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  مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                -١
جـرى االسـتعراض املتعلِّـق      و. ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

وقد ترأَّست وفد باكستان معايل السيدة فوزية وهاب،        . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨ يف اجللسة السادسة املعقودة يف       بباكستان
واعتمد الفريق  . ف من عشرة أعضاء، انظر املرفق الوارد أدناه       الع على تشكيلة الوفد، املؤلَّ    ولالطِّ. عضو اجمللس الوطين  

  .٢٠٠٨يو ما/ أيار١٤العامل هذا التقرير املتعلِّق بباكستان يف جلسته العاشرة املعقودة يف 

 )اجملموعة الثالثيـة  ( ة املقررين التالي  جمموعة، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .أذربيجان، واململكة العربية السعودية، وغانا: لتيسري االستعراض املتعلق بباكستان

  : اض املتعلِّق بباكستان، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعر٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة  - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/2/PAK/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدَّم وفقاً للفقرة   )أ(

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدَّته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة               )ب(
(A/HRC/WG.6/2/PAK/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/2/PAK/3)) ج(١٥قرة موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للف  )ج(

وأُحيلت إىل باكستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيا، والدامنرك، والسويد،                - ٤
وميكن االطالع على هذه األسـئلة علـى   . وكندا، والتفيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

  .لالستعراض الدوري الشاملالشبكة اخلارجية 

  عملية االستعراضمداوالت  موجز -  أوالً
  راضرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعع -  ألف

 ٨قدَّمت معايل السيدة فوزية وهاب، عضو اجمللس الوطين، التقرير الوطين يف اجللسة السادسة املعقودة يف                  - ٥
جنوب آسيا يف النـصف  منطقة نتيجة هنضة اإلسالم يف جاء   ان باكست ة دول وأشارت إىل أن قيام   . ٢٠٠٨مايو  /أيار

 من شأنه   األول من القرن العشرين، اليت أفضت إىل انبعاث رؤيٍة تقوم على نظام حكمٍ حديٍث ومعتدلٍ ودميقراطيّ               
ملساواة يف   باكستان على مبدأ ا     دستورُ ويرتكُز. أن ُيعلَي حقوق اإلنسان كافة ويعزِّز احترام حقوق املرأة واألقليات         

أحكامـه  بشمل ياحلقوق ويف املعاملة بني املواطنني مجيعاً دون تفرقة، ويكفل التمتع باحلقوق واحلريات األساسية، و       
متثيل تنص على العدالة االقتصادية والسياسية واستقالل السلطة القضائية، وحيظر االجتار بالبشر، كما يتضمَّن أحكاماً 

  .عمل عادلة وإنسانية أوضاع فضالً عن هتيئةاألقليات ومصاحلها، النساء ومشاركتهن، وعلى حقوق 

مـن  على نفسها والتزاماً منها مبا قطعته     .  من صكوك حقوق اإلنسان    باكستان طرٌف يف العديدِ   قالت إن   و  - ٦
اعية واالجتم عهود جمللس حقوق اإلنسان، فقد صدَّقت، لدى انتخاهبا، على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
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 على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى اتفاقية مناهضة ٢٠٠٨أبريل /والثقافية، ووقَّعت يف نيسان
وقد أُجنزت أعمالٌ متهيدية موسَّـعة      . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

وجملس الوزراء االحتادي هو بصدد اعتمـاد       . مبادئ باريس  ترتكز على    نسان،إنشاء جلنٍة مستقلة حلقوق اإل    بغرض  
وإضافةً . ومعاجلتهاهذه احلقوق   باكستان وزارةٌ حلقوق اإلنسان ُتعىن برصد انتهاكات        توجد يف   و. قرارٍ هبذا الشأن  
  .ق اإلنسان العمل على تضمني املناهج الدراسية يف خمتلف املواد تثقيفاً يف جمال حقوإىل ذلك، جيري

وقد أُشيَد برئيسة الـوزراء الراحلـة       .  الكاملة ت باكستان مؤخراً مرحلة انتقاهلا إىل الدميقراطيةِ      أمتَّوقد    - ٧
 إعـالء مبـدأي   ها للنضال يف سبيلحياهتا كلَّاليت كرست وبينازير بوتو، اليت سقطت ضحيةَ عملٍ إرهايبٍّ غادر    

 إىل الدميقراطية بشُري خري وأن      وأشارت باكستان إىل أن االنتقالَ    . ك ذل حقوق اإلنسان والدميقراطية واإلسهام يف    
 ركيزتـان    والـشفافيةَ   على أن املساءلةَ   كذلك، سلَّطت باكستان الضوءَ   . لت قد اسُتكمِ  االئتالفاتعملية إقامة   

ق ما يتعلَّ وفي. عليهما جمتمعها، وعلى ضرورة إرساء ضوابط وتوازنات فيما بني املؤسسات الوطنية          قوم  مهمتان ي 
َولّي جلنة خرباء النظر يف  مسألة عودهتم بقضاة اهليئات القضائية العليا الذين أُطلق سراحهم، أشارت باكستان إىل َت

  .سلك القضاءإىل 

السنوات اخلمس األخرية قد شكَّل هتديداً      يف   ٍفرُّ وتط وأكدت باكستان أيضاً أن ما شهدته من إرهابٍ         - ٨
وإصابات تكبَّدهتا أَورَدت أرقاماً عن خسائر يف األرواح و( كافة هاواطنيملحلقوق اإلنسان  وانتهاكاً قومي الهاألمن

 علـى    احلـرب   يكفي لكـسب   ك العسكري القوي ال   التحرُّقالت إن   و). عاملياً اإلرهاب   اربةقوات األمن يف حم   
 سيادة  توطيدالقتصادي و  السياسي وا   النمو  فرص إتاحةاإلرهاب، وأن احلل يكمن يف تعزيز مبادئ الدميقراطية و        

إىل أن كما أشارت . املدارس الدينيةركِّز اهتمامها على املناطق القبليَّة، وتسعى إىل إصالح أهنا ُتوأضافت . القانون
االحتياطات الالزمة لتفادي وقوع    أهنا قد اتَّخذت    قواهتا األمنية مدرَّبة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان، و         

 للجنة الدولية للـصليب األمحـر      تاحتأهنا أ إىل  أيضاً  أشارت  و يف األرواح بني املدنيني،      وخسائَر جانبية   أضرارٍ
 يف من انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان تحقِّق يف كل ما ُيدَّعى ارتكابهأهنا سغري . بالسجناء واحملتجزينإمكانية االتصال 

  .ات هذه االنتهاكعلى اإلرهاب، وستوفر سبل االنتصاف لضحاياحرهبا 

مصلحة املـواطن، وأهنـا، إىل      هو  َهمُّهما األساسي   وحكومٍة  وأكدت باكستان رغبتها يف إنشاء جمتمعٍ         - ٩
جانب إقامتها اقتصاداً سوقياً، أقامت أيضاً نظاماً اجتماعياً يسهر على تلبية االحتياجات األساسية للمحـرومني               

 فرصِ عملٍ منتج، وكفالة احلكم      نف واإلرهاب، وإجيادِ  حماربِة الع وهي تكرَّر تأكيد عزم احلكومة على       . والفقراء
وبينما أشارت إىل اخنفاضِ معدالت الفقر اخنفاضاً هائالً يف السنوات          . الرشيد بتوفري املرافق األساسية لعامة الناس     

ألة وانطالقاً من أن مس   .  يف املائة من السكان ما زالوا يعيشون حتت خط الفقر          ٢٥ أن نسبة  ذكرتاألخرية، فقد   
احلد من الفقر يف باكستان حتظى بأولويٍة مطلقة، فقد أبرزت أهنا ستتَّخذ، حتقيقاً هلذه الغاية، تدابَري يف قطاعات                  

 التحدي احلقيقي الذي تواجهه هو أن تترجم أداءها االقتصادي الواعد إىل            أنوأضافت  . الصحة والتعليم والغذاء  
  . والتعليم والعمالة واإلسكانختفيٍف من وطأة الفقر وحتسنيٍ لقطاعات الصحة

تعميم متكني املرأة اقتصادياً    ) أ: (أما عن مسألة اجلنسانية، فمن بني جوانبها اليت حتظى باألولوية ما يلي             - ١٠
 وصـرَّح بأنـه  عرض الوفد أرقاماً تشري إىل مشاركة املرأة يف مؤسسات الدولة، ضمن أمورٍ أخرى،             و. وسياسياً

وطنية خاصة باملرأة تيسرياً إلجياد فرص عملٍ للنساء وتوسيعاً لنطاق مـشاركتهن يف             سوف ُتنَتهج سياسة عمالة     
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 تطبيقاً صارماً ٢٠٠٤، بتطبيق القانون اجلنائي الصادر عام " الشرفدفاعاً عنأعمال القتل "إهناء ) ب(االقتصاد؛ 
. مرأة اليت تتضمنها قوانني معينة    التجاوزات املسيئة لل  القضاء على   ) ج (يف املسار الصحيح؛  وهي خطوةٌ   وفعَّاالً،  

، )القانون اجلنائي (٢٠٠٦وأشارت باكستان يف هذا الصدد إىل قانون منع املمارسات املُسيئة للمرأة، الصادر عام 
اليت جعلت القـوانني املتـصلة      و،  ٢٠٠٦ عام   اليت أُدخلت والذي ُوضع إلهناء هذه املمارسات، وإىل التعديالت        

اختاذ تدابري قانونية وإدارية ملكافحة العنف ) د( اإلسالم؛ تعاليمووافقةً مع أهداف الدستور حباالت الزنا والقذف مت
  .املرأةالنهوض بوزارة بناء قدرات ) ه( ؛املرتيل

وأكدت أهنا أحد البلدان الـيت      . على محاية حقوق الطفل   تركيزاً قوياً   وأشارت باكستان إىل أهنا تركز        - ١١
، األمر الذي أدَّى إىل تعجيلها بالتصديق على        ١٩٩٠ يف عام    ر القمة العاملي للطفل   مؤمتاشتركت يف مبادرِة عقد     

لطفل والرفاه والتنمية، إىل جانب منظمة العمل الدولية املعنية باوقد اتَّخذت جلنتها الوطنية    . اتفاقية حقوق الطفل  
 القضاء تدرجيياً على تشغيل األطفال      ، عدداً من اخلطوات الرامية إىل     )اليونيسيف(ومنظمة األمم املتحدة للطفولة     

 يف املائـة مـن      ٦٠فما يربو على    (أشارت إىل أهنا تعَتدُّ بفئٍة عريضة من السكان الشباب          ما  ك. وإعادة تأهيلهم 
عن ، وأعربت عن التزامها باستغالل هذه اإلمكانية على النحو املناسب           )سكاهنا هم دون سن اخلامسة والعشرين     

  . تعليمهم على مستويي التعليم األساسي والعايل، وكذا على املستويني الفين واملهيناعي يفاالستثمار اجلمطريق 

متثِّل جزءاً ال يتجزَّأ من     كون األقليات   وفيما يتعلَّق مبسألة األقليات، أشارت باكستان إىل أنه، فضالً عن             - ١٢
حكومتها اجلديدة عن عزمها مواصلة كفالـة       اجملتمع وتتمتع باملساواة يف احلقوق املدنية والسياسية، فقد أعربت          

حقوق األقليات وضمان متثيلها يف كل املؤسسات الوطنية، وذلك بالعمل اإلجيايب وإعادة النظر يف اللوائح املفضية    
 تعكف حالياً على هناإاستعادة نقابات العمَّال، وأعلنت عن فقالت إهنا قد أما عن قطاع العمل، . إىل التمييز أيضاً

كمـا  .  جلعلها متوائمة مع اإلطار القانوين ملنظمة العمل الدولية       لعمال النظر يف أي قوانني قد تضرُّ مبصاحل ا        إعادة
  .األجور األساسية ُسلّميف اليت أُجريت مؤخراً الزيادة أشارت إىل 

قد أُزيل  وأبرزت باكستان أيضاً ما تتمتع به وسائط اإلعالم الباكستانية من حريٍة وحيوية، وذكرت أنه                 - ١٣
بعٌض من القيود اليت كانت قد فُرضت على وسائط اإلعالم يف أعقاب إصـدار أوامـر الطـوارئ يف تـشرين                     

كما ذكرت أهنا تعمل من أجل جعل اهليئة الناظمة لوسائط اإلعالم اإللكترونية يف باكستان . ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
رياً، أشارت باكستان إىل دورها يف استضافة املاليـني مـن           وأخ. أداةً فعَّالة لتعزيز حرية الرأي والتعبري ومحايتها      

 ين ونصٍف منهم موجودالالجئني األفغان على مدار األعوام الثمانية والعشرين املنصرمة، وال يزال أكثُر من مليونني
 على االتفاقية اخلاصـة بوضـع       عدم توقيعها اليوم على أراضيها، كما أشارت باكستان إىل أنه على الرغم من            

وتعمل باكستان حالياً مع مفوضية األمم املتحـدة        . ، فإهنا قد التزمت بكل أحكامها     ١٩٥١الالجئني املَربمة عام    
  .السامية لشؤون الالجئني لبحث إمكانية انضمامها إىل هذه االتفاقية

وهياكـلَ   جيِّـد،    من إطارٍ معياريٍّ  واختتم وفد باكستان عرضه بالتشديد على أمهية ما تتمتع به بالده              - ١٤
أساسية إدارية ُمحكمة، وأساسٍ كاٍف من املوارد البشرية، وجمتمعٍ مدين متَّقد النشاط، وكلها أمور متثّل مؤشراٍت 

احلكومة الدميقراطية اجلديدة ملتزمةٌ أيضاً ما أن ك. إجيابية ُتمهِّد الطريق حنو مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
  .عيها الوطنية اهلادفة إىل تنمية باكستان سياسياً واجتماعياً واقتصادياًبوضع أصحاب احلقوق يف حمور مسا
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  ع االستعراضو احلوار التفاعلي وردود الدولة موض-  باء

وأثىن عدٌد من الوفود على مشوليـة       . خالل احلوار التفاعلي الذي أعقب العرض     بيانات  ب وفداً   ٧٠أدىل    - ١٥
رحَّب عدٌد من الوفود بانتقـال  ما  ك. دُّمٍ وما تواجهه من حتديات    تقرير باكستان، الذي عرض ما أحرزته من تق       

العهد الدويل ؛ وبتصديقها على ٢٠٠٨ انتخاباٍت برملانية يف عام تنظيمهاباكستان إىل دميقراطيٍة كاملة، مبا يف ذلك 
 باحلقوق املدنيـة    اصكلٍّ من العهد الدويل اخل      على وتوقيعهااخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      

انية أو املهينـة؛  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـس    والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب   
ورحَّبت الوفود أيضاً مبا حقَّقته باكستان من تقدمٍ يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بالرغم مما تواجهه من                  

ة؛ ومبا بذلته من جهوٍد من أجل تعزيز النمو االقتصادي ومكافحـة اإلرهـاب،              حتدياٍت، منها الكوارث الطبيعي   
  .والنهوض حبقوق املرأة وبوضعها القانوين واالجتماعي

  .  سفرية يف أوروبا وحدها١١ من يرأس الربملان امرأة، وبأن لباكستان كونورحَّبت فلسطني ب - ١٦

 من الفقر، ومبا حقَّقته من  التنمية االقتصادية واحلدِّ يف ميداينونوهت الصني مبا تبذله باكستان من جهوٍد  - ١٧
ه باكستان من إجراءات تتعلَّق باملرأة والطفـل        تخذتَّاإجنازاٍت على مستويي العمالة وحمو األمية، كما نوهت مبا          

  .اتقوق األقليحل تهاسأل ممثل الصني عن كيفية محايفقد  ،ونظراً لكون باكستان بلداً إسالمياً. واملعوَّقني

هنَّأت باكستان على عدٍد مـن      قد   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأشارت اجلزائر إىل أن       - ١٨
عدد النساء الالئي يشغلن مناصب اختـاذ       باكستان على   جل محاية املرأة وأشادت ب    أاإلجراءات اليت اتَّخذهتا من     

حة اإلرهاب متعددة االجتاهات اليت تنتهجها باكـستان،  واستفسرت اجلزائر عن استراتيجية مكاف .  فيها القرارات
. واجهت ردود فعلٍ داخلية عنيفة نتيجـةً لـذلك        وأهنا قد   رهاب  يف جمال حماربة اإل    يف طليعة الدول     أهنا باعتبار

 ، وخاصةً فيما يتعلق بتطوير     لصاحل املرأة  بأن تواصل تعزيزها للمساواة بني اجلنسني     ) أ(وأوصت اجلزائُر باكستان    
يف جمال مكافحة اإلرهاب، طالبةً إىل الدولِ األعضاء    ما تبذله من جهوٍد     وأن تواصل   ) ب (،توظيفهاوتعليم املرأة   

  .من معوِّقات يعترضها تقدمي الدعم الكايف إىل باكستان وَتفهُّم ما

 املُنَجـزٍ   جيـايب اإلعمل  من ال  سَتدلُّورحَّبت إندونيسيا حبماية باكستان للفئات الضعيفة، على حنو ما يُ           - ١٩
عدم التـسامح   تقوم على   سياسٍة  انتهاج ٍ  أيضاً   شمل، والذي ي   ومتكينها املرأةلنهوض ب السياسة الوطنية ل  باعتماد  

وأشارت إندونيسيا إىل ما وضعته وزارة شؤون األقليات من استراتيجياٍت          .  العنف ضد املرأة   مطلقاً إزاء ممارسة  
  .دينية والثقافية لألقلياتترمي إىل كفالة احلقوق االجتماعية وال

ـ              - ٢٠ نتخابـات، وإىل   إجراء اال وأشارت تونس إىل جناح عملية إرساء الدميقراطية يف باكستان، اليت أمثرت ب
 املضي يف هـذا الطريـق       أن تواصل وأوصت باكستان ب  . يف سبيل تعزيز التنمية وحقوق اإلنسان     اجلهود املبذولة   

  .الدويل، وال سيما جملس حقوق اإلنسان، إىل تشجيعهاصْوب محاية حقوق اإلنسان ودعت اجملتمع 

. يف ميادين التعليم والصحة وحقوق املـرأة والطفـل         جهوٍدمن   باكستان    ما بذلته  وأشارت ماليزيا إىل    - ٢١
 يف  املدارس الدينية ة لتوفري التعليم للجميع، وعن دور       ـتتضمنها خطة العمل الوطني   اليت  تدابري  الواستفسرت عن   

  . ٢٠١٥ حبلول عام هدف توفري التعليم االبتدائي للجميعمن املقرَّر أن حتقِّق باكستان ، علماً بأن هذه اخلطة
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 يف جمال متكـني     نٍوأشارت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل ما حقَّقته باكستان مؤخراً من حتسُّ             - ٢٢
إلنسان والتغلُّب على كل ما ستجاهبه من        من أجل محاية حقوق ا     ها على مواصلة جهود   املرأة، وشجَّعت احلكومةَ  

 واملهين يف إطار خطة باكستان الوطنيـة        فين بتلقِّي معلوماٍت أكثر تفصيالً عن التعليم ال       ماًوأبدت اهتما . حتديات
  .٢٠١٠- ١٩٩٨للتعليم للفترة 

 والدسـتور   ؛محدية ومعاملة األقلية األ   ؛العنف ضد املرأة  : وأشارت كندا إىل عدد من املسائل املتبقية، وهي         - ٢٣
 الدعوة بسبب، واهلاورية، واألمحدية ةيانيضالقاأتباع الذي حيظر الطائفة األمحدية وقانون العقوبات الذي جييز َسجن 

. إىل عقائدهم؛ وقوانني املعاقبة على الكفر، اليت ُتجرِّم سبَّ النيب حممد وتعاقب عليه باإلعدام يف بعـض احلـاالت                  
جرب ما يلحق هبم تدابري تكفل للضحايا إمكانية احلصول على احلماية وأن تعتمد ) أ: (ليمبا يباكستان وأوصت كندا 

 دريب املسؤولني املعنيني على مراعاة املنظور اجلنـساين؛       ت، وتضمن مقاضاة مرتكيب اجلرائم ومعاقبتهم، و      من ضرر 
لـزواج وال تعتـرف باالغتـصاب        خارج إطار ا   العالقة اجلنسية بالتراضي  اليت جترِّم   احلدود  أحكام  أن تلغي   ) ب(

ل التشريعات اليت تنطوي على التمييز ضد       الدين أو املعتقد وتعدِّ   حرية  القيود املفروضة على    أن تلغي   ) ج(؛  يالزوج
أن حترص، يف جهودها ) د(يانية، واهلاورية، واألمحدية؛ ضالقاالطوائف أتباع األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبن فيهم 

يف جمـال حقـوق    على الوفاء بالتزاماهتا الدولية    ،جهة هتديدات اإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان     الرامية إىل موا  
 املتعلقـة  عن عمليات احتجازٍ خمالفة للمعايري الدولية    متتنع و ،اإلنسان داخل املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية      

 تدابري إلعادة إنشاء سلطة قضائية      تتَّخذضائية املفصولني و  تنصيب أعضاء السلطة الق   أن ُتعيد   ) ه(العادلة؛  باحملاكمة  
 من قوانني وتدابري لضمان متاشـي القيـود         تهمدتما اع  النظر يف أن ُتعيد   ) ز( جرمية التشهري؛    أن تلغي ) و(مستقلة؛  

  .هاملفروضة على حرية التعبري مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي وقَّعت علي

على وأوصت شيلي باكستان بأن تعجِّل بالتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و          - ٢٤
وأشارت إىل جهود . اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ؛لقائمة على عدم التسامح مطلقاً إزاء ممارسة العنف ضد املـرأة        ياستها ا ، وإىل س  باكستان الرامية إىل متكني املرأة    
وسـألت  .  أمٌر أساسي   هو  الشرف واملعاقبة عليها   دفاعاً عن تطبيق القانون الذي ُيجرِّم أعمال القتل       قالت إن   و

  .لكفالة حرية العبادة وسالمة الطوائف الدينيةمن إجراءات اختذته باكستان ما شيلي ع

، الـذي   ١٩٥١ على قانون املواطنة الصادر عام       ٢٠٠٠عام  يف   نيا بالتعديل الذي أُدخل   ورحَّبت سلوفي   - ٢٥
لقانون اجلنائي  تعديل ا  الباكستانية، كما رحَّبت بقانون      مينح أطفال الباكستانيات املتزوِّجات من أجانب اجلنسيةَ      

سألت  ماك. فعالية تنفيذه مدى   ء إزا  قلقها الشرف، لكنها أعربت عن   دفاعاً عن   لتيسري املقاضاة يف حاالت القتل      
عما إذا اُتخذت خطوات حمددة هبدف جعل حظر التمييـز املنـصوص عليـه يف               سلوفينيا، على سبيل التوصية،     

بأن تعتمـد   باكستان  وأوصت  . مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         الدستور متماشياً   
 واستفسرت عن سبب اعتماد قانون ، منظمة العمل الدوليةأحكام اتفاقياتا مع وائمهُتالعمل ويف جمال تشريعات 

،  املُعترف هبما  ة اجلماعية فاوضبصورٍة جزئية حقَّي العضوية يف النقابات وامل       ، الذي يقيِّد  نقابيةتنظيم العالقات ال  
ميدان  الدولية يف اماهت الوطنية مع التزاا ملواءمة تشريعاهتاًخططقد وضعت  باكستان كانت عما إذا كما استفسرت

على حنـوٍ   بتضمني عملية متابعة االستعراض منظوراً جنسانياً       كذلك  باكستان  أوصت سلوفينيا   و .قوانني العمل 
  .٥/١منهجيٍّ ومستمر، مبا يتماشى مع قرار جملس حقوق اإلنسان 
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املعنية بالقضاء علـى  وذكرت اململكة العربية السعودية أن باكستان كانت موضع إطراء كلٍّ من اللجنة              - ٢٦
ملا اختذته من إجراءاٍت يف هذين املضمارين، وأهنا احترمت أحكام          وذلك  التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل،       

إىل ما تواجهه   كذلك  أشارت  و. ، رغم أهنا ليست طرفاً فيها     ١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املوقَّعة عام       
 باكستان  مبجهوداتاالعتراف واقترحت. د أول البلدان اليت تصدَّت لإلرهابباكستان من حتديات، منها أهنا أح   

واستفسرت اململكة العربية السعودية عن تطبيق مبدأ عـودة         . حقوق اإلنسان يف ميدان   رهاب و التعامل مع اإل  يف  
 خميَّمات الالجئني إغالقالالجئني طوعاً إىل الوطن، وذلك يف سياق إشارهتا إىل القرار الذي اختذته باكستان بشأن 

  .وإعادهتم إىل أوطاهنم

باألطفال   االجتاروأشارت بلجيكا إىل الصكوك القانونية اليت اعتمدهتا باكستان بالفعل من أجل القضاء على  - ٢٧
أمران واسعا  مها  هم جنسياً   ء، فذكرت أن االجتار باألطفال وإيذا     "مشروع قانون محاية الطفل   " وإىل ،وإيذائهم جنسياً 

واستفسرت عما ستتخذه باكستان من تدابري حمدَّدة إلنفاذ القـوانني          .  إىل حدٍّ كبري   بال عالج  متروكانار و االنتش
 األطفال واالجتار هبـم واالسـتغالل       إيذاءأن تعاجل مبزيٍد من الفعالية املسائل املتعلقة ب       ) أ: (احلالية، وأوصتها مبا يلي   

رم للتشريعات الوطنية املعتمدة طبقاً للصكوك الدولية ذات الصلة،          باإلنفاذ الصا  ، وذلك اجلنسي واالستعباد القسري  
ف اآلباء واألمهات وموظفي إنفاذ يتنفيذ خطة عمل شاملة ملكافحة هذه الظواهر، بطرق منها توعية وتثق        ووباعتماد  

 من جتاوزات، ُتتَّهم    نه، نظراً ملا يتضمنه قانون املعاقبة على الكفر       إبلجيكا  قالت  و. القانون وأعضاء السلطة القضائية   
 ُيلقى  ، على القوانني  بالرغم مما أُدخل من تعديالتٍ    و. هبذه اجلرمية أعداد غري متناسبة من أفراد األقليات غري املسلمة         

 املوجهـة   طويلة قبل أن ُيحقَّق يف االدعاءات     ُيحتجزون لفترات   ، و ُتوجَّه إليهم الُتهم  ، و  األقليات ى أفراد القبض عل 
مواءمته مع مبادئ حرية الفكر والضمري من أجل عيد النظر يف التشريع املتعلق باملعاقبة على الكفر بأن ت) ب(ضدهم؛ 

مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ضمن أمـورٍ          املعقودة  والدين ومع االلتزامات ذات الصلة      
  .طابع متييزييكون له أال ضمان الدولية ومراعاة املعايري إنفاذ هذا التشريع مع ويف غضون ذلك، جيب . أخرى

اص باحلقوق املدنية والـسياسية يف  العهد الدويل اخلوأوصى الكرسي الرسويل باكستان بأن تصدِّق على    - ٢٨
هذا اجلرم  ، انطالقاً من أن تعريف      قال إنه و. تعدِّل قوانينها الوطنية وفقاً اللتزاماهتا الدولية     وأن  ممكن  أقرب وقٍت   

 على ارتكابه ال  هذه القوانني من أدلةٍ   تقتضيهاملعاقبة على الكفر ليس إال تعريفاً غامضاً وإىل أن كل ما            يف قوانني   
 األقليـات   ونستهدفي من جانب متطرفني     بصورٍة منتظمة  شخصٍ واحد، وإىل أنه ُيساء استخدامها        هاَميتعدَّى اتِّ 

واستفـسر الكرسـي    . اص باحلقوق املدنية والسياسية   اخللعهد الدويل   الدينية، فإن هذه القوانني تشكِّل انتهاكاً ل      
وأشار إىل ما . كلٍّ من العهد والدستورملواءمة هذه القوانني مع أحكام ُوضعت خطط قد عما إذا كانت الرسويل 

السكان وأفراد الشرطة والقـوات     هبذا الشأن لتوعية     ما ُوضع من خططٍ    ضد األقليات، وسأل ع    ميارس من متييزٍ  
  .بأن لألقليات احلقوق املدنية ذاهتا اليت يتمتع هبا الباكستانيون كافةالعسكرية 

 وذكرت أن هذا قد ُيسهم يف إعمال احلقوق ،نمو الناتج احمللي اإلمجايل لباكستان بجنوب أفريقيانوهت و  - ٢٩
 بشأن مسألة   مَج وبرا وسألت عما اعتمدته باكستان من استراتيجياتٍ     .  تدرجيياً االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

وذكرت جنوب أفريقيا أن حمو األميـة يف        . تأصُّل العقليات القبلية والتقليدية باعتبارها معوِّقات أمام متكني املرأة        
كـل  يف  لكفالة إمكانية تعليم األطفال من البنـات        ما اعُتمد من تدابري     باكستان ميثِّل حتديا رئيسياً، وسألت ع     

ا إذا كانت باكستان تعتزم التوقيع على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية            كما سألت عم  . مستويات التعليم 



A/HRC/8/42 
Page 9 

تأخَّر تدارك اجلوانب احملدَّدة اليت وأوصت جنوُب أفريقيا باكستان بأن توفِّر ملواطنيها السكن الالئق وأن ت. الدولية
  . يف هذا الصدداإجنازه

 عن احلالة اليت آل إليها مشروع القانون        لندا الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآير    واستفسرت    - ٣٠
 كما .بأن متتثل اللجنة إىل مبادئ باريس) أ(املتعلق بإنشاء جلنٍة وطنية لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان، وأوصت     

خلاص العهد الدويل ااستفسرت اململكة املتحدة عما ُخطِّط التِّخاذه من تدابري عملية لضمان التصديق على كلٍّ من 
 مناهـضة   ، واتفاقية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و    باحلقوق

إعمال هذه الصكوك، مع ضمان  ول،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وسألت اململكة املتحدة بالتحديد عن اخلطوات اليت       . ليات غري املسلمة  إلغاء القوانني التمييزية وكفالة حقوق األق     

سوف تتخذها باكستان، حال تصديقها على املعاهدات، من أجل التحقيق فيما ترتكبه قوات األمن من عملياِت                
كما سألت عن اخلطوات    . خارج نطاق القضاء  إعدام  سفي، وأعمال اختفاٍء قسري، وأعمال تعذيب و      توقيف تع 

 أقرَّته اجلمعية العامة، وأوصت حسبماتطبيق عقوبة اإلعدام االختياري لوقف ال تتخذها باكستان حالياً لتنفيذ     اليت
ورحَّبت اململكة املتحـدة    .  ُتعيد النظر يف عقوبة اإلعدام بقصد إقرار وقف تنفيذها وإلغائها          بأن) ب(باكستان  

 وذلك بكفالة ،بأن تواصل العملية اليت شرعت فيها) ج(، وأوصت باكستان ٢٠٠٦بإصدار قانون محاية املرأة عام 
أحكام احلـدود   ما يسمى ب  أن تلغي   ) د(،  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        توافقها الكامل مع  

  .ك اجملتمع املدين يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشاملشرُِتأن ) ه(والزنا، 

 زيارهتـا إىل     مع املقرِّرة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة خالل         احلكومِة ورحَّبت الربتغال بتعاون    - ٣١
 وأوصت باكستان   ،لتقليديةمبا يقع من حوادث بسبب تأصُّل العقليات القبلية وا        الفعلي   باعترافها   لكالبلد، وكذ 

 العمل املتعلقة باإلصـالح     العمل الوطنية وخطة  طة  خبورحَّبت  . لتزامها بالتغلب على هذه احلواجز    تتمسك با بأن  
واستفسرت كذلك عما . وضمانه هاتني اخلطتني  إال أهنا سألت عما إذا كانت توجد آليات لرصد تنفيذاجلنساين،

 ومنع ممارسة العنف املرتيل ضـد  ‘ الشرفدفاعاً عن’ أعمال القتل  سةممارنفَّذته باكستان من تدابري حمدَّدة لوقف       
 إعالهنا بأن تسحب  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةبأن تتَّبع توصيةتان باكسالربتغال وأوصت . املرأة
كما أوصت الربتغال بأن تويل . الدستورهو أمر خيضع ألحكام الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية بأن 

وأعربت .  قد طلبوا زيارة البلد بالقيام بذلك اخلاصني الذينباكستان اعتباراً بالغَ اجلدية ملسألة السماح للمقرِّرين
  .الربتغال عن قلقها حيال وضع األقليات الدينية، وسألت عما اتُّخذ من إجراءات حمددة حلمايتها من التمييز

وأشارت الكويت إىل جهود باكستان الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، وسألت عن كيفية متاشي التـدابري                 - ٣٢
ومبا أن باكستان تستضيف أكرب عدٍد من الالجئني يف العامل، فقد . ع حقوق اإلنسان األساسيةاملتخذة هبذا الشأن م

بأن ُتَضمَِّن التوصيات املقدَّمة ردَّ فعل باكستان       ، وأوصتها   سألتها الكويت عما جتاهبه من حتدياٍت يف هذا السياق        
هذه املشكلة اإلنسانية، وهي جهود ميكن أن تكون        اإلجيايب يف هذا املضمار متجلِّياً فيما تبذله من جهوٍد ملواجهة           

  .  به البلدان األخرىتقتديمثاالً 

 اص باحلقوق املدنية والـسياسية    العهد الدويل اخل  وأوصت املكسيك باكستان بأن تصدِّق على كلٍّ من           - ٣٣
، كما أوصتها بأن املهينةانية أو  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنس           واتفاقية

ة االضطالع هبا، وأن َتردَّ على ـراءات اخلاصـاإلجاملكلفون بواليات يف إطار تقبل استقبال الزيارات اليت طلب 



A/HRC/8/42 
Page 10 

 

  بأن تواصل باكستان ما تتَّخذه من تدابري مالئمة للقضاِء أيضاًوأوصت. إليها من رسائل واستبياناتيوجهونه ما 
أن تعزِّز التدابري القائمة لتحقِّق حتقيقاً      ، وناشدهتا   ف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل       على ممارسة التمييز والعن   

على كلٍّ من نظام روما األساسي للمحكمة كذلك بأن تصدِّق وأوصتها . وافياً فيما ُيرتكب من جرائم ضد املرأة
والربوتوكوالت اإلضافية لعـام    تفاء القسري،   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخ      اجلنائية الدولية، و  

وذكرت املكسيك أهنا تعي التحديات اليت      . ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ امللحقة باتفاقيات جنيف املؤرخة      ١٩٧٧
ا أن تلتزم التزاماً صارماً، يف تصدِّيها هلذه التحديات، بكلٍّ هتمكافحة اإلرهاب، وناشدجمال تواجهها باكستان يف    

وطلبت املكسيك معلوماٍت .  حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني الدويل   من القانون الدويل  
  .١٩٦٧عام ل والربوتوكول امللحق هبا ١٩٥١ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املربمة عام عن وضع

 التعبري وتكـوين    وأعربت اليابان عن رغبتها يف معرفة ما خطَّطت له باكستان من تدابري لضمان حرييت               - ٣٤
ية متنوعة من أجل محاية حقـوق       اتوأعربت اليابان عن تقديرها ملا اتَّخذته باكستان من تدابري سياس         . اجلمعيات

  .املرأة، وسألت عما ُخطِّط له من أعمالٍ لتنفيذ هذه التدابري وكذلك رصدها

عمل الوطنية يف ميدان حقوق وسألت ُعمان عن مدى مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف صياغة خطط ال            - ٣٥
اإلنسان، وأوصت باكستان بأن تواصل بذل جهودها يف جمال الترويج حلقوق اإلنسان وتعزيزها باختاذ التـدابري                

  . الالزمة إلدراك هذا اهلدف

ما واملرأة والطفل، وال سي   لتوفري احلماية لألقليات    وأشارت قطر إىل التدابري املهمة اليت اتَّخذهتا باكستان           - ٣٦
 أشارت إىل خطة باكستان الوطنية الراميـة إىل تـوفري           كماالتدابري اليت اختذهتا ملكافحة االجتار واملواد اإلباحية،        

  .العْيش الكرمي للمعوقني

، وسألت عما اتَّخذتـه      حلقوق اإلنسان  ورحَّبت فرنسا باختاذ باكستان إجراء يرمي إىل إنشاء مؤسسٍة وطنية           - ٣٧
واستفسرت فرنسا عما إذا كانت باكستان . ان توافق وضع هذه املؤسسة مع مبادئ باريسمن خطوات لضمباكستان  

 مـا  ك .فعل ذلـك  أن ت االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وأوصتها ب         ختطِّط للتصديق على    
 وسألت عما اتَّخذته من خطوات      سألت فرنسا عما إذا كانت باكستان ختطِّط أيضاً لتعديل قانون املعاقبة على الكفر،            

وأخرياً، سألت فرنسا عما  . كفالة استقالل السلطة القضائية وتعزيز إمكانية احتكام مواطنيها كافة إىل القضاء          من أجل   
  .تعتزم باكستان اتِّخاذه من خطوات عمالً بقرار اجلمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة اإلعدام

اً يف  جهـد  على أال تدَّخر     ته باكستان من تقدم يف جمايل التعليم والصحة وشجعتها        أشادت السنغال مبا أحرز   و  - ٣٨
وسألت عمَّا إذا كانت    . ٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٥التصدِّي للتحديات املُقترنة باألمن، مثلما فعلت يف مواجهة كارثيت عام           

  .  املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمالباكستان ستنظر يف مسألة التصديق على 

واجهه من حتـدياٍت  تيف جمال حقوق اإلنسان، رغم ما قالت الفلبني إن ما أحرزته باكستان من تقدم مطرد        و  - ٣٩
كما شجعت الفلبني باكستان على أن      . مشّجععاتية ومستمرة، من قبيل التطرُّف العنيف والكوارث الطبيعية، هو أمر           

ه َبْعد من معاهداٍت وبروتوكوالت، وأن تواصل مكافحة ممارسة العنف ضد املرأة وتعزيز             تصدِّق على ما مل تصدِّق علي     
وتشري الفلبني يف هذا الصدد إىل أن برملانَ باكستان مل يعتمد حىت اآلن مشروع قانون محاية الطفل، وأن . حقوق الطفل
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 وقت قريب اعتماد ذلك القـانون وتلـك         وأعربت عن أملها يف أن يتم يف      السياسة املتعلقة حبماية الطفل قد صيغت،       
  . عن أعمال جلان احلوار بني األديان يف املقاطعاتوأخرياً، استفسرت الفلبني، السياسة

وأوصت لكسمربغ باكستان بأن ُتنهَي مظاهر عدم املساواة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك ما يتعلَّق منها    - ٤٠
فرص احلصول املزيد من اق العام يف جمال الصحة زيادةً ملموسة بغية توفري باحلق يف امللكية؛ وأن تواصل زيادة اإلنف

على الرعاية الصحية؛ وأن تتَّخذَ تدابري فعالة لتتيح للنساء، وال سيما يف املناطق الريفية، إمكانية احلصول علـى                  
لك تدابري للقضاء على خدمات الرعاية الصحية والتعليم واملياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي؛ وأن تتَّخذَ كذ       

وسألت لكسمربغ عما اتُّخذ من تدابري إلهناء التمييز بني الرجل واملرأة، . ما تواجهه الطوائف من متييزٍ وفقرٍ شديد
 عما ُيعتزم اختاذه من مبادرات للقضاء على ما تعانيه الطوائف من لكوال سيما فيما يتَّصل باحلق يف امللكية؛ وكذ     

  .وفقرٍ حادمتييزٍ 

أشارت تركيا إىل خطط احلكومة الرامية إىل إصالح نظامي القضاء والتعليم وكفالة حرية وسائط اإلعالم، و  - ٤١
ورحَّبت تركيا مبا أُجري من إصالحاٍت قانونية هتدف إىل القضاء على التمييز وحتقيق املساواة . وإىل برنامج املائة يوم

الشرف، دفاعاً عن نون اجلنائي لتيسري مقاضاة مرتكيب أعمال القتل بني اجلنسني، مبا يف ذلك إصدار قانون تعديل القا
وأشارت أيضاً إىل قانون    .  املُعدِّل لبعض ما يسمى بأحكام احلدود      ٢٠٠٦فضالً عن قانون محاية املرأة الصادر عام        

فل، ويعدِّل احلد   محاية الطفل، الذي يشمل أحكاماً تستهدف إلغاء املمارسات التقليدية الضارة، وينقِّح تعريف الط            
وأوصت تركيا باكستان بـأن   . كما أشارت إىل السياسة املتعلقة حبماية الطفل      . األدىن لسن حتمُّل املسؤولية اجلنائية    

  .ها معلوماٍت عن آخر ما استجد يف هذه املبادراتمنتواصل إجراء هذه اإلصالحات، وطلبت 

الٍ ملواءمة التشريعات الوطنية يف باكستان مع التزاماهتـا         وسلَّم االحتاد الروسي مبا يتبقَّى إجنازه من أعم         - ٤٢
. الدولية اجلديدة، وأشار إىل وجود ممثلني برملانيني سيعملون على إجناز هذه املسائل، ُمعرباً عن تقـديره لـذلك           

 وسأل عن كيفية حتقيق التوافق بني مشروع قانون محاية الطفل الذي سيحظر العقوبة البدنية وأحكـام القـانون    
متنح اجلماعات اإلثنية كي سأل عما اتَّخذته باكستان من خطواٍت لما اجلنائي الذي ُيجيز ممارستها يف املدرسة، ك

  . وضَع األقليات، على حنو ما أوصتها به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصريواللغوية

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        من وأوصت سويسرا باكستان بأالَّ َتدَّخر ُجهداً للتصديق على كلٍّ          - ٤٣
وأشارت .  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             واتفاقية والسياسية

 سويسرا إىل األهداف ذات األولوية لدى باكستان، واملتمثلة يف تعزيز حقوق املرأة، ورحَّبت بانضمامها إىل اللجنة               
وأوصت سويسرا باكستان . املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ومبا اعتمدته من نصوصٍ قانونية تدعم هذه احلقوق

بأن تبذل كل ما يف وسعها ملنع الزواج املبكر والزواج القسري، وأن تعترف تشريعاهتا باالغتصاب داخل إطار                 ) أ(
ذ على وجه السرعة مشروع قانون محاية الطفل، وأن تعجِّل          أن تنفِّ ) ب(وشجَّعت سويسرا باكستان على     . الزواج

إن هنا تؤيد إلغاء عقوبة اإلعدام عاملياً و إسويسرا  قالت  و.  املتعلق بقضاء األحداث   ٢٠٠٠بتنفيذ املرسوم الصادر عام     
 اجلمعية العامة وأوصت سويسرا باكستان، مشريةً إىل قرار.  ال تزال ُتطبَّق على نطاقٍ واسعٍ يف باكستانهذه العقوبة

بأن ُتعلن وقفاً فورياً لكل عمليات اإلعدام، وأعربت عن رغبتها يف           ) ج(،  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  
 باكستان، مشريةً إىل أن مراعاة قواعد احملاكمة من سويسرا توطلب. أن تعمل باكستان من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام

  .احترام هذه القواعد قدر اإلمكانص على حترأن ) د( أمٌر أساسي،  هيالعادلة
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 مسألة تشغيل األطفـال،  فيما خيص اجلهود املبذولة وإىلوأشارت كوبا إىل خطة العمل الوطنية للتعليم،     - ٤٤
هذه اجلهود ميكن أن تكون مثاالًً ألفضل املمارسات يف هذا اجملال تفيد منه البلدان اليت تعـاين مـن                   وقالت إن   

ت، يف هذا الصدد، االطِّالع على معلوماٍت عما تنتهجه احلكومة من استراتيجياٍت للقضاء             وطلب. مشاكل مشاهبة 
  .على تشغيل األطفال

وأوصت بيالروس باكستان بأن تواصل بذل جهودها النشطة يف سبيل عدم تسييس حقوق اإلنـسان يف           - ٤٥
اإلنسان على أسس املـساواة واالحتـرام       إطار منظومة األمم املتحدة، وأن هتيِّئ الظروف املواتية ملراعاة حقوق           

كما أشارت بيالروس إىل أنه، مع ما تواجهه باكستان من كوارث طبيعية فادحة ومع مقاومتها            . املتبادل واحلوار 
لإلرهاب، فهي تسعى إىل انتهاج سياسٍة نشطة تكفل حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إتاحة إمكانية االحتكـام إىل                  

  .القتصاديةالقضاء ومحاية احلقوق ا

أشـار  فعن مسألة قانون املعاقبة على الكفر،       . ردَّت باكستان على األسئلة املطروحة حبسبِ املواضيع      و  - ٤٦
ون ن قانكما أ. يز على أساس الدين يف حدِّ ذاتهإىل أن الدستور ال يسمح بالتمي) السيد َنوابزادا مالك أمحد(املمثل 

و قول قد يسيء ألي دين، ال لإلسالم فحسب، وُتطبَّق هذه القـوانني             العقوبات يتضمَّن أحكاماً حتظر أي فعلٍ أ      
 أنه قد ُيساء استخدام هذه القوانني، فقد أدخلت احلكومة على النظام ضوابط إدارية، من قبيل                ومبا. على اجلميع 

فع ، وهتدف هذه العمليات، ضمن أمورٍ أخرى، إىل ضبط إجراء التحقيق وردع ر            ٢٠٠٤تلك اليت أدخلتها عام     
  . مبوجب قانون الكفرالدعاوى

 من حقـوق    تتعارض مع أي حق   مسألة عقوبة اإلعدام متصلةٌ بنظام العدالة اجلنائية وال         قال املمثل إن    و  - ٤٧
 إال أنه ون الباكستاين بعقوبة اإلعدام على عدٍد من اجلرائم اخلطرية،          ـرف القان ـويعت. اإلنسان املُعترف هبا عاملياً   

 وبعد اختاذ اإلجـراءات القانونيـة       أمام احملاكم إال بعد استنفاد كل ُسبل االنتصاف       قوبة  هذه الع ال ميكن فرض    
يدعو إىل أن احلكومة عاكفة على حبث اقتراح وأضاف .  قُدِّمت قائمة بآليات إعادة النظر يف القانونماك. الواجبة

  .لشأن قريباًختفيف عقوبة اإلعدام إىل السجن املؤبَّد، ومن املتوقع إصدار قرار هبذا ا

إىل أن الدستور يعتـرُف     ) السيدة َمهرين بوتو  (وفيما يتعلق مبسألة املساواة بني اجلنسني، أشارت املمثلة           - ٤٨
 املتعلقـة   ١٠٠وقد وقَّعت باكستان على اتفاقيِة منظمة العمل الدولية رقم          . حبقوق املرأة وباملساواة بني اجلنسني    

ال متييز بني الرجال والنـساء يف       قالت إنه   تساوية، و املقيمة  العمل ذي   الن  مبساواة العمال والعامالت يف األجر ع     
غري أن اجلهوَد املبذولة من أجل زيادة متكينهن . وذُكر أن النساء يشغلن مناصب مهمة يف اجملتمع. اإلدالء بالشهادة
 السلطة األبوية، وتعمل مـن    كما ذُكر أن احلكومةَ تدرك ترسُّخ املواقف والتقاليد القائمة على         . ال تزال مستمرة  

وقد .  يف اجملتمعرأةأجل مكافحتها باختاذ عدٍد من التدابري، منها تغيري املناهج الدراسية لتقدمي صورة واقعية لدور امل
  .اسُتعني برجال الدين كي ُيساعدوا على معاجلة هذه املسألة

واج، أكدت املمثلة أن هذه املمارسة مل ُيعترف  بالتراضي خارج إطار الزالعالقة اجلنسية ميجترأما عن مسألة   - ٤٩
ففي باكستان، تندرج . هبا كحقٍّ من حقوق اإلنسان وأن لكل جمتمعٍ قواعده وقيمه، ومنها ُتستمدُّ احلريات واحلدود

وال يثبت  . ما يسمى باحلدودأحكام بالتراضي خارج إطار الزواج حتت تعريف الزنا وُتعامل يف إطار العالقة اجلنسية
  . للمجتمعفعالً معادياًوقوع اجلرم إال باالعتراف، أو بشهادة أربعة أشخاص، إذ ُتعترب هذه املمارسة 
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 َتعيهما،   والعنف ضد املرأة، أشارت املمثلة إىل أن احلكومةَ        " الشرف دفاعاً عن "وفيما يتَّصل مبسأليت القتل       - ٥٠
على حنو ما أُبرز سابقاً      (ا وتعديله اٍت اعتماد تشريع  ، سواء  على حدٍّ  ، تشمل على حنو ما يتبيَّن مما اتَّخذته من تدابريَ       

الشرف جرميةً مع سبق اإلصرار والترصـد  عاً عن ادفوُيعدُّ القتل . ، وإطالق محالت للدعوة وبث الوعي  )يف املقدمة 
لقوانني املتعلقة باحلدود  إضافةً إىل ا إىل أنهوفيما يتعلق حبماية حقوق املرأة، أشارت املمثلة. وُيَتعامل معها تبعاً لذلك

العزم علـى إجـراء مزيـٍد مـن     واليت سبق ذكرها يف املقدمة، تعي احلكومة أمهية محاية املرأة، وهي عاقدة       والزنا  
مبساعدة املـاحنني   تتوىل،  وزارة  هذه ال وأشارت املمثلة إىل أن     . املرأةب النهوضاإلصالحات، عن طريق متكني وزارة      

  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ورصدستراتيجيات املتعلقة بتنفيذ وضع االواخلرباء األجانب،

. ُيساء فهمها إىل حدٍّ بعيد    هي مسألة   أن مسألة معاملة األقليات     ) السيدة فوزية وهاب  ( وذكرت املمثلة     - ٥١
أضافت قائلة إن األقليات متثِّل نسبة وادث، عدد من احلذُكر يف املقدمة وإىل وقوع إىل ما ُمجدَّداً أشارت وبعَد أن 

ثالثة يف املائة فحسب من جمموع السكان، وإن كثريين من أفراد األقليات املسيحية واهلندوسية يشغلون مناصب                
  .مهمة، وأشارت إىل أن األقليات ال هتاجر اتَّقاًء للتمييز وإمنا حبثاً عن فرص حياٍة أفضل يف بقاعٍ أخرى

إىل كما أشارت .  من التعليم االبتدائي والثانوي جماينّباكستان أن كالًتعليم، فقد أكدت أما بشأن قطاع ال  - ٥٢
 يف املائة؛ كما أشارت إىل أن الدولة قد ٥٦ يف املائة وأهنا تفوق حالياً ١٣ ةدولالعند قيام كانت أن نسبة حمو األمية 

إال . ممكن من املهارات  تزويد الشباب بأكرب قدر ٍ     أنشأت معاهد للتدريب املهين يف شىت أحنائها، هادفةً من ذلك إىل          
ما أشارت إىل برامج إعادة التوجيه واملساعدة يف حتديث كأهنا أبرزت احلاجةَ إىل حتسني مهارات املدرسني التعليمية، 

  .وذكرت أهنا ترحَّب بتلقِّي أي مساعدات من اجملتمع الدويل يف هذا امليدان. املناهج

ليت استقالل السلطة القضائية وإمكانية االحتكام إىل القضاء، أكدت املمثلة أمهية ما أسهم به              وفيما يتعلق مبسأ    - ٥٣
. ٢٠٠٧مـارس   /كلًٌ من اجملتمع املدين واألحزاب السياسية من عملٍ نشط يف حركة احملامني الـيت ُنظِّمـت يف آذار                 

حملامني والقضاة الذين أُطلق سـراحهم إىل       وأشارت إىل بضع مشاكل قائمة يف هذا الصدد، منها تلك املتعلقة بعودة ا            
باكستان جمدَّداً بأن اللجنةَ الوطنية حلقوق اإلنسان هي يف طور اإلنـشاء،            أكدت  و. سلك القضاء، وجيري حالياً حبثها    

 . اتصدي هلوأشارت إىل كفالة االستقالل والتنوع احلقيقيني لآلراء بوصفهما من التحديات اليت ال بد من ال

املشكلة اليت يكمن سببها أساساً يف      تعي هذه   ألة تشغيل األطفال، صرَّحت باكستان من جديد بأهنا         وعن مس   - ٥٤
ر بصورٍة أساسية يف القطاع غري الرمسي، إذ إن نسبة حـدوثها يف القطـاع          ـتظهة  ـهذه املشكل الفقر، وأضافت أن    

للقضاء على تشغيل األطفال، ومن بينها القضاء على وأشارت املمثلة إىل عدٍد من التدابري اليت اتُّخذت . الرمسي ال ُتذكر
  . هذه املشكلة يف جماالت الصناعات اخلطرة، مثل صناعات األدوات اجلراحية والِدباغة، وكرة القدم، والسجَّاد

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية  وأوصت النرويج باكستان بأن تعجِّل بالتصديق على     - ٥٥
، وأن ُتـصدَر    هضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة              منا واتفاقية

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         تشريعاٍت تقضي بتنفيذ الصكوك الدولية لضمان أن يصبح كلٌّ من           
دية واالجتماعية والثقافية، جزءاً من االقتصاالعهد الدويل اخلاص باحلقوق ، و مناهضة التعذيب، واتفاقيةوالسياسية

إىل املكلفني بواليـات يف      دعوات دائمة    توجيهوأوصت النرويُج باكستان بأن تنظر يف مسألة        . القوانني الداخلية 
ووجَّهت النرويج االنتباه إىل أن الصحفيني يعملون حتت التهديد الدائم بتعرضهم . إلجراءات اخلاصة مجيعهاإطار ا
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انب قوات األمن والقوات العسكرية على حدٍّ سواء، وأهنم ُيخضعون دوماً للتعذيب، ويعرَّضـون  لالعتداء من ج  
لالختطاف واالحتجاز غري القانوين والضرب والتهديد بالقتل من جانب الدولة واملتمرِّدين، واألحزاب السياسية             

 وأوصت النرويج احلكومة بأن حتقَِّق مع       .املعارضة، وطلبت معلوماٍت عما اتُّخذ من مبادراٍت ملعاجلة هذه املسألة         
  .ال وأن تالحقهم قضائياًغريهم من مرتكيب هذه األفعمع مسؤوليها الذين ارتكبوا أفعاالً ضد اإلعالميني و

وأشار األردن إىل ما أحرزته باكستان من تقدمٍ يف مكافحة الفقر وتعزيز حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية                    - ٥٦
  .يف هذا الطريققُدماً إجنازاهتا يف جمال املصاحلة الوطنية، وحثَّها على املُضيِّ الصحافة، وكذلك إىل 

، وطلبت وأشارت النمسا إىل تعزيز باكستان للمساواة بني اجلنسني على الصعيدين التشريعي واملؤسسايت  - ٥٧
منـع  "املعنون  ) ٢٠٠٧(القانون اجلنائي   ) تعديل(االطِّالع على معلوماٍت عن احلالة اليت آل إليها مشروع قانون           

 علـى   قضاءوأوصت النمسا باكستان بأن تتَّخذ مزيداً من التدابري لل        . وعن مضمونه " املمارسات املُسيئة للمرأة  
. رية والقانونية وتنفِّذها، وأن تكفل حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة        القوالب النمطية، وأن ُتعزِّز الضمانات الدستو     

وأوصت . داخلياً، وال سيما يف مقاطعة بلوشستاناملشردين وطلبت النمسا أيضاً االطِّالع على معلوماٍت عن حالة 
تفسرت عن تنفيذ واس.  داخلياًللمشردينالنمسا باكستان بأن تتَّخذ خطواٍت حمدَّدة لكفالة حقوق اإلنسان اخلاصة 

  .باكستان عقوبة اإلعدام، وال سيما فيما يتَّصل بالكفر والزنا

ونوهت اإلمارات العربية املتحدة مبا تبذله باكستان من جهوٍد لتحسني حالة شعبها ومستوى معيـشته،                 - ٥٨
ت العربية املتحدة وأوصت اإلمارا. من نتائج يف جمايل احلد من الفقر وحمو األميةباكستان وأشارت إىل ما أحرزته 

  .٢٠٠٠مبحاكاة هذه اإلجنازات يف البلدان األخرى، واستفسرت عن جلنة شؤون املرأة املُنشأة يف عام 

ونوهت أذربيجان خبطة العمل الوطنية للتعليم من أجل اجلميع، وباخلطة اإلمنائية التطلُّعية لفترة العـشر                 - ٥٩
 باكستان أن تشاطر البلدان األخرى      منوطلبت  . قوق املرأة ، والتقدم املُحَرز يف جمال ح     ٢٠١١- ٢٠٠١سنوات،  

َعها على مزيٍد من املعلومات عن جلان حتقيق                   ما استخلصته من ِعَبر يف تناوهلا املسائل املتصلة بالالجئني، وأن ُتطِل
  . بني أتباع خمتلف األديان يف شىت املقاطعاتالوئام 

واستفسرت عن حرية   .  من اجملاالت، منها جماال الصحة والتعليم      وسلَّمت البحرين بالتقدم احملَرز يف عددٍ       - ٦٠
  .االطِّالع على املعلومات وحرية وسائط اإلعالم يف البلد

بإقرارها قانون  وذلك  وسلَّمت هولندا بالتقدم الذي أحرزته باكستان فيما يتعلق بوضع املرأة يف جمتمعها               - ٦١
العهد الـدويل اخلـاص    ُتدرِج يف تشريعاهتا الداخلية كالًّ من    وأوصت باكستان بأن  . ٢٠٠٦محاية املرأة يف عام     

ا من املعاهدات  وغريمهالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، وأن تضمن    واتفاقية حقوق الطفل   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        مثلاليت هي طرٌف فيها،     

وأوصت باكستان كذلك بأن تعيد يف أقرب وقٍت ممكن، على حنو مـا             .  بفعالية طبيقهاإنفاذ هذه التشريعات وت   
كلَّ احلريات األساسية اليت كانت قد أُوقفت ممارستها بفرض حالة الطوارئ يف إطالق يكفله الدستور الباكستاين، 

 أن ذلك يقتضي ضمناً إعادة تأكيد استقالل الـسلطة          علماً ،٢٠٠٧ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /تشرين الثاين 
  .  املدافعني عن حقوق اإلنسانضد املوجَّهة مجيع التهم املتبقية سقاطالقضائية وإ
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ال تزال تدعو إىل ) جلريغاا(وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل تقاريَر تفيد بأن اجملالَس القبلية غري القانونية   - ٦٢
 القضاء على هذه الدعوات من أجلتتَّخذه من تدابري تقدم تفاصيل عما ها أن منملرأة، وطلبت ممارسة العنف ضد ا

وأوصت اجلمهورية التشيكية باكستان بأن تعتمد على سبيل األولوية مزيـداً مـن             . وأن تعاقب املسؤولني عنها   
أن تلغي جرمية الزنا    ) ب(د املرأة؛   أن تكافح ممارسة العنف ض    ) أ: ( حتقيق ما يلي   بغيةالتدابري التشريعية والعملية    

، وُتحسِّن تـدريب أفـراد      اجلمهور بالقوانني وعي  زيد  أن ت ) ج(وممارسة اجلنس بالتراضي خارج إطار الزواج؛       
الشرطة والسلطات األخرى على التعامل مع ضحايا االعتداء اجلنسي وغريه من املمارسات العنيفة ضد املـرأة،                

كام إىل القضاء، وخاصةً باعتماد قواعد لتقدمي أدلة اإلثبات ُتساوي بني شـهادة             وتكفل للضحايا إمكانية االحت   
أن تـضمن   ) د(احلـروق؛   للنساء من   توفري املآوي والعالج    كاملرأة؛ وأن حتسِّن خدمات الدعم،      شهادة  الرجل و 

غري القانونيـة وزعمائهـا     معاقبة مرتكيب أعمال العنف ضد املرأة، وحتقِّق حتقيقاً وافياً مع أعضاء اجملالس القبلية              
بأن حتظر يف كل األحـوال اسـتخدام أحكـام          ) ه(وتعاقبهم على دعوهتم إىل ممارسة العنف ضد املرأة، وذلك          

إلجـراءات  توجه للمكلفني بإجراءات يف إطار ا     أن  ) و(؛  "الشرفدفاعاً عن   "القصاص والِديَّة يف حوادث القتل      
ا، وتسمح باستقبال الزيارات اليت طُلب إجراؤها بالفعل، وأن تـصدِّق،           زيارة البلد وتنفِّذه  لاخلاصة دعوةً دائمة    

وعلـى  ،  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعـذيب         على سبيل األولوية، على     
 .امالربوتوكوالت االختيارية امللحقة بكلٍّ منه

م، شجَّعت بنغالديش باكستان على مواصلة حتسني وضع املرأة         وفيما يتعلَّق باملساواة بني اجلنسني والتعلي       - ٦٣
  .، واستفسرت عما اعُتمد من تدابري لتحديث نظام التعليم يف املدارس الدينية"مناِصرة للمرأة"باعتماد سياساٍت 

د عهواستفسرت الربازيل عن أولويات باكستان الرئيسية فيما تبذله من جهود ترمي إىل التنفيذ الكامل لل         - ٦٤
وسألت كذلك عما اتُّخذ مـن خطـواٍت يف سـياق        . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 مـن سياسـاٍت     اعُتمـد كما سألت عما    . مكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييز ضد املرأة         
كمـا  . عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان      اتفاقية مناهضة التعذيب، و    وخطواٍت وتدابَري َتطلُّعية بشأن تنفيذ    

 والتحـديات   فيما يتعلق بضمان حقوق الطفل      الرئيسية اليت اتَّخذهتا باكستان    استفسرت الربازيل عن اخلطوات   
وأوصت الربازيل باكستان بأن تنظر يف مسألة االنضمام إىل االتفاقية الدولية . الرئيسية اليت تواجهها يف هذا الصدد

 العهـد  ؛ وأن تواصل بذل اجلهود يف سبيل التصديق على كلٍّ مـن          األشخاص من االختفاء القسري    حلماية مجيع 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        ، والعهد   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

دافعني عن حقوق اإلنسان، ميكن أن      ؛ وأن تنظر يف مسألة وضع سياسٍة وطنية حلماية امل         واتفاقية مناهضة التعذيب  
  .تركِّز على إنشاء نظامٍ وطين حلماية الشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسان

 املتعلقة مبـساواة العمـال      ١٠٠ورحَّبت بنما بتصديق باكستان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             - ٦٥
 أملها يف حتقُّق النتائج املتوقعة يف جمال توفري مياه تساوية، وأعربت عناملقيمة العمل ذي الوالعامالت يف األجر عن 

  . مواضيع حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية، مبا فيها موضوع املساواة بني اجلنسنيراج رحَّبت بإدكما. الشرب

واستفسرت نيبال عما تعتزم باكستان االضطالع به لضمان عودة ارتفاع معدالت منوها بالفائدة علـى                 - ٦٦
  .حلقوق االقتصادية واالجتماعية يف البلدإعمال ا
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فون رمسياً  صن األدىن، اهلندوس امل   بقات االجتماعية تدلُّ على أن الط    شواهد وجودرك إىل   امنوأشارت الد   - ٦٧
كما أشارت إىل عدم وجود قوانني وتدابري حمددة حتظر ممارسة التمييز ضـد             . يبق، معرَّضة للتمييز الط   )داليتس(

.  والنسب واملهنـة   بقةوسألت عما إذا كان مثة إطار قانوين مالئم ملنع التمييز على أساس الط            .  املصنَّفة بقاتالط
بأن تتخذ تدابري حمدَّدة وموجَّهة إىل فئاٍت بعينها متنع على حنوٍ فعال ممارسة التمييز ) أ(باكستان منرك اوأوصت الد

على سبيل وأن تصدِّق، ) ج( املسلمني، إن ُوجدت؛ وأن تلغي أي قوانني متيِّز ضد غري) ب( املصنَّفة؛ بقاتضد الط
   .اتفاقية مناهضة التعذيبعلى و  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةعلىاألولوية، 

 الصادر "منع املمارسات املُسيئة للمرأةقانون " اجلديد و"القانون اجلنائي"وأقرَّت السويد بإصدار كلٍّ من   - ٦٨
وأشارت إىل اعتـراف    . أحكام احلدود ما يسمى ب   احلد من عواقب     سواء إىل اليهدفان على    نياللذ،  ٢٠٠٦عام  

 واعتداءات ُتحَرق فيها أوجه اإلنـاث       "الشرفعاً عن   ادف"بأنه ما زالت ُترتكَب حىت اآلن جرائم قتل         باكستان  
بـضحايا هـذه     تلحق   اليتوإىل استمرار تعذُّر جرب األضرار      بواسطة األمحاض الكاوية، وحاالت زواج قسري،       

كمـا  . تقدمي املزيد من التفاصيل عما اختذ من تدابري للقضاء على التمييز بني اجلنـسني             وطلبت السويد   . اجلرائم
ب عليها على ما يبدو، وطلبت إىل احلاالت املوثَّقة توثيقاً جيداً النتهاكاٍت ارتكبتها قوات األمن ومل ُتعاقَأشارت 

وأعربت السويد عن رغبتها يف أن      . إفالت قوات األمن من العقاب     تدابري مكافحة    املزيد من التفاصيل عن   أيضاً  
  .  بشأن هاتني املسألتنيُتقدَّم إىل احلكومة توصياٌت

اللجنة املعنيـة    و اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ويف معرِض إشارة أملانيا إىل شواغل أثارهتا          - ٦٩
ري، ذكرت أن القوانني الباكستانية متيِّز ضد املرأة وأن نفوذ األطراف الفاعلـة غـري          العنصبالقضاء على التمييز    

. التابعة للدولة خيلُّ بتمتع النساء حبقوقهن، واستفسرت عن التدابري اليت ستتخذها باكستان ملعاجلة هذه املـسائل               
ريعات التمييزية امتثاالً اللتزاماهتـا     وأوصت أملانيا باكستان بأن تضطلع بعملييت إعادة نظرٍ وتنقيحٍ شاملتني للتش          

واستفسرت عمَّا اتُّخذ من تدابري حلمايـة حقـوق         . ضد املرأة  مجيع أشكال التمييز     علىاتفاقية القضاء   مبوجب  
املرافق املتاحة لكلٍّ   بشأن  السجناء، وذلك يف سياق إشارهتا إىل شواغل أُثريت بشأن أوضاع السجون، وال سيما              

 بشأن املرافق الطبية واكتظـاظ      لك، وكذ "السجناء رهن احملاكمة  "ت وأطفاهلن، واألحداث، و   من النساء احملتجزا  
واستفسرت أملانيا عن التدابري اليت اختذهتا باكستان لكفالة احترام القانون الذي حيظر التحريض علـى               . السجون

 على الكراهية وممارسة العنف  استخدام ُخطب اجلمعة يف املساجد الباكستانية للتحريض سياقالكراهية، وذلك يف
  .ضد مجاعات خمتلفة

بـاجلهود  ما رّحـب     ك .ب املغرب بالتقدم احملرز يف جماالت التعليم والصحة والعمالة ومحاية املرأة          ّحور  - ٧٠
وأشار إىل أن إنشاء جلان معنيـة       . نوـال واملعوق ـاألطفومنها  رى،  ـة األخ ـات الضعيف ـاملبذولة لصاحل الفئ  

وشـجَّع  . تدبٌري ينبغي تشجيعه بوصفه ممارسة جيِّـدة      هو  بني األديان على صعيد املقاطعات      فيما   الوئامبتحقيق  
عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      لاملغرب باكستان على أن ُتحرز تقدماً بشأن التصديق على ا         

االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني    على  ة، و عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي     لوالثقافية، والتوقيع على ا   
 برامج القطـاع     جمال يفضمنياً احلصول على مساعدة دولية      باكستان   املغرب طلب كما أيّد   . ١٩٥١املربمة عام   
  .مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف باكستاناستحداث  عن  وطلب معلوماٍت،االجتماعي
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دافعني عن حقوق اإلنسان الذين كانوا قد احُتجزوا إبَّـان  سراح املونوهت آيرلندا مع االرتياح بإطالق       - ٧١
فترة حالة الطوارئ وإىل التزامات باكستان بإنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وأعربت عن رغبتها يف أن 

الة املدافعني يرلندا إىل طلب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبآويف معرِض إشارة . متتثل اللجنة إىل مبادئ باريس
مستقلة هبدف معاجلة    زيارةإىل القيام ب  عن حقوق اإلنسان زيارة باكستان، فقد أوصتها بأن تدعو املمثلة اخلاصة            

ما يترتَّب على إجراءات رصد اجملتمع املدين وتشريعات مكافحة اإلرهاب من آثارٍ قمعية على عمل املدافعني عن                 
على املدافعني عن حقوق اإلنسان، وذلك يتعلق باالعتداءات قاب فيما حقوق اإلنسان؛ ومكافحة اإلفالت من الع     

  .االعتداءات املسؤولني عن هذه ما يرد من ادعاءات ومقاضاة التحقيق الفعَّال يفعن طريق 

األهداف اإلمنائية لأللفية يف قطاعي التعلـيم       بلوغ   حنو   وأشارت بوتان إىل ما حقَّقته باكستان من تقدمٍ         - ٧٢
استفسرت بوتان، مشريةً إىل تضاريس باكستان وسكان املناطق النائية، عن كيفية تعاملها مع التحدي و. والصحة

مع الذي تفرضه جغرافيا البلد أمام الوفاء باحتياجات الشعب الباكستاين من اهلياكل األساسية وعن كيفية دعم اجملت
  .الدويل هلذه اجلهود إن أمكن

 متام اإلدراك الوضع يف باكستان وتأصُّل جذور التطرف واإلرهاب الـيت            وبيَّنت سري النكا أهنا تدرك      - ٧٣
  .ت نتيجةً جانبية لعوامل خارجيةهدَّدت أمنها، وكان

عهد الدويل لال لاللتزامات الناشئة عن ا لضمان التنفيذ الفعَّوسألت رومانيا عما ُيعتزم اختاذه من خطواٍت  - ٧٤
د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة     عهلاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وا    

ويف سياق إشارة رومانيا إىل تقارير تفيد بتزايد الضغوط اليت متارسها السلطة التنفيذية علـى               . مناهضة التعذيب 
  صارمة وإنشاءُ  بأن تكفل استقالل السلطة القضائية، بُسبلٍ منها وضُع قواعدَ        باكستان  السلطة القضائية، أوصت    

  . هلمعزلتعيني القضاة وواضحة آليٍة 

 هذا البلد   كونوذكرت نيجرييا أن باكستان تستضيف إحدى أكرب مجاعات السكان من الالجئني، فرحَّبت ب              - ٧٥
. ١٩٥١قد احترم بوجٍه عام مبادئ احلماية الدولية، رغم أنه ليس طرفاً يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املربمة عام                  

  . ودعت نيجرييا باكستان إىل إطالع البلدان األخرى على تفاصيل عن خطتها لتشييد مليون وحدة سكنية يف السنة

وطلبت فرتويال معلوماٍت إضافية عن اجلهود املبذولة بشأن إنشاء مؤسسٍة مستقلة حلقوق اإلنسان ُمخوَّلة   - ٧٦
كما أعربت عن رغبتها يف معرفة املزيد عن اللجنة         . ما ُيرتكب من انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان      لتحقيق يف اسلطة  

  .الوطنية املعنية حبقوق املرأة

 رحَّبت  ماك.  من قبيل حتسني أحوال املرأة والطفل      ، التقدم املُحرز مؤخراً   جوانبوأشارت سنغافورة إىل      - ٧٧
  .٢٠٠٦الصادر عام ) نني اجلنائيةتعديل القوا(باعتماد مشروع قانون محاية املرأة وقانون محاية املرأة 

وأشارت التفيا إىل ما أُفيَد عن سوء أوضاع السجون وعدم وفائها باملعايري الدولية، ومن ذلك اكتظاظها                   - ٧٨
وشجَّعت التفيا باكستان على أن تـضاعف       . ونقص التغذية السليمة، واستفسرت عما اتُّخذ من تدابري لتحسينها        

.  يف إطار هذه اإلجراءاتبات الزيارة اليت َتقدَّم هبا سبعة مكلَّفني بوالياتتعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة بالنظر إىل طل
  .استعداد باكستان توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلَّفني بواليات يف املستقبلمدى ، سألت التفيا عن ماك
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خفيف من آثـار  بأن تشارك سائر البلدان جتربتها يف جمايل احلد من الفقر والت باكستان   السودان   ىوأوص  - ٧٩
  . تضخُّم أسعار األغذية

تمكني املرأة سياسياً،   ك ، إىل بعض ما حقَّقته باكستان من إجنازاتٍ       اجلمهورية العربية السورية  وأشارت    - ٨٠
ووجَّهـت  . ، وتوفري نظام التأمني االجتماعي، واملساكن، والتعليم اجليِّد       " الشرف دفاعاً عن " أعمال القتل    وجترمي

الجئ أفغاين من استضافٍة هادئة، وطلبت مليون إىل ما توفره باكستان ملا ينيف عن مليوين ونصف سورية االنتباه 
  . باكستان تنظر يف أمر ترحيل بعض الالجئني األفغان أو إعادهتم إىل أوطاهنمعما أُفيَد من أن من التفاصيل مزيداً 

خنفاض نسبة اإلنفاق العام علـى قطـاع        وسلَّطت فنلندا الضوء على أن جلنة حقوق الطفل قلقةٌ بشأن ا            - ٨١
وسألت فنلندا عمـا إذا كانـت       . التعليم، وأن املعونة الدولية املقدَّمة يف هذا اجملال مل ُتستغل على حنوٍ مناسب            

وأوصت بأن ُتتَّخذ تدابري عاجلة لضمان كفاية املـوارد         . باكستان ال تزال ملتزمةً بزيادة التمويل يف جمال التعليم        
زمنية للوفاء مبا تعهَّدت به من إنشاِء  جداولووسألت أيضاً عما وضعته باكستان من خطٍط . هلذا اجملالاملخصَّصة 

  . جلنٍة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

ونوهت مجهورية كوريا مبا اتَّخذته باكستان من خطواٍت بشأن محاية حقوق املرأة والقضاء علـى التمييـز                   - ٨٢
 رغبتها، متاشياً مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف معرفة ما اتُّخـذ مـن                   ضدها، وأعربت عن  

إضافةً إىل ذلك، طلبت االطِّالع على ما استجد بشأن بناء طريق لياري            و. خطواٍت تضمن التنفيذ الفعال هلذه التدابري     
  .١٩٥١ى االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املربمة عام وأخرياً، أوصت مجهورية كوريا باكستان بأن توقِّع عل. السريع

بالنظر إىل ارتفاع مستوى األميـة وجهـل         حمدودةً إمكانية االحتكام إىل القضاء      كونوأشارت اليونان إىل      - ٨٣
وسألت اليونان عن مدى مـا تلقَّتـه        . السكان حبقوقهم، وسألت عما اتُّخذ من تدابري ترمي إىل تيسري هذه اإلمكانية           

 حقوق اإلنسان، وذلك يف سياق إشارهتا إىل ما أُفيَد عن القيـود             ةمبمارسيتعلق   فيمايئات إنفاذ القانون من تثقيٍف      ه
ن املعاملة التفضيلية اليت يتلقَّاها املواطنون املسلمون       إاليونان  قالت  و. املفروضة على وسائط اإلعالم ومصادرة املعدَّات     

تكفـل محايـة    كي  ة حرية الدين، وسألت عما تعتزم باكستان اتِّخاذه من إجراءات ل          متثِّل عائقاً رئيسياً يعترض ممارس    
وأخـرياً،  . ممارسة املواطنني غري املسلمني حقَّهم يف حرية الدين ممارسةً فعالةً ودون عوائق، وأوصتها بأن تقوم بـذلك   

 تعسفي واختفاٍء قسري متـس أفـراداً        سألت اليونان عن عدد ما ُحقِّق فيه من إمجايل ما أُبلغ عنه من حاالت احتجازٍ              
  . ألفعال عن هذه اني الفعلينيُيشتبه يف أهنم على صلة جبماعات إرهابية، وعما إذا كان قد مت حتديد هوية املسؤول

إمكانية احلصول على خدمات الـصحة      إتاحة  اجلهود املبذولة لزيادة فرص العمل و     بنيكاراغوا  ونوهت    - ٨٤
 على مواصلة مساعيها الرامية إىل دعم نظام تعزيز مجيع حقوق اإلنسان والـدفاع              والتعليم، وشجَّعت باكستان  

  .سيما تلك اخلاصة باملرأة وال عنها،

واطنيها، مليف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       منجزات  ما حققته باكستان من     إىل  زمبابوي  أشارت  و  - ٨٥
  .  االقتصادية حتديداًاوإىل سياساهت

. اكستان على ما تبذله من جهود، وخاصةً بشأن دور املرأة يف اجملتمع وحقوق الطفـل              وأشاد اليمن بب    - ٨٦
وأعرب اليمن عن قلقه إزاء ممارسات قوات األمن والشرطة، وسأل عن التدابري املتَّخذة لتثقيف قوات األمن مببادئ 

  .حقوق اإلنسان
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مم املتحدة وبالتزامها بإنشاء مؤسـسة      ونوهت مجهورية إيران اإلسالمية بتعاون باكستان مع آليات األ          - ٨٧
وشجَّعت احلكومةَ على زيادة جهودها وتعزيز سياساهتا يف جماالت حماربـة اإلرهـاب             . مستقلة حلقوق اإلنسان  

ب وإساءة املعاملة واالستغالل االقتصادي، واإليـذاء اجلنـسي للنـساء           ـومكافحة كل مظاهر العنف والتعذي    
، وخاصةً بالنساء واألطفال، وطلبت مزيـداً مـن          باألشخاص ارـافحة االجت  فيما يتعلق مبك   لكواألطفال، وكذ 

 .املعلومات يف هذا الصدد

واستفسرت إيطاليا عما إذا كانت باكستان تعتزم احلد من نطاق اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعدام ووقـف                   - ٨٨
نتهاكات حقوق األطفال، وال    للتصدي ال فعالة  وأوصت إيطاليا باكستان بأن تبادر إىل اختاذ تدابري         . هذه العقوبة فرض  

. سيما تشغيل األطفال وبغاء األطفال واالجتار هبم، وأن تنظر يف مسألة رفع السن القانونية لتحمل املسؤولية اجلنائيـة                 
 كذلك، أوصت إيطاليا باكستان باملبادرة إىل التصديق على كل الصكوك الرئيسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وإىل               

  .توطيد التعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية، وال سيما مع اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان

وأشادت مصر بباكستان على ما اختذته من خطواٍت يف سبيل إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق                   - ٨٩
ويف معرِض . ح يف الوقت احملدَّدا الطوعية، وأعربت عن أملها يف أن ُتنَجز هذه العملية بنجااهتعهدتاإلنسان، وفاًء ب

إشارة مصر إىل ما حقَّقته باكستان من تقدمٍ ملموس يف جهودها املبذولة بشأن القضاء على عمـل األطفـال،                   
وشجَّعت مصر باكستان على أن تواصل جهودها       . باكستانتواجه  استفسرت عما إذا كان مثة حتدياٍت ال تزال         

  .ايتها وأن تتَّخذ كل اخلطوات الالزمة حتقيقاً هلذا الغرضالرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومح

 احلكومة اعتزامها رفع القيـود      إعالنونوهت أستراليا بتحسُّن ممارسة احلريات السياسية يف باكستان وب          - ٩٠
لعهد اوشجَّعت أستراليا باكستان على أن تنفِّذ االلتزامات املشمولة بكلٍّ من . املفروضة على حرية وسائط اإلعالم

، الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       ، والعهد   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   الدويل  
 وسألت أستراليا باكستان عما إذا كانت تعتزم التصديق على الربوتوكولني االختياريني .واتفاقية مناهضة التعذيب

ورحَّبت أستراليا مبا تقدمه باكستان من إسهاماٍت . ٢٠٠١ا يف عام امللحقْين باتفاقية حقوق الطفل، املوقَّع عليهم
املكلفـون  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، لكنها أشارت إىل طلبات الزيارة اليت تقدَّم هبـا                 

  . اإلجراءات اخلاصة ومل تبت باكستان فيها بعد، وشجَّعت باكستان على قبوهلابإجراءات يف إطار 

وأشارت موريشيوس إىل ما اتُّخذ من تدابري ترمي إىل إعالء القيم األسرية ومحاية حقوق املرأة والطفل،                  - ٩١
  .وألقت الضوء على االستثمارات يف ميدان التعليم

 طرفاً يف معاهدات حقوق اإلنسان كي تصبحوشجَّعت ألبانيا باكستان على أن تواصل ما تبذله من جهوٍد ل  - ٩٢
. وأشارت إىل أن النساء حيظْين بالتمثيل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ، وأوصتها بذلكالرئيسية السبع

 شجَّعت ألبانيا باكستان على أن تعزِّز قدرات هيئات إنفاذ القانون فيها كي تتصدَّى ملا يواجهه جمتمعها مـن                   ماك
  .ذلكأن تفعل ت التقليدية السائدة، وأوصتها بوقوع جرائم وحوادث جرَّاء العقلياحتمال حتدياٍت متصلة با

 باكستان خطة العمل الوطنية وخطة العمل املتعلقة باإلصـالح          أن تعتمد وشدَّدت كولومبيا على أمهية       - ٩٣
  .اجلنساين، وسألت عن اجملاالت اليت أُحرِز فيها تقدم
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جزين ومبا ُيعتزم االضطالع به من عمل       ورحَّبت نيوزيلندا مبا اتُّخذ من تدابري إلطالق سراح القضاة احملت           - ٩٤
مستوياٍت مماثلة قد اقتربت من  ممارسة حرية وسائط اإلعالم كون رحَّبت بماستقالل السلطة القضائية، كالضمان 

عن ممارسة العنف ضد النساء ما أُفيَد وأعربت نيوزيلندا عن قلقها حيال . لتلك املعهودة قبل إعالن حالة الطوارئ
كل ما يـسمى    ارت إىل عدم وجود تشريعات حمدَّدة تتناول مسألة العنف املرتيل، وإىل عدم إلغاء              والفتيات، وأش 
 ،وسألت عما اتُّخذ من ُخطواٍت ملعاجلة هذه املـسألة  . ، األمر الذي يؤثر على إعمال حقوق املرأة       أحكام احلدود 

  .إقرار تدابري ملنع ممارسة العنف ضد املرأةعلى بأن تعمل باكستان وأوصت 

ن الفضلَ يرجُع إىل هذه     إباكستان، رداًّ على األسئلة املطروحة بشأن اللجنة املعنية حبقوق املرأة،           قالت  و  - ٩٥
. اللجنة يف سدِّ كثريٍ من الثغرات اليت كانت قائمة بني قطاع املنظمات غري احلكومية واملنظمات النسائية واحلكومة

لنساء الالئي كنَّ يقاسني التهميش إىل أقصى حد خالل منتـصف           فقد ُشكِّلت هذه اللجنة للتخفيف من معاناة ا       
سـدَّ هـذه    ي  فقد كان هدُف اللجنة الرئيس    .  متييزية آنذاك  وضعتها حكومة الثمانينات وخيضْعن لقوانَني متييزية     

لتعليل، ومن هنا، فقد أثارت اللجنةُ هذه املسائل، وتناولتها بالبحث وا        . أدانتها احلكومة والتصدي ملسائل   الثغرة،  
مث سردت باكستان اختصاصات اللجنة أو . قطاع املنظمات غري احلكومية  نت عملية االتصال بني احلكومة و     وحسَّ

ساعدت يف القضاء على بعض جوانب التوتر الذي كان قائماً بني املنظمات غـري              قد  اللجنة  قالت إن   واليتها و 
  . واملنظمات النسائية، واحلكومةاحلكومية،

كستان أن وسائطَ إعالمها تتَّسم باالستقالل واحليوية، فـالقنوات التلفزيونيـة واحملطـات             باأضافت  و  - ٩٦
وتبثُّ هذه القنوات   . ، ميكنها قول ما تشاء    ) حمطة إذاعية  ٩٤ قناة تلفزيونية و   ٩٦(اإلذاعية، اخلاصة منها والعامة     

ٍة نشطة املواطنني الباكستانيني    حبقوق اإلنسان، وُتشرك بصور   أخرى تتصل   واحملطات برامج عن مسائل سياسية و     
،  القيام باكستان اعتزامها أعلنت  مث  . واملناقشات السياسية واملشاركة فيها   داوالت  ـاملالراغبني يف االستماع إىل     

الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       العهد  أحكام  تضمني قوانينها الداخلية    بعلى سبيل األولوية،    
  . وتنفيذهوالثقافية

 ١٣ ٠٠٠ عدد املدارس الدينية يف البلد يتراوح بني         إن باكستان   قالتوفيما يتعلق بإصالح املدارس الدينية،        - ٩٧
جهودها على هذه املدارس؛ فقـد      اآلن  وُتركِّز احلكومةُ   . ن إمهال هذا القطاع كان خطأً     إ مدرسة، و  ١٥ ٠٠٠و

 عن أملها باكستان أعربتو. لعلوم واالقتصاد والتاريخُحدِّثت املناهج الدراسية، وأُدخلت فيها مواد الرياضيات وا
  .يف أن يكون هلذه اإلصالحات أثٌر إجيايب على الطالب

مث ذكرت باكستان أن تصوُّر البعض أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون عراقيل وأهنم ُيمنعون من         - ٩٨
كثٌري منها فعَّالٌ و حلقوق اإلنسان تعمل يف البلد،  منظمة غري حكومية٥ ٠٠٠فثمة . التنقُّل حبرية هو تصوٌُّر خاطئ

وال تقوم احلكومة أو أي هيئة أخرى بتقييد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ فبوسعهم الذهاب إىل حيثما . جداً
ُيقدِّمون تقاريرهم املستقلة دون أن تعترض ما أهنم ك. يشاؤون ومتحيص احملفوظات وحبث شؤون السياسة بال قيود

  .كومة عليهااحل

أهنا وأضافت . املصنَّفةبقات بلٌد إسالمي ال وجود فيه ملفهوم طوائف الداليت أو الطقالت باكستان إهنا و  - ٩٩
  . أو العقيدةبقةبريئة من ضروب التحامل هذه، وأن القواعد القائمة ال تنطوي على التمييز على أساس الط
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فيَد عن انتشارها يف بعض املساجد، فقد صرَّحت باكستان         أما عن مسألة التحريض على الكراهية اليت أُ         - ١٠٠
ـ . بأن هذه املسألة متثِّل مشكلةً بذلت خمتلف احلكومات أفضل ما يف ُوسعها لوقفها أو السيطرة عليها                شاعر فامل

ـ   وأعلنت  . تعليها تعليالً منطقياً  يصعب، يف بعض األحيان،     والدينية يف باكستان جاحمة      ل باكستان التزامها الكام
بل إن املـسألة تتطلـب      باحلدِّ من هذه الظاهرة والقضاء عليها، وهو ما ال ميكن للتشريعاِت وحَدها أن تكفله،               

  .التفاعل واحلوار، وباكستان ملتزمةٌ بذلك

عاً ادف"مدينةٌ للمنظمات غري احلكومة اليت جعلت احلكومات على وعيٍ مبسألة القتل قالت باسكتان إهنا و  - ١٠١
وتبقى اآلن مسألة كيفية تنفيذ هذه التشريعات واخلالص من نظامِ . أقرَّت تشريعاٍت بشأهناهي قد ، ف" الشرفعن

واعترفت باكستان مبسألة . سوف يستغرق األمر بعَض الوقتومعموالً به منذ زمنٍ طويل؛ ال يزال سلطٍة ذكورية 
استقالل السلطة القضائية نظرياً    بضمان   وتعهَّدت مرةً أخرى  . السجينات، وتعهَّدت مبعاجلتها على سبيل األولوية     
  .وعملياً وتسوية مسألة القضاة يف أقرب وقٍت ممكن

طريق لياري السريع قـد قُـدِّمت إلـيهم         منطقة  ن مجيع األشخاص الذين قد أُخلو من        إاملمثلة  قالت  و  - ١٠٢
ص ببناء مليون   ب الربنامج اخلا  ـرز جوان ـد أب ـت أن أح  ـوأضاف. بـوٍ مناس ـى حن ـتعويضات سخيَّة وعل  

ات ذات الدخل املنخفض ـر، وأهنا سُتعطى إىل الفئـون للنساء من أفراد األسـمرتل يتجلَّى يف أن ملكيَّتها ستك
وال يقتصر الغرض من . ستوفِّر احلكومة قروضاً بال فوائدكما . أو إىل الذين ليس مبقدورهم كسب الدخل مبفردهم

أن قطاع اإلسكان وذلك بالنظر إىل سب، بل يتعدَّاه إىل حفز االقتصاد، ذلك على توفري املآوي ومتكني النساء فح
  . صناعة٢٤يضمُّ 

وأضافت املمثلة الدائمة لباكستان أن بالدها تدرُك حجم التحديات القائمة وستسعى إىل التصدي هلا مبا                 - ١٠٣
مبرحلٍة انتقالية؛ فقد حتوَّلت    وذكرت أن باكستان متر     .  مبساعدة اجملتمع الدويل   لكمتتلك من موارد داخلية، وكذ    

 مؤخراً إىل الدميقراطية الكاملة؛ إذ جيري العمل على استعادة فرض سيادة القانون، بينما ُعمِّمت حقوق اإلنسان يف
.  اليِقظـة والتفاعليـة   اإلعـالم املدين املتَّقد النشاط ووسائط     اجملتمع   يف هذا الصدد دور      تبرزأو. مجيع اجملاالت 

 عن تقديرها ملا أبدته اجللسة من اهتمامٍ حبالة حقوق اإلنسان فيها ولكل ما قُدِّم إليهـا مـن                   وأعربت باكستان 
ليس بإمكاهنا الرد على كل األسئلة املطروحة، إذ تـستلزم          قالت إنه   و. توصيات، وملا ُوجِّه إليها من نقٍد صريح      

  .املعنية أو اللجان الربملانيةبعض الردود مزيداً من البحث املفصَّل من جانب الوزارات أو اإلدارات 

وفيما يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة، صرَّحت باكستان بأهنا مل تعمل مع اإلجراءات اخلاصة علـى                  - ١٠٤
الوجه الكايف، وأن بعض طلبات الزيارة مل ُيبت فيها، وبصفٍة خاصة الزيارة اليت أعربت املفوضة السامية عن اعتزامها 

ممارسة اجلنس  وأضافت باكستان أنه ال ميكنها إلغاء جرمية        . ب باكستان ييت ستكون موضع ترح   االضطالع هبا، وال  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    هنا على وشك االنضمام إىل      قالت إ عالوةً على ذلك،    و.  إطار الزواج  بالتراضي خارج 

. تان بأنه ال إفالت من العقاب فيهاأما عن مسألة قوات األمن، فقد صرَّحت باكس. األشخاص من االختفاء القسري
حملـاكم  اأمام  لمحاكمة  لفقوات األمن مدرَّبة يف ميدان القانون اإلنساين الدويل، وخاضعة للمساءلة؛ إذ إهنا ختَضُع              

وقد عمـل   . السجون حباجة فعالً إىل إصالحات    اشارت إىل أن    و. املدنية والعسكرية يف حال ارتكاهبا أي جتاوزات      
هذه املسألة، وأصرَّ على ضرورة إجـراء إصـالحات يف          على معاجلة   سان يف املاضي بكلِّ نشاٍط      وزير حقوق اإلن  

، وأن هذا  قسراًوأخرياً، أشارت باكستان إىل أهنا ليست بصدد إعادة الالجئني إىل أوطاهنم. السجون وحتسني أحواهلا
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وهو حدة السامية لشؤون الالجئني وأفغانستان، فهي طرٌف يف اتفاقٍ ثالثي أُبرم مع مفوضية األمم املت. انطباٌع خاطئ
  .خطِة عملٍ واستراتيجيٍة منسَّقتني ُيعنيان حباالت العودة الطوعية إىل الوطنود ـوجى ـيدلِّل عل

وصرَّحت السيدة فوزية وهاب يف مالحظاهتا اخلتامية بأن باكستان ملتزمةٌ التزامـاً كـامالً، قانونيـاً                  - ١٠٥
واعترفت بالتحديات اليت يواجهها بلدها،     .  اإلنسان ومحايتها للمواطنني كافةً دون متييز      وأخالقياً، بتعزيز حقوق  

وتوجَّهت بالشكر إىل املشاركني على ما تقدَّموا به من . َبيد أهنا أعربت عن عزمه والتزامه السياسي بالتغلب عليها
بةً عن تأثُّرِها بضخامة حجم مشاركة اقتراحاٍت وتوصيات وما أبدوه من مالحظاٍت خالل عملية االستعراض، معر

وصرَّحت بأن باكستان ُتعلِّق أمهيةً قصوى على هذه الرُّؤى وسـوف           . دول األعضاء والدول املراقبة يف العملية     ال
  .تواصل العملَ البنَّاء مع آليات حقوق اإلنسان كلِّها، ُمعريةً انتباهاً جاداً لكل ما قُدِّم من اقتراحات

  أو التوصيات/اجات و االستنت-  ثانياً
  : التوصيات التالية،املناقشةأثناء  إىل باكستان، ُوجهت  - ١٠٦

أن تزيلَ القيود املفروضة على حرية الدين أو املعتقد وتعدِّل التشريعات اليت تنطوي علـى                 - ١
، وأن تكفلَ الفعالية يف محاية ممارسة املواطنني غـري          )كندا(التمييز ضد املنتمني إىل األقليات      

، وأن تلغي القوانني اليت تنطوي على       )اليونان(سلمني حلرية الدين دون عوائق وإرضائهم       امل
  ؛ )ركامنالد(التمييز ضد غري املسلمني، إن ُوجِدت 

  التزامها بالتغلُّب على احلواجز املقترِنة بتأصُّل العقليات القبليـة والتقليديـة           ُتبقي على   أن    - ٢
، وأن تتَّخذ مزيداً من التدابري للتغلب علـى القوالـب           )لالربتغا(فيما يتعلق حبقوق املرأة     

والقانونية بغية كفالة متتع النساء بكل حقـوق        تدعم تنفيذ الضمانات الدستورية     النمطية و 
، وأن تضمَن معاقبة مرتكيب أعمال العنف )النمسا(اإلنسان اخلاصة هبن يف شىت أحناء أراضيها 

حتقيقاً وافياً مع أعضاء اجملالس القبليـة غـري القانونيـة    أن حتقَِّق  وبكل أشكاهلا ضد املرأة،     
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(د املرأة وزعمائها وتعاقبهم على دعوهتم إىل ممارسة العنف ض

 املرأة يف جمايلوالنهوض بأن تواصلَ انطالقها حنو إحراز التقدم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني       - ٣
  ؛)اجلزائر(التعليم والعمالة 

تفاقية القضاء على ااملنصوص عليه يف ملواءمة حظْر التمييز مع احلظر حمددة أن تتَّخذَ خطواٍت   - ٤
اللجنة املعنية بالقضاء على تنفذ ما أوصتها به ، وأن )سلوفينيا (ةأمجيع أشكال التمييز ضد املر

ية القضاء تفاقالوفاء بااللتزامات الواردة يف ا   بسحب ما صرحت به من أن       التمييز ضد املرأة    
، وأن تضطلَع بعملييت    )الربتغال(خيضع للدستور   هو أمر    ضد املرأة    على مجيع أشكال التمييز   

تفاقية القضاء إعادة نظرٍ وتنقيحٍ شاملتني لكلِّ التشريعات التمييزية امتثاالً اللتزاماهتا مبوجب ا
  ؛ )أملانيا، اململكة املتحدة(ة  ضد املرأعلى مجيع أشكال التمييز
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املكـسيك،  (ف ضد املرأة    للقضاء على ممارسة التمييز والعن    مناسبة   تواصلَ اتِِّخاذ تدابري     أن  - ٥
، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وأن تعزَِّز التدابري القائمة )اجلمهورية التشيكية، نيوزيلنداالفلبني، 

  ؛)املكسيك (ارسة العنف ضد املرأةما ُيرتكب من جرائم متَّصلة مبم يفللتحقيق حتقيقاً وافياً 

ـ  منـها رأة، مبا يف ذلك ما يتعلَّق       ـل وامل ـدم املساواة بني الرج   ـر ع ـأن ُتنهَي مظاه    -٦ ق يف ـ باحل
  ؛)لكسمربغ(امللكية 

 يف تـشريعاهتا    أن تبذلَ كلَّ ما يف وسعها ملنع الزواج املبكر والزواج القـسري وتعتـرف               - ٧
دابري ترمي إىل جرب األضـرار الـيت   ، وأن تتَّخذَ ت)سويسرا(إطار الزواج   باالغتصاب داخل   

ضحايا االعتداءات اليت ُتحـَرق فيهـا       ، و "الشرفدفاعاً عن   "القتل  تلحق بضحايا جرائم    
  ؛)السويد(الزواج القسري أوجههن بواسطة األمحاض الكاوية، وضحايا 

لقوانني، با هبدف التوعية مزيداً من التدابري التشريعية والعمليةأن تتخذ، على سبيل األولوية،   - ٨
مـع  ومناسبة  وحتسني تدريب أفراد الشرطة والسلطات األخرى على التعامل بصورٍة فعالة           

احتكـام  ضحايا االعتداء اجلنسي وغريه من املمارسات العنيفة ضد املرأة، وكفالة إمكانية            
احلـروق للنـساء    من  والعالج  ي  املآوتوفري  ك، وحتسني خدمات الدعم     القضاءالضحايا إىل   

  ؛)ة التشيكيةاجلمهوري(

  ؛ )بنغالديش ("مناِصرة للمرأة"أن تواصلَ حتسني وضع املرأة باعتماد سياسات   - ٩

على حنوٍ منـهجيٍّ     الدوري الشامل     يف عملية متابعة االستعراض    اً جنساني اًَج منظور أن ُتدر   - ١٠
  ؛)سلوفينيا(ومستمر 

هبم، واالستغالل اجلنسي، واالجتار فال،  األطإيذاءأن تعاجلَ مبزيٍد من الفعالية املسائل املتعلقة ب  - ١١
 باإلنفاذ الصارم للتشريعات الوطنية املعَتمدة طبقـاً للـصكوك          ، وذلك واالستعباد القسري 

 مبا يف ذلـك الدولية ذات الصلة، وباعتماد وتنفيذ خطِة عملٍ شاملة ملكافحة هذه الظواهر،        
  ؛)بلجيكا( وتثقيفهم ،طة القضائيةاآلباء واألمهات وموظفي إنفاذ القانون وأعضاء السلتوعية 

مشروع قانون محاية الطفـل     أن تواصلَ تعزيز حقوق الطفل أمالً يف أن ُيعتمد قريباً كلٌّ من               - ١٢
 والسياسة املتعلقة حبماية الطفـل الـيت أُِجنـزت صـياغُتها     ،الذي ال يزال قيد نظر الربملان 

تعجِّل بتنفيذ املرسوم الصادر طفل، وأن تبادر إىل تنفيذ مشروع قانون محاية الأن  و،)الفلبني(
  ؛)سويسرا(بقضاء األحداث  املتعلق ٢٠٠٠عام 

 الدولية يف جمال حقوق اإلنسان داخل املناطق القبلية اخلاضـعة لـإلدارة             لتزاماهتاباأن تفي     - ١٣
ات  عن االضطالع بعملياِت احتجازٍ خمالفة للمعايري الدولية املتعلقة باإلجراء         متتنَعواالحتادية  

  ؛)كندا(ها اتباعالقانونية الواجب 
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دف إنـشاء   هب وأن تتَّخذَ تدابري     ،)كندا(لني  عزوأن ُتعيَد تنصيَب أعضاء السلطة القضائية امل        - ١٤
، ُبسبلٍ منها وضع قواعد صارمة، فضالً عن إنشاء آلية )كندا، رومانيا(سلطٍة قضائيٍة مستقلة 

  ؛)رومانيا(هلم عزلتعيني القضاة وواضحة 

  ؛)سويسرا(قدَر اإلمكان احترام قواعد احملاكمة العادلة على أن تدأََب   - ١٥

أن تستعيَد يف أقرب وقٍت ممكن، على حنو ما يكفله الدستور الباكستاين، كـلَّ احلريـاِت                  - ١٦
نـوفمرب  /األساسية اليت كانت قد أوقفت ممارستها بفرض حالة الطوارئ يف تشرين الثـاين            

ويقتضي ذلك ضمناً إعادة تأكيد استقالل السلطة القضائية . ٢٠٠٧ديسمرب /وكانون األول
  ؛ )هولندا(فعني عن حقوق اإلنسان  املوجَّهة إىل املدامجيع التهم املتبقيةوإلغاء 

، يلحق هبم من ضرر   ما  جرب  تدابري تكفل للضحايا إمكانية احلصول على احلماية و       أن تعتمَد     - ١٧
على مراعاة املنظور املعنيِّني دريب املسؤولني تهم وتضمَن مقاضاة مرتكيب اجلرائم ومعاقبتأن و

  ؛)كندا(اجلنساين 

  ؛)السويد( املبلّغ عنها نتهاكاتالقوات األمن على ااملسؤولني من أن تتَّخذَ تدابري ملعاقبة أفراد   - ١٨

مـن  عـن حقـوق اإلنـسان       على ما يتعرض له املدافعون      اإلفالت من العقاب    أن تكافَح     - ١٩
ما يرد من ادعاءات ومقاضاة املسؤولني عـن هـذه           يف بالتحقيق الفعَّال    اعتداءات، وذلك 

  ؛)آيرلندا(االعتداءات 

معها مـن حتـدياٍت     كي تتصدَّى ملا يواجهه جمت    لديها  أن تعزَِّز قدرات هيئات إنفاذ القانون         - ٢٠
  ؛)ألبانيا(َتفَّشي العقليات التقليدية وقوع جرائم وحوادث جرَّاء متصلة باحتماالت 

القيود املفروضة على حريـة التعـبري       جلعل   من قوانَني وتدابَري     تهمدتما اع  النظر يف أن ُتعيَد     - ٢١
  ؛)كندا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي وقَّعت عليه  العهد الدويلأحكام مع متمشية 

من آثارٍ  ما يترتَّب على إجراءات رصد اجملتمع املدين وتشريعات مكافحة اإلرهاب           أن تعاجلَ     - ٢٢
، وأن تنظَر يف مسألة وضع سياسـٍة        )يرلنداآ(قمعية على عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان        

وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ميكن أن تركَِّز على إنشاء نظامٍ وطـينٍّ حلمايـة           
  ؛)الربازيل(عني عن حقوق اإلنسان الشهود واملداف

 من مرتكيب غريهم، ومع  الذين ارتكبوا أفعاالً ضد اإلعالمينيأن حتقَِّق احلكومة مع مسؤوليها  - ٢٣
  ؛)النرويج(تقاضيهم هذه األفعال على حٍد سواء، وأن 

 واٍف من اجملتمع الدويل وَتفهُّمه ملا     يف حماربة اإلرهاب، بدعم     أن تواصلَ ما تبذله من جهوٍد         - ٢٤
  ؛)اجلزائر(من معوِّقات يعترضها 

  بكلٍّ من القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان        ، يف حماربتها لإلرهاب   ،رماًأن تلتزَم التزاماً صا     - ٢٥
  ؛)املكسيك(انون الالجئني الدويل الدويل، وقوالقانون اإلنساين 
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بأعـداد  املتَّصلة  هوٍد ملواجهة املشكلة اإلنسانية     ما تبذله من ج     يف اًإجيابيها  رد فعل أن يكون     - ٢٦
  ؛)الكويت(ي به البلدان األخرى تقتدون مثاالً ميكن أن تكالالجئني الكبرية، وهي جهود 

الكرسي الرسـويل، النـرويج، هولنـدا،       (أن ُتكيَِّف قوانينها الوطنية مع التزاماهتا الدولية          - ٢٧
 العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         التصديق على يف  تعجِّلَ  أن  ، و )الربازيل، أستراليا 

، )كامنر، سويسرا، النرويج، الربازيل، الـد     شيلي، الكرسي الرسويل، املكسيك   (والسياسية  
شيلي، املكسيك، سويسرا،اجلمهورية التشيكية، الربازيـل،    (وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب   

، وأن تصدِّق على نظام     )اجلمهورية التشيكية ( هبا   ، والربوتوكول االختياري امللحق   )منركاالد
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       و،  )املكسيك(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      

، وعلى الربوتوكوالت اإلضافية )فرنسا، الربازيل، املكسيك (األشخاص من االختفاء القسري
ذلك بتنفيذ االلتزامـات    تستكمل  ، وأن   )املكسيك( امللحقة باتفاقيات جنيف     ١٩٧٧لعام  

  االجتماعيـة   العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية و        والواجبات املنصوص عليها يف   
  ؛)أستراليا (والثقافية

لسبع طرفاً يف معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية ا  تصبح  كي  لأن تواصلَ ما تبذله من جهوٍد         - ٢٨
دِّق عليه بعد من معاهداٍت وبروتوكـوالٍت  ـدَّق على ما مل تصـوأن تص ،  )ألبانيا، إيطاليا (

  ؛)الفلبني(أخرى 

، وفـاًء   )آيرلندااململكة املتحدة،   (سان وفقاً ملبادئ باريس     أن ُتنشئَ جلنةً وطنية حلقوق اإلن       - ٢٩
  ؛)صرم(الطوعية تعهداهتا ب

اإلجراءات اخلاصة املكلفني بإجراءات يف إطار  إىل مجيع دائمةأن تنظَر يف مسألة توجيه دعوة   - ٣٠
تـسمَح ملمثلـي   أن  ، و )النرويج، اجلمهورية التشيكية، التفيا   (التابعة جمللس حقوق اإلنسان     

اجلمهوريـة التـشيكية،    ( هبذه الزيارات    لقياماإلجراءات اخلاصة الذين طلبوا زيارة البلد با      
بـالرَّد  ) التفيا(، وأن ُتضاعَف تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة        )الربتغال، املكسيك، أستراليا  

ام  لألمني الع  ة اخلاص ة املمثل ، وأن تدعو  )املكسيك (اتعلى رسائل واستبيانات املكلَّفني بوالي    
  ؛)آيرلندا(مستقلة إىل باكستان  عن حقوق اإلنسان إىل إجراء زيارة  حبالة املدافعنيةاملعني

، )لكسمربغ(أن تتَّخذَ تدابري ترمي إىل القضاء على ما تعانيه الطوائف من متييزٍ وفقرٍ شديد                 - ٣١
رسة التمييز ضـد     تدابري حمدَّدة وموجَّهة حنو فئاٍت بعينها لتمنع على حنوٍ فعَّال مما           أن تتخذ و
  ؛)ركامنالد( املُصنَّفة بقاتالط

تدارَك اجلوانب احملدَّدة اليت  وأن ت،توفري السكن املالئم ملواطنيهاالرامية إىل أن تعزَِّز جهودها   - ٣٢
  ؛)جنوب أفريقيا( يف هذا الصدد اتأخَّر إجنازه

املزيد مـن   غية توفري   ال الصحة زيادةً ملموسة ب    ـام يف جم  ـاق الع ـأن تواصلَ زيادة اإلنف     - ٣٣
ميـع بـاحلق يف     اجلن فعالية متتُّع    ـك م ـد بذل ـة، فتزي فرص احلصول على الرعاية الصحي    

  ؛)لكسمربغ(الصحة 
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سيما يف املناطق الريفية، إمكانية احلصول على        تتيح للنساء، وال  كي  أن تتَّخذَ تدابري فعالة ل      - ٣٤
  ؛)لكسمربغ(دمات الصرف الصحي  وخخدمات الرعاية الصحية والتعليم واملياه النظيفة

من الفقر والتخفيف من آثار تضخُّم أسعار       احلد  جتربتها يف جمايل    األخرى  أن تشارَك البلدان      - ٣٥
  ؛)السودان( األغذية

  ؛)فنلندا(أن تتَّخذَ تدابَري عاجلة لضمان كفاية املوارد املخصَّصة للتعليم   - ٣٦

ا مع أحكام اتفاقيات منظمـة العمـل        ُتوائمهوبالعمل  ق  ـفيما يتعل ات  ـتشريعأن تعتمَد     - ٣٧
  ؛)سلوفينيا(الدولية 

  ؛)النمسا(داخلياً  باملشردينحقوق اإلنسان اخلاصة محاية أن تتَّخذَ تدابري حمدَّدة لضمان تعزيز   - ٣٨

  يف متابعـة عمليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل           إشراكاً تاماً   اجملتمع املدين   ُتشرِك  أن    - ٣٩
  ؛)اململكة املتحدة(

أن تواصلَ بذل جهودها يف جمال الترويج حلقوق اإلنسان وتعزيزها باختاذ التدابري الالزمـة                - ٤٠
  ؛)ُعمان(دف هذا اهللبلوغ 

بذل جهودها النشطة بشأن عدم تسييس حقوق اإلنسان يف إطار منظومة األمـم              أن تواصل   - ٤١
ـ    املتحدة، وأن هتيِّئَ الظروف املواتية ملراعاة حقوق اإلنسان عل         رام ى أُسس املساواة واالحت

  ؛)بيالروس(املتبادل واحلوار 

ـ      ، يف طريق تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      ضيَّملُ ا أن تواصل   - ٤٢   ، دويل وأن يشجِّعها اجملتمـع ال
  ؛)تونس (، على ذلكسيما جملس حقوق اإلنسان وال

ن الفقر وحمـو األميـة      يف جمايل احلدِّ م   ما أجنزته    يفباكستان  حذو  البلدان األخرى   حتذو  أن    - ٤٣
  ).املتحدةاإلمارات العربية (

وسُيدرج . سجَّلت باكستان هذه التوصيات من أجل النظرِ فيها والرَّد عليها يف الوقت املناسب            قد  و  - ١٠٧
  .دورته الثامنةردُّ باكستان عليها يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف 

  ) ب(٣٠و، )ب(٢٧و، )و(و) ب(٢٣صــيات الــواردة يف الفقــرات وتعتــرب باكــستان أن التو  - ١٠٨
من الفصل الثاين أعاله غُري ُمعترٍف هبا عاملياً كحقوق إنـسان، وال هـي              ) ه(و) ب(٦٢و،  )ج(٤٣و،  )د(و

  . تتماشى مع قوانينها وتعهداهتا والتزاماهتا احلالية، وال ميكنها أن تقبلها

 اليت قدَّمتها )الدول(موقف الدولة لواردة يف هذا التقرير تعكس اأو التوصيات /الستنتاجات وومجيع ا  - ١٠٩
أهنا قـد   أو التوصيات   /تأويل هذه االستنتاجات و   ينبغي  وال  .  بشأهنا أو موقف الدولة موضوع االستعراض    /و

  .ككلحظيت بتأييد الفريق العامل 
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  مرفق
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