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 مقدمة  
الثالاايف ح اطااار السااتعرار الاادوري الشااامل تتشاارح حمومااة اكسااتان بتقاادا تقريرهااا  -١

 ٢٠١٧ىل ا ٢٠١٢ن لإلبالغ عن التقدم الذي أحرزه البلد ح واا حقوق اإلنسان ح الفاةة ما
حاادثت مناااذ  رات الاايبااروم ماان احلااوار والعمااال البناااا ماا. ايتمااا. الاادوو. وي طاا  التقرياار التطاااو 

 ايت فضاالا عن التحادتوصيات املقبولة، و الستعرار السابق، ومعلومات حمدثة عن حالة تنفيذ ال
 تها.عن األولوايت واللتزامات الوطنية املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي

وينباا. التاازام اكسااتان إلقااوق اإلنسااان ح املقااام األوا ماان دسااتورها وماان واجبهااا  اااه  -٢
المراماة و ملساواة اشعبها. وقد عقدان العزم على أن نمفل لمل مواطن اكستاين العيش ح كنف 
دياااد حتناااام، ح واحلرياااة. ونااان نسةشاااد ألاااا قالاااق األ  املؤساااس، القا اااد األع ااام حمماااد علااا  ج

ياا للنهاور ولوية علأسياساتنا: "نن مواطنون متساوون ح دولة واحدة". ولذلك، توو احلمومة 
، وها  ح هاذا بعضااا ضاها األهداح املتعلقة التنمية وحقوق اإلنساان والدميقراطياة والاي يعازز بع

 ل لبس فيق. قوايا  سياسياا  الصدد ملتزمة التزاماا 

 املنهجية وعملية التشاور -أوال   
أُِعاااد هاااذا التقريااار وفقااااا للمباااادا التوجيهياااة العاماااة إلعاااداد املعلوماااات املقد ماااة ح اطاااار  -3

 اخلارجيااااة ؤونلشااااا وزارةُ  التقرياااار   أعااااد ت وقااااد(. ١٧/١١9السااااتعرار الاااادوري الشااااامل )املقاااارر 
 .اإلنسان حقوق وزارة م. الشةاك

والتقريااار نتااااة عملياااة تشااااور واساااعة النطااااق وشااااملة وتشااااركية  ااامت  يااا. أصاااحا   -4
ة هاااات صااااحباملصااالحة. وعممااات وزارة حقاااوق اإلنساااان التوصااايات الاااي تلقتهاااا علاااى  يااا. اج

ملاادين ايتماا. امن مااات  املصاالحة علااى املسااتود الحتااادي وعلااى صااعيد املقاطعااات، ألااا ح  لااك
 قاااد ُصاااممتو ووساااا إل اإلعاااالم. واعُتمااادت عملياااة منهجياااة ومؤسساااية ح التماااا  املعلوماااات. 

اي تنفيااذ سااية وخاااللل اارر مصاافوفات وُعمماات علااى الااوزارات الحتاديااة وادارات املقاطعااات الر ي
ات، ألشاركة اطعاملق اجتماعات استشارية وطنية ح اسالم أاد ومقار املعاهدات. وُعقدت أيضاا 

 د.مسؤولني حموميني ومن مات وتم. مدين للحصوا على آرا هم واستمماا الردو 

 يةالتطورات القانونية والسياساتية واملؤسس -اثنيا   

حاااااادثت وموعااااااة واسااااااعة ماااااان التطااااااورات القانونيااااااة والسياساااااااتية واملؤسسااااااية خااااااالا  -5
ةة، خاالا تلاك الفافوصايات املقبولاة. ترد تفاصيلها ح الردود اخلاصة الت ٢٠١٧-٢٠١٢ الفةة

سااااان )ان اااار قااااوق اإلنماااان القااااوانني الراميااااة اىل تعزيااااز ح أقاااار الربملااااان ووااااالس املقاطعااااات عاااادداا 
 األوا(. املرفق

وح اطار هيمل احلوكمة ح اكستان، تتاوىل احلموماة الحتادياة اإلشاراح اإلداري علاى  -٦
. وب ياة ادمااة هاذه املنااطق ح النطااق الاوطت، و اعت املناطق القبلية اخلا اعة لاإلدارة الحتادياة

، تشمل، ح  لاة أماور، ال ااا واقتصادايا  خطة عشرية لتنميتها اجتماعياا  احلمومة الحتادية مؤخراا 
قااانون اجاارا م احلدوديااة، وانشاااا فااروأل للقضاااا األعلااى فيهااا، وادماجهااا ماا. اقلاايم خياارب  تو ااوا. 
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دمج هذه املناطق ح النسيج الوطت وتتيح التااو لساما ا الباال  ومن شأن هذه اإلجرااات أن ت
مالياااني نسااامة التمتااا. احلقاااوق األساساااية املنصاااود عليهاااا ح اإلطاااار الدساااتوري  4.4عاااددهم 

 والقانوين لباكستان.
للت ياااال والتحااااوا، وهاااا  ااااادح اىل تااااوفل ا ياكاااال  أساساااااا  ٢٠٢5وتعتاااارب رعيااااة عااااام  -٧

لعاااايش اماااانهم ماااان متوالقانونيااااة واملاديااااة الالزمااااة لتممااااني النااااا  و اااامان األساسااااية الجتماعيااااة 
 مانهم مان تطاويركساتان متبمرامة. وه  تركز على ا اا التمييز وتوفر بيئة مواتية جمي. مواطت ا
 جتماعية.امماانام الماملة وتقاسم فوا د النمو القتصادي والرخاا والتنمية ال

احلادية عشرة وثيقة شاملة أخرد حتدد املبادا التوجيهياة للنهاور ومتثل اخلطة اخلمسية  -8
 إلقوق اإلنسان على الصعيد الوطت واسةاتيجيات التنفيذ  ات الصلة.

مااان ت اال املنااال وماان الماااوار   واكسااتان ماان بااني أكثاار عشااارة بلاادان ح العااا  تضاارراا  -9
ا واطارهاا ٢٠١٢ام ملنااال لعاااملتعلقااة بت اال الطبيعيااة النا ااة عنااق. واإل ااافة اىل السياسااة الوطنيااة ا

ين شااا ايلاس الباكساتاقانون ت ل املنال، الذي جيري ألوجباق ان ٢٠١٧التنفيذي، اعُتمد ح عام 
حلمومة املنال. وأطلقت لت ل ا لت ل املنال، وا يئة الباكستانية لت ل املنال، والصندوق الباكستاين

 بلاااد خاااالاعىن ب ااار  ماااا يزياااد عااان ملياااون شاااجرة ح ال"بااارانمج اكساااتان األخضااار" الاااذي ساااي
ذ خطاااإل وخى تنفياااالسياساااة الوطنياااة لألحاااراة الاااي تتااا السااانوات اخلماااس املقبلاااة. وُو اااعت أيضااااا 

الا بيعااة، فضااتشااجل واسااعة النطاااق، وخطااإل للحااد ماان ازالااة ال اااات والتشااجي. علااى حفاا  الط
 مس عشرة املقبلة. ة ح السنوات اخلح املا 9ح املا ة اىل  5عن زايدة ال طاا احلرج  من 

وو اااعت احلموماااة سياساااة وطنياااة للصااارح الصاااح ، وسياساااة وطنياااة مليااااه الشااار ، وآلياااة  -١٠
زيااز احلاااق ح علااى تع للتنميااة الن يفااة ماان أجاال دعاام التنميااة الشاااملة للجمياا.. وتعماال احلمومااة أيضاااا 

. وميثاااال املماااار ق اجميااا.منهاااا ان الزدهااااار احلقيقاااا  هاااو الزدهااااار الاااذي يسااااتفيد مناااا التنمياااة اعتقاااااداا 
 ح التنمية. ماا احلقمن م اهر التعاون الدوو من أجل اع القتصادي بني الصني واكستان م هراا 

واإل اااافة اىل النساااااا واألطفاااااا واألشااااخاد  وي اإلعاقاااة واألقليااااات، اُ ااااذ عاااادد ماااان  -١١
وخة املعاات الشاايخ باكسااتاينياساااتية حلمايااة حقااوق املساانني بينهااا انشاااا املركااز الااوطت الالتاادابل الس

لعاصاامة اسااالم اقلاايم ا ودور املساانني ح  ياا. املقاطعااات، واعتماااد مشااروأل قااانون رعايااة املساانني ح
لن اااار ح القااااانون ، وا٢٠١4، وقااااانون املساااانني ح مقاطعااااة خياااارب  تو ااااوا لعااااام ٢٠١3أاد لعااااام 

 ٢٠١4لساند لعاام ، ومشاروأل قاانون رعاياة املسانني ح ا٢٠١3لو ع  للمسنني ح البنجا  لعاام ا
قديااة ن مناااف. ح ايااالس اإلقليميااة  ات الصاالة. وتقاادم مؤسسااة مسااتحقات الشاايخوخة للمااو فني

 3١اىل  ٢٠١٦متوز/يولياااااق  ١للعمااااااا املسااااانني مااااان خاااااالا بااااارامج  تلفاااااة. وخاااااالا الفاااااةة مااااان 
 .خصاا ش 4٠5 4٦٠مليون روبية لفا دة  ١٧ 9٢١.٧، ُصرح ما وموعق ٢٠١٧آ ار/مار  

وللمااارة األوىل علاااى اإلطاااالق، حب العاااةاح إلقاااوق م اااايري ا وياااة اجنساااانية وحاااامل   -١٢
يم البياااانت نيااة لتن ااصاافات اجنسااني. وح أحااد األحمااام، أوعاازت احملممااة العليااا اىل ا يئااة الوط

ساااألة ممناقشاااة  ات سااافر مل اااايري ا وياااة اجنساااانية. و ااارياصااادار بطاقاااات هوياااة وطنياااة وجاااواز 
عنياااة الفئاااات اصاااة املم ااايري ا وياااة اجنساااانية ح منتااادايت  تلفاااة بينهاااا جنااة ولاااس الشااايول اخل

س الاااوطت ، وايلااااملهمشاااة ح ايتمااا.، وجناااة ولاااس الشااايول املخصصاااة املعنياااة إلقاااوق اإلنساااان
 العاصمة وتنميتها. للرعاية الجتماعية، وشعبة ادارة 
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ح مشروأل قانون )تعزيز ومحاياة حقاوق( م اايري ا وياة اجنساانية وحاامل   وجيري الن ر حالياا  -١3
 تو اااااوا مبل ااااااا  . وللماااااارة األوىل، خااااااصصت حاااااامومة اقلااااايم خيااااارب ٢٠١٧صاااااااااافات اجنساااااني لعاااااام 

. وتتااوىل نيةجنساااا وياة مان أجال رعاياة م اايري  ٢٠١٦/٢٠١٧ملياون روبياة مان ميزانياة  ٢٠٠ قاادره
 نسانية.و . تدابل عملية حلماية حقوق م ايري ا وية اج املقاطعات األخرد أيضاا 

 (١٢٠و ٧٧و ٧٦توطيد الدميقراطية )التوصيات  -اثلثا   
اىل  ، حاااد  انتقااااا سااالس للسااالطة مااان حموماااة منتخباااة دميقراطيااااا ٢٠١3أاير/ماااايو  ١١ح  -١4

دت ماان توطيااد نزيهااة زاأخاارد. وحضاار النتخاااات مئااات املااراقبني الاادوليني، واعتُااربت انتخاااات حاارة و 
ماااا كات النتخابياااة  اإلصاااالح الدميقراطياااة. وتعزيااازاا للثقافاااة الدميقراطياااة ح البلاااد، جياااري ادخااااا مزياااد مااان
 ت النتخابيااااة حإلصااااالحانيااااة اجياااري تعزيااااز جنااااة اكسااااتان النتخابيااااة. وأنشاااائت اللجنااااة الربملانيااااة املع

 ا اللجنة.ات الي و عتهح حزمة اإلصالح . وتن ر اجمعية الوطنية لباكستان حالياا ٢٠١4متوز/يوليق 

 تعزيز جلنة ابكستان االنتخابية -ألف 
تعاااززت جنااااة اكساااتان النتخابيااااة بسلسااالة ماااان اإلصاااالحات واخلطااااإل. ونااا  التعااااديل  -١5

لنتخابياة صاالحات اعلاى صاالحيات اللجناة. وتقاوم اللجناة  دخااا اإل الدستوري الثاين والعشرين
  امان حصاوا ح أيضاا  الالزمة لتشجي. املرأة على التنافس ح النتخاات العامة. وجنحت اللجنة

 لسياسية.اح املا ة من املرشحني على قوا م  ي. األحزا   5املرأة على حصة قدرها 
إليايف يتساىن جميا. املاواطنني ةارساة  انتخابياة أكثار لاولا  ومن أجل التوصل اىل عملياة -١٦

ياف النااخبني ينهاا تثقمن املبادرات ب حقهم ح التصويت، أطلقت جنة اكستان النتخابية عدداا 
اا ركة النسااابشااأن اشااراك اجمياا.، ل سااايما علااى مسااتود القواعااد الشاااعبية،  اادح  اامان مشااا

ات املو وعة التوجيه ية النتخاات الحتادية؛ ومراجعةواألشخاد  وي اإلعاقة؛ وانشاا أكادمي
تو يااف و اجانس؛  ملاو ف  القاةاأل،  اماانا لتسااجيل النتاا ج ح الساتمارات مصانفة إلسااب ناوأل
الناااخبني  بااني عاادد مزيااد ماان النساااا ح جنااة اكسااتان النتخابيااة؛ واحلااد ماان الفجااوات القا مااة

تشاااجي. و انتخابياااة علاااى مساااتود املقاطعاااات، جناااة تثقياااف  ١٢4وعااادد الناخباااات مااان خاااالا 
ألوىل؛ ا للمارة النساا واألشخاد  وي اإلعاقاة والشابا   ال املساجلني علاى التساجيل كنااخبني
انون كاااا  ٧ ح وتوعيااااة ايتمعااااات احملليااااة بواجااااب التصااااويت؛ والحتفاااااا بيااااوم الناخااااب الااااوطت

 اادح  لقااةاألامسااح ملراكااز  األوا/ديساامرب؛ وعقااد جلسااات توعيااة املسااا ل اجنسااانية واجااراا
  مان اممانية وصوا األشخاد  وي اإلعاقة اليها.

 انتخاابت احلكومات احمللية -ابء 
املقاطعاات  اوأل احلمام احمللا  مان املركاز اىل من أجل تعزيز الدميقراطياة التشااركية، نُقال مو  -١٧

الااااي  لاااافأ ١4٠ة ملااااادماااا. ا وُأسااااندت مسااااؤولية اجااااراا النتخاااااات اىل جنااااة النتخاااااات متاشااااياا 
 مملت مااؤخراا . واسااتُ ٢٠١٠أُدرجاات ح دسااتور اكسااتان ماان خااالا التعااديل الثااامن عشاار لعااام 

ن اام احلوكماة  . ومم انعملية اجاراا انتخااات احلموماات احمللياة ح  يا. املقاطعاات الباكساتانية
 احمللية فئات واسعة من اجمهور على مستود القاعدة الشعبية.



A/HRC/WG.6/28/PAK/1 

GE.17-15289 6 

 44و 43و 4٢و ١٦يااااز مؤسسااااات حقااااوق اإلنسااااان )التوصاااايات تعز  -رابعا   
 (٥٥و ٥٢و ٥١و 49و 48و 4٧و 4٦و 4٥و

 أنشااأت احلمومااة آليااات مؤسسااية شاااملة ماان أجاال  اامان تنفيااذ القااوانني والسياسااات، -١8
 سية.وا ا  اجرااات ملموسة  دح تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األسا

 وزارة حقوق اإلنسان -ألف 
، ُحوِ ا فرأل حقاوق اإلنساان التااب. لاوزارة القاانون والعادا اىل ٢٠١5ح تشرين الثاين/نوفمرب  -١9

عة وأربعاااة حيات واساااوزارة  ااادح تعمااايم مراعااااة حقاااوق اإلنساااان ح البلاااد. واتااات  اااذه الاااوزارة صاااال
، ٢٠١٦-٢٠١٢مليااون روبيااة خااالا الفااةة  ١ ٠٦4.9١مماتااب اقليميااة. وخصاا   ااا مبلاا  قاادره 

عدة مليااااااون روبيااااااة. ولاااااادد الااااااوزارة خااااااإل اتصاااااااا للمسااااااا 8٦١.84دم منهااااااا حاااااا  ا ن اسااااااتخ
كثاار هااذا اخلااإل أ ( يقاادم املشااورة القانونيااة بشااأن انتهاكااات حقااوق اإلنسااان. وتلقااى١٠99 )رقمااق
 رات املعنياة إلثااا حالاة أحيلات اىل اإلدا ٢ ٦48اتصااا خاالا السانة املا اية، بينهاا  ٢5 ٠٠٠ من

)لتقاااادا  حملتجاااازاتادارة صااااندوق النساااااا احملرومااااات وا وىل الااااوزارة أيضاااااا عاااان ساااابيل انتصاااااح. وتتاااا
سااااعدة املاليااااة قااادا املاملسااااعدة املالياااة والقانونياااة للنسااااا(، وصااااندوق الدياااة واألرر والضااامان )لت

ماليااني  5.8زياا. جاارد تو حقااوق اإلنسااان والصااندوق الاادا ر ) للماادانني( وصااندوق اإل اثااة ح واااا
 ألخلة(.اية من  حااي انتهاكات حقوق اإلنسان ح السنوات الثال   ح 459روبية على 

 املقاطعاتإدارات حقوق االنسان يف  -ابء 
لماااال مقاطعااااة ادارة مسااااتقلة تعااااىن إلقااااوق اإلنسااااان و يفتهااااا التنساااايق ماااا. مؤسسااااات  -٢٠

 ااا. و إلنساااان، القطاااعني العاااام واخلااااد ومااا. من ماااات ايتمااا. املاادين مااان أجااال تعزياااز حقاااوق ا
تعلقاااة ااات املعلومااات، واعااداد تقاااارير عاان عمليااات تقصااا  احلقااا ق بشااأن الشاااماود والدعااامل

ن علاى ق اإلنسااانتهاكات حقوق اإلنسان واجراا عمليات تفتايش وزايرات. وهنااك جاان حلقاو 
 مستود األقاليم ميمنها تلق  الشماود ورصد حالة حقوق اإلنسان.

 حبقوق اإلنسان اللجنتان الربملانيتان املعنيتان -جيم 
متثاال جنتااا حقااوق اإلنسااان ح ولااس الشاايول واجمعيااة الوطنيااة آليااة مراقبااة للسياسااات  -٢١

هاكاااات لقاااة انتالعاماااة، وقاااد ُعهاااد اليهماااا برصاااد حالاااة حقاااوق اإلنساااان، وتلقااا  الشاااماود املتع
ح  ياا أساسااا راا حقاااوق اإلنساااان، واجاااراا التحقيقاااات وتقااادا التوصااايات. وقاااد أدت اللجنتاااان دو 

 تيسل اعتماد قوانني  تلفة تتعلق إلقوق اإلنسان.

 خالاي حقوق اإلنسان يف احملاكم -دال 
، جاارد تعزيااز وليااة خااالاي حقااوق اإلنسااان وُزودت ألزيااد ماان املااو فني ٢٠١3ح عااام  -٢٢

اساااية. قاااوق األسلتاااوفل سااابيل انتصااااح ساااري. و ااال مملاااف ح القضاااااي املتعلقاااة انتهاكاااات احل
لياا مان محمماة العاىل  لك، أُنشئ جنام منفصال ح خلياة حقاوق اإلنساان التابعاة للواإل افة 

 أجل التصدي لنتهاكات حقوق الباكستانيني ح اخلارة.
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 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -هاء 
، ٢٠١٢أنشاائت جنااة وطنيااة حلقااوق اإلنسااان ألوجااب قااانون صااادر عاان الربملااان ح عااام  -٢3

ضاااا ية العلياااا، . ور يساااها قاااار ساااابق ح السااالطة الق٢٠١5 أاير/ماااايو وبااادأت اللجناااة عملهاااا ح
إلدارة خلا اعة لاوتضم تسعة أعضاا، أي عضو واحد عن كل مقاطعة، وعضو عن املنااطق القبلياة ا

نيااة املعنيااة جنااة الوطالحتاديااة، وعضااو عاان العاصاامة اسااالم أاد، وعضااو ميثاال األقليااات. ور اايس الل
اجارااات  ا ا اا  انة إلمم منصبق. وقد أعطيت اللجنة صاالحيات تتايح بو . املرأة عضو ح اللج

حية اجاراا للجناة صاالاتلقا ية ح  ي. حالت انتهاكاات حقاوق اإلنساان ح البلاد. وميانح القاانون 
 كستان.التحرايت والتحقيقات فيما يتعلق انتهاك حقوق اإلنسان ح أي ممان ح ا

اللجنااة السااتقاللية املاليااة. وأقاارت احلمومااة منحااة ا ااافية  ملبااادا اريااس، تتمتاا. ووفقاااا  -٢4
ى ان. وعااالوة علاامليااون روبيااة إلنشاااا صااندوق اللجنااة الوطنيااة حلقااوق اإلنساا ١٠٠للجنااة قاادرها 

لشااماود اىل و يفااة. وُو ااعت، اإل ااافة اىل  لااك، قواعااد تقاادا ا ١٧١  لااك، أنشاائت أيضاااا 
. ود والفصاال فيهااارااات املتعلقااة بتقياايم الشااما، وهاا  تبااني التفصاايل اإلجاا٢٠١5اللجنااة لعااام 

ا، أنشاأت يل املثااعلى انشاا جاان اقليمياة حلقاوق اإلنساان. فعلاى ساب وتعمف املقاطعات أيضاا 
 .٢٠١3حمومة السند جنة حلقوق اإلنسان عام 

 اللجان الوطنية واإلاليمية املعنية بوضع املرأة -واو 
بو اااا. املاااارأة ومنحاااات السااااتقالا املاااااو واإلداري  جاااارد تعزيااااز اللجنااااة الوطنيااااة املعنيااااة -٢5

يااة اللجنااة اسااتعرار . وتشاامل ول٢٠١٢ألوجااب قااانون اللجنااة الوطنيااة املعنيااة بو اا. املاارأة لعااام 
 ة. وخااالا الساانةوق املاارأا ليااات التشااريعية والسياساااتية واملؤسسااية واإلداريااة املنشااأة حلمايااة حقاا

عاات الساند ملياون روبياة. وأنشاأت مقاط 45دره ، ُخص  للجنة مبل  قا٢٠١٧-٢٠١٦املالية 
قاااانون جناااة   مشاااروألح معنياااة بو ااا. املااارأة. وجياااري الن ااار أيضااااا  والبنجاااا  وخيااارب  تو اااوا جااااانا 

يق وزاري مشةك باني . واإل افة اىل  لك، ُشمل فر ٢٠١٧بلوشستان املعنية بو . املرأة، لعام 
 نهاااور املاااارأة حعنياااة الملااارأة، وأمنااااا اإلدارات املاملقاطعاااات يضااام الاااوزراا املعنياااني النهااااور ا

  جيتما. ويتفاق نساان، كااملقاطعات، ور يس اللجنة الوطنية املعنياة بو ا. املارأة، ووزارة حقاوق اإل
 اتنا الدولية.. التزامعلى األولوايت الر يسية املتعلقة املساواة بني اجنسني، ألا يتماشى م

 اللجنة الوطنية حلقوق األطفال -زاي 
تعمال اللجناة الوطنياة املعنياة برفااه الطفال وىااوه علاى تنسايق ورصاد وتيسال تنفياذ اتفاقيااة  -٢٦

ألطفااااااا، احقاااااوق الطفااااال. وأقااااارت اجمعياااااة الوطنياااااة مشاااااروأل قاااااانون اللجناااااة الوطنياااااة حلقاااااوق 
 . وادح اللجنة اىل تعزيز حقوق األطفاا ومحايتها ورصدها.٢٠١٧ لعام

 الوطنية لألاليات تعزيز اللجنة  -حاء 
، نُقحااااات اختصاصاااااات اللجناااااة الوطنياااااة لألقلياااااات  ااااادح ٢٠١4متوز/يولياااااق  ١٦ح  -٢٧

جعلهااا أكثاار فعاليااة. وتشاامل التاادابل، ماان بااني أمااور أخاارد، و اا. السياسااة الوطنيااة للااو م بااني 
ت األداين، وبيااان املمارسااات التمييزيااة  ااد األقليااات، و اامان مشاااركة األقليااات ح  ياا. وااال
 احلياة الوطنية، ورد امل ا  لألقليات، وصون أماكن العبادة جمي. طوا ف األقليات ومحايتها.
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 اجمللس الوطين حلقوق األشخاص ذوي اإلعااة -طاء 
أنشئ ايلس الوطت حلقوق األشخاد  وي اإلعاقة  ادح رصاد تنفياذ اتفاقياة حقاوق  -٢8

 إلعاقة.اتعلقة إلقوق األشخاد  وي األشخاد  وي اإلعاقة والقوانني والسياسات امل

 مكاتب أمني املظامل -ايء 
إلاتحة النتصااح للناا .  ١983يعمل ممتب أمني امل ا  )وفاق  حمتسب( منذ عام  -٢9

ني امل اااا  د. وألماااوألماااني امل اااا  مقااار ر يسااا  ح اساااالم أاد ومماتاااب اقليمياااة ح املااادن المااارب 
اا، بيل املثااان والسااند وخياارب  تو ااوا. فعلااى ساامماتااب أخاارد ح مقاطعااات بنجااا  وبلوشساات
نهاااااا م ٢١ 53٠شااااامود، ُفصااااال ح  ٢4 ٦3٧تلقاااااى أماااااني امل اااااا  ح البنجاااااا  ماااااا وموعاااااق 

مود ماااان شاااا ١ ١99. واملثاااال، فصاااال ممتااااب أمااااني امل ااااا  ح خياااارب  تو ااااوا ح ٢٠١٦ عااااام
ات أماني اطععلى صعيدي الحتاد واملق . ويعمل أيضاا ٢٠١٦شمود خالا عام  ١ ٦١٧ أصل

ا ب الحتااادي، ا  الضاار امل ااا  املصاارفية ح اكسااتان، وأمااني م ااا  التااأمني الحتااادي، وأمااني م اا
 وأمني امل ا  الحتادي حلماية املرأة من التحرش ح ممان العمل.

وتعمااال اللجناااة الوطنياااة لشاااؤون الطفااال حتااات اشاااراح أماااني امل اااا  الحتاااادي لباكساااتان  -3٠
ل محاياااة اد مااان أجااااملفو اااني املعنياااني الطفااال ح  يااا. املقاطعاااات األربااا. واساااالم أالاااذي عاااني 

نياااون األطفااااا  اااون املعاحلقاااوق األساساااية لألطفااااا وتاااوفل البيئاااة املؤاتياااة لنماااوهم. ويتمتااا. املفو 
 بصالحية اإلحاطة التلقا ية إلالة األطفاا.

 (٧3و ٦٦توصيتان اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان )ال -خامسا   
بعااد اجااراا مشاااورات موسااعة ماا.  ياا. أصااحا  املصاالحة، ألااا ح  لااك ايتماا. املاادين،  -3١

 .٢٠١٦فرباير أطلقاات اكسااتان خطااة العماال الوطنيااة التارقيااة بشااأن حقااوق اإلنسااان ح شاابا /
مل اجراا. وتش ٦٠نتيجة متوقعة و ١٦وتنطوي اخلطة الشاملة على ستة والت موا يعية تتضمن 

السياسااة  ‘١‘ :ان مااا يلاا ايااالت املوا اايعية السااتة الااي ت طاا   ياا. األبعاااد املتصاالة إلقااوق اإلنساا
ولوايت الر يسية ح واا تنفيذ األ‘ 3‘و ؛الوصوا اىل العدالة‘ ٢‘العامة، واإلصالحات القانونية؛ و

ات انشااا املؤسسا‘ 5‘تنفيذ املعاهدات الدولية/معاهادات األمام املتحادة؛ و‘ 4‘حقوق اإلنسان؛ و
 ا.و . آلية لتنفيذ خطة العمل ورصده‘ ٦‘الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها؛ و

وتتاوخى خطااة العماال أنشااطة علااى صاعيدي الحتاااد واملقاطعااات، التعاااون ماا. الااوزارات  -3٢
ملياون روبياة لادعم تنفياذ خطاة العمال، وهاو  ٧5٠الحتادية واإلدارات اإلقليمية. وخصا  مبلا  

 ٢5٠مليون روبية للتثقيف واإلرشاد والتوعية والتصاا ح واا حقوق اإلنسان، و 4٠٠يشمل 
مليااون روبيااة لصااندوق ا بااات الااذي يقاادم  ١٠٠مليااون روبيااة إلنشاااا معهااد حلقااوق اإلنسااان، و

املساااعدة القانونيااة ايانيااة للفقااراا  ااحااي انتهاكااات حقااوق اإلنسااان. وتتااوىل فرقااة عماال وطنيااة 
الحتادي حلقوق اإلنسان، تضم ةثلني للوزارات الحتادية واإلدارات اإلقليمية املعنية  بر سة الوزير

الشااؤون القانونيااة/حقوق اإلنسااان، اإلشااراح علااى تنفيااذ خطااة العماال ورصااده. وسااتؤدي خطااة 
ح حتديااااد توجهنااااا السااااةاتيج  وأولوايتنااااا األساسااااية، وتااااوا م تاااادخالتنا ماااا.  حمااااورايا  العماااال دوراا 

 تنا الوطنية والدولية.التزاما



A/HRC/WG.6/28/PAK/1 

9 GE.17-15289 

 وو اااعت وزارة حقاااوق اإلنساااان مشاااروأل اطاااار سياسااااا وطااات لتعزياااز حقاااوق اإلنساااان -33
ُعماام املشااروأل و قليماا . ومحايتهااا بعااد النتهاااا ماان العمليااة التشاااورية علااى املسااتود الحتااادي واإل

لاى ولاس ق عل عر اعلى الوزارات/الشُّعب إلجراا املشاورات/تقدا اإلسهامات بشمل  ا   قب
تعلقاااة إلقاااوق يمياااة املصاااوغ الساااةاتيجيات اإلقل الاااوزراا الحتاااادي للموافقاااة علياااق. وجياااري أيضااااا 
 اإلنسان التعاون م. احلمومات ح املقاطعات.

تعزيااز التعاااون الاادوي وتنفيااا التزامااات ابكسااتان الدوليااة يف جمااال حقااوق  -سادسا   
 (٧٧و ٧٠و ٦٢و ٥٠و ١8و ١٧اإلنسان )التوصيات 

صاادقت اكسااتان علااى سااب. معاهاادات دوليااة أساسااية وبروتوكااولني اختياااريني ح واااا  -34
اقيااة اري لتفحقااوق اإلنسااان وهاا  تواصاال تنفيااذها. وصاادقت اكسااتان علااى الربوتوكااوا الختياا

. ٢٠١٦ /نوفمربحقااوق الطفاال بشااأن اشااةاك األطفاااا ح املنازعااات املساالحة، ح تشاارين الثاااين
 ح، أنشاااأتتنفياااذ هاااذه الصاااموك علاااى  يااا. املساااتوايت. ولتحقياااق هاااذا ا اااد ونااان نركاااز علاااى

متثااا  اذه علاى ال احلمومة خالاي لتنفيذ املعاهدات على صعيدي الحتاد واملقاطعات لإلشراح
ماااات دياااة وحمو الصاااموك الدولياااة. وُو ااا. كتياااب تااادريس لبنااااا قااادرات مساااؤوو احلموماااة الحتا

لقااات ن أرباا. حوق اإلنسااان املصاادق عليهااا. وُعقاادت حاا  ا املقاطعااات يتناااوا اتفاقيااات حقاا
 عمل تدريبية.

وتواصل اكستان تقدا تقارير منت ماة اىل هيئاات املعاهادات  ات الصالة بشاأن تنفياذ  -35
ن اتفاقيااة امس بشااأهااذه التفاقيااات. وح ا ونااة األخاالة، اسااُتعرر تقرياار اكسااتان الاادوري اخلاا

الايف والعشارين اىل الث (، والتقرير الدوري اجام. للتقارير احلادي٢٠١٦حقوق الطفل )أاير/مايو 
 العنصااااااري والعشاااااارين بشااااااأن تنفيااااااذ التفاقيااااااة الدوليااااااة للقضاااااااا علااااااى  ياااااا. أشااااااماا التمييااااااز

 )نيساااااااان/ (، والتقاااااااارير األوليااااااة املتعلقاااااااة اتفاقياااااااة مناهضااااااة التعاااااااذيب٢٠١٦)آ /أ سااااااطس 
 ان/ثقافيااااة )حزياااار وق القتصااااادية والجتماعيااااة وال(، والعهااااد الاااادوو اخلاااااد احلقاااا٢٠١٧ أبرياااال
إل اافة (. وا٢٠١٧ياق ( والعهد الدوو اخلاد احلقوق املدنية والسياسية )متوز/يول٢٠١٧ يونيق

ها وزيار ان، يرأسااىل  لك، جرد تشميل جنة إلصاالم القاوانني، بتوجياق مان ر ايس وزراا اكسات
صااااالم  تلااااف أصااااحا  املصاااالحة  اااادح االقااااانون والعاااادا، وتعقااااد اجتماعااااات منت مااااة ماااا. 

الدساتور وما.  . أحماامما اتمااا  واستعرار القوانني السارية وجعل القوانني األخارد متمشاية متشاياا 
 التزاماتنا الدولية.

وعلااى الصااعيد الاادوو، نواصاال العماال البناااا ماا. آليااات حقااوق اإلنسااان التابعااة لألماام  -3٦
اإلجرااات اخلاصة التابعاة يلاس حقاوق اإلنساان.  م. املتحدة. وتعمل اكستان عن كثب أيضاا 

 ٢9 اىل ١9وزار اكساااااتان  املقااااارر اخلااااااد املعااااات اساااااتقالا القضااااااة واحملاااااامني ح الفاااااةة مااااان 
، والفريق العامل املعت إلالت الختفاا القسري أو  ال الطاوع  ح الفاةة مان ٢٠١٢أاير/مايو 

اد املعت بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت ، واملقرر اخل٢٠١٢أيلوا/سبتمرب  ١٢اىل  ١٠
. وزارت ٢٠١3 مااار  آ ار/ ١3اىل  ١١األساسااية ح سااياق ممافحااة اإلرهااا  ح الفااةة ماان 

. ٢٠١٢حزيران/يونيااق  8اىل  4ح الفااةة ماان  املفو ااة السااامية حلقااوق اإلنسااان اكسااتان أيضاااا 
لي وردتنا وه   سد التزامناا بتعزياز حقاوق وكانت هذه الزايرات مفيدة لنا من حييف التعقيبات ا

من مسااعينا لتعزياز تعاونناا ح وااا حقاوق اإلنساان  اإلنسان ومحايتها. ومتثل هذه الزايرات جزااا 
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أن نوجق دعوات دعاوة اىل كال مان املقارر  م. املفو ية السامية حلقوق اإلنسان. ولقد قرران أيضاا 
لم  وتموين اجمعياات، واملقارر اخلااد املعات احلاق ح اخلاد املعت احلق ح حرية التجم. الس

 ال ذاا، لزايرة اكستان ح تواريخ تناسب الطرفني.

 ٦4و ٦3والتاادريب والتوعيااة )التوصاايات ثقيااف حقااوق اإلنسااان يف الت -سابعا   
 (١٥٢و 9٧و 94و ٦9و ٦٥و

ح تعزيااز احااةام  هاماااا  يااؤدي التثقيااف والتاادريب والتوعيااة ح واااا حقااوق اإلنسااان دوراا  -3٧
صري، إلنشاا مليون روبيق، وبشمل ح ٢5٠حقوق اإلنسان ومراعااا. وقد ُخص  مبل  قدره 

هاادح اىل قادرات وياملعهاد الاوطت حلقاوق اإلنساان. وهاو معهاد يعاىن التادريب والبحايف وبنااا ال
، وح دجاق اخلصاو و بناا قدرات اجهات املساؤولة العاملاة ح وااا محاياة حقاوق اإلنساان، علاى 
 اإلعماا التدرجي  حلقوق اإلنسان بصفة عامة. وهذه املؤسسة قيد اإلنشاا.

وبدأت وزارة حقوق اإلنسان محلة توعية عامة تتناوا التثقيف واإلرشاد ح واا حقاوق  -38
ا عقاد حلقاات ، مان خاال٢٠١٦اإلنساان، ح اطاار خطاة العمال املتعلقاة إلقاوق اإلنساان لعاام 

 . وح هذا الصدد، حب ال طالأل األنشطة التالية:دراسية ومحالت اعالمية
  ٢٠١٦-٢٠١5حلقااااة دراسااااية ح جامعااااات  تلفااااة خااااالا الفااااةة  ٦٠تن اااايم 

 ؛٢٠١٧-٢٠١٦والفةة 
  شاااأن بوماااو ف  احملااااكم عمااال لبنااااا قااادرات املااادعني العاااامني  ةحلقااا ١٢عقاااد

 ؛حقوق املرأة
 ة، باكساااتانيتن ااايم محلاااة توعياااة عاماااة ماااداا ثالثاااة أايم تشااامل شااابمة اإل اعاااة ال

 ؛اهلإل كاا الوع  بني عامة اجموتلفزيون اكستان، وحمطة اي ا ح 
 بوعاااة مااان اطاااالق محلاااة توعياااة عاماااة ماااداا ساااتة أايم علاااى وساااا إل اإلعاااالم املط

 ؛الانت إلجم نصف صفحة أو رب. صفحةخالا نشر اع
   ات صااااالة بقضاااااااي حقاااااوق اإلنساااااان كااااا  تساااااتخدم ح اإلعاااااالم و ااااا. ماااااواد

 ؛، كجزا من برانمج التوعية العامةوالتثقيف ووسا ل التصاا
 (  والياااوم ٢٠الحتفااااا بياااوم الطفااال العاااامل )الااادوو حلقاااوق  تشااارين الثااااين/نوفمرب

ل ر/مار ( بشامآ ا 8كانون األوا/ديسمرب( واليوم الدوو للمرأة )  ١٠اإلنسان )
 ؛ ية توعية عامة اجمهورمنت م ب

  فااا  كااالت انادراة التثقيااف ح واااا حقااوق اإلنسااان ح املؤسسااات التدريبيااة لو
 ية.األكادمي ح  ي. املؤسسات القانون واجهاز القضا  ، واعتماده تدرجيياا 
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 احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية -اثمنا   
 ٥٧أهاادامن التنميااة املسااتدامة )التوصااايات  - تنفيااا األهاادامن اإلةاليااة لأللفيااة -ألف 

 (١٦٢و ١٦١و ١4٢و
، أصاااابحت اكسااااتان أوا بلاااااد ح العااااا  تصاااادر  عيتاااااق ٢٠١٦شاااابا /فرباير  ١9ح  -39

ماس الادعم السياسا  خطة تنمياة وطنياة، ماا يع ٢٠3٠اعتماد خطة عام  الوطنية اإل األ قراراا 
ة وأنشااائت أمانااا ح التنمياااة املساااتدامة.مااا. أهااادا ٢٠٢5الواسااا.  اااا. وتتماشاااى ركاااا ز رعياااة عاااام 

اح التنمياااة نياااة ألهااادأهاااداح التنمياااة املساااتدامة ح اجمعياااة الوطنياااة كماااا أنشااائت فرقاااة عمااال برملا
 املستدامة تعىن بضمان ادراة هذه األهداح ح السياسات والقوانني.

 ١3٥و ١3١و 88و 83و ٧٢و ٦8و 3٦احلااااااااق يف التعلاااااااايم )التوصاااااااايات  -ابء 
 ١48و ١4٧و ١4٦و ١4٥و ١44و ١43و ١4٢و ١4١و ١4٠و
 (١٥3و ١٥٠و ١49و

ألااااف ماااان الدسااااتور علااااى أن تااااوفل التعلاااايم اياااااين واإللزاماااا  جمياااا. -٢5املااااادة  تاااان  -4٠
وساااانت  األطفاااااا الااااذين تااااةاوم أعمااااارهم بااااني اخلامسااااة والسادسااااة عشاااارة هااااو حااااق أساساااا .

بتحقيااااق  واكساااتان ملتزماااةألاااف. -٢5ت تشاااريعات لضااامان تنفيااااذ املاااادة حموماااات املقاطعاااا
كماااا  يااا. ااا شاار  بضاامان اساااتيف أهااداح التنميااة املساااتدامة املتعلقااة التعلاايم، وملتزماااة أيضاااا 

أطلقات احلموماة و . ٢٠3٠م الفتيات والفتيان للتعليم البتدا   والثاانوي ايااين واجياد إللاوا عاا
 من املبادرات: كبلاا   عدداا  املقاطعاتالحتادية وحمومات 

 يااااة عقااااب دت وزارة التعلاااايم الحتااااادي والتاااادريب املهاااات خطااااة العماااال الوطنأعاااا
 نالتعااااو  مشااااورات موساااعة مااا. ادارات التعلااايم ح املقاطعات/املنااااطق، وبفضااال

 ؛التقت م. اليونسمو واليونيسيف
  منااذ  توسااإل ساانوايا ح املا ااة ح امل ١٧.5تزيااد ميزانيااة التعلاايم ح اكسااتان بنساابة

ولر ح دبالياني  3,5فت هاذه امليزانياة ا  ارتفعات مان . وقد تضاع٢٠١٠عام 
. ٢٠١٧-٢٠١٦بالياااااااااني دولر ح الفاااااااااةة  ٧.5اىل  ٢٠١١-٢٠١٠الفاااااااااةة 

اااا للتعلاايم ح املا ااة ماان ميزانيا ٢4ح املا ااة اىل  ١٧ماان  املقاطعاااتوخصصاات 
 ؛٢٠١٧-٢٠١٦ح الفةة 

 نمياااة نياااة للتالوط فتحااات مااادار  التعلااايم األساسااا  ح ايتمعاااات احمللياااة واللجناااة
ة ح لنا ية والاوعر ناطق األف مدرسة فرعية لتوفل التعليم ح امل ٢٠البشرية حواو 

 ؛اكستان
  يهااادح بااارانمج "وسااايلة التعلااايم" اىل تشاااجي. األسااار املساااتفيدة مااان بااارانمج بن ااال

ساانة، علااى  ١٢اىل  5لاادعم الاادخل والااي لااديها أطفاااا  اامن الفئااة العمريااة ماان 
مااااادار  التعلااااايم البتااااادا   مقابااااال   ااااال امللتحقاااااني املااااادار  اىلارسااااااا أطفا اااااا 

روبياة عان كال شاهر تادف.  ٢5٠ حتويالت نقدية. ويشمل  لاك حتويال مبلا  قادره
روبياااة عااان كااال طفااال( جميااا. أطفااااا األسااارة املساااتفيدة مااان الفئاااة  ٧5٠) فصااالياا 
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ة التمااادر  املشاااةكة املتعلقااامقابااال المتثااااا ملساااؤولياام  اا عامااا ١٢اىل  5العمرياااة 
ح املا ااااة كاااال فصاااال. وحاااا  ا ن، حب  ٧٠وبضاااامان نساااابة حضااااور ل تقاااال عاااان 

نح بليااون روبيااة كماا ٢,9مليااون طفاال ودفاا. مااا وموعااق  ١,3تسااجيل مااا يزيااد عاان 
 ؛ح اطار برانمج وسيلة التعليم

  سا م قمدرسة شريمة ون ام  ٦ 5٠٠تدير مؤسسة بنجا  التعليمية شبمة من
 ؛دراسية للطال  ح املدار  اخلاصةلوانية لتقدا املنح ا

  حوزأل بااااارانمج اصاااااالم قطااااااأل التعلااااايم  ٢٠١4-٢٠١3خاااااالا السااااانة املالياااااة 
قليماااا ا ١٦ح فتاااة  4١١ ٠٠٠بليااون روبيااة علااى  ١.5قيمتهااا  البنجااا  منحاااا 

 ؛من مقاطعة البنجا 
  الياااااااة ، وزأل اقلااااااايم خيااااااارب  تو اااااااوا مباااااااال  م٢٠١٦-٢٠١5ح السااااااانة املالياااااااة

 وااانا  بليون روبياة ٢.٠5طالبة. ووزعت كتب مدرسية قيمتها  4٦5 ٠٠٠ على
تان . وحصاالت طالبااات ح مقاااطعي تور ااار وكوهيسااطالباااا  5 4١5 ٦٦٢علااى 

ملتوسااطة اح املاارحلتني  طالباااا  ١ ٢٢٦علااى ثالثااة آلح منحااة دراسااية. وحصاال 
 ؛على منح مؤسسة ستوري دا  تو واوالثانوية 

  مرفااااق   5 ٠٠٠قاعااااة دراساااية ووفاااارت حاااواو  3 5٠٠شااايدت مقاطعااااة الساااند
ياااني  مال ٧,5 كاناات منعدمااة ح ماادار   تلفااة. ووزعاات حمومااة السااند أيضاااا 
 4٢٠ ٠٠٠لااا  كتااا  مدرساا  للصاافوح األوا اىل الثاااين عشاار وقاادمت منحاااا 

 روبياااااااة ٢ 5٠٠روبيااااااة اىل  ١ ٠٠٠فتاااااااة بعااااااد أن رفعااااااات مبلاااااا  املنحااااااة مااااااان 
 ؛للفتياتروبية النسبة  3 5٠٠اىل  ٢ 4٠٠ ومن

  لناقصة ملرافق ااأعادت ادارة التعليم ح بلوشستان تشييد مرافق تعليمية وأ افت
 ؛ةلةكيز فقإل على بناا مدار  جديدمن ا ح املدار  القا مة بدلا 

  وم ويقااااا ٢٠٠٦يراجااااا. ايلاااااس الاااااوطت للمنااااااهج الدراساااااية الاااااي و اااااعت عاااااام
حقاااوق و نهاااا التساااامح بتحاااديثها مااان خاااالا ادراة موا اااي. شااااملة ح املنااااهج م

عاااات ت املقاطاإلنساااان والةبياااة املدنياااة والدميقراطياااة وماااا اىل  لاااك. وقاااد أدخلااا
ساتعرر ثااا، تُ تعديالت على املنااهج الاواردة ح كتبهاا املدرساية. فعلاى سابيل امل

ثقياف ينها التوبشامل منهجا  بتضام املناهج الدراسية ح البنجا  وتنقح تلقا يااا 
 ح واا حقوق اإلنسان.

 (١٦3احلق يف السك  الاللق )التوصية  -جيم 
ح عدد الوحدات السمنية بسبب تنام  عدد ساما ا.  ما فتئت اكستان تواجق نقصاا  -4١

ح و حتادياااة وكخطاااوة أولياااة، ُحااادد هااادح ملؤسساااة متويااال بنااااا املسااااكن ولسااالطات اإلسااامان ال
د ل احملااااادو املقاطعاااااات يتمثااااال ح بنااااااا شاااااقق  ات أساااااعار معقولاااااة لفا ااااادة الفئاااااات  ات الااااادخ

 4 4٧٦بناااا ل مشااروعاا  ١8فيااذ واملتوسااإل. وحاا  ا ن، باادأت ساالطات اإلساامان اإلقليميااة بتن
 .وحدة سمنية ح أرب. مدن ر يسية، ه  كراتش  ولهور واسالم أاد وبيشاور
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 وأطلقاااات حمومااااة البنجااااا  باااارانمج أشااااياان اإلسااااماين الااااذي يااااوفر املساااااكن للفقااااراا، -4٢
عاااة أرر واألرامااال، والعمااااا، واملااازارعني، بساااعر مااانخف . كوخصصااات حموماااة بلوشساااتان قط

باراة وشاقق األ  خاد الطا فة املسايحية. والعمال جاار ح مشااري. شاقق انساااملخطإل اسماين
انشاااا ماادن   ااافة اىلالعاليااة، ومشاااري. اإلساامان ح جااالوزاي، ومااولزاي، وجلمااا، وهافيليااان، ا
نني. و  تباادأ ة للمااواطىو جيااة ح أقاااليم  تلفااة ماان خياارب  تو ااوا لتااوفل مساااكن اسااعار معقولاا

لتعاونية معيات اقوا م اج مشاري. اإلسمان اخلاصة  ا فحسب، بل أعدت أيضاا  حمومة السند
الااي دماارت  ا ا لااة املسااجلة. وكااان ماان املمماان ان تمااون اإلجنااازات أكاارب بمثاال لااول الفيضاااانت

 .٢٠١٠مليون منزا عام  ٢٠نو 

 (١٦3و ١٢9و ١٢8و 88و ٧4و ٥8احلق يف العمل )التوصيات  -دال 
ماااة ملتزماااة بضااامان العمالاااة الماملاااة واملنتجاااة ب ياااة تعزياااز فااارد العمااال الال اااق ان احلمو  -43

 وح هذا اإلطار:وتنمية املوارد البشرية. 
 خصصاااااات احلمومااااااة مبااااااال  كافيااااااة، ح اطااااااار باااااارانمج تنميااااااة القطاااااااأل العااااااام ،

لتقااااااادم. مااااااان أجااااااال زايدة وتااااااالة التنمياااااااة وا للمقاطعاااااااات وألقااااااال املنااااااااطق ىاااااااواا 
األ مياااة القطاااة البال اااة ألاااف بلياااون روبياااة ح اطاااار بااارانمج تنواملخصصاااات احلاليااا

ايدة ز دي اىل ؤ العام، ه  األعلى على اإلطالق ح اتريخ البلد، ومن شأ ا أن تا
 ؛ح فرد العمل

 ية ق اقتصاادح اطار املمر القتصادي بني الصاني واكساتان، جياري تطاوير منااط
ن اايم فاارد تبل العايش و خاصاة وماادن اقتصاادية جدياادة، مااا ياؤدي اىل تااوفل ساا

 ؛املشاري. لشعب اكستان
  ا ت قيمتهاابل ا قادمت مصاارح متويال املشااري. الصاا لة واملتوساطة احلجام قرو ااا

ك، مليااااون روبيااااة ُتسااااد د اقسااااا  مر ااااة. ونتيجااااة لااااذل 59 93٦ ٠9٢ ٢٢8
 ؛من هذه القرور شخصاا  3 ٢3١ ٠٢٢اد استف

  طت مصااارح اكساااتان الاااو ح اطاااار  طاااإل روز اااار الاااذي أطلقاااق الااار يس، قااادم
الفقاراا ملادة ن العمال و روبية للعاطلني عا ١٠٠ ٠٠٠متوسطاا يقدر إلواو  مبل اا 

 ؛مخس سنوات
  أل ات القطاا متعلماني ح مؤسسا يو ف الاربانمج الاوطت للتادريب الاداخل  شابااا

 تتاادريبا العااام مقاباال أجاار. وخااالا الساانوات الااثال  املا ااية، عاارر الااربانمج
 ؛شا  85 ٠٠٠من  داخلية على أكثر

  ٢٠١4-٢٠١3قادره مخساة بالياني روبياة خاالا الفاةة  خصصت احلمومة مبل اا 
ركاااز علاااى يح اطاااار  طاااإل القااارور التجارياااة الاااذي أطلقاااق ر ااايس الاااوزراا والاااذي 

ساانة ح  45و ٢١مسااعدة من ماا  املشاااري. الشاابا  الاذين تااةاوم أعمااارهم بااني 
ح اطار هاذا  باليني روبية 8.٢4ها قيمت قر اا  8 ٦٦١بدا أعماا جديدة. وُوزأل 

 ؛يدن القرور للنساا على وجق التحدح املا ة م 5٠الربانمج. وُخص  
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 ا ميثاااال  طااااإل ر اااايس الااااوزراا ملاااانح قاااارور ماااان دون فا اااادة شاااامالا ماااان أشااااما
وبياة ر  ٢١ 99٦تسهيالت التمويل البال  الصا ر. ويبلا  متوساإل حجام القارر 

 ؛ماليني روبية 5,٠4زأل ما وموعق ووُ 
  شاااخ   5٠ ٠٠٠ح اطاااار بااارانمج ر ااايس الاااوزراا لتنمياااة مهاااارات الشااابا ، تلقاااى

 تااادريبشااخ  لل ٢5 ٠٠٠حاا  ا ن التاادريب، و ضاا. دفعااة أخااارد مؤلفااة ماان 
 ؛حالياا 

 ىل لتعلايم ايهدح  طإل تسديد الرسوم اىل توفل التمويل عن طرياق دفا. رساوم ا
 .تقريباا  طالب ١5٠ ٠٠٠اجامعات مباشرة، وهو  طإل استفاد منق 

 (٦٠عمالة إسار الدي  )التوصية  -هاء 
 ل ااااا أي شااامل مااان أشاااماا عمالاااة اساااار الااادين  كاااامالا   ان اكساااتان ملتزماااة التزامااااا  -44
، وح ااران عمالااة ١٠5ورقاام  ٢9الاارق. وقااد صاادقنا علااى اتفاااقيي من مااة العماال الدوليااة رقاام  أو

. ١99٢ين لعااام ام عمالااة اسااار الاادهااو قااانون )ال اااا( ن اا اسااار الاادين بفضاال قااانون قااوي جااداا 
ت لااى الصااعيد الااوطقااوانني ع"ن ااام جااان الرقابااة ح األقاااليم" لتعزيااز انفااا  ال وينشاائ القااانون أيضاااا 

صادي ينهاا للتمن خالا رصد وحتدياد حاالت عمالاة اساار الادين. وسانت  يا. املقاطعاات قوان
 9 ٠٠٠ملثااا، اجريات، علاى سابيل خلطر عمالة اسار الدين وها   اري عملياات تفتايش منت ماة. وأ

لى عمالة أطفاا ح حمضراا أولياا ح اطار قضااي تنطوي ع 85٠وُحر ر  ٢٠١٦عملية تفتيش عام 
 مقاطعة البنجا  لوحدها.

للتصادي لعمالاة  وطنيااا  وو عت وزارة الباكستانيني امل ةباني وتنمياة املاوارد البشارية اطااراا  -45
عمل الوزارة نفا . وتاألطفاا وعمالة اسار الدين يتضمن اجرااات تتعلق بتحسني التشريعات واإل

ت. بعة وااالت طاا  ساا يشاامل خطااة عماال حمااددة زمنياااا  ‘اطااار حلمايااة العمالااة‘علااى و اا.  أيضاااا 
اطااالق "محلااة  ليميااة حوساايدعم املمتااب القطااري ملن مااة العماال الدوليااة الااوزارة وادارة العماال اإلق
 ن.سار الدياعالمية" بشأن مثانية معايل عمل أساسية بينها عمالة األطفاا وعمالة ا

 ١39و ١38و ١3٧و ١3٦و ١3١و 9٢و ٦8احلق يف الصحة )التوصيات  -واو 
 (١٦٢و ١٦١و

بتقادا خادمات صاحية أفضال ملواطنيهاا. وقاد خصصات  اتمااا  ان احلمومة ملتزمة التزاماا  -4٦
 خاااااد علااااى ماااان مواردهااااا لتحسااااني قطاااااأل الصااااحة ماااا. الةكيااااز بوجااااق كباااالاا   زااا املقاطعااااات جاااا

 واألطفاا. النساا
  يااااااة اىل حتقيااااااق الت ط ٢٠٢5-٢٠١٦ااااااادح الرعيااااااة الوطنيااااااة الصااااااحية للفااااااةة

الصااااح   الصااااحية الشاااااملة للجمياااا. ح اكسااااتان، وزايدة المفااااااة ح التموياااال
بشااامل  ايااة الصاااحيةالرعيضااامن التشاااارك ح مواجهااة املخااااطر وح تمااااليف  ألااا

 ؛منصف بني السمان
  يركز الاربانمج الصاح  الاوطت لار يس الاوزراا علاى السامان الاذين يعيشاون حتات

مليون شاخ  مان هاذا  ١٠٠خإل الفقر )دولران ح اليوم(. وسيستفيد حواو 
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 3.١فيد منهاااا اقليمااااا حيااايف يسااات ١5الاااربانمج. وبااادأت خااادمات الاااربانمج ح 
 ؛ماليني أسرة تقريباا 

 .للتحصاااني يهااادح تن ااايم األسااارة والرعاياااة الصاااحية األولياااة، والاااربانمج املوسااا ،
ة فااالو  وبااارانمج ممافحاااة املاااالراي، وبااارانمج ممافحاااة السااال، وبااارانمج ممافحااا

 اافة اج تعميم نق  املناعة البشرية/اإليدز، وبرانمج صحة األم والطفل، وبرانم
 المبااااد ح ممافحااااة التهااااا اليااااود اىل امللااااح، وباااارانمج ر اااايس الااااوزراا لتقاااااا و 

 ؛كستان اىل حتسني املؤشرات الصحيةا
  ليااد يشاامللتحسااني اخلاادمات الصااحية لألمهااات واملوا أطلقاات احلمومااة برانواااا 

م وايت ن اااا يااا. الشااارا ح، ل سااايما الفقاااراا والفئاااات احملروماااة علاااى  يااا. مسااات
ى صااوا علااحلاتقاادا الرعايااة الصااحية. وااادح هااذه املبااادرة اىل حتسااني اممانيااة 

 خاااادمات عاليااااة اجااااودة ح واااااا صااااحة األم والطفاااال وعلااااى خاااادمات تن ااااايم
وفااارت و قابلاااة ح ايتمعاااات احمللياااة،  ١٠ ٠٠٠األسااارة، وقاااد دحااات بتااادريب 

لطار ااااة حلااااالت ااملااااوارد الالزمااااة للرعايااااة التوليديااااة ورعايااااة حااااديث  الااااولدة ح ا
ألساسااية مااة للخاادمات امستشاافى/مرفقاا صااحياا، وأاتحاات املااوارد الالز  ٢٧5 ح

وخدمات  صحياا  مرفقاا  55٠ح واا الرعاية التوليدية ورعاية حديث  الولدة ح 
، ومعاادا تن اايم األساارة ح  ياا. املراكااز الصااحية. وقُلاا  معاادا وفيااات الر اا.

لمال  9٢و ٧4ح املا ة، أي من  ١٠وفيات األطفاا دون سن اخلامسة بنسبة 
 ؛على التواو ح األلف 8١و ٦٦اىل ألف مولود 

 حة أدوااااات حموماااااة خيااااارب  تو اااااوا مشااااااري. وبااااارامج  تلفاااااة ح مشاااااروأل الصااااا
 املتماماااااال. وي طاااااا  باااااارانمج "بطاقااااااة صااااااحة كااااااا انصاااااااح"، بتملفااااااة ا اليااااااة

ا ح وا، ألااح املا ااة ماان ساامان خياارب  تو اا 5٠مليااون روبيااة،  5 3٦٢.٢ قاادرها
 ؛مليون أسرة معيشية ١,8 لك 

 ا علاى تقاد وخدمات الصحة اإلجنابياة مان الفئاة ألاف تعمل مراكز رعاية األسرة
نجاا . ساند والبوتعزيز خادمات تن ايم األسارة ح املنااطق احلضارية والريفياة ح ال

 افياا ا ا وو عت حمومة السند خطة تنفيذية حمددة التماليف وخصصت مبل اا 
 يم.مليون روبية لتسري. أنشطة تن يم األسرة ح عشرة أقال 89٠قدره 

 ر معقولةياسة تسعل األدوية لضمان توفل أدوية  ات جودة واسعاُو عت س. 

 (١٦١و ١3٠و ١٢9احلق يف الغااء )التوصيات  -زاي 
متضااافرة لضاامان األماان ال ااذا   ماان خااالا عاادد ماان املبااادرات  تبااذا اكسااتان جهااوداا  -4٧

ألماااااان ات اشااااابم السياساااااتية، بينهاااااا انشاااااا وزارة األمااااان ال اااااذا   الااااوطت والبحاااااو ، واعتماااااد
ة اكساتاين للزراعالاس البالجتماع  وبرامج احلد من الفقار، وتاوفل اإلعااانت الزراعياة، وانشااا اي

مومااااة نشااااأت احلوالبحااااو  لتحقيااااق اإلنتاااااة املسااااتدام ح الزراعااااة ماااان أجاااال األماااان ال ااااذا  . وأ
ىل األمااام نااو اهاا  خطااوة اللجنااة الوطنيااة لألماان ال ااذا   بر سااة ر اايس الااوزراا، و  الحتاديااة أيضاااا 

 لطويل.و . سياسة وطنية لستدامة األمن ال ذا   والتنمية الزراعية ح األجل ا
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مث  ،٢٠١3وانضااامت اكساااتان اىل املباااادرة العاملياااة لتحساااني مساااتود الت ذياااة ح عاااام  -48
مااات نشااأت حمو أنشااأت أمانااة وطنيااة لتحسااني مسااتود الت ذيااة ح شااعبة التخطاايإل والتنميااة. وأ

لتابعاة لماال االتنميااة أماناة لتحسااني مساتود الت ذيااة ح ادارات التخطايإل و  طعاات أيضاااا  يا. املقا
اا التااام مج للقضااعلااى و اا. بااران مقاطعااة. وتعمااف وزارة األماان ال ااذا   الااوطت والبحااو  حالياااا 

  ح األقااليم ن ال اذا على اجوأل التعاون م. برانمج األ ذية العامل  مان أجال حتساني حالاة األما
ت ذياااة الر ااا. ، ُو اااعت وأُقااارت اساااةاتيجية وطنياااة ل٢٠١5املساااتهدفة مااان اكساااتان. وح عاااام 

 وص ار األطفاا بدعم من اليونيسيف.
سااةاتيجيات ت ذويااة متعااددة القطاعااات. وح اطااار  طااإل وو ااعت  ياا. املقاطعااات ا -49

أسارة معيشاية مان  روبية لمال ١ ٠٠٠قدره  البنجا  لدعم ال ذاا، تقدم حمومة البنجا  مبل اا 
 ون فقل مان هاذهتفاد ملياألسر املستحقة لتممينها من تلبية احتياجااا ال ذا ية. وح  ا ن، اس

ثاال الت ذيااة ة الااذي متباارانمج اإلصااالحات الصااحية املتماملاا املساااعدة. وح خياارب  تو ااوا، يُنفااذ
ح بلوشستان، ُشرأل بليون روبية. و  ١4.١١مليون روبية من أصل  ٢٠عنصره الراب. بتملفة قدرها

عاام الت ذيااة" باارانمج د"ح تنفيااذ باارانمج ت ذيااة األم والطفاال ح ساابعة أقاااليم. وح السااند، أُطلااق 
 ية.مليون روب 58٢,٠٠ية" ح ثالثة أقاليم بتملفة قدرها ومشروأل "الزراعة املراعية للت ذ

 8٧و ٧4و 3٦الضااامان االجتمااااعخ والتخفياااف مااا  وطاااأة الفقااار )التوصااايات  -حاء 
 (١٦4و ١٦٠و ١3٥و ١33و ١3٢و ١3١و ١3٠و ١٢9و

منهاا أناق ل ميمان لإلنساان أن يتمتا.  استئصااا الفقار، ادراكااا  ان احلمومة ملتزماة متامااا  -5٠
قار مان تسا. د مان الفن دون تلبياة احتياجاتاق. وتتاألف ورقاة اكساتان الساةاتيجية للحاإلقوقق م

 ركا ز ادح اىل احلد من الفقر. وح هذا السياق:
 سااية الااييضااطل. صااندوق اكسااتان للتخفيااف ماان وطااأة الفقاار باادور املن مااة الر ي 

وم  من ماااة شاااريمة. وهاااو يااادعم الاااربانمج احلمااا ١34تنفاااذ الاااربامج مااان خاااالا 
  مان ية الاتخلللحماية الجتماعية من خالا اتباأل  ج يتيح ألفقر األسر املعيشا

 ار/وآ  ٢٠٠٠ولااااس بلاااادي ح البلااااد. وبااااني عااااام  ١ ٦٠٠الفقاااار ح أكثاااار ماااان 
 ؛قليماا ا ١3٠ بليون روبية ح ١84,94قدره  ، وزأل الصندوق مبل اا ٢٠١٧ مار 

 مقااطعييضطل. برانمج اثردياب لادعم األرايح ألهاام علاى الصاعيد الاوطت وح  
البنجااااا  والسااااند ااااادح اىل التخفيااااف ماااان حاااادة الفقاااار ماااان خااااالا تسااااخل 

 داخاااال اقليماااااا  5٦امماااااانت الساااامان  ااااذا ال اااارر وتنفيااااذ أنشااااطة اىا يااااة ح 
مان ة مليون روبية خالا الفاة  ١3 ١3٧ 99٠املقاطعات. وُخص  مبل  قدره 

 9٢١ 558ُوزأل علااااااى  ٢٠١٦اىل كااااااانون األوا/ديساااااامرب  ٢٠١٦متوز/يوليااااااق 
 ؛نشطاا  مقة اا 

 جاااااا ، حب ح اطاااااار  طاااااإل تاااااوفل اجااااارارات الاااااذي أطلقاااااق الاااااوزير األوا ح البن
 روبياااااة ملااااازارعني ٢٠٠ ٠٠٠جااااارار وقُااااادمت اعااااااانت قااااادرها  ١٠ ٠٠٠ تاااااوفل

مج اا بارانة السند أيضاومزارعات خالا السنوات األرب. املا ية. وأطلقت حموم
 ؛بن ل للجرارات لفا دة املزارعني
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  سااااتخدم ح التخفيااااف ماااان حاااادة الفقاااار، وهااااو يُ  هاماااااا  يااااؤدي ن ااااام الزكاااااة دوراا
اإلعاقة.  شخاد  ويملساعدة احملتاجني واملعوزين والفقراا واأليتام واألرامل واأل

اطق واملناااااملياااااون روبياااااة علاااااى املقاطعاااااات  ٧ 5٧٠.9١٠وقاااااد ُوزأل مبلااااا  قااااادره 
 ؛٢٠١٧ية األخرد ح السنة املالية اإلدار 

 لجتماااع يقاادم بياات املاااا الباكسااتاين مسااادات كباالة  اادح تااوفل الضاامان ا 
، ٢٠١٧ر  اىل آ ار/ماا ٢٠١٦واحلد من الفقر. وخاالا الفاةة مان متوز/يولياق 

ا خااااااال مليااااااون روبياااااة مااااان ٢ ١83قااااادره  وزأل بيااااات املااااااا الباكسااااااتاين مبل ااااااا 
 ؛ ططاتق األساسيةمشاريعق/و 

  هاااو يقااادم ميثااال بااارانمج دعااام األطفااااا أوا بااارانمج للتحويااال النقااادي املشااارو  و
ارهم اوم أعمااحااوافز نقديااة اىل األساار املعنيااة ماان أجاال ارساااا أبنا هااا الااذين تااة 

ي. أنااا البلاد. اقليماا ح   ١3سنة اىل املدار  البتدا ية وي ط   ١٦و 5 بني
 ٢9بلااا  مزأل الاااربانمج ، و ٢٠١٧ياااق اىل آ ار/ماااار  وخاااالا الفاااةة مااان متوز/يول

 ؛مليون روبية
 ة. ويعمااااليتصاااادد باااارانمج بن اااال لاااادعم الاااادخل لفقاااار املاااارأة ح املناااااطق النا ياااا 

لضااعيفة الااربانمج علااى التخفيااف ماان حاادة الصاادمات الااي تتعاارر  ااا الفئااات ا
لفقلة. ا عيشيةويعيد توزي. األمواا من خالا حتويالت نقدية اىل نساا األسر امل

مالياااااني شاااااخ . وزيااااادت  صصاااااات  5,4٢ ويبلااااا  عااااادد املساااااتفيدين حاليااااااا 
 ٢٠١3-٢٠١٢بليااااون روبيااااة ح الساااانة املاليااااة  ٧٠الااااربانمج ماااان امليزانيااااة ماااان 

 اا . وزياااادت أيضاااا٢٠١٧-٢٠١٦بليااااون روبيااااة خااااالا الساااانة املاليااااة  ١١5 اىل
 ٢٠١4-٢٠١3ساااارة ح الساااانة املاليااااة روبيااااة لأل 3 ٠٠٠املنحااااة الفصاااالية ماااان 

 .٢٠١٧-٢٠١٦روبية لألسرة ح السنة املالية  4 834 اىل

 (١٠9اإلدارة الرشيدة )التوصية  -طاء 
بتاوخ  اإلدارة الرشايدة والقضااا علاى الفسااد ح ايتما..  اتماا  ان احلمومة ملتزمة التزاماا  -5١

ف وا ا اا   تلا  ساد وهووميثل ممتب احملاسبة الوطت الوكالة الباكستانية الر يسية ملمافحة الف
 طني ح الفساااد.ة املتااور التاادابل الراميااة اىل القضاااا علااى الفساااد ح القطاااأل العااام وتسااري. حماسااب
ة قات محلاة اعالميا . وأُطلواعتمد املمتب اسةاتيجية من ثالثة حماور ها  التوعياة والوقاياة واإلنفاا
نوات خالا الساجماهل. و لنشر رسالة عامة ه : "قل ل للفساد" على نطاق واس. ح صفوح 

 ات  احملاكم قضية فساد  د أشخاد فاسدين ح ١5٠الثال  املا ية، رف. املمتب أكثر من 
اهن، يساجل املمتاب بلياون روبياة. وح الوقات الار  45الصلة التابعة للممتب ومتمن مان اساةداد 

 ح املا ة. ٧٦نسبة ادانة تبل  
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 احلقوق املدنية والسياسية -اتسعا   
 (٢9و ٢٧احلق يف حرية الرأي والتعبري )التوصيتان  -ألف 

ي هر التزام احلمومة القوي بتعزيز ومحاياة احلاق ح حرياة التعبال والارأي مان خاالا وجاود  -5٢
وات لقا  هاذه القنااقنااة اعالمياة ومئاات الصاحف الااي تتمتا. احلرياة الماملاة. وت ١٠٠أكثار مان 

تقاااود و إلنساااان، تماعياااة وتلاااك املتعلقاااة إلقاااوق اوالصااحف الضاااوا علاااى القضاااااي السياساااية والج
 اسااا.النقاش الوطت حوا القضااي  ات األدية العامة، وه  تنتقد احلمومة وسي

، اعتماد الربملاان قاانون ممافحااة اجرمياة اإللمةونياة ب ياة مناا. ٢٠١٦وح آ /أ ساطس  -53
 ياااا.  . وصااااا تل والاااارأيجاااارا م الفضاااااا اإللمااااةوين ومحايااااة حقااااوق املااااواطنني ح حريااااة التعباااا

جيا املعلوماات ة تمنولو املقاطعات قوانينها اخلاصة احلق ح احلصوا على املعلومات. وبذلت وزار 
ساايما  ةناات، لمتضااافرة ماان أجاال ااتحااة اممانيااة وصااوا الساامان اىل اإلن والتصااالت جهااوداا 

ن ثالثااة كسااتان مااح اساامان املناااطق الريفيااة. وزاد عاادد املشااةكني ح خاادمات النطاااق العااري  
 .٢٠١٧مليوانا عام  4٢اىل  ٢٠١4ماليني عام 

 (١٥٥و ١٢٦و ١٢٥و ١١٢و ٢٧حرية الدي  أو املعتقد )التوصيات  -ابء 
يمفااال دساااتور اكساااتان والقاااوانني األخااارد حرياااة الااادين واملعتقاااد. واكاااد احلمااام الاااذي  -54

بلاد حار ح ايااهرة مواطن ح ال من جديد أن كل ٢٠١4أصدرتق احملممة العليا ح حزيران/يونيق 
 م  ح جاارابدينااق. وح هااذا الصاادد، حمماات حماااكم ممافحااة اإلرهااا  علااى كثاال ماان الضااالعني

  د األقليات الدينية.
وتضمن ا يئة الباكساتانية لتن ايم وساا إل اإلعاالم اإللمةونياة أل ينطاوي أو يشاج. أي  -55

حاااةام   ااامان اخاااذ احلموماااة ساااعياا منهاااا اىلبااارانمج أو اعاااالن علاااى متيياااز أو تطااارح ديااات. وتت
لااذي ميماان مراهيااة ااألداين واحلفاااع علااى الااو م ح ايتماا.، اجاارااات جااادة ملمافحااة خطااا  ال
 اام الصاوت نا، ميثال أن يفض  اىل ادعااات تتعلق التجديف والتمييز الديت. فعلى سبيل املثاا

نجاام للقضااا علاى ديادة جياري تنفياذها ب( مبادرة ج٢٠١5ح البنجا  )القانون التن يم  لعام 
صاادر ح بنجاا  الاستخدام ممربات الصوت أل رار التحري . وين  قانون جنة املراقباة ح ال

ن أي عااإلباالغ  على انشاا جان مراقبة على مساتوي  املقاطعاات واألقااليم مملفاة ٢٠١٦عام 
ات هاااات تعليمااااتو ااااوا، ُوجنشااااا  حتريضاااا   اااال مشااااروأل جيااااري أو يُعتاااازم تنفيااااذه؛ وح خياااارب  

 ١٢٦م دها. وقدللمفو ني ولتشميالت الشرطة بعدم التسامح مطلقاا م. خطا  المراهية وموا
. واُ اذت ٢٠١4كاانون األوا/ديسامرب   ١5شخصااا مناذ  ١4٧وألق  القاب  علاى  أولياا  حمضراا 

 اجرااات صارمة ح مناطق  تلفة من بلوشستان والسند؛
ألماااكن الدينيااة واأل اارحة واملعابااد والمنااا س، ومااا اىل  لااك علااى و ااري صاايانة وحفاا  ا -5٦

نفقاااة احلموماااة. وعاااززت احلموماااة اجااارااات األمااان حاااوا أمااااكن العباااادة جميااا. الطوا اااف تصااادايا 
للتهديدات اإلرهابية. فعلى سبيل املثاا، تعمف شرطة البنجا  بصورة منهجية على تن ايم وتنفياذ 

ؤسسااات الدينيااة. وياان  قااانون أماان املؤسسااات املعر ااة للخطاار عمليااات نشاار عناصاار األماان ح امل
، علاااى انشااااا جاااان استشاااارية لألمااان علاااى مساااتود األقااااليم ٢٠١5ح البنجاااا  الصاااادر ح عاااام 
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 اادح حتديااد املؤسسااات املعر ااة للخطاار ح املقاطعااة. وي طاا  هااذا القااانون أماااكن العبااادة واملواقاا. 
ح الساااند مااان خاااالا جاااان قا ماااة علاااى مساااتوي  األقااااليم الدينياااة األخااارد. وتُباااذا جهاااود ةاثلاااة 

واملقاطعاااات. ورك بااات حموماااة الساااند كااااملات دوا ااار تلفزيونياااة م لقاااة ح  يااا. املعاباااد ا ندوساااية 
احلساسة أل ارار احلماياة. واىل جاناب  لاك، تاوفر ادارات الشاؤون الداخلياة ح املقاطعاات األمان 

 جان األلوان، وعيد الفصح، واجمعة احلزينة، وصالة األحد.لألقليات ح مناسبات  تلفة مثل مهر 

 (١٢٥و ١٢3و ١٢٢تعزيز احلوار والتعاون بني األداين )التوصيات  -جيم 
وأصااابحت  ٢٠١3أُدوااات وزارة الشاااؤون الدينياااة مااا. وزارة الاااو م باااني األداين ح عاااام  -5٧

ملساااالمني اماااال ماااا. ا لااااك ح التعتساااامى وزارة الشااااؤون الدينيااااة والااااو م بااااني األداين. و  يساااااعد 
ياز احلاوار تعز  يضااا ألانفس الةتياب املؤسسا  فحساب، بال يسار  و لهم من األقليات الدينية وفقااا 

لوطنيااة للااو م سياسااة او اا. ال والااو م بااني العقا ااد واألداين علااى املسااتود الشااعس. وجيااري حالياااا 
 بني األداين من أجل تعزيز احلوار والتعاون بني األداين.

عشارة مهرجااانت لألقلياات ح  ومن أجال تعزياز احلاوار والاو م باني األداين، تااُعقد رديااا  -58
كااذلك حمومااة، و اكسااتان. ويشااارك ح هااذه الحتفااالت الدينيااة زعماااا سياساايون، وةثلااون لل

طبوعاااااة مسااااالمون. وحت اااااى هاااااذه املهرجااااااانت بت طياااااة واساااااعة مااااان جاناااااب وساااااا إل اإلعاااااالم امل
ة للمسايحيني الت خاصاى سبيل املثاا، يعقد الر يس و/أو ر ايس الاوزراا اساتقبواإللمةونية. فعل

ح  حتفاالا االر يس  وا ندو  ح مقر اقامتق وُيصدر رسا ل خاصة، ح هذه املناسبات. وقد عقد
ركة ر اايس الااوزراا، ، ألشااا٢٠١٦كااانون األوا/ديساامرب   ٢4مقاار الر سااة ألناساابة عيااد املاايالد ح 

وقبال حلاوا  ملسايحية.اىل جناب ما. الطا فاة ا لدينية، ووزير حقاوق اإلنساان جنبااا ووزير الشؤون ا
 اد للسااالم الااذي، افتااتح وزياار الساامك احلديديااة قطااار عيااد املاايالد اخلاا٢٠١٦عياد املاايالد عااام 

الدينياة ح  حتفاالتسافر ح  ي. أنااا البلاد. و ضار هاؤلا املساؤولون، ح بعا  األحياان، ال
ار راا بعياد األناو  ايس الاوز ر بد وال وردوارا )أماكن العبادة اخلاصة السيخ(. واحتفال المنا س واملعا
 ية.، م. الطا فة ا ندوس٢٠١٧وبعيد األلوان )هوو( عام  ٢٠١5)ديواو( عام 

منهااا احلاجااة املاسااة اىل تعزيااز احلااوار بااني األداين  وشااملت حمومااة اكسااتان، ادراكاااا  -59
 ضام ةثلاني للمسالمنيجنة للو م بني األداين علاى صاعيد األقااليم ت ١٢4على املستود الشعس، 

ؤمتر ثااا، ُعقاد املاسابيل امل واألقليات الدينية. ونُ ِ مت مؤمترات عدة عن الو م بني األداين. فعلاى
 ٢٠لفاةة مان ات" ح االوطت بشأن مو وأل "التعايش ح  ال التناوأل: احلاوار باني األداين والثقافا

ساس زعمااا دينياون ، وشارك فيق ر يس الوزراا ور يس اجمهورية. وأ٢٠١3رباير شبا /ف ٢٢اىل 
علاى  ضااا ملادين أيمسلمون عدة من مات للحوار بني األداين. ويعمل عدد من من مات ايتم. ا

 تعزيز احلوار والو م بني األداين.

 (١١٥و ١١4و ١١١و ٢٠حاالت االختفاء القسري )التوصيات  -دال 
اىل ا اااااا  تااااادابل فعالاااااة ملعاجاااااة مساااااألة الختفااااااا القساااااري، شاااااملت احلموماااااة  ساااااعياا  -٦٠

، جنة للتحقيق ح حالت الختفاا القسري. وُخولات اللجناة ٢٠١٠الحتادية، ح نيسان/أبريل 
صاااالحيات واساااعة، تشااامل صاااالحية تساااجيل حما ااار أولياااة إلاااق مااان يثبااات  ااالوعق ح اختفااااا 

الحيات احضار أي شخ  تشاتبق ح أناق قضا. لحتجااز بص شخ  ما. وتتمت. اللجنة أيضاا 
  ل قانوين من جانب احدد وكالت انفا  القانون/الستخبارات.
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وتُبل ااا  اللجناااة احلاااالت مااان خلياااة حقاااوق اإلنساااان ح احملمماااة العلياااا لباكساااتان، ومااان  -٦١
أسار  ياة ومباشارةا مانلداخلة امن مات ايتم. املادين، واخللياة الوطنياة إلدارة األزماات التابعاة لاوزار 

أو مان تلقااا  اكساتانيةاألشخاد املختفني. وميمن للجنة، بناا على توجياق مان احملمماة العلياا الب
ل اف وزيار ين. وُيمنفسها، فاتح حمضار أوو ح  فار الشارطة املعات ح حاالت األشاخاد املفقاود

نفاا  القاانون اوكاالت  ةثلاني عانالداخلية ح املقاطعة املعنية بتشميل أفرقاة حتقياق مشاةكة تضام 
ساااات كويتاااا جلوعااان وكاااالت الساااتخبارات. وتعقاااد اللجناااة ح اساااالم آاد وكراتشااا  ولهاااور و 

 استماأل ح كل حالة  دح مساعدة أسر األشخاد الذين يُزعم اختفاعهم.
وياارأ  اللجنااة قااار متقاعااد ماان احملممااة العليااا، وتضاام عضااوين، دااا قااار سااابق ح  -٦٢

 ياة الالزماة حتاترد املاللسند العليا ومفتش عام متقاعد من الشارطة. وُزودت اللجناة املاواحمممة ا
تشا  مناذ ل ح كرابند مستقل من وزارة املالية، كماا زودت املاو فني. وأنشائ ممتاب فرعا  يعما

تب. لمافية  ذا املما. ووفرت الوزارات احلمومية  ات الصلة املوارد ٢٠١4تشرين األوا/أكتوبر 
األ موازيااة ح سااات اسااتمتخااذ اللجنااة، بفضاال املااوارد الااي تااوفر  ااا، الةتيبااات الالزمااة لعقااد جلوت

 اسالم أاد ولهور وكراتش .
وتواصاال احلمومااة ا ااا  اجاارااات  ااد اجناااة املتااورطني ح حااالت الختفاااا القسااري.  -٦3

 إلداراتلااااك اومااااا فتئاااات اللجنااااة تسااااتفيد ماااان تعاااااون  ياااا. أصااااحا  املصاااالحة معهااااا ألااااا ح  
نتيجاااة قاااانون. و احلمومياااة علاااى صاااعيدي الحتااااد واملقاطعاااات ووكاااالت الساااتخبارات وانفاااا  ال

 3٠اىل  ٢٠١١قضاية ح الفاةة مان آ ار/ماار   ٢ 4١٦لذلك، متمنات اللجناة مان الفصال ح 
 دايرهااام أعيااادوا اىل شخصااااا  ١ ٧98، ماااا أفضاااى اىل رصاااد حالاااة ٢٠١٦تشااارين الثااااين/نوفمرب 

رهابياااة اا ياااة أو ا ح ساااجون/مراكز احتجااااز او اعاااادة  هيااال باااتهم تتعلاااق اعمااااا جناحتجااازو  أو
 ا أو لعاادم اعتبارهااا قضااية لعاادم املقا اااة بشااأ ٦١8أ لقاات القضااااي املتبقيااة البااال  عااددها  فيمااا

 حالت اختفاا قسري بعد اجراا حتقيق شامل.

 (١١٦و ١٠9إاامة العدل )التوصيتان  -هاء 
ماااااان اإلصااااااالحات القضااااااا ية ماااااان خااااااالا السياسااااااة القضااااااا ية الوطنيااااااة اعُتمااااااد عاااااادد  -٦4
ملماو  ااادح اجاراا واعاد و  3٠٠. وتتضامن السياساة القضاا ية الوطنياة أكثاار مان ٢٠٠9 لعاام

 تقييمااا و  ب رصاداا اىل ادخاا حتسينات نوعية وكمياة علاى تقادا خادمات العدالاة، وهاو أمار يتطلا
جنااة  ، اجتمعااتوخااالا الساانوات اخلمااس املا ااية مسااتمرين لضاامان التنفيااذ الفعاااا واملسااتدام.
ملتعلقاااة  قاماااة مااارة، وانقشااات  تلاااف املساااا ل ا ١9و ااا. السياساااة القضاااا ية الوطنياااة أكثااار مااان 

وارد . أن املااالعاادا، وا ااذت قاارارات هامااة ماان أجاال حتسااني جااودة تقاادا خاادمات العدالااة. وماا
ضااا   ماان هاااز القزايدة  صصااات اجاملاليااة املخصصااة للساالطة القضااا ية معقولااة، تُبااذا جهااود لاا

 مة.لقضااي املةاكح ا ياا امليزانية. وعملية ملا  ي. الو ا ف الشا رة مستمرة، وجيري البت تدرجي
وقااد أنشااأت حمومااة اكسااتان وقفاااا قانونياااا يعاارح بااا "صااندوق تعزيااز الوصااوا اىل العدالااة"  -٦5

القضااا   والقااانوين. وشااملت جنااة القااانون والعاادا للت لااب علااى قيااود امليزانيااة الااي يواجههااا القطاعااان 
 مبل ااا  ٢٠١٦اىل حزيران/يونياق  ٢٠١3جاانا اقليمية للتمماني القاانوين وزعات ح الفاةة مان متوز/يولياق 

ملياون روبياة  5.١4٠أقاليم ح  ي. أناا البلد، اساُتخدم مناق مبلا   ١٠٦مليون روبية ح  ٢١.٢قدره 
ااز مااا وموعااق لتقاادا املساااعدة القانونياا قضااية  59١ة ايانيااة اىل املعااوزين والفقااراا ماان املتقا ااني. وُجهِ 

 قضية تتعلق بنساا. 4٠من خالا اللجان املوجودة ح  ي. أناا البلد، بينها 
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 (١٦٥مكافحة اإلرهاب )التوصية  -واو 
ا حقااوق تتفاق جهاود اكساتان ملمافحااة اإلرهاا  ما. التزاماااا الوطنيااة والدولياة ح واا -٦٦

احليااة. وقاد  ساسا  حاإلنسان. وقتل اإلرهابيون آلح املدنيني األبرايا ما حرمهم مان حقهام األ
سااايما بعاااد   لاااك، ل القضااااا علاااى اإلرهاااا  وعقاااد العااازم علاااى واعيااااا   اعيااااا  ا اااذ بلااادان قاااراراا 

ةاتيجية . واعُتماااادت اساااا٢٠١4تلميااااذ مدرسااااة ح هجااااوم ارهااااا  ح بيشاااااور عااااام  ١5٠ مقتاااال
البلااد.  ياا. أنااااشاااملة تنطااوي علااى تاادابل إلنفااا  القااانون وعلااى عمليااات حمااددة ا اادح ح  

  ليتااا " اار ور اام تااور  جهااات خارجيااة ح التحااري  علااى اإلرهااا  ح اكسااتان، ل تاازاا عم
 عضب" و"رد الفساد" تسفران عن نتا ج مشجعة.

مافحااااة اإلرهااااا . ، ُو ااااعت خطااااة عماااال وطنيااااة مل٢٠١4وح كااااانون األوا/ديساااامرب  -٦٧
ااذت تاادابل ح خطااة العماال الوطنيااة مسااألة التطاا بنااداا  ٢٠وتتناااوا مثانيااة بنااود ماان أصاال  رح. وا ُّ

ورة، ات احمل ااحمااددة، ماان قبياال قااانون ح اار خطااا  المراهيااة، وفاارر رقابااة صااارمة علااى املن ماا
و ا. قااوانني و طارفني، وقاانون منا. اساااة اسااتخدام الفضااا اإللماةوين مان جانااب اإلرهاابيني واملت

 صارمة ملمافحة متويل اإلرها  وتنفيذها.
وأُنشئت ا يئة الوطنية ملمافحة اإلرها  ألوجب قانون ا يئاة الوطنياة ملمافحاة اإلرهاا   -٦8
 تان الوطنيااةماا. سياسااة اكساا  اادح احلااد ماان خطاار اإلرهااا  علااى البلااد. ومتشااياا  ٢٠١3لعااام 

ار وعلااى بيئااة ومااة اىل احلفااع علااى السااتقر ، تسااعى احلم٢٠١8-٢٠١4لألمان الااداخل  للفااةة 
يااال عاااادة  هآمنااة يساااود فيهاااا القاااانون والن اااام. وتااان  هاااذه السياساااة علاااى خااادمات تعاااوي  وا

دييف درات وحتااعلااى بناااا القاا . وتعماال أيضاااا لضااحااي اإلرهااا ، ل ساايما أشااد األشااخاد  ااعفاا 
  ي. ركا ز ن ام العدالة اجنا ية.

 ئات الضعيفةحقوق األفراد والف -عاشرا   
 ٥١و 4١و 4٠و 3٦و 3٥و ٢٦و ٢٥و ٢3و ٢١حقوق املرأة )التوصايات  -ألف 

 9١و 9٠و 89و 88و 8٦و 8٥و 84و 83و 8٢و ٦٧و ٦١و ٥3و
 (١٠٧و ١٠٥و ٠3١و ١٠٢و 9٦و 9٥و 93و 9٢و

ومحايتهااااا ماااان خااااالا تعزيااااز متمينهااااا القتصااااادي  تلتاااازم احلمومااااة بتعزيااااز حقااااوق املاااارأة -٦9
 على ما تتعرر لق من عنف ومتييز.والسياس  والقضاا 

 التدابري القانونية  
للحد من املمارسات العرفية الضارة والقضاا علاى العناف والتميياز  اد املارأة، اعُتماد عادد  -٧٠

ديل القااوانني تصااا  )تعااماان القااوانني ح الساانوات القليلااة املا ااية بينهااا مشااروأل قااانون ممافحااة ال 
؛ وقااانون ٢٠١٦لعااام  مافحااة جاارا م الشاارح )تعااديل القااوانني اجنا يااة(اجنا يااة(، ومشااروأل قااانون م

 ٢٠١١اجناا   لعاام  ؛ وقاانون تعاديل القاانون٢٠١٠محاية املرأة من التحرش ح ممان العمل لعام 
؛ وقاااانون ٢٠١١عاااام ل)منااا. جااارا م العتاااداا األمحاااار(؛ وقاااانون منااا. املمارساااات املعادياااة للمااارأة 

 .٢٠٠4ملعدا( لعام والقانون اجنا   )ا ٢٠٠٦لقوانني اجنا ية( لعام محاية املرأة )تعديل ا
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، اعُتمااااد مشااااروأل قااااانون )تعااااديل القااااوانني اجنا يااااة( ٢٠١٦وح تشاااارين األوا/أكتااااوبر  -٧١
ن أجال مام الشارح ممافحة ال تصا ، ومشروأل قانون )تعديل القوانني اجنا ية( ممافحاة جارا 

لقاوانني اصاالم ا ة اإلداانت ح جارا م ال تصاا  عان طرياقالتصدي ملسألة جارا م الشارح وزايد
احملمااوم  ن القاتاالعااالقا مااة. وألوجااب القااوانني اجدياادة، ساايمون  ممااان أقااار  الضااحااي العفااو 

لزاميااة لسااجن اإلعليااق بعقوبااة اإلعاادام ح حااالت جاارا م الشاارح، لماان القاتاال ساايواجق عقوبااة ا
 .عاماا  ٢5احملددة ح 

ات قوانينهااا اخلاصااة املتعلقااة إلمايااة املاارأة وتعزيااز حقوقهااا، ومنهااا قااانون وساانت املقاطعاا -٧٢
تان ملنااا. العناااف وقاااانون بلوشساا ،٢٠١3القضاااا علاااى عااادة ال ااااغ ح اقلاايم خيااارب  تو اااوا لعااام 

، وقاانون ٢٠١٦ناف لعاام ، وقانون البنجا  حلماية املرأة مان الع٢٠١4املنزو واحلماية منق لعام 
 .٢٠١3املنزو واحلماية منق لعام  السند ملن. العنف

 التدابري الرامية إىل القضاء على العنف والتمييز ضد املرأة  
 ى ز علاااااى القضاااااا علاااااو اااا. خطااااة العمااااال الوطنيااااة حلقااااوق اإلنساااااان الااااي تركاااا

 ؛اجنساين العنف
  التصااادي  ح رايا حماااو  انشااااا اللجناااة الوطنياااة املعنياااة بو ااا. املااارأة الاااي تاااؤدي دوراا

 ؛املرأةملسألة العنف  د 
 مقارناة و وىل  ا. انشاا خلية اجرا م اجنسانية ح ممتب الشارطة الوطنياة الات تتا

 ؛ياانت املتعلقة العنف  د املرأةوحتليل الب
 جاا  ح البن انشاا مماتب ألمناا امل ا  على صعيد الحتاد وصعيد املقاطعاات

ق لتحقيمن أجل ا ٢٠١٠ان العمل لعام والسند، ألوجب قانون التحرش ح مم
 ؛ح حالت التحرش ح ممان العمل

  لنساااااا للشاااارطة النسااااا ية ماااان أجاااال تااااوفل اممانيااااة وصااااوا ا مركاااازاا  ٢٠انشاااااا
 ؛الضحااي اىل العدالة بسرعة

  نااة واملعو  وفل املااأودازمااات املاارأة ح  ياا. أناااا البلااد لتاا معنياااا  مركاازاا  ٢٦انشاااا
 ؛ااي العنفالقانونية للنساا  ح

 قضااااا علاااىقياااام وزارة حقاااوق اإلنساااان  عاااداد مشاااروأل السياساااة الوطنياااة بشاااأن ال 
ة ة الوقايااااااالعناااااف  اااااد النساااااااا والفتياااااات. و اااااادد املشاااااروأل النقاااااا  الر يسااااااية  ليااااا

   أيضااا اين. ويانوالستجابة واحلماية واعاادة التأهيال اخلاصاة إلاالت العناف اجنسا
 ؛يناجنسا ف الوكالت املعنية إلالت العنعلى آليات تنسيق وتعاون فيما بني

  ة صميم ىو تاجراا وزارة حقوق اإلنسان لدراسة إلثية من شأ ا أن تفض  اىل 
 اشراك الرجاا ح القضاا على العنف اجنساين.

 التمكني السياسخ واالاتصادي  
  وه  اادح اىل تعمايم ٢٠٠٢و . السياسة الوطنية لتنمية املرأة ومتمينها لعام 

 ؛يات التنمية الشاملةمراعاة املن ور اجنساين ح عمل
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 ( أيضاااا ٢٠١8-٢٠١3تركااز اخلطااة اخلمسااية احلاديااة عشاارة )  اة بااني علااى املساااو
والنهاور  رأةبلياون روبياة لتمماني املا ٢,٧اجنسني ومتمني املارأة. وُخصا  مبلا  

 ؛واقتصادايا   ا اجتماعياا 
   ولاس  مان مقاعاد مقعاداا  ١٧، ومن مقاعد اجمعية الوطنياة مقعداا  ٦٠قص

اركت ح املا ااااة ماااان مقاعاااد وااااالس املقاطعااااات للنسااااا. وقااااد شاااا ١٧الشااايول و
 ألقلياااات.النسااااا أيضااااا ح النتخااااات للفاااوز ألقاعاااد عاماااة ومقاعاااد  صصاااة ل

 ح  يااااا. ا يئااااااات مقعاااااداا  ١ ١٧٠ماااااان أصااااال  مقعاااااداا  ٢٢8وتشااااا ل النسااااااا 
 ؛قاطعاتى الصعيد الوطت وصعيد املالتشريعية عل

  ملسااتوايت ح املا ااة ماان املقاعااد للنساااا املرشااحات لشاا ل مقاعااد ح ا 3٠حجااز
 ؛م. منهاة عمل بيجني لية، متشياا الثالثة للهيئات احمل

  وا ر العلياا ح املا اة للنسااا ح الاد ١٠خصصت احلمومة الحتادية حصة قادرها
ف الو ااا  ماان املركزيااة. ورفعاات مقاطعااة السااند ح ا ونااة األخاالة حصااة النساااا

ح املا اة  ١5ح املا ة. ورفعت مقاطعة البنجا  هذه احلصة اىل  ١5اىل  5 من
 ؛د املفرو ة على السن بثال  سنواتم.  فيف القيو  ٢٠١3عام 

 لتعزياااز  يشاامل بااارانمج احلمومااة القطاااري للعمااال الال ااق اساااةاتيجية وخطااة عمااال
 ؛نيني اجنساملساواة بك فيهما هو اجياد فرد العمل الال ق، واملو وأل املشة 

 ميااة صاارح التناإل ااافة اىل القاارور املختلفااة املقدمااة ح اطااار باارامج أطلقهااا م
ن ماااازارعااااات الزراعياااة )زاراي اتراقياااااا بنااااك ليمتااااد(، اسااااتفاد عااادد كباااال ماااان امل

 املخططات ال تمانية ح القطاأل الزراع .

 ٧١و ٥9و ٥4و 4١و 4٠و 34و ٢4و ٢3حقاااااااوق الطفااااااال )التوصااااااايات  -ابء 
 (١٥3و ١34و ١٠٧و ١٠٥و ١٠4و 9٥و 9١و 84و

 اُ ذ عدد من التدابل القانونية والسياساتية واملؤسسية حلماية حقوق األطفاا، بينها ما يل : -٧3
  طفاااا ح املااواد اساات الا األ ٢٠١٦جياارم القااانون اجنااا   )التعااديل الثاااين( لعااام

طفاااااا، والقسااااوة علااااى األاإلاحيااااة، وتعااااري  األطفاااااا ملااااواد جنسااااية صاااار ة، 
 ؛خل اكستان والعتداا اجنس وال ار البشر دا

  ضااا اىل جعال ن اام ق ٢٠١٧يهدح مشروأل قانون ن ام قضاا األحدا  لعاام
دون  قضاااي مانما. املعاايل الدولياة. ويركاز علاى الفصال ح ال األحدا  متماشاياا 

 ؛ننيدماة الجتماع  لألطفاا اجااللجوا اىل القضاا وعلى اإل
  ٢٠١٦ياااوفر مرساااوم القياااود املفرو اااة علاااى تشااا يل األطفااااا ح البنجاااا  لعاااام 

احلماياااة لألطفااااا واملاااراهقني مااان أي شااامل مااان أشاااماا الااارق ومااان عااادد مااان 
املمارساات بينهااا البياا. وال اار واسااار الاادين والساخرة والعماال القسااري. و  اار 

عمااال  ٢٠١٦ام قاااانون ح ااار عمااال األطفااااا ح أفاااران ا جااار ح البنجاااا  لعااا
األطفاااا ح قطاااأل أفااران ا جاار. و  اار قااانون ح اار تشاا يل األطفاااا ح خياارب 
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 يل تشا ٢٠١٧وقانون السند حل ار تشا يل األطفااا لعاام  ٢٠١5 تو وا لعام 
 ؛األطفاا دون سن الرابعة عشرة

  ا  ااادح محاياااة حقاااوق الطفااال، تضاااطل. اكساااتان بااادور را اااد ح تنفياااذ جااادو
  ا يئاة مبادرة جنو  آسيا إل اا العنف  د األطفاا، وهاأعماا وخطة عمل 

 ؛ابطة جنو  آسيا للتعاون اإلقليم العليا لر 
  خلاصااة الفئااات ، ا٢٠١4ماا. املبااادا التوجيهيااة السياساااتية الوطنيااة لعااام  متشااياا

ة معنياااااة الضاااااعيفة ح الماااااوار ، أنشاااااأت ا يئاااااة الوطنياااااة إلدارة الماااااوار  خليااااا
ين ر اجنسااااومحاياااة الطفااال  ااادح تعمااايم مراعااااة املن اااو  املسااااواة باااني اجنساااني

رة ية، واداومسا ل محاية الطفل والتصدي ألوجق الضاعف ح الساتجابة اإلنساان
 ؛ومبادرات احلد من أخطار الموار  األزمات،

 ،على العناصار  يقت وكالة التحقيق الحتادية، ألساعدة الشرطة والقوات اخلاصة 
كالة ح وقفت الو عني ح ال ار البشر. ونتيجة لذلك، أواجماعات املن مة الضال

 ماااااا مته ١ ٢3٦ماااان رأ  قا مااااة املطلااااوبني و ورماااااا  4٦ ،٢٠١5-٢٠١4الفااااةة 
تف  ساعدة هامالضلوأل ح جرمية ال ار البشر، ل سيما األطفاا. وأُنشئ خإل 

 ار، ( ح اسالم أاد لتحسني اإلبالغ عن حالت ال٧8٦-345-١١١)رقمق 
 ؛على التما  خدمات اعادة التأهيل وتشجي. الناجني

  لطفل.اسنت  ي. املقاطعات قوانني حلماية الطفل وأنشأت مراكز حلماية 

 (9٦و 9١حقوق األشخاص ذوي اإلعااة )التوصيتان  -مجي 
ماان  ح اتفاقيااة حقااوق األشااخاد  وي اإلعاقااة، عاادداا  ا اذت احلمومااة، بوصاافها طرفاااا  -٧4

اح   ياا. مناا املبااادرات ماان أجاال متتاا. األشااخاد  وي اإلعاقااة إلقااوقهم و اامان مشاااركتهم ح
 وح هذا اإلطار:احلياة التساوي م. ا خرين. 

 وهااااا  ٢٠٠٢ت السياساااااة الوطنياااااة لألشاااااخاد  وي اإلعاقاااااة ح عاااااام ُو اااااع ،
 ؛التمييز من بني عناصرها الر يسيةسياسة تعةح املساواة وعدم 

  اد رة علاااى حقاااوق األشااااخواخلطاااة اخلمساااية احلاديااااة عشااا ٢٠٢5تركاااز الرعياااة
 ؛اإلعاقة  وي

  املا ة ح  ٢ح اطار التدابل اإلجيابية، ُخصصت لألشخاد  وي اإلعاقة حصة
 ؛لبلدفر ح االي تتو  من املقاعد ح  ي. املؤسسات األكادميية، ومن الو ا ف

  قات أيضااا ح املا ة فحسب بال أطل 3اىل  ٢  تزد حمومة البنجا  احلصة من 
 رور بادونقاالربانمج األوا والفرياد املسامى "بطاقاة خادمات البنجاا " لتقادا 

اليااة ساااعدة امللتأهياال والرعايااة واملفوا ااد وتاادريب تقاات واااين، وخاادمات اعااادة ا
وبيااااة ر  ااااذا ال ااارر، ُخصاااا  مبلااا  بليااااوين  لألشاااخاد  وي اإلعاقااااة. وحتقيقااااا 

 ؛قةشخ  من  وي اإلعا ٢٠٠ ٠٠٠انمج للمرحلة األوىل واستفاد من الرب 
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  ة  تلفاةمباادرات سياساي اعتمدت حمومة السند وحمومة خيارب  تو اوا أيضااا .
وفل اىل تاا ٢٠١٧إلعاقااة ح بلوشسااتان لعااام ويهاادح قااانون األشااخاد  وي ا

 ؛اإلعاقة مرافق أفضل لألشخاد  وي
  كادمييااة أأُنشاائت ادارات اقليميااة للتعلاايم اخلاااد تعماال حتاات م لتهااا مؤسسااات

 ؛ي اإلعاقة ح  ي. أناا اكستانتعىن األشخاد  و 
 دة وفااارت احلموماااة وساااا ل نقااال )شااابمة حاااافالت( يساااهل الوصاااوا اليهاااا لفا ااا

 ة والساامكد  وي اإلعاقااة. ومتاانح اخلطااو  اجويااة الدوليااة الباكسااتانياألشااخا
 ٢5عاقاة واإلح املا اة لألشاخاد  وي  5٠قادره  احلديدية الباكساتانية خصاماا 

 ؛ح املا ة ملساعديهم
  ُسااان قاااانون شاااج. األشاااخاد  وي اإلعاقاااة علاااى اللتحااااق٢٠٠5ح عاااام ، 

يااااا.    القااااارارات علاااااى الو يفاااااة العمومياااااة. وكفااااال  لاااااك مشااااااركتهم ح ا اااااا
 قارار لعلياا، حامستوايت القطاأل العام. وح ا ونة األخلة، أل ت حمممة لهور 

لن اااااام ، احلمااااام التمييااااازي مااااان ا٢٠١٧كاااااانون الثاين/ينااااااير   ١١ارز صااااادر ح 
م النضاما األساس  ملو ف  اخلدمات املدنية، ما أاتم لألشخاد  وي اإلعاقة

 ؛م. ا خريني. اإلدارات التساوي اىل  
 قاة. ة اإلعاعلى الصعيد الدوو، نان نادعم خطاة للتنمياة تشامل املساا ل املتصال

لشااامل لتعلاايم ااوقااد عملنااا ماا. شااركا نا لتوجيااق ايتماا. الاادوو نااو الةكيااز علااى 
. ٢٠3٠ للجميااا. وعلاااى اإلدمااااة الجتمااااع  ح خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااام

ألخااذ لعاقااة، تُبااذا جهااود متضااافرة وماان أجاال  اامان ادماااة األطفاااا  وي اإل
لتعلااايم لبن اااام تعليمااا  شاااامل ح اكساااتان. وح هاااذا الساااياق، اعُتماااد مشاااروأل 

 ؛ وي اإلعاقة ح بع  أقاليم البلدالشامل لألطفاا 
 ذه هااااركة ح شااااركت فرقناااا ح األلعاااا  األوملبياااة للمعاااوقني. وهااام يُااادربون للمشااا

 مة.من م  املشاري. واحلمو األلعا  بفضل جهد تعاوين بني وموعة من 

 ١٥٥و ١٥4و ١٢١و ١١3و 9٦و 8٧و 4١حقااوق األاليااات )التوصاايات  -دال 
 (١٥8و ١٥٧و ١٥٦و

وتعزيزهااا تتماشااى ماا.  ان سياسااة اكسااتان الراميااة اىل محايااة حقااوق اإلنسااان لألقليااات -٧5
ا خاار، و   احلاانيرعياة األ  املؤسااس، القا ااد األع اام حممااد علاا  جناام. ومااا فتئاات احلمومااة، بااني

ت اكساتان. قياة ماواطتتخذ تدابل ادارية وسياساتية لضمان متت. األقليات إلقاوق متسااوية ما. ب
تطي. فيااق لجمياا. يساا، وماان خااالا تاادابل  تلفااة، اىل بناااا وتماا. شااامل لوتسااعى احلمومااة دا ماااا 

 وتشمل هذه التدابل ما يل :النا  العيش ح و م أايا كانت معتقداام. 
  آ /أ سطس بيوم األقلياات مان أجال  ١١، حتتفل اكستان ح ٢٠١١عام منذ

تعزيز التفاهم والو م بني  ي. شرا ح ايتم.. وتُن م، ح هذا الياوم، أنشاطة توعياة 
وأنشاااااطة مشاااااةكة باااااني األداين ح  يااااا. أنااااااا البلاااااد ت طيهاااااا وساااااا إل اإلعاااااالم. 

علاااااااى هاااااااذا التقلياااااااد، أصااااااادرت اجمعياااااااة الوطنياااااااة وولاااااااس الشااااااايول،  وحفا ااااااااا 
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ألناسااااااابة ياااااااوم األقلياااااااات، واإل ااااااااأل، قااااااارارات  ،٢٠١5آ /أ ساااااااطس  ١١ ح
فاأل عاان حقااوق األقليااات فيهااا عاان عزمهااا مواصاالة ال ااطالأل باادور ح الااد تعاار 

 ؛ح اكستان
   سولاااا مقاعااااد لألقليااااات الدينيااااة ح اجمعيااااة الوطنيااااة وأربعااااة ح ١٠ صاااا 

 ؛ح والس املقاطعات ٢3الشيول، و
  ة ح املا اااة مااان السااامان، حاااددت احلموماااة حصااا 3ر ااام أن األقلياااات تشااامل

 ؛اديةقليات ح  ي. الدوا ر الحتح املا ة من الو ا ف لأل 5قدرها 
  ني املسااتحق مااوارد ماان امليزانيااة للماانح الدراسااية للطلبااة خصصاات احلمومااة أيضاااا

 ؛دراسيةلة، تضاعف مبل  املنحة الونة األخمن طوا ف األقليات. وح ا 
  ف تعماااال ادارات شااااؤون األقليااااات علااااى مسااااتود املقاطعااااات، وتشاااامل الو ااااا

ح حالاة  وصاية  اااملوكلة اليها، ح  لة أمور، احالة التحرايت والتحقيقاات والت
زياااااز حااااادو  أي انتهااااااك حلقاااااوق األقلياااااات، وو ااااا. السياساااااات الرامياااااة اىل تع

 ؛سالم والو م بني  ي. املواطننية والاملساواة والوحد
 ثلوهااااا حمتثياااال األقليااااات مضاااامون ح املؤسسااااات احلموميااااة احملليااااة. ويشااااارك ة 

 ؛يةاستخدام صناديق التنمية احملل املناقشات وا ا  القرارات بشأن
 علااى ساابيلتقاادم احلمومااة تعويضااات للضااحااي املنتمااني اىل طوا ااف األقليااات. ف 

د( أشااخا ١٠9املتضااررون ح حاا  "جوزيااف كولااوين"، لهااور ) املثاااا، حصاال
 آ ار/ ١5ماااااانهم ح  لماااااال روبيااااااة 5٠٠ ٠٠٠علااااااى مساااااااعدة ماليااااااة قاااااادرها 

 ؛٢٠١3نيسان/أبريل  ٢4و ٢٠١3 مار 
 عة طاوات واساا ذ اجهااز القضاا   املساتقل ح اكساتان واألوساا  القانونياة خ

اطنني مي. املاو احلقوق الدستورية جالنطاق إلعالا سيادة القانون، و مان محاية 
ارة اىل أن من اإلشاألن فيهم املنتمون اىل األقليات الدينية. فعلى سبيل املثاا، مي

انني تعلااق بقااو احملاااكم العليااا   تؤيااد أي حماام صااادر عاان حمممااة ابتدا يااة فيمااا ي
 ؛نيعاقب أي شخ  ألوجب هذه القوانالتجديف ) ل التمييزية(، و  يُ 

 وهناادو   ممااة العليااا بنشااا  وجنااام حااالت ُزعاام فيهااا أن مساايحينياتبعاات احمل
علياا ة المماأر موا على ت يل داينتهم و ت عنها. وح عدة حالت، ا ذت احمل

 ؛اجرااات من تلقاا نفسها
  ياة لتساجيل ، علاى آل٢٠١٧ين  التشري. الشهل، قانون الزواة ا ندوس  لعام

عااااين، ندوساااية تالقااانون، كانااات املاارأة ا  الزجيااات ا ندوساااية. وقباال اعتمااااد هاااذا
ونياااة،  بصاافة خاصاااة، مااان عاادم متمنهاااا مااان املطالباااة اي حااق مااان حقوقهاااا القان

 ؛التبت الطالق، أو النفصاا، أو أو كملا  زوجها املتوح، أو الزواة،
  انون تعاديل( قا)بو ا. الصاي ة النها ياة ملشاروأل  تقوم وزارة حقوق اإلنسان حالياا

 ؛ح ، ومشروأل )تعديل( قانون الطالقيالزواة املس
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  ١١ت )األقليا ألناسبة يوم انجحاا  راي ياا  ن مت وزارة حقوق اإلنسان مهرجاانا 
الوع   ( ح اسالم أاد. وكان ا دح العام منق هو ا كاا٢٠١٦آ /أ سطس 

 ت راي ايةإلقوق اإلنساان مان خاالا الراي اة. ولال املهرجاان الراي ا  منافساا
د، اأ اساالم حلاد  النهاا   ح ايما. الراي ا ، ساتاد جناام، ح تلفة. ونُ ام ا

 ؛شخ  تقريباا  ١5٠ ٠٠٠وشارك فيق 
  طعااااة، قااااد لصاااااق األقليااااات ح املقا ا ااااذت حمومااااة بلوشسااااتان اجااااراا اجيابياااااا

. أل الساامانيتجاااوز ح بعاا  احلااالت النصاايب املقاارر لألقليااات نساابةا اىل ومااو 
ص  ة من الو ا ف لألقليات. كما  ح املا  5وخصصت حمومة بلوشستان 

يبلاا   يااات الاايثالثااة مقاعااد ح ولااس املقاطعااة ومقعااد ح اجمعيااة الوطنيااة لألقل
ىل مناصاب امليون. وترقاى عادد مان  ال املسالمني  ٠.٢٢٧ عدد أفرادها املتوق.

 حمومية عليا منها منصب قار ح حمممة بلوشستان العليا.

 ١١٠و ١٠١و ٧٥اإلنسان والصحفيني )التوصيات محاية املدافعني ع  حقوق  -هاء 
 (١١9و ١١8و ١١٧و

تعترب احلمومة من مات ايتم. املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان شاركاا ح مساعاها  -٧٦
إلنساااان ن حقاااوق االرامااا  اىل تعزياااز حقاااوق اإلنساااان واحلااارايت األساساااية. ويواجاااق املااادافعون عااا

ألماان اضاامن  اام مومااة، باني احلااني وا خاار، تادابل لتصاعوات بساابب طبيعااة عملهام. وتتخااذ احل
، ُتشاامل أفرقااة ون عملهااموبيئااة متماانهم ماان القيااام بعملهاام ا ااام. وكلمااا أعاااق اإلرهااابيون واملتطرفاا
 لقانوين.احتقيق خاصة أو أفرقة حتقيق مشةكة، وتوفِ ر  م احملاكم سبل النتصاح 

ا ذت احلمومة عادة تادابل حلماايتهم، بينهاا . وقد ويهاجم اإلرهابيون الصحافيني أيضاا  -٧٧
 ما يل :

  اياااة دابل رعتاااأ ساااندت اىل اللجناااة الوزارياااة ألمااان وساااا إل اإلعاااالم ولياااة اقاااةام
 ؛فيني والعاملني ح وسا إل اإلعالمادح اىل  مان سالمة الصح

 لااى شاارعت حمومااة اكسااتان ح تنفيااذ  طااإل  مااني جديااد )بوليصااة  مااني ع
 ؛إل اإلعالم( من أجل رفاه الصحفينيح وسا احلياة للعاملني 

 ( ح ادارة اإلعاالم الصاحف  ٢٢5-9٢5-١١١رقماق اسُتحد  خإل ساخن )
و اي أ اون لاق ح  يتممن الصحفيون من ابالغ احلمومة اي ادياد قاد يتعر 

 ؛قضااي تتصل األمن
  ضااايأل ح القتع  احلمومة مسؤوليااا املتعلقة اإلسراأل ح عقد جلساات اساتما 

 فاعااا د تُرفا. املتعلقة استشهاد صحفيني وتوافق علاى أن الادعاود القضاا ية الاي
 رهااااا عاااان الصااااحفيني املتضااااررين ينب اااا  أن تسااااتم. اليهااااا حماااااكم ممافحااااة اإل

 ؛لإلسراأل ح ا ا  قرارات بشأ ا
 رام اقاااُةم انشااااا صاااندوق هباااات للتعاااوي  علاااى الصاااحفيني الاااذين أصااايبوا  ااا

 ؛رهابية أثناا أدا هم لواجبهماا اواعاقات نتيجة أعم
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  حفيني ، أُرسااال مشاااروأل قاااانون رعاياااة ومحاياااة الصااا٢٠١٧حزيران/يونياااق  ٢٢ح
، ة القانونيااةاىل شااعبة القااانون والعدالاة ماان أجاال تدقيقاق ماان الناحياا ٢٠١٧ لعاام

وجاااارد تعميمااااق علااااى  عيااااة صااااحف عمااااوم اكسااااتان، وولااااس رعساااااا حترياااار 
 ؛اكستان إلبداا آرا هم طة ا اعاتالصحف الباكستانية، وراب

 مة ايااة والسااالشااملت وزارة اإلعااالم جنااة ألماان وسااا إل اإلعااالم تعااىن بتااوفل احلم
عاات ات املقاطللعاملني ح وسا إل اإلعاالم ح  يا. أنااا البلاد. وُأشاركت حموما

ادات   يا. قياا ااذا الةتياب. وأسااندت حموماة البنجااا  اىل ح هاذه اللجنااة تعزيازاا 
 اإلعالم. ليم مهمة التنسيق لضمان أمن العاملني ح وسا إلالشرطة ح األقا

 التحدايت -حادي عشر
ماااا زالااات احلموماااة، ح ساااعيها اىل تعزياااز ومحاياااة حقاااوق اإلنساااان واحلااارايت األساساااية،  -٧8

ناااا القاادرات، وارد، وبماان التحاادايت بينهااا ممافحااة اإلرهااا ، والقيااود املتعلقااة املاا تواجااق عاادداا 
ر  الطبيعياااة ، والماااواوالتوعياااة، واإلنفاااا  الفعااااا للقاااوانني والسياساااات، ومحاياااة الفئاااات الضاااعيفة

 النا ة عن ت ل املنال.

 األولوايت الوطنية وااللتزامات الطوعية -اثين عشر
دعيم التقاادم احملاارز خااالا الساانوات األخاالة، وكااذلك الت لااب علااى ماان أجاال مواصاالة تاا -٧9

بسااابل  قانونياااة،التحااادايت، ساااتتخذ اكساااتان تااادابل جريئاااة ح وااااا اإلصاااالحات السياساااية وال
وق اإلنساان ح علقاة إلقامنها، عند القتضاا، اإلنفا  الفعااا للتشاريعات والسياساات القا ماة املت

وق اإلنسان بشأن حق وجق اإل اا، سنواصل تعزيز النهج الشامل السنوات األرب. املقبلة. وعلى
 وسنركز ح تدخالتنا املقبلة األسا  على ما يل :

  علااق طت املتتنفيااذ خطااة العماال الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان واإلطااار السياساااا الااو
 إلقوق اإلنسان؛

  ،ار اساااتعر و حتدياااد الث ااارات ح التشاااريعات الساااارية، واقاااةام تشاااريعات جديااادة
ا ماااان انفااااا  التشااااريعات السااااارية، التشاااااور ماااا. حمومااااات املقاطعااااات و لهاااا

 اجهات املعنية، ألا فيها ايتم. املدين؛
 للولياة  ساان وفقااا زايدة تعزيز الفعالياة العملياتياة للمؤسساات الوطنياة حلقاوق اإلن

 املنوطة بمل منها، من خالا توفل موارد بشرية ومالية كافية؛
 فا ااااادة والتااااادريب وبنااااااا القااااادرات ح وااااااا حقاااااوق اإلنساااااان ل تعزياااااز التثقياااااف

 املسؤولني احلموميني وأصحا  املصلحة ا خرين  وي الصلة؛
 ايااااااة حقااااااوقالشااااااروأل ح تنفيااااااذ السياسااااااات والتاااااادابل القانونيااااااة الراميااااااة اىل مح 

 الضعيفة؛ الفئات
 طنني اياا. املااو اعتماااد اصااالحات قضااا ية وتااوفل اممانيااة الوصااوا اىل العدالااة جم

 دون أي متييز؛
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  لقضاااااي اتعمااايم مراعااااة حقاااوق اإلنساااان ح اخلطاااإل اإلىا ياااة عااان طرياااق ادمااااة
 املشةكة بني القطاعات وتعزيز احلق ح التنمية؛

 ماااا.  ت متشااااياا السااااتمرار ح تقاااادا  ياااا. التقااااارير الدوريااااة اىل هيئااااات املعاهاااادا
 عرا ات؛ التزامااا التعاهدية، واملشاركة بصورة بنااة ح الست

 ان مواصااااااالة تعزياااااااز التعااااااااون والعمااااااال مااااااا. املفو اااااااية الساااااااامية حلقاااااااوق اإلنسااااااا
 اخلاصة. واإلجرااات

 خالصة  
ان اكساتان، بوصافها دولاة دميقراطياة وتقدمياة، مصاممة بقاوة علاى الادفاأل عان حقااوق  -8٠

السياسا   لتازاملك ح الاإلنسان العاملية واحلرايت األساسية للجمي. وتعزيزها وصو ا. ويتجلى  
تان ساااوح تاااوق اك الرفيااا. املساااتود، والسياساااات والاااربامج احلمومياااة املتعلقاااة إلقاااوق اإلنساااان،

لتعااااون أشاااماا ا واساااتعدادها املساااتمرين مناااذ أماااد بعياااد للعمااال مااا. ايتمااا. الااادوو علاااى تااادعيم
رار ن الساااتعأوا لياااات املتعاااددة األطاااراح مااان أجااال تعزياااز حقاااوق اإلنساااان ومحايتهاااا. ونااارد 

تقااادا إلنساااان و الااادوري الشاااامل ميثااال آلياااة تعاونياااة فريااادة لتحدياااد التحااادايت ح وااااا حقاااوق ا
لياااة. . هاااذه ا توصااايات ملموساااة بطريقاااة  ااال مسيساااة و ااال متييزياااة، وسنواصااال عملناااا البنااااا مااا

هاااا مووساااا إل اعال واكساااتان واثقاااة، بفضااال دميقراطيتهاااا املعاااززة، واساااتقالا سااالطتها القضاااا ية،
اياة حقاوق تعزياز ومحو معها املدين النشإل، من مواصالة السال ناو مزياد مان التحساني، احلرة، ووت

 اإلنسان جمي. مواطنيها.
    


