
 

GE.22-25922 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن باكستان   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
جهة من  43. وهو ملخص لورقات المعلومات المقدمة من  (1)ساااااتعراض الساااااا  الدوري الشااااااما ونتا   اال
إلى االساااتعراض الدوري الشااااما، ويرشد في شاااتاي موج  اقحددًا بال د ا قةاااى   (2)الجهات صااااحبة المةااال ة

ر  لعدد الكلمات. ويتضامن فرعًا مساتقاًل مترساًا لمسااهمة الم ساساة الوحنوة ل قوق اإلنساان المعتمدة في إحا 
 التقحد الكاما بمبادئ باريس.

المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسة الوحنية لحقوق اإلنسسسسان المعتمدة  ي  حار   -ثانياا  
 التقيد الكامل بمبادئ باريس

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان (3)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

كررت منظمة العفو الدولوة اوصاوااها الةاادرة عن االساتعرا اات الثاللة الساابقة بالتةادي  على   -2
.  ( 4) االافاقوة الدولوة ل ماية جموع ا شاااااااااااااخاا من االوتفاا القساااااااااااااري ويدماجها في التشاااااااااااااريعات الوحنوة

مت  .20و 9في الورقتحن المشتركتحن  (5)اوصوات مماللة وقدّش

الدولوة باكسااااااااااتان بفن اةاااااااااابا حرفًا في االافاقوة الدولوة ل ماية جموع  وأوصاااااااااات م تمة العد    -3
ا شااااااخاا من االوتفاا القسااااااري، واالافاقوة الدولوة ل ماية حقوق جموع العما  المهاجرين وأفراد أسااااااره ،  

  

 اةدر هذه الولوقة من دون ا رير رسمي. *
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،  ونظام روما ا سااااااساااااي للم تمة الجنا وة الدولوة، والبرواوكو  االوتواري الافاقوة مناهضاااااة التعذي 
 .(6)واوكو  االوتواري الثاني المل   بالعهد الدولي الخاا بال قوق المدنوة والسواسوةوالبر 

 . ( 7) باكستان على اقدي  اقريرها الدوري المتفور إلى لجنة حقوق الطفا   14وشجعت الورقة المشتركة   - 4

 اإلحار الوحني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلحار الدستوري والتشريعي -1 

  295عدة القانونوة والتساااااااااااوية بنلااا قوانحن التجديا ال الوة )المواد من أوصاااااااااااى مرك  المساااااااااااا -5
من قانون العقوبات الباكستاني( واالستعا ة عنها بفحتام اتف  مع الدستور الباكستاني وصتوك   298 إلى

 .(8)القانون الدولي ل قوق اإلنسان التي اعد باكستان حرفًا فحها

 ة العامةاإلحار المؤسسي وتدابير السياس -2 

 تعححن رؤسااااا ومو في الم ساااساااات الوحنوة ل قوق اإلنساااان وفقًا    10نةااا ت الورقة المشاااتركة   -6
 .(9)لمبادئ باريس

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعدم التمحح    

شاااااااددت م ساااااااساااااااة ال قوق الرقموة على  ااااااارورة اطوير القوانحن وا لوات لضااااااامان عدم التمحح    -7
  الذكاا االصااااطناعي واكنولوجوات التعرى على الوج    وال ماية من إسااااااة اسااااتخدام التكنولوجوات الناشاااا ة )مثا 

 وما إلى ذلك( لتةااااااانوا المواحنحن في ا ماكن العامة على أسااااااااا العرق وا صاااااااا اإللني والهوية الجنساااااااانوة 
 .(10)والطبقة واإلعاقة والجنسوة والمهنة والدين

وكاالت االساتخبارات  و ع  ( م ساساات الدولة و " هاكبان " وأوصاى مجلس حقوق اإلنساان في بالوشاساتان )  - 8
 .(11)حد للتةنوا العنةري للطالب ويحالق سراح جموع الطالب المختفحن وعر ه  على الم اك  القانونوة

من الدسااتور لالعتراى رسااموًا بالمحا    27إلى    25 تعديا المواد من  2وأوصاات الورقة المشااتركة   -9
الجنساوة كفساس مشامولة بال ماية ي ظر التمحح     الجنساي والهوية الجنساانوة والتعبحر الجنسااني والخةاا ص

ّن قانون شااااما لمتاف ة التمحح  ي ظر التمحح  القا   على ا ساااس المشااامولة بال ماية،   على أسااااساااها، وسااا 
في ذلك حالة المحا الجنسااااي والهوية الجنسااااانوة والتعبحر الجنساااااني والخةااااا ص الجنسااااوة، في سااااواق   بما

والرعاية الةااااا وة والتعلو  في جموع ا ماكن العامة والخاصاااااة، ويوفر  ال ةاااااو  على الخدمات والتو وا  
آلوات انتةااااى فعالة. وذلك أيضاااًا لضااامان حةاااو  المثلوات والمثلححن وم دوجي المحا الجنساااي وماايري  
الهوية الجنساااانوة وحاملي صااافات الجنساااحن الذين يعانون من ساااوا المعاملة، وبخاصاااة القةااار منه ، على  

 .(12)دور اإليواا ب رية وعلى قدم المساواة ودون امحح   ح  الوصو  إلى

 إنشاااا مرك  حماية و وةوة واحد على ا قا لماايري الهوية الجنسااانوة،   2كما حلبت الورقة المشااتركة   -10
وا ادياد القادر الكاافي من  2025على الن و المنةااااااااااااااوا علوا  في القاانون، في كاا مقااحعاة ب لو  عاام  

وارد واإلجرااات التشاااااحلوة الموحدة  وما يتعل   توفحر الدع  والمساااااعدة القانونوة  مخةااااةااااات المح انوة والم
 .(13)في الك المراك  
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)الخط ا مامي: الم ساساة الدولوة ل ماية المدافعحن عن   "فرونت الين ديفندرز "وصارحت منظمة   -11
اواة في ال قوق وال ماية  حقوق اإلنسااااااان( بضاااااارورة إلااا اجري  العالقات الجنسااااااوة المثلوة و اااااامان المساااااا

لمجتمع المثلوات والمثلححن وم دوجي المحا الجنساااااااي وماايري الهوية الجنساااااااانوة وأحرار الهوية الجنساااااااانوة  
وأفراد الف ات الجنسانوة ا ورى والت قح  في جموع أشتا  االعتداا على أعضاا ذلك المجتمع  هدى اقدي   

 .(14)ة ل قوق اإلنسانالجناة إلى العدالة وفقًا للمعايحر الدولو

 ح  الفرد في ال واة وال رية وا مان على شخة  وعدم التعرض للتعذي   

أن  يج  على دولة باكسااااتان أن ا ترم ال قوق ا ساااااسااااوة للمواحنحن   9أ رزت الورقة المشااااتركة   -12
وفقًا    في المعاملة   على الن و المنةوا علو  في دستور باكستان، بما في ذلك ال   في ال واة وال رية، وال   

للقانون، وال   في التمتع بالضمانات الدستورية  وما يتعل  باالحتجاز والتعذي ، وال   في م اكمة عادلة  
 .(15)وفي اإلجرااات القانونوة الواجبة

بنلااا عقوبة اإلعدام واسااتعراض ممارسااات جمع ا دلة التي اتبعها  1وأوصاات الورقة المشااتركة   -13
القانون وانقو ها،  هدى مواامتها مع أفضاااااا الممارساااااات، بما في ذلك اساااااتخدام التكنولوجوا  وكاالت إنفاذ  

 .(16)ال ديثة

وحلبت الشاااااابتة المعنوة بمتعاحي المخدرات في باكسااااااتان إلااا عقوبة اإلعدام على جموع جرا     -14
1997المخدرات المطبقة بموج  قانون مراقبة المخدرات لعام 

(17). 

 ولي اإلنسانيالقانون الد  

  حثت ال ملة الدولوة للقضاااااا على ا ساااال ة النووية باكسااااتان على ااخاذ وطوات لمتابعة ن   الساااالح  -15
 .(18)النووي والتوقوع على معاهدة حظر ا سل ة النووية والتةدي  علحها وانفحذها

 حقوق اإلنسان ومتاف ة اإلرهاب   

لضاااامان عدم اقححده    1997ن متاف ة اإلرهاب لعام  نةااااا ا الد الدفا  عن ال رية  تعديا قانو  -16
 .(19)دون مبرر لممارسة حقوق اإلنسان وال ريات ا ساسوة، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد

ألد من قا مة الجرا   المدرجة  -298ألد و-295وأوصاات منظمة العفو الدولوة ب ذى الماداحن   -17
1997بموج  قانون متاف ة اإلرهاب لعام 

(20). 

وقد اسااتخدام اشااريعات متاف ة اإلرهاب العتقا  واحتجاز ومقا اااة    5وحلبت الورقة المشااتركة   -18
 .(21)المدافعحن عن حقوق اإلنسان والناشطحن بسب  ممارسته  السلموة ل قوقه 

إلى ال تومة  ااامان حماية المدافعحن عن حقوق اإلنساااان   "فرونت الين ديفندرز "وحلبت منظمة  -19
  طهاد القانوني انتقامًا من عمله  في مجا  حقوق اإلنساااااان، ال ساااااوما بموج  قوانحن متاف ة اإلرهاب من اال ااااا

 .(22)والتشريعات الجنا وة

 إقامة العد ، بما في ذلك مسفلة اإلفالت من العقاب، وسوادة القانون   

ن  تفكحد الت امها  نةاا مشارو  االساتعراض الدوري الشااما التابع لجامعة مدينة  حرمحناهام باكساتا -20
من أهداى التنموة المسااتدامة بشاافن الوصااو  إلى العدالة والم سااسااات القوية من وال  دعمها   16بالهدى  

 .(23)للتةويت المقبا على قرار الجمعوة العامة لألم  المت دة بشفن الوقد االوتواري الستخدام عقوبة اإلعدام 

لتشااريعات المتعلقة بالعند الجنساااني انفحذًا فعااًل،  بضاامان انفحذ ا  "هحومن رايتس وواش"وأوصاات   -21
 .(24)بما في ذلك العند ا سري واالعتدااات باستخدام ا حماض، ومقا اة المس ولحن عن الك الجرا  
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باكساااتان على  ااامان افدي  أفراد الشااارحة المتورححن في التعذي     "هحومن رايتس وواش"وحثت  -22
عن رابه ، أو مقا ااه  حس  االقتضاا، والت قح  بةورة مستقلة في كا أو سوا المعاملة، باض النظر  

 .(25)حالة وفاة ألناا االحتجاز 

وأوصاااااات اللجنة الوحنوة ل قوق اإلنسااااااان  و ااااااع وطة عما إلااحة إعادة التفهحا الكافي لن الا   -23
 .(26)قلوة على حد سوااالسجون، بما يشما اوفحر العالج لمن يعانون من مشاكا اتعل  بالة ة البدنوة والع

على اعتبار االوتفاا القسااري جريمة متمح ة ومسااتقلة بموج  القانون    9وشااددت الورقة المشااتركة   -24
 .(27)الم لي/الوحني وعلى  رورة إنهاا جموع أشتا  اإلفالت من العقاب في التعاما مع هذه الجريمة

عن جموع ا شاااااااخاا المختفحن قسااااااارًا   وأوصااااااات منظمة العفو الدولوة باكساااااااتان باإلفراج الفوري  -25
  عر اااااااااه  فورًا على قاض في م تمة مدنوة للبت في قانونوة القبض علحه  أو احتجازه ، وما إذا كان ينباي أو 

  اإلفراج عنه ؛ والقوام، على الن و الموصاااى ب  ساااابقًا، بنجراا ا قح  مساااتقا في جموع حاالت االوتفاا القساااري 
 .(28)  في مس ولحته ، وهو ما قبلت باكستان فعل  في االستعراض السا  المشتب  فحها وم اسبة المشتب

 على إجراا ا قح  م ايد وسااااااريع وشاااااااما في عملوات القتا  " فرونت الين ديفندرز " وشااااااجعت منظمة  -26
واالوتفاا القساااااااري والتعذي  التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق اإلنساااااااان، وذلك باوة اقدي  الجناة إلى  

 .(29)ة وفقًا للمعايحر الدولوة ل قوق اإلنسانالعدال

بننشااااااا آلوة للطعن أو اإل الف لكشاااااد القضااااااة وأفراد الشااااارحة   13ونةااااا ت الورقة المشاااااتركة   -27
والمعاهد الدينوة ورجا  الدين المساالمحن والجهات الفاعلة الرسااموة التي امح   ااد ا قلوات الدينوة أو انتهك 

 .(30)حقوقها أو ال اقوم ب مايتها

إصاااااالح القوانحن الجنا وة ويجرااات اإل الف وآلوات إقامة العد  التي   2وحلبت الورقة المشاااااتركة   -28
اتةاادى للعند الجنسااي والجنساااني )مثا وحدات حماية المرأة والطفا، وواليا الجرا   الجنسااانوة، والم اك   

نسااي والهوية الجنسااانوة والتعبحر المعنوة بالعند الجنساااني( لالعتراى صااراحة بالعند القا   على المحا الج
الجنساااااني والخةااااا ص الجنسااااوة ودمج  في واليتها من وال  اعديا القوانحن ال اكمة ذات الةاااالة واعديا  

وقوانحن العند ا سري اإلقلوموة لوشما نطاقها    2021قانون متاف ة االغتةاب )الت قح  والم اكمة( لعام  
جراا ا قح  وم اكمة شااملحن ومختةاحن في الوقت المناسا  في ماايري الهوية الجنساانوة. وحلبت أيضاًا إ

 .(31)حاالت العند الجنسي والجنساني

بتفالة ا ااطال  الساالطة القضااا وة في باكسااتان والم امحن، الذين    21وأوصاات الورقة المشااتركة   -29
لتدوا  يعملون بةاااااافة مسااااااتقلة أو في إحار مجلس الم امحن الباكسااااااتاني، بعمله  على ن و مسااااااتقا عن ا

 .(32)والتفلحر الخارجححن

 ال رّيات ا ساسوة وال   في المشاركة في ال واة العامة وال واة السواسوة  

أوصاااااى الت الد الدولي للدفا  عن ال رية بضااااامان احترام حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبحر   -30
  أ من قانون العقوبات - 153اعديا المادة  احترامًا كاماًل، وفقًا اللت امات باكساااااااااااتان في مجا  حقوق اإلنساااااااااااان، و 

 .(33)لمواامتها مع القانون الدولي والمعايحر التي ا ت  حرية التعبحر 

وحلبت شاابتة العلماا في وطر االمتنا  عن اسااتخدام القوة واالعتقاالت والسااجن وعقوبة اإلعدام   -31
 .(34)رية التجمع وال رية ا كاديموة في سواق ممارسة الطالب والباحثحن دون عند حقه  في حرية التعبحر وح 
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وحا  المرك  ا وروبي للقاانون والعادالاة ال توماة على اوفحر اإلجرااات القاانونواة الواجباة وحمااياة  -32
.  ال قوق ا ساااااااسااااااوة، بما في ذلك ال واة وال رية، للجموع، وال سااااااوما للف ات القا لة للتفلر مثا النساااااااا وا قلوات 

 .(35)ل تومة باكستان أن اتخذ ادا حر لوقد إسااة استخدام قوانحن التجدياوعالوة على ذلك، ال  د 

،  6ونةااا ت منظمة العفو الدولوة  تعديا قانون حماية الةااا فححن واإلعالمححن، وال ساااوما المادة   -33
لتجن  الةااواغات الفضاافا ااة والاامضااة التي افتقر إلى الو ااوح القانوني، والتي يمتن اسااتخدامها لتقححد  

 .(36)في حرية التعبحر  دون وج  ح  ال  

وشااددت م سااسااة ال قوق الرقموة على  اارورة انفحذ  اامانات ل ماية ح  الةاا فححن والمدافعحن   -34
عن حقوق اإلنسان في التعبحر على منةات اإلنترنت ووارجها، وال سوما حقه  في الت دث  لهجة انتقادية  

 .(37)عن الشخةوات والم سسات العامة

على إنشاااااا لجان مسااااتقلة ل ماية الةاااا فححن والعاملحن في مجا  اإلعالم    7لورقة المشااااتركة وحثت ا  -35
بموج    دون إبطاا للتةاااااادي لنفالت من العقاب على الجرا   المراكبة  ااااااد الةاااااا فححن على الن و المطلوب 

ند ل ماية  2021مشاااارو  قانون حماية الةاااا فححن واإلعالمححن لعام   الةاااا فححن  ، ومشاااارو  قانون إقلو  السااااش
، وينشاااااااااااااا واع ي  آلوات اكفا سااااااااااااالمة الةاااااااااااا فححن،  2021وغحره  من العاملحن في مجا  اإلعالم لعام  

 .(38)فحه  الة ةوات والمنتمحن إلى ا قلوات بمن

بنزالة جموع القحود التي ال مبرر لها المفرو ااااة على قدرة منظمات   5وأوصاااات الورقة المشااااتركة   -36
ر المجتمع المدني على القي ا لتمويا الدولي والم لي بما يتماشااااى مع أفضااااا الممارسااااات التي حددها مقرّش

ا م  المت دة الخاا المعني بال   في حرية التجمع السااالمي وال   في حرية اكوين جمعوات، وبضااامان  
  مضاااايقة قدرة المدافعحن عن حقوق اإلنساااان على القوام بفنشاااطته  المشاااروعة دون ووى أو عوا   أو عرقلة أو 

 .(39)انونوة ويدارية ال مبرر لها، مثا القحود على السفر بموج  قا مة مراقبة الخروجق

وشااجعت منظمة التضااامن المسااو ي حو  العال  على حذى الم توى الديني من المواد الدراسااوة   -37
  ساابة المساا ولحن غحر الدينوة، وفقًا للتعلومات الةااادرة عن لجنة الرجا الواحد التابعة للم تمة العلوا، و اامان م ا 

 .(40)ال تومححن الذين يروجون للعناصر المتطرفة أو يت الفون معها

 ال   في الخةوصوة  

أوصااااات م ساااااساااااة ال قوق الرقموة  تشاااااتحا هح ة رقا وة اتمثا في لجنة مساااااتقلة ل ماية البوانات   -38
مواحنحن  واتمتع بساااااالطات مو ااااااواوة لم اساااااابة الهح ات الخاصااااااة والعامة على انتهاكات وةااااااوصااااااوة ال

 .(41) وانااه  وأمن

 ال   في ال واج وال واة ا سرية  

أوصااى مرك  المساااعدة القانونوة والتسااوية بمراجعة قانون اقححد زواج ا حفا  لت ديد الساان الدنوا   -39
سااانة، باض النظر عن الهوية الجنساااانوة للشاااخص، في جموع أن اا باكساااتان وزيادة متانة   18لل واج في 
يوفرها القانون كحال اتمتن الم اك  من اسااااااتخدام قوانحن الشااااااريعة اإلسااااااالموة للسااااااماح   واج    ال ماية التي

 .(42)ا حفا  وال واج القسري 

 ال   في العما وفي  روى عما عادلة وموااوة  

كررت الم تمة ا وروبوة للعدالة االنتقالوة افكحدها على  ااارورة ا اااطال  ال تومة بننفاذ قانون   -40
 .(43)ة لوقد آفة السخرة. فهذا القانون مدون، لكن ال تومة ال امتلك آلوات إلنفاذهعما السخر 



A/HRC/WG.6/42/PAK/3 

GE.22-25922 6 

باكساااتان على و اااع وطة شااااملة لتطوير حقوق اإلنساااان، اتضااامن  11وحثت الورقة المشاااتركة   -41
 .(44)انفحذ جموع حقوق اإلنسان وحقوق العما انفحذًا فعاًل للفالححن والعما  وعما  السخرة في مجا  ال راعة

ًا  المعنوة با قلوات على  ااارورة أن اضاااع ال تومة اشاااريع   "ماينوريتي كونساااحرن "وشاااددت منظمة   -42
 .(45)ل ماية عامالت المناز  واهح ة  ح ة عما آمنة لعما  الةرى الة ي

 ال   في مستوى معوشي ال    

مشاااااردين وساااااتان  أشاااااارت الشااااابتة المعنوة بمتعاحي المخدرات في باكساااااتان إلى قا لوة اعرض ال -43
الشاااوار  الذين يتعاحون المخدرات لالاجار غحر المشااارو  با عضااااا، وحالبت  توفحر الضااامان االجتماعي  

 .(46)وال ماية له 

 ال   في الة ة  

على  اااارورة ا قح  االنسااااجام والتوازن  حن لماني ركا   يقوم علحها    6شااااددت الورقة المشااااتركة   -44
خدمات في مجا  الةااا ة، وامويا الةااا ة، والموارد البشااارية للةااا ة،  هوتا قطا  الةااا ة، وهي اقدي  ال

وال وكمة، ونظام المعلومات المتعلقة بالةاااااااا ة، والروابط المشااااااااتركة  حن القطاعات، وا دوية والتكنولوجوا  
 .(47)ا ساسوة، والمس ولوات في مجا  الة ة العالموة

ت والمعدات الالزمة لمراك  الةاااااا ة في جموع   توفحر القا الت الم هال   4وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة   -45
 .(48)المناح  الريةوة النا وة في البلد، من أجا اقدي  أفضا مستوى ممتن من النةا والرعاية قبا الوالدة

بننشااا مراك  ودمات صا وة مرااوة للشاباب في جموع أن اا البلد   17وأوصات الورقة المشاتركة   -46
العامة والخاصاة فقط،  ا أيضاًا داوا الم ساساات التعلوموة والمجمعات    ال داوا مباني المراف  الةا وة -

الريا اااااوة والمراك  والمالع  المجتمعوة، حتى يتسااااانى للم يد من الشاااااباب الوصاااااو  إلى المراف  وزياراها  
 .(49)والتماا الخدمات والمعلومات والمشورة

لى المهارات ال وااوة موجهة للشاااباب،  إدراج  رام  اثقوةوة قا مة ع 18واقترحت الورقة المشاااتركة   -47
لمنع اإلصابة بفحروا نقص المناعة البشرية  وما  حنه ، و مان استفادة جموع الشباب من ووارات الوقاية  

 .(50)من فحروا نقص المناعة البشرية وزيادة فرا حةوله  علحها

 ال   في التعلو   

وص الموارد الالزمة لضااامان الجودة  (  تخةاااBroken Chalk)  " روكن اشاااوك"أوصااات منظمة   -48
العالوة في التعلو  العام ويمتانوة الوصااااو  إلو  وانظو  المدارا الخاصااااة ورصاااادها للتةاااادي لعدم المساااااواة  

 .(51)في نظام التعلو  من وال   ناا المدارا واوفحر اإلمدادات وادري  المعلمحن

  المعلمحن الساا   لاللت اق بالخدمة على  وشاددت أيضاًا على ال اجة إلى اع ي  قدرة م ساساات ادري  -49
اوفحر التعلو  الجحاد في مجاا  م و ا مواة في المادارا اال تادا واة وا وياد المعلمحن في كلواات التربواة والجاامعاات  

 . ( 52) الذين ل  يلت قوا بالخدمة بعد بالمهارات الالزمة لتقدي  اعلو  جحد لم و ا موة في المدارا اال تدا وة
وشاجعت المنظمة على و اع اساترااوجوة شااملة  هدى ا ساحن المواه والةارى الةا ي والنظافة   -50

الةاااااا وة في المدارا، اشااااااما أنشااااااطة إلذكاا الوعي العام ورصااااااد انفحذ المعايحر الوحنوة المتعلقة بمراف   
 .(53)المواه والةرى الة ي، و مان اخةوص موارد كا وة لتنفحذ االسترااوجوة

بما في ذلك نقص   -عن أن الهواكا ا ساسوة لجموع المدارا العامة    6الورقة المشتركة    وأ لات -51
مدرساة من المدارا العامة    100  000ب اجة إلى ا ساحن جذري ويتعحن القوام على الفور  بناا  -المراف   

  النا وة والمناح    على ا قا. وينباي  اااااااامان اوفحر الكت  وا حذية وال ي المدرسااااااااي مجانًا في المناح  الريةوة 
 .(54)إلى جان  المدارا الخحرية التي اتبع نظام المدارا العامة ااباعًا كامالً  -البعحدة المتخلفة النمو 
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 التنموة والبح ة وا عما  التجارية وحقوق اإلنسان  

اا  بنجراا اقحومات شاااااملة لأللر البح ي للمشاااااريع اإلنما وة ووقد  ن  19أوصاااات الورقة المشااااتركة  -52
 .(55)المشاريع الضخمة في البح ات الهشة التي قد اضر بالتنو  البحولوجي وستان المناح 

وشجعت أيضًا على اخةوص ا موا  اإلنما وة التي القتها لمشاريع الهواكا ا ساسوة وا را ي   -53
كسااااحنات  باوة اوفحر شاااابتات م ساااانة للمواه والري بمواه الةاااارى الةاااا ي من شاااافنها أال اسااااما  تدف  الت

 .(56)النفايات الضارة إلى المواه الجو وة الطبوعوة الم وطة بالمشاريع اإلنما وة أو

  ال تومة بمسااااعدة وزارة حقوق اإلنساااان في انفحذ وطة العما الوحنوة   20ونةااا ت الورقة المشاااتركة   -54
 .(57)ويصدار اشريعات إل فاا الطابع الم سسي على المبادئ الواردة في الخطة

 أشخاص محددين أو  ئات محددة حقوق  -2 

 النساا  

حثت منظمة الدفا  عن  اا ايا العند باكسااتان على  ذ  قدر أوسااع من الجهود ل ماية النساااا   -55
 .(58)"جرا   الشرى"من العند، بما يشما إجراا الم يد من المالحقات القضا وة من جان  الدولة بشفن 

انفحذ قوانحن على وج  الساااااااارعة اجرم الت و  الديني  وأوصااااااااى ا الد الدفا  عن ال رية بسااااااااّن و  -56
القساااري وال واج القساااري وا مي النسااااا والفتوات الالاي اعر ااان النتهاكات حقوق اإلنساااان هذه أو الالاي  

 .(59)ُيخشى اعر هن لها

وشااااااااااااجع المرك  ا وروبي للقانون والعدالة ال تومة على وقد الت و  الديني القسااااااااااااري وال واج   -57
لنساا ا قلوات. وذكر أن  اقع على عاا  ال تومة مس ولوة حماية نساا ا قلوات من سوا المعاملة    القسري 

 .(60)لوس بموج  دستور باكستان فقط،  ا أيضًا بموج  معاهدات متعددة صدقت علحها

وحلبت منظمة العفو الدولوة إلى باكسااااااااااااتان انفحذ التوصااااااااااااوات التي سااااااااااااب  قبولها بنقرار وانفحذ   -58
ريعات ل ماية النساااااا والفتوات من العند الجنساااااني، بما يتماشااااى مع القانون والمعايحر الدولوة ل قوق  اشاااا

اإلنسااااان؛ وكذلك بضاااامان إجراا ا قوقات سااااريعة ون يهة وفعالة ومرااوة لالعتبارات الجنسااااانوة في حوادث  
م اساااابة الجناة دون اللجوا  العند  ااااد النساااااا أو الفتوات وأفراد مجتمع ماايري الهوية الجنسااااانوة بارض  

 .(61)إلى عقوبة اإلعدام

الجهات الفاعلة في ال تومة والدولة والهح ات الوحنوة على و ااااع   6وشااااجعت الورقة المشااااتركة   -59
 آلوات انفحذ فعالة من أجا ااخاذ إجرااات جادة  ااااد االنتهاكات الجنسااااانوة التي يمتن القضاااااا علحها من وال  

 .(62)حاوالت صنع القرار ويشراكها في المنتديات االجتمااوة والسواسوة واالقتةادية  مان امثحا المرأة على  

 تنفحذ سااواسااات وبرام  في مجا  صاا ة ا م يتون من شاافنها زيادة    3وأوصاات الورقة المشااتركة   -60
 2025- 2016إااحة وطة عما رؤية الةااااااااا ة اإلنجا وة وصااااااااا ة ا م والولحد والطفا والمراه  وااذيته  للفترة  

2019وقانون إقلو  السااااند بشاااافن حقوق الرعاية الةاااا وة اإلنجا وة لعام  
للنساااااا، ال سااااوما، على ساااابحا   (63)

المثا  ال ال ةاااااااااار، الك المنتموات إلى ولةوات اجتمااوة واقتةااااااااااادية فقحرة ويلى المناح  الريةوة والف ات  
 اإللنوة المهمشة، وامتحنهن من الوصو  إلحهما.

عنوة بمتعاحي المخدرات في باكسااااااااتان على ااخاذ ادا حر لت سااااااااحن فرا  وشااااااااجعت الشاااااااابتة الم -61
ال ةااااااااو  على العالج والرعاية في مجا  إدمان المخدرات على صااااااااعحد المجتمع الم لي  تكلفة موسااااااااورة 

 . (64)وبفعالوة، مع اوفحر مراف  مخةةة للنساا، امشوًا مع المعايحر والممارسات الجحدة المعترى  ها دولواً 
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ا مرك  المساااعدة القانونوة والتسااوية  تنفحذ اشااريع لوقد الممارسااة المتمثلة في إكراه النساااا  ونةاا -62
والفتوات من ا قلوات الدينوة على اعتناق اإلسااااااااااااالم، ال سااااااااااااوما في إحار ال   في حرية الدين أو المعتقد  

 .(65)ومبدأ الشراوة

لتمتحن المرأة الباكسااااتانوة من    1951 تعديا قانون الجنسااااوة لعام    12وأوصاااات الورقة المشااااتركة   -63
 .(66)نقا جنسحتها إلى زوجها ا جنبي على قدم المساواة مع الرجا الباكستاني

 ا حفا   

بنعادة  ًا  أوصاااى ا الد الدفا  عن ال رية بضااامان حماية ا حفا  عن حري  التكلوا بالقوام فور  -64
 .(67)والدين أو ا وصواا القانونححنحضانة الطفا المختطد والذي أكره على ااححر دين  إلى ال

بااخاذ ادا حر ملموسااااااااة إلزالة ال واج  التي ا و  دون حةااااااااو   3وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة   -65
المراهقحن على ودمات الةااااااا ة الجنساااااااوة واإلنجا وة عن حري   ااااااامان حةاااااااو  المراهقحن على التثقوا  

التي ا و  دون حةاااااااااااو  المراهقحن على   الجنساااااااااااي الشااااااااااااما، ومعالجة الم ظورات االجتمااوة والثقا وة
 .(68)ودمات الة ة اإلنجا وة، و مان اوافر آلوات الدع  وال ماية للفتوات   ايا زواج ا حفا 

وشااااجعت منظمة التضااااامن المسااااو ي حو  العال  على ااخاذ وطوات لتواوة الشاااارحة وأعضاااااا   -66
  ااححر دينهن وا ويجهن  ت الدينوة ويكراههن على السااااالطة القضاااااا وة بالمساااااا ا المتةااااالة باوتطاى فتوات ا قلوا 

 .(69)قسرًا، و مان ا قح  العدالة في مثا هذه ال االت وعدم إعادة القاصرات إلى واحفحهن دون وج  ح  

 ا شخاا ذوو اإلعاقة  

أن اكون عملوة التةااااويت السااااواسااااي متاحة  رمتها لألشااااخاا ذوي   16حلبت الورقة المشااااتركة   -67
 .(70)في ذلك مراك  االقترا  وعملوة االقترا  وما يرابط  ها من مواد ويجرااات اسجحا اإلعاقة، بما

 ا قلوات  

حل  ا الد الدفا  عن ال رية إلااا القوانحن التي اساتهدى أو امح   لمًا  اد ا حمدية وغحرها   -68
، اتفلد أسااااساااًا من ممثلي  من حوا د ا قلوات الدينوة، وأوصاااى بننشااااا لجنة لألقلوات على مساااتوى المقاحعات 

من ا من،   ا قلوات والعاملحن في مجا  ال قوق والقضاة المتقاعدين، ابعًا إلجرااات وا  ة، واوفحر قدر مال   
 .(71)بالتعاون مع السلطة المختةة باوة اقتراح إصالحات في مجا  حقوق ا قلوات

لتجديا، و اامان امتثا  قوانحن الدولة  بنلااا جموع قوانحن متاف ة ا  4وأوصاات الورقة المشااتركة   -69
من   26و  19و  18و 2وساااااواساااااااها وممارساااااااها الم لوة للعهود الدولوة ل قوق اإلنساااااان، وال ساااااوما المواد  

العهد الدولي الخاا بال قوق المدنوة والساااااواساااااوة. واناولت الورقة أيضاااااًا أشاااااتا  العند والتمحح  المتعددة  
فة ا حمدية، بما في ذلك الك التي اواجهها النسااااااااااااااا وا حفا  والالج ون  والمتداولة التي اعاني منها الطا 

 .(72)من الطا فة ا حمدية

ألد من قاانون االنتخااباات  48وأوصااااااااااااااات جمعواة م اامي المساااااااااااااالمحن ا حماديحن بانلاااا الماادة   -70
ورين في والساااماح للمسااالمحن ا حمديحن بالتةاااويت على قدم المسااااواة مع جموع المواحنحن ا   2017 لعام

بااكسااااااااااااااتاان في إحاار دا رة انتخاا واة مشااااااااااااااتركاة وحمااياة حقوق ا حماديحن واع ي هاا. كماا حلبات إزالاة القحود  
المفرو ااااة على حرية الدين أو المعتقد واعديا التشااااريعات التي امح   ااااد ا حمديحن والكد عن م اكمة 

 ة اإلفالت من العقاب على االعتدااات  بموج  قوانحن متاف ة اإلرهاب، ومتاف  " إرها ححن " ا حمديحن  وصااااااااافه   
 . ( 73) على ا حمديحن من وال  الت قح  الفعا  في االدعااات ومقا اة المس ولحن عن الك االعتدااات 



A/HRC/WG.6/42/PAK/3 

9 GE.22-25922 

بننشاااااااا لجنة وحنوة ل قوق ا قلوات اكون مسااااااتقلة وقا مة  ذااها    8ونةاااااا ت الورقة المشااااااتركة   -71
ا ديد واليتها وا ويدها بالموارد من أجا المساااااااهمة في  ومقتدرة من وال  قانون صااااااادر عن البرلمان، مع

 .(74)السواسات المتعلقة بالمسا ا التي ا لر على ا قلوات ب ح  اشما امثحاًل إل اموًا للطا فة ا حمدية

 المهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوا  

  و اع ساواساة موحدة لل ماية القنةالوة للمواحنحن الباكساتانححن المساجونحن  15حلبت الورقة المشاتركة   -72
 .(75)في الخارج و/أو المعر حن لنعدام

 عديمو الجنسوة  

على ال اجة إلى منا الولا   الالزمة لألفاان غحر ال املحن لها   12شااااااااااددت الورقة المشااااااااااتركة   -73
المتعلقة  و ع ا شخاا عديمي الجنسوة   1954وة والتةدي  على اافاقوة عام  وغحره  من عديمي الجنس

 .(76)المتعلقة بخفض حاالت انعدام الجنسوة وانفحذهما انفحذًا كامالً  1961واافاقوة عام 
Notes 
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