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 مقدمة   

الشتتتتتتتتتتتامه ه ا نجا  هذه انلية التعاونية العالمية.  الجولة الرابعة لالستتتتتتتتتتتتعرا  الدور  يدل بدء  -1
وتظه باكستتتتتان م تبمة باذه العم ية وستتتتتشتتتتارض في ابستتتتتعرا  المقبه لتستتتت يم ال تتتتوء ه ا ما تحق  من 
إنجازات في مجال تعبيب حقوق اإلنستتان وحمايتااو وتبادل الممارستتات ال، تت او وتحديد التحدمات الماث ةو 

 عددينو بمن فيام الدول األه اء والمجتمع المدنيو إلا إبداء آرائام.ودهوة أصحاب المص حة المت 

الدور  الشتتتتتتتتامهو ت ن باكستتتتتتتتتان ثابتة ه ا تعاوناا مع آليات    الجولة الثالثة لالستتتتتتتتتعرا ومنذ   -2
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان وبذلن جاودًا في سبيه ابمتثال بلتباماتاا الدولية في مجال حقوق اإلنسانو 

في ذلك من خالل تقدمم تقارير إلا الايئات المنشتتتتتتتتتتتتتدة بموجو معاهدات وردود ه ا البال ات المقدمة  بما  
ًخرًا تقاريرها الدورية إلا لجنة الق تتاء ه ا التميب العنصتتر و  إلا اإلجراءات الخاصتتة. ومدمن باكستتتان م

 وال جنة المعنية بحقوق اإلنسانو ولجنة حقوق الط،هو ولجنة مناه ة التعذيو.

وشتتتادت باكستتتتانو كميرها من الب دان الناميةو تحدمات اجتماقية وامتصتتتادمة  ير مستتتبومة خالل   -3
و وهي تحدمات زادت من ت،امماا الفي تتتتتانات المدمرة األخيرة  19-العامين الماضتتتتتيين بستتتتتبو جائحة كوفيد

و ه ياتا من م ة  النتاجمتة هن تمير المنتاو. ومع ذلتكو وه ا الر م من هتذه التحتدمتات المتشتتتتتتتتتتتتتتاب تة ومتا يترتت 
مواردو بذلن باكستتتان مصتتارد جادها لحمامة حقوق اإلنستتان واحتياجاتاا وحرياتس األستتاستتية والناو  بااو  

 بما في ذلك من خالل توفير شب ات أمان اجتماهي ل،ائدة أشد األفراد است عافًا وتاميشًا.

 المنهجية  

هداد المع ومات المقدمة في إطار ابستتتتتتتتتتعرا   أُهد هذا التقرير وفقًا ل مبادئ التوجياية العامة إل -4
و وهوو من ثمو نتيجة لعم ية 17/119الدور  الشتتتتتامهو بصتتتتتيمتاا الواردة في مقرر مج س حقوق اإلنستتتتتان  

تشتتاور شتتام ة واستتعة النطاق ومائمة ه ا مشتتاركة جميع أصتتحاب المصتت حةو بمن فيام منظمات المجتمع 
 هن الجولة الثالثةيات مد هممن التوصتتتتتيات المقبولة المنبثقة المدني. وكانن وزارة حقوق اإلنستتتتتان التوصتتتتت 

لالستتتتعرا  الدور  الشتتتامه ه ا جميع أصتتتحاب المصتتت حة المعنيين ه ا المستتتتويين ابتحاد  واإلم يمي 
لكي ينظروا في التدابير التشتتتتتتتتترياية والستتتتتتتتتياستتتتتتتتتية واإلدارية الالزت اتخاذها. وبناء ه ا ذلكو اُتبعن هم ية 

ممن  مناجية ومًستتتتتتتستتتتتتتي  ة في التماس المع ومات هن حالة تن،يذ هذه التوصتتتتتتتيات. وفي هذا الصتتتتتتتددو صتتتتتتتُ
مصتتتتتتتتتت،وفات/استتتتتتتتتتتبيانات وُهممن ه ا الوزارات ابتحادمة ووزارات األماليم كما أُنشتتتتتتتتتتئن لجان معنية بتن،يذ 
 المعاهدات وُك ،ن بجمع انراء/المع ومات. وُرتبن أم تتتتتتتًا اجتماهات تشتتتتتتتاورية ه ا الصتتتتتتتعيدين ابتحاد 
ًولين الح وميين ومنظمات المجتمع المدني من أجه التماس آرائام ووضتتع الردود  واإلم يمي بمشتتاركة المستت

 في صيمتاا الناائية.

 (8-152االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان )التوصية  -أوال   

  ن األول/كانو  3صتتدمن باكستتتان ه ا ات،ااية الق تتاء ه ا جميع أشتت ال التمييب ضتتد المرأة في  -5
 وان من إلياا. 1996دمسمبر 
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،  38-152، و32-152التعاون مع آليات حقوق اإلنسدددددددددان )التوصددددددددديات  -ثانيا   
 ( 44- 152، و 43- 152، و 42- 152، و 41- 152، و 40- 152، و 39- 152و 

وتعمه باكستتتتتتتتتتان بالتنستتتتتتتتتي  الوثي  مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان من خالل التعاون  -6
الحثيث معااو وب سيما مج س حقوق اإلنسانو وانليات والمحافه المرتبطة بسو بما فيااو ه ا سبيه المثال 

انُتخبن باكستتتان ب الحصتترو هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصتتة. ومنذ إنشتتاء مج س حقوق اإلنستتانو 
و وستتتاهمن بنشتتتاط في مداوبتس ونتائجس. ووجان باكستتتتان  2020في هات   فيس خمس مراتو آخرهاه تتتوا 

و دهوات زيتتارات مطريتتة إلا أربعتتة من الم  ،ين بوبمتتات في إطتتار اإلجراءات  2020أم تتتتتتتتتتتتتتتتًاو في هتتات  
ن الخاصون المعنيون بال،قر المدفعو الخاصةو من بينام الخبيرة المستق ة المعنية بالديون الخارجية والمقررو 

والتع يمو واإلهتتتامتتتة. وب تبال بتتتاكستتتتتتتتتتتتتتتتتتان تنظر فع يتتتًا أم تتتتتتتتتتتتتتتتًا في ط بتتتات البيتتتارة الواردة من اإلجراءات  
األخرد. ومد زارت الم،وضتتتتتة الستتتتتامية الستتتتتابقة لحقوق اإلنستتتتتانو ميشتتتتتيه باشتتتتت يسو باكستتتتتتان في   الخاصتتتتتة
 اورياا.وأجرت مباحثات مثمرة مع مح 2022تموز/يوليس  

وتتعاون وزارة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتان مع مخت ص أصتتتتتتتتتتتحاب المصتتتتتتتتتتت حةو بمن فيام ح ومات الوبمات  -7
وال جنة الوطنية لحقوق اإلنستان وال جنة الوطنية المعنية بوضتع المرأة وال جنة الوطنية لحقوق الط،ه وال جنة  

بلتبامات باكستتتتان الدولية في مجال  الوطنية لألم ياتو في اتخاذ تدابير ستتتياستتتاتية وتجراءات إدارية امتثاب  
حقوق اإلنستان ووفاًء بالتباماتاا الطوقية. وتعمه باكستتان باستتمرار ه ا إضت،اء صتبمة مح ية ه ا أح ات 
الصتتت وض الدولية لحقوق اإلنستتتان من خالل ستتتن موانين بشتتتدن األستتترة والمرأة والط،هو وتعبيب امتثال أجابة  

مجال حقوق اإلنستتتتانو وبناء مدرات المًستتتتستتتتات الوطنية لحقوق اإلنستتتتانو  إن،اذ القانون بلتبامات الب د في
بخطة همه األمة. وتشتتتتمه   والتعاون مع أه تتتتاء المجتمع المدني. ومد اُتخذت جميع هذه اإلجراءات همالً 

نن خالل الستتتتتتنوات األربع الماضتتتتتتيةو مانون حمامة الط،ه لعات  في إم يم  2018القوانين الرئيستتتتتتية التي ستتتتتتُ
ا ومانون مماير  الاوية الجنستتتتتتتتتتتانية  2018ة إستتتتتتتتتتتالت آبادا ومانون نظات م تتتتتتتتتتتاء األحدا  لعات  العاصتتتتتتتتتتتم

وابستتتتتتتتتتجابة والتعافي  ومانون زينو لإلنذارا 2018ا ومانون حظر ابتجار باألشتتتتتتتتتخا  لعات 2018 لعات
نون في إم يم العاصتتتتتتتمة إستتتتتتتالت آبادا وما 2020ا ومانون حقوق األشتتتتتتتخا  ذو  اإلهامة لعات 2020لعات 

ا  2020 ا ومانون هيئة المساهدة القانونية والعدالة لعات2020كبار السن في إم يم العاصمة إسالت أباد لعات  
في إم يم العاصمة إسالت آبادا ومانون حمامة الصح،يين   2020ومانون حقوق األشخا  ذو  اإلهامة لعات 

ا ومانون م افحة اب تصتتتتتتاب )المقاضتتتتتتاة 2021ا والقانون الجنائي )المعدل( لعات 2021واإلهالميين لعات  
 .2022ا ومانون الحمامة من التحرش بالمرأة في م ان العمه )المعدل( لعات 2021والتحقي ( لعات 

وبتاإلضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلا ذلتكو هنتاض إطتار متائم من القوانين الوطنيتة واإلم يميتة. ومن بين هتذه القوانينو   -8
مانون اتصتتتاًب مباشتتترًا بحقوق اإلنستتتان األستتتاستتتية الم رستتتة في الدستتتتور وفي الصتتت وض   400زهاء يتصتتته  

مانون اتصتتتاًب  ير مباشتتتر بت ك الحقوق. ومن أمث ة هذه القوانينو مانون حمامة    800الدوليةو بينما يتصتتته  
. وهتدلتن هتذه 2016( لعتات  والقتانون الجنتائي )التعتديته الثتاني  2006المرأة )تعتديته القوانين الجنتائيتة( لعتات  

و ما زاد من تعبيب اإلطار  376و  375بإدراجس المادتين    1860القوانين مانون العقوبات الباكستتتتتتتتتتتتتتتاني لعات  
 المح ي لم افحة اب تصاب.

وبرهن ستتتت ك الق تتتتاء أم تتتتًا ه ا مراهاتس لق تتتتاما حقوق اإلنستتتتان واهتمامس ال،عال باا من خالل   -9
ًخرًا ح مًا تاريخيًا إصتتتدار أح ات أحال فياا إلا صتتت   وض دولية. وأصتتتدرت المح مة الع يا في إستتتالت آباد م

م تتتتن فياا بدن باكستتتتتان طرا في ات،ااية األمم المتحدة لحقوق    و التيبيبي ضتتتتد ماستتتتمممتاز  في م تتتتية  
 هامًا  ير مانوني وهقُد البواج باطه من أساسس. 18الط،هو ومن ثمو فإن زواج األط،ال دون سن 
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آلياتاا في مجال الرصتتتتتتتتتد والتن،يذ. فباإلضتتتتتتتتتافة إلا ال جان ابتحادمة  ًا اكستتتتتتتتتتان أم تتتتتتتتت وهبزت ب  -10
واإلم يمية المعنية بتن،يذ المعاهدات ومخت ص لجان حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتانو شتتتتتتتتتتتترهن الح ومة في تن،يذ هدد من 

وبدأ  المشتتتتاريع لرصتتتتد وتن،يذ ابت،اايات الدولية لحقوق اإلنستتتتان التي ان تتتتمن إلياا باكستتتتتان كدولة طرا.
تن،يذ مشتتتترول انلية الوطنية لإلبالل والمتابعة استتتتتنادًا إلا المبادئ التوجياية التي وضتتتتعتاا األمم المتحدة. 
وتن،ذ وزارة حقوق اإلنسان حم ة توقية ل تثقيف بحقوق اإلنسان في إطار برنامجاا الرامي إلا إذكاء الوهي 

 روبية باكستانية. م يون  55بحقوق اإلنسانو بتك ،ة أولية معتمدة مدرها 

واستتحدثن الوزارة نظامًا إلدارة مع ومات حقوق اإلنستان لك،الة التنستي  ال،عال بين أصتحاب المصت حة  -11
والشتتتتتتتتتركاء في التن،يذ وتعاد ماهدة بيانات. وأنشتتتتتتتتتئن أم تتتتتتتتتًا لجان ل بن في الشتتتتتتتتت اود في المديريات ابتحادمة  

 جه توفير سبه ابنتصاا وتحالة الش اود المتع قة بحقوق اإلنسان. واإلم يمية لحقوق اإلنسان التابعة ل وزارة من أ 

و ُأط   إطار وطني ل ستتتياستتتات الجنستتتانية. ومن أجه تم ين 2022وفي انونة األخيرةو في هات   -12
م يون روبية باكستتتتتانية لتوفير   400المرأة ومستتتتاهدتاا ه ا التنقهو أمرت ح ومة باكستتتتتان مشتتتتروهًا ايمتس 

رية بدستتتعار مدهومة ل عامالت والطالبات في إم يم العاصتتتمة إستتتالت آبادو مبدئيًاو ثم في جميع الدراجات النا
أنحاء باكستتان. واستُتحد  أم تًا مشترول تمشتيًا مع التبات الح ومة بالناو  بتم ين المرأة وابمتثال لمبادئ 

ب انتااكات لحقوق اإلنستان في  األمم المتحدة التوجياية بشتدن األهمال التجارية وحقوق اإلنستان لمنع ارتكا
 سياق العم يات التجاريةو والتصد  لت ك ابنتااكات وتعويض ضحاماها.

وما برحن باكستتتتتتتان تعبز البرامي والستتتتتتياستتتتتتات العامة المتع قة بالتنميةو واإلدماج في المجتمعو  -13
ستتتتتتياستتتتتتة األمن القومي والتخفيف من حدة ال،قرو وم افحة انعدات المستتتتتتاواةو وضتتتتتتمان هدت التمييب. وتركب  

ه ا األمن ابمتصتتاد  والبشتتر  والتقدت والتنمية باهتبارها ستتماتاا البارزة.   2026-2022الباكستتتانية ل ،ترة  
ومن أجه إيالء األمن البشتتتتر  األولويةو تت تتتتمن ستتتتياستتتتة األمن القومي إشتتتتارات محددة إلا احترات ستتتتيادة 

 القانون وضمان نباهة نظات العدالة وسرهة استجابتس.

ان والتدابير التشدريعية والسدياسداتية تعزيز المؤسدسدات الوطنية لوقوق اإلنسد  -ثالثا   
،  49-152، و48-152، و47-152، و46-152، و45-152)التوصدديات 

  ، 55- 152، و 54- 152، و 53- 152، و 52- 152، و 51- 152، و 50- 152و 
  ، 61- 152، و 60- 152، و 59- 152، و 58- 152، و 57- 152، و 56- 152و 
  ، 68- 152، و 67- 152، و 65- 152، و 64- 152، و 63- 152، و 62- 152و 
 (72-152، و71-152، و70-152، و69-152و

ًد  وزارة حقوق اإلنسان دورًا أساسيًا في تعبيب حقوق اإلنسان وحمايتاا. ومن أجه تعبيب وزارة   -14 ت
م يون روبية باكستتتتتتتانيةو مع   59,7حقوق اإلنستتتتتتان مًستتتتتتستتتتتتيًاو ُأط   مشتتتتتترول بتك ،ة مبدئية معتمدة مدرها  

. وُأط   مشتتترول آخر لتعبيب  2020-2019الستتتنة المالية م يون روبية باكستتتتانية لس خالل   20تخصتتتي  
المديريات اإلم يمية لحقوق اإلنستتتان من خالل ابرتقاء باياك اا األستتتاستتتية الحالية وتوفير الموت،ين الالزمين.  
ًستتتتتتتستتتتتتتات ذات الماات المتداخ ةو مثه مج س الرهامة ابجتماقيةو وأنشتتتتتتتئن  وباإلضتتتتتتتافة إلا ذلكو ألمين الم

ًستتستتات جديدة  مثه معاد حمامة الط،هو ومركب حمامة مماير  الاوية الجنستتيةو والمج س المعني ب بار الستتن.   م
ًسسات الرهامة ابجتماقية وتع يم ذو  ابحتياجات الخاصة تخ ع إداريًا لوزارة حقوق اإلنسان.   وأصبحن م

يتجبأ من آليتاا ب ًا  وتستتتت م باكستتتتتان بدهمية المًستتتتستتتتات الوطنية لحقوق اإلنستتتتان باهتبارها جبء -15
وتطارها المح يين لحقوق اإلنسان. ومن أجه تعبيب المًسسات الوطنية لحقوق اإلنسانو أكم ن وزارة حقوق  
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 7,9اإلنستتتتتتتان بنجا  مشتتتتتتترول ،حقوق باكستتتتتتتتان،و الذ  ُن،ذ ه ا مدد ثال  ستتتتتتتنوات بتك ،ة إجمالية مدرها  
ماليين يوروو والذ  تمثه الادا منس في بناء مدرات ت ك المًستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات. وفي ستتتتتتتتتتبيه تعبيب آلية اإلبالل 
الشتتتتام ةو ُرفع مستتتتتود ال جنة المعنية بتن،يذ المعاهدات بحيث تصتتتتب  هيئة منستتتتقة تنستتتتيقًا جيدًا ومادرة ه ا 

 ياية واإلدارية.الحصول ه ا بيانات أساسية هن التن،يذ الحالي وه ا تحديد الثمرات التشر 

وُأنشتتتتتتئن ال جنة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتان من خالل وبمة تشتتتتتتريايةو هماًل بقانون ال جنة الوطنية  -16
. وال جنة الوطنية لحقوق اإلنستتان هيئة مائمة بذاتااو ومستتتق ة هن الح ومة في  2012لحقوق اإلنستتان لعات 

ماامااو وم  ،ة بوبمة واستتتتتتتتعة النطاق تشتتتتتتتتمه التحقي  في الشتتتتتتتت اود المتع قة بانتااكات حقوق اإلنستتتتتتتتان.  
ا وتصتتدر ال جنة الوطنية لحقوق اإلنستتان تقارير تق ح ل حقائ  هن مخت ص حابت حقوق اإلنستتانو بما فيا
م تتتتتتاما األم يات وال،ئات المستتتتتتت تتتتتتع،ة. وتتمتع ال جنة بابستتتتتتتقالل المالي وتحصتتتتتته ه ا تمويه من،صتتتتتته 

م يون روبيتة   93إلا    2020-2019لتم يناتا من ابضتتتتتتتتتتتتتتطالل بماتاماتا. وازدادت ميبانيتاتا األوليتة ل ،ترة  
ذلكو مقدت التحالص  م يون كرونة باكستتتتتانية. وهالوة ه ا  20باكستتتتتانيةو وُخصتتتت  لاا مب ق إضتتتتافي مدره  

العالمي ل مًستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتان/برنامي األمم المتحدة اإلنمائي الدهم المالي والتقني إلا 
ال جنة. وال جنة مخولة أم تتًا صتتالحية إدرار مواردها الخاصتتة وت قي المن  المالية واألوماا. وتعمه ال جنة  

 لعالمي ل مًسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.بامة بستي،اء شروط ابهتماد من جانو التحالص ا

أما ال جنة الوطنية المعنية بوضتتتتتتتتتتتتتتع المرأةو التي ُأنشتتتتتتتتتتتتتتئن بموجو مانون ال جنة الوطنية المعنية  -17
و فاي هيئة مانونية مستتتتتتتتتتتتق ة مخولة صتتتتتتتتتتتالحيات مح مة مدنية. ويتمثه الدور 2012بوضتتتتتتتتتتتع المرأة لعات 

ات والبرامي المتصت ة بحقوق المرأةو واستتعراضتاا ورصتد تن،يذهاو  األستاستي ل جنة في دراستة القوانين والستياست 
 وتيسير تن،يذ الص وض وابلتبامات الدولية وتسداء المشورة ل ح ومة في هذا الصدد.

وأستتتتتتتتتتتتتتنتدت الح ومتة أم تتتتتتتتتتتتتتًا إلا ال جنتة الوطنيتة لألم يتات وبمتة حمتامتة حقوق األم يتات في الب تد  -18
ًل،ة من   وتعبيبها. وتناولن المح مة الع يا في باكستتتتتان أم تتتتًا المستتتتائه المتع قة باألم يات وأنشتتتتدت لجنة م
 ه و واحد لُتعنا باذه المسائه.

ًد  ال جنة الوطنية لحقوق الط،ه أم تتتتتتتتًا الماات الموكولة إلياا. وتمشتتتتتتتتي  - 19  مع مبادئ باريسو تتستتتتتتتتم ًا  وت
ميبانية   ل جنة   ة أم تتًا ط، ين. وُرصتتدت ال جنة بالتعددمة في تشتت ي اا وابستتتقالل في هم اا. وت تتم ه تتوية ال جن 

 لتم يناا من ابضطالل بمااماا.   2023- 2022م يون روبية باكستانية في السنة المالية   30مدرها  

 خطة العمل الوطنية لوقوق اإلنسان -ألف 

المتوخاة  ت تبت باكستتانو فيما يتع   بتن،يذ خطة العمه الوطنية لحقوق اإلنستانو بتحقي  األهداا   -20
ثتتن بحيتتث تركب ه ا    2016في إطتتار الخطتتة. ولاتتذا المر و ُنقحتتن خطتتة العمتته لعتتات   دثت أولويتتات    6وحتتُ

إجراًء. وباإلضتافة إلا ذلكو بدأ تن،يذ مشترول لتنمية القطال العات بعنوان ،تن،يذ خطة همه   60مواضتياية و
 اماتاا.لحقوق اإلنسان، وأنشئن فرمة همه وطنية لتحقي  أهداا خطة العمه و 

 التوعية والتثقيف بوقوق اإلنسان -باء 

واصتتتتتتت ن باكستتتتتتتتان تعبيب الجاود الرامية إلا ضتتتتتتتمان توقية النستتتتتتتاء في جميع أنحاء باكستتتتتتتتان  -21
بحقومان وبستبه ابنتصتاا القانونية المتاحة لان. وتعمه وزارة حقوق اإلنستان والمًستستات الوطنية المعنية 

ثه ال جنة الوطنية لحقوق اإلنستتان وال جنة الوطنية المعنية بوضتتع المرأة بتعبيب حقوق اإلنستتان وحمايتااو م
وال جنة الوطنية لحقوق الط،هو بشت ه جماهي ل تمان تن،يذ ات،ااية الق تاء ه ا جميع أشت ال التمييب ضتد  
جنة  المرأة من خالل التشتتريعات والتدابير الستتياستتاتية والبحو  وجاود التوقية. فع ا ستتبيه المثالو بذلن ال 
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الوطنية المعنية بوضتتتع المرأة جاود توقية من خالل نشتتتر م صتتتقات إهالمية بال متين األوردمة واإلنك يبيةو  
بما في ذلك ه ا وستتتتتتتائم اإلهالت اإللكترونيةو بشتتتتتتتدن القوانين المتع قة بقانون جرائم ابهتداء باألحما و 

 وزواج القاصراتو والتحرش في م ان العمهو واب تصاب.

صتتعيد األماليمو أهدت ال جنة المعنية بوضتتع المرأة في البنجاب مواد دهوية تتع   بالتوقية  وه ا -22
بالقوانينو بما في ذلك ح  المرأة في الميرا  والم كيةو وتستتتتتتتتتتجيه المواليدو ومنع البواج المب ر والقستتتتتتتتتتر . 

ات البنجتتاب. مقتتاطعتتة من مقتتاطعتت   36ونظمتتن دورات توقيتتة في المعتتاهتتد التع يميتتة ووزهتتن كتيبتتات في  
ونظمن ال جنة المعنية بوضتتتتتتتتتتتتتع المرأة في خيبر بختونخوا حمالت ل توقية بالقوانين وح قات همه بالتعاون  
مع منظمات المجتمع المدني والبهماء الدينيين. وتبود ال جنة أمين المظالم اإلم يمي بما ي بت من دهم تقني  

المرأة في ب وشتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتانو بدهم من هيئة األمم في م تتتتتتتتتتتاما التحرش. وهالوة ه ا ذلكو نظمن وزارة تنمية 
 المتحدة ل مرأةو دورات توقية بشدن التعامه مع حابت العنص الجنساني.

ويجر  اتخاذ هدد من المبادرات إلذكاء وهي الق اة والمحامين و يرهم من الموت،ين الق ائيين   -23
مشتتتتتتتتتروهًا لتنظيم  2018في هات  وبناء مدراتام في مجال حقوق اإلنستتتتتتتتتان. وأط قن وزارة حقوق اإلنستتتتتتتتتان

و  2021دورات لتوقيتتة المتتدهين العتتامين وموت،ي المحتتاكم بتتالقوانين التي تخ  المرأة. وحتا تموز/يوليتتس  
ورشة همه. وبدأت وزارة حقوق    12مدقيًا هامًا وموت،ًا من موت،ي المحاكم من خالل    467كان مد ُدرثتب 

،ي ستت ك الق تتاء في المقاطعات في إم يمي الستتند وب وشتتستتتانو اإلنستتان في تن،يذ برامي تدريبية ل،ائدة موت
  150وًا ماضتتتتتتتي   175محاميًا من محامي ابدهاء في الستتتتتتتندو وزهاء   360وًا ماضتتتتتتتي   360حيث ُدرب زهاء 

 محاميًا من محامي ابدهاء في ب وشتتتستتتتان. وهالوة ه ا ذلكو مع ص م تو األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
ه ا تدريو ضتتتباط الشتتترطة والعام ين في ستتت ك الق تتتاء والمدهين العامين في إم يم والجريمة في باكستتتتان 

من موت،ي  ًا موت،  12وًا م تتتتتتتتتائي ًا  موت، 63الستتتتتتتتتند. ودرب برنامي األمم المتحدة اإلنمائي في باكستتتتتتتتتتان 
ح قتة همته. ويب ق العتدد اإلجمتالي لمن ُدربوا من الموت،ين  75المحتاكم في إم يم خيبر بختونخوا من خالل 

 موت،ًا. 2 167الق ائيين وموت،ي المحاكم في إم يم خيبر بختونخوا 

وشتتتتترهن األكادممية الق تتتتتائية ابتحادمة واألكادمميات الق تتتتتائية اإلم يمية أم تتتتتًا في تن،يذ برامي  -24
ماضتتتتيًاو وفي  160و ُدرب  2019نستتتتان. وفي تموز/يوليس  لبناء القدرات في مجال القانون الدولي لحقوق اإل

في أكادممية البنجاب الق تتتتتتتائية.  ًا  هام ًا  مدقي   126و ًا  م تتتتتتتائي ًا  موت،   126و ُدرثتب  2019كانون األول/دمستتتتتتتمبر  
  متتاضتتتتتتتتتتتتتيتتاً   1  168برنتتامجتتًا تتتدريبيتتًا لتوقيتتة    22و نظم إم يم البنجتتاب  2019إلا هتتات    2016وفي ال،ترة من هتتات  
 ًا بالقوانين المتع قة بالنول الجنساني وم افحة التمييب.وموت،ًا م ائي 

ونظمن األكادممية الق تتتتائية في خيبر بختونخوا أم تتتتًا دورات تدريبية شتتتتتا بشتتتتدن حقوق المرأةو  -25
وتعميم مراهاة المنظور الجنستتتتتتتتانيو وتم ين المرأةو وح  المرأة في الميرا . ونظمن أكادممية ب وشتتتتتتتتستتتتتتتتتان 

بية بشتتتتتتدن حقوق الط،هو وحمامة الط،هو وم تتتتتتاء األط،ال. وحقوق اإلنستتتتتتانا وتقنيات الق تتتتتتائية دورة تدري 
التحقي  القائمة ه ا ه م األدلة الجنائيةا ومبادئ الست وض الق تائي. وومعن وزارة حقوق اإلنستان وأكادممية 

ند الق تتتتتتتائيةو في  ي إم يم و مذكرة ت،اهم ل تعاون في تعبيب مدرات الق تتتتتتتاة ف2019نيستتتتتتتان/أبريه   26الستتتتتتتت
 مدقيًا هامًا. 28وًا ماضي  55السند. وفي هذا الصددو ُدرب 

)التوصددددددددديددددات   -رابعا    ،  77-152، و76-152، و75-152، و73-152التمييز 
  ، 84- 152، و 152- 83، و 81- 152، و 80- 152، و 79- 152، و 78- 152و 
 (92-152، و91-152و

منسو الح  في المستتاواة ل جميع من دون أ  تمييبو   25و 3م ،ه دستتتور باكستتتانو في المادتين   -26
ويشتتتتتتتتتتتتدد ه ا التدابير اإلمجابية الرامية إلا تايئة بيئة خالية من التمييب تك،ه الحمامة ل جميع. ومد اتخذت  
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واألط،ال وكبار الستتتتتن  ح ومة باكستتتتتتان تدابير فعالة لحمامة حقوق ال،ئات المستتتتتت تتتتتع،ةو بما فياا النستتتتتاء
 واألشخا  ذو  اإلهامة.

ًون الدينية والوئات بين األدمان ه ا إهداد ستتتتتتياستتتتتتة وطنية ل وئات بين األدمانو  -27 وتع ص وزارة الشتتتتتت
بالتشتاور مع جميع أصتحاب المصت حة. وتشتمه المبادرات األخردو إنشتاء صتندوق لرهامة األم يات تن، ذ في  

ح،اظ ه ا أماكن قبادة األم يات الدينية. وهالوة ه ا ذلكو تقدت مستتتتاهدات  إطاره خطم إنمائية مصتتتتمرة ل 
مالية إلا الشتتتتتتتترائ  ال،قيرة من األم ياتو كما تقدت من  دراستتتتتتتتية ه ا أستتتتتتتتاس الجدارة إلا الطالب المنتمين 

 أم يات. إلا

النستتتتتاء   موانين ل حد من جميع أشتتتتت ال التمييبو وب ستتتتتيما ت ك التي تطالًا وستتتتتنن الح ومة أم تتتتت  -28
وممتتاير  الاويتتة الجنستتتتتتتتتتتتتتتتانيتتة واألشتتتتتتتتتتتتتتختتا  ذو  اإلهتتامتتة. وي ،تته متتانون ممتتاير  الاويتتة الجنستتتتتتتتتتتتتتتتانيتتة 

الحقوق األستتاستتية ل مواطنين مماير  الاوية الجنستتانية. ويحمي القانون أم تتًا    2018حقومام( لعات  )حمامة
العقاريةو والمشتتتتاركة في الشتتتتدن  الحقوق األستتتتاستتتتية األخرد مثه الميرا و والتع يمو والعمه الالئ و والم كية

العات. ويوجد أم تتتتتتتًا في إستتتتتتتالت آباد مركبي لحمامة مماير  الاوية الجنستتتتتتتانية لتوفير المدود وتهادة التدهيه 
 وتقدمم الرهامة الطبية والن،سية.

حقوق المرأة في م كيتتة العقتتارات    2020وبتتالمثتتهو محمي متتانون إن،تتاذ حقوق الم كيتتة ل مرأة لعتتات   -29
 تااو مع ضمان هدت انتااض هذه الحقوق هن طري  الم امقة أو اإلكراه أو القوة أو ابحتيال.وحياز 

ولتوفير الحمامة القانونية لألشتتتتخا  ذو  اإلهامةو صتتتتدر مانون حقوق األشتتتتخا  ذو  اإلهامة  -30
ي تادا و تمشتتتتيًا مع ات،ااية حقوق األشتتتتخا  ذو  اإلهامة الت 2020في إم يم العاصتتتتمة إستتتتالت آباد لعات 

إلا حمامة حقوق األشتتتتتتتتتتتتتخا  ذو  اإلهامة وتحستتتتتتتتتتتتتين أحوالام في المجابت ابجتماقية وابمتصتتتتتتتتتتتتتادمة  
والستياستية. وأنشتج مج س لتن،يذ القانون وتحستين حصتول األشتخا  ذو  اإلهامة ه ا الخدمات األستاستية 

 مثه الرهامة الصحية والتع يم والعمه والنقه وابتصابتو بدون تمييب.

و معاد حمامة الط،ه الذ  وضتتتع خطة شتتتام ة 2021ستتتبيه حمامة الط،هو ُأنشتتتجو في هات وفي  -31
 إلدارة الحابت وتحسين التنسي  بين الوكابت المعنية.

في المائة من  5وتواصتتتتتتتتتته الح ومة ابتحادمة وح ومات األماليم تخصتتتتتتتتتتي  حصتتتتتتتتتتة نستتتتتتتتتتبتاا  -32
ي هذا الصتتتدد. وأصتتتبحن ح ومة البنجاب أم تتتًا  الوتائص لألم ياتو من بين تدابير إمجابية أخرد متخذة ف

في المائة لألم يات في الجامعات الح ومية والمًستستات التع يمية األخرد. وأمر   2تخصت  حصتة نستبتاا  
جامعة ح وميةو  27في المائة لقبول المرشتتتتتتتحين من األم يات في   2إم يم خيبر بختونخوا حصتتتتتتتة نستتتتتتتبتاا  
لا أم يات ه ا التع يم العالي. وفي إم يم البنجابو مدمن هيئُة التع يم ميسرًا بذلك حصول األفراد المنتمين إ

ًون األم يات تدريبًا مانيًا مجانيًا إلا   امرأة من  1 679التقني والتدريو الماني ووزارة حقوق اإلنستتتتتتتان وشتتتتتتت
 نساء األم يات.

  96- 152و  95-152و  94-152أهداف التنمية المسددددددتدامة )التوصدددددديات  -خامسا   
 (97-152و

أولن باكستتتتتتان األولوية ألهداا التنمية المستتتتتتدامة من خالل إدراجاا في جدول أهمالاا الوطني  -33
وتخصتي  الموارد الالزمة لتن،يذها. ويعمه مستم مخصت  ألهداا التنمية المستتدامة في وزارة   2030لعات 

أم تتتتتتًا وحدات ه ا مستتتتتتتود  التخطيم والتنمية والمبادرات الخاصتتتتتتة بمثابة كيان تنستتتتتتي  وطنيو وُأنشتتتتتتئن
 األماليم لدهم تحقي  ت ك األهداا.
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من اإلصتتتتتتتتتتتتتتالحتاتو وتركب ًا  وه ا صتتتتتتتتتتتتتتعيتد األمتاليمو أدخ تن ح ومتة إم يم خيبر بختونخوا هتدد -34
ابستتتتتتتتتراتيجية اإلنمائية الحالية ه ا تحستتتتتتتتين الحوكمةو وب ستتتتتتتتيما ه ا صتتتتتتتتعيد القطاهات التالية  التع يم  

دارة مخاطر الكوار ا وتم ين الشتتتتتتتتتباب وتوتي،اما والمستتتتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتتتين  والصتتتتتتتتتحةا وتمير المناوا وت
 واإلدماج الجنسانيا والثقافة والرياضة وال،نون وابتصابت/ اإلهالت.

و في تن،يذ ستتتتتتتياستتتتتتتة الطامة البدي ة 2019ولمواجاة تحدمات الطامةو شتتتتتتترهن الح ومةو في هات  -35
في المائة في الومن الراهن  5ن مصتتتتتتتتتتتتادر متجددة من حوالي والمتجددة لبيادة حصتتتتتتتتتتتتة الكارباء المولدة م

و أه نتتن وزارة التمير المنتتاخي هن تحتتديتث 2022. وفي مط ع هتات  2030في المتتائتة بح ول هتات    30 إلا
الستتتياستتتة الوطنية لتمير المناو بادا زيادة مدرة الب د ه ا مواجاة انثار ال تتتارة الناجمة هن تمير المناو 

 در طامة خفي ة الكربون.وابنتقال إلا مصا

وبتتدأت ح ومتتة البنجتتاب في تن،يتتذ برنتتامي لمواجاتتة التحتتدمتتات البيئيتتة والنتتاجمتتة هن تمير المنتتاو.  -36
وتشمه مبادرات التنمية المستدامة الرئيسية المتخذةو إدخال إصالحات امتصادمة وفي مجال إدارة الكارباءو 

الطتتتامتتتة المتجتتتددة بتركيتتتو ألوا  شتتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتتيتتتة في  حيتتتث ُخ،ثتض الحمتتته الكاربتتتائي من خالل مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر  
والمستتتتتتشتتتتتفيات والمباني العامة. وهالوة ه ا ذلكو صتتتتتيمن موانين ل تتتتتمان امتصتتتتتاد المباني في   المدارس

 استاالض الطامة.

ومن بين المشتتتتتتتتتتتاريع األخرد الرامية إلا تحقي  أهداا التنمية المستتتتتتتتتتتتدامة في البنجابو مج س   -37
متتتا ان،تتتك المج س معمتتته ه ا زيتتتادة مراف  توليتتتد الطتتتامتتتة النظي،تتتة والمتجتتتددة تطوير الطتتتامتتتة في البنجتتتاب. و 

م يار كي و وات في الستتتتتتاهة في شتتتتتتب ة الكارباء الوطنية من   2,3والمستتتتتتتدامةو ما أدد إلا ضتتتتتتى ما يربو ه ا  
صتميرًا   مشتروهاً   17خالل العديد من مشتاريع الطامة الشتمستية. وباإلضتافة إلا ذلكو ييستر المج س أم تًا إنشتاء  

  1 967  و ركتو إم يم البنجتاب 2021إلا هتات   2018مقتاطعتة. ومن هتات   15من مشتتتتتتتتتتتتتاريع الطتامتة الكارمتائيتة في  
 محطة لمعالجة الن،امات السائ ة في الوحدات الصناقية.   333و   جاازًا من أجابة م افحة ت و  الاواء 

 2030ميم مراهاة خطة هات وشتتتتتتتتتتتتترهن ح ومة إم يم الستتتتتتتتتتتتتند في بذل جاود مركبة تادا إلا تع -38
وتن،يذها ومواءمتاا مع الستتياق المح ي. وكخطوة أولاو ُرتبن أهداا التنمية المستتتدامة حستتو أولويتاا بعد 
إجراء مشاورات مع أصحاب المص حة المتعددين وتح يه ت ك األهداا تح ياًل مائمًا ه ا األدلةو مع مراهاة 

يتةو وتوافر المواردو والمبامتا ابمتصتتتتتتتتتتتتتتادمتة وابجتمتاقيتةو والقيمتة  الطتابع الم   ل ق تتتتتتتتتتتتتتامتا والتحتدمتات اإلنمتائ 
 المحققة مقابه األموال المستثمرو ومدد تدثيرها.

إلا ابستت،ادة من   2024-2018وتادا استتراتيجية إم يم ب وشتستتان الشتام ة ل تنمية والنمو ل ،ترة  -39
وُك ،تتن بتوجيتتس مواءمتتة أهتتداا . وشتتتتتتتتتتتتتتُ  تتن لجنتتة فنيتتة إم يميتتة  2030ال،ر  النتتاشتتتتتتتتتتتتتتئتتة هن خطتتة هتتات  

المستتتتتتتدامة مع الستتتتتتياق المح ي وبإستتتتتتداء المشتتتتتتورة ل وحدة المعنية بدهم أهداا التنمية المستتتتتتتدامة.  التنمية
إلا ذلكو شتتتُ  ن خمس لجان مواضتتتياية معنية بتوفير فر  العمه وتدارتااو والمياهو والطامةو   وباإلضتتتافة

 والبيئةو والصحةو والبراهةو والتع يم.

 (101-152و 99-152و 98-152مكافوة اإلرهاب )التوصيات  -ادسا  س 

ت تبت باكستتتان التبامًا تامًا بحمامة حقوق اإلنستتان والحريات األستتاستتية وتعبيبها في ستتياق م افحة   -40
اإلرهاب. وين  مانون م افحة اإلرهاب الباكستتتتتتتتاني ه ا طائ،ة واستتتتتتتعة من ال تتتتتتتوابم والموازين القانونية 
واإلدارية التي تادا إلا حمامة الحقوق األساسيةو وب سيما اإلجراءات القانونية الواجبة والح  في محاكمة  
هادلةو في ستتتياق البن في الق تتتاما المتصتتت ة باإلرهاب. فع ا ستتتبيه المثالو ين  مانون م افحة اإلرهاب  
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معيوو ويعبز ال تتتتتتتتتتتمانات  ه ا فر  هقوبات صتتتتتتتتتتتارمة ه ا موت،ي إن،اذ القانون في حابت التحقي  ال
 الدستورية أثناء اهتقال الشخ  واحتجازه.

ًد  دورًا رائدًا في تعبيب حقوق اإلنستتتتتتتان وحمايتاا في  -41 وب يبال الق تتتتتتتاء الباكستتتتتتتتاني المستتتتتتتتقه ي
و وضتتتعن المح مة الع يا مبادئ توجياية بشتتتدن انطباق  2019ستتتياق النظر في م تتتاما اإلرهاب. وفي هات  

 الت رهاب أو هدت انطبامس. والُحكم الصتتتتتتتتادر هن المح مة الع يا لباكستتتتتتتتتان في م تتتتتتتتية  مانون م افحة اإل
ح مي تاريخي ألنس يرستتتتتتي نطامًا ماطعًا وضتتتتتتيقًا لتعريف اإلرهاب وتطبيقس في الق تتتتتتاما  حستتتتتتين ضتتتتتتد الدولة

جاج  الجنائية ويمنعو من ثمو إستتتتتتتتتتاءة استتتتتتتتتتتخدات مانون م افحة اإلرهاب. وهماًل باذا الح مو أصتتتتتتتتتتب  ابحت 
مشتروطة بثالثة شتروط واجبة ابستتي،اءو هي  )أ( وجوب وجود    1997بدح ات مانون م افحة اإلرهاب لعات 

فعه إجراميو )ب( وجوب وجود نية إجراميةو )ج( وجوب امتران الشتتتتتتتتتتترطين األولين بنية الترويي لق تتتتتتتتتتتية  
 طة التشترياية بت تيي  نطاق  إيديولوجية أو ستياستية أو دينية. وأوصتن المح مة الع يا أم تًا في ح ماا الست 

من خالل تعديه ديباجتس بحيث مشتتتتتتتتتتتمه ابهمال اإلرهابية فقم وحذا    1997مانون م افحة اإلرهاب لعات  
الجتدول الثتالتث منتس. ووفقتًا لمتا ورد في الرد المقتدت في إطتار متتابعتة المالحظتات الختتاميتة الستتتتتتتتتتتتتتابقتةو تجر  

 بعة إن،اذ ذلك القانون.ح ومة باكستان مداوبت نشطة بشدن إجراءات متا

بدمة وفقًا   2011وباإلضتتتافة إلا ذلكو صتتتيمن الالئحة اإلجرائية )لمعاونة الستتت طة المدنية( لعات  -42
ل معايير الدولية لحقوق اإلنستتتتتتتان. وتعامو الالئحة ه ا إستتتتتتتاءة استتتتتتتتعمال القوة أو اإلفراط في استتتتتتتتعمالاا 

قا القبض ه يام أثنتاء العم يتات في مراكب احتجتاز ُمع ن هناتا  العم يتات. ويبقا جميع المحتجبين التذين ُي   أثنتاء 
 وُيب ق هناا. وتستعر  مجالس الرمابة التي تخطرها ح ومات المقاطعات حابت المعتق ين استعراضًا منتظمًا. 

حاالت اإلمدا  خارج نطاق القضددددداء أو باتراءات موتزة أو تعسدددددفا  وحاالت   -سابعا   
 (132-152و 131-152القسري )التوصيتان  االحتجاز التعسفي/االختفاء

صتتا ن ح ومة باكستتتان مشتترول مانون لتجريم حابت ابخت،اء القستتر و وهو مانون جارح إرستتالس   -43
 إلا مج س الشيوو بعد أن نظرت فيس الجماية الوطنية وأمرتس.

   وتحق  لجنتة التحقي  في حتابت ابخت،تاء القستتتتتتتتتتتتتتر  بستتتتتتتتتتتتتترهتة وك،تاءة في حتابت األشتتتتتتتتتتتتتتختا -44
 المبهومة. الم،قودين

وال جنة منتدد مانوني م ،ه ألستتتتتر األشتتتتتخا  المبهوت اخت،اةهم إم انية تقدمم الشتتتتت اود. وُتط  ع  -45
ه ا األستتتتتتتتتر ه ا التقدت المحرز في الق تتتتتتتتتاما أثناء التحقي  فياا. وُينظر في الق تتتتتتتتتاما بح تتتتتتتتتور أستتتتتتتتتر  

تمامًاو وب ُمشتتتتتتترط ه ا أصتتتتتتحاب الشتتتتتت اود األشتتتتتتخا  المبهوت اخت،اةهم. ونظات تقدمم الشتتتتتت اود مجاني 
ابستتعانة بمحامين ل مثول أمات ال جنة. وتعقد ج ستات ستمال الدهاود أم تًا في هواصتم المقاطعات لتوفير 
ن،قات الست،ر إلا العاصتمة ابتحادمة ه ا أصتحاب الشت اود. ونتيجة لاذه الجاود المت تافرةو تم نن لجنة  

ر  من البتتن في معظم الحتتابت. ويتج ا هتتذا ابتجتتاه اإلمجتتابي في  التحقي  في حتتابت ابخت،تتاء القستتتتتتتتتتتتتت 
ابنخ،تتتا  العتتتات في هتتتدد الحتتتابت المبهومتتتة الواردة من فري  األمم المتحتتتدة العتتتامتتته المعني بحتتتابت  

 ابخت،اء القسر  أو  ير الطوهي.

 (134-152التعذيب )التوصية  -ثامنا   

مشتتتتتتتتترول مانون )منع ومعاابة( التعذيو والوفاة  2022أمرت الجماية الوطنية في آب/أ ستتتتتتتتتطس  -46
و كما أمره مج س الشتتتيوو. ويعرا مشتتترول القانون 2021أثناء ابحتجاز واب تصتتتاب أثناء ابحتجاز لعات 
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المذكور ،التعذيو، تعري،ًا واستعًا مشتمهو فيما مشتم سو إلحاق األلم الجستد  الشتديد أو المعاناة الجستدمة همدًا 
يه الحصتتول ه ا مع ومات أو اهترافات منس أو من شتتخ  ثالثو ومعامبتس ه ا بشتتخ  أل را  من مب 

فعه ارتكبس هو أو شتتتخ  ثالث أو مشتتتتبس في ارتكابس إماه. وباإلضتتتافة إلا ما تقدتو ين  مشتتترول القانون  
ت كذلك ه ا هقوبات ه ا التعذيو والوفاة أثناء ابحتجاز واب تصتتتتاب أثناء ابحتجاز وفقًا لقانون العقوبا

 .1860الباكستاني لعات 

،  136-152إدخدال توسددددددددديندات ملا ن دا  العددالدة الجندا يدة )التوصددددددددديدات   -تاسعا   
 (146-152، و143-152، و141-142، و138-152، و137-152و

وتع ص الح ومة ه ا استتتتتتعرا  حالة الستتتتتجون في باكستتتتتتانو وب ستتتتتيما المستتتتتائه ذات الصتتتتت ة  -47
د لمواءمة ستتتتتياستتتتتات الدولة مع المعاهدات وابت،اايات الدولية وبتخاذ باكتظاظ الستتتتتجون. وُتبذل حاليًا جاو 

 تدابير لبيادة تحسين حالة حقوق اإلنسان في السجون.

ومد وافقن ح ومات األماليم ه ا بناء ستتجون جديدة بادا الحد من اكتظاظ الستتجون. ف،ي إم يم  -48
  2012ي في ال،ترة ما بين هامي  الحراستتتتتتتة وستتتتتتتجن فره  وستتتتتتتجن مشتتتتتتتددستتتتتتتجون مح ية  8  البنجابو ُبنين

في المتائتة    42. ويجر  بنتاء ستتتتتتتتتتتتتتجون جتديتدة في متدينتين لتخفيض اكتظتاظ الستتتتتتتتتتتتتتجون فيامتا من  2018و
في المائة. وفي إم يم الستتتتتتتندو مجر  بناء هدد من الستتتتتتتجون في مقاطعة تااتاو كما مجر  توستتتتتتتيع   30 إلا

 الثكنات في سجن مالير في كراتشي وسجن مقاطعة شي اربور.

وتع ص األماليم أم تتتتتتتا ه ا تعديه موانيناا المتع قة باإلفراج المشتتتتتتتروط. ويق تتتتتتتي مانون الدوائر  -49
ًة وفعالة معنية بنظات المراابة واإلفراج    2019المعنية بنظات المراابة واإلفراج المشروط لعات  بإنشاء دائرة ك،

ًولة هن تقييم مدد خطورة المجرمين وا حتياجاتامو ووضتتتتتتع خطم ل عمه المشتتتتتتروط. وستتتتتتتكون الدائرة مستتتتتت
معامو والتعتامته مع المختاطر التي مشتتتتتتتتتتتتتت  وناتاو والح،تاظ ه ا البيتانتات المتع قتة بام وتحتديثاتاو وضتتتتتتتتتتتتتتمتان 
استتي،ائام شتروط اإلفراج أو الترخي و وتيستير إهادة تدهي ام. ومد اكتم ن صتيا ة مواهد اإلفراج المشتروط 

ني باإلفراج المشتتتتتتتتتروط. وباإلضتتتتتتتتتافة إلا ذلكو وبموجو  بموجو القانون المذكور أهاله وشتتتتتتتتتُ ثته مج س مع
التعديالت المدخ ة ه ا مانون الستتتتجناء حستتتتني الستتتت وضو مجر  استتتتتحدا  نظات إلدارة مع ومات المجرمين 

 واإلشراا ه يام ب،عالية.ًا من أجه رصد المجرمين الخاضعين ل مراابة والم،رج هنام إفراجًا مشروط

لحمامة الحقوق األستاستية   2019وصتدر مانون الستجون والدوائر اإلصتالحية في إم يم الستند لعات  -50
لجميع الستتتتتتتتجناءو وضتتتتتتتتمان احتجازهم احتجازًا آمنًاو والمستتتتتتتتاهدة في إهادة تدهي ام وتدماجام في المجتمع.  

 ه تعداد ل سجناء.وبموجو هذا القانونو بدأت بال،عه هم ية اإلفراج هن المجرمين المسنين وأجر  بال،ع

وهالوة ه ا ذلتتكو معقتتد الق تتتتتتتتتتتتتتتاة في إم يم خيبر بختونخوا محتتاكمتتات في المعتقالت ل بتتن في   -51
د  2  860الق تتاما البستتيطة. ومد ُبن حتا انن في  ستتجنًا في إم يم  14م تتية. وباإلضتتافة إلا ما تقدتو ُزوثت

 خيبر بختونخوا بنظم إلدارة مع ومات السجناء.

لح ومة والستتت طة الق تتتائية خطوات هدةو تشتتتمه استتتتخدات تكنولوجيا المع ومات في ومد اتخذت ا -52
إدارة الق تتتتاما بادا تخفيض هدد الق تتتتاما المتراكمةو وتعديه مانون اإلجراءات الجنائية ومانون الشتتتتاادات  
 ومانون العقوبات الباكستتاني وموانين أخرد ذات صت ة. ويحظا الح  في محاكمة هادلةو المنصتو  ه يس
في الدستتتتتورو بدهمية مصتتتتود ل تتتتمان اتخاذ تدابير م موستتتتة تادا إلا تحقي  العدالة الستتتتريعة ولتحستتتتين 
نظات العدالة الجنائية همومًا في باكستتتتتتتتتتتتتتتان. وتبادر المح مة الع يا من ت قاء ن،ستتتتتتتتتتتتتتاا باتخاذ إجراءات في  

خا  الذين ب مستتتتتطيعون م تتتتاما المصتتتت حة العامة والحقوق األستتتتاستتتتية. ولتوفير المستتتتاهدة القانونية لألشتتتت 
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تحمه تكاليف التقاضتتتتتتتتتيو أنشتتتتتتتتتدت الح ومة هيئًة ل عدالة والمستتتتتتتتتاهدة القانونية. وهالوة ه ا ذلكو دهمن 
 الح ومة ابتحادمة وجميع األماليم دوائر ابدهاء العات وهبزت مدراتاا.

،  147-152األقليددات/الو ددا  بيد األد ددان/ قوانيد التجددد ف )التوصددددددددديددات   -ماشرا   
و163-152و و152-164،  و152-165،  و152-166،   ،152-168  ،
 (183-152، و182-152و

اتخذت الح ومة هددًا من التدابير التشتتتتتترياية والستتتتتتياستتتتتتاتية واإلدارية الرامية إلا حمامة األم يات  -53
وتعبيب مشتتتاركتاا في الشتتتدن العات. فع ا الصتتتعيد الستتتياستتتاتيو تولي خطة العمه الوطنية لحقوق اإلنستتتان 

تمامًا خاصتًا لحمامة حقوق األم يات. وتجر  أم تًا صتيا ة ستياستة وطنية ل وئات بين األدمان بالتشتاور مع اه
آليات ل تحقي  في بال ات العنص ضتتتتتتد األم يات  ًا أصتتتتتتحاب المصتتتتتت حة. وأنشتتتتتتدت ح ومات األماليم أم تتتتتت 

 ألم يات.ولتقدمم الجناة إلا العدالة. وُأذكي وهي جميع وحدات الشرطة الميدانية بحقوق ا

وح ومة باكستتتان م تبمة بالحد من إستتاءة استتتخدات موانين التجدمف. وفي هذا الصتتددو اهتمدت الح ومة  - 54
ضتتتتابم   ضتتتمانات إدارية شتتتتا. فع ا ستتتبيه المثالو أصتتتبحن ماات التحقي  األولي في م تتتاما التجدمف تستتتند إلا 

مانون  من    211مقاطعة(. وتن  المادة الشتتتترطة ه ا مستتتتتود المقاطعة )وهم أه ا ضتتتتابم رتبة ه ا مستتتتتود ال 
العقوبات الباكستتتتتتتاني ه ا أن أ  شتتتتتتخ  يرفع همدًا دهود جنائية كاذبة أو يتام زورًا أ  شتتتتتتخ  آخر بارتكاب  

  7 معامبتس أم تتتتتتًا بالستتتتتتجن أو ب  ياما. ويجوز   بالستتتتتتجن ستتتتتتنتين أو بالمرامة جريمة دون أ  أستتتتتتاس مانوني معامو  
 سنوات أو أكثر.   7السجن مدد الحياة أو   سنوات والمرامة إذا كان الشخ  المتام زورًا مد هومو باإلهدات أو 

تدابير إمجابية واستعة النطاق لتعبيب مشتاركة األم يات في جميع مجابت ًا واتخذت باكستتان أم ت  -55
في المائة من المقاهد  2ئص وفي المائة من الوتا 5الحياة العامة. ف،ي إم يم البنجابو ُخصتتتتتتصتتتتتتن نستتتتتتبة 

الدراستتتتتتتتتتية في جميع المعاهد التع يمية الح ومية لقبول الطالب المنتمين إلا أم يات. ويجر  أم تتتتتتتتتتًا اتخاذ 
 في المائة من الوتائص لألم يات. 5تدابير مماث ة في جميع األماليم األخرد لتخصي  نسبة 

،  173-152، و170-152حرية التعبير وحما ة الصدددددددوفييد )التوصددددددديات  -حادي مشر
 (176-152، و175-152، و174-152و

)مانون الصتتتتح،يين( لحمامة   2021أصتتتتدرت الح ومة مانون حمامة الصتتتتح،يين واإلهالميين لعات  -56
الصتتح،يين واإلهالميين من جميع أشتت ال إستتاءة المعام ة والعنص وابستتتمالل ولتايئة بيئة آمنة تم نام من 

 ابضطالل بعم ام.

وبموجو مانون الصتتتح،يينو مجر  تشتتت يه لجنة لتوفير ستتتبه ابنتصتتتاا ل صتتتح،يين بعد التحقي   -57
ًهه أصتتتتتتتتتحاباا ل حصتتتتتتتتتول ه ا تعوي تتتتتتتتتات من الصتتتتتتتتتنادي  ابتحادمة   في الشتتتتتتتتت اود وتحديد الحابت الم

 ص ة.لذات ا يةواإلم يم

عين هن حقوق اإلنستتتان  واتبعن ح ومات األماليم أم تتتًا ناجًا استتتتباايًا لحمامة الصتتتح،يين والمداف -58
و اهتمدت ح ومة إم يم خيبر بختونخوا 2019والصتتتتتتتتتتتح،يين والتحقي  في الق تتتتتتتتتتتاما المتع قة بام. ف،ي هات 

بغية توفير الرهامة لقداما   2019مانون صتتتتتتتندوق األوماا المخصتتتتتتت  لرهامة الصتتتتتتتح،يين )المعدل( لعات 
بيناا الوفاة أو اإلصتتتابة. وأنشتتتدت ح ومة  هامًا أو أكثر في حابت من    60الصتتتح،يين الذين تب ق أهمارهم  

م يون روبية باكستتتتتتانية لدهم الصتتتتتح،يين المت تتتتتررين أو أستتتتترهم بمن  تصتتتته   50البنجاب صتتتتتندومًا بقيمة 



A/HRC/WG.6/42/PAK/1 

GE.22-25322 12 

و ب ق إجمتالي المستتتتتتتتتتتتتتت،يتدين من 2021-2020تتانيتة. وفي الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة ستتتتتتتتتتتتتت روبيتة بتاك 100  000 إلا
ماليين روبية باكستتانية. وباإلضتافة إلا ذلكو  7,8فوهة  مستت،يدًاو وب ق إجمالي المبالق المد 145 الصتندوق 

روبية  10 000بقيمة  19-أه ن إم يم البنجاب أم تتتًا هن ستتت ة إل اثة الصتتتح،يين في ستتتياق جائحة كوفيد
من   صتتتتحفياً  89روبية باكستتتتتانية شتتتتاريًا. واستتتتت،اد ما مجموهس   10 000ُتمن  مرة واحدة. وُمنحن األرامه  

ماليين روبيتة بتاكستتتتتتتتتتتتتتتتانيتة. وأنشتتتتتتتتتتتتتتتدت وزارة اإلهالت في    525,5  فوهتة تقتدر ببهتاءهتذه الحبمتة بمبتالق متد
ب وشتستتان ،صتندومًا خاصتًا لرهامة الصتح،يين، لتعويض الصتح،يين هن أ  إصتابات خطيرة وفي حالة وفاة  

 أ  من أفراد أسرهم.

،  188-152، و187-152مكدافودة االتجدار/تهريدب ال)شدددددددددر )التوصددددددددديدات   -ثاني مشر
 (190-152، و189-152و

ومانون منع تاريو   2018وه ا المستتتود ابتحاد و صتتدر مانون منع ابتجار باألشتتخا  لعات  -59
لمنع وم افحة ابتجار باألشتتتتتتتتخا  وتاريو المااجرين برًا وبحرًا وجوًا. وصتتتتتتتتيمن   2018المااجرين لعات 

. ومنتذ ستتتتتتتتتتتتتتن 2020مج س الوزراء في هتات  القواهتد التن،يتذمتة لقتانونين المتذكورين أهالهو وهي مواهتد أمرهتا  
 ح م إدانة. 161تحقي  في م اما اتجار بالبشر وصدر  1 000هذين القانونيو ُأجر  أكثر من  

أبرمتن بتاكستتتتتتتتتتتتتتتتان هتددًا من ات،تامتات التعتاون الثنتائيتة والثالثيتة والربتاقيتة في مجتال إن،تاذ متانون  -60
وأذربيجانو واليونانو وتيرانو وتركياو وهمانو والمم كة م افحة ابتجار بالبشتتتتتتر مع أفمانستتتتتتتانو وأستتتتتتترالياو 

و اهتمتتدت الح ومتتة خطتتة العمتته الوطنيتتة  2020المتحتتدة. وهالوة ه ا ذلتتكو في كتتانون األول/دمستتتتتتتتتتتتتتمبر  
 لم افحة ابتجار بالبشر وتاريو المااجرين التي وضعتاا وكالة التحقيقات ابتحادمة.

،  191-152الفقر )التوصددددددددديدددات  د مد  العمدددل وتوفير فرل العمدددل والوددد  -ثالث مشر
،  196- 152، و 195- 152، و 194- 152، و 193- 152، و 192- 152و 
،  201- 152، و 200- 152، و 199- 152، و 198- 152، و 197- 152و 
،  206- 152، و 205- 152، و 204- 152، و 203- 152، و 202- 152و 
 ( 208- 152، و 207- 152و 

و  2020لب د. وفي تموز/يوليس  مستتتتتتتتتر  التشتتتتتتتتتريع الذ  محظر تشتتتتتتتتتميه األط،ال في جميع أنحاء ا -61
ه ا الصعيد   1991حظرت الح ومة همه األط،ال في المنازل من خالل تعديه مانون همه األط،ال لعات 

.  2018ابتحاد . وهالوة ه ا ذلكو اهتمدت ح ومة إم يم خيبر بختونخوا ستتتتياستتتتة همه األط،ال في هات  
ت بحثًا هن أ  انتااض لاذه القوانين وفر  وي،تش م،تشتتتتتتتتتتتو العمه في جميع المحافظات المصتتتتتتتتتتتانع بانتظا

  رامات في حال انتااكاا.

وه ا الصتتتتتتتعيد اإلدار  في إم يم العاصتتتتتتتمة إستتتتتتتالت آبادو أنشتتتتتتتدت وزارة الممتربين وتنمية الموارد  -62
البشتتتترية لجنًة معنية بعمه األط،ال بمر  تنستتتتي  الجاود الرامية إلا الق تتتتاء ه ا همه األط،ال ووضتتتتع 

 ية مائمة ه ا تواف  انراء بمساهدة تقنية من الم تو القطر  لمنظمة العمه الدولية.خطة همه وطن 

ول تتتتتمان إهمال الح  في العمهو أنشتتتتتدت ح ومة إم يم البنجاب بوابة وتائص لتحديد الباحثين هن همه   - 63
ًولياتام.  في اإلم يمو وتيستتتتتتتتير تعبيب مااراتامو ومستتتتتتتتاهدتام في العثور وتائص مناستتتتتتتتبةو وتوهيتام بحقوما  م ومستتتتتتتت

 وشرهن وزارة العمه في تسجيه المصانع والمتاجر والمنشآت مجانًا بمساهدة مج س البنجاب لتكنولوجيا المع ومات. 
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ًا مركب   21وفي إم يم ب وشتتتتتستتتتتتانو توفر مديرية تدريو القود العام ة التدريو الماني ل شتتتتتباب في  -64
مقتتاطعتتات مخت ،تتةو مع التركيب ه ا التع يم الماني الوتي،ي من مراكب التتتدريتتو التقني/ال،ني الوامعتتة في  

المنحا والماارات التقنية. وُتبذل أم تتتتًا جاود لتحستتتتين معايير الستتتتالمة والصتتتتحة المانية في أماكن العمه 
من خالل امترا  وزارة العمه والمناجم شتتتتتتتراء   وذلك في أربع مقاطعات هيو حو وكويتا ودوكي وشتتتتتتتاهرضو

مة والصتتتتتتتتتتحة المانية من أجه رهامة العمال في كويتا وحو ومطال التعدين في دوكي وحدة متنق ة ل ستتتتتتتتتتال
 م يون روبية باكستانية. 140,00وشاهرض بتك ،ة تقديرية مدرها 

وتدير شتتتتابة التخفيف من حدة ال،قر وال تتتتمان ابجتماهي هددًا من برامي ال تتتتمان ابجتماهي  -65
ظير لتدهم التدخته/برنتامي إحستتتتتتتتتتتتتتاس ل ك،تالتة تحويالت نقتدمتة  ير ل تخفيف من حتدة ال،قر. ويوفر برنتامي بين 

ًه ة. وتبان الجائحةو ُأط   برنامي إحستاس ل مستاهدات النقية الطارئة لمستاهدة األستر   مشتروطة لألستر الم
م يار روبية باكستانية  180و وهو برنامي ُدفع في إطاره مب ق يناهب 19-ال،قيرة المت ررة من جائحة كوفيد

روبية باكستتتتتتانية لكه مستتتتتت،يد. وهالوة ه ا ذلكو صتتتتتمم   12 000م يون مستتتتتت،يد بوامع   14,9 إلا حوالي
لدهم الدخه وأط   مشتتتتروهًا تجريبيًا ل،ت  حستتتتابات توفير ل مستتتتت،يدين من برنامي إحستتتتاس   بينظيربرنامي  

 ل ك،الة ومحو أميتام المالية.

ا ،همقدت  ،يف من حدة ال،قر مثه برنامي  هددًا من التدابير ل تخفًا واتخذت ح ومة البنجاب أم تتتتتتت  -66
ونظات إدرار الدخه وتخراج األشتتتخا  ذو  اإلهامة من براثن ال،قرا وبرنامي صتتت ة وفن ل ،نانين المستتتنينا 

ل تتتتتتتحاما ابهتداءات بالحمضا وبرنامي بامن ببرض ل ،قراء المستتتتتتتنينا ومشتتتتتتترول    ،نا  زيندا ي،وبرنامي  
شتتتتتتتتر  ل،ائدة الحوامه والمرضتتتتتتتتعات والشتتتتتتتتباب من انباء وابمااتا البنجاب لالستتتتتتتتتثمار في رأس المال الب 

وبرنامي مستاواة لمماير  الاوية الجنستانية. وتجر  صتيا ة ستياستة البنجاب ل حمامة ابجتماقية الرامية إلا 
تم ين المستتتتت تتتتع،ين والمامشتتتتين تم ينًا اجتماقيًا وامتصتتتتادمًا من خالل المستتتتاهدات النقدمةو وبرامي ستتتتوق  

ل،عالةو والمعاشتتتتات التقاهدمة القائمة ه ا ابشتتتتتراكات/ ير القائمة ه ا ابشتتتتتراكات. وتقدت ح ومة  العمه ا
إم يم خيبر بختونخوا أم تتتتتتتتتتتتتتًا ل مجتمعتات المح يتة دورات تدريبيتة وأنشتتتتتتتتتتتتتتطتة لتنميتة الماتارات وتدرار الدخه. 

بية الدواجن الريفية في  وتشتتتتتتتتمه المشتتتتتتتتاريع الجديدة مجابت من بيناا التخفيف من حدة ال،قر من خالل تر 
إم يم خيبر بختونخواو وتن،ذ ح ومة الستتتتتتتتتتند برنامجًا ل تخفيف من حدة فقر الستتتتتتتتتت ان. وكان البرنامي معرا 

 باسم برنامي المج س ابتحاد  ل تخفيف من حدة ال،قر.ًا سابق

 (209-152السكد )التوصية  -رابع مشر

باكستتتتتتان الستتتتت ني الرامي إلا ًا  ن برنامي نام أه نن الح ومة هو  2018في تشتتتتترين األول/أكتوبر   -67
توفير الستتتتتتت ن ميستتتتتتتور التك ،ة في الب د وضتتتتتتتمان إهمال ح  كه فرد في مستتتتتتتتود مايشتتتتتتتي بئ . ويادا 

 هامًا. 20البرنامي إلا تعبيب سبه الحصول ه ا التمويه اإلس اني المنخ،ض التك ،ة بدمساط ميسرة لمدة 

العمتته ببرنتتامي ميرا بتتاكستتتتتتتتتتتتتتتتتان ميرا  تتار التتذ  مم ن   و بتتدأ2020وفي تشتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر   -68
 المصارا من توفير التمويه لبناء المنازل وشرائاا بدسعار تمويه منخ، ة ل مامة.

وتخطم ح ومة البنجاب لبناء خمستتة ماليين منبل. ولاذا المر و شتتُ ثت ن لجنة إلنشتتاء مصتترا   -69
لألراضتتتتيو وتجراء استتتتتعرا  ل قوانين والقواهد واألنظمةو وتجراء مستتتت  لألراضتتتتيو ومنامشتتتتة مخت ص نماذج 

ًمتة ل مستتتا كن منخ، تتتة  التمويه. وهرضتتتن دائرة الخدمات الاندستتتية الوطنية الباكستتتتانية أم تتتًا تصتتتاميم م
و افتتحن الح ومة  2021التك ،ة وحددت األراضتتتتتي التي ستتتتتُتشتتتتتي د ه ياا المنازل ميستتتتتورة التك ،ة. وفي هات 

مشتترول الستت ن في المناط  شتتبس الح تترية في رايوندو ومند  بااء الدينو وشتتونيانو وخانيوالو وميانواليو  
 وشجال آبادو وديرا  از  خانو وخوشابو وسار ودها.



A/HRC/WG.6/42/PAK/1 

GE.22-25322 14 

،  212-152، و211-152، و210-152الوق في الصدددددددوة )التوصددددددديات  -خامس مشر
،  217- 152، و 216- 152، و 215- 152، و 214- 152، و 213- 152و 
 ( 220- 152، و 219- 152، و 218- 152و 

و شتتتتتتتتترهن ح ومة باكستتتتتتتتتتان في تن،يذ برنامجاا الرائد لتوفير الخدمات الصتتتتتتتتتحية  2020في هات  -70
ظات تدمين صتتتتتتحي مصتتتتتتمر. وي ،ه برنامي تيستتتتتتير الخدمات  األستتتتتتاستتتتتتية الجيدة مجانًا ل جميع من خالل ن 

الصتتتتحية هذا حصتتتتول المواطنين المصتتتتن،ين كمواطنين محرومين في جميع أنحاء الب د ه ا الرهامة الطبية  
 التي مح  لام الحصول ه ياا بطريقة سريعة تح،ظ كرامتام.

مولود  1  000ين كه حالة وفاة من ب  54,2ومد انخ،ض معدل وفيات الرضتتتتع في باكستتتتتان إلا  -71
و بينما انخ،ض 2019مولود حي في هات  1  000حالة وفاة من بين كه  55,7مقابه   2020حي في هات  

  2020مولود حي في هتات    1  000حتالتة وفتاة من بين كته  40,4معتدل وفيتات األط،تال حتديثي الوبدة إلا  
. وانخ، تتتتن نستتتتبة وفيات األماات  2019مولود حي في هات   1  000حالة وفاة من بين كه  41,2مقابه 
.  2019حتالتة وفتاة في هتات    189مقتابته   2020وبدة في هتات    100 000حتالتة وفتاة من بين كته   186إلا  

في المائة في    69,3وارت،عن النستتتبة المئوية ل وبدات التي تجر  تحن إشتتتراا موت،ين صتتتحيين مارة إلا 
 .2019في هات في المائة  68مقابه  2020هات 

لتحستتتتتتتين المراف  الصتتتتتتتحية وزيادة فر  الحصتتتتتتتول ه ا ًا  جاودًا وتبذل ح ومات األماليم أم تتتتتتت  -72
م يار روبية باكستتتتتانية ُيدفع  2,4مدره ًا الرهامة الصتتتتحية. فقد خصتتتتصتتتتن ح ومة إم يم خيبر بختونخوا مب م

د اإلم يم مخصتتتتتتصتتتتتتاتس لقطال  و وزا2022-2021مرة واحدة لبرنامي التحصتتتتتتين الموستتتتتتع في ميبانية ال،ترة 
م يتتار روبيتتة   142م يتتار روبيتتة بتتاكستتتتتتتتتتتتتتتتتانيتتة إلا    124من    2022-2021الصتتتتتتتتتتتتتتحتتة في ميبانيتتتس ل ،ترة  

ًون المرأة في خيبر بختونخوا ه ا التوقية بصتتحة الط،ه وتمذيتس ودهم  باكستتتانية. وتعمه مراكب تيستتير شتت
 حصول المرأة ه ا الخدمات ابجتماقية.

وهالوة ه ا ذلتكو تعتد العتامالت الصتتتتتتتتتتتتتتحيتات في المجتمعتات المح يتةو وب ستتتتتتتتتتتتتتيمتا في المنتاط    -73
ًدمة إلا التميير من خالل توفير الخدمات الطبية األستتاستتية. ومن بين التدخالت   الريفيةو بمثابة هناصتتر م

يستتية التي تجرياا وزارة الصتتحة في إم يم خيبر بختونخواو تحستتين تقدمم الخدماتو وتن،يذ برنامي تيستتير  الرئ 
الحصتتتتتول ه ا الخدمات الصتتتتتحيةو وتدخال تحستتتتتينات ه ا مًستتتتتستتتتتات التع يم الطبي. وتشتتتتتمه التدخالت  

ألستتتتاستتتتية إلا وحدة من وحدات الرهامة الصتتتتحية ا 200الرامية إلا تحستتتتين تقدمم الخدماتو تعبيب تحويه 
م يون روبية باكستتانية. وهالوة ه ا  1,652 بتك ،ة إجمالية مدرها ه ا مدار الستاهة واألستبولمراف  تعمه  

ذلكو تشمه ت ك التدخالت إهادة تدهيه جميع المراكب الصحية الريفية في جميع أنحاء إم يم خيبر بختونخوا 
  934بتك ،ة إجمالية مدرها  دار الستتتتتتاهة واألستتتتتتبوله ا مإلا مراف  تعمه ًا ريفي ًا صتتتتتتحي ًا مركب  50وتحويه 

مستتتشتتفيات رئيستتية ه ا  6م يون روبية باكستتتانية. وفيما مخ  مراف  الرهامة الصتتحية الثانويةو اختيرت 
مستتتتتتتتتود المقاطعات إلدخال تحستتتتتتتتينات تشتتتتتتتتمي ية ه يااو من مبيه األجابة واألدويةو وزيادة هدد الموت،ين 

 ه فري  إدارة صتحية في إم يم خيبر بختونخوا وخصت  لس تمويه مصته حده  فياا. وباإلضتافة إلا ذلكو شتُ 
م يون روبية باكستتتانية لت بية احتياجات األدوية هالية الجودةو واإلصتتال  والصتتيانةو ومهء    2األمصتتا إلا 

 الوتائص الشا رة لمدة ثالثة أشار.

و ُخص  مب ق 2022سنة المالية  وُهبزت الاياكه والمًسسات في إم يم البنجاب أم ًا. فخالل ال -74
م يار روبية باكستتتتانية لوزارة الرهامة الصتتتحية المتخصتتتصتتتة والتع يم الطبيو كما ُخصتتت     107,004مدره  

  576م يار روبية باكستتتتتانية لوزارة الرهامة الصتتتتحية األولية والثانوية. وارُتقي بما هدده   23,098مب ق مدره  
 8مستتوصت،ًا في المراكب الصتحية الح تريةو وُبنين   16ةو ووحدة صتحية ريفي   35وحدة صتحية أستاستيةو و
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طبيو أط،ال   24ستيارة إستعاا ريفية لتحستين خدمات الرهامة الصتحية. وُهيثتن    483مستتودهاتو واشتُترين  
موزل   74و هام ة صتتتتتتتتتتحيةو 977و ممرضتتتتتتتتتتًاو  191و  موت،ًا طبيًاو  179في المراكب الصتتتتتتتتتتحية الريفيةو و

مقدت خدمات صتتتحية/هامه في مجال التوقية ه ا تقدمم خدمات الرهامة الصتتتحية    87 802أدوية. وُدرثتب 
لألماات واألط،ال حديثي الوبدة وفي مجالي التمذمة وتنظيم األستتتتتتتترةو مع التركيب ه ا ابحت،اظ بالقابالت 

رصتتتتتتتتد خدمات الرهامة الصتتتتتتتتحية   المجتمايات. وباإلضتتتتتتتتافة إلا ذلكو ُتستتتتتتتتتخدت التكنولوجيات الحديثة في
في إطار برنامي هالج مرضتتتتتتتتتتتتتا الايادات  ًا إضتتتتتتتتتتتتتافي ًا مومع 1  164و ُأنشتتتتتتتتتتتتتج 2018وتقييماا. ومنذ هات 

و هم ن 2017مركب تمذمة مستتتتتتتتقرة لعالج األط،ال المصتتتتتتتابين بستتتتتتتوء التمذمة. ومنذ هات   29و  الخارجيةو
 في المراف  الصحية. شركة البنجاب إلدارة المراف  الصحية ه ا ضمان وجود موت،ين

وفيما مخ  وفيات األماات واألط،الو وضتتتتتتتتتتتتتتع البرنامي المتكامه ل تمذمة والصتتتتتتتتتتتتتتحة اإلنجابية  -75
وصتتتتتتتتحة األماات والمواليد واألط،ال التابع لوزارة الرهامة الصتتتتتتتتحية األولية والثانوية ناجًا شتتتتتتتتاماًل لمعالجة  

يد واألط،ال تحستتتتتتينًا مباشتتتتتترًا. وبناء ه ا ذلكو العناصتتتتتتر الومائية الالزمة لتحستتتتتتين صتتتتتتحة األماات والموال
ُهبزت مراف  الرهامة األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيتة األوليتة الطتارئة ل توليتد ورهامة المواليتد ومراف  الرهامة الثتانوية الطتارئة  
الشتتتتتتام ة ل توليد ورهامة المواليد من خالل بناء مدرات موت،يااو وتبويدها بددوية/معدات إضتتتتتتافيةو ورصتتتتتتد 

 واإلشراا ه ياما. المراف  وموت،ياا

  2021- 2020م يار روبية باكستتتانية في الستتنة المالية   31,4وزادت ح ومة ب وشتتستتتان ميبانيتاا من  -76
مشتتتتتتتتتتتتتتروهتًا إنمتائيتًا    191و وذلتك لتمويته  2022م يتار روبيتة بتاكستتتتتتتتتتتتتتتتانيتة في الستتتتتتتتتتتتتتنتة المتاليتة    44,6إلا  
و مشرول إصدار بطامات  2022مشاريع جارح تن،يذها. وأمرتو في هات   105مشروهًا جديدًا و  86 بيناا من

م يون أستتتتتتتتتتتترة في جميع أنحاء اإلم يمو حيث ستتتتتتتتتتتتُتمن  كه هائ ة تمطية شتتتتتتتتتتتتام ة   1,8صتتتتتتتتتتتتحية ألكثر من 
م يون روبية باكستتانية ل حصتول ه ا العالج الصتحي الجيد والستريع في مستتشتفيات القطاهين العات  بقيمة

رة الصتتتتتحة في ب وشتتتتتستتتتتتان هن تحويه أحد هشتتتتتر مستتتتتتشتتتتت،ا رئيستتتتتي ه ا مستتتتتتود وزا والخا . وأه نن
ًهالً ًا  طبيبتت   470المقتتاطعتتات إلا مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتات تع يميتتة. ويتومع أن يتخرج   من ك يتتات الطتتو التتتابعتتة    م

  192نتيجة لبيادة هدد مقاهد ك ية بوبن الطبية من   2026ل جامعات الح ومية في ب وشتتستتتان بح ول هات 
 مقعدًاو واهتراا المج س الطبي الباكستاني ب  يات الطو في جاابوان ولوراب  وم ران. 320مقعدًا إلا 

م يار روبية باكستتتتتتتانية لالستتتتتتتثمار في بناء المراف     199,72وخصتتتتتتصتتتتتتن ح ومة إم يم الستتتتتتند  -77
مراف   بمخت ص مستتتوياتاا )ال  المراف  الصتتحية وتعبيبها وتطويرها وتهادة تدهي ااو بما مشتتمه توستتيع  الصتتحية

الصتتتتحية الرئيستتتتية ه ا مستتتتتود المقاطعات والمراف  الصتتتتحية الرئيستتتتية ه ا مستتتتتود المقاطعات ال،رقية  
 وتهادة تدهي ااو وكذلك ك يات الطو. والمراكب الصحية الريفية(

ه ا الصتتتتتتتتتتتتتتعيتتد     و ُن،تتذ هتتدد من برامي/أنشتتتتتتتتتتتتتتطتتة التتدهم التمتتذو 2022وخالل الستتتتتتتتتتتتتتنتتة المتتاليتتة   -78
يم. وأهتدت وزارة تنظيم الختدمتات الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة الوطنيتة وتنستتتتتتتتتتتتتتيقاتا مشتتتتتتتتتتتتتتروهتًا  وه ا صتتتتتتتتتتتتتتعيتد األمتال الوطني
مقاطعةو ويجر    67م يار روبية باكستتتتتتانية ل حد من انتشتتتتتار ستتتتتوء التمذمة في   312 خاصتتتتتًا بقيمة تمذوياً 

أم تتتتتتًا وضتتتتتتع خطة همه وطنية ل تمذمة. وتم التحق  من صتتتتتتحة البيانات المنقحة الواردة في جدول تكوين 
طنية القائمة ه ا البراهة اإلم ولوجيةو ويجر  وضتع ال مستات األخيرة ه ا التقرير ذ  الصت ة.  األ ذمة الو 

وُوزل تقريري محصتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات النماء في مرح ة الط،ولة المب رةو وتقرير الحوار الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاتي الوطنيو 
 ومجموهة الممارسات الرئيسية في مجال الرهامة األسرية.

ه ا ستتتتتتتتتتتتبه قيش أشتتتتتتتتتتتتد األستتتتتتتتتتتتر   19-تمذوية ل تق يه من تدثير جائحة كوفيدواُتخذت مبادرات   -79
المايشتتتية فقرًا في ثال  مقاطعات في جنوب البنجاب هيو بااكار وخوشتتتاب وميانوالي. ووفي ب وشتتتستتتتانو 
اُتختذت مبتادرات تمتذويتة لتحستتتتتتتتتتتتتتين التمتذمتة واألمن المتذائي من خالل البستتتتتتتتتتتتتتتنتة المنبليتة أل را  الطبى 



A/HRC/WG.6/42/PAK/1 

GE.22-25322 16 

وتوقية وبناء مدرات. وتشتتتتتتتتتمه التحويالت النقدمة المشتتتتتتتتتروطة المدفوهة في إطار برنامي  جاود دهوة وبذل
 مقاطعة إضافية في الب د. 50مقاطعةو ويجر  توسيع نطاماا لتشمه  14،إحساس ناشونوما، 

ونظمن دورات تدريبية ل توقية بالتمذمة والدهوة إلياا في أوستتاط الموت،ين ممن هم في منتصتتص   -80
مانيتتتة في مخت ص الوزارات ابتحتتتادمتتتة واإلم يميتتتةو ووزهتتتن ترجمتتتات بتتتال متتتة األوردمتتتة ل مبتتتادئ حيتتتاتام ال

 التوجياية التمذوية الباكستانية من أجه تمذمة أف ه.

،  223-152، و222-152، و221-152الوق في التعليم )التوصددددددددديددات   -سادس مشر
،  228- 152، و 227- 152، و 226- 152، و 225- 152، و 224- 152و 
،  233- 152، و 232- 152، و 231- 152، و 230- 152، و 229- 152و 
 ( 237- 152، و 236- 152، و 235- 152، و 234- 152و 

و مبادئ توجياية ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاتية بشتتتتتتتتتدن 2017ووضتتتتتتتتتعن وزارة التع يم والتدريو المانيو في هات  -81
لواجو ه ا جميع المعايير الدنيا لجودة التع يم في باكستتتان باهتبارها الحد األدنا من المعايير األستتاستتية ا

المقاطعات واألماليم استتتتتتتي،اةها ل تتتتتتمان توفير التع يم الجيد. وتصتتتتتتص الوثيقة بوضتتتتتتو  األهداا والمعايير  
الدنيا ل متع مينو والمناهي الدراستتتتتتتتتتتتيةو والكتو المدرستتتتتتتتتتتتية و يرها من المواد التع يميةو والمع مينو والتقييمو  

أم تتتتتتتًا إطار   2018ية. وباإلضتتتتتتتافة إلا ذلكو ُوضتتتتتتتع في هات ومعايير النماء والتع م المب رو والبيئة المدرستتتتتتت 
 األولوية.  سياسة التع يم الوطنية الرامي إلا جعه تحسين جودة التع يم مجاًب من المجابت التي تولياا الح ومة 

و ُأمر المناي الدراستتتتتتتتتي الوطني الموحد لجميع المًستتتتتتتتتستتتتتتتتتات التع يمية في الب د 2019وفي هات  -82
بما م تتمن إتاحة    ،ومنصتتة واحدة ل تقييمو من حيث المناهي الدراستتيةو ووستتائه التدريس،حد  لتوفير نظات مو 

فر  هادلة ومتكافئة في الحصتتتتتتتول ه ا التع يم هالي الجودة. واهتمد إم يم البنجاب وتم يم خيبر بختونخوا 
المناي الدراستي الموحدو والتبت إم يم ب وشتستتان باهتماده. وبدأت المرح ة األولا من تطبي  المناي الدراستي  

. وهالوة ه ا 2023رح تان الثانية والثالثة بح ول هات  و وستتتتتتتتُتن،ذ الم2021الوطني الموحد في آذار/مارس 
 ذلكو تع ص وزارة التع يم والتدريو الماني أم ًا ه ا وضع سياسة التع يم الوطنية لباكستان.

ويتوخا المناي الدراستتتتي الوطني الموحد دمي المدارس الدينيةو أو المًستتتتستتتتات الدينيةو في نظات  -83
ة التع يم والتتتدريتتو الماني واتحتتاد المعتتاهتتد التتدينيتتة من حيتتث المبتتدأ ه ا تع يمي موحتتد. وواف  كتته من وزار 

 إدماج المدارس الدينية في نظات التع يم الرسمي في إطار المناي الدراسي الوطني الموحد.

و  2025- 2020/ 2019ووضتتعن جميع وزارات التع يم في األماليم خططاا الخاصتتة بقطال التع يم ل ،ترة  -84
س ختتا  ه ا ال،تيتتات باتتدا الحتتد من الت،تتاوت بين الجنستتتتتتتتتتتتتتين في ابلتحتتاق بتتالمتتدارس. بوجتت   مع التركيب 

  ،مرحبًا ب م مجددًا في المدرستة ،و وضتعن وزارة التع يم الثانو  في ح ومة ب وشتستتان خطة  2020هات  وفي
جه في 2020 لعات   الرامية إلا خ،ض هدد األط،ال  ير الم تحقين بالمدارس. وفي إطار ت ك الخطةو ستتتتتتتتتتُ

 .2021-2020 ط،اًل من األط،ال الذين لم م ونوا م تحقين بمدارس في ال،ترة 86 856المدارس 

و مع التركيب بوجس خا  ه ا 2021وأط قن ح ومة البنجاب حم ة التستتتتجيه في شتتتتباط/فبراير  -85
ل في ته جائحة كوفيد  . وفي   تتتون ثالثة19-الطالب الذين تستتتربوا من المدارس بستتتبو إ الماا المطوث

بتاء إلباميتة    - ط،اًل. وألول مرةو أصتتتتتتتتتتتتتتبحتن ابستتتتتتتتتتتتتتتمتارة 634  000أشتتتتتتتتتتتتتتارو التح  بتالمتدارس أكثر من  
التالميذ الجدد في المدارسو وذلك ل حي ولة دون تستتجيه تالميذ وهميين. وجرد التحق  من صتتحة   لتستتجيه
في المائة من هذه ابستتتمارات بالنستتبة ل طالب المقبولين في انونة األخيرة وفي الستتندو أدت   92ما يناهب  
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دارس لتحسين معدبت  حم ة التسجيه إلا انخ،ا  حابت التسرب من المدارس. وارُتقي أم ًا بمستود الم
 ابنتقال إلا مراحه تع يم أه او وبات المع مون ُمعي نون ه ا أساس الجدارة.

ويجر  أم تتتًا ضتتتمان الحصتتتول ه ا التع يم من خالل توفير موارد التع يم هبر اإلنترنن. ول حد   -86
رة التع يم الثانو   وم افحة معدبت التسترب من المدارسو شتجعن وزا 19-من التدثير الست بي لجائحة كوفيد

ت ،بيونيتة   و التي ُأط قتن في إطتارهتا منتاة،تع يم  تار،في البنجتاب التع م هن بعتد من خالل مبتادرتاتا المعنونتة  
م مثت اا مومع شتتتتتتتتتتتتب ي مخصتتتتتتتتتتتت  وتطبي  ل اواتص المحمولة لتيستتتتتتتتتتتتير تع  م الطالب. ووفرت وزارة التع يم 

تع يمية مجانية هبر اإلنترنن مائمة ه ا المناهي الدراستتية  اببتدائي والثانو  في الستتند أم تتًا ل طالب مواد  
لتم ينام من مواصتتتتت ة تع يمام أثناء إ الق المدرستتتتتة. وُأط قن بوابة تع يمية تحتو  ه ا مواد رممية لتعبيب  
ج ن هذه المحتويات صتتتتتوتيًا لكي مستتتتتاه ه ا الطالب استتتتتتيعاباا. وأنشتتتتتدت وزارة   معارا الطالب. ومد ستتتتتُ

الصتتت،وا من األول  الرستتتمية ل،ائدة طالب    YouTubeائي والثانو  مناة رستتتمية ه ا منصتتتة التع يم اببتد
. وهالوة ه ا ذلكو ُأنشتتتتئن أم تتتتًا منصتتتتة أستتتتئ ة وأجوبة ل،ائدة الطالب وأولياء األمور وهامة إلا العاشتتتتر

 والرياضيات.  الناس لتشجيعام ه ا اكتساب المعارا الم،اهيمية في مواضيع ال،يبياء والكيمياء والبيولوجيا

وأط قن وزارة التع يم المدرسيو بالتعاون مع مج س المج س المعني بالمناهي والكتو الدراسية في إم يم  -87
،. ومن خالل هذا المومع الشتتتتب يو مم ن  E-Learnستتتتميًا ل كتو المدرستتتتية الرممية بعنوان ، ًا ر البنجابو مستتتتتوده 

مدرستتتيًا في مادتي الع وت والرياضتتتياتو    اً إلا ثالثين كتاب   الصتتت،وا من األول إلا الثاني هشتتتر الوصتتتول لتالميذ  
دايقة من المحتود المستتتمول    2  100تمرين محاكاة و   592محاضتتترة مستتتج ة بال،يديو و   13  047باإلضتتتافة إلا 

و ُنشتتتتتتتتتتر في البنجاب أول كتاب تع يم مب ر لألط،ال بعنوان ،الم تبة  2020رستتتتتتتتتتمًا متحركًا. وفي هات    1  830و 
كتيبًا صتتتتتتميرًا   12. ويتدلص الكتاب من وتالميذ الصتتتتتتص األول الصتتتتتتميرة، ل،ائدة التالميذ في مرح ة التع يم المب ر 

 يتناول كه مناا مواضيع مخت ،ة ويحتو  ه ا صور وأش ال لتم ين األط،ال من تع ماا بساولة. 

رت الح ومة ابتحادمة وح ومات األماليم أم تتتتتتتتتتتتًا حوافب مالية ووضتتتتتتتتتتتتعن خططًا ل تتتتتتتتتتتتمان ووف -88
تع يم،   –إ     -و برنتتامي ،زي،ر  2017الحصتتتتتتتتتتتتتتول ه ا التع يم. ف،ي البنجتتابو أط قتتن الح ومتتةو في هتتات  

 لتحستتتتتتين التحاق ال،تيات بالمدارس الثانوية ومواتبتان ه ا الدراستتتتتتة وبقائان في المدارس. وفي إطار هذا
  من الستتتتادس إلا العاشتتتترروبية باكستتتتتانية لطالبات الصتتتت،وا   1 000البرناميو ُتمن  إهانة شتتتتارية مدرها  

في المائة في المدارس الح ومية المتوستطة   80الالئي مستتوفين شترط ب ول معدل مواتبة ه ا الدراستة مدره  
بتتالقراءة والكتتتابتتة فياتتا. مقتتاطعتتة في إم يم البنجتتاب تتستتتتتتتتتتتتتتم بتتانخ،تتا  معتتدبت اإللمتتات    16والثتتانويتتة في  

. وتشتتتتتتتتتتتتتتمته الحوافب اإلضتتتتتتتتتتتتتتافيتة 2017فتتاة إهتانتات نقتدمتة من هتذا البرنتامي منتذ هتات  813 123 ت قتن ومتد
الممنوحةو توفير الكتو المدرستتتتتتتتتتتتتتة مجانًا ل طالبات حتا يب من مرح ة التع يم ما بعد الثانو و وته،ائان من 

روبية فقم شتتتتاريًا لصتتتتندوق تشتتتتجيع التع يمو    20مب ق مدره  دفع رستتتتوت التع يم ما بعد الثانو  وتلبامان بدفع 
م يون  1 500وتوفير الب  الموحد ل طالبات المعوزات. وفي إم يم الستندو ُتدفع إهانات مصته مجموهاا إلا 

طالبةو من خالل خدمات الصتتتتتتتيرفة المتنق ةو لدهم انتقالان إلا مرح ة التع يم   350 000من  روبية ألكثر
من  دراستتتتتتتتية لطالبات المدارس الح ومية والخاصتتتتتتتتة في إم يم خيبر بختونخواو ه ا ًا  الثانو . وُتقدت أم تتتتتتتت 

 أساس المساواة والجدارة.

رستتتتين ه ا أستتتتاس الجدارة.  وازداد اإلن،اق ه ا المدارس وهياك اا األستتتتاستتتتيةو ويجر  تعيين المد -89
وتع ص ح ومة ب وشتتتتتستتتتتتانو بمستتتتتاهدة من ابتحاد األوروبي في إطار برنامي دهم التع يم في ب وشتتتتتستتتتتتان  

(BES-I و ه ا تحويه)فصه   900مدرسة ابتدائية ح ومية إلا مدارس تع يم متوسمو وه ا تجايب   100
وتي،ة   9 433المتوستطة. ويجر  شتمه  دراستي بستتيعاب المستج ين الجدد وتحستين ب ول الطالب المرح ة  

( بعد إجراء اختبارات مستتتتتق ة لامو وخططن  15-9تدريس ه ا أستتتتاس الجدارة )في إطار جدول المرتبات 
 (.17- مدرسًا )في إطار جدول المرتبات 2 149لجنة الخدمة العامة في ب وشستان لتعيين 
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ثن ح ومة الستتتتتتتتتند  -90 مدرستتتتتتتتتةو بينما مجر   29بناء    مدرستتتتتتتتتة من مدارس البناتو وأكم ن 54وحدث
مدرستتة ل بنات. وتشتتمه المبادرات األخردو برنامي اليونستت و لح  ال،تيات في التع يم الذ  تن،ذه   25تشتتييد  

وزارة التع يم المدرستتتتتتتتتتتتتي ومحو األمية في الستتتتتتتتتتتتتند في مقاطعة تاارباركارا والبرنامي الرامي إلا تشتتتتتتتتتتتتتجيع  
في ميتاي وديب و وكالو  ونا ارباركار وتستتتتتتتتتتالم وتا ومشتتتتتتتتتترول   ال،تيات إلا مراحه التع يم الثانو   انتقال
،Girls Can،  الذ  تن،ذه شركةAZCorp  ومشرول،Wins، .الذ  تن،ذه اليونيسص 

مركبًا في إطار برنامي التع م الستتتتتتتتريعو وطورت الاياكه  202وأنشتتتتتتتتدت ح ومة البنجاب أم تتتتتتتتًا   -91
و ُأط    2021األساسية في المدارسو وأط قن برامي لدهم مقاطعات اإلم يم المتخ ،ة هن الركو. وفي هات 

برنامي إنصتتتتتتاا ل تع يم المستتتتتتائي الرامي إلا ابرتقاء بالمدارس اببتدائية وتحوي اا إلا مدارس متوستتتتتتطة.  
مقاطعة إلا مدارس متوستتتتتتتتتتتتطةو وفي المرح ة الثانيةو  22مدرستتتتتتتتتتتتة في   577ولاو ُحولن  وفي المرح ة األ

مدرستتتتتتتتة ابتدائية إلا مدارس متوستتتتتتتتطة باستتتتتتتتتخدات هياك اا األستتتتتتتتاستتتتتتتتية القائمة. وبح ول   10 000ُحولن  
(  P-SCRPو كتتان متتد اكتمتته تن،يتتذ برنتتامي البنجتتاب لبنتتاء المتتدارس وتهتتادة تتتدهي اتتا )2021حبيران/يونيتتس  

فصه    2  000 مي إلا ابرتقاء بالاياكه األساسية في المدارس الح ومية في مقاطعات معينةو بما مشمه بناء الرا 
مختبر من مختبرات الع وت وتكنولوجيتتتا   1  000  متتتدارس نموذجيتتتةو وتحتتتديتتتث  110و وتنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء  دراستتتتتتتتتتتتتي 

لتن    400المع ومتاتو وتهتادة تتدهيته   إلا متدارس   متدرستتتتتتتتتتتتتتتة ابتتدائيتة  1  227م تبتة. وهالوة ه ا ذلتكو ُحوثت
 متوسطة باستخدات هياك اا األساسية القائمة.

ع إطار لتحستتتتتتين المدار  -92 مجابت. وبعد نجا   4مًشتتتتتترًا في   24يت تتتتتتمن   سوفي البنجابو ُوضتتتتتتت
مقاطعاتو ُنشتتتتتتتتتتر اإلطار في جميع المقاطعات. وأط قن ح ومة خيبر بختونخوا   10مشتتتتتتتتتترول تجريبي في 
و برنامي التحول الثاني في المدارس الرامي إلا تق يه معدل التستتتتتتترب من المدارس 2021أم تتتتتتتًاو في هات 

وتحقي  التوازن في هتدد الطالب في المتدارس الم تظتة. وفي إطتار هتذا البرنتاميو ُحولتن متدارس ابتتدائيتة  
مدارس متوستتتتتتتتتتتتطةو وُحولن مدارس متوستتتتتتتتتتتتطة إلا مدارس ثانويةو وحولن مدارس ثانوية إلا مدارس  إلا

مقاطعة من مقاطعات    16مدرستتتتتتتتتتتة في  120ثانوية ه يا. وفي المرح ة األولاو ستتتتتتتتتتتيبدأ تن،يذ البرنامي في  
 مدرسة ل بنات. 44مدرسة ل بنين و 76إم يم خيبر بختونخواو مناا  

،  240- 152، و 239- 152يز ضد المرأة/حما ة المرأة )التوصيات  مكافوة التمي  -سابع مشر
،  245- 152، و 244- 152، و 243- 152، و 242- 152، و 241- 152و 
،  251- 152، و 250- 152، و 249- 152، و 248- 152، و 246- 152و 
،  257- 152، و 256- 152، و 255- 152، و 253- 152و  ، 252- 152و 
،  262- 152، و 261- 152، و 260- 152، و 259- 152، و 258- 152و 
و 263- 152و  و 264- 152،  و 266- 152  265- 152،   ،152 -267  ،
،  272- 152، و 271- 152، و 270- 152، و 269- 152، و 268- 152و 
 ( 273- 152و 

ستنن الح ومة ابتحادمة هددًا من القوانين ووضتعن هددًا من الستياستات والبرامي واتخذت تدابير   -93
م ين المرأة. وه ا صتتتعيد الستتتياستتتاتو  أخرد ل ق تتتاء ه ا الت،اوت بين الجنستتتين الت،اوت بين الجنستتتين وت 

الحالي لدهم الدخه من خالل تعديه   بينظيرإلصتتتتتتتتال  برنامي    2020استتتتتتتتُتحد  برنامي الك،ابت في هات 
لة مراهاًة لمعدل الت تتتخم. وأدد ذلك إلا زيادة هدد المستتتت،يدات من    7ماليين امرأة إلا   4,6المبالق المحو 

ل تحويالت النقدمة الطارئة الرامي إلا   ،إحستتتتتتاس،حد  أم تتتتتتًا برنامي  ماليين امرأة. وهالوة ه ا ذلكو استتتتتتتُ 
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تقدمم مستتتتاهدات نقدمة طارئة في شتتتت ه دفعة نقدمة واحدة إلا أشتتتتد األستتتتر المايشتتتتية ال،قيرة والمستتتتت تتتتع،ة  
 في المائة(. 48,9ماليين امرأة ) 3,7و وهي مبادرة است،ادت مناا 19-من جائحة كوفيدًا ت رر 

التي تك ص جميع الكيانات   2018مية المرأة لعات ونشتتتتتتترت ح ومة البنجاب ستتتتتتتياستتتتتتتة البنجاب لتن  -94
في المائة ه ا األمه. ون،ذت ب وشتتتستتتتان ستتتياستتة   33التابعة ل قطال العات ب تتتمان تمثيه المرأة فياا بنستتتبة 

بادا حمامة حقوق المرأة وتهمالاا والناو  باا من   2020المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين وتم ين المرأة في هات 
وابمتصتتتتتتتتتتتتتتادمة القائمة ه ا اإلنصتتتتتتتتتتتتتتااو بما في ذلك أدوار صتتتتتتتتتتتتتتنع القرار في   خالل ال،ر  ابجتماقية

القطاهين العات والخا . ومن المجابت ذات األولوية في إطار هذه الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتةو تعميم مراهاة المنظور 
ًيدة ل مرأةو وضتتتمان إم انية ال جوء إلا  الجنستتتانيو والحوكمة المراقية ل منظور الجنستتتانيو والتشتتتريعات الم

 ق اءو وتحسين الخدمات ابجتماقية.ال

تشتريعات شتتا بادا التصتد  ًا وباإلضتافة إلا التدابير الستياستاتية المتخذةو ستنن باكستتان أم ت  -95
ل عنص ضتتتتتد المرأةو بما في ذلك التحرشو والحرمان من الميرا و والعنص األستتتتتر و وابهتداء ه ا النستتتتتاء  

ل البرلمان مانون حمامة المرأة من التحرش  2022ير  باألحما و واب تصتتتتتتتتاب. وفي كانون الثاني/ينا و هد 
ليشتتتتتتتتمه أماكن العمه  ير التق يدمةو    ،الموت،ين،بادا توستتتتتتتتيع نطاق تعريف   2010في م ان العمه لعات 
ليشتتمه التمييب بين الجنستتين في م ان العمه. وباإلضتتافة   ،التحرش في م ان العمه،وتوستتيع نطاق تعريف  

ومانون إن،اذ حقوق    2021مانون م افحة اب تصتتتتاب )التحقي  والمحاكمة( لعات   إلا ذلكو أصتتتتدرت الدولة
 .2020المرأة في الم كية لعات 

لتنظيم تروا العمتهو وستتتتتتتتتتتتتتاهتات  2019وأصتتتتتتتتتتتتتتدر إم يم البنجتاب متانون العمتال المنبليين لعتات   -96
ا أم تتتتتتتتتتًا تشتتتتتتتتتتريعات العمهو واإلجازاتو وتوتيف العمال المنبليين همومًا. وستتتتتتتتتتنن ح ومة خيبر بختونخو 

رئيستتتتتتتتتتتتتتيتتة تتع   بتتالحمتتامتتة من التمييبو والحمتتامتتة من التحرشو وتوفير الرهتتامتتة الناتتاريتتةو وتجتتازة األمومتتةو 
والمستتتاواة في األجر هن العمه المتستتتاو  القيمة. وستتتنن ح ومة خيبر بختونخوا أم تتتًا مانون العام ين من 

ق من معم ون من منتازلام وواجبتاتام والمشتتتتتتتتتتتتتتاكته التي  و التذ  محتدد حقو 2021منتازلام )الرهتامتة والحمتامتة( لعتات  
تواجاام. وتنظر ح ومة اإلم يم أم تتتًا في مشتتترول مانونح لحمامة المرأة ممطي تمطية شتتتام ة جميع جوانو الجرائم  

 التي تستادا المرأةو واإلبالل هن ت ك الجرائم ومقاضاة الجناة فيااو ف اًل هن حمامة ال حاما والشاود. 

ول مان إن،اذ القوانين الجنائية إن،اذًا فعاًب وتوفير العدالة السريعة ل حاما العنص الجنساني ه ا  -97
و جميع 2019نحو يراهي ابهتبارات الجنستانيةو وجان ال جنة الوطنية لرستم الستياستات الق تائيةو في هات 

بتوجياات ال جنة الوطنية    ي. وهمالً المحاكم الع يا اإلم يمية إلا إنشتتتتتاء محاكم مختصتتتتتة بق تتتتتاما العنص الجنستتتتتان 
مح مة في    27مح مة مختصتة بق تاما العنص الجنستاني في البنجابو و   36لرستم الستياستات الق تائيةو ُأنشتئن 

العاصتتتتمة إستتتتالت  ومح متان في إم يم ي ب وشتتتتستتتتتانو  واحدة ف مح مة في خيبر بختونخواو ومح مة   29الستتتتندو و 
موت،ًا   46م تتائيًا ل بن في م تتاما العنص الجنستتاني في البنجابو و ًا ، موت   36آباد. وباإلضتتافة إلا ذلكو ُهين  

موت،ًا م تتتتائيًا في خيبر بختونخواو وموتص واحد في ب وشتتتتستتتتتانو وموتص واحد في    32م تتتتائيًا في الستتتتندو و 
ًخرًا ه ا تدابير مماث ة.   إم يم العاصمة إسالت آباد. وين  مانون م افحة اب تصاب الذ  ُسن م

لجاود التي تبذلاا الح ومة في هذا الصتتدد أم تتًا تدخالت إدارية ومًستتستتية. فقد ُأنشتتئن وتشتتمه ا -98
و لتشتتتتتجيع النستتتتتاء  2021وحدة حمامة جنستتتتتانية في مركب خدمات الشتتتتترطة في إستتتتتالت آبادو في أمار/مايو  

ضتتتحاما التحرش الجنستتتي واب تصتتتاب والستتتخرة ه ا اإلبالل هن هذه الجرائم بح تتتور فري  مدرب تدريبًا  
 جيدًا من ضابطات الشرطةو والموت،ات القانونياتو والمعالجات الن،سياتو والعامالت في المجال الطبي.

ولتحستتتتتتتتتتتتتين اإلبالل هن الجرائمو ُأنشتتتتتتتتتتتتتئن خطوط مستتتتتتتتتتتتتاهدة في جميع أنحاء باكستتتتتتتتتتتتتتان. وفي  -99
نن مد  و كا2020م تو مساهدة تديره حصرًا شرطياتو وبح ول هات  186و أنشد إم يم البنجاب  2019 هات
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مراكب   3ًا في المائة من جميع مراكب الشرطة. وأنشدت شرطة البنجاب أم  32أنشئن م اتو مساهدة في  
شترطة نستائية في بهور وروالبند  وفيصته آباد لتيستير اإلبالل هن الجرائم المرتكبة ضتد المرأة حصترًا. وأنشتدت 

( لتوفير  1043ات،ي لمستتتتتتتتاهدة نستتتتتتتتاء البنجاب ) ال جنة المعنية بوضتتتتتتتتع المرأة في إم يم البنجاب أم تتتتتتتتًا الخم الا 
و ب ق هدد الشتتت اود الواردة هبر 2019التوجيس القانوني ل نستتتاء وتوهيتان وتستتتجيه الشتتت اود الرستتتمية. وفي هات 

و ُأط   خم  2021. وفي كانون الثاني/يناير  2020شتتتت ود في هات   567شتتتت اود مقابه   1308خم المستتتتاهدة  
 ب وشستان لتسجيه ش اود م امقة المرأة في المنبل وفي م ان العمه. هات،ي لمساهدة نساء 

وفي ب وشتتتتتستتتتتتانو أنشتتتتتج مجمع شتتتتتامه مخصتتتتت  ل تتتتتحاما الجرائم المرتكبة ضتتتتتد المرأةو ويوفر  -100
وال،ح  الطبيو  مستتتتتتتتتتتاهدة هات،ي ه ا مدار الستتتتتتتتتتتاهة واألستتتتتتتتتتتبولوالمجمع خدمات داخ ية تشتتتتتتتتتتتمه خم  
،ستي وابجتماهيو وخدمة اإلحالة إلا دور اإليواء الطويه األجهو وتوفير وابستتشتارات القانونيةو والدهم الن 

الحمامةو بموجو الستتياستتات المعمول بااو ل ناجيات من العنص الجنستتاني. وت قا مركب الحمامة النموذجيو 
.  2020شتتتتتتتتتتتتتت ود حتا هتتات    2684التتذ  أنشتتتتتتتتتتتتتتتدتتتس وزارة الرهتتامتتة ابجتمتتاقيتتة وبيتتن المتتال في البنجتتابو  

مركبًا من مراكب األزمات المخصتتتتتصتتتتتة ل مرأة والتابعة لمًستتتتتستتتتتة الشتتتتتايدة   12لا ذلكو يوجد وباإلضتتتتتافة إ
بينظير بوتو في باهاوالبورو وديرا  از  خانو وميانواليو وساهوالو وفيصه آبادو ومظ،ر  ارهو وخوشابو  

لبند   وروالبند و وبهورو وموتالن ستتتتتتتتتتتتتيالكوتو وفياار و ويجر  إنشتتتتتتتتتتتتتاء ثالثة مراكب إضتتتتتتتتتتتتتافية في روا
امرأة في ال،ترة ما بين  7 400و وجرانواب وفيصتتتتتتتتتتتتته آباد. ومد وفرت هذه المراكب ستتتتتتتتتتتتتبه الجبر لما هدده 

دور أمان جديدة لتوفير  5دور أمان في خيبر بختونخواو ويجر  إنشتتتتتتتتاء  8. وتوجد 2020و 2019 هامي
 خدمات إهادة التدهيه ل حاما العنص.

و  2022- 2021شتتتستتتتانو في خطتاا اإلنمائية الستتتنوية ل ستتتنة المالية  ونصتتتن إدارة تنمية المرأة في ب و  - 101
العديد من الخطم اإلنمائية مثه حاضتتنات ستتيدات األهمالو وأستتواق النستتاءو وبيوت النستتاء العامالت   ه ا 

إنشتتتاء ثالثة مراكب لألزمات ودور إيواء في مناط  مخت ،ةو كما مجر  ًا في هواصتتتم الب دمات. ويجر  حالي 
جراءات التشتتتتتتتتتتتتتتمي يتتة الموحتتدة لمراكب األزمتتات ودور اإليواء العتتام تتة لمواءمتاتتا مع جوهر أهتتداا تنقي  اإل

 التنمية المستدامة والممارسات ال،  ا األخرد.

امرأة ريفيتتة تتتدريبتتًا ه ا   40  180وفي إطتتار صتتتتتتتتتتتتتتنتتدوق البنجتتاب لتنميتتة الماتتاراتو ت قتتن زهتتاء   -102
وحتدة   78 872و وزهتن وزارة تنميتة الثروة الحيوانيتة واأللبتان في البنجتاب  2020- 2019الماتارات. وخالل ال،ترة  

دواجن ه ا النستتتتتتتتتتتتتتاء الريفيتات في جميع أنحتاء البنجتاب ودربتان ه ا تربيتة التدواجن. ومن خالل هيئتة التع يم  
  1  000طتالبتة من دورات تنميتة الماتارات إلا جتانتو إهتانتة بقيمتة    55  000التقني والتتدريتو المانيو استتتتتتتتتتتتتت،تادت  

باكستتتتتتتتتتانية شتتتتتتتتتاريًا. وتشتتتتتتتتتمه المبادرات األخرد التي اتخذتاا ح ومة البنجابو إنشتتتتتتتتتاء وحدة معنية   روبية 
بالوستتتتتتتتتتتتاطة وتهادة التدهيها وتنظيم حمالت توقيةو وتنشتتتتتتتتتتتتاء نظات تخبين مركب  ه ا اإلنترنن يوفر آلية  

 م الخدمات بسرهةو وتوفير المساهدة القانونية.رصد وي ،ه تقدم 

ه ا صتول ستياستة وطنية إلنااء العنص ضتد النستاء وال،تيات. ًا وتع ص وزارة حقوق اإلنستان حالي  -103
وتعمته الوزارة أم تتتتتتتتتتتتتتًا بتالتعتاون مع هيئتة األمم المتحتدة ل مرأة ومع جميع الجاتات المعنيتة في الب تدو بمتا في  

 ذلك ه ا مستود األماليم.

ولدد جميع األماليم تشتتتتريعات بشتتتتدن العنص األستتتتر . فقد صتتتتدر مانون العنص األستتتتر  )الحمامة   -104
و ومانون العنص األستتتتر  )الحمامة والومامة منس( في ب وشتتتتستتتتتان في  2013والومامة منس( في الستتتتند في هات 

ص األستتتتتتتتتتتتر  ضتتتتتتتتتتتتد  و ومانون العن 2016و ومانون حمامة المرأة من العنص في البنجاب في هات 2014هات 
. وبموجتو هتذه القوانينو ُأنشتتتتتتتتتتتتتتئتن آليتات 2021المرأة )الومتامتة والحمتامتة منتس( في خيبر بختونخوا في هتات  

مًستتتستتتية لحمامة المرأة من ستتتوء المعام ة. ولجان الحمامة المنشتتتدة ه ا مستتتتود المقاطعات م  ،ة ب تتتمان 
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ج الن،ستتتتتتتتتي وخدمات اإليواء. وه ا حصتتتتتتتتتول الناجيات من العنص ه ا خدمات المستتتتتتتتتاهدة القانونية والعال
 الصعيد ابتحاد و أُهد مشرول مانون مماثه وُهر  ه ا الجماية الوطنية.

وتقتدت كيتانتات ح وميتة و ير ح وميتة دورات تتدريبيتة ودورات توقيتة بشتتتتتتتتتتتتتتدن الق تتتتتتتتتتتتتتامتا والقوانين   -105
دورات تدريبية خاصتتتتتتتة   و في تقدمم2019الجنستتتتتتتانية. وبدأت لجنة القانون والعدالة في باكستتتتتتتتانو في هات 

بشتتتتتتتتدن الق تتتتتتتتاما الجنستتتتتتتتانية ل،ائدة الموت،ين الق تتتتتتتتائيين والمدهين العامين. وبدأت األكادممية الق تتتتتتتتائية 
ابتحادمة أم تتتتتتتتتتتًا في تن،يذ برنامي لتوقية الق تتتتتتتتتتتاة ه ا نطاق الب دو مع التركيب ه ا توهيتام بالق تتتتتتتتتتتاما 

ية دورات توقية ل،ائدة المدهين العامين وموت،ي و نظمن وزارة الموارد البشتتتتتتتر 2018الجنستتتتتتتانية. وفي هات  
ح قة همه لبناء القدراتو وُأذكي  12و ُنظمن  2021المحاكم بالقوانين الخاصتتتتتتتتة بالمرأة. وحتا تموز/يوليس  

 مدقيًا هامًا وموت،ًا من موت،ي المحاكم. 467وهي 

ماضتتتتتيًا وموت،ًا من  1  168ة برنامجًا تدريبيًا في البنجاب لتوقي  22وه ا مستتتتتتود األماليمو ُنظم  -106
ًون الجنستتتتتتتتتتانية في ال،ترة من هات   .  2019إلا هات    2016موت،ي المحاكم بالقوانين ذات الصتتتتتتتتتت ة بالشتتتتتتتتتت

دورات تدريبية شتتتتتتتتا بشتتتتتتتدن حقوق المرأةو وتعميم  ًا  وأجرت األكادممية الق تتتتتتتائية في خيبر بختونخوا أم تتتتتتت 
في الميرا . وأجرت األكتادمميتة الق تتتتتتتتتتتتتتتائيتة في    مراهتاة المنظور الجنستتتتتتتتتتتتتتتانيو وتم ين المرأةو وح  المرأة 

ب وشتستتان هددًا من الدورات لتدريو الق تاة والمدهين العامين والم،وضتين وم تاة التحقي  وضتباط التحقي  
والمحامين المستج ين حديثًا ه ا مواضتيع شتتا تشتمه نظات م تاء األحدا و وحقوق المرأة والط،هو وموانين 

 النساءو وحقوق الط،هو ومنع البواج المب ر.الميرا و وم افحة التحرش ب 

ومنتذ نقته صتتتتتتتتتتتتتتالحيتات م تافحتة زواج األط،تال إلا األمتاليمو اتختذت كته ح ومتة إم يميتة مبتادراتاتا  -107
و الذ  2013الخاصتتتة لتنقي  ستتتن البواج. وستتتنن ح ومة الستتتند مانون تقييد زواج األط،ال في الستتتند لعات 

 هامًا. وصتتتتتتتا ن ح ومتا ب وشتتتتتتتستتتتتتتتان وخيبر بختونخوا أم تتتتتتتاً  18مجرت زواج أ  شتتتتتتتخ  مقه همره هن  
مشتتتتتتتتتتترول مانون تقييد زواج األط،ال المب ر ومشتتتتتتتتتتترول مانون تقييد زواج األط،الو ال ذين محظران زواج أ  

مشتتتتتترول مانون مماثه مشتتتتتتدد العقوبات ًا هامًا. وامترحن ح ومة البنجاب أم تتتتتت  18شتتتتتتخ  مقه همره هن  
 هامًا. 18الم،روضة ه ا من تثبن إدانتام بالبواج من أط،ال تقه أهمارهم هن 

)التوصددددددددديددددات  حقوق   -د مشرثام ،  281-152، و 280- 152، و 279- 152الطفددددل 
 (284-152و ، 282- 152و 

اتخذت ح ومة باكستتتتتتتان هددًا من المبادرات التشتتتتتترياية والستتتتتتياستتتتتتية واإلدارية الرامية إلا حمامة   -108
ه في  لرصتد حالة حقوق الط، 2020حقوق الط،ه وتعبيبها. وُأنشتئن ال جنة الوطنية لحقوق الط،ه في هات 

. 2021 باكستتتتتتتان واتخاذ التدابير العقابية الالزمة لجبر تظ مات ال تتتتتتحاما. وُأنشتتتتتتج معاد حمامة الط،ه في هات 
 ط،اًل.   127وُهين مديري هات ل معادو كما ُهين مج س استشار  لحمامة الط،ه. وُأنقذ المعادو منذ بدء تشمي سو 

الذ  ين  ه ا  2018و أصتتتتتدرت باكستتتتتتان مانون نظات م تتتتتاء األحدا  لعات 2018وفي هات  -109
البن في الق تاما من خالل التدابير البدي ة لالحتجاز وتهادة إدماج األط،ال الجانحين في المجتمع. وهالوة 

ن مانون زينو لإلنذار وابستتتتتتتتتجابة والتعافي لعات    لإلنذار بحابت األط،ال الم،قودين  2020ه ا ذلكو ستتتتتتتتُ
والمخطوفين والعثور ه يام. وبموجو هذا القانونو أنشتتتتتتتئن وكالة زينو لإلنذار وابستتتتتتتتجابة والعافي وهين  

 مديرها العاتو وُأذكي وهي ضباط مراكب الشرطة بدح ات هذا القانون.

ولوضتتتتتتع حد لعمه األط،الو ُتجرد دراستتتتتتة استتتتتتتقصتتتتتتائية وطنية هن همه األط،ال لالستتتتتتترشتتتتتتاد  -110
الستتتتياستتتتات وتعديه القوانين ذات الصتتتت ة بعمه األط،ال. وهالوة ه ا ذلكو ُحظر همه بنتائجاا في وضتتتتع 
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األط،ال ه ا المستتتتتتتود ابتحاد  وه ا مستتتتتتتود المقاطعاتو حيث ستتتتتتنن الح ومة ابتحادمة وكه ح ومة  
 إم يمية موانين ذات ص ة تحظر تشميه األط،ال في أماكن العمه.

ًون الشتتتتباب في  2018و ُأنشتتتتئنو في هات وفيما يتع   بمعالجة بطالة الشتتتتباب -111 و وحدة معنية بشتتتت
م تو رئيس الوزراءو وأجرت الوحدة هددًا من المشتتتتتتاورات ل،ام المشتتتتتتاكه التي تواجس الشتتتتتتباب. وبناء ه ا 
ع إطار وطني لتنمية الشتتتتتتتتباب يركب ه ا تع يم الشتتتتتتتتباب وتوتي،ام وتشتتتتتتتتراكام في   ت ك المشتتتتتتتتاوراتو ُوضتتتتتتتتت

مم برنامالمجتمع. واستتنادًا إلا ذل ( بدهمح من هددح من 2023-2019)ل ،ترة   ،شتباب ناج ،  يك اإلطارو صتُ
وكتابت األمم المتحتدة. وركب البرنتامي ه ا التعتاون بين الح ومتة ابتحتادمتة وح ومتات األمتاليم في مراهتاة  

صتتتتحة  احتياجات الشتتتتباب المامشتتتتينو والتم ين ابمتصتتتتاد و والمشتتتتاركة المدنيةو والحمامة ابجتماقيةو وال
 والرفاهيةو واإلصالحات المًسسية التي تركب ه ا الشباب.

 (286-152و 285-152األشخال ذوو اإلماقة )التوصيتان  -تاسع مشر

ستتتتتتنن الح ومة تشتتتتتتريعات ووضتتتتتتعن ستتتتتتياستتتتتتات جديدة لتعبيب تم ين األشتتتتتتخا  ذو  اإلهامة.   -112
ية بمعالجة المستتتتتتتتتائه المتع قة وباإلضتتتتتتتتتافة إلا ذلكو توجد في بين المال الباكستتتتتتتتتتاني وحدة خاصتتتتتتتتتة معن 

باألشتتتتتخا  ذو  اإلهامة ه ا ستتتتتبيه األولوية. ويقدت بين المال الباكستتتتتتاني الدهم المالي الالزت ل تتتتتمان 
إم انية وصتتتتتتتول األشتتتتتتتخا  ذو  اإلهامة من خالل توفير األطراا ابصتتتتتتتطناقيةو والمعينات الستتتتتتتمايةو  

تك،ه المطبعة الوطنية بطريقة برا  التابعة ل مركب والكراستتي المتحركةو والعصتتي البي تتاءو وما إلا ذلك. و 
 برا .   الوطني لتع يم ذو  ابحتياجات الخاصة من ذو  اإلهامة البصرية في إسالت آباد توفير الكتو بطريقة 

بتدابير   وُأنشتئن ال جنة الوطنية المعنية بتن،يذ ات،ااية حقوق األشتخا  ذو  اإلهامةو التي ستتوصتي  -113
الدولية آلية  ستتتياستتتاتية ومانونية وتدارية لحمامة حقوق األشتتتخا  ذو  اإلهامة بموجو الدستتتتور وابت،اايات 

ولتحستتين التنستتي  بين أصتتحاب المصتت حة ه ا المستتتود ابتحاد  وه ا مستتتود األماليم. ويجر  تخصتتي   
لمشتتتتتتاركة في العم يات حصتتتتتتة من الوتائص لألشتتتتتتخا  ذو  اإلهامةو كما مجر  اتخاذ تدابير لتم ينام من ا 

الستتتتياستتتتية وفي صتتتتنع القرار. وأط قن ال جنة ابنتخابية الباكستتتتتانية حم ة توقية بشتتتتدن مرف  ابمترال البريد   
المخصتتتتتتتتتتت  لألشتتتتتتتتتتتخا  ذو  اإلهامةو ونظمن ال جنة ابنتخابية دورات لتدريو األشتتتتتتتتتتتخا  ذو  اإلهامة  

 سبيه األولوية ضمانًا لمشاركتام في ابنتخابات.  و يرهم من ال،ئات المست ع،ة ه ا اإلدبء بدصواتام ه ا 

ونشتتتتتتتتتتتتتترت المديرية العامة لتع يم ذو  ابحتياجات الخاصتتتتتتتتتتتتتتة دليه معايير التصتتتتتتتتتتتتتتميم والمبادئ  -114
التوجياية ل تستتتتتايالت الخاصتتتتتة باألشتتتتتخا  ذو  اإلهامة ومدونة التستتتتتايالت الخاصتتتتتة باألشتتتتتخا  ذو  

بيئة خالية من الحواجب لألشتتتتتتتتخا  ذو  اإلهامةو ووزهن    بادا تايئة  2006اإلهامة في باكستتتتتتتتتان لعات  
ت ك المنشتورات ه ا جميع الوزارات المعنية. وأه نن العاصتمة ابتحادمة وهواصتم األماليم باهتبارها صتدمقة  
لذو  ابحتياجات الخاصتتتتتتةو إذ توجد مراف  مخصتتتتتتصتتتتتتة لألشتتتتتتخا  ذو  اإلهامة في كه محطة حافالت  

ات النقه بالحافالتو كما توجد روافع ومصتتتتتتتتتتتاهد وكراستتتتتتتتتتتي وأستتتتتتتتتتتط  مائ ة تابعة ل دائرة الح تتتتتتتتتتترية لخدم
 مخصصة لألشخا  ذو  اإلهامة في الم اتو الح ومية.

و نظمن وزارة حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتان ح قات همه لبناء مدرات لح ومات 2019وفي منتصتتتتتتتتتتتتتص هات  -115
موت،ي الوزارات المعنية بتن،يذ جامو وكشتتمير( لبناء مدرات   - بالتستتتان وآزاد - األماليم والمناط  )ج جين

 ات،ااية حقوق األشخا  ذو  اإلهامة والقوانين ذات الص ةو وكذلك لمتابعة اإلجراءات المط وبة.
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 المستقبل والتود ات  

تظه باكستان م تبمة ب مان إهمال الحقوق المدنية والسياسية وابمتصادمة وابجتماقية والثقافية  -116
ا فياا الح  في التنميةو وتمتعام باا. وينم التعاون المستتتتتمر مع آلية ابستتتتتعرا   األستتتتاستتتتية لمواطنيااو بم

بتوصتتيات ابستتتعرا  الدور  الشتتامه هن التبات باكستتتان   الدور  الشتتامه وتجراءات المتابعة المتخذة همالً 
اةو احترات  بالتعاون مع مج س حقوق اإلنستتان وآلياتس. وستتتواصتته باكستتتانو بوصتت،اا دممقراطية م،عمة بالحي 

الحريات األستتتاستتتيةو بما في ذلك ت بية احتياجات الستتت ان وتايئة بيئة تم نام من مواصتتت ة ممارستتتة حقومام  
في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمايات. وتقدر باكستتتتان دور وستتتائه اإلهالت الحرة والق تتتاء المستتتتقه  

 حمايتاا.و نسان ل جميعو وتعبيبها  والمجتمع المدني النابض بالحياة في الناو  باحترات حقوق اإل

وتبذل الح ومة كه جاد مم ن لستتتتتتتن القوانين ذات الصتتتتتتت ة وتطبي  الستتتتتتتياستتتتتتتات واتخاذ التدابير  -117
اإلدارية الالزمة لتن،يذها ب،عالية. وُتن،ذ ح ومة باكستتتتتان توصتتتتيات ابستتتتتعرا  الدور  الشتتتتامه ه ا الر م  

 بمة بمواص ة تحسين حالة حقوق اإلنسان في الب د.من محدودمة القدرات وم ة المواردو وهي م ت 

وستتواصته باكستتانو اهترافًا مناا بالطابع المترابم لحقوق اإلنستانو اتخاذ تدابير تشترياية وتدارية  -118
لالرتقاء بمستتتتتتتتتتود مايشتتتتتتتتتة الستتتتتتتتت انو بما مشتتتتتتتتتمه حمايتام من األزمات المالية العالمية ومن تمير المناو 

ًخرًا من أحدا  ناجمة هن المناو فقد من جرائاا   والكوار  الطبياية. وفي خ تتتتتتتتم ما شتتتتتتتتادتس باكستتتتتتتتتان م
ماليين الستتت ان ستتتبه قيشتتتام ورا  ضتتتحيتاا آبا األشتتتخا و تتخذ الح ومةو بدهم من المجتمع الدوليو 

 ما ي بت من تدابير لتوفير اإل اثة واإلنعاش ل جميعو وب سيما ل مامشين والمست ع،ين.
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