(وقّررت رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، يف اجتماع         -٣٦
ويف . ، إنشاء منتدى جنوب آسـيا إلهنـاء العنـف ضـد األطفـال             ٢٠٠٥مايو  /يف أيار 
وتعّد . ، حتّول املنتدى إىل مبادرة جنوب آسيا إلهناء العنف ضد األطفال٢٠١٠يونيه /حزيران
بادرة هيئة حكومية دولية هتدف إىل توفري بيئة خالية من التهميش والعنف واالعتـداء              هذه امل 

وهي تركز على مسائل العقاب البدين وعمل . جلميع أطفال جنوب آسيا  والتمييز واالستغالل 
وتويل باكستان  . اًاألطفال والزواج املبكر واالجتار واالعتداء على األطفال واستغالهلم جنسي        

 . ية هلذه املؤسسة وتلتزم مبواصلة تعزيزهاأولوية عال

يف قاعدة البيانات اجلنسانية لرابطة جنـوب آسـيا         اً  وتشارك باكستان بنشاط أيض     -٣٧
للتعاون اإلقليمي اليت جتمع بيانات إقليمية بشأن مسائل جنسانية، من قبيل العنف ضد املرأة              

حة املرأة وفريوس نقـص املناعـة       واالجتار بالنساء والفتيات، وبشأن املؤشرات املرتبطة بص      
 . اإليدز/البشري

  حقوق األفراد والفئات الضعيفة  -ثامناً  

  )٢٠ و١٧ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤ و٣ و٢التوصيات (املرأة   -ألف  

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية  -١  

وتقلّـدت أعلـى    . يف جمال السياسة  اً  وحيوياً  نشطاً  أّدت املرأة على مر التاريخ دور       -٣٨
. املناصب السياسية وتزعمت حركة استعادة الدميقراطية وناصرت قضية حقـوق اإلنـسان           

 .٢٠١٢-٢٠٠٨لى مدى الفترة ع وواصلت املرأة أداء دور نشط يف جمال السياسة
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وتـشغل  . وُسّجلت زيادة مطّردة يف عدد النساء الاليت يشغلن املناصب املنتخبـة            -٣٩
 يف املائة من مقاعد جملس الـشيوخ        ١٧، و وطنيةية ال يف املائة من مقاعد اجلمع     ٢٢,٢ النساء

وانتخبت باكستان امرأة لرئاسـة اجلمعيـة       .  يف املائة من مقاعد جمالس املقاطعات      ١٧,٦و
 نائب رئيس جملس مقاطعـة      كما تشغل امرأة منصب   . ٢٠٠٨للمرة األوىل يف عام     وطنية  ال

 .الّسند

ويترأسن مخس جلان دائمة يف     . اًعني نشاط وتعّد النساء الربملانيات من بني أكثر املشر        -٤٠
حبـسب  ن  م تـنظّ  وقد. اجلمعية الوطنية ومخس جلان وجلنة فرعية واحدة يف جملس الشيوخ         

 نـسائي برعايـة     ، ُدّشن جتّمع برملاين   ٢٠٠٨ويف عام   . التيارات احلزبية والقناعات السياسية   
ات من كل األحزاب السياسية،     ولقد أّدى التجمع، الذي يضّم برملاني     . رئيسة اجلمعية الوطنية  

يف اعتماد تشريع بارز بشأن حقوق املرأة والطفل ويف بلوغ توافق آراء وطـين              اً  ريادياً  دور
 . بشأن مسائل حقوق اإلنسان

 يف احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات،      اريةصب وز اوتقلّدت نساء كثريات من     -٤١
ية ووزيرة اإلعالم ووزيرة الـصحة ووزيـرة        ومازلن يتقلدهنا، ومنهن وزيرة الشؤون اخلارج     

 ة، ُعّينت للمرة األوىل امرأة وزير     ٢٠١١ويف عام   . الرعاية االجتماعية ووزيرة النهوض باملرأة    
 ١٣,٨٦ومتثل النساء . وتواصل النساء بقيادهتا أداء دور بارز يف اجملال الدبلوماسي. لخارجيةل

 املائة من هؤالء الكوادر موظفات بدرجـة         يف ١٨,٣٩يف املائة من الكوادر الدبلوماسية، و     
 . سفري

 التشريعات املتعلقة بقضايا املرأة  -٢  

ُسّجل خالل السنوات األربع املاضية تقّدم كبري يف جمال التشريعات املتعلقة بقضايا              -٤٢
 .املرأة، واعُتمد أكثر من ستة قوانني حلماية حقوق املرأة وتعزيزها ومحاية املرأة من العنف

 ٢٠١١ لعام ) القانون اجلنائيلتعدي(قانون املتعلق مبنع املمارسات املعادية للمرأة لا    

) تعـديل القـانون اجلنـائي     (قانون املتعلق مبنع املمارسات املعادية للمـرأة        لاعّزز    -٤٣
.  اليت حتظى هبا املرأة    املمارسات التقليدية الضارة  من  ماية من التمييز و   احلأشكال   ٢٠١١ لعام

م الزواج القسري وزواج األطفال وغريها من املمارسات العرفية القائمة على التمييز            وهو جيرّ 
وبات يعاقَب على الزواج القسري بالسجن مدة تصل إىل عشر سنوات وبغرامة            . ضد النساء 

حرمان النساء من وراثـة     اً  ومينع القانون أيض  . مالية مقدارها مخسمائة ألف روبية باكستانية     
أخرى غري قانونية ويعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح        يق التحايل أو بسبل     عن طر املمتلكات  

اً وُجّرمـت أيـض   . بني مخس وعشر سنوات وبغرامة مالية مقدارها مليون روبية باكستانية         
 الرامية إىل حرمان النساء من احلق يف اإلرث، ويعاقب          )١١("زواج القرآن "    باملعروفة  مارسة  امل

 . سنوات٧ و٣ح بني عليها بالسجن ملدة تتراو
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 منع جرائم األمحاض وقانون الرقابة على األمحاض     

. ٢٠١٢أقّر الربملان قانون الرقابة على األمحاض ومنع جرائم األمحـاض يف عـام                -٤٤
وينص هذا القانون على معاقبة من تسبب يف إعاقة شخص أو تشويه جسمه أو وجهه مـن                 

 سنة وغرامة مالية ال يقل مقدارها عن        ١٤ل عن   خالل رميه مبواد تآكلية، بالسجن مدة ال تق       
 . مليون روبية باكستانية

  القوانني املتعلقة بالتحرش اجلنسي    
املعـدِّل  القانون وأدخل .  اعُتمد قانونان ملنع التحرش اجلنسي٢٠١٠مارس  /يف آذار   -٤٥

ائيـة   تعديالت على قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات اجلن        ٢٠١٢اجلنائي لعام   للقانون  
اآلن يعاقب على التحـرش اجلنـسي       و.  األماكن العامة وأماكن العمل    التحرش يف جيّرم   مبا

 سنوات أو بغرامة مالية مقدارها مخسمائة ألف روبية باكستانية أو           ٣بالسجن مدة تصل إىل     
ـ         ٢٠١٠ووضع قانون عام    . اًبالعقوبتني مع  اً  للحماية من التحرش يف مكـان العمـل تعريف

القانون، أنـشأت اإلدارات    تطبيقاً هلذا   و. قواعد سلوك خاصة مبكان العمل    للتحرش تضّمن   
على حنو ما هو منصوص     و. معنية بالتحقيق يف حاالت التحرش والتصدي هلا      اً  احلكومية جلان 

أمني مظامل على الصعيد االحتادي يتوىل االستماع إىل شـكاوى          عليه يف هذا القانون، ُعّين      
 .استئنافالتحرش اجلنسي بصفته سلطة 

 )املنع واحلماية(قانون متعلق بالعنف املرتيل مشروع     

 ).املنع واحلماية(بالعنف املرتيل مشروع قانون متعلق يف اً ينظر الربملان حالي  -٤٦

 اآلليات والتدابري املؤسسية حلماية املرأة  -٣  

ت خطوات وقد اتُّخذ. حنن ندرك أن حتديات كثرية تعترض النساء يف حياهتن اليومية  -٤٧
لزيادة مشاركتهن يف اجملالني السياسي واالقتصادي، وُسّنت قوانني حلمايتهن من التحـرش            

 التدابري القانونية    اختاذ وإىل جانب . والعنف والتمييز، ولتحسني وصوهلن إىل التعليم والصحة      
 :ومن بني هذه التدابري. حلماية النساء اتُّّخذت تدابري إدارية جديدة عديدة

اكم العليا اإلقليمية ونقابات احملامني، بتوجيه من احملكمة العليا االحتادية،          أنشأت احمل  •
حاالت معنية بتقدمي املساعدة القانونية من أجل مّد يد العون إىل النساء ضحايا          اً  جلان

 .)١٢()مبادلة املرأة تسوية لرتاع" (فاين وسوارا"

ويتوّخى الـصندوق   .  صندوق النساء احملرومات واحملتجزات    ٢٠١٢أنشئ يف عام     •
توسيع نطاق املساعدة املالية والقانونية املقدمة إىل النساء لتشمل السجينات وغريهن           

 . من النساء احملرومات
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أنشئت مراكز الشهيدة بنظري بوتو للمرأة هبدف تقدمي اإلغاثة الفورية إىل اإلنـاث              •
ويوجد . دينويضم كل مركز جلنة إدارية تشمل ممثلني للمجتمع امل        . ضحايا العنف 

 . يف املراكز أفرقة حمامني إلعانة النساء احملتاجات إىل مساعدة قانونية

: يلي وتشمل اخلدمات املقدمة ما. توفر دار األماِن احلمايةَ واملأوى للنساء املنكوبات     •
خدمات الرعاية الصحية والتدريب املهين للنساء بإشراف أخـصائيني اجتمـاعيني           

 .ونفسيني مدّربني

يف مـساعدة   اً   خمفر شرطة متخصص   ١١املقاطعات األربع وعاصمة االحتاد     أنشأت   •
أكرب على وهي تشتغل إىل جانب خمافر الشرطة العادية اليت باتت تركز بقدر . النساء

 . االعتبارات اجلنسانية

باتت املسائل اجلنسانية مدرجة يف مقّررات معاهد تدريب املـوظفني القـضائيني             •
 . وظفني احلكومينيوغريهم من املواألمنيني 

. ملكافحة اجلرائم املرتكبـة يف حـق النـساء        اً  أنشأ مكتب الشرطة الوطنية مركز     •
 .ةوأُدرجت برامج املركز يف معاهد تدريب قوات الشرط

 التمكني االقتصادي للمرأة   -٤  

وميكنهن الوصـول إىل  . مبرور السنواتمطردة شهدت نسبة النساء العامالت زيادة    -٤٨
وخـّصص االحتـاد    . ف احلكومية مبا فيها وظائف القوات املسلحة والـشرطة        مجيع الوظائ 

 يف املائة من وظائفه يف قطاع اخلدمات للنساء، بينما خّصصت هلن مقاطعتا بنجاب              ١٠ نسبة
 . ائة من الوظائف املتاحة فيهما يف امل٢٥ يف املائة و١٥والّسند على التوايل نسبة 

ـ  )١٣( محاية النساء من التحرش يف مكان العمل       ونأمل أن يكون اعتماد قوانني      -٤٩ اً  دافع
تصاصات اليت ظل يهيمن عليهـا      تحاق بقوة العمل ودخول االخ    لللمزيد من النساء على اال    

وستواصل احلكومة من جانبها توفري الظروف املالئمة اللتحاق املزيد من النساء بقوة . الرجال
 . العمل

زيد من فرص العمل ومتـتعهن باالسـتقالل        وباتت النساء بفضل حصوهلن على امل       -٥٠
االقتصادي قادرات على تأمني احلقوق اليت يضمنها هلن الدستور وحيرمن منها بسبب العوائق             

ويتمثل أهم هذه احلقوق يف احلق القانوين يف امللكية اخلاصـة الـذي يـضمنه               . االجتماعية
 املتعلق مبنع املمارسات املعادية     )١٤(ولقد نّصت التعديالت األخرية للقانون اجلنائي     . الدستور

وأعلنت حكومة مقاطعة بنجاب أهنـا      . للنساء على جترمي حرمان املرأة من حقها يف اإلرث        
ستقوم، من باب احلرص على أمن النساء، مبنح األزواج صك ملكية مشترك يف إطار برامج               

 .  السكن احلكومية اخلاصة باألسر متدنية الدخل
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 تقليدية وجرائم الشرفجمالس اجلريغا ال  -٥  

يف تسوية الرتاعات القروية الـصغرية      اً  مهماً   دور )١٥(تؤدي جمالس اجلريغا التقليدية     -٥١
وجتاوزت جمالس اجلريغا صالحياهتا يف بعض احلـاالت وبّتـت يف جـرائم             . تسوية سلمية 

ما وتتخذ احلكومة إجراءات عقابية ضد أعضاء جمالس اجلريغا عند        . تندرج ضمن واليتها   ال
اً ولقد أحاطت احملاكم علم   . يتخذون إجراءات غري قانونية أو قرارات منافية حلقوق اإلنسان        

 . هبذه القرارات غري القانونية وأبطلت هذه األحكاموعلى حنو جاد 

، حظرت احملكمة العليا يف مقاطعة الّسند عقـد جمـالس           ٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان   -٥٢
، أصدرت حكومة الـّسند توجيهـات إىل مجيـع          ٢٠٠٨ ويف عام    .)١٦(اجلريغا يف املقاطعة  

 كـامالً اً  املسؤولني األمنيني يف املقاطعة لضمان حظر عقد جمالس اجلريغا غري القانونية حظر           
ورغم قرار احملكمة العليـا يف      . وأفرزت متابعة التنفيذ نتائج متباينة    . واعتقال من يشارك فيها   

س اجلريغا غري القانونية مازالت تعقد يف بعض أحناء مقاطعة الّسند فإن التقارير أفادت بأن جمال
 . البالد

 على جتـرمي املمارسـات التقليديـة        ٢٠٠٤لعام  ) التعديلي(ونّص القانون اجلنائي      -٥٣
مجيـع  اً  وجيّرم القانون أيض  . وجيّرم بالتحديد تزويج النساء يف إطار تسوية الرتاعات       . الضارة

 على عقوبات شديدة يف حق من يرتكـب هـذه            وينصّ .)١٧("الشرف"جرائم القتل باسم    
 .اجلرائم ويساعد فيها ويشارك فيها ويدافع عنها

. عقابيةالتدابري  القوانني و الوحنن ندرك أن تغيري العقليات ال يتوقف فقط على اعتماد             -٥٤
وأدى اجملتمع املـدين    . من املهم إذكاء وعي اجملتمع وزيادة مراعاته لالعتبارات اجلنسانية        بل  
. النساءيف تسليط الضوء على هذه املسألة وإنقاذ عدد كبري من           اً  إجيابياً  سائط اإلعالم دور  وو

واعتمـاد  على حقوق اإلنسان     وبفضل زيادة تركيز احملاكم ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين       
حدوث تغيري على   ، أفضى تزايد اإلبالغ عن جرائم الشرف إىل         هلااً  داعماً  هذه اجلهات هنج  

 . مارساتقبل اجملتمع هلذه املتصعيد 

 االجتار بالنساء واألطفال  -٦  

بالنـسبة إىل حكومـة     جـّدي   تشكل مسألة االجتار بالنساء واألطفال مبعث قلق          -٥٥
حلماية األشخاص من اً  ملنع االجتار بالبشر ومكافحته إطار  ٢٠٠٢ويتيح قانون عام    . باكستان
عرب الوطين بالبشر وينص على سجن اجلناة مدة        وحيظر القانون مجيع أشكال االجتار      . االجتار

وأنشأت وكالة التحقيقات االحتادية وحـدات ملكافحـة        .  سنة ١٤ سنوات و  ٧تتراوح بني   
االجتار هبدف محاية ضحايا االجتار احملتملني أو الفعليني والتحقيق يف جرائم االجتار بالبـشر              

 القانون مع منظمات اجملتمع املـدين     وتنّسق وكاالت إنفاذ  . فيهاتورطهم  ومقاضاة املشتبه يف    
ووسائط اإلعالم إلذكاء الوعي العام بالقوانني املتصلة        واحملامني واملّدعني العامني وقادة اجملتمع    

 .  وتوفري أماكن إليوائهمهباالجتار بالبشر وإغاثة ضحايا
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 )١٢ و١١التوصيتان (الطفل   -باء  

، صّدقت علـى   ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . يف اتفاقية حقوق الطفل   اً  تعد باكستان طرف    -٥٦
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

 .األطفال يف املواد اإلباحية

 همة تقييم حقوق الطفل يف باكستان     مبوتضطلع اللجنة الوطنية لرعاية الطفل وإمنائه         -٥٧
ّسر تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغريها مـن الـصكوك          وهي تراقب وترصد وتي   . وتعزيزها

وتعمل على حنو وثيق مع املقاطعـات الـيت تعـد           . الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق الطفل    
  .)١٨(املسؤول األول عن سن التشريعات واختاذ التدابري املتعلقة حبماية الطفل

 التدابري التشريعية  -١  

 ٢٠٠٩ل كان عرض على اجلمعية الوطنية يف عام         هناك مشروع مليثاق حقوق الطف      -٥٨
 ويهدف هذا املـشروع إىل تعزيـز        .وصل اآلن إىل املراحل النهائية من موافقة الربملان عليه        

الوطنية لرعاية الطفل وإمنائه وحتويلها إىل جلنة معنية حبقوق الطفل تتوىل باألساس تنفيذ اللجنة 
 . حقوق الطفل ورصدهميثاق 

هذا مبقتضى  و.  قانون هيئة محاية الطفل    ،٢٠١١ الّسند، اعُتمد يف عام      ويف مقاطعة   -٥٩
وتتوىل تنسيق مسائل محاية الطفل ورصدها على اً  عضو ١١إنشاء هيئة تتألف من     ، متّ   القانون

وستضع اهليئة آلية مؤسسية حلماية الطفل وستحّدد املعايري الدنيا         . صعيد املقاطعات والدوائر  
ية بالطفل، مبا فيها املؤسسات التعليمية ودور األيتام واملالجئ ورياض          جلميع املؤسسات املعن  

 .تنفيذ هذه املعايريعلى األطفال واملصحات، وستسهر 

 قانون محاية الطفل ورعايتـه  )١٩(، اعتمدت مقاطعة خيرب باختوخنوا ٢٠١٠ويف عام     -٦٠
تقـوم اللجنـة     و .وأنشئت، مبوجب هذا القانون، جلنة محاية الطفل ورعايته       . ٢٠١٠لعام  

قوانني ولوائح املقاطعة اليت تؤثر على وضع الطفل وحقوقـه، وتقتـرح قـوانني              باستعراض  
جديدة؛ وتنفذ السياسات املتعلقة حبماية األطفال املعرضـني للخطـر وبإعـادة تأهيلـهم              
وإدماجهم؛ وترصد تنفيذ وانتهاك القوانني املرتبطة حبماية الطفل مبا فيها منع عمل األطفـال              

وستـضم  . منع االعتداء عليهم واستغالهلم ألغراض اجلنس والبغاء واملواد اإلباحية واالجتار         و
. االجتماعية كل منطقة إدارية تابعة للمقاطعة وحدة حلماية الطفل يرأسها موظف معين بالرعاية           
والتـهميش   وستضع هذه الوحدات هياكل جمتمعية تشاورية وستدعم مبادرات منـع االعتـداء           

 .على أن تنظر حماكم محاية الطفل يف قضايا رعاية الطفلاً وينص القانون أيض. لواالستغال



A/HRC/WG.6/14/PAK/1 

GE.12-15716 16 

 تدابري إدارية  -٢  

من التدابري اإلداريـة الراميـة إىل       ، اختذ عدد    التدابري التشريعية األخرية  باإلضافة إىل     -٦١
  : متثلت فيما يليمحاية حقوق الطفل، 

إلدارة املعلومـات   باستحداث نظام    احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات   قامت   •
وهو نظام رصد وطين يتوىل مجع البيانـات علـى صـعيد            . املتعلقة حبماية الطفل  

املقاطعات يف جماالت محاية الطفل اخلمسة، أي قضاء األحداث، واالجتار باألطفال،           
ويهدف . الرعاية البديلة /واالستغالل اجلنسي، والعنف ضد األطفال، والبيئة األسرية      

 .ا النظام إىل تقييم حالة حقوق الطفل يف البلد واختاذ قرارات سياساتية مستنريةهذ

، مراكز إيواء مؤقتة لألطفال     ٢٠٠٧يوفّر املركز الوطين حلماية الطفل، املنشأ يف عام          •
. ضحايا العنف واألطفال املشردين وأطفال الشوارع واألطفال اهلاربني من منازهلم         

ة النفسية واملساعدة القانونية والطبية ويساعد يف إعـادة         املشوراً  ويقدم املركز أيض  
وللمركز خط  . تأهيل هؤالء األطفال وملّ مشلهم بأسرهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع         

هاتفي وطين حلماية األطفال وشبكة وطنية من اجلهات املعنية حبماية األطفـال يف             
 .مجيع أحناء البالد

مكاتب لتلقي شـكاوى    االحتادية واملقاطعية   مل  أمانات مكاتب أمناء املظا   ئت يف   أنش •
األطفال هبدف معاجلة الشواغل والشكاوى املتعلقة حبمايـة الطفـل يف املـدارس             

 . ومؤسسات الرعاية الداخلية واخلدمات العامة

حلماية الطفل ورعايته هبدف    اً  ، أنشأت مقاطعة بنجاب مكتب    ٢٠١١مارس  /يف آذار  •
شني من خالل مـنحهم فـرص التعلـيم والتنميـة           محاية األطفال احملتاجني واملهمّ   

 . الشخصية

تاجني تدير مؤسسة بيت املال الباكستانية دور باكستان لرعاية األطفال اليتامى واحمل           •
 احلماية هلؤالء األطفال وتقدم إليهم خدمات تعليميـة         وتوفّر هذه الدور  . واملشّردين

ور وقد أنشأت املقاطعات األربع مجيعهـا دُ      . وصحية جيدة وظروف عيش أفضل    
لرعاية االجتماعية لألطفال احملتاجني هبدف إعادة تأهيل األطفال املفقودين واهلاربني      ل

 .من منازهلم واملختطفني وضحايا العنف

. بدعم من اليونيسيف  فل لتعليم الطفل وإسداء املشورة له       ئت مراكز حلماية الط   أنش •
وتقدم هذه املراكز التعليم غري الرمسي واملشورة النفسية واملـساعدة القانونيـة إىل             
أطفال الشوارع واألطفال العاملني واألطفال ضحايا العنف واالسـتغالل اجلنـسي     

 . ألغراض جتارية
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  )١التوصية (األقليات الدينية   -جيم  
يف تنميـة   مسامهة قّيمة   وسامهت  . تثري األقليات الدينية التنوع الثقايف يف باكستان        -٦٢

ويـضمن  . وتقتضي أحكام الدستور محاية حقوق األقليـات  . البلد ومتتعه بالسلم واالزدهار   
دستور باكستان املساواة يف حقوق ومكانة مجيع املواطنني بغض النظر عن العرق أو الدين أو               

   .)٢٠(عية أو مكان العملالطبقة االجتما
أن ، بات بإمكـان األقليـات       ٢٠٠٢االنتخابات املنفصلة يف عام     نظام  وبعد إلغاء     -٦٣

وعالوة . تنافس غريها للحصول على أي مقعد يف الربملان ويف اهليئات التشريعية باملقاطعات           
 ٤ديها  وبات ل . على ذلك، ُخّصصت مقاعد على حدة لألقليات يف مجيع اهليئات التشريعية          

 وعلى غرار   الوطنية مقاعد يف اجلمعية     ١٠ وهي تشغل بالفعل     .)٢١(مقاعد يف جملس الشيوخ   
 يف املائـة مـن      ٥ت  كما خّصص .ذلك، خّصصت كل مجعيات املقاطعات مقاعد لألقليات      

 .االحتادية لفائدة األقلياتقطاع اخلدمات يف وظائف ال

. اليت يرأسها وزير الوفاق الـوطين      اللجنة الوطنية لألقليات     ١٩٩٣وأنشئت يف عام      -٦٤
وتشكّلت هذه اللجنة، اليت هي عبارة عن منتدى متعدد األطراف، هبدف محايـة احلقـوق               

، أعيد تشكيل اللجنة لكـي      ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . االجتماعية والثقافية لألقليات  
يف احلياة العامـة    توصي مبا يلزم اختاذه من خطوات لضمان مشاركة األقليات مشاركة فعالة            
وهي تنظر جبدية   . للبلد وكي تراجع أية سياسات أو قوانني قائمة على التمييز ضد األقليات           

كما تستمع إىل شكاواها وممثلياهتـا وتوصـي        . يف شواغل األقليات وتقدم توصيات بشأهنا     
 . باالحتفال بأعياد األقليات على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات

عنصرين حامسني يف تنمية ثقافة التسامح واحترام     التفاهم بينها   ور الديانات   ويعد حوا   -٦٥
  /إىل بلوغ هذا اهلدف، أنشأ االحتاد وزارة الوفاق الوطين يف متـوز           اً  وسعي. األقليات الدينية 

الـوزارة  تقـوم   و. وهي تشرف على تنسيق املسائل املتعلقة باألقليات الدينية       . ٢٠١١يوليه  
جلان التعايش بني األديان املوجودة يف مجيع املناطق اإلدارية من أجل           مجيع   بعملية الوصل بني  

، ُيحتفل بيوم األقليات    ٢٠٠٩ومنذ عام   . تعزيز العالقات احلسنة بني أتباع خمتلف الديانات      
أغسطس من كل عام هبدف تعزيز التسامح واحترام األقليـات، وتـسليط            / آب )٢٢(١١ يف

واعُتـرف باألعيـاد الدينيـة      . ء بالتنوع الديين يف باكستان    الضوء على شواغلها، واالحتفا   
  .لألقليات كأيام عطل عامة بالنسبة إليها

 )٣٨التوصية (املشردون بصورة مؤقتة   -دال  

 مليون  ٢,٦ يف تشريد    ٢٠١١ و ٢٠١٠لعامي  الغزيرة  تسببت الفيضانات واألمطار      -٦٦
ات إنفاذ القانون يف تشريد جزء      من إجراء  هتديد املتطرفني وما استتبعه      كما تسبب . شخص

 .  من السكان احملليني يف سوات
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. ورغم الطابع غري املسبوق هلذه التحديات فإن جهود اإلغاثة كانت سريعة ومنظّمة             -٦٧
وقد ضمن اإلسراع يف تعبئة املوارد، البشرية منها واملالية، تقدمي املـساعدة إىل اجملتمعـات               

أوى والغذاء والرعاية الصحية واملاء وخـدمات الـصرف         املتضررة دون تأخري وتزويدها بامل    
بني السلطات االحتادية واإلقليميـة       فعاالًاً  وشهدت مرحلة االنتعاش والتعايف تنسيق    . الصحي
 .بني احلكومة واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين واجملتمعات احملليةاً دينامياً وتآزر

وعاد عدد كـبري    .  املياه نهااحنسرت ع منازهلم بعد أن    وبدأ املشردون يف العودة إىل        -٦٨
وستواصل باكستان توفري املرافق األساسية واحلمايـة للمـشردين         . من املشردين إىل منازهلم   

 .بصورة مؤقتة بالتركيز على النساء واألطفال على وجه اخلصوص

رة الكوارث، مـن    ولقد أُنشئت اهليئة الوطنية إلدارة الكوارث، واهليئات احمللية إلدا          -٦٩
أجل تقدمي املساعدة واإلغاثة العاجلتني أثناء الكوارث الطبيعية، وأدرجت يف أنشطتها حقوق            

 .  اإلنسان والتدريب الذي يراعي الفروق بني اجلنسني

 )٢٦ و٢٥التوصيتان (الالجئون   -هاء  

.  سنة٣٠استضافت باكستان إحدى أكرب جمموعات الالجئني يف العامل ملا يزيد على      -٧٠
مسّجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لـشؤون       أفغاين   مليون الجئ    ١,٧اً  ويوجد فيها حالي  

 .مولود جديد ٨٣ ٠٠٠اً وينضاف إىل عدد السكان األفغان سنوي. الالجئني

 فقـد احترمـت     ١٩٥١يف اتفاقية الالجئني لعام     اً  ورغم أن باكستان ليست طرف      -٧١
وينعم الالجئون األفغان باحلماية يف ظل اسـتراتيجية        . لالجئنياملبادئ الدولية املتعلقة حبماية ا    

 . إلدارة شؤون الالجئني األفغان وإعادهتم إىل وطنهم٢٠١٠عام 

ورغم التراجع احلاد يف املساعدة الدولية نواصل استقبال الالجئني مبا اعتـدناه مـن        -٧٢
 واالقتـصادية واألمنيـة     ونعاملهم معاملة إنسانية رغم املشاكل االجتماعية     . حسن الضيافة 

النامجة عن استقرارهم يف اجملتمعات املضيفة، والنفقات احلكومية والـضغط علـى املرافـق              
 . التعليمية والصحية

ونعتقد أنه ينبغي يف سياق انتهاء األزمة يف أفغانستان إعطاء األولوية القـصوى إىل                -٧٣
كرامتهم كي يتسىن هلم املسامهة يف مسألة عودة الالجئني إىل منازهلم على حنو حيفظ شرفهم و

 . إعمار بلدهم
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  احلقوق املدنية والسياسية  -تاسعاً  

 حرية الدين  -ألف  

تنتشر فيه ديانات خمتلفـة يعـيش       اً  ظلّت باكستان تشكل على امتداد قرون موطن        -٧٤
ا هوينّص الدستور على حق األقليات يف اجملاهرة بدينها وزيارة أماكن         . أتباعها يف سلم ووئام   

 . )٢٣(حبريةللعبادة 

ومن خملفات فترة اجلهاد األفغاين ضد االحتاد السوفيايت أن بعض العناصر املتطرفـة               -٧٥
علـى اجملتمـع الباكـستاين املـسامل        اً  أصبحت حتظى بالدعم يف اجملتمع وهي تشكل خطر       

سلمني السواد األعظم من امل   اً  وال يستهدف املتطرفون األقليات فحسب وإمنا أيض      . واملتسامح
ولقد فقدت باكستان شخصيات حكيمـة      . املتساحمني وغري املتعاطفني مع خمططهم التطريف     

ومن بني هذه الشخصيات احلاكم سلمان تـسري        . كثرية كانت تدعو إىل التسامح واالحترام     
 . والوزير االحتادي لشؤون األقليات شهباز بايت

لقوى الظالمية ومحاية األقليـات  وحنن ملتزمون باحلفاظ على طريقة عيشنا وحماربة ا     -٧٦
. الذي هو حمايد بطبيعته " قانون التجديف "كما أننا قلقون من حاالت سوء استخدام        . الدينية

ومثة فهم خـاطئ    . وسجلت حاالت من سوء استخدام هذا القانون من قبل اجلهات املعنية          
 علـى العمـوم إىل      والواقع أن هذا القانون موّجه    . مفاده أن هذا القانون يستهدف األقليات     

حتظى اً،  وعموم. مجيع الديانات، وباألخص إىل املسلمني، هبدف تسوية الرتاعات الشخصية        
 . احلاالت اليت ختص األقليات بقدر أكرب من االهتمام اإلعالمي والعام

 )٢٤(وينّص القـانون  . ولقد اختذت احلكومة تدابري ترمي إىل التصدي هلذه اإلساءات          -٧٧
د بالتحقيق يف قضايا التجديف إىل موظف مسؤول ال تقل رتبتـه عـن   على وجوب أن يعه   

وال تتردد احملـاكم    . وحتظى هذه القضايا باالهتمام الالزم من جانب الشرطة       . رئيس شرطة 
وسنواصل محاية حقوق مجيع املواطنني مبن فـيهم        . العليا اإلقليمية يف إبطال أية إدانة جمحفة      

على اً   استغالل لقانون التجديف، وسنواصل السهر أيض      األقليات ومنع أي سوء استخدام أو     
 . احترام قوانني البلد

 اإلكراه على تغيري الدين    

واإلسالم بدوره مينع هذه    . اإلكراه على تغيري الدين   اً  باتاً  مينع القانون الباكستاين منع     -٧٨
راه على تغـيري الـدين      وتابعت احملكمة العليا االحتادية هبّمة القضايا املرتبطة باإلك       . املمارسة

ويف هذه القضايا، ضمنت احملاكم حصول األفراد املعنيني على فرصة التعبري عن            . وتصّدت هلا 
يف كنـف   ) ضغط قد يواجهونـه   /أو تقدمي شكوى بشأن أي هتديد     (رغبتهم يف تغيري دينهم     

عن كل  اً  بعيدكما منحتهم احملكمة العليا االحتادية فترة للتفكري        . اخلصوصية والسالمة التامتني  
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 النأي  وتنظر جلنة األقليات بدورها يف املسألة وهي بصدد إعداد توصيات بشأن          . )٢٥(املؤثرات
 . عن هذه املمارسةبالنفس 

 )٢١التوصية (حرية التعبري   -باء  

ومل يكن  . تويل باكستان أمهية كبرية إىل تعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري واحترامه             -٧٩
وبعـد عـودة الدميقراطيـة يف    . بل بذلت يف سبيله التضحيات اً  هّيناً  أمراكتساب هذا احلق    

احلـق  "وبات الدستور يضمن   .  ُرفعت مجيع أشكال الرقابة على وسائط اإلعالم       ٢٠٠٨ عام
 .  كحق أساسي)٢٦("يف احلصول على املعلومات

قنـاة   ١٠٠وتتناول أكثر من    . كاملةالرية  باحلوتتمتع وسائط اإلعالم يف باكستان        -٨٠
إعالمية القضايا السياسية واالجتماعية ومسائل حقوق اإلنسان وتقود النقاش الوطين املتعلق           

وجملس الصحافة الباكستاين هيئة قانونية مستقلة وخمّولة       . لعاما االهتمام   هي حملّ باملسائل اليت   
ـ        "لتلقي شكاوى اإلعالميني ضد      ن احلكومة االحتادية أو احلكومـات احملليـة أو غريهـا م

وميكنها تعيني جلان حتقيـق     .  السري احلر لعمل وسائط اإلعالم     يف حال تدخلها يف   " املنظمات
 .ملعاجلة حاالت كهذه

وهـو  . وتتعاون باكستان مع املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري            -٨١
 النصف الثاين   زيارة باكستان يف  دعوة ل املقرر اخلاص   قد وجهت إىل    و. إجراء مهم يف نظرنا   

 . ٢٠١٢من عام 

 االت االختفاء القسريح  -جيم  

احتلت مسألة االختفاء القسري واألشخاص املفقودين صدارة النقـاش الـوطين يف       -٨٢
وبادرت احملكمة العليا االحتادية إىل االطالع على التقارير املتعلقـة باألشـخاص            . باكستان

 .اختاذ تدابري ملموسة للعثور عليهماملفقودين وطلبت من مجيع املؤسسات احلكومية 

 ألوامر احملكمة العليا االحتادية، أنشئت جلنة تقصي حاالت االختفاء القسري         اً  وتنفيذ  -٨٣
 ويترأس اللجنة قاض متقاعد من احملكمـة العليـا     .منوطة مبسؤولية التحقيق يف هذه احلاالت     

. قضية فقط تنتظر التسوية    ٢٥ أحيلت إىل اللجنة مازالت       قضايا ١٠٦ومن أصل   . االحتادية
أخرى ورفضت احملكمة النظر يف قضايا      . وسّويت بقية القضايا بالعثور على األفراد املفقودين      

 .لنقص املعلوماتاً نظر

وأفضى هـذا   . وتواصل باكستان التعاون مع الفريق العامل املعين حباالت االختفاء          -٨٤
ما دعونا الفريـق العامـل إىل زيـارة         ك. التعاون الوثيق إىل توضيح عدد كبري من احلاالت       

 . ٢٠١٢وستنظم هذه الزيارة يف النصف الثاين من عام . باكستان
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 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -عاشراً  

 ما جيعله سـادس     -مليون نسمة    )٢٧(١٨٠,٧١باكستان بلد نام يناهز عدد سكانه         -٨٥
 يف  ٣٧سريعا؛ إذ تفيد التقديرات بـأن       اً  حضري  ويعيش البلد حتوالً  . أكثر بلدان العامل سكاناً   

وضاعف التحول احلضري السريع الضغط علـى البنيـة         . املائة من سكانه يعيشون يف املدن     
 . الطاقة واملناخ والرعاية الصحية واملرافق التعليميةيف جماالت األساسية للمدن وخباصة 

. على اقتصاد باكـستان   اً  عميقاً  ري تأث ٢٠٠٨وأثرت األزمة االقتصادية العاملية لعام        -٨٦
ولقد أحلقـت الفيـضانات     . وأدت إىل زيادة حجم التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية        

بعشرين مليون شخص وتسببت يف خسائر فادحـة        اً   أضرار ٢٠١١ و ٢٠١٠الكارثية لعامي   
القليلـة  وتكاثرت حاالت انقطاع الطاقة يف السنوات       . األساسيةالتحتية  على مستوى البنية    

وخلخلت هذه التطورات القوة االقتصادية للبلد وقدرته علـى متويـل املـشاريع             . املاضية
 . االجتماعية، وعرقلت تقدم باكستان صوب بلوغ أهدافها اإلمنائية لأللفية

الرغم من وجود قيود اقتصادية، ُبذلت جهود لتحسني ظـروف املـواطنني            وعلى    -٨٧
ت األقاليم مسائل الصحة والتعلـيم والـسكن والرعايـة          وفُّوض. االجتماعية واالقتصادية 

 ويهدف ذلك إىل حتسني     .)٢٨(االجتماعية والنهوض باملرأة واملاء وخدمات الصرف الصحي      
وساهم توافـق اآلراء بـشأن املكافـأة املاليـة          . النجاعة والفعالية من خالل امللكية احمللية     

اجلديـدة،   الـصيغة  ومبوجب. إىل املقاطعات يف زيادة املخصصات املالية املقدمة   )٢٩(الوطنية
وستساعد األموال اجلديدة يف دعم     .  يف املائة من موارد االحتاد     ٥٧ ستحصل املقاطعات على  

 .  استثمارات املقاطعات يف القطاع االجتماعي ويف مشاريع البنية األساسية واملشاريع اإلمنائية

 )٣٤ و٣٣التوصيتان (الصحة   -ألف  

. ن وجود قيود مالية فقد زادت خمصصات قطاع الصحة من امليزانيـة           على الرغم م    -٨٨
 ٠,٢٧ مليار روبية باكستانية لقطاع الصحة أي ما يعادل     ٥٥,١وخيّصص من ميزانية االحتاد     

 يف املائة   ٠,٢٣وبلغت هذه النسبة    . ٢٠١٢-٢٠١١يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للفترة        
ونتيجة تفويض شؤون الـصحة إىل      . )٣٠(٢٠١١-٢٠١٠الفترة  يف   من الناتج احمللي اإلمجايل   

 واعُتمدت برامج حملية لتحسني الوصول      )٣١(ميزانيات املقاطعات زيادة كبرية   شهدت  األقاليم  
 .  إىل الرعاية الصحية

 ٢٠ ٠٠٠ وُعّينـت . ٢٠٠٨برنامج موظفات القطاع الصحي يف عام       مت تنشيط   و  -٨٩
 بغية تقريب خدمات الرعاية الصحية األساسية       ٢٠١١-٢٠٠٨موظفة إضافية خالل الفترة     

 يف املائة   ٦٥ويشمل الربنامج أكثر من     . من سكان املناطق الريفية وجمتمعات األحياء الفقرية      
موظفة يف القطاع الصحي من التـدريب        ٩ ٥٠٠ولقد استفادت   . من السكان املستهدفني  

 .)٣٢( معظمهن يف املناطق الريفيةمساءت أوُنشر
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ى الرغم من وجود بعض املشاكل األمنية، تقّدمت عمليـة حتـصني األطفـال            وعل  -٩٠
 ماليني طفل من التحـصني      ٧واستفاد حوايل   . بالتعاون مع اليونيسيف وغريها من الشركاء     

 . )٣٣( مليون كيس من أمالح اإلماهة الفموية٢٠وُوّزع 

 )٣٦ و٣٤ و٣التوصيات (التعليم   -باء  

وهو أعلى يف املناطق احلضرية منه . )٣٤( يف املائة٥٨باكستان يبلغ معدل املتعلمني يف     -٩١
. فوارق بني النساء والرجال وبني األقاليم يف هـذا اجملـال          اً  وتوجد أيض . يف املناطق الريفية  

وباعتمـاد التعـديل    . وتبذل جهود يف سبيل إلغاء هذه الفوارق وزيادة التركيز على التعليم          
 . به كحق أساسياً  التعليم اجملاين واإللزامي معترفالثامن عشر للدستور بات احلق يف

ينّص على إتاحة التعليم اجملاين واإللزامـي       اً  ، أقّر الربملان قانون   ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٩٢
متتع كل طفل، بغض النظر عن جنسه أو جنـسيته أو عرقـه،       "وينّص على   . جلميع األطفال 

وينبغي، ".  واإللزامي يف مدرسة قريبة من بيته      باحلق األساسي يف احلصول على التعليم اجملاين      
مبوجب هذا القانون، السماح ألوالد وبنات املهاجرين، مبن فيهم أبناء األسر غري الباكستانية،    

 . بااللتحاق باملدارس

دراسية مـن أجـل االلتحـاق       اً  وعلى صعيد االحتاد، تقدم جلنة التعليم العايل منح         -٩٣
وعالوة على ذلك، اعُتمدت بـرامج      . ن ويف جامعات أجنبية خمتارة    بالتعليم العايل يف باكستا   

" هونارمند باكـستان  "الذي يشرف عليه الرئيس وبرنامج      " فوين ماهارات "من قبيل برنامج    
ويف . الذي يشرف عليه رئيس الوزراء هبدف منح الشباب املزيد من فرص التدريب املهـين             

 .)٣٥( شابا١٣٤ً ١١٨ا جمموعه  م، استفاد من هذا التدريب٢٠١٢-٢٠١١الفترة 

 مليارات روبية باكستانية للمؤسسة التعليمية      ١٠  مبلغ بنجابالوخّصصت مقاطعة     -٩٤
يف بنجاب هبدف تعزيز التعليم املدرسي يف املناطق املهّمشة من خالل شراكة بني القطـاعني               

ب ختـصيص  ، تعتزم حكومة بنجا٢٠١٢ويف إطار خطة النهوض باملرأة لعام  . واخلاص العام
ويف إطـار اخلطـة     .  لفائدة النساء   يف املائة من وظائف التعليم االبتدائي      ٧٠يقل عن    ما ال 

 يف املائة من التمويل اخلـاص  ٦٠، سيخّصص حوايل ٢٠١٣-٢٠١٢اإلمنائية السنوية للفترة   
 . بربنامج إصالح قطاع التعليم يف بنجاب لتوفري املرافق املنعدمة يف مدارس الفتيات

لنت حكومة خيرب باختوخنوا حالة طوارئ تعليمية على صعيد املقاطعة من أجل            وأع  -٩٥
 يف املائة من  ٤ورفعت ميزانيتها املخصصة لقطاع التعليم إىل       . هحتسني معدالت التعلم ومعايري   

 مليـار روبيـة باكـستانية للتعلـيم يف ميزانيتـها        ٦٤ناجتها احمللي اإلمجايل وخّصـصت      
سياسة إلنشاء مراكز الرعاية النهاريـة يف       اً  ت املقاطعة أيض  واعتمد. ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

 .املدارس النسائية بغية مساعدة الطالبات واملعلّمات
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خمصصات قطاع التعليم من ميزانية مقاطعيت السند وبلوشـستان زيـادة           وشهدت    -٩٦
 لـه    مليارات روبية باكستانية على التعليم بينما ختصص       ٩وتنفق مقاطعة الّسند    . )٣٦(كبرية

 .  مليار روبية باكستانية، وينفق معظمها يف ترميم مباين املدارس٢٢,٤مقاطعة بلوشستان 

 )٣٢التوصية (السكن   -جيم  

، أعلنت احلكومة اعتماد برنامج لتشييد مليون وحدة سكنية         ٢٠٠٨مارس  /يف آذار   -٩٧
قاطعات وقـّدم   وُحّددت أراضي الدولة يف عواصم االحتاد وامل      . لفائدة الفئات متدنية الدخل   

لكن هذه اخلطط ُنـسفت نتيجـة       . القائمون على تنمية األراضي مذكرات اهتمام يف شأهنا       
حلق البنية األساسية من خسائر فادحة جراء الفيضانات واألمطار اليت شهدها البلد بصورة              ما

 . ، ونتيجة إعطاء األولوية للمناطق املتضررة٢٠١١ و٢٠١٠غري مسبوقة يف عامي 

باكستانية من  الروبية  ال مليارات    من ٩,٢عت حكومة خيرب باختوخنوا أكثر من       وَوّز  -٩٨
 .    من أجل إعانتهم على نفقات السكن٢٠١٠التعويضات على ضحايا فيضانات عام 

بنجاب عن وضع عدد من الربامج السكنية لفائدة ذوي الـدخل           الوأعلنت حكومة     -٩٩
مشروع : وتشمل هذه الربامج ما يلي    . ة يف املدن  املنخفض يف املناطق الريفية واألحياء الفقري     

آشيانا السكين لفائدة الفئات متدنية الدخل وبرنامج تنمية املنطقة لفائدة الفئات ذات الدخل             
 لفائدة  )الفقريةاحلضرية  األحياء   ()٣٧("كاشي أباديس "املنخفض واملتوسط يف املدن؛ وتنظيم      

 ألراضي الدولة يف القرى مـن خـالل          أسرة؛ وتنظيم التوظيف السكين    ١١٠ ٠٠٠حوايل  
 .  أسرة٧٠٠ ٠٠٠ منحها حقوق امللكية وهو ما سيستفيد منه

، قّررت مقاطعة الّسند تنظيم القدمي من القرى واألحياء الفقـرية،           ٢٠٠٩ويف عام     -١٠٠
 ٥٦ ٠٠٠وستوزع الدولة أكثر من     . قرية وحي، ومنح سكّاهنا حقوق امللكية      ١ ٢٠٠وعددها  

 املائة من هـذه      يف ٧٠وُخّصص  . ضيها على املزارعني الذين ال ميلكون أراضي      هكتار من أرا  
 . األراضي للنساء

 )٣٤التوصية  (وخدمات الصرف الصحياملياه   -دال  

 مؤمترها الوطين األول بشأن خدمات الصرف       ٢٠٠٩مايو  /نظّمت باكستان يف أيار     -١٠١
سة الوطنية املتعلقة خبدمات الصرف     وأعادت احلكومة خالل هذا املؤمتر تأكيد السيا      . الصحي

 يف املائـة حبلـول      ١٠٠الصحي والتزمت بتوسيع تغطية خدماهتا يف هذا اجملال لتبلغ نسبتها           
 السياسة الوطنية املتعلقة مبياه ن ع٢٠٠٩سبتمرب /وأعقب ذلك اإلعالن يف أيلول. ٢٠١٥ عام

إىل ميـاه الـشرب     وهتدف هذه السياسة إىل زيادة وصول مجيع سكان باكستان          . الشرب
، وتشمل توفري منشآت لتطهري املياه يف مجيـع         ٢٠٢٥التكلفة حبلول عام    وامليسورة  املأمونة  

 جلنة وطنية معنية مبياه الشرب وخدمات       ٢٠٠٩وأنشئت يف عام    . املناطق اإلدارية لباكستان  
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) ٢٠٠٦(الصرف الصحي تتوىل تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة خبدمات الصرف الـصحي            
 ). ٢٠٠٩(السياسة الوطنية املتعلقة مبياه الشرب و

حكومات املقاطعات وبني الـشركاء     احلكومة االحتادية و  وأّدى حتسن الشراكة بني       -١٠٢
الدوليني واحملليني إىل حتسني معدل الوصول إىل مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف              

خالل الـسنوات   اً  سنوسجل وضع الصرف الصحي على صعيد األسرة املعيشية حت        . الصحي
 يف املائة من السكان يستفيدون من خدمات الـصرف الـصحي            ٦٦وبات  . القليلة املاضية 

وباملثل، بلغ معدل وصول    . )٣٨(٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة يف الفترة      ٦٣احلديثة مقارنة بنسبة    
 يف املائة يف األريـاف، وبلـغ        ٨٤ يف املائة يف املدن و     ٩٤سكان باكستان إىل مياه الشرب      

 .)٣٩(٢٠١١ يف املائة يف عام ٨٧متوسطه 

  )٤٣ و٣٥التوصيتان (الضمان االجتماعي والتخفيف من حدة الفقر   -هاء  
من صندوق الزكـاة    اً  عمومعلى الصعيد االحتادي    تتألف شبكة احلماية االجتماعية       -١٠٣

 معيـشية لألرامـل     ويقدم هذان الصندوقان منحـاً    . )٤١( وبيت مال باكستان   )٤٠(املركزي
 . العالج الطيب املقدم هلذه الفئاتانملعوزات واليتامى واملعوقني والعاطلني ويدعما

ري لدعم الدخل لتكملة الشبكة املوجودة وتقدمي       ينظ، اعُتمد برنامج ب   ٢٠٠٨ويف عام     -١٠٤
ة ارتفـاع أسـعار     اإلغاثة الفورية إىل األسر ذات الدخل املتدين ومتكينها من استيعاب صدم          

وتطور برنامج بينظري لدعم الدخل منذئٍذ ليصبح شبكة األمان االجتماعي          . األغذية والوقود 
ويستفيد من هذا الربنامج أكثر من ستة ماليني أسرة وهو يـوفر التـأمني              . الرئيسية يف البلد  

وتشكل النسوة . ر والتدريب الفين واملهينغ والقروض البالغة الّصالصحي والتأمني على احلياة،   
 مليار روبية باكـستانية     ٥٠وبلغت خمصصات الربنامج    . يات من الربنامج  املستفيدات الرئيس 

 توزيـع   ٢٠١٢مـارس   /آذاروقد متّ، حبلول شـهر      . ٢٠١٢-٢٠١١بالنسبة للسنة املالية    
 ٧ويتوقع أن يرتفع عدد املستفيدين مـن الربنـامج إىل            . مليار روبية باكستانية   ١٢٢ مبلغ

 .)٤٢(ماليني مستفيد

حلد من الفقر يف باكستان آلية دعم إضافية ألفـراد الفئـات ذات             ويوفّر صندوق ا    -١٠٥
وتنمية املنشآت، ومـشاريع     بالغ الصغر،    ويدعم الصندوق برامج االئتمان   . الدخل املنخفض 

البنية األساسية اجملتمعية ومشاريع الطاقة، وحتسني موارد الرزق ومحايتها، والتعبئة االجتماعية، 
يوليه إىل  /اإلنفاق على العمليات الرئيسية خالل الفترة من متوز       وبلغ جمموع   . وبناء القدرات 
 . )٤٣( مليارات روبية باكستانية٨,٥ ما يعادل ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول
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 احلق يف الغذاء  -واو  

يقّوض ارتفاع أسعار األغذية مكاسب احلّد من الفقر ألن اإلنفاق على األغذية ميثل               -١٠٦
، أطلقـت احلكومـة   ٢٠١٢مارس /ويف آذار. ألسر املعيشيةحصة كبرية من جمموع إنفاق ا     

االحتادية، يف إطار شراكة مع برنامج األغذية العاملي، برنامج عمل وطين مخاسي الستئصال             
 مليون شخص يعانون من انعدام األمن       ٦١ويهدف هذا الربنامج إىل مساعدة      . شأفة اجلوع 

 .)٤٤(املائة من السكان املستهدفني يف ٢٠وسيغطي يف سنته األوىل . الغذائي يف البلد

 )٣٧التوصية (حقوق العمال   -زاي  

 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية مبا يف ذلـك           ٣٥صّدقت باكستان على      -١٠٧
 من دستور باكستان احلق يف حريـة تكـوين          ١٧وتكفل املادة   . االتفاقيات الرئيسية الثماين  

 . اجلمعيات والنقابات

 تشريعات ومبادرات بعيدة املدى مـن أجـل         ٢٠١٢-٢٠٠٨ يف الفترة    واعُتمدت  -١٠٨
 :واتُّخذت التدابري التالية. حتسني وضع العمال

 ١٤,٢٨األجور الدنيا بنسبة    يف  ، أعلن رئيس الوزراء زيادة      ٢٠١٢مايو  /أيار ١يف   •
وتعمل املقاطعـات   . )٤٥()روبية باكستانية  ٨ ٠٠٠إىل   ٧ ٠٠٠أي من   (يف املائة   

 . )٤٦(ى اعتماد تشريعات تتيح تنفيذ هذا اإلعالنعلاً حالي

واسـتعادت  .  احلظر عن أنشطة النقابات ٢٠٠٨رفع قانون العالقات الصناعية لعام       •
 لـسد   )٤٧(٢٠١٢القانون يف عام    مت حتسني   و. حماكم االستئناف العمالية نشاطها   

 ؛الثغرات القانونية املترتبة عن تفويض السلطة إىل املقاطعات

 بات بإمكان العامل أن     ٢٠٠٨قوانني العمل يف عام     ى تعديالت أدخلت يف     وبناًء عل  •
خالل فترة إيقافه عن العمل بسبب سوء الـسلوك إىل حـني              كامالًاً  يتقاضى أجر 

 ؛االنتهاء من التحقيق يف قضيته

الـشيخوخة للمـوظفني الـصادر يف        قانون اسـتحقاقات     ٢٠١٠ُعّدل يف عام     •
كما زيدت األجور   . تستخدم مخسة أفراد فأكثر    ليشمل املؤسسات اليت     ١٩٧٦ عام

 ؛الدنيا واستحقاقات التقاعد

 فاستعاد عمال القطاع العام حق       ٢٠١٠لعام  ) تعديل(ُعّدل قانون حماكم اخلدمات      •
اللجوء إىل حماكم العمل وحماكم االستئناف العمالية وجلنـة العالقـات الـصناعية             

 ؛الوطنية

، بـاحترام قـوانني     ٢٠١٠املتعلقة بالعمل لعام    التزمت احلكومة، يف إطار سياستها       •
ـ  . وتعزيز بيئة مؤاتية للعمال يف مجيع املؤسسات        كامالًاً  العمل احترام  اً وجيري حالي
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 لرصد تنفيذ قوانني ي واالحتاد واملقاطعيصعيد البلديالإنشاء جلان رصد ثالثية على 
نة يف حالة    س ٥٠ سنة إىل    ٥٥وُخفّض سن استحقاق معاش الشيخوخة من       . العمل

 ؛عمال املناجم

يقدم صندوق رعاية العمال منح السكن والزواج والوفاة والدراسـة إىل العمـال              •
  / إىل آذار  ٢٠١١يوليـه   /وأنفق الصندوق يف الفترة من متـوز      . الصناعيني وأسرهم 

 . )٤٨( مليار روبية باكستانية٢,٥ ما يعادل ٢٠١٢مارس 

 ) ٢٥ و٢٤التوصيتان (نسان اإلرهاب وتبعاته على حقوق اإل  -حادي عشر

وما وقوع شبابنا ومنطقتنا    . على اجملتمعات املنفتحة واملعتدلة   اً  يشكل اإلرهاب خطر    -١٠٩
وبات بلـدنا   . يف محأة التطرف إال نتيجة مباشرة لطول فترة انعدام االستقرار يف أفغانستان           

تقرار الداخلي والتنمية   يهدد الوئام االجتماعي واالس   اً  رهيباً  يواجه، بسبب هذا اخلطر، ضغط    
 . االقتصادية

 مواطن باكستاين، مبن فيهم أفـراد يف        ٤٠ ٠٠٠، قُتل أكثر من     ٢٠٠١ومنذ عام     -١١٠
واستهدف املتطرفون املستشفيات واملدارس    . القوات املسلحة، يف عمليات إرهابية وانتحارية     
رهيب املـوظفني    لت هيئ هذا الوضع اجلوّ   وي. واألضرحة واملساجد وغريها من أمكان العبادة     

وعلى الرغم من   . املكلّفني بإنفاذ القانون وأعضاء اجلهاز القضائي والناشطني يف اجملتمع املدين         
ليئة بالتحديات اجلسيمة، حتلّت وكاالت إنفاذ القانون يف باكستان بضبط النفس           املبيئة  هذه ال 

ترم حقوق اإلنسان يف معاملـة    وهي تتقيد مبعايري السلوك املهين العالية وحت      .  مزاولة أعماهلا  يف
 . املقاتلني

 من  مأخذ اجلدّ شكاوى مقّدمة يف حق املوظفني املكلّفني بإنفاذ القانون         تؤخذ أي   و  -١١١
وعندما قتلـت   . اإلدارات اليت خيضع هلا املوظفون املعنيون واحلكومة والربملان واحملاكم        قبل  

تان يف منطقة خروت آباد الواقعة سكقوات األمن أربعة مواطنني من الشيشان وآخر من طاجي
وكشفت .  أنشئت حمكمة قضائية للتحقيق يف احلادث      ٢٠١١مايو  /يف ضواحي كويتا يف أيار    

نتائج التحقيق أن الضحايا كانوا يف هذه احلالة غري مسلحني وما كان هناك داع ألن تطلـق             
. يف استعمال القـوة   وأدانت أربعة موظفني بتهمة القتل واإلفراط       . عليهم قوات األمن النار  

 يف قضية مقتل سرفراز شاه يف كاراتـشي،         ٢٠١١يونيه  /نظرت احملكمة يف حزيران   وباملثل،  
. ، واعتربهتا قضية قتـل    )٤٩(وهو مواطن أعزل كان حيتجزه املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون        

 ني آخرين بالسجن  وحكمت احملكمة باإلعدام على املتهم الرئيسي وحكمت على ستة موظف         
 .مدى احلياة

وبدأ تنفيذ جمموعة واسعة من برامج القضاء على التطرف وتنمية املهارات من أجل               -١١٢
وتزامن اعتماد مشروع سباوون يف بلدية مالكاند       . النأي بالشباب عن تأثري العناصر املتطرفة     
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 القضاء  ويهدف املشروع إىل  . التابعة خليرب باختوخنوا مع بداية عملية إنفاذ القانون يف سوات         
ويستفيد األوالد املتخلّون عن القتال أو التطرف من        . على تطرف املراهقني من خالل التعليم     

. التعليم الثانوي واإلقامة الداخلية بإشراف أخصائيني نفسيني وخمتصني يف شـؤون الطفـل            
ويف . من هذا الربنامج واندجموا يف اجملتمـع مـن جديـد          اً  شاب ١ ١٥٠واستفاد أكثر من    

 . ، فُتح مرفق ثان مشابه خاص بالفتيات٢٠١٠ عام

 داخل األراضـي    للمقاومةوأّدى اهلجوم بطائرات بال طيار على أهداف ُيّدعى أهنا            -١١٣
. الباكستانية إىل وفاة مئات املدنيني األبرياء يف املناطق القبلية اخلاضعة للـسلطات االحتاديـة      

من اً  وضع وتقويض اجلهود املبذولة حالي    وتسببت هذه اهلجمات واخلسائر اجلانبية يف تفاقم ال       
 .أجل القضاء على التطرف

وعلى الرغم من التحديات اليت تواجهها باكستان، فهي لن تفّت يف عزمنـا علـى                 -١١٤
 . حماربة اإلرهاب والتطرف

 )٢٢التوصية (محاية الشهود   -ألف  

ويـؤدي  . اإلرهابينيتعّرض القضاة واملّدعون العاّمون واحملامون والشهود لتهديدات     -١١٥
ذلك يف أحيان كثرية إىل رفض الشهود املثول أمام احملاكم ما جيعل جناح احملاكمات املتعلقـة          

منها على توفري بيئة آمنة خالية من الضغط والترهيب،         اً  وحرص. مهمة شاقة بقضايا اإلرهاب   
ـ              الل وعلى محاية الشهود باخلصوص، مسحت بعض احملاكم باالستماع إىل الشهود مـن خ

بالفيديو، وبالقيام، عند الضرورة، بتوفري حراسة خاصة هلم من أجـل املثـول يف              التخاطب  
ويستفيد أعضاء اجلهاز القضائي بدورهم مـن احلراسـة يف بيـوهتم ويف احملـاكم            . احملاكم
 .السفر وأثناء

 )٢٣ و٢٢ و١٩التوصيات (املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون   -باء  

كة اسـتعادة الدميقراطيـة     قادة حر من بني   ن احلقوقيون والصحفيون    الناشطوكان    -١١٦
ولقد خصهم الشعب بثقـة     . ٢٠٠٨-٢٠٠٧واستقاللية القضاء اليت شهدها البلد يف الفترة        

وهلذا . وتعتربهم احلكومة شركاء يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف باكستان. واحترام كبريين
 .ة خالية من الترهيبفهي ملتزمة بأن حتميهم وتوفر هلم بيئ

تمع املدين، حبكم طبيعة عملهم، هدفاً      ما يكون الصحفيون والناشطون يف اجمل     اً  وغالب  -١١٧
إىل بلـوغ حريـة التعـبري       اً  ونظر. لمتطرفني ويواجهون عقبات أثناء االضطالع مبهامهم     ل

م مستويات غري مسبوقة، باتت كل حاالت الترهيب حتظى بتغطية فورية يف وسائط اإلعـال             
جلان ذات سلطات قوية    ، عند الضرورة،    وأنشئت. وتعاجل من قبل احلكومة والربملان والقضاء     
 .للتحقيق يف اّدعاءات الترهيب والتحرش
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جلنة رفيعة املستوى للتحقيـق  أنشئت فاة الصحفي سيد سامل شاه زاد       يف أعقاب و  و  -١١٨
صيات إدارية وتـشريعية  وقّدمت اللجنة تو . يف ظروف وفاته وتقدمي توصيات يف هذا الصدد       

 . حتسني بيئة عمل العاملني يف وسائط اإلعالمرضها غعديدة 

 التحديات  -ثاين عشر

الفقر واألمية والفوارق بـني اجلنـسني       : تتمثل التحديات اليت تظل قائمة فيما يلي        -١١٩
تان وعلى غرار معظم البلدان النامية، بذلت باكس      . والتفاوت االجتماعي والتعصب يف اجملتمع    

ولقد زادت التحديات اإلقليمية خـالل  . جبارة من أجل حتسني ظروف عيش شعبها      اً  جهود
السنوات األربع املاضية بسبب الكساد االقتصادي العاملي، وتـواتر الكـوارث الطبيعيـة،             

 . الطاقة ونقص

ويتوقف التغلب علـى هـذه      . بقضايا حقوق اإلنسان  اً  قوياً  وأبدت باكستان التزام    -١٢٠
وحنن واثقون مـن  . ات على توفري املزيد من املوارد وحتسني القدرات والتعاون الدويل       التحدي

جتاوز هذه التحديات من خالل مواصلة االلتزام السياسي وزيادة التأكيد على إدراج مسائل             
ذلك االستمرار سيتطلب كما . حقوق اإلنسان يف السياسة العامة وجعل اإلنسان حمور التنمية

وسنواصل شراكتنا مع منظمات اجملتمع املدين والشركاء       . ات حقوق اإلنسان  يف تعزيز مؤسس  
 . اإلمنائيني من أجل بلوغ هذا اهلدف

 االستنتاجات  -ثالث عشر

ونعتقد  .تعترب باكستان االستعراض الدوري الشامل آلية مفيدة لتعزيز حقوق اإلنسان           -١٢١
 مجيع املـشاريع   جوهر لية ينبغي أن يشكل   أن مفهوم التعاون واحلوار الذي تستند إليه هذه العم        

  .وآلية حقوق اإلنسان لألمم املتحدة عموماًاً، اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان خصوص

Notes 

1 A/HRC/WG.6/2/PAK/1 dated 14 April 2008. 
2 For a list of consultations see Annex-I.  
3 18th and 19th amendments to the Constitution.  
4 For a list of prominent human rights legislation see Annex-II. 
5 18th Amendment (2010), 19th Amendment (2011) and 20th Amendment (2012). 
6 National Commission for Human Rights Act 2012. 
7 Majority party/coalition. 
8 Organization of Islamic Cooperation. 
9 South Asian Association of Regional Countries. 
10 South Asia Coordinating Group on Action against Violence Against Women and Children 

(SACG). 
11 This is the practice in which women of the family are dedicated in a ceremony to the Holy Quran 

and is not allowed to marry to prevent division of property. 
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12 Exchange of women for settlement of disputes is called Vani in Sindh and Southern Punjab and 
Swara in Pashtun culture. 

13 Protection against Harassment at the Workplace Act 2010  and The Criminal Law Amendment Act 
2012 that amended the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to criminalize harassment 
at public and work places. 

14 Criminal Law (Amendment) Act 2004. 
15 Council of village/tribe elders which takes decisions by consensus. 
16 Title of the judgment. 
17 The definition under the amended Act includes practices such as “karokari, siyah kari or similar 

other customs or practices”. 
18 Following the 18th Amendment, the provinces are responsible for legislation / administrative 

measures relating to child welfare. 
19 New name for the North West Frontier Province. 
20 Articles 25, 26 and 27. 
21 18th Constitutional Amendment 2010. 
22 On this date, father of the nation Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his first speech to 

the Constituent Assembly of Pakistan. The speech is famous for his vision of a country with 
freedom of religion for people of all religious persuasions. 

23 Articles 20, 21, 22, 26 and 27 of the Constitution. 
24 Criminal Law (Amendment) Act 2004. 
25 Rinkle Kumari. 
26 Article 19 (A). 
27 Pakistan Economic Survey 2011–12. 
28 The 18th Constitutional Amendment 2010. 
29 Definition. 
30 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
31 Punjab: PKR 30 bn; Balochistan: PKR 9.78 bn; Sindh: PKR 12 bn; Khyber Pakhtunkhwa: PKR 

10.33 bn 
32 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
33 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
34 Pakistan Social and Living Standard Measurement (PSLM) Survey 2010–11. 
35 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
36 2012–2013 budget of the provinces of Sindh and Balochistan. 
37 Urban slums. 
38 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
39 Pakistan Social and Living Standards Measurement (PSLM) Survey 2010–11. 
40 Zakat is 2.5 percent charity paid by well-off Muslims. It is collected in a national level Zakat Fund 

and channeled through Government institutions and private voluntary Committees. 
41 Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) works towards poverty alleviation by providing assistance to the 

destitute, widows, orphans, invalids and other needy persons. It primarily supports those who do 
not qualify to receive zakat. 

42 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
43 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
44 National Sustainable Development Strategy 2012. 
45 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
46 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
47 Industrial Relations Act 2012. 
48 Economic Survey of Pakistan 2011–12. 
49 Pakistan Rangers. 

        


