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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من )ب(١٥للفقرة 

  *باكستان

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم 

 يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                وال. املتحدة
الـيت  العامـة   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية      . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

 النص مراجع املعلومات الواردة يف      وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املـستخدمة                . التقرير

ويف حال عدم وجود معلومات حديثـة، أُخـذت يف          . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١كمراجع حتمل تارخياً يلي     
وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         . وثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      االعتبار أيضاً آخر التقارير وال    

املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز                 
 للتفاعل أو التعاون مع أو إىل املستوى املنخفض/على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و         

  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

                                                      

  .مل يتحقق حمررو األمم املتحدة من املعلومات واملراجع الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة  *
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
 التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  ئات املعاهداتهلي

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         
 العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال  ٢١/٩/١٩٦٦

  -  ٢٩ و١املادتان   ١٢/٣/١٩٩٦  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  -  ال  ١٢/١١/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل

توقيـع فقـط،    (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         : باكستان طرفاً فيها  املعاهدات األساسية اليت ليست     
، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، )٢٠٠٤

يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، الربوتوكول االختيـاري          الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدو    
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية                    

اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                 أو املهينة، الربوتوكول االختياري التف    
، الربوتوكـول  )٢٠٠١توقيـع فقـط،   (الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة   

، )٢٠٠١توقيـع فقـط،     (بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة         االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال و       
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الربوتوكول االختيـاري                 

  .شخاص من االختفاء القسريالتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      ) ٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٤(بروتوكول بالريمو
  ال      )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
  )٦(وبروتوكوالهتا اإلضافية

نعــم، باســتثناء مجيــع       
  الربوتوكوالت اإلضافية

  نعم      )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم     (اتفاقية اليونسكو   

  عليمملكافحة التمييز يف جمال الت) والثقافة
  ال    

شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باكستان على التصديق على العهـد الـدويل اخلـاص                    - ١
، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة مناهـضة            )٨(باحلقوق املدنية والسياسية  

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع العمـال            التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة      
، )١١(بشأن العمل املرتيل   ١٧٧ رقم   منظمة العمل الدولية  ، واتفاقية   )١٠(، وبروتوكول بالريمو  )٩(املهاجرين وأفراد أسرهم  

الذي جيعل االنضمام إعالهنا سحب على  ووالربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
ورحب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب . )١٢(إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مرهوناً بالدستور

 ر يفبقرار باكستان توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وشجعها على النظ
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التصديق على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                  
وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع        . )١٣(القسري

باحية والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق         األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإل       
 اخلاصة ١٩٥١كما أوصت بأن تنظر باكستان يف التصديق على اتفاقية عام . )١٤(باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  .)١٦(١٣٨ وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )١٥(١٩٦٧بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام 

  إلطار الدستوري والتشريعي ا- باء 

إعمال تعليق  إزاء   ، عن جزعها  ٢٠٠٧نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ،املفوضة السامية حلقوق اإلنسان   أعربت    - ٢
 وفرض حالة الطوارئ، مشريةً إىل أنه ال ينبغي اللجوء إىل حالة الطوارئ إال عند وجود ما يهدد احلقوق األساسية
  .)١٧(لقضاء واستقالليتهلنْيل من نزاهة الاً، وليس فادحأمن األمة هتديداً 

 أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتدابري التشريعية املتخذة لضمان تنفيذ االتفاقية، أكدت جمدداً              بينماو  - ٣
توصيتها بأن تتوىل باكستان تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البالد، مبا فيها األقاليم القبلية الشمالية، وأوصت بإعادة 

  . )١٨(ظر يف املرسومني اخلاصني بالزنا واحلدود لضمان توافقهما مع االتفاقيةالن

  قوق إنساينواحل اهليكل املؤسسي - جيم 

اء أمانة املظامل، لكنها أوصت بـأن تـضع          خرب إنش  ،٢٠٠٣ يف عام    ،انتهى إىل علم جلنة حقوق الطفل       - ٤
مداد اللجنة الوطنية لرفاهية الطفل ومحاية حقوقه       وأوصت بإ . )١٩(باكستان آلية رصد مستقلة طبقاً ملبادئ باريس      

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد . )٢٠(مبوارد كافية وتعزيز آليات التنسيق بني مجيع السلطات املعنية
ديـة  حمدوأعربت عن قلقهـا إزاء      املرأة، لكنها   بوضع  املرأة جبهود وزارة النهوض باملرأة واللجنة الوطنية املعنية         

  .)٢١(، عالوة على قدرهتا احملدودة على التنسيق والتعاون مع اآلليات املعنية باملساواة اجلنسانيةسلطتها ومواردها

   التدابري السياساتية- دال 

وخطـة  ) ١٩٩٨(هنأت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على اعتماد خطة العمل الوطنية                 - ٥
 ساورها القلق إزاء عدم وجـود آليـة فعالـة لرصـد             ا، لكنه )٢٢()٢٠٠٥(الشؤون اجلنسانية   العمل بشأن إصالح    

، إضافة إىل الربنامج    )٢٠٠٢( جلنة خرباء منظمة العمل الدولية سياسة العمل         الحظت،  ٢٠٠٦ويف عام   . )٢٣(تنفيذمها
مـايو  / أيار ٢٤طفال اعتمدت يف    وأشارت اليونيسيف إىل أن خطة العمل الوطنية بشأن األ        . )٢٤(القطري للعمل الالئق  

 عـن قـضايا   يف التبليغ، رحبت جلنة حقوق الطفل مبدونة قواعد سلوك وسائط اإلعالم          ٢٠٠٣عام   ويف. )٢٥(٢٠٠٦
 )٢٧(السياسة الوطنية وخطة العمـل الوطنيـة بـشأن عمـل األطفـال            ب اليونيسيف أيضاً    استشهدتو. )٢٦(األطفال

 وورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر          )٢٨(همضعفأ الناس و  ألفقرة االجتماعية   واالستراتيجية الوطنية لتوفري احلماي   
 رسم سياسة خاصـة     بصددوأشار صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة إىل أن وزارة النهوض باملرأة            . )٢٩()٢٠٠٤(

  .)٣٠(٢٠٠٨فرباير /مة يف شباط، ومشاركة املرأة يف العملية السياسية، يف إطار االنتخابات العامن املرتلباملرأة العاملة 
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  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  )٣١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير 

  ُنظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  ريالعنص
قُدم تقرير موحد يضم التقارير من اخلامس عشر          -   ١٩٩٧  ١٩٩٦

  ٢٠٠٨فرباير /إىل العشرين يف شباط
جلنة القضاء على التمييز    

  ضد املرأة
  ٢٠٠٩حيل موعد تقدمي التقرير الرابع يف عام   -   ٢٠٠٧  ٢٠٠٥

قدم تقرير موحد يضم التقريرين الثالث والرابع يف   -   ٢٠٠٣  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
 ومن املقرر النظر فيـه      ٢٠٠٨يناير  /انون الثاين ك

  ٢٠٠٩يف عام 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ــة   ــارير املتعلق ــارات أو التق ــر الزي آخ
  بآخر البعثات

املقرر اخلاص   ؛)٣٢()١٩٩٦مارس  / آذار -فرباير  /شباط(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      
  )٣٣()٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١-٩(لعنف ضد املرأة املعين مبسألة ا

  ال  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلـب إجراؤهـا ومل يوافـق       

  عليها بعد
 الطلـب يف عـام   قدم حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،     ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثل

ملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج         ا .٢٠٠٧ طلب متابعة يف عام      قدم، و ٢٠٠٣
 طلب متابعـة يف     وقدم،  ٢٠٠٠ الطلب يف عام     قدمالقضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،       

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره            ؛٢٠٠٥عام  
 متابعة يف عـام      طلب وقدم،  ٢٠٠٤ الطلب يف عام     قدماألجانب والتعصب املتصل بذلك،     

املقـرر   ؛٢٠٠٦الطلب يف عـام     قدم  ؛ املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،         ٢٠٠٦
الطلب يف عام   قدم  اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب،           

زيارة مـشتركة    ؛٢٠٠٦الطلب يف عام    قدم  املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق،       ؛٢٠٠٦
قرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الـرأي              للم

  .٢٠٠٧الطلب يف عام قدم والتعبري، 
أعربت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة عن تقديرها لتعاون احلكومـة معهـا                 التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .)٣٤(هاواملساعدة اليت قدمتها إلي
 معلومات عن متابعة زيـارة      ،٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ يف رسالة مؤرخة     ،قدمت باكستان   متابعة الزيارات

  .)٣٥(املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب
ـ  ٣١ إىل   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ يف الفترة املمتدة من      ، بالغات ١٠٤أرسلت   الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة انون  ك

 ٢٩٦وإضافة إىل البالغات املرسلة إىل فئات بعينها، كـان هنـاك            . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
 ٥٥ويف الفترة نفسها، ردت باكـستان علـى     .  امرأة ٧٤شخصاً معنياً باملسألة، من بينهم      

  ). يف املائة٥٣(بالغاً 
الردود على االستبيانات املتعلقـة مبـسائل       

  )٣٦(مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات      ١٢ستبيانني من أصل    أجابت باكستان على ا   

، ضمن  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٣٧(اخلاصة
  .)٣٨(املهل احملددة



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
Page 5 

  لتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ا- ٣

.  عمل املفوضية السامية حلقـوق إلنـسان       باكستان بانتظام تربعات لدعم   قدمت  يف السنوات األخرية،      - ٦
لإلغاثة  لدعم جهود األمم املتحدة ٢٠٠٥أكتوبر /وأرسلت املفوضية مستشارة يف حقوق اإلنسان يف تشرين األول

، طلب املنسق املقيم إىل املفوضية اإلبقاء على مستشارة حقوق اإلنـسان يف             ٢٠٠٦ويف عام   . يف أعقاب الزلزال  
 مستشارة حقوق اإلنسان    أهنتو. طريوسع نطاقاً الذي يقوم به فريق األمم املتحدة القُ        باكستان لدعم العمل األ   

  . )٣٩(٢٠٠٨مهامها يف مطلع عام 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

 بـشأن اإلصـالحات   ، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على باكستان        ٢٠٠٧يف عام     - ٧
 ،اخلصوص، على ورحبت.  املساواة اجلنسانيةلتشجيع املرأة وضدلقضاء على التمييز اليت أُجريت مؤخراً لالقانونية 

نح اجلنسية لألطفال من أزواج مل ،١٩٥١ على قانون املواطنة الباكستانية لعام ٢٠٠٠بالتعديل الذي أدخل يف عام 
؛ وقانون محاية املرأة    ٢٠٠٤رائم الشرف يف عام     احملاكمة على ج  ائي لتسهيل   أجانب؛ ومرسوم تعديل القانون اجلن    

أنه مل ُتعتمد تدابري كافيـة      أقلقها  بيد أن اللجنة    . )٤٠( الذي يعدل بعض املراسيم املتعلقة باحلدود      ٢٠٠٦يف عام   
  تعريُف التمييـز   االتفاقية  ينسجم مع   كما ساورها القلق ألنه ال      . )٤١(لضمان التنفيذ الفعال هلذه القوانني اجلديدة     

وأعربت اللجنة املعنيـة    . )٤٢(ة يف الدستور وغريه من التشريعات     وال األحكام اخلاصة باملساواة بني الرجل واملرأ      
ضد كم القانون حببالكامل حملياً وألن التمييز   بعد  ج  مبالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن االتفاقية مل تد          

 كونبأن يأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري كما أن . )٤٣(صوصاً عليه يف عدد من القواننيال يزال مناملرأة 
  .)٤٤(مع االتفاقيةمتمشياً منع التمييز 

التنميطات  وْسَتشريةإزاء املواقف األبوية املُشديد وساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق   - ٨
. )٤٥( يف األسرة ومكان العمل واجملتمـع      اهتمار املرأة والرجل ومسؤولي   ادوأخبصوص  جذّرة  تالتقليدية والثقافية امل  

لإلسالم بسبب تفسريهم اخلاطئ  ،ونمتأثري الفاعلني غري الدولة الذين يقوإلبطال ودعت إىل اختاذ إجراءات سريعة 
 جلنة حقوق الطفل استمرار املواقف لقأقو. )٤٦(، بإضعاف متتع املرأة حبقوق اإلنسانوجلوئهم إىل الترهيب والعنف
  .)٤٧( فتيان وفتيات األقلياتضداالجتماعية التمييزية والتمييز 

ما يتصل بإمكانيات   ، أرسل أصحاب الواليات بالغات عن التمييز على أساس الدين في          ٢٠٠٦ويف عام     - ٩
، امرأةً وأفراد أسرهتا وخطفهم     وغريهم وبشأن االدعاءات القائلة بضرب العديد من ضباط الشرطة،          )٤٨(الترقيات

وعلى الرغم من   .  يف املسألة  لكي ال تتكلم  األسرة  ُضغط على   و. يالطبقاالنتماء  قيل إن سبب ذلك     و ،واغتصاهبم
فبخصوص احلالة األوىل، أفادت احلكومة بأن الشخص املعين . )٤٩(الشكاوى املقدمة، مل ُتتخذ أي إجراءات جنائية

الحقة ويف احلالة الثانية، ألقت احلكومة الضوء على التحقيقات ال . )٥٠(ئي من احملكمة العليا   ُرقي رهناً بالقرار النها   
  .)٥١(أن االدعاءات املتعلقة بتورط الشرطة ال أساس هلا من الصحةبوعلى االستنتاج 
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   على شخصهنا حق الشخص يف احلياة واحلرية واألم- ٢

خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بالغات بـشأن          أرسل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام         - ١٠
وكانت إحدى احلاالت تتعلق بانتهاك . )٥٢(عدم التقيد باملعايري أو الضمانات الدولية اخلاصة بفرض عقوبة اإلعدام

يف و. )٥٤(، وأخرى بشنق مزعوم قبل احلكم النـهائي       )٥٣(مزعوم ملبدأ عدم جواز احملاكمة مرتني عن اجلرمية ذاهتا        
احلالة األخرية، أجابت باكستان قائلة إنه رغم قبول االستئناف وصدور اإلشعارات، فإن السلطات مل تصدر أوامر 

. )٥٦(وأشار املقرر اخلاص إىل أن مجيع التدابري اختذت ملنع اإلعدام قبل األحكام النهائية. )٥٥(لوقف عمليات اإلعدام
م اإلعدام على شخصني قيل إهنما كانا قاصرين عند ارتكـاب           وكانت حالتان أخريان تتعلقان بادعاء فرض حك      

ويف . )٥٩(ففي احلالة األوىل، ردت باكستان قائلة إن القضية أحيلت إىل حمكمة األحداث. اعتقاهلما أو )٥٧(اجلرميتني
 يف ردودها ، احلكومةأبرزتو. )٦٠(عند ارتكابه اجلرميةاً احلالة الثانية، ردت قائلة إن الشخص املعين مل يكن قاصر        

  .)٦٢(راضيللسماح لألطراف بالتوقف التنفيذ  و)٦١(على حاالت أخرى، وجود ضمانات قضائية

، كتب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ٢٠٠٦ويف عام   - ١١
   يف بلوشستان والـيت أسـفرت عـن         ن قوات األمن قامت هبا    ُزعم أ اليت  العشوائية  عن اهلجمات وأعمال القتل     

  .)٦٣( شخصاً، منهم نساء وأطفال٨٤مقتل 

وكانت احلاالت اليت أرسلها كل من املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات                  - ١٢
مبـا فيهـا    موجزة أو تعسفاً واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة تتعلق بأعمال القتل بداعي الشرف،                

ويف معظم احلاالت، ادُّعي أن الشرطة مل تتخذ أي         . )٦٥(قرار القتل " اجلريغا" حيث تتخذ    )٦٤("كاري -  الكارو"
أرسلها حالة   ٢١٨ حالة من أصل     ١٧وكلما أجابت باكستان، كما جاء يف ردودها على         . )٦٦(إجراء ضد اجلناة  

، أشارت إىل )٦٧(٢٠٠٣إجراءات موجزة أو تعسفاً يف عام املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو ب        
وذكّرت املقررة . )٦٨( االقتضاءحسباحملاكمات، وكذا إىل وضع املكان الذي جرى فيه تشريح اجلثث والتحقيق، 

  .)٦٩(اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بواجب التحقيق يف مجيع القضايا، حىت عند عدم تقدمي شكوى رمسية

 واسـتعمال   )٧١( بالغات تتعلق بادعاء بتعذيب حمتجزين وإساءة معاملتـهم        )٧٠(وأرسل صاحبا واليتني    - ١٣
مـن  وكانت حاالت أخرى مرتبطة بأعمال خطـف        . )٧٣( إىل حّد قتلهم   ، أحياناً )٧٢(الشرطة املفرط للقوة معهم   

 حبرية التعبري عن بالغ قلقه إزاء وأعرب املقرر اخلاص املعين. )٧٥(عضاء أحزاب سياسيةأل أو )٧٤( قوات األمنجانب
 مشـل   باحلجز االنفـرادي،   حاالت أخرى    تعلقتو. )٧٦(ما ُنقل من أن االستخبارات ختتطف الصحفيني وتعذهبم       

وكلما أجابت باكستان، فإمـا     . )٧٩(حتجاز، وظروف اال  )٧٨( االنفرادي لعزل، وا )٧٧(صحفيني يف مجلة من مشلهم    
 االعتقاالت، عالوة على املضطلع هبا أوضحت الوقائع وأشارت إىل التحقيقات     أنكرت ادعاءات إساءة املعاملة أو    

ويف الوقت الذي رحب فيه املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بالتقارير عن            . )٨٠( االقتضاء حسبواحملاكمات،  
عاملة، فإنه أعـرب  القضايا اليت عوقب فيها املوظفون املسؤولون عن إنفاذ القوانني على أعمال التعذيب وسوء امل  

عن قلقه إزاء استمرار االدعاء مبمارسة التعذيب، وإزاء االجتاهات السلبية خبصوص استقالل القـضاء، وعـدد                
املعين باالختفاء القسري أو غري      وعرب الفريق العامل  . )٨١( يف السجون  العايلاالختفاءات املتزايد، ومستوى العنف     

وزيادة علـى البالغـات     . )٨٢(يثة حالة اختفاء حد   ٣٢ تقارير عن    ،٢٠٠٧ يف عام    ،الطوعي عن قلقه ألنه تلقى    
 وأفـراداً مـن     )٨٤( زعماء أحزاب سياسية    من مشلت،  ، مشلت، من بني   )٨٣(املتعلقة بادعاءات االحتجاز التعسفي   
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ـ ،٢٠٠٥ يف عام فتوى، الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  صدر، أ )٨٥(مؤسسات اجملتمع املدين   ة  عن الطبيع
  .)٨٦(التعسفية الستمرار احتجاز شخص يف إطار عملية ترحيل

وتناولت البالغات اليت أرسلها كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة                 - ١٤
 الحظت،  ٢٠٠٧ويف عام   . )٨٧(العنف ضد املرأة ادعاءات بشأن اغتصاب نساء واالعتداء عليهن جنسياً وحرقهن          

 النساء والفتيات، مبا فيه العنف العائلي  ضد استمرار العنف    مع القلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        
وأبرَز صندوق   - وطلبت اللجنة اعتماد مشروع عن العنف العائلي        . واالغتصاب واجلرائم املرتكبة باسم الشرف    

 حماكمة تلقي الضحايا احلماية الالزمة وجرب ضررهم بفعالية، و         لضمان -  ذلكأيضاً  األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     
  .)٨٩( كما جيب، وأوصت بتنظيم دورات تدريبية للمسؤولني املعنيني تراعي البعد اجلنساينمعاقبتهماجلناة و

اإليذاء ، مبا فيها    تعّسفات، ساور جلنة حقوق الطفل قلق بالغ بشأن استشراء العنف وال          ٢٠٠٣ويف عام     - ١٥
قلق إزاء عدم الوشعرت باخلصوص ب. )٩٠(فعالة ملكافحة هذه املشاكلالتدابري انعدام ال، وإمهال األطفال، و سياجلن

 اجلنسي، وعدم وجود تعريف واضـح هلـذا         مألطفال واستغالهل ل اجلنسي   اإليذاءوجود تشريعات متنع بوضوح     
عالوة على ذلك، ومع أن باكستان و. )٩١(املصطلح، وعدم وجود تشريعات تعرف بوضوح الرضا مبمارسة اجلنس

لسلطات املعنية لتشجيعها على احترام حقوق الطفل، فإن جلنة حقوق الطفل تشعر بقلق بالغ إزاء               اتدريب  ب قومت
إساءة شديدة واالعتـداء    هلم  ألطفال وإساءة معاملتهم    ل الشرطة   ضباطالتقارير املتعددة اليت تتحدث عن تعذيب       

ال ينتمون إىل طوائف دينية أو غريها من األقليات، يف مرافق االحتجاز وغريها مـن  عليهم جنسياً، مبن فيهم أطف   
كما شددت على عدم تدخل الدولة للتصدي للممارسات التقليدية املضرة، مثل العنـف             . )٩٢(مؤسسات الدولة 

ق كما ينبغي يف وأوصت اللجنة باكستان، يف مجلة ما أوصتها به، بأن حتق   . )٩٣(الذي يكون املهر هو الباعث عليه     
  .)٩٤( على االتفاقيةقتعريف التعذيب يف الدستور وتصّدبأن تدرج قضايا العنف، و

املـدارس  يف اجلنسي  إليذاءوساور جلنة حقوق الطفل قلق شديد إزاء التقارير اليت تتحدث عن العنف وا            - ١٦
، )٩٦(ملشاركة يف الرتاعات املسلحة   اقصد  طفال، مبا يف ذلك قسراً،      األ وألن هذه املدارس تساهم يف جتنيد        الدينية

 ألن  ،٢٠٠٣ يف عـام     ، بقلق بالغ  شعرتو. )٩٧(وإزاء ما أفيد من أن التجنيد منتشر رغم التشريعات اليت حتظره          
. )٩٨(يزاول على نطاق واسـع    القانون اجلنائي يسمح بالعقوبة البدنية يف املدارس باعتبارها إجراًء تأديبياً، وألنه            

 حلماية األطفال حيظر العقوبة البدنية واملمارسات التقليدية ٢٠٠٦إىل أن مشروع قانون عام وأشارت اليونيسيف   
، ٢٠٠٦وساور جلنة حقوق الطفل القلق ألنه رغم قانون إلغاء عقوبة اجللد لعام             . )٩٩(املضرة، مثل الزواج املبكر   

  .)١٠٠(حلدودفإن هذه املمارسة ال تزال تستعمل عقوبةً على اجلرائم اليت تطبق عليها ا

ويف حني أن اعتراف باكستان بأن االستغالل االقتصادي لألطفال يثري القلق جدياً لدى جلنـة حقـوق                   - ١٧
الطفل، فإهنا تظل منشغلة للغاية إزاء تفشي عمل األطفال، ولكون اجملتمع راضٍ عنه على نطاق واسع؛ والـسن                  

 واألطفال الذين يعملون خدماً يف املنازل، أساسـاً، جـد           الدنيا ملزاولة العمل متدنية وخمتلفة باختالف القوانني؛      
، أعربت جلنة حقوق الطفل ٢٠٠٣ويف عام . )١٠١(معرضني لإليذاء، مبا فيه اإليذاء اجلنسي، وتعوزهم احلماية متاماً

، عن قلقها إزاء تزايد عدد أطفال الشوارع وهشاشة وضعهم أمام العنف والتعذيب واإليذاء واالستغالل اجلنسيني        
  .)١٠٢(وعدم وجود استراتيجية يف هذا املضمار، وتسجيل الشرطة املُِقلّ جداً لألطفال املفقودين
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وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة ألن باكستان بلد منشأ وعبور ومقصد لتهريب                  - ١٨
، فإن اللجنة )١٠٤()٢٠٠٢(جتار بالبشر ، وبينما رحبت جلنة حقوق الطفل بأمر منع وضبط اال)١٠٣(النساء والفتيات

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الحظت أن باكستان ال تليب احتياجات ضحايا االجتار كما ينبغي، كما أهنا 
ويف الوقت الذي الحظت فيه جلنة حقوق الطفل اجلهود         . )١٠٥(ال تقيهم من احملاكمةَ بسبب اهلجرة غري الشرعية       

لة ملنع االجتار باألطفال، فإهنا أعربت عن بالغ قلقها إزاء عدد األطفال الكبري جداً املتََّجر هبم ألغراض اجلادة املبذو
االستغالل اجلنسي وعمالة إسار الدين واستعماهلم كُمتسابقني باجلمال، وهذا ما سلَّطت عليـه الـضوء أيـضاً                 

قرر اخلاص املعين ببيع األطفال، قيل إن مخسة أطفال         ويف حالة أرسلها امل   . )١٠٦(املفوضية السامية لشؤون الالجئني   
وأفادت باكستان بأن اثنني منهم أعيدا      . )١٠٧(جلمالباباكستانيني اتُّجر هبم يف دولة أخرى الستعماهلم متسابقني         

ات وأشار تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدر      . )١٠٨(إىل والديهما، لكنها مل تتمكن من تعقب أثر اآلخرين        
. )١٠٩(، إىل أن باكستان تواجه أيضاً حتديات اجلرمية املنظمة، مبا فيها االجتار بالبشر    ٢٠٠٧واجلرمية صدر، يف عام     

وكان بالغ أرسله املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، واملقرر اخلـاص املعـين                 
 شـاباً يف دولـة أخـرى ألغـراض     ٥٨ب تواطؤ لوزير يف االجتار حبقوق اإلنسان للمهاجرين يتعلق مبا ُزعم أنه       

  .)١١١(وردَّت باكستان قائلة إهنا اختذت تدابري فورية إلعادهتم إىل الوطن وضمان تعويضهم. )١١٠(السخرة

   إقامة العدل وحكم القانون- ٣

ري بانتظام ودون عقاب،    قالت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إن القتل بداعي الشرف جي              - ١٩
فيما ُيحكى، رغم القوانني الوطنية اليت حتظر هذه املمارسة، وقد ال حتقق الشرطة متاماً يف األمر إن دفع اجلناة مبالغ 

ومما أقلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، خصوصاً، القوانني اليت ختّير الضحية أو وارثها   . )١١٢(مالية
واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم املساءلة عن جرائم تعنيف املرأة يف إطار نظام . اص والديَّة والعفو عن املتهمبني القص

 ال تزال تؤدي مهامها وتتخذ القرارات اليت        )اجلريغا(، وألن جمالس فض الرتاعات غري الرمسية        )١١٣(العدالة اجلنائية 
  ويف . )١١٤( حمكمة عليا يقـضي بإلغـاء هـذه اجملـالس          تدعو إىل ارتكاب العنف ضد املرأة رغم حكم أصدرته        

، قلقت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان قلقاً شديداً للتقارير اليت                ٢٠٠٥عام  
تتحدث عن تزايد إفالت الفاعلني غري الدولة ومؤسسات الدولة من العقاب، الذين ُيرهبون املدافعني عن حقوق                
  اإلنسان أو يتحرشون هبم أو يرتكبون انتهاكات جسيمة يف حقهم، مبا يف ذلك مزاعم بتآمر الشرطة ومـرتكيب                  

  .)١١٥(تلك االنتهاكات

 تـشرين   ٣وورد يف بالغ أرسله املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف أعقاب إعالن حالة الطوارئ يف                  - ٢٠
امني واحتجازهم يف مجيع مقاطعات باكستان، وأن العديد منـهم          ، ادعاء باعتقال آالف احمل    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 يوماً يف إطار قانون احلفاظ على النظام العام، وأن التعذيب مورس يف حاالت عدة؛ وأن                ٩٠ظلوا حمتجزين ملدة    
نفرادياً االستخبارات العسكرية احتجزت الرئيس السابق لنقابة احملامني لدى احملاكم؛ وأن حمامني آخرين احتجزوا ا

وأُعيد اعتقال العديد منهم؛ وأن الغالبية العظمى ظلت قيد االحتجاز، مبن فيهم قاضي القضاة وغريه من قـضاة                  
ديـسمرب  /ويف كـانون األول   . )١١٦(احملكمة العليا الذين رفضوا أداء القسم اجلديد يف ظل تشريع حالة الطوارئ           

 باكستان، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو          ، رحبت املفوضة السامية باإلفراج عن معتقلني يف       ٢٠٠٧
بيد أن القلـق    . ٢٠٠٨املعتقد، فضالً عن تعهد الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ وإجراء االنتخابات يف مستهل عام              
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ساورها ألن حالة الطوارئ واإلجراءات املتخذة يف إطاره أضرت إضراراً شديداً وطويل األجل بالقضاء واجملتمع               
  .)١١٧(وينبغي اختاذ كل التدابري العالجية املمكنة إلعادة الثقة يف نظام قضائي مستقل متام االستقالل. املدين

كما شعرت ببالغ   . تنفيذهأقلقتها ضآلة   ، لكنها   )٢٠٠٠(نظام عدالة األحداث    بأمر  ورحبت جلنة حقوق الطفل       -٢١
مبعيـة بـالغني، وإزاء     وهم  ون حيث يعانون أوضاعاً رديئة، غالباً       يف السج احملتجزين  القلق إزاء العدد الكبري من األطفال       

ُصـدور  وقد حصل ذلك حىت بعـد       وُيعدمون،  اإلعدام  ب كم عليهم التقارير اليت تتحدث عن اجملرمني األحداث الذين حي       
  لية اجلنائيـة    رفع السن الدنيا للمسؤو    ٢٠٠٦وأشارت اليونيسيف إىل أن مشروع قانون محاية األطفال لعام          . )١١٨(األمر
  .)١١٩( عاما١٢ً إىل ٧من 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية -٤

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن النساء ال يتمتعن حبقوق متساوية مع الرجال                    -٢٢
مثـل اللجنـة    يف ذلك   طفل بالقلق، مثلها    وشعرت جلنة حقوق ال   . )١٢٠()١٩٣٩( الزواج اإلسالمي    فسخيف إطار قانون    

سيما إزاء الفرق بني     ، إزاء عدم االتساق التشريعي خبصوص تعريف الطفل، ال        )١٢١(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     
ـ األمرين املتعلقني بالزنا    ، وإزاء تعريف الطفل الوارد يف       )١٢٢(السن القانونية الدنيا للزواج للفتيان والفتيات      . )١٢٣(دودواحل

  .)١٢٤(وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإبطال الزواج القسري واملبكر

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية االجتماع والتجمع   -٥
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

هنـاك  ، كانت   ٢٠٠٥ففي عام   .  املسيحيني بشأنين أو املعتقد بالغات     أرسلت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الد       -٢٣
وأشارت املقررة اخلاصة إىل تقرير سلفها عن       . )١٢٥(التجديفوالسجن وفرض عقوبة اإلعدام بسبب      باالعتقال  حالة تتعلق   

وكانت حاالت . )١٢٦("بل غري مقبول، ال  يبدو غري متناسبالتجديفتطبيق حكم اإلعدام على "باكستان الذي يقول إن    
، )١٢٧(تتحـرَّك للتـدخُّل    وقيل إن الشرطة مل      ، تلتها اعتداءات على مسيحيني    التجديفبسبب  باالعتقاالت  أخرى تتعلق   

وتعلقت حالـة   . )١٢٨(، وقيل إنه مل توجه أي هتم إىل اجلناة        ٢٠٠٦ يف عام    التجديفواغتيال شخص أثناء حماكمته على      
حلماية تلك الطائفة وبأهنا    بأهنا اختذت ترتيبات    بشأهنا  ، أبلغت احلكومة    )١٢٩( املسيحية لطائفةأخرى بتهديدات موجهة إىل ا    

، تعلقـت   ٢٠٠٥وأرسلت حاالت أخرى، يف عـام       . )١٣٠(يف أهنم مسؤولون واعتقلتهم   املتطرفني املشتبه   أبطلت مفعول   
 أجابـت   كلمـا و. )١٣٢(ما الحقاً  وسائقه، عثر على جثتيه     وخطف خوريٍّ  )١٣١(بادعاءات بتعرض املسيحيني العتداءات   

  .)١٣٣( لإلبالغ بأهنا جتري حتقيقاً يف احلالتني ذلكاحلكومة، كان

  كانت  أسرة أمحدية، قيل إهنا    ١٢على   بشأن مزاعم عن اعتداءات      )١٣٤(، كتب صاحبا واليتني   ٢٠٠٦ويف عام     -٢٤
ـ  وأفيد بأن الشرطة اهتمت أربعة شبان أمحد  . بسبب تدنيس شباب أمحدي القرآن      ةيني بتدنيس القرآن، لكن مل توجَّـه أي

ونقلت الشرطة األسر   واعتقل متهمان   ت احلكومة قائلة إن إحدى احلاالت سجلت        وردَّ. )١٣٥(اتاهتامات بشأن االعتداء  
بعـد  اعُتقال  صحفيني يعمالن يف جريدة أمحدية      إن  ، قيل   ٢٠٠٦ أرسلت يف عام     ،ويف حالة أخرى  . )١٣٦(إىل مكان آمن  
ت تناقش املعتقدات القاديانية وتصف األمحديني بأهنم مسلمون، واتُّهما جبرائم تقع ضمن قوانني شىت يف إطار نشرمها مقاال

ت احلكومة قائلة إن هذين الشخصني مشتبه يف أهنما شاركا          وردَّ. )١٣٧(سياسة الدولة القاضية مبنع انتشار أدبيات الكراهية      
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، سلطت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة        ٢٠٠٦ويف عام   . )١٣٨(اتيف أنشطة إرهابية، وقدمت توضيحات عن اإلجراء      
الضوء على أحكام القانون اجلنائي اليت تنص على عقوبات بالسجن تصل إىل ثالث سنوات تطال أفراد الطوائف الدينيـة            

  . )١٣٩(ر، يف مجلة أمو أو ينشروهنامعتقداهتمإىل  الذين يدعون ، واألمحديةةالقاديانية والالهوري: التالية

" مكافحة اإلرهـاب "ل  بشأن تقارير تتحدث عن أن حمكمة خاصة       )١٤٠(، كتب صاحبا واليتني   ٢٠٠٥ويف عام     -٢٥
أمرت باعتقال شخص واحلكم عليه بالسجن مدى احلياة واحتجازه يف حبس انفرادي ألنه كتب ووزع كتباً تتضمن مواد       

  .)١٤١(كفرية وتنتهك احلرمات الدينية

 واملدافعني عن حقوق    )١٤٣( ضد أعضاء األحزاب السياسية    )١٤٢(حلاالت إىل االستعمال املفرط للقوة    وتشري بعض ا    -٢٦
وكلما أجابت باكستان،   .  املشاركني يف مظاهرات سلمية، واعتقاهلم و، يف بعض األحيان، إساءة معاملتهم           )١٤٤(اإلنسان

، كتب املقرر اخلاص املعين مبسألة ٢٠٠٧ويف عام . )١٤٥(قدمت معلومات عن الوقائع وأنكرت أية ادعاءات بإساءة املعاملة 
، يف استعمال القوة يف     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦التعذيب عن ادعاءات بأن موظفني مسؤولني عن إنفاذ القوانني أفرطوا، يف            

 قـرار اختـذ     حق العديد من احملامني والناشطني السياسيني وأفراد اجملتمع املدين والناس عامة كانوا يتظاهرون سلمياً ضد              
وصدرت تقارير أخرى عـن  . قبلذاك بثالثة أيام يقضي بإيقاف قاضي القضاة عن العمل، وبأهنم اعتدوا عليهم واعتقلوهم 

ويف تـشرين   . )١٤٦(منع الصحفيني من الوصول، واإلساءة اجلسدية واللفظية ومدامهة مباين قناة تلفزية خاصة والـضرب             
سامية عن قلقها إزاء التقارير اليت تتحدث عن احتجاز قضاة وحمامني وناشـطني             ، أعربت املفوضة ال   ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

سياسيني وناشطني يف جمال حقوق اإلنسان، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، أو وضعهم رهن اإلقامة                   
ه عقائـده الـسياسية   اجلربية، ودعت السلطات إىل توضيح وضعهم وضمان عدم احتجاز أي شخص بـسبب ممارسـت   

، قيل إن صحفيني كتبوا عن عودة زعيمة حزب الشعب الباكستاين ضربوا            ٢٠٠٥ويف قضية جرت يف عام      . )١٤٧(سلمياً
  .)١٤٨(وصودرت معداهتم واحتجز بعضهم

وردت احلكومـة   . )١٥٠( ويف بلوشستان  )١٤٩(وتعلَّقت قضايا أخرى بقتل وهتديد صحفيني يف جنوب وزيرستان          -٢٧
وكانت قضية أخرى ختص بعثة لتقصي احلقائق بشأن عمليات شبه عـسكرية يف             . )١٥١(ن إحدى القضايا أسقطت   قائلة إ 

، رئيس اللجنة الباكستانية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعـين          ٢٠٠٦بلوشستان، كان من الذين اضطلعوا هبا، يف عام         
وأُعرب عن قلق بالغ إزاء كون إطالق النار . طلقت عليها الناروقيل إن البعثة تعرضت للمضايقة وأ. حبرية الدين أو املعتقد

  .)١٥٢(كان حماولة ملنع التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف بلوشستان

، أشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان أنه رغم الضمانات ٢٠٠٥ويف عام   -٢٨
  وأشـارت إىل أُفيـد منـذ    . ني عن حقوق اإلنسان أفادوا بوجود قيود شديدة تقيـد أنـشطتهم     الدستورية، فإن املدافع  

، بتزايد حاالت مضايقة الصحفيني وتضاؤل االمتثال حلكم القانون وأصول احملاكمة من جراء تدابري مكافحة               ٢٠٠٠عام  
ظمات غري احلكومية الـيت دومهـت       وسلطت الضوء على حاالت قتل وهتديد للمدافعني، إضافة إىل املن         . )١٥٣(اإلرهاب

سـبتمرب  / أيلـول  ١١، مشرية إىل تفاقم الوضع العام للمدافعني بعـد          )١٥٤(مكاتبها أو دمرت أو حدث كال األمرين معاً       
احلكومة عمل  " رصد"وأقلقها التقارير اليت تتحدث عن تنامي       . )١٥٥(، ال سيما يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية       ٢٠٠١

حلكومية املشتغلة حبقوق اإلنسان، وإنشاء منظمات غري حكومية ترعاها احلكومة، خاصة يف جمال حقـوق  املنظمات غري ا  
  .)١٥٧(ها احملاوالت التشريعية والتنظيمية الرامية إىل تعزيز الرقابة على املنظمات غري احلكوميةت، كما أقلق)١٥٦(اإلنسان
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رأة بالتعديالت الدستورية اهلادفة إىل زيادة املشاركة السياسية        ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل         -٢٩
بيد أن اللجنة قلقت لتدّني مستوى متثيل املرأة يف احلكومة، بوصفهن قضاة، وعدم             . )١٥٨(للمرأة يف الربملان وجملس الشيوخ    
ىل معاجلة مسألة عدم حيازة حنـو       وإذا كانت اللجنة قد الحظت اجلهود اهلادفة إ       . )١٥٩(وجود أية قاضية يف احملكمة العليا     

   يف املائة من النساء بطاقة هوية وطنية، فإهنا تظل قلقة ألن نسبة عالية من النساء قد ُيمـنعن مـن ممارسـة حقهـن              ٥٠
  .)١٦٠(يف التصويت

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية-٦

ضد املرأة عن قلقها بشأن التمييز الذي تواجهه ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ٢٠٠٧يف عام   - ٣٠
املرأة يف جمال العمل الرمسي، حسبما ينعكس يف معدل البطالة املرتفع بينهن، والفجوة يف األجور بـني الرجـال                   

  كما أقلقها وضع العامالت يف القطاع غري الرمسي، ال سيما العامالت يف املنازل اللـوايت            . والنساء والتمييز املهين  
، أبدت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدوليـة         ٢٠٠٥ويف عام   . )١٦١(يتمتعن باحلماية يف إطار قوانني العمل     ال  

  .)١٦٢(مالحظات مشاهبة

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق-٧

ويف . )١٦٣(٢٠٠٥- ٢٠٠٠أفادت اليونيسيف بأن مستوى اإلنفاق لصاحل الفقراء ازداد زيادة كبرية يف الفترة   - ٣١
، شعرت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ إزاء عدد األطفال الفقراء الكبري، ونقص املساكن الالئقة واملـاء                 ٢٠٠٣عام  

وأملح إطار األمم املتحدة للمـساعدة      . )١٦٤(النقي وعدم مالءمة اإلصحاح والصرف الصحي، ومشكلة تلوث اهلواء        
ت تشري إىل أنه كلما كانت األسرة أفقر، ازداد احتمال اعتمادها على  إىل أن الدراسا٢٠٠٨- ٢٠٠٤اإلمنائية للفترة 

، وأن النساء تعانني من الفقر على حنو غري متناسب، وأن مهارات النساء أقل نسبياً وكذلك معرفتهن )١٦٥(عمل املرأة
. )١٦٧(مجايل يظل هشاً  وقد حتسن وضع املرأة نسبياً يف السنوات األخرية، رغم أن وضعهن اإل           . )١٦٦(بالقراء والكتابة 

 يف املائة من    ٣، إىل أنه ُيستدل من البحوث أن النساء ميلكن أقل من            ٢٠٠٤ويشري تقرير أعدته اليونيسيف، يف عام       
وأشار تقرير لليونسكو،   . )١٦٨(القطع األرضية يف قرى منوذجية، رغم أن لديهن حق وراثة األراضي يف معظم القرى             

  .)١٦٩(تقدم احملرز مؤخراً يف املناصفة اجلنسانية، إىل بعض ال٢٠٠٦صدر يف عام 

 إىل أن اخلريطة الصحية لباكستان تتسم مبعدل        ٢٠٠٦والحظ تقرير أعدته منظمة الصحة العاملية يف عام           - ٣٢
، لكـن اإلنفـاق     )١٧٠(عالٍ لنمو السكان، ونسبة عالية لوفيات الرضع واألطفال، ومعدل عالٍ لوفيات األمهات           

وأشار إطار  . )١٧١( يف املائة مقارنة بالسنة السابقة     ١٦ على الصحة زاد بنسبة      ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ترة  اإلمجايل يف الف  
 إىل أن العديد من الباكستانيني يعتربون خدمات الصحة         ٢٠٠٨- ٢٠٠٤األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة      

دت اخلدمات، ينبغي إزالة احلـواجز      وحيثما وج . العامة غري كافية، مما يترتب عليه استمرار قلة االستفادة منها         
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على ٢٠٠٧ويف عام . )١٧٢(االقتصادية االجتماعية والثقافية اليت تعوق الوصول إليها

، وذلك بضمان إمدادهن بأسباب     )١٧٣(التمييز ضد املرأة باكستان على إيالء اهتمام خاص الحتياجات الريفيات         
نع القرار وبتمكينهن من تلقي الرعاية الصحية والتعلم واحلصول على املياه النقية وخدمات املشاركة يف عمليات ص

وأقلق اللجنة كثرياً اعتبار اإلجهاض جرمية يعاقب عليها القانون، مما قد يؤدي بالنساء        . )١٧٤(اإلصحاح واألراضي 
ت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      وإذ الحظ . )١٧٥(إىل البحث عن سبل أخرى لإلجهاض غري مأمونة وغري مشروعة         
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 باختاذ أوصتيف املناطق اليت ُينفذ فيها برنامج العامالت الصحيات، التمييز ضد املرأة التحسن يف مؤشرات صحة املرأة 
والحظت جلنة حقوق الطفل اجلهـود      . )١٧٦(اخلطوات املناسبة لتوسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل املناطق الريفية وغريها         

ومع ). ٢٠٠٢( جمال الصحة األساسية والرفاهية ورحبت بأمر محاية الرضاعة الطبيعية وتغذية األطفال الصغار              املبذولة يف 
  ذلك، فقد قلقت اللجنة أشد ما يكون القلق لوضع األطفال الصحي املتردي جـداً وعـدم تـوافر خـدمات الرعايـة             

  .)١٧٧(الصحية هلم

بالسكن الالئق إزاء مشروع طريق لياري السريع يف كراتشي، الـذي    ، قلق املقرر اخلاص املعين      ٢٠٠٦ويف عام     -٣٣
والحظ .  شخص بال مأوى عند االنتهاء منه، وذلك عرب عملية هتدمي املنازل والطرد٢٥٠ ٠٠٠يقال إنه سيجعل أكثر من 

وحيثما .  القرار وجود منط يتمثل يف عدم إشعار املتضررين مسبقاً، وعدم تبادل املعلومات معهم، وعدم إشراكهم يف صنع               
وأشار إىل تقارير تتحدث . ُعرضت إعادة إسكاهنم، قيل إن األماكن املقترحة تقع بعيداً عن سبل العيش وتعوزها اخلدمات        

  .)١٧٨(عن حاالت طرد مصحوبة بإفراط السلطات احمللية يف استعمال القوة وما رافق ذلك من وفيات وإصابات

  حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف  -٨

 تدنِّي معدالت حمو األمية، خاصة بني ٢٠٠٨- ٢٠٠٤الحظ إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة   -٣٤
وقلقت اللجنة املعنية بالقضاء على . )١٧٩(أفراد األقليات والقبائل، رغم وجود تدابري شىت يف جمال السياسة التعليمية

  التمييز ضد املرأة ملعدل أمية النساء العايل، والنسبة الضئيلة لَتَمْدرس الفتيات ومعدل التـسرب العـايل بينـهن،        
وأقلقها أيضاً استمرار التمييز على أساس اجلنس يف امليادين التعليمية والتنميطـات يف  . ال سيما يف املناطق الريفية   

والحظت اليونسكو أن باكستان قد عجزت عن حتقيق تكافؤ الفرص بني           . ات الدراسية والكتب املدرسية   املقرر
. )١٨٠(مجيع األطفال يف تلقي التعليم األساسي من حيث املرافق املادية واملقررات الدراسية واملدرِّسني وما إىل ذلك

لفتيات املدارس واألمر الوطين للتعليم االبتدائي اإللزامي       ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتدابري املتخذة لزيادة نسبة حضور ا         
والحظت اليونيسيف أن حكومات املقاطعات تتخذ مبادرات لتحسني نظام التعليم، مبا يف ذلك تـوفري               . )١٨١()٢٠٠٢(

ـ                وإذا . )١٨٢(اتالتعليم اجملاين حىت مستوى امتحان القبول باجلامعة، والكتب املدرسية اجملانية، وتقدمي منح دراسـية للفتي
 مركزاً تعليمياً متخصصاً وجتهيز املدن مبرافق مالئمة للمعاقني،         ٤٩تدرك جلنة حقوق الطفل املبادرات اليت اختذت إلنشاء         

  . )١٨٣(فإهنا ال تزال قلقة إزاء حمدودية إدماج األطفال املعاقني يف املدارس

 احملتوى التعليمي احملدود الذي توفره املدارس الدينية،  ، قلقت جلنة حقوق الطفل قلقاً كبرياً بشأن       ٢٠٠٣ويف عام     -٣٥
. )١٨٤(وأعربت عن تقديرها للمبادرات الرامية إىل َعْصرنة ذلك التعليم قصد جعله يتوافق مـع التعلـيم العـام العـادي                   

  إىل تلك املـدارس حيـث   والحظت اليونسكو أنه ملا كان التعليم الديين جمانياً، فإن اآلباء الفقراء غالباً ما يبعثون أبناءهم        
  .)١٨٥(ال تدرَّس الرياضيات والعلوم

   األقليات والشعوب األصلية-٩

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن سياسة باكستان املتمثلة يف االعتـراف   ١٩٩٧يف عام     -٣٦
ة مبوجب االتفاقية قد ُتستمد من االعتراف       باألقليات الدينية فقط تستثين طوائف أخرى تعيش يف البلد من أي محاية حمدد            

ويف حني أن اللجنة تدرك احلرص على عدم تشجيع التفرقة اإلثنية أو الطائفية، فإهنا تقتـرح                . الرمسي هبا باعتبارها أقليات   
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فيـه  ويف الوقت الذي الحظت     . )١٨٦(بأن متنح للمجموعات اإلثنية واللغوية نفس الوضع الذي حتظى به األقليات الدينية           
جلنة حقوق الطفل اجلهود العديدة املبذولة لتشجيع تسجيل املواليد يف الوقت املناسب، فإهنا قلقة لكون عدد كـبري مـن                 
األطفال مل يسجلوا عند الوالدة، خاصة األطفال الذين ينتمون إىل أقليات دينية أو غريها من األقليات واألطفال الـذين                   

  .)١٨٧(يعيشون يف املناطق الريفية

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء -١٠

بينما الحظت جلنة حقوق الطفل، إحراز بعض التقدم يف هذا اجملال، مثل تسجيل املواليد يف خميمات الالجئني يف                    -٣٧
، فإهنا ظلت قلقة إزاء الظروف العصيبة السائدة يف خميمات الالجئني األفغان، وندرة الطعام والـشراب                ٢٠٠٢مايو  /أيار

وقلقت اللجنة أيضاً بشأن التقارير     . )١٨٨(ملآوى والرعاية الطبية، كما أبرزت ذلك أيضاً مفوضية شؤون الالجئني         ونقص ا 
وأوصت اللجنة، يف مجلة ما أوصت به، بأن تنظـر باكـستان يف             . )١٨٩(اليت تتحدث عن إساءة الشرطة معاملة الالجئني      

وأشار . )١٩٠(١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١التصديق على الصكوك الدولية، مبا فيها اتفاقية عام 
 مليون أفغاين باقون يف أفغانستان وهم موزعـون         ٢,٥، إىل أن حنو     ٢٠٠٧تقرير ملفوضية شؤون الالجئني، صدر يف عام        

ـ                وهلم املكـوث يف    مناصفة تقريباً بني املناطق الريفية واحلضرية، وأن األفغان املسجلني سُتستصدر هلم بطاقات هويـة خت
  .)١٩١(باكستان ثالث سنوات

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب-١١

كانت احلاالت اليت فحصها املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً                   -٣٨
أن متكني احلكومات من حتديد أقلقه ومما . )١٩٢(تتعلق بالوفيات بسبب اعتداءات قوات األمن أو أعمال القتل اليت ارتكبتها          

وقتلهم ال يفرض عليها أي التزام حقيقي بإثبات أن من ُتستعمل ضدهم قوة تفضي إىل القتل هـم                  " اإلرهابيني املعروفني "
، بادعاءات بـأن    ٢٠٠٥سبتمرب  /وتعلقت حالة واحدة، أرسلت يف أيلول     . إرهابيون حقاً، أو إثبات استنفاد بدائل أخرى      

وردَّت احلكومة بقوهلا إن شخصاً تـويف       . )١٩٣(ة استهدفت قتل شخصية بارزة يف تنظيم القاعدة، فيما ذُكر         وكالة أجنبي 
وتعلقت حـاالت يف    . )١٩٤( يف تنظيم القاعدة    وفاعالً اًكبريعنصراً  نتيجة انفجار سيارة، لكن الدليل مل يقم على أنه كان           

يما يف مشال وزيرستان، حيث قيل إن دولة أخرى شـنت            بادعاءات حتدثت عن أعمال قتل مستهدف، ال س        ٢٠٠٦عام  
  .)١٩٥( شخصا٣١ًغارات جوية على عناصر فاعلة من تنظيم القاعدة يف ثالث مناسبات، أفضت إىل قتل 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
أن باكستان مـن البلـدان الـيت        ، إىل   ٢٠٠٧أشار تقرير صادر عن مفوضية شؤون الالجئني، يف عام            - ٣٩

  تستضيف أكرب عدد من الالجئني يف العامل منذ أكثر من عقدين و، رغم أهنا ليست طرفاً يف اتفاقيـة الالجـئني                     
  .)١٩٦( أو بروتوكوهلا، فإهنا تتقيد عموماً مببادئ احلماية الدولية١٩٥١لعام 

ان، أي التحديات االقتـصادية اخلطـرية،       واعترفت جلنة حقوق الطفل بالصعوبات اليت تواجهها باكست         - ٤٠
وظروف اجلفاف الفاجِعة اليت تعوق االقتصاد، والرتاع املسلح يف بعض املناطق، وعدد الالجئني الكبري، وكـذا                

، الذي يسمى أيضاً ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٨والحظت اليونيسيف أن زلزال . )١٩٧(معدل منو السكان املرتفع
  .)١٩٨(وأ جائحة اجتاحت باكستان يف تارخيها املعروفمأساة األطفال، كان أس



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
Page 14 

  

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية - رابعاً 
  تعهدات الدولة 

ّمما تعهدت به باكستان العمل على التصديق مبكّراً على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                 - ٤١
 بـأن   ،قتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب، كما تعهدت       والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال    

تقوم، عند فراغ الربملان من النظر يف ذلك، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتمتع بسلطات واسعة                 
  .)١٩٩(للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 أن هناك أربعة جماالت تعاون ذات       ٢٠٠٨- ٢٠٠٤ظ إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة        الح  - ٤٢

وقـدمت اليونيـسيف    . )٢٠٠(احلَْوكمة التشاركية، والتخفيف من وطأة الفقر، والصحة، والتعليم       : أولوية، هي 
كو معلومات عن براجمها وأنشطتها وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونس

  .)٢٠١(يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية
Notes 
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