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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6-17

 جتميع بشأن ابكستان  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

اا املعاهعداا ارير هيئعير جتميع  للمعلومعاا العواررد ق تقعاالستعراض الدوري الشامل. وهذا التقر 
كل معوج  شعقعد  ق واإلجراءاا اخلاص  وق غريها من واثئق األمع  املتدعدد تاا الةعل ، وهعو مُ 

 تقيداً ابحلد األقةى لعدر الكلماا.

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
 (2)(1)اإلنسان

أوصعععى ععععدر معععن هيئعععاا املعاهعععداا واملكل عععر بعععوالاا ق   عععار اإلجعععراءاا اخلاصععع   -2
ووكاالا األم  املتددد أبن تةعدِّقق ابكسعتان علعى االت اقيع  الدوليع  حلمايع  حقعوق ميع  العمعا  

، (3)املهعععاجرين وأفعععرار أسعععره ، واالت اقيععع  الدوليععع  حلمايععع  ميععع  األشععع ا  معععن اال ت عععاء القسعععري
ابلعهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدني  والسياسي ، والعهد الدويل  امللدق   اال تياري وتوكوالاوالرب 

وات اقيع  القاعاء علعى ميع  أشعكا  التمييع   ،(4)اخلا  ابحلقوق االقتةاري  واالجتماعي  والثقافي 
وات اقيعععععع  مااهاعععععع  التعععععععذيا وغععععععريق مععععععن ضععععععرو  املعاملعععععع  أو العقوبعععععع  القاسععععععي   ،(5)ضععععععد املععععععرأد

وعلعععى  ،(7)وات اقيععع  حقعععوق الت عععل املتعلعععق لجعععراء تقعععد  ال الغعععاا ،(6)الال نسعععاني  أو املهياععع  أو
 1954وات اقيعع  عععا   ،(8)1967اخلاصعع  بوضعع  الالجئععر وبروتوكومععا لعععا   1951ات اقيعع  عععا  

 ،(9)1961دميي اجلاسي  وات اقيع    عح حعاالا انععدا  اجلاسعي  لععا  بشأن وض  األش ا  ع
وبروتوكعععو  ماععع  االجتعععار ابألشععع ا ، وواصععع  الاسعععاء واأل  عععا ، وماعععع  واملعاق ععع  عليععع ، املكمعععل 
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 1996وات اقيع  العمعل ق املاع  ،  ،(10)الت اقي  األم  املتددد ملكافد  اجلرمي  املاظم  عرب الو اي 
ونظععععا  رومععععا األساسععععي  ،(12)(189)رقعععع   2011ت اقيعععع  العمععععا  املاعععع لير، وا ،(11)(177)رقعععع  

وات اقيعع  ماظمعع  األمعع  املتدععدد للعبيعع  والعلعع  والثقافعع  )اليونسععكو(  ،(13)للمدكمعع  اجلاائيعع  الدوليعع 
 .(14)ملكافد  التميي  ق جما  التعلي 

 .(15)0122وتقد  ابكستان مسامهاا ساوي   ىل م وضي  حقوق اإلنسان ماذ عا   -3
، أعر  م وض األم  املتددد السامي حلقوق اإلنسان ععن أسع   لععد  2016وق عا   -4

مععاا السععلتاا امل وضععي   مكانيعع  الوصععو   ىل  قلععي  كشععمري اخلاضعع  لعع رارد ال اكسععتاني ، ابلاظععر 
 ىل القلععق ال ععالأ بشععأن ارعععاءاا ارتكععا  انتهاكععاا جسععيم  حلقععوق اإلنسععان ق اإلقلععي ، ماهععا 

 .(16)ست دا  امل رط للقوداال

 (17)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

حعععععع  فريععععععق األمعععععع  املتدععععععدد القتععععععري  نشععععععاء الل اعععععع  الو ايعععععع  حلقععععععوق اإلنسععععععان ق ال -5
. وأوصع  الل اع  (18)2016، واعتمار  ت  العمل الو اي  حلقوق اإلنسعان ق ععا  2015 عا 

والثقافيععععع  أبن تك عععععل ابكسعععععتان توافعععععق واليععععع  الل اععععع  املعايععععع  ابحلقعععععوق االقتةعععععاري  واالجتماعيععععع  
ومسععلوليا ا معع  امل ععارل املتعلقعع  سركعع  امللسسععاا الو ايعع  لتع يعع  و ايعع  حقععوق اإلنسععان )م ععارل 

 .(19)ابريس(، وأبن ختةص ما التمويل الكاق الذي يامن فعالي  أرائها
لل اععع  الو ايععع  حلقععععوق وأعربععع  جلاععع  مااهاععع  التععععذيا ععععن قلقهعععا ال عععالأ ألن رئعععيس ا -6

اإلنسان مل حيةل على اإلتن الالز  للس ر، ولذلك مل يتمكن من املشارك  ق جلس   عالمي  مع  
جلا  مااها  التعذيا ق يل انعقار جلس  التداور، رغ  الدعود املوجه   لي . وأعرب  الل ا  ععن 

ن التدقيععععق ق اارسععععاا قلقهععععا ال ععععالأ أياععععاً ألن الل اعععع  الو ايعععع  حلقععععوق اإلنسععععان مل تععععتمكن معععع
وكععاالا االسععت  اراا ومل ُيسععما مععا لجععراء لقيقععاا كاملعع  ق التقععارير املتعلقعع  ابنتهععا  القععواا 

. وأوصعع  الل اعع  املعايعع  إلقععوق اإلنسععان أبن تععع ز ابكسععتان سععلت  (20)املسععلد  حلقععوق اإلنسععان
ق ميع  ارععاءاا انتهعا   الل ا  الو اي  حلقوق اإلنسان وأبن تامن  مكانيع   جرائهعا لقيقعاا

 .(21)أي كيان رمسي للدقوق املشمول  ابلعهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدني  والسياسي 
وأععر  فريععق األمعع  املتدعدد القتععري عععن قلقع  بشععأن ضعععو قعدرد وزارد حقععوق اإلنسععان  -7

علعععععى مععععع  ولليعععععل ال يعععععااا ورصعععععد تا يعععععذ التوصعععععياا املقدمععععع  معععععن ا ليعععععاا الدوليععععع  حلقعععععوق 
. وأععععر  ال ريعععق ععععن قلقععع  أياعععاً بشعععأن ضععععو قعععدراا ملسسعععاا حقعععوق اإلنسعععان (22)اإلنسعععان

املاشأد على مسعتو  األقعالي  وتعدا ل وغمعوض والا عا، نتي ع  لاقعل السعلتاا سوجعا التععديل 
 .(23)الثامن عشر للدستور

وفيمععععععا يتعلععععععق ابلتوصععععععياا املتعلقعععععع  ابلتثقيععععععو ق جمععععععا  حقععععععوق اإلنسععععععان، املقدمعععععع  ق  -8
االستعراض الدوري الشامل السابق، أشارا اليونسكو  ىل عد  وجور ما يا  ععن اختعات م عارراا 

 .(24)لوض  مقرراا رراسي  ق جما  حقوق اإلنسان
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تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

 املشرتكة بني القطا اتاملسائل  -ألف 
 (25)املساواة و دم التمييز -1 

 25أوصعع  الل اعع  املعايعع  ابحلقععوق االقتةععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  بتاقععيا املععوار مععن  -9
من الدستور هبعد  ضعمان حظعر التمييع  القعائ  علعى ميع  األسعس، سعا ق تلعك اللعون،  27 ىل 

لقععععومي أو االجتمععععاعي، والثععععرود، واإلعاقعععع ، وامليععععل واللغعععع ، والععععرأي السياسععععي أو غععععريق، واألصععععل ا
اجلاسعععي، وامويععع  اجلاسعععاني ، أو أي وضععع  ل عععر. وأوصععع  الل اععع  أياعععاً ابعتمعععار تشعععري  شعععامل 

 .(27). وقدم  الل ا  املعاي  إلقوق اإلنسان توصي  ااثل (26)مااهح للتميي 
ذي تتعععععرض لعععع  وأوصععععى عععععدر مععععن هيئععععاا املعاهععععداا أبن تاهععععي ابكسععععتان التمييعععع  العععع -10

 .(28)التوائو املةاَّ   )الدالي (، ال سيما ق سياق حةوما على العمل والتعلي 
وتشعععر جلاعع  القاععاء علععى التمييعع  العاةععري ابلقلععق ال ععالأ بشععأن التقععارير املتعلقعع  بعع ارد  -11

ير، جععععرائ  الكراهيعععع  ضععععد أفععععرار األقليععععاا العرقيعععع  والديايعععع ، ال سععععيما امعععع ارا، والععععدالي  املسععععيد
. (29)والععععدالي  اماععععدوي، واأل ععععدير، وعععععد  اختععععات  جععععراءاا للتدقيععععق فيهععععا ومقاضععععاد اجلاععععاد
الشعيع  وأعرب  جلا  مااها  التعذيا عن قلقها بشأن تقارير العاو املماري ضعد أفعرار  وائعو 

 .(30)واملسيدير واأل دير، واألفرار املتهمر ابلت ديو
  العاةععري أبن تاهععي ابكسععتان العاععو املمععاري ضععد وأوصعع  جلاعع  القاععاء علععى التمييعع -12

فئاا األقلياا وأبن تكافا عملي  ع   أفرار تلعك اتتمععاا وتاعمن هعتعه  إلقعوقه  ق العمعل 
 .(31)والرعاي  الةدي  والتعلي  وغري تلك من اخلدماا األساسي 

د خلتعر الععدو  وأشار فريق األم  املتددد القتري بقلق  ىل أن اتموعاا املعرض  بشعد -13
ب ععععريوي اإليععععدز ال تعععع ا  تواجعععع  التمييعععع  ق سععععياق حةععععوما علععععى املعلومععععاا واخلععععدماا املتعلقعععع  

 .(32)ابلةد  اجلاسي  واإلجنابي 
ععععا فريععععق األمعععع  املتدععععدد القتععععري ابإلعععععالن، الععععذي صععععدر عقععععا حكعععع  قاععععائي،  -14 ورحِّ

 ين اعت ععععععععاراً مععععععععن لتار/لحةععععععععاء مغععععععععايري امويعععععععع  اجلاسععععععععاني ، وألو  مععععععععرد، ق التعععععععععدار السععععععععكا
. وأوصعع  الل اعع  املعايعع  ابحلقععوق االقتةععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  أبن تاهععي (33)2017 مععاري

ابكسعععتان جتعععر  العالقعععاا اجلاسعععي  املثليععع  بعععر ال عععالغر املعاضعععر، وأبن تت عععذ التعععدابري الاعععروري  
. وقععدم  الل اعع  املعايعع  (34)اجلاسععاني ملكافدعع  التمييعع  القععائ  علععى أسععاي امليععل اجلاسععي وامويعع  

 .(35)إلقوق اإلنسان توصي  ااثل 

 (36)التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 

أكععد فريععق األمعع  املتدععدد القتععري أن مععن املهعع  جععداً أن تعمععل ابكسععتان علععى احلععد مععن  -15
 .(37)تعرض السكان  اثر ال ياااا وموجاا اجل ا 
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والعبعع  علععى جلاعع  حقععوق الت ععل أبن جتععري ابكسععتان تقييمععاً  اثر تلععو  امععواء وامليععاق وأوصعع   -16
 .(38)صد  األ  ا ، ليكون هذا التقيي  أساساً لوض  اسعاتي ي  جيدد املوارر لعالج هذا الوض 

 (39)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

القسععري أو غععري التععوعي ابلتدععداا معع  تسععلي  ال ريععق العامععل املعععت إلععاالا اال ت ععاء  -17
األماي  اليت تواجهها ابكستان، يذكِّقر ال ريق بعد  جواز التعذر  أبيع  وعرو ، مهمعا كانع ، لتربيعر 

. وكرر ال ريق ضرورد مراجع  نظ  وقواعد "االحت از الوقائي" العيت (40)عملياا اال ت اء القسري
 .(41)تسما ابعتقا  املشت   فيه  رون أمر قاائي

وأعربععععع  جلاععععع  مااهاععععع  التععععععذيا ععععععن قلقهعععععا ال عععععالأ ألن التشعععععريعاا اخلاصععععع  سكافدععععع   -18
للدمايعع  ، أسععقت  الاععمااا القانونيعع  1997اإلرهععا ، ال سععيما قععانون مكافدعع  اإلرهععا  لعععا  

مععن التعععذيا. وأشععارا الل اعع   ىل أن التشععريعاا تسععما لوكععاالا األمععن والقععواا املسععلد  املدنيعع  
شععت   ق ارتكابعع  جرميعع  سوجععا قععانون مكافدعع  اإلرهععا  ملععدد ثالثعع  أشععهر ابحت ععاز أي شعع ص يُ 

. ويسعععععما القعععععانون أياعععععاً ابحت عععععاز  رون مراجعععععع  أو  مكانيععععع  تقعععععد  التمعععععاي للمثعععععو  أمعععععا  قعععععاض 
 .(42)ش ص، ُيشت   ق مشاركت  ق أنشت  ماظماا حمظورد، رون حماكم  ملدد تةل  ىل سا  أي
قلقهعا ال عالأ ألن ابكسعتان مادع  ا عاك  العسعكري  سعلت  وأعرب  الل اع  ن سعها ععن  -19

سوجعععا  2017حماكمععع  املعععدنير ق اجلعععرائ  تاا الةعععل  ابإلرهعععا ، وتلعععك معععل راً جعععداً ق ععععا  
. وأوصعع  الل اعع  املعايعع  إلقععوق اإلنسععان سراجععع  التشععري  (43)التعععديل الثالععل والعشععرين للدسععتور

ء ا تةاصععععها ق حماكمعععع  املععععدنير وسععععلتتها ق  صععععدار املتعلععععق اب ععععاك  العسععععكري  هبععععد   لغععععا
 .(44)أحكا  اإلعدا 

وأعرب  جلا  مااها  التععذيا ععن قلقهعا بشعأن السعلتاا الواسعع  جعداً املماوحع  لل عي   -20
ق احت ععععععاز األشعععععع ا  املشععععععت   ق ااععععععرا ه  ق أنشععععععت   رهابيعععععع  ق مراكعععععع  احت ععععععاز، رون  معععععع  

 .(45)املتعلق  سساعدد السلت  املدني  2011ئد   جراءاا عا   شرا  قاائي، وتلك سوجا ال أو
وأعرب  جلا  حقوق الت ل ععن قلقهعا ال عالأ بشعأن الععدر الاع   لا  عا  العذين قُتلعوا  -21

  عععاًل ق ه عععو  علعععى  142نتي ععع  ألنشعععت  مكافدععع  اإلرهعععا  وألعمعععا  اإلرهعععا ، ماهعععا مقتعععل 
أياععععاً امل ععععوض السععععامي حلقععععوق اإلنسععععان واملقععععرر . وأران (46)2014مدرسعععع  ق بيشععععاور ق عععععا  

اخلععا  املعععت ابحلععق ق التعلععي ، أبشععد ع ععاراا اإلرانعع ، ام ععو  علععى األ  ععا  الععع ِّ  ق مدرسعع  
 .(47)خمتلت  ق بيشاور

وأشعار املقععرر اخلععا  املعععت بتع يعع  و ايع  حقععوق اإلنسععان واحلععراا األساسععي  ق سععياق  -22
رتع   ىل ابكسعتان،  ىل أن ابكسعتان مل توافعق علعى اسعت دا   عائراا مكافد  اإلرها ، عقا زا

مسريد بال  يار على أراضعيها وأاعا تعتعرب  لع  التعائراا املسعريد بعال  يعار غعري  دابيع  وتعلري  ىل 
 .(48)ق املاتق جديد أبكمل ، اا يعقد مشكل  اإلرها  جيل تتر  
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (49)يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصهحق الفرد  -1 

، عععن أسعع   2014أعععر  امل ععوض السععامي حلقععوق اإلنسععان، ق كععانون األو /ريسععمرب  -23
ال عالأ إللغعاء قعرار الوقعو اال تيعاري لتت يعق عقوبع  اإلععدا ، وهعو الوقعو العذي بعدأ العمعل بعع  ق 

. وحعععذرا أياعععاً (50)ري، وحعععل ابكسعععتان علعععى  ععععارد العمعععل هبعععذا الوقعععو اال تيعععا2008ععععا  
 .(51)جمموع  من املقررين اخلاصر من  عارد تت يق عقوب  اإلعدا  على األفعا  اإلرهابي 

ش ص يتاظرون تا يذ حك  اإلعدا  ق  8 000والح  امل وض السامي أن أكثر من  -24
شععع ص كعععانوا أحعععدااثً ق وقععع  ارتكعععا  اجلرميععع . وكعععان قعععرار الوقعععو  800ابكسعععتان، معععاه   عععو 

اال تيععاري لتت يععق عقوبعع  اإلعععدا  قععد أُلغععي ق اجلععرائ  تاا الةععل  ابإلرهععا  فقعع ، ولكاعع  أُلغععي 
 .(52)2015بشكل عا  ق لتار/ماري 

وأعربعع  جلاعع  حقععوق الت ععل عععن ج عهععا الشععديد بشععأن التقععارير الععيت ت يععد لعععدا  عععدر  -25
كانعع  سععن الشعع ص سععا  أو عاععدما   18مععن األشعع ا  علععى جععرائ  ارتك وهععا ق ععل بلععوغه  سععن 

. وأران أياعاً املمثعل اخلعا  لامعر الععا  املععت ابلعاعو ضعد األ  عا ، وجمموعع  (53)فيها متعواً 
 .(54)من املقررين اخلاصر،  عدا  أحدا 

وأوصعع  الل اعع  املعايعع  إلقععوق اإلنسععان أبن تعيععد ابكسععتان العمععل ابلوقععو اال تيععاري  -26
اء عقوبعع  اإلعععدا . ورععع  الل اعع  ابكسععتان، ق حالعع  لتت يععق عقوبعع  اإلعععدا  وأبن تاظععر ق  لغعع

اإلبقاء على عقوب  اإلعدا ،  ىل اختات التدابري الاروري  اليت تك ل عد  فرض هذق العقوب   ال ق 
حالعع  "أ تععر اجلععرائ " الععيت تاتععوي علععى القتععل العمععد، وأال تكععون  ل اميعع ، معع    حعع  فرصعع  الع ععو 

ا، وأال تُ عرض علعى  عو فعالو أحكعا  العهعد العدويل اخلععا  خت يعو العقوبع  ق ميع  احلعاال أو
ابحلقوق املدني  والسياسي ، سا ق تلك ق حالع  ععد  اختعات  جعراءاا ا اكمع  العارلع ، وأال توقع  
من جانعا ا عاك  العسعكري ، وواصع  إلعق املعدنير، وأال ُتت عق علعى أي شع ص كعان يقعل سعا  

 .(55) سا  ق وق  ارتكا  اجلرمي 18عن 
، أعععر  ال ريععق العامععل املعععت إلععاالا اال ت ععاء القسععري أو غععري التععوعي 2016وق عععا   -27

مل تُا عذ. وكعرر  2012عن أس   ألن غال ي  التوصياا اليت قدمها ال ريق عقعا زارتع  لل لعد ق ععا  
 .(56)اإلعرا  عن قلق  ال الأ بشأن شيو  حاالا اال ت اء القسري، ال سيما ق  قلي  الساد

وأعععر  ال ريععق العامععل عععن أسعع   أياععاً ألن التشععريعاا ا ليعع  القائمعع ، وفقععاً للمعلومععاا  -28
الواررد، اعُتربا كافي  لتغتي  جرمي  اال ت اء القسري، رغ  االلت ا  السابق الذي أعلات  ابكستان 

لعامععععل أبن جتععععرِّق  لديععععداً اال ت ععععاء القسععععري. وحععععل ال ريععععق ا 2012ق سععععياق اسععععتعراض عععععا  
ابكستان على أن جترِّق  فوراً اال ت اء القسري
(57). 

وأعربعع  جلاعع  مااهاعع  التعععذيا عععن قلقهععا ال ععالأ بشععأن التقععارير املتسععق  املتعلقعع  بشععيو   -29
. وأوصععع  (58)اارسععع  التععععذيا معععن جانعععا الشعععر   النتععع ا  اععافعععاا معععن األشععع ا  ا ت ععع ين

ظر القعانوين ملمارسع  التععذيا معن قق يعل ميع  ضع اط الل ا  أبن تت ذ ابكستان تدابري لامان احل
. وحثععع  الل اععع  ابكسعععتان علعععى اختعععات (59)الشعععر  ، وضعععمان مقاضعععاد ومعاق ععع  اارسعععي التععععذيا

تدابري لامان توفري احلماي  ملقدمي الشكاو  املتعلقع  ابلسعلو  العذي يةعل  ىل ررجع  التععذيا، 
 . (60)املاايق  والعهيا انتقاماً ماه واحلماي  للشهور على التعذيا وأسره  من 
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وحثععع  الل اععع  ابكسعععتان علعععى اختعععات التعععدابري الاعععروري  لكعععي تعععدرج ق تشعععريعا ا تعري عععاً  -30
 .(61)من ات اقي  مااها  التعذيا 1حمدراً للتعذيا يغتي مي  العااصر الواررد ق املارد 

إلنسعان ععن القلعق بشعأن التقعارير وأعرب  جلا  مااها  التعذيا والل ا  املعاي  إلقوق ا -31
املتعلقعع  ابالكتظععاش الشععديد ق أمععاكن االحت ععاز والتععدين الشععديد ق أحوامععا. وأعربعع  الل اتععان 
أياععاً عععن قلقهمععا بشعععأن التقععارير الععيت ت يععد أبن ا ت عع ين قيععد ا اكمعع  يشععكلون نسعع   ك ععريد مععن 

. وأعععر  فريععق األمعع  املتدععدد (62)لغرنعع الء السعع ون وأبن السعع ااء األحععدا  حُيت عع ون معع  ال ععا
القتعععععععري ععععععععن قلقععععععع  ألن غال يععععععع  التشعععععععريعاا املتعلقععععععع  ابلسععععععع ون، ال سعععععععيما قعععععععانون السععععععع ون 

 . (63)، ع ا عليها ال من1894 لعا 
وأعربعع  جلاعع  مااهاعع  التعععذيا عععن قلقهععا بشععأن التقععارير الععيت تشععري  ىل أن الاععمااا  -32

من حريته  ال ُلع  ق الواق  العملعي. وأعربع  الل اع  ععن  القانوني  املك ول  لاش ا  اتررين
قلقهعععا أياعععاً بشعععأن ععععد  اإلعمعععا  ال علعععي للدعععق ق  لعععا فدعععص  ععع  مسعععتقل و جرائععع  فعععوراً، 
وبشععأن عععد  تسعع يل ميعع  ا ت عع ين فععوراً ق سعع ل احت ععاز مركعع ي شععامل ورقيععق ميكععن ألفععرار 

 .(64)أسر ا ت  ين اال ال  علي 

 (65)عدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانونإقامة ال -2 
ععل ابكسععتان بتدسععر  -33 أوصععى املقععرر اخلععا  املعععت ابسععتقال  القاععاد وا ععامر أبن تع ِّق

نظا  العدال  الرمسي من أجل ماع  الل عوء  ىل نظع  "العدالع " غعري الرمسيع . ورععا  ىل توسعي  نتعاق 
الدسععتور هبععد  تغتيعع  ميعع  املاععا ق، سععا فيهععا املاععا ق الق ليعع  واليعع  ا كمعع  العليععا ونتععاق تت يععق 

 .(66)اخلاضع  ل رارد االلاري 
وأعرب  جلا  مااها  التعذيا عن قلقها بشأن أوجع  التاعار  ق  قامع  الععد ، سعا ق  -34

. وأوصعععععى املقعععععرر اخلعععععا  املععععععت (67)تلعععععك فيمعععععا يتعلعععععق اب تةعععععا  ا كمععععع  الشعععععرعي  االلاريععععع 
القاععععاد وا ععععامر لجععععراء مااقشعععع  جععععارد بشععععأن اسععععتقال  ا كمعععع  الشععععرعي  االلاريعععع   ابسععععتقال 

وفائعععد ا ومهامهعععا هبعععد  الاظعععر ق  مكانيععع   لغائهعععا، وأبن تعتمعععد ا كمععع  العليعععا مععععايري واضعععد  
 .(68)تاظ  اإلجراءاا التلقائي 

العدالعع  غععري الرمسيعع ،  وأوصععى املقععرر اخلععا  أياععاً أبن تا ععذ احلكومعع  تععدابري حلظععر نظعع   -35
 .(69)كاتالس الق لي  واتالس القروي 

ويشعععععر ال ريععععق العامععععل املعععععت إلععععاالا اال ت ععععاء القسععععري أو غععععري التععععوعي ابلقلععععق ألن  -36
الدسععتور ال يعع ا  مياعع  حمععاك  االسععتئاا ، إلكعع  القععانون، مععن الاظععر ق القاععاا املتعلقعع  ابلقععواا 

 .(70)ان تلك التقييداملسلد . وأوصى أبن تلغي ابكست
وتشعععر جلاعع  القاععاء علععى التمييعع  العاةععري ابلقلععق ألن األشعع ا  املاتمععر  ىل األقليععاا  -37

العرقيععععع  والديايععععع ، والالجئعععععر، والتوائعععععو املةعععععا   )العععععدالي ( تُتعععععا  مععععع  فعععععر  حمعععععدورد للوصعععععو  
احلةععععو  علععععى العدالعععع  بسعععع ا الرسععععو  القانونيعععع  ال اهظعععع  وعععععد  وضععععو  معععععايري و جععععراء  لععععا   ىل

املسععععععاعدد القانونيععععع  اتانيعععععع  املاةعععععو  عليهععععععا ق  تععععع  العمععععععل الو ايععععع  حلقععععععوق اإلنسععععععان  بعععععرام 
 .(71)2016 لعا 
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وأعر  ال ريق العامل املعت إلاالا اال ت اء القسري أو غري التوعي عن قلق  لعد   نشاء  -38
تقعععد  املسعععاعدد االجتماعيععع  لليععع  شعععامل  لتقعععد  التععععويح الكامعععل وال عععوري للاعععداا، سعععا ق تلعععك 

. ويشععععر ال ريعععق ابلقلعععق أياعععاً بشعععأن حعععاالا التهديعععد (72)والت يععع   ىل أقعععار  األشععع ا  امل ت عععر
واالنتقععا  واملاععايق  الععيت تشععري التقععارير  ىل تعععرض أسععر األشعع ا  امل ت ععر، واملععدافعر عععن حقععوق 

 .(73)ال ت اء القسري، مااإلنسان، سن فيه  ا امون العاملون ق املسائل املتعلق  اب
وحثعع  اليونسععكو ابكسععتان علععى مواصععل  التدقيععق ق حععاالا مقتععل الةععد ير وعلععى  -39

 .(74)أن تقد  تقريراً  وعياً  ىل املاظم  بشأن موقو املتابع  القاائي 
والحععع  ال ريعععق العامعععل املععععت إلعععاالا اال ت عععاء القسعععري أو غعععري التعععوعي وجعععور ماعععا   -40

فعععالا معععن العقعععا  فيمعععا يتعلعععق إلعععاالا اال ت عععاء القسعععري، وععععد  ك ايععع  التععع ا  يسعععاعد علعععى اإل
 .(75)السلتاا ابلتدقيق ق تلك احلاالا ومساءل  مرتك يها

وأعربعع  جلاعع  مااهاعع  التعععذيا عععن قلقهععا ألن التشععريعاا الو ايعع  تععاص علععى  مكانيعع   -41
يرتك ها أفعرار القعواا العسعكري  أو شع   احلةان  أبثر رجعي من املعاق   على أفعا  التعذيا اليت 
املتعلقع  سسعاعدد السعلت  املدنيع ،  2012العسكري ، وتلك سوجا أحكا  الئد   جراءاا ععا  

. وأعرب  الل ا  ععن قلقهعا أياعاً بشعأن 2015والتعديل الذي أُر ل على قانون اجلي  ق عا  
 .(76)املتهمر جبرائ  ضد املدنير اال تةا  احلةري لاظا  القااء العسكري ق حماكم  اجلاور

وأعربعععع  الل اعععع  املعايعععع  ابحلقععععوق االقتةععععاري  واالجتماعيعععع  والثقافيعععع  عععععن قلقهععععا بشععععأن  -42
 .(77)انتشار ال سار وح   حاالا ال سار اليت يا رط فيها مسلولون رفيعو املستو 

 (78)اسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السي -3 
رعا عدر معن املقعررين اخلاصعر ابكسعتان  ىل اختعات تعدابري عاجلع  لوقعو عمليعاا القتعل  -43

القائ  على أساي العقيدد، و ىل ضمان أمن  ائ   املسلمر األ دير ا ظورد عقيد   ق ال لد 
ائ  إلكععع  القعععانون. وأععععر  املقعععررون اخلاصعععون ععععن القلعععق ألن هعععذا العاعععو يلج ععع  التشعععري  القععع

. وأعربعع  الل اعع  (79)املتعلععق ابلت ععديو، وهععو التشععري  الععذي يسععتهد  األقليععاا بشععكل  ععا 
املعايعع  إلقععوق اإلنسععان عععن قلقهععا بشععأن قععوانر الت ععديو الععيت تاتععوي علععى عقععوابا شععديدد،  
كعقوبععع  اإلععععدا  اإلل اميععع ، وهعععي عقعععوابا معععا عثعععري هييععع ي، ال سعععيما علعععى األ عععدير. وأعربععع  

قلقهعععا أياعععاً بشعععأن الععععدر ال عععالأ االرت عععا  حلعععاالا الت عععديو القائمععع  علعععى ا امعععاا  الل اععع  ععععن
 . (80)اب ل ، وبشأن العاو املماري ضد املتهمر ابلت ديو

وأعرب  الل ا  ن سها عن قلقها بشأن جتر  التشهري و مكاني  املعاق   علي ، وبشأن التقارير  -44
. وأوصع  (81)ا ذ على  و غعري سعلي  ضعد الةعد ير واملعارضعراليت تشري  ىل أن القوانر اجلاائي  تُ 

 . (82)اليونسكو أبن تلغي ابكستان جتر  التشهري وأبن تدرج  ق قانون مدين
وأعر  فريق األم  املتدعدد القتعري ععن قلقع  ألن أحكعا  قعانون ماع  اجلعرائ  اإللكعونيع   -45

. وأوصععع  (83)واملعتقعععد وق اخلةوصعععي قعععد تتعععد ل ق التع عععري املشعععرو  ععععن العععدين  2016لععععا  
الل اعععع  املعايعععع  إلقععععوق اإلنسععععان أبن تراجعععع  ابكسععععتان القععععانون وتاشعععع  لليععععاا  شععععرا  مسععععتقل  

. وكعان املقعرر اخلعا  املععت إلريع  العرأي والتع عري (84)لتا يذق، ماها املراجع  القاائي  لاشاط املراق  
ملشرو  يثري عدد بواعل قلق بس ا غمعوض قد أشار، ق ل اعتمار مشرو  القانون،  ىل أن هذا ا

أحكام  اليت جترِّق  األشكا  املشروع  للتع ري
(85) . 
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وأعربعع  الل اعع  املعايعع  إلقععوق اإلنسععان عععن قلقهععا بشععأن التقععارير املتعلقعع  ابلتريقعع  الععيت  -46
هعععاري هبعععا هيئععع  تاظعععي  وسعععائ  اإلععععال  اإللكعونيععع  ق ابكسعععتان سعععلتا ا فيمعععا يتعلعععق سدتعععو  

براجمعاً ق السعاواا األربع  املاضعي . وأعربع  الل اع   20ملاافذ اإلعالميع ، وماهعا وقعو أكثعر معن ا
عععن قلقهععا أياععاً بشععأن عععد  وضععو  الاععمااا اإلجرائيعع  ولليععاا اإلشععرا  الععيت تاععمن اارسعع  

 . (86)هيئ  التاظي  لسلتا ا سا يت ق وم دأ حري  التع ري
ألن حةععع  األقليعععاا ق الربملعععان العععو ت وبرملعععااا  وأعربععع  الل اععع  ن سعععها ععععن قلقهعععا -47

األقالي  وق اخلدماا العام  ال ُتت ق  ال على األقلياا الديايع . وأعربع  الل اع  ععن قلقهعا أياعاً 
بشعععأن حعععذ  األ عععدير معععن القائمععع  االنت ابيععع  العامععع  وتسععع يله  ق قائمععع  تةعععوي  مسعععتقل ، 

ق التةععععوي ، واسععععتمرار العق ععععاا الععععيت تععععععض  وبشععععأن اا ععععاض مسععععتو  اارسعععع  املععععرأد للدععععق
 . (87)تةوي  األش ا  توي اإلعاق  وأفرار األقلياا، سن فيه  الغ ر، ق االنت اابا

 (88)حظر مجيع أشكال الرق -4 
أعععر  ععععدر مععن هيئعععاا املعاهععداا ععععن القلععق ألنععع ، رغعع  اعتمعععار قععانون ) لغعععاء( نظعععا   -48

سعععيما ق صعععااعاا أفعععران  رسعععاا السععع رد مسعععتمرد، ال، ال تععع ا  اا1992عمعععل السععع رد لععععا  
 . (89)التو  والاسي  وق ص و  ال ئاا املةا   )الدالي (

وأعلاععع  جلاععع   عععرباء ماظمععع  العمعععل الدوليععع  املعايععع  بتت يعععق االت اقيعععاا والتوصعععياا ععععن  -49
 قلقهععععا الرت ععععا  عععععدر األ  ععععا  العععععاملر الععععذين هعععع  رون السععععن الععععدنيا للعمععععل. وحثعععع  الل اعععع 
ابكسععتان علععى تع يعع  جهورهععا مععن أجععل لسععر هععذا الوضعع  ومكافدعع  االجتععار الععدا لي والعععابر 

 . (90)سا ، والقااء علي  18للددور ابألش ا  األقل من عمر 
وحل فريق األم  املتددد القتري ابكستان على تععديل اإل عار القعائ  املتعلعق ابالجتعار،  -50

( وقواعععععد ماعععع  ومكافدعععع  االجتععععار 2002ابل شععععر ) سععععا ق تلععععك مرسععععو  ماعععع  ومكافدعععع  االجتععععار
(، هبععععد  التةععععدي مل تلععععو أشععععكا  االجتععععار ابل شععععر ق ابكسععععتان، كال غععععاء، والعععع واج 2004)

 . (91)القسري، وعمل الس رد
وحثعع  جلاعع  مااهاعع  التعععذيا ابكسععتان علععى اختععات تععدابري الستئةععا  ومكافدعع  االجتععار  -51

مي  ارعاءاا االجتار وعمل السع رد وضعمان مقاضعاد اجلاعاد؛ ابل شر وعمل الس رد؛ والتدقيق ق 
ظم  ألماكن العمعل ق القتعاعر الرمسعي وغعري الرمسعي معن أجعل تو نشاء للياا للمراق   املاه ي  واملا

 . (92)ما  العمل القسري وعمل الس رد؛ وضمان حةو  ضداا االجتار على االنتةا 

  (93)يةاحلق يف اخلصوصية ويف احلياة األسر  -5 
(. وشع   2016رحا فريق األم  املتددد القتري ابعتمار مشرو  قانون زواج اماعدوي ) -52

ال ريق ابكستان على ضعمان التا يعذ العاجعل وال ععا  ملشعرو  القعانون، وكعذلك مشعرو  تععديل قعانون 
 .(94)(2014(، ومشرو  تعديل قانون التالق )للمسيدير( )2014زواج املسيدير )

فريق األم  املتددد القتري أن مشرو  قعانون سعن زواج ال تيعاا، العذي يهعد  والح   -53
سععا ، رُفععح علععى املسععتو  االلععاري وق  قليمععر، وتلععك  18 ىل  16 ىل رفعع  سععن العع واج مععن 

. وأعربعع  عععدد هيئععاا معاهععداا عععن القلععق ألن (95)بعععد اععععاض جملععس ال كععر اإلسععالمي عليعع 
 . (96)و من  قلي   ىل ل رالسن الدنيا ل واج ال تياا فتل
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 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (97)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -1 

أعربع  الل اع  املعايعع  ابحلقعوق االقتةعاري  واالجتماعيعع  والثقافيع  ععن قلقهععا لععد  وجععور  -54
 . (98)تشري  شامل أو أ ر سياساتي  شامل  بشأن  اي  العمال 

وأعربعع  الل اعع  ن سععها عععن قلقهععا أياععاً ألن نظععا  احلععد األري لاجععور ال يغتععي ميعع   -55
الععععاملر وألن مسعععتو  احلعععد األري لاجعععور يت عععاوا معععن  قلعععي   ىل ل عععر. وتشععععر الل اععع  ابلقلعععق  
كععععذلك ألن احلععععد األري لاجععععور ال يك ععععي لتععععوفري حيععععاد الئقعععع  للعععععاملر وأسععععره ، وألن ررجعععع  

 . (99)  للدد األري ا در لاجور ضعي   جداً االمتثا
وتشعر الل ا  ابلقلق بشأن ارت ا  معد  تكرار احلوار  املهاي  ونتاقها املدمر، وارت ا   -56

ععععدر حعععاالا األمعععراض املهايععع . وتشععععر الل اععع  ابلقلعععق أياعععاً لععععد  وجعععور تشعععري    عععاري بشعععأن 
غير مل تشي العملالسالم  والةد  املهاير، وبشأن العدر ال الأ ا  . (100)لةق

 (101)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
أوصععع  الل اععع  املعايععع  ابحلقعععوق االقتةعععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  أبن تت عععذ ابكسعععتان  -57

مي  التدابري الاروري  لتدسر برام  الامان االجتماعي ق ال لد، هبد  تغتي  ميع  الععاملر 
  مااسععا مععن املعع اا ميكِّقععاه  مععن التمتعع  سسععتو  معيشععي مااسععا. ق ال لععد تععدردياً وتععوفري مسععتو 

وأوصععع  الل اععع  أياعععاً أبن لعععدر ابكسعععتان سعععق اً للدمايععع  االجتماعيععع  علعععى املسعععتو  العععو ت، 
 . (102)وتلك ابلتشاور م  مي  اجلهاا املعاي  صاح   املةلد 

 (103)احلق يف مستوى معيشي الئق -3 
ابحلقوق االقتةاري  واالجتماعي  والثقافي  ععن قلقهعا بشعأن الاسع   أعرب  الل ا  املعاي   -58

سععيما ق ماععا ق معياعع  كعع قلي   ال الغعع  االرت ععا  لاشعع ا  الععذي ال ي الععون يعيشععون ق فقععر، وال
 . (104)الساد، واملاا ق الق لي  اخلاضع  ل رارد االلاري ، وابلوشيستان

رد االجتاق  و تركي  ملكي  األراضي ق أيدي قل ، وأعرب  الل ا  ن سها عن القلق بشأن زا -59
اا أس ر عن وقو  عدر ك ري من امل ارعر غري املالكر ألراض  وصغار معال  األراضعي ق رائعرد ال قعر، 

 . (105)وعرَّض امل ارعر غري املالكر ألراض  لالستغال  عن  ريق ترتي اا االستئ ار اإلقتاعي 
ابحلقععوق االقتةععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  أبن تت ععذ ابكسععتان وأوصعع  الل اعع  املعايعع   -60

سععيما بتععوفري  ميعع  اخلتععواا الاععروري  للتةععدي لل قععر وسععوء التغذيعع  الشععديدين واملسععتمرين، وال
 . (106)االحتياجاا التغذوي  األساسي  لا  ا  والرضَّ 

الئعق وععد  وجعور وأعرب  الل ا  ن سها عن قلقها بشعأن العاقص الشعديد ق السعكن ال -61
بعععرام  لتمويعععل األسعععر املا  اععع  العععد ل، وبشعععأن ارت عععا  ععععدر األشععع ا  العععذين يعيشعععون رون 
حيععععازد قانونيعععع  ق مسععععتو ااا حاععععري  غععععري رمسيعععع  معععع  حمدوريعععع  سعععع ل حةععععوم  علععععى اخلععععدماا 
األساسي . وأعرب  الل ا  عن قلقها أياعاً ألن األشع ا  العذين يعيشعون رون حيعازد قانونيع  ق 

اا ق احلاري  واألش ا  العذين يعيشعون ق ماعا ق تُا عذ هبعا مشعاري   يائيع  يتعرضعون ق كثعري امل
 . (107)من األحيان للترر من ماازم 



A/HRC/WG.6/28/PAK/2 

GE.17-15297 10 

مليون ابكستاين ال ي العون ي تقعرون  ىل  27.2وأشار فريق األم  املتددد القتري  ىل أن  -62
تععريد علععى الةععد  العامعع  والاظافعع  امليععاق املأمونعع ، وأن سععوء  رارد أحععواض الةععر  لعع  عواقععا  

. وأوصععع  (108)الةعععدي  واحلةعععو  علعععى الغعععذاء، وهعععو معععا يعععلثر أساسعععاً علعععى اتتمععععاا املهمشععع 
الل ا  املعاي  ابحلقوق االقتةاري  واالجتماعي  والثقافيع  أبن تكثعو ابكسعتان جهورهعا معن أجعل 

 . (109)املااس  زارد س ل احلةو  على مياق الشر  املأمون  ومرافق الةر  الةدي 

 (110)احلق يف الصحة -4 
أوص  الل ا  املعاي  ابحلقوق االقتةاري  واالجتماعي  والثقافي  أبن ت ذ  ابكستان كعل  -63

جهععد اكععن مععن أجععل زارد اإلن ععاق العععا  علععى قتععا  الةععد ، وتوسععي  نتععاق التغتيعع  بععربام  
هبعععد  تعععوفري اخلعععدماا الةعععدي  التعععأمر الةعععدي العععو ت، وتع يععع  نظعععا  الةعععد  العامععع  ق ال لعععد 

األساسععي  اتانيعع  واجليععدد لل ميعع ، سععن فععيه  األفععرار ا رومععون واملهمشععون، و  ععح معععد  وفععاد 
 . (111)األموم  والرضَّ  واأل  ا  األقل من عمر مخس ساواا

وأعربعع  الل اعع  املعايعع  ابلقاععاء علععى التمييعع  ضععد املععرأد عععن قلقهععا بشععأن ارت ععا  معععد   -64
ألموم ، وضعو س ل حةو  الاسعاء علعى  عدماا تاظعي  األسعرد، سعا فيهعا وسعائل ماع  وفياا ا

. (112)احلمل، وبشأن القوانر املقيِّقدد ل جهاض، وعد  ك اي   عدماا الرعايع  التاليع  ل جهعاض
وأوصى فريق األم  املتددد القتري أبن تك ل ابكستان  عمعا  حقعوق املعرأد ق الةعد  اإلجنابيع  

تمكععععر املععععرأد، ولسععععر سعععع ل حةععععوما علععععى اخلععععدماا اجليععععدد، ولسععععر نشععععر بوضعععع  سياسعععع  ل
 . (113)املعلوماا لتع ي   ررا  املرأد لتلك احلقوق

سععيما  وأعربعع  جلاعع  حقععوق الت ععل عععن قلقهععا لعععد  ك ايعع   ععدماا الرعايعع  الةععدي ، ال -65
 عا  وارت عا  مععد  ق املاا ق الري يع . وأعربع  الل اع  ععن قلقهعا أياعاً بشعأن مععد  وفيعاا األ 

وفيععععاا حععععديثي الععععوالرد، وارت ععععا  معععععد  اإلصععععاب  بشععععلل األ  ععععا ، وواصعععع  ق املاععععا ق الق ليعععع  
اخلاضععععع  لعععع رارد االلاريعععع ، وتلععععك نتي عععع  للدظععععر الععععذي فرضععععت  حركعععع   ال ععععان علععععى عمليععععاا 
   التتعععي ، ولعمليععاا قتعععل املععوو ر الععذين يقعععدمون اللقاحععاا لا  ععا ، ونتي ععع  لت شععي احلةععع

 . (114)على نتاق واس  وبشكل متكرر

 (115)احلق يف التعليم -5 
أوصعع  الل اعع  املعايعع  ابحلقععوق االقتةععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  أبن تكثععو ابكسععتان  -66

جهورهععععا الراميعععع   ىل ضععععمان هتعععع  ميعععع  األ  ععععا ، رون هييعععع ، ابحلععععق ق التعلععععي ، هبععععد  هكععععر 
. وقعد  فريعق (116)ر، و ععانته  علعى اخلعروج معن رائعرد ال قعرسعيما ا عرومر واملهمشع األ  ا ، ال

 . (117)األم  املتددد القتري توصي  ااثل 
وأوصعععع  الل اعععع  املعايعععع  ابحلقععععوق االقتةععععاري  واالجتماعيعععع  والثقافيعععع  أياععععاً أبن تعمععععل  -67

ء سعيما االبتعدائي، مع   يععال ابكسعتان علعى زارد مععدالا االلتدعاق جبميع  مسععتواا التعلعي ، ال
اهتما   ا  لل تياا، واأل  عا  املقيمعر ق املاعا ق الري يع ، وأ  عا  األسعر املا  اع  العد ل؛ 
و  ح عدر األ  عا  غعري امللتدقعر ابملعداري، بتعرق ماهعا التاسعيق مع  السياسعاا تاا الةعل  
بعمل األ  ا ؛ ولسر مرافق املداري، وواصع  امليعاق والةعر  الةعدي والكهعرابء؛ وتعوفري ععدر  

ا   مععن املدرسععر املععلهلر ولسععر نوعيعع  وكميعع  مععوار الععتعل ؛ وزارد الععربام  التعليميعع  املااسعع   كعع
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والكافي  لتل ي  احتياجاا ال الغر غري املتعلمر، م   يالء اهتما   ا  للاسعاء؛ ولسعر األمعن 
ل ععععوري ق املععععداري؛ وتععععوفري مكععععان بععععديل للتعلععععي  ق حالعععع  تعععععرض املععععداري العتععععداء؛ واحلظععععر ا

 . (118)والكامل الست دا  املداري من قق يل القواا العسكري 
والحظععع  اليونسعععكو ا تالفعععاً ك عععرياً ق نوعيععع  التعلعععي  املقعععد  ق كعععل معععن املعععداري العامععع   -68

. وأوصععع  الل اععع  املعايععع  ابحلقعععوق االقتةعععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  أبن (119)واملعععداري اخلاصععع 
ال ةل االجتماعي ق نظا  التعلي ، بامان تقد  تعلي  متسعاوي الاوعيع  تاهي ابكستان تدردياً 

 . (120)جلمي  األ  ا  ق مي  املداري العام  واخلاص 
وأعرب  جلا  القااء علعى التمييع  العاةعري والل اع  املعايع  إلقعوق اإلنسعان ععن قلقهمعا  -69

ك مااه  وكتعا املعداري الديايع ، ألن حمتو  بعح املااه  والكتا الدراسي  ابملداري، سا ق تل
 . (121)قد حيرض على كراهي  األقلياا الدياي  والعرقي 

 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (122)النساء -1 

أعربعع  الل اعع  املعايعع  ابلقاععاء علععى التمييعع  ضععد املععرأد عععن قلقهععا لتعععدر الععاظ  القانونيعع   -70
ا معععذق العععاظ  مععن عثعععري علععى املعععرأد. وأعربعع  الل اععع  ععععن املتعلقعع  ابلععع واج والعالقععاا األسعععري ، وملعع

قلقها أيااً ألن حقوق املرأد سوجا أحكعا  الشعريع  غعري متسعاوي  مع  حقعوق الرجعل فيمعا يتعلعق 
 . (123)ابملريا ، وفسخ ال واج وعواق   االقتةاري ، والوصاي  على األ  ا 

علعععععى  اعععععاء عمليعععععاا  ج عععععار وحثَّععععع  جلاععععع  القاعععععاء علعععععى التمييععععع  العاةعععععري ابكسعععععتان  -71
 . (124)املسيدياا وامادوسياا على تغيري رانتهن وزواجهن القسري

وال تععع ا  جلاععع  حقعععوق الت عععل تشععععر ابلقلعععق ال عععالأ بشعععأن التمييععع  اخلتعععري ضعععد ال تيعععاا  -72
واسعععععتمرار الت عععععاوا بعععععر اجلاسعععععر فيمعععععا يتعلعععععق سععععععدالا وفيعععععاا الرضَّععععع  ومععععععدالا االلتدعععععاق 

رار الععع واج امل كعععر ومقاياععع  ال تيعععاا ابلعععديون، فاعععاًل ععععن العاعععو املاععع يل العععذي ابملعععداري، واسعععتم
 . (125)يستهد  ال تياا

وأعععر  فريععق األمعع  املتدععدد القتععري عععن قلقعع  السععتمرار عععد  وجععور لليعع  جلمعع  بيععااا  -73
 . (126)موحَّدد ومةاَّ   عن العاو املماري ضد الاساء

التمييعععع  ضععععد املععععرأد عععععن قلقهععععا بشععععأن تةععععاعد  وأعربعععع  الل اعععع  املعايعععع  ابلقاععععاء علععععى -74
التهديععععداا وام مععععاا العاي عععع  مععععن جانععععا جهععععاا غععععري  بععععع  للدولعععع ، والعمليععععاا العسععععكري  

 .(127)املاارد، وا اثر السل ي  لذلك الوض  على الاساء وال تياا
 وأعربعع  الل اعع  أياععاً عععن قلقهععا العميععق بشععأن التقععارير الععيت ت يععد ابسععتمرار ام مععاا -75

العاي   والتهديداا العلاي  ضد التال اا واملدرساا واألستاتاا، من جانا أ را  فاعلع  غعري 
حكوميععع ، وبشعععأن تةعععاعد ععععدر ام معععاا علعععى امللسسعععاا التعليميععع ، وواصععع  ام معععاا العععيت 

 .(128)استهدف  عدراً ك رياً من مدراي ال تياا
املاععع يل واالغتةعععا  ال وجعععي،  وأعربععع  الل اععع  ن سعععها ععععن القلعععق لععع ارد انتشعععار العاعععو -76

ولعد  وجور تشري  واضا درِّق  هذق األفعا 
(129) . 
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وأعربععععع  جلاععععع  حقعععععوق الت عععععل ععععععن قلقهعععععا الشعععععديد بشعععععأن ت ايعععععد ععععععدر حعععععاالا قتعععععل  -77
 . (130)اإلا  املواليد
وبيامععععا تالحعععع  جلاعععع  مااهاعععع  التعععععذيا اعتمععععار قععععانون مكافدعععع  االغتةععععا  )مشععععرو   -78

وقععععانون مكافدععع  القتععععل رفاعععععاً ععععن الشععععر  )مشععععرو   2016( ق عععععا  تععععديل القععععانون اجلاعععائي
تعععديل القععانون اجلاععائي(، تعععر  الل اعع  عععن قلقهععا الرت ععا  مسععتو  العاععو ضععد املععرأد، ويشععمل 
تلعك القتعل، واالغتةعا ، وجعرائ  االعتعداء ابأل عاض، واال تتعا ، والعاعو املاع يل، ومعا يُتلععق 

عربعع  الل اعع  عععن قلقهععا أياععاً بشععأن االا ععاض الشععديد ق عليعع  القتععل "رفاعععاً عععن الشععر ". وأ
معععدالا اإلرانعع  ق تلعععك اجلععرائ ، وبشعععأن والتقععارير الععيت ت يعععد أبن نظعع  العدالععع  املوازيعع  )اتعععالس 
الق ليععع  واتعععالس القرويععع ( حكمععع  علعععى الاسعععاء بعقعععوابا بدنيععع  عاي ععع  أو حععع  ابملعععوا، ماهعععا 

تك  ما يُتلق علي  جرائ  "الدفا  عن الشعر " وحعاالا الرج ، وفرض  عقوابا خم    على مر 
. وأوصعععع  الل اعععع  املعايعععع  إلقععععوق اإلنسععععان أبن تا ِّقععععذ (131)أ ععععر  مععععن العاععععو اجلاسععععاين اخلتععععري

ابكستان على  و فعا  قانون مكافد  القتل رفاعاً ععن الشعر ، وقعوانر مكافدع  االغتةعا ، 
ضععد الاسععاء والعاععو املاعع يل؛ وأبن لظععر تت يععق  والقععوانر األ ععر  تاا الةععل  الععيت جتععرِّق  العاععو

قععوانر القةععا  والديعع  علععى مععا يُتلععق عليعع  اجلععرائ  تاا الةععل  "ابلشععر "؛ وأبن تواصععل تاظععي  
 . (132)اتالس الق لي  واإلشرا  عليها

وأعرب  جمعدراً الل اع  املعايع  ابلقاعاء علعى التمييع  ضعد املعرأد ععن قلقهعا بشعأن اا عاض  -79
رأد ق اجلهععععاز القاععععائي  ععععاك  االسععععتئاا ، وعععععد  وجععععور أيعععع  قاضععععياا ق ا كمعععع  مشععععارك  املعععع

. وأوصى فريق األم  املتددد القتري أبن تعتمعد ابكسعتان ق الوقع  املااسعا التععديل (133)العليا
، وهعو القعانون العذي  ةعص حةع  1997األ ري لقانون )عدر القااد( ق ا كم  العليعا لععا  

 .(134)ئ  للقاضياا ق ا كم  العلياق املا 25قدرها 
ورع  الل ا  املعاي  ابلقااء على التميي  ضد املرأد ابكسعتان  ىل تععديل القعوانر تاا  -80

الةعععل  معععن أجعععل زارد احلةعععص امل ةةععع  للمعععرأد ق اجلمعيعععاا الو ايععع  واإلقليميععع  وق جملعععس 
 . (135)ق املائ  على األقل، وفقاً للمعايري الدولي  33الشيو   ىل 

ورععع  الل اعع  ن سععها ابكسععتان  ىل وضعع   جععراء لتقععد  الشععكاو  ق حععاالا حرمععان  -81
الاسععاء قسععراً مععن حقععوقهن، و ىل اعتمععار مشععرو  قععانون يُلعع ق  لعععارد االقعععا  ق املاععا ق الععيت تقععل 

 . (136)ق املائ  10فيها نس   تةوي  الاساء عن 
مشععارك  املععرأد ق القتععا  الرمسععي، والتمييعع  ق وأعربعع  الل اعع  عععن قلقهععا بشععأن اا ععاض  -82

جما  العمل، وتركُّ  الاساء ق الووائو اليت تتس  ابا اض األجر وتدين املهاراا، واتسعا  ف عود 
األجععور، وعععد  وجععور أحكععا  قانونيعع  تاععمن تا يععذ م ععدأ األجععر املتسععاوي عععن العمععل املتسععاوي 

ن الاسعاء ق القتعا  غعري الرمسعي غعري مععع  هبعن  . وأعرب  الل ا  ععن قلقهعا أياعاً أل(137)القيم 
كعععععععععامالا ق التشععععععععري  الععععععععراهن املتعلععععععععق ابلعمععععععععل، وال حيةععععععععلن علععععععععى الاععععععععمان االجتمععععععععاعي 

 . (138)واالستدقاقاا االجتماعي 
وأوصعع  الل اعع  املعايعع  ابلقاععاء علععى التمييعع  ضععد املععرأد أبن تعمععل ابكسععتان علععى لسععر  -83

ابلقراءد والكتاب ، و  ح معد  تسر  ال تياا من التعلي  وماع ، ووض  نس    ملا  الاساء وال تياا 
 . (139)سياساا إلعارد االلتداق ابلتعلي  هكِّقن الاساء من العورد  ىل املدرس  بعد انتهاء احلمل
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 (140)األطفال -2 

كعععررا جلاععع  حقعععوق الت عععل توصعععيتها السعععابق  العععيت تعععدعو ابكسعععتان  ىل مكافدععع  وماععع   -84
واقععو اتتمعيعع  السععل ي ، و ىل حشععد القيععاراا السياسععي  والديايعع  واتتمعيعع  مععن أجععل التمييعع  وامل

رععع  اجلهععور الراميعع   ىل استئةععا  املمارسععاا واملواقععو التقليديعع  الععيت هيعع  ضععد أ  ععا  األقليععاا 
الديايععععع  أو غريهعععععا معععععن األقليعععععاا، واأل  عععععا  توي اإلعاقععععع ، واأل  عععععا  ال قعععععراء، وأ  عععععا  فئعععععاا 

، واأل  ا  الذين يعيشون ق املاا ق الري ي  أو الاائي ، واملثلياا واملثليعر وم روجعي امليعل الدالي 
 . (141)اجلاسي ومغايري اموي  اجلاساني  من األ  ا 

ق املائععع  فقعع  مععن األ  عععا  ُيسعع َّلون عاعععد  30وتشعععر الل اعع  ن سعععها ابلقلععق أبن  ععو  -85
اإلجععراءاا املعقَّععدد والرسععو  ال اهظعع  لتسعع يل املععيالر. وأعربعع  عععن قلقهععا بشععكل  ععا  بشععأن 

املواليععد، وعععد  وجععور تععدابري فعالعع  تاععمن تسعع يل مواليععد ال ئععاا املهمَّشعع  أو ا رومعع ، سععن فععيه  
 . (142)األ  ا  املولورون  ارج   ار ال واج، وأ  ا  الالجئر واملشررين را لياً 

  للتععذيا و سععاءد املعاملع  علععى  ععو وعسعو الل اعع  للتقعارير الععيت ت يعد بتعععرض األ  ععا -86
ماه ي وشعائ  ق أقسعا  الشعر   والسع ون، وماهعا تقعارير ععن تععرض أ  عا  للتععذيا علعى يعد 

 . (143)شر   ماتق  فيةل لابر
وأوصعع  جلاعع  حقععوق الت ععل أبن تراجعع  ابكسععتان قوانياهععا واارسععا ا وأبن تع ععي ميعع   -87

علعععى األفععععا  العععيت تسعععتوجا تت يعععق احلعععدور، سعععا  معععن العقعععا   18األ  عععا  األقعععل معععن عمعععر 
 . (144)وواص  عقوابا بع األ را  واجليْلد والرج 

وأعربعع  الل اعع  ن سععها عععن قلقهععا الشععديد بشععأن العععدر الاعع   لا  ععا  الععذين يقعععون  -88
ضدي  االعتداء اجلاسي، واالستغال ، واالغتةا ، واال تتا ، سا ق تلعك معن جانعا حركع  

 .(145)ما ق حمافظ   يرب اب تونكواسي  ال ان، وال
وش َّ  فريق األم  املتددد القتري ابكسعتان علعى التع يعل بتا يعذ أحكعا  مرسعو  نظعا   -89

 .(146)، سا ق تلك  نشاء حماك  لاحدا 2000قااء األحدا  لعا  
وأعرب  جلا  حقوق الت ل عن قلقها ال الأ ألن اجلماععاا املسعلد  تواصعل اسعتهدا   -90

 .(147)  ابلت ايد والتدريا ألغراض األنشت  العسكري األ  ا

 (148)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
حثعععع  جمموععععع  مععععن املقععععررين اخلاصععععر ابكسععععتان علععععى وقععععو  عععععدا  األشعععع ا  توي  -91

وأشار املقرر اخلا  املعت إلقوق األشع ا  توي اإلعاقع   ىل أن ابكسعتان ملت مع   .(149)اإلعاق 
اإلعاق  ق احلياد والكرام  األصيل  ودعا عليهعا تعوفري أوضعا  اإلقامع  ابحعا  حق ا ت  ين توي 

. وأوصعع  الل اعع  املعايعع  إلقععوق اإلنسععان بعععد   عععدا  أي (150)املعقولعع  معع  ق أمععاكن االحت ععاز
اجتماعيعع  أو تهايعع  شععديدد أو احلكعع  ابإلعععدا  علععيه . وأوصعع   - شعع ص تي  عاقععاا ن سععي 

للي  مستقل  ملراجع  مي  احلاالا وتقد  رليل موثوق على أن  الل ا  أيااً أبن تاش  ابكستان
 . (151)الس ااء الذين يواجهون اإلعدا  مةابون هبذق اإلعاقاا

وأوص  الل ا  املعاي  ابحلقوق االقتةاري  واالجتماعي  والثقافيع  أبن تت عذ ابكسعتان ميع   -92
عا ا معع  أحكععا  ات اقيعع  حقععوق األشعع ا  اخلتععواا الاععروري  ملواءمعع  تعريععو اإلعاقعع  الععوارر ق تشععري

  .(152)توي اإلعاق ، وإلرراج مسأل  احلرمان من اإلقام  املعقول  ق تشريعا ا بوص ها أساساً للتميي 
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وأوص  الل ا  ن سعها أياعاً أبن تاع  ابكسعتان تشعريعاً و  عاراً سياسعاتياً بشعأن التعلعي   -93
 .(153)هذا التعلي الشامل لا  ا  توي اإلعاق  وأبن توفر م  

 (154)األقليات -4 
أوصععع  الل اععع  املعايععع  ابحلقعععوق االقتةعععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  أبن تت عععذ ابكسعععتان  -94

تعععدابري قانونيععع  عاجلععع  لالعععععا  بوضععع  األقليعععاا األ عععر ، غعععري األقليعععاا الديايععع ، سعععا ق تلعععك 
قليععاا مععن التمتعع  إلقععوقه  واالسععت ارد األقليععاا العرقيعع  واإلثايعع  واللغويعع ، لتمكععر ميعع  أفععرار األ

 .(155)من السياساا والربام  الرامي   ىل  اي  األقلياا

 (156)الالجلون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 
، 2017أغسعععتس /ابكسعععتان، ق ل  رح ععع  الل اععع  املعايععع  إلقعععوق اإلنسعععان ابعتمعععار -95

و تعع  تسعع يل السياسعع  الشععامل  ابإلعععارد التوعيعع  لالجئععر األفغععان  ىل و ععاه  و رارد شععلوا ، 
األفغان غعري احلعاملر لواثئعق هويع . ورغع  تلعك، تشععر ابكسعتان ابلقلعق بشعأن التعأ ر ق اعتمعار 

حلععاملر لواثئععق سععيما غععري ا قععانون و ععت لالجئععر وبشععأن التقععارير الععيت ت يععد بتعععرض األفغععان، ال
. وأعععر  (157)هويعع ، لالعتقععا  التعسعع ي واملاععايق  والتهديععد ابلتععرر مععن جانععا الشععر   واألمععن

. وأوصعع  جلاعع  مااهاعع  التعععذيا أبن (158)عععدر مععن هيئععاا املعاهععداا عععن بواعععل قلععق ااثلعع 
انعا واألمعر املتعلعق ابألج 1972تسلي  املتلعوبر لععا  تعد  ابكستان تشريعا ا، وواص  قانون 

 . (159)، وتعديل  جراءا ا إليل هتثل هاماً مل دأ عد  اإلعارد القسري 1951 لعا 
وأعربععع  جلاععع  القاعععاء علعععى التمييععع  العاةعععري ععععن قلقهعععا بشعععأن القيعععور امل روضععع  علعععى  -96

حةعععو  الالجئعععر غعععري املسععع لر علعععى اخلعععدماا العامععع ، وبشعععأن أحعععوا  معيشعععته  ق خميمعععاا 
. وأوصععى فريععق األمعع  املتدععدد القتععري أبن تا ععذ (160)احلاععري  غععري الرمسيعع الالجئععر واملسععتو ااا 

ابكسععتان علععى  ععو كامععل احلععق الدسععتوري املك ععو  جلميعع  األ  ععا  ق التعلععي  اتععاين واإلل امععي، 
 . (161)بغح الاظر عن هويته  الو اي 

را ليعععاً  ، أران املقعععرر اخلعععا  املععععت إلقعععوق اإلنسعععان للمشعععررين2013معععاري /وق لتار -97
ام عععو  ا ل علعععى خمعععي  جعععالوزاي للمشعععررين را ليعععاً، وشعععدِّر علعععى أمهيععع  تعععوفري التعععاب  اإلنسعععاين 

. وشعع ع  عععدد هيئععاا معاهععداا، وفريععق األمعع  املتدععدد القتععري، ابكسععتان علععى (162)للم ععي 
 .(163)سيما الاساء واأل  ا  ضمان توفري ما يك ي من احلماي  واملساعدد للمشررين را لياً، ال

 

 Notes 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Pakistan will be available at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx. 

 2 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.1-122.12 and 122.15. 

 3 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 44, CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 41, CRC/C/PAK/CO/5, 

para. 83, E/C.12/PAK/CO/1, para. 90, A/HRC/22/45/Add.2, para. 89 (a), and 

A/HRC/33/51/Add.7, para. 30. 

 4 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 89, and CCPR/C/PAK/CO/1, para. 18. 

 5 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 39, and United Nations country team submission to the universal 

periodic review of Pakistan, para. 54. 

 6 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 27 (c). 

 7 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 82. 

 8 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 36, CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 38, and CRC/PAK/CO/6, 

para. 66. 

file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/notesBF9D3D/www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx


A/HRC/WG.6/28/PAK/2 

15 GE.17-15297 

 
 9 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 35 (c), CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 36, and CRC/C/PAK/CO/5, 

para. 66. 

 10 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 24, and country team submission, para. 18. 

 11 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 30. 

 12 Ibid. See also country team submission, para. 6. 

 13 See A/HRC/22/45/Add.2, para. 89 (b). 

 14 UNESCO submission to the universal periodic review of Pakistan, p. 6. 

 15 OHCHR, “Donor profiles” in: OHCHR Report 2012, p. 167, OHCHR Report 2013, p. 182, 

OHCHR Report 2014, p. 116, OHCHR Report 2015, p. 113 and OHCHR Report 2016, p. 132. 

 16 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20382&LangID=E/. See 

also www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20638&LangID=E. 

 17 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.16-122.17, 122.42-122.50, 122.52, 

122.55, 122.62-122.65, 122.69, 122.73, 122.94 and 122.152. 

 18 See country team submission, para. 7. 

 19 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 12, and CCPR/C/PAK/CO/1, para. 10. 

 20 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 20, A/HRC/33/51/Add.7, para. 34, and country team submission, 

para. 7. 

 21 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 10. 

 22 See country team submission, para. 10. 

 23 Ibid., para. 8. 

 24 See UNESCO submission, para. 19. 

 25 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.18, 122.38, 122.96, 122.122, 

122.149 and 122.154. 

 26 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 20. 

 27 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 12. 

 28 See CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 32, CRC/C/PAK/CO/5, para. 19, and E/C.12/PAK/CO/1, para. 32. 

 29 See CERD/C/PAK/CO/21-23, paras. 15-16. 

 30 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 36. 

 31 See CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 20. 

 32 See country team submission, para. 48. 

 33 Ibid., para. 12. 

 34 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 22. 

 35 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 12. 

 36 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.54 and 122.57. 

 37 See country team submission, para. 42. 

 38 See CRC/C/PAK/CO/5, paras. 57-58. 

 39 For the relevant recommendation, see A/HRC/22/12, para. 122.165. 

 40 See A/HRC/22/45/Add.2, para. 90, and A/HRC/33/51/Add.7, para. 28. 

 41 See A/HRC/22/45/Add.2, para. 91(a), and A/HRC/33/51/Add.7, para. 28. 

 42 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 12. See also CCPR/C/PAK/CO/1, paras. 21-22. 

 43 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 12. 

 44 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 24. 

 45 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 12. 

 46 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 22, and www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 

NewsID=15430&LangID=E. 

 47 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15427&LangID=E and 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15433&LangID=E. 

 48 See http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13146& 

LangID=E and http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID 

=13148&LangID=E. 

 49 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.19-122.20, 122.98-122.100, 122.111, 

122.114-122.115 and 123.1. 

 50 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15447&LangID=E. 

 51 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15452&LangID=E. 

 52 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16068&LangID=E. 

 53 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 24. See also CAT/C/PAK/CO/1, para. 40. 

 54 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15729&LangID=E, 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16290&LangID=E and 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16560&LangID=E. 

 55 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 18. 

 56 See A/HRC/33/51/Add.7, paras. 23-24. 

 57 Ibid., para. 29. See also CCPR/C/PAK/CO/1, para. 20. 

 58 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 6. 

 59 Ibid., paras. 7 (a)-(c). 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20382&LangID=E
file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=15427&LangID=E
file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=15433&LangID=E
http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13146&LangID=E
http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13146&LangID=E
http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=15729&LangID=E
file:///C:/Users/akai/AppData/Local/Temp/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=16290&LangID=E


A/HRC/WG.6/28/PAK/2 

GE.17-15297 16 

 
 60 Ibid., paras. 9 (a). See also CCPR/C/PAK/CO/1, para. 19. 

 61 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 15. 

 62 Ibid., para. 28. See also CCPR/C/PAK/CO/1, para. 27. 

 63 See country team submission, p. 17. 

 64 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 16. See also A/HRC/33/51/Add.1, para. 26. 

 65 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.56, 122.76, 122.101, 122.109-

122.110 and 122.116-122.120. 

 66 See A/HRC/23/43/Add.2, para. 102. See also CCPR/C/PAK/CO/1, paras. 31-32. 

 67 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 18. See also CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 15. 

 68 See A/HRC/23/43/Add.2, paras. 104-105. 

 69 Ibid., paras. 125-127. 

 70 See A/HRC/33/51/Add.7, para. 33. 

 71 See CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 23. 

 72 See A/HRC/33/51/Add.7, para. 36. 

 73 Ibid., para. 26. 

 74 See UNESCO submission, para. 23. See also country team submission, para. 25. 

 75 See A/HRC/33/51/Add.7, para. 25. 

 76 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 10. See also A/HRC/22/45/Add.2, para. 97. 

 77 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 17. 

 78 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.14, 122.27-122.33, 122.75, 122.112, 

122.121, 122.123-122.127 and 122.155-122.158. 

 79 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14658&LangID=E. 

 80 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 33. See also CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 21, and 

CRC/C/PAK/CO/5, paras. 30-31. 

 81 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 37. 

 82 See UNESCO submission, para. 22. 

 83 See country team submission, para. 24. 

 84 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 36. 

 85 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16879&LangID=E. 

 86 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 37. 

 87 Ibid., para. 47. 

 88 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.39, 122.54, 122.60, 122.95 and 

122.105-122.106. 

 89 See CERD/C/PAK/CO/21-23, paras. 27-28, and E/C.12/PAK/CO/1, para. 45. 

 90 See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID: 

3112812:YES. 

 91 See country team submission, para. 18. 

 92 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 33. 

 93 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.38, 122.40, 122.96, 122.102-122.103 

and 122.154. 

 94 See country team submission, para. 15. 

 95 Ibid., para. 62. 

 96 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 55, CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 37, CRC/C/PAK/CO/5, para. 16, 

and CCPR/C/PAK/CO/1, para. 41. 

 97 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras.122.129 and 122.163. 

 98 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 41. 

 99 Ibid., para. 43. 

 100 Ibid., para. 47. 

 101 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.58, 122. 140 and 122.163. 

 102 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 52. 

 103 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.36, 122.58, 122.74, 122.128-

122.133, 122.135, 122.160-122.161 and 122.163-122.164. 

 104 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 65. 

 105 Ibid., para. 67. 

 106 Ibid., para. 70. See also CRC/C/PAK/CO/5, paras. 22, 47 (d) and 48 (e). 

 107 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 71. See also www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 

DisplayNews.aspx?NewsID=16984&LangID=E. 

 108 See country team submission, para. 42. 

 109 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 74. See also CRC/C/PAK/CO/5, para. 47 (d). 

 110 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.68, 122. 92, 122.136-122.138 and 

122.162. 

 111 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 76. 

 112 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 31. See also CCPR/C/PAK/CO/1, paras. 15-16. 

 113 See country team submission, para. 49. 



A/HRC/WG.6/28/PAK/2 

17 GE.17-15297 

 
 114 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 47. 

 115 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.68, 122.135, 122.140-122.148, 

122.150 and 122.153. 

 116 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 80. 

 117 See country team submission, para. 58. 

 118 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 80. See also CRC/C/PAK/CO/5, para. 62, and UNESCO submission, p. 7. 

 119 See UNESCO submission, para. 21. 

 120 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 82 (e). 

 121 See CERD/C/PAK/CO/21-23, paras. 17-18, and CCPR/C/PAK/CO/1, para. 33. See also 

E/C.12/PAK/CO/1, paras. 83-84, CRC/C/PAK/CO/5, paras. 30 and 63, and UNESCO submission, 

para. 19. 

 122 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.21-122.23, 122.25-122.26, 122.35, 

122.37, 122.40-122.41, 122.51, 122.53, 122.61, 122.66-122. 68, 122.82-122.90, 122.93, 122.95, 

122.97, 122.102-122.103, 122.107-122.108 and 122.139. 

 123 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 37. See also E/C.12/PAK/CO/1, para. 33, and 

CRC/C/PAK/CO/5, paras. 18-19. 

 124 See CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 32. See also CEDAW/C/PAK/CO/4, paras. 23 and 38. 

 125 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 18. 

 126 See country team submission, para. 55. 

 127 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 13. 

 128 Ibid., para. 27. See also CRC/C/PAK/CO/5, para. 61. 

 129 See CEDAW/C/PAK/CO/4, paras. 21-22. 

 130 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 22. 

 131 See CAT/C/PAK/CO/1, para. 30. See also country team submission, para. 60, and 

CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 15. 

 132 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 14. 

 133 See CEDAW/C/PAK/CO/4, paras. 25-26. See also A/HRC/23/43/Add.2, paras. 76-81. 

 134 See country team submission, para. 28. See also CAT/C/PAK/CO/1, para. 18. 

 135 See CEDAW/C/PAK/CO/4, paras. 25-26. 

 136 Ibid., para. 26. 

 137 Ibid., para. 29. 

 138 Ibid., paras. 29-30. See also E/C.12/PAK/CO/1, paras. 37-38. 

 139 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 28 (a). See also CRC/C/PAK/CO/5, paras. 61-62. 

 140 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.23-122.24, 122.34, 122.40, 122.59, 

122.71-122.72, 122.104, 122.134 and 122.151. 

 141 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 19. 

 142 Ibid., para. 28. See also CCPR/C/PAK/CO/1, paras. 43-44. 

 143 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 32. 

 144 Ibid., paras. 32-33. 

 145 Ibid., para. 36. 

 146 See country team submission, para. 30. 

 147 See CRC/C/PAK/CO/5, para. 69. 

 148 For the relevant recommendation, see A/HRC/22/12, para. 122.91. 

 149 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20593&LangID=E. 

 150 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16275&LangID=E. 

 151 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 18 (c). 

 152 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 24. 

 153 Ibid., para. 80 (g). 

 154 For relevant recommendations, see A/HRC/22/12, paras. 122.87, 122.151, 122.154 and 122.158. 

 155 See E/C.12/PAK/CO/1, para. 30. 

 156 For the relevant recommendation, see A/HRC/22/12, para. 122.59. 

 157 See CCPR/C/PAK/CO/1, para. 45. 

 158 See CERD/C/PAK/CO/21-23, para. 38. 

 159 See CAT/C/PAK/CO/1, paras. 34-35 (a). 

 160 See CERD/C/PAK/CO/21-23, paras. 37-38. 

 161 See country team submission, para. 69. 

 162 See http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13189 

&LangID=E. 

 163 See CEDAW/C/PAK/CO/4, para. 36, CRC/C/PAK/CO/5, para. 67, E/C.12/PAK/CO/1, para. 28, 

and country team submission, para. 70. 

    

http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13189

