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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةرابعةالدورة ال
  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢جنيف، 

مـن   5أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *باكستان    

 جهة معنية إىل عملية االستعراض      ٣٨ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
قوق اإلنسان وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس ح     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
ويـنص قـرار    . ر، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصـلية دون تغـيري            التقري

 على أن خيصص، عند االقتضاء، فرع مستقل ملسامهات املؤسسة الوطنيـة            ١٦/٢١ املفوضية
 على التقيد التـام مببـادئ       حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناءً       

الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت        وتتاح على املوقع    . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  علومات مقدمة من اجلهات املعنيةم  -أوالً  

  ملعلومات األساسية واإلطارا  -ألف  

  لتزامات الدوليةنطاق اال  -١  
أن باكستان أخلّت بالتزاماهتا الواردة يف تقرير   الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان        -١

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        نتائج االستعراض الدوري الشامل بشأن االنضمام إىل        
 ومنظمة األمم والشعوب    ١٠وأوصت الورقة املشتركة    . )٢(األشخاص من االختفاء القسري   

وحثت اجلمعية  . )٣(مثلة ومنظمة العفو الدولية باإلسراع يف التصديق على هذه االتفاقية         غري امل 
املسيحية الربيطانية الباكستانية وجلنة احلقوقيني الدولية حكومة باكستان على التصديق على           
الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،            

اً وحثتها جلنة احلقوقيني الدولية أيـض     . )٤(كول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    والربوتو
على التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          

، اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضـد اإلنـسانية  واالجتماعية والثقافية، و  
ياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، واالتفاقيـة            والربوتوكول االخت 

الدوليـة حلمايـة حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختيـاري           
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز            

، ونظام روما األساسـي للمحكمـة       )٥(١٨٩عمل الدولية رقم    العنصري، واتفاقية منظمة ال   
وأوصت منظمة العفو الدولية حكومة باكستان بسحب بقية حتفظاهتا على       . )٦(اجلنائية الدولية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وباختاذ خطـوات            
الوطنية وإلغاء أو تعديل ما يتعـارض معهمـا مـن           فورية إلدراج املعاهدتني يف تشريعاهتا      

 بسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء علـى مجيـع          ١٤وأوصتها الورقة املشتركة    . )٧(قوانني
 .)٨(أشكال التمييز ضد املرأة

بروتوكول منع وقمع   باكستان بالتصديق العاجل على      ١ املشتركة   الورقةوأوصت    -٢
منظمة األمم والـشعوب    وأوصتها  . )٩( النساء واألطفال  ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة   

 اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول     ١٩٥١ بالتصديق دون حتفظ على اتفاقية عام        غري املمثلة 
 .)١٠(١٩٦٧عام 

 بـأن   جلنة احلقوقيني الدوليـة    و ٦ والورقة املشتركة    ١١قة املشتركة   الوروأوصتها    -٣
ـ تعلـق با  اقية حقوق الطفل امل   الربوتوكول االختياري التف  تصدق على    راك األطفـال يف    تش

تتخذ يف الوقت ذاته كل التدابري املمكنة حلماية األطفال املتـأثرين           أن  زاعات املسلحة، و  انامل
الربوتوكول االختيـاري    بالتصديق على    جلنة احلقوقيني الدولية  وأوصتها  . بالرتاعات املسلحة 
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ال واستغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد         امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطف      
 . )١١(اإلباحية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 أن باكستان قّصرت يف إدراج معاهـدات حقـوق          ١٤الحظت الورقة املشتركة      -٤

 بتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية     ٧وأوصت الورقة املشتركة    . اإلنسان يف قوانينها احمللية   
يكفل اعتماد أحكام بـشأن تنفيـذها علـى صـعيد           اً  سليماً  دق عليها تنفيذ  املوقعة واملص 
 أن التعديل الثامن عشر لدستور باكستان فّوض        ١٠وذكرت الورقة املشتركة    . )١٢(املقاطعات

 .)١٣(من سلطات االحتاد إىل املقاطعاتاً كثري

طق القبليـة    أن القانون الباكستاين ال يطبق يف املنـا        ١٤والحظت الورقة املشتركة      -٥
وال يتمتع سكان   .  ومنطقة مالكاند التابعة ملقاطعة خيرب باختونكوا      يةإلدارة االحتاد لاخلاضعة  

وباملثل، ال تطبق يف هذه املناطق      . هذه املناطق حبقوق اإلنسان األساسية اليت يكفلها الدستور       
 بتوسـيع   ١٤وأوصت الورقـة املـشتركة      . حلماية حقوق املرأة  اً  القوانني اليت أُقرت مؤخر   

صالحيات احملكمة العليا اإلقليمية واحملكمة العليا االحتادية لتشمل املناطق القبليـة اخلاضـعة             
 . )١٤(نظام العدل وبإلغاء لوائح يةإلدارة االحتادل

 بتجرمي التعذيب وضمان إجـراء حتقيقـات فعالـة          ١٠وأوصت الورقة املشتركة      -٦
 .)١٥(ومستقلة يف مجيع ادعاءات التعذيب

 املتعلـق   ٢٠٠٩ لعدم اعتماد باكستان قانون عام        أسفاً ١١وأبدت الورقة املشتركة      -٧
كما أوصتها . ، وأوصتها باعتماده وتنفيذه على الفور   )محاية األطفال (بتعديل القوانني اجلنائية    

وأوصـت الورقـة    . لسن املسؤولية اجلنائية  الشبكة الدولية حلقوق الطفل برفع احلد األدىن        
 األوامر املتعلقة بالّزنا    ٢٠١٣ بأن تعّدل احلكومة يف عام       ١٠ والورقة املشتركة    ١١املشتركة  

 بضمان ترجيح األمر    ١١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٦(واحلدود وقانون منع زواج األطفال    
 وتلك اخلاضـعة    يةدارة االحتاد إلاملتعلق بقضاء األحداث على قوانني املناطق القبلية اخلاضعة ل        

والحظت الورقة  .  سلطات واسعة النطاق   )١٧(املسلحةّية وهو ما خيول القوات      اطعإلدارة املق ل
حلرية الدين واملعتقد اليت ينص     اً   وجود أحكام متييزية ضد األقليات الدينية وتقييد       ٨املشتركة  

وُتتخذ تدابري تشريعية إجيابية لدعم األقليات      . عليها الكثري من القوانني والدستور يف باكستان      
مناصـرة   وأبدت منظمة التضامن املسيحي العاملي ومجعيـة        . )١٨(فّعاالاً  هنا ال تنفّذ تنفيذ   إال أ 

ـ  ١٤ والورقة املشتركة    ٨ والورقة املشتركة    ٧الشعوب املهددة والورقة املشتركة      إزاء اً  قلق
قوانني التجديف الباكستانية واألحكام املناوئة للطائفة األمحدية، بينمـا أوصـت الورقـة             

ـ   . )١٩(تجـديف جزاء ال  بإلغاء عقوبة اإلعدام     ٨ ةاملشترك  ٧ة املـشتركة    وأوصـت الورق
بإلغاء التمييز الديين من الدستور والقوانني والسياسات على أن يعـزز            ١٤املشتركة   والورقة
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القانون اجلنائي بفصل جيّرم الدعوى إىل الكراهية الدينية أو التحريض على التمييز أو العنـف       
  .)٢٠(ويعاقب عليهما

الكومنولث حلقوق اإلنسان إىل غياب قوانني حتمـي مـن          وأشارت منظمة مبادرة      -٨
بالدعوى العمومية اليت يـنّص     اً  التمييز على أساس امليل اجلنسي، وأوصت بوقف العمل مؤقت        

 . )٢١( من القانون اجلنائي والشروع يف عملية إلغاء هذا الفصل٣٧٧عليها الفصل 

النساء يف باكستان يـواجهن      أن   ٦ والورقة املشتركة    ١٣وذكرت الورقة املشتركة      -٩
حقوق كاملة، وخباصة نـساء     ذوات  حبقوق متساوية كمواطنات    على صعيد التمتع    حتديات  

األقليات، وأوصتا بأن تسن املقاطعات تشريعات يف جماالت مثل العنف املرتيل وأن تـضمن              
 . )٢٢(تنفيذ التشريعات القائمة

 من السالمة    باعتماد تشريع يرمي إىل توفري قدر كافٍ       ١٣ركة  وأوصت الورقة املشت    -١٠
 .)٢٣(نت يف منازهلوالتعويض للعامال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 ومنظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنـسان أن بعـض   ٧ذكرت الورقة املشتركة    -١١

لس الشيوخ إىل مشروع القانون املعّدل املتعلق باللجنة الوطنية حلقوق          األحكام اليت أضافها جم   
اإلنسان حتّد من سلطات اللجنة املقترحة للتحقيق يف ما ترتكبـه بعـض الوكـاالت مـن                 

ـ    انـشغاالً  ٨وأبدت الورقة املشتركة    . انتهاكات حلقوق اإلنسان وللتصدي هلا     إزاء اً  عميق
 . )٢٤(االضطالع مبهامها يف كنف احلياداستقاللية هذه اللجنة وقدرهتا على 

نشاء اللجنـة   والقاضي بإ اً   إىل القانون املعتمد مؤّخر    ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -١٢
الوطنية املعنية بوضع املرأة ومنحها السلطات املالية واإلدارية الكفيلة بتعزيز حقوق النـساء             

على منح اً  أيض١١ثّت الورقة املشتركة وح. )٢٥(االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية   
 . )٢٦(لكايفاللجنة الوطنية حلقوق الطفل الدعم املايل ا

 استراتيجيات وبرامج وسياسـات      من احلكومة وضع   ١١ الورقة املشتركة    وطلبت  -١٣
وناشدت جلنة احلقوقيني   . )٢٧(ترمي إىل وقف توظيف األطفال من قبل جهات غري حكومية         

امل وجملس حقوق اإلنسان حث باكستان على اعتماد سياسـة وطنيـة            الدولية الفريق الع  
 . )٢٨(حلماية الطفل

 عدم تطبيق قوانني مكافحـة الـسخرة، وأوصـت          ٧والحظت الورقة املشتركة      -١٤
نظـام الـسخرة    ) إلغـاء (، وقواعـد    ١٩٩٢نظام السخرة لعام    ) إلغاء(باستعراض قانون   

 . )٢٩(إنفاذهاالتقصري يف استحداث خطة عمل تتناول أوجه ، و١٩٩٥ لعام

 ومنظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان بتوسـيع        ١٤وأوصت الورقة املشتركة      -١٥
 . )٣٠(دائرة املشاورات ومشاركة اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل
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لدائمـة  وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي باكستان بتنفيذ ما قدمته اللجنة ا            -١٦
 لتصبح هـذه اللجنـة    ٢٠٠٩لشؤون األقليات التابعة للجمعية الوطنية من توصيات يف عام          

 .)٣١(والوصول إليه أيسرأكثر فائدة اً جهاز

  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -باء  

 هيئات املعاهداتالتعاون مع   -١  

طلوبة بـشأن    حكومة باكستان على تقدمي املعلومات امل      ١٤حثت الورقة املشتركة      -١٧
املالحظات اخلتامية املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفـل إىل              

وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية احلكومة باإلسـراع       . )٣٢( وإىل منظمات اجملتمع املدين    اناللج
ـ     يف تقدمي التقارير الدورية األولية إىل جلنة مناهضة التعـذيب، و           احلقوق اللجنـة املعنيـة ب

تقرير جـامع   االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجملس حقوق اإلنسان، كما أوصت بتقدمي          
لتقريرين الدوريني احلادي والعشرين والثاين والعشرين، وكذا املعلومات اإلضافية املطلوبـة،        ل

 . )٣٣(إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

  اإلجراءات اخلاصةاملكلفني بواليات يف إطارالتعاون مع   -٢  

ذكرت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان أن باكستان مل توافق على ما مل يبت فيه بعُد                 -١٨
وأوصت الورقة  . ر اإلجراءات اخلاصة  من طلبات الزيارة اليت قّدمها املكلفون بواليات يف إطا        

 حلقوق   ومنظمة مبادرة الكومنولث   ١٤الورقة املشتركة   و ٢الورقة املشتركة    و ١٠املشتركة  
اإلنسان ومنظمة التضامن املسيحي العاملي باكستان بأن تبت يف طلبات الزيارة املقدمة مـن              
املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وأن توّجه إليهم دعوة             

وحثـت الورقـة    . )٣٥(، وأن تسارع إىل الرد على رسائلهم اليت مل ترّد عليها بعد           )٣٤(دائمة
ة البلد، من باب األولوية، إىل املقرر اخلاص         باكستان على توجيه الدعوة لزيار     ١٠ملشتركة  ا

. )٣٦(املعين مبسألة التعذيب والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغـري الطـوعي            
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج        بدعوة  منظمة رصد حقوق اإلنسان     وأوصت  

. )٣٧(واملقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين أو املعتقـد     اً  راءات موجزة أو تعسف   القضاء أو بإج  
باكستان باإلسراع يف دعوة املقرر اخلاص       ٢ والورقة املشتركة    ١٠وأوصت الورقة املشتركة    

 بدعوة املقرر اخلـاص     ٩وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٨(املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان    
 بدعوة املقرر اخلـاص املعـين      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٩(عاصرةاملعين بأشكال الرق امل   

 .)٤٠(حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعين حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل املنطبق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 عجز باكستان عن معاجلـة      إىل ١١ والورقة املشتركة    ١٠ة املشتركة   أشارت الورق   -١٩
. مسائل التمييز السافر ضد النساء والفتيات وإىل العراقيل اهليكلية والقانونية اليت ال تزال قائمة   

وذكـرت الورقـة    . وتتعرض النساء للتمييز يف مجيع مناحي احليـاة وللمعاملـة القاسـية           
على سلطة الربملان التشريعية وعلى سلطات       حمكمة الشريعة االحتادية تتعّدى       أن ١٤ املشتركة

 .)٤١(وعمل جهاز القضاء

للتمييز والعنـف يف    اً  زلن يتعرضن يومي   وذكرت منظمة العفو الدولية أن النساء ما        -٢٠
. )٤٢(املرتل ومكان العمل بسبب اجلماعات املتطرفة والقوانني املتعلقـة بـاملرياث واألدلـة            

للتمييز يف قانون األسرة وقـانون   اً  ذكرت مؤسسة باكستان للسالم أن النساء يتعرضن أيض       و
 باعتماد سياسات العمل اإلجيايب مـن       ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٣(امللكية وأمام القضاء  

 .)٤٤(خالل زيادة حصة النساء يف القطاع العام، مبا يف ذلك ختصيص حصة لنساء األقليات

 أن احلكومة مل تتخذ إجراءات حمددة منذ االسـتعراض          ٩رقة املشتركة   وذكرت الو   -٢١
الدوري الشامل األول املتعلق بباكستان هبدف القضاء على التمييز الطبقي أو القضاء علـى              

ويعاين اهلندوس واملسيحيون مـن     ). بالطائفة املنبوذة املعروفة  (الفقر بني أفراد مجاعة الداليت      
 باختاذ تدابري حمددة ملناهضة التمييز ضد أفـراد مجاعـة           ٩ملشتركة  وأوصت الورقة ا  . التمييز

 احمللـي   تمـع اجملإذ يعتدي عليهم اهلنـدوس داخـل        اً،   مضاعف اًالداليت الذين يعانون متييز   
اختاذ تدابري جّدية لتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة يف          دعت الورقة إىل    و. )٤٥(لهندوسل

 . )٤٦(ساسيةالوصول إىل اخلدمات األ

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -٢  

رغم أن منظمة العفو الدولية أقرت بأن باكستان مل تنفذ أية عقوبة إعدام منذ أواخر                 -٢٢
وأفادت . سجني ينتظرون تنفيذ هذه العقوبة يف حقهم       ٨ ٠٠٠ ال يزال أكثر من      ٢٠٠٨عام  

وأوصت  .)٤٧( جناية ٢٧حلكم بعقوبة اإلعدام ينطبق على      جلنة باكستان حلقوق اإلنسان بأن ا     
ـ               اً منظمة العفو الدولية والرابطة الدولية للحد من األضرار باكستان بأن تقرر على الفور وقف

والحظـت  . )٤٨(تطبيق مجيع عقوبات اإلعدام بصورة مؤقتة وحتويلها إىل عقوبات بالسجن         ل
دولية حلقوق الطفل أن عقوبة اإلعدام تطبق على     الرابطة الدولية للحد من األضرار والشبكة ال      

جبرائم احلـدود     األطفال بسبب جرائم متصلة باملخدرات ومبوجب قوانني أخرى تتعلق مثالً         
الزنا، وأوصتا حبظر عقوبات اإلعدام والعقاب البدين والسجن مـدى احليـاة يف مجيـع                أو

 .)٤٩(املناطق



A/HRC/WG.6/14/PAK/3 

7 GE.12-15620 

العفو الدولية أن كاراتشي سجلت     ومنظمة  منظمة رصد حقوق اإلنسان     والحظت    -٢٣
. ٢٠١١-٢٠١٠يف مستويات العنف أّدى إىل قتل املئات من األشخاص يف الفتـرة             اً  ارتفاع
/    هدت منذ كـانون الثـاين     بأن مقاطعة بلوشستان ش    منظمة رصد حقوق اإلنسان      وأفادت

ون  رمبا تك-جثثهم والتخلي عن   شخص وقتلهم    ٣٠٠ اختطاف ما ال يقل عن       ٢٠١١يناير  
قوات األمن الباكستانية املشاركة يف مكافحة التمرد مسؤولة عن هذه األعمـال املعروفـة              

 . )٥٠("لق اجلثةاواقتل "بعمليات 

يف اً سياسـي اً  ناشـط ٣٢٩وأبلغت جلنة باكستان حلقوق اإلنـسان عـن مقتـل        -٢٤
ن بـني   مباكستان   بأن   ١٤ والورقة املشتركة    ١٠ وأفادت الورقة املشتركة     .)٥١(٢٠١١ عام

 "liberation"والحظت  . حاالت االختفاء القسري يف العامل    البلدان اليت تشهد أكرب عدد من       
 وذكـرت الورقـة     .)٥٢( حاالت االختفاء القسري ترتبط حباالت اإلعدام خارج القضاء        أن

طـرية  اخلنتـهاكات    اال  مـن   منط  أن حاالت االختفاء القسري تندرج ضمن      ١٠املشتركة  
منظمة رصد حقـوق اإلنـسان      منظمة األمم والشعوب غري املمثلة و     وأوصت  . )٥٣(خرىاأل

 بتقدمي توضيحات فورية عن أماكن وجود مجيع األشخاص املفقودين          ١٤املشتركة  والورقة  
وأشارت  .)٥٤(اجلناة وحماكمتهم هوية  ومباشرة حتقيقات شفافة يف كل حالة مبا يضمن حتديد          

ستان إىل االحتجاز الـسري للمـشتبه يف أهنـم          منظمة العفو الدولية إىل استمرار جلوء باك      
منظمة رصـد حقـوق     والحظت  . )٥٥(متمردون والناشطني السياسيني واملواطنني العاديني    

. )٥٦(٢٠٠٨ظمة العفو الدولية زيادة حاالت االختفاء يف بلوشستان منذ عـام            اإلنسان ومن 
ختفـاء القـسري يف     وأفادت منظمة العفو الدولية بالعثور على جثث املزيد من ضحايا اال          

وتشري أحباث أجرهتـا منظمـة      . ، قيل إهنا حتمل أمارات التعذيب     ٢٠١٠املقاطعة منذ عام    
      / أيلـول  ١٠ إىل   ٢٠١٠أكتـوبر   /األول تشرين   ٢٤الواقعة بني   الدولية إىل أن الفترة      العفو

أو إعـدامهم   اً  بلوشـي اً   ناشط ٢٤٩ شهدت لوحدها اختفاء ما ال يقل عن         ٢٠١١سبتمرب  
ل قـوات األمـن،   وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أسر الضحايا حتمّ       . القضاءنطاق  ارج  خ

، وخباصة فيلق احلدود واالستخبارات، مسوؤلية حاالت االختفاء والقتل هـذه، وأوصـت           
عن العمـل   املشتبه يف تورطهم يف االنتهاكات، بأن يتم إيقافهم         املوظفني األمنيني   خبصوص  
 . )٥٧(وحماكمتهم

الحظت منظمة العفو الدولية أن البلوشيني الناشطني يف جماالت السياسة أو حقوق            و  -٢٥
لعمليات االختطاف أو االختفاء أو اإلعـدام خـارج   اً  اإلنسان أو اإلعالم احلر تعرضوا أيض     

. )٥٨(قوات األمـن احلكوميـة أو أعواهنـا       إن اجلهة اليت نفذهتا هي      القضاء، اليت قيل    نطاق  
ني وغريهم   أن البلوشيني القومي   ١٤ والورقة املشتركة    قوق اإلنسان منظمة رصد ح  والحظت  

هجماهتم على املدنيني غري املنتمني إىل األقلية البلوشية، مبـن          صّعدوا  من جمموعات املقاتلني    
 . )٥٩(فيهم قوات األمن
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قوق اإلنـسان وقـوانني   حلانتهاكات أنه حدثت  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل        -٢٦
ما بعد إجراء االستعراض األخري وارتكبتها جمموعـات حكوميـة وغـري            لفترة  يف ا احلرب  

وتشهد مترد حركة طالبان ويف مقاطعـة    اخلاضعة لإلدارة االحتادية    حكومية يف املناطق القبلية     
 .  )٦٠(ما ال حتترم عمليات مكافحة التمرد قوانني احلرباً وغالب. خيرب باختوخنوا

ية حلقوق اإلنسان بشدة عمليـات قتـل املـدنيني يف           واستنكرت اللجنة اإلسالم    -٢٧
. حلقوق اإلنـسان  اً  سافراً  اهلجمات اليت نفّذهتا طائرات صغرية بال طيار ألهنا تشكل انتهاك         

ودعت اللجنة احلكومة إىل تقدمي تفاصيل عن املربرات القانونية والوقائعيـة لتنفيـذ هـذه               
ومات استخباراتية مع الواليات املتحدة     العمليات، وذكرت أن احلكومة تقامست يف السر معل       

الـضحايا،  لفائدة  برصد اخلسائر املدنية والتماس التعويض      اً  وأوصت اللجنة أيض  . األمريكية
ووقف تيسري اهلجمات اليت تشنها طائرات صغرية بال طيار، وكـذلك تعـويض ضـحايا               

هجمـات داخـل    اهلجمات عن تواطئها مع الواليات املتحدة األمريكية بالسماح هلا بشن           
 .)٦١(األراضي الباكستانية بطائرات صغرية بال طيار

زالوا يتعرضـون    ن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما     أ ١٠الورقة املشتركة   ذكرت  و  -٢٨
النتهاكات خطرية على أيدي جهات حكومية وغري حكومية، يف حني عجزت احلكومة عن             

 . )٦٢(من العقابوضع سياسة وطنية فعالة حلمايتهم أو التصدي لإلفالت 

وال حتتـرم   اً  وذكرت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان أن ظروف السجون رديئة جدّ           -٢٩
ية للسجن ستيعاباالطاقة الما يبلغ ضعف اً وينتشر االكتظاظ يف السجون وغالب. املعايري الدولية

 .)٦٣(بنجابالوخباصة يف مقاطعة 

ما يتعلق بالقوانني اليت متيز ضد املـرأة،        فياً  إجيابياً   تقدم ٧والحظت الورقة املشتركة      -٣٠
اللجنـة  شـكّكت   و. )٦٤(القوانني املناهضة للعنف ال تزال قائمـة      ثغرات اليت تعتري    لكن ال 

قانون (فعالية القانون املتعلق بالعنف املرتيل      يف   ٦اإلسالمية حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة      
القـانون املتعلـق    مـشروع    اعتماد وتنفيذ    ودعت إىل ،  )٦٥()منع العنف املرتيل واحلماية منه    

 . )٦٦(بالعنف املرتيل ومحاية النساء من التحرش

 ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة     ١٣ والورقة املشتركة    ١٤ة املشتركة   وأشارت الورق   -٣١
باكستان للسالم إىل أن مسائل العنف املرتيل واجلنسي، مبا فيها االغتـصاب واالغتـصاب              

. ، ال تزال متفشية يف باكـستان      "الشرف"محاض واحلرق والقتل باسم     الزوجي والرمي باأل  
" سوارا"وملمارسات  " الشرف"اسم  وتتعرض نساء وفتيات اجملتمعات النائية والريفية جلرائم ب       

ـ  . )٦٧()فتيات ونسوة سعياً لتسوية نزاعات    سليم  ت(  والورقـة   ١٠ة املـشتركة    ورأت الورق
ناة يفلتون من العقـاب، وأوصـت منظمـة العفـو            يف املائة من اجل    ٧٠ أن   ١١ املشتركة
وأوصت مؤسسة باكستان للـسالم والورقـة       . )٦٨(احلكومة بالتصدي هلذه الظاهرة    الدولية

جملس شيوخ  (وتلغي نظام اجلريغا    " الشرف" بإنفاذ تشريعات متنع القتل باسم       ١١ املشتركة
ات وقائية ومحائية مـستقلة     وال بد من وضع آلي    . الذي حيدد مصري النساء والفتيات    ) القبائل
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بإلغـاء   ٧وأوصت الورقة املـشتركة     . )٦٩(ترمي إىل التصدي للممارسات التقليدية الضارة     
 . )٧٠(الفصل ذي الصلة من قانون اإلجراءات اجلنائية

وأشارت منظمة التضامن املسيحي العاملي إىل زيادة حـاالت اختطـاف النـساء               -٣٢
والحظـت  . )٧١(دينـهن إكراههن على الزواج وتغيري     والفتيات املسيحيات واهلندوسيات و   

ال يتجاوز  (اجلمعية املسيحية الربيطانية الباكستانية انتشار حاالت اختطاف النساء والفتيات          
ما ُتكره الضحايا على اعتناق اإلسالم      اً  وغالب. واغتصاهبن) أحياناً عمر الفتيات عشر سنوات   
ة إىل جتارة االستعباد اجلنسي اليت ييسرها التحيز،        وأشارت اجلمعي . مث يزوجن باجلاين املزعوم   

وأحنت بالالئمة على الشرطة لعدم توفريها احلماية، واعتربت الدولة متواطئة كلمـا أقـرت              
 احملاكم حاالت اإلكراه على الزواج أو تغيري الدين وأمرت الضحية بالعودة إىل املعتدي عليها             

حاالت االختطـاف   شأن  يف  واملالحقة  تحقيق  عدم ال " Liberation"والحظت  . )٧٢("زوجها"
املتزايدة، فضالً عن عدم التحقيق واملالحقـة       واإلكراه على الزواج واإلكراه على تغيري الدين        

اختطاف اهلندوس من أجل الفدية، وقدمت اقتراحات بـشأن         يف شأن احلاالت املتزايدة من      
 .)٧٣(هذه املسألةتصحيح 

ما يبلغن عن تعرضهن    اً  نون والعدالة أن املسيحيات غالب    والحظ املركز األورويب للقا     -٣٣
 بتعـديل تعريـف   ١٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )٧٤(العتداءات جنسية من فعل مسلمني    

 . )٧٥(االغتصاب

 أنه ميكن جتنيد األطفال غري البالغني سن الثامنة عشرة ١١والحظت الورقة املشتركة     -٣٤
 أن جهـات    ١١والحظت الورقة املشتركة    .  املعارك يف القوات املسلحة، لكنهم ال خيوضون     

. غري حكومية أكرهت األطفال على تنفيذ عمليات انتحارية وزرع املتفجرات ونقل الذخائر           
 .)٧٦(اجلماعات النشطة املسلحة غري الشرعيةاً وجتّندهم أيض

د وأوصت منظمة املساواة اآلن بتعديل تشريعات مكافحة االجتار القائمة أو اعتمـا             -٣٥
تشريعات جديدة ترمي إىل جترمي االجتار على الصعيد احمللي حلماية األطفال من االجتار هبـم               

 بتعـديل   ٢ والورقـة املـشتركة      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٧(ألغراض السخرة املرتلية  
األحكام املتعلقة بالبغاء هبدف ضمان تعريف واضح لبغاء األطفال وجترمي مجيـع األعمـال              

وأوصت منظمة املـساواة    . )٧٨(حلصول على طفل أو اقتنائه أو تقدميه بغرض البغاء        املرتبطة با 
 بـأن   ٦وأفادت الورقة املـشتركة     . اآلن احلكومة بالقضاء على مجيع أشكال عمل األطفال       

هم  ماليني طفل    ٣,٨عملون، من بينهم    ي  ماليني طفل دون سن الثامنة عشرة      ١٠ و ٨بني   ما
. يف شوارع أكرب املدن يف باكستان     اً   مليون طفل تقريب   ١,٢ ويعيش. سن الرابعة عشرة  دون  

 بصياغة وتنفيذ تشريعات فعالة تتماشى مع اتفاقييت منظمة العمل          ٦وأوصت الورقة املشتركة    
 أن الفترة الـيت     ١١ و ٩والحظت الورقتان املشتركتان    . )٧٩(١٨٢ ورقم   ١٣٨الدولية رقم   

 شهدت زيادة مذهلة يف عمل      ٢٠١١و ٢٠١٠ وفيضانات عامي    ٢٠٠٥أعقبت زلزال عام    
 . )٨٠(األطفال
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الزجيـات هـي     يف املائة من جمموع      ٣٠ أن   ١٢ وأفادت تقديرات الورقة املشتركة     -٣٦
 بأمور منها تعديل وتعزيز قـانون منـع زواج      ١وأوصت الورقة املشتركة    . زجياب لطفالت 

لـشريعة،  مدة من ا  أن القوانني املتضاربة، من قبيل تلك املست      ، والحظت   )١٩٢٩(طفالت  
 . )٨١( الطفالتتتخللها ثغرات قانونية فيما يتعلق بزواج

رقـة  والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البـدين لألطفـال والو             -٣٧
أن العقاب البدين يسود يف مجيع األوسـاط الباكـستانية           ١١ والورقة املشتركة    ٦املشتركة  

. )٨٢(قانون حظر العقـاب البـدين     اً   احلكومة ال تعتمد حالي    بطابع قانوين، وأن  اً  ويتسم أيض 
إزاء أحكام العقاب البـدين الـيت يـنص عليهـا           اً  خاصاً   قلق ١٤وأبدت الورقة املشتركة    

 من قانون باكستان اجلنائي والعديد من مشاريع القوانني الـيت تتعلـق حبقـوق               ٨٩ الفصل
 . )٨٣(اإلنسان واليت مل تعتمد بعُد

 دل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة الع  -٣  

والحظـت  . )٨٤(دعت جلنة احلقوقيني الدولية باكستان إىل احترام استقالل القضاء          -٣٨
 تفشي الفساد يف القضاء االبتدائي من خالل تدخل اجملموعات النافـذة            ١٠الورقة املشتركة   

 القانون مع تركيز خاص على الشرطة       يف مسار العدالة، وأوصت بإصالح مؤسسات سيادة      
ـ   والحظت منظمة العفو الدولية     . )٨٥(والسلطات القضائية   والورقـة   ٢شتركة  والورقـة امل

جلّها الغث يف جمال التحقيق مـع       حتسن س أن باكستان مل     ١٠املشتركة   والورقة   ٨املشتركة  
إلنسان وحماكمة  أفراد قوات األمن ووكاالت االستخبارات املتورطني يف انتهاكات حقوق ا         

 . )٨٦(هؤالء األفراد

 وجود نظم قضائية متعددة ومتوازية وكذلك وجـود         ٧والحظت الورقة املشتركة      -٣٩
. يعيق إقامة العدل علـى حنـو سـليم   النظم القضائية احمللية والوطنية ّمما  فوارق واضحة بني    

أو بدعم مـن    / شعيب و  ما ُتبطَل بطلب  اً   بأن قرارات احملاكم كثري    ٧وأفادت الورقة املشتركة    
 . )٨٧(األحزاب السياسية

 مبباشرة مفاوضات فورية مع العناصر املناوئة من أجل         ١٤وأوصت الورقة املشتركة      -٤٠
تسوية الرتاع يف بلوشستان وإهناء حاالت االختفاء القسري، وكـذا التحقيـق يف مجيـع               

والحظـت الورقـة    . )٨٨(انتهاكات حقوق اإلنسان املّدعى ارتكاهبا من قبل قوات األمـن         
 .)٨٩( أن وكاالت االستخبارات تعرقل التحقيق السليم يف حاالت االنتهاك٧املشتركة 

مبحاكمـة    وأوصت منظمة التضامن املسيحي العاملي ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً          -٤١
املسؤولني عن قتل الوزير شاباز بايت واحملافظ سلمان تسري، واختاذ التدابري الرامية إىل ضمان              

 . )٩٠(العنف الغوغائيعدم تأثر قرارات احملاكم خبطر اندالع 

 أن الـصحفيني يتعرضـون      ١٤ والورقة املـشتركة     ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٤٢
 ١٤وأفادت الورقة املـشتركة     . لتهديدات وهجمات حكومية وغري حكومية على حد سواء       
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ت جلنة باكستان حلقـوق     وأشار. ٢٠١١-٢٠١٠بأن الكثري من الصحفيني قُتلوا يف الفترة        
اإلنسان إىل شهادات عديدة موثوق هبا تفيد بأن أفراد قوات األمـن متورطـون يف هتديـد        

 ومنظمة مبادرة الكومنولث    ١٤وأوصت الورقة املشتركة    . اإلعالميني وتعذيبهم واختطافهم  
 . )٩١(حلقوق اإلنسان بالتحقيق يف مجيع حاالت العنف ضد الصحفيني ومعاقبة اجلناة

 ١٤والورقة املـشتركة   ٤ ة باكستان حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة واعتربت جلن   -٤٣
أن احلكومة مل توفر بيئة سليمة للعاملني من أجل تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها، وأهنا               

 أن اهلجمات متفـشية     ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٩٢(مل تتخذ أية إجراءات يف حق اجلناة      
ـ  بلوشستان وخيرب باختوخنوا واملناطق القبلية اخلاضعة        على حنو خاص يف     يـة إلدارة االحتاد ل

ما يتورطون يف عمليات    اً  حيث تّدعي شهادات عديدة موثوق هبا أن أفراد فيلق احلدود غالب          
يف واسـعة   والحظت منظمة العفو الدولية أن قوات األمن تتمتع بسلطات          . )٩٣(االختطاف

دارة مقاطعة احلدود الشمالية الغربية واليت تشهد متـرد حركـة           املناطق القبلية اليت ختضع إل    
 .  )٩٤(طالبان

 احملكمـة   بـأن ٦وفيما يتعلق مبسألة املرأة والعدالة التقليدية أفادت الورقة املشتركة    -٤٤
أن أنشطة جمالس اجلريغا املتعلقة بتـسوية       ،  ٢٠١١مايو  /أيار ٢٧العليا االحتادية أعلنت، يف     

ورغم صدور هذا القـرار،     . حلرمة احملكمة اً  عن الشرف تشكل انتهاك   اً  فاعنزاعات القتل د  
توجد معلومات عن حماكمة املشاركني يف جمالس اجلريغا، بل إن إفالهتم مـن العقـاب                ال

 .)٩٥(مستمّر

والحظت الشبكة الدولية حلقوق الطفل أن األطفال اجلناة يف باكستان قد حيكـم               -٤٥
وعلى سـبيل  . اب اجلسدي واحلبس مدى احلياة وعقوبة اإلعدام     عليهم مبوجب القانون بالعق   

املثال، تظل هذه العقوبات شرعية مبوجب قانون مكافحة املخـدرات وقـانون مكافحـة              
كما الحظت الشبكة الدولية وجود أوامر خمتلفة . اإلرهاب، ألهنما قانونان معقدان وغامضان

 . )٩٦(ات حلماية قضاء األحداثتنص على عقوبات اجللد يف غياب ما يكفي من الضمان

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  

ت مؤسسة باكستان للسالم أن حاالت الزواج املبكر متفشية يف اجملتمع؛ وهي         الحظ  -٤٦
 . )٩٧(ترتبط باألعراف الدينية واالجتماعية والعقليات ومواقف احلموات

قاعـدة بيانـات بيومتريـة      اً  متتلك حالي  أن باكستان    ٥ت الورقة املشتركة    وذكر  -٤٧
وأصبحت سالمة املعلومات على شبكة اإلنترنـت       . إلكترونية لسكاهنا وهي األكرب يف العامل     

 . )٩٨(ومحاية اخلصوصية تشكالن حتديني جسيمني
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 حرية التنقل  -٥  

يف جـوازات   الـواردة   األمحديني بإلغاء اإلعالنات    املسلمني  أوصت نقابة احملامني      -٤٨
رهم وبطاقات هويتهم وأفادت بأن اإلعالن عن الدين يهدف إىل منعهم من أداء احلـج               سف

وجيربهم على التخلي عن هويتهم كمسلمني من أجل احلصول على وثائق السفر األساسية،             
 .)٩٩(على التمييز والعنف ضدهماً وهو ما يشكل حتريض

جلمعيات والتجمع السلمي، وحق    حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكوين ا          -٦  
 املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

أنه  ١٠والورقة املشتركة     الحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً         -٤٩
رغم قبول باكستان العديد من التوصيات الرامية إىل ضـمان حريـة الـدين يف القـانون                 

رية، ويظـل   والتحرش واهلجمات ضد األقليات مستش    واملمارسة، تظل مسائل التمييز الديين      
إن أعـضاء الطائفـة     منظمة رصد حقوق اإلنسان     وقالت  . )١٠٠(اإلفالت من العقاب قائماً   

األمحدية ال يزالون يواجهون عقوبات التجديف وهم يتعرضـون لتمييـز متزايـد داخـل               
ة تتعارض مع احلـق يف   أن قوانني التجديف القائم   ٣والحظت الورقة املشتركة    . )١٠١(اجملتمع

 باكـستان   ٣وحثت الورقة املشتركة    . )١٠٢(حرية الدين أو املعتقد اليت ينص عليها الدستور       
على إلغاء قوانينها التمييزية، والقضاء على ممارسات من قبيل بث خطابات الكراهيـة ضـد    

ق اإلنـسان  والحظت منظمة حقو  . )١٠٣(األقليات الدينية، وتوفري بيئة سليمة جلميع املواطنني      
 أن استخدام قوانني التجديف ملعاقبة األقليات       ٨ومنظمة العفو الدولية والورقة املشتركة        أوالً

، وأن هـذه القـوانني      ٢٠٠٨الدينية ازداد بقدر كبري منذ االستعراض الدوري الشامل لعام          
ف كما الحـظ التحـال    . )١٠٤(لزيادة التطرف الديين واالقتصاص غري القانوين     اً  شكلت مربر 

حدود أن تلـك األحكـام تـستهدف        بال   ومراسلون   ٤ املعمداين العاملي والورقة املشتركة   
األقليات اإلثنية والدينية للحد من حريتها يف التعبري بصورة تعسفية ومتييزية، ودعـت هـذه               

وحـث جمتمـع    . اجلهات إىل مطابقة هذه األحكام مع مبادئ حرية الفكر والضمري والدين          
 واجلمعية املسيحية الربيطانيـة الباكـستانية ومنظمـة         ٣لورقة املشتركة   الشعوب املهددة وا  

وأبدى جمتمع  . )١٠٥(التضامن املسيحي العاملي باكستان على اإلسراع بإلغاء قانون التجديف        
 ١٤ والورقة املشتركة    ٧ة املشتركة   الشعوب املهددة ومنظمة التضامن املسيحي العاملي والورق      

وسـاق  . )١٠٦(والوفيات املبلّغ عنها عقب توجيه اهتامات بالتجـديف  إزاء عدد القضايا    اً  قلق
صندوق التحالف من أجل الدفاع أمثلة عن اقتصاص جلان األمن األهليـة مـن املتـهمني                

 بضمان التحقيق   ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٧(بالتجديف وقتلهم حىت وإن ثبتت براءهتم     
وإطالق سراح احملكوم عليهم بالـسجن يف غيـاب          اًوحمايداً  نزيهاً  يف قضايا التجديف حتقيق   

أن املتهمني عادة ما      والحظت منظمة حقوق اإلنسان أوالً    . )١٠٨( وحماكمة عادلة  حتقيق كافٍ 
 .)١٠٩(يتعرضون لسوء املعاملة والتعذيب يف السجون
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 انتشار حوادث العنف ضد أفراد األقليـات الدينيـة          ٨والحظت الورقة املشتركة      -٥٠
 وأبـدت الورقـة     .)١١٠(ومنازهلم وأماكن عبادهتم، وحققت يف هذه احلوادث      ومشاريعهم  

 قلقها إزاء الطابع املنهجي لعزل الشابات املسيحيات واهلندوسيات املختطفـات           ٨ املشتركة
واغتصاهبن، مث إجبارهن على أن يشهدن يف احملكمة أهنن اعتنقن          اً  وترهيبهن وتعنيفهن جنسي  
 .)١١١(اإلسالم مبحض إرادهتن

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن باكستان قّيدت حرية التعبري من خالل              -٥١
رى أنه  يقوم بعمل يُ   إخضاعها للشريعة وإقرار بيئة قائمة على القمع تسمح مبعاقبة أي شخص          

 . )١١٢(تعاليم اإلسالميتعارض مع 

ما يتعلـق باعتمـاد     تقدم في  بأن باكستان مل حتقق أي       ٧ورقة املشتركة   وأفادت ال   -٥٢
 للتحقيق يف اهلجمات اليت جادةاً سياسة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومل تبذل جهود  

 بـسن   ٧وأوصت الورقة املشتركة    . منظماًاً  يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان حتقيق      
ت أن قوات األمن هامج   وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان      . )١١٣(تشريع من أجل محايتهم   

مكاتب وسائط اإلعالم، وأهنا اشتهرت بتعذيب املراسلني احملليني واإلقليمـيني والـوطنيني            
وأشـار جمتمـع    . )١١٤(واختطافهم واحتجازهم بصورة غري قانونية وضرهبم والتضييق عليهم       

 حدود إىل أن اإلعالمـيني معرضـون         ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بال     الشعوب املهددة 
تطاف والتعذيب واملوت على أيدي اجليش ووكـاالت االسـتخبارات          للمضايقات واالخ 

. وقوات األمن واملتمردين واجملموعات الدينية املتطرفة والناشطني السياسيني وعموم النـاس          
 ومنظمة مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنـسان بـالتحقيق يف          ١٤وأوصت الورقة املشتركة    

ء القوانني اليت حتد من حرية احلـصول علـى          حاالت قتل الصحفيني ومعاقبة اجلناة، وبإلغا     
الناشطني يف جمال   اً  استهدفت أيض   أن اهلجمات  ٢والحظت الورقة املشتركة    . )١١٥(املعلومات

 . )١١٦(حقوق اإلنسان وزعماء احلركات السياسية املعارضة والصحفيني والطلبة

 بـأن   ٥ملشتركة  الورقة ا  و ٢ة املشتركة    حدود والورق  وأفادت تقارير مراسلون بال     -٥٣
أهنا ستـضع   اً  وأعلنت احلكومة مؤخر  . ٢٠٠٨عدد احملطات اإلذاعية احملظورة ازداد منذ عام        

لتصفية حمتويات شبكة اإلنترنت، وهو ما سيحّد بشكل أكرب مـن تـدفق             اً  إلكترونياً  حاجز
  بضمان حرية استخدام اإلنترنت من خالل إلغاء       ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٧(املعلومات

مجيع ما يقّيد الوصول إىل اإلنترنت واعتمـاد قـانون بـشأن احلـق يف احلـصول علـى         
 . )١١٨(املعلومات

 ١٩٩٦قلق إزاء أحكام قانون االتصاالت لعام       ال إبداء   ٤وواصلت الورقة املشتركة      -٥٤
 .)١١٩(اليت ختّول مراقبة االتصاالت دون احلصول على إذن قضائي مسبق

 األمحديني أن باكستان هتمش أفراد الطائفة األمحدية  املسلمنيوالحظت نقابة احملامني   -٥٥
وال ميكن لألقليات غري املـسلمة، مبـا فيهـا          . املسلمة بتسجيلهم يف قوائم انتخابية منفصلة     

 يف املائـة    ٥املسيحيون واهلندوس، التصويت سوى للمرشحني غري املسلمني الذين يشكلون          
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التصويت، جيربون على التسجيل يف قـوائم انتخابيـة   ومن أجل . وطنيةمن مقاعد اجلمعية ال 
وأوصت بإلغاء أمـر رئـيس      . قد حيرم بعضهم بالفعل من هذا احلق      ذلك  و" لغري املسلمني "

، والسماح ألفراد الطائفة األمحدية املسلمة بالتصويت إىل جانـب          ١٥السلطة التنفيذية رقم    
 . )١٢٠(باقي املواطنني الباكستانيني

 باكستان حلقوق اإلنسان عن اتفاق بني مجيع األحزاب املتنافسة يقضي           وأبلغت جلنة   -٥٦
مبنع النساء من التصويت يف االنتخابات اإلقليمية الفرعية ملقاطعة حمـددة دون أن تتـدخل               

 . )١٢١(احلكومة لوقف ذلك

 أن املرأة، رغم متثيلها يف احلكومة، تظل خارج دوائر          ٧والحظت الورقة املشتركة      -٥٧
 ١٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )١٢٢(احلكومية، وال تشغل الوظائف اإلدارية واملؤثرة     القرار  

 . )١٢٣( يف املائة٣٣بزيادة عدد مقاعد النساء يف الربملان واجلمعيات اإلقليمية إىل حدود 

 احلق يف العمل واحلق يف العمل يف ظروف عادلة ومؤاتية  -٧  

 الباكستاين املتعلق بعمل األطفال ال حيظـر        الحظت منظمة املساواة اآلن أن القانون       -٥٨
إىل أن تـسن    اً  العمل املرتيل ومل جيّرم السخرة املرتلية لألطفال، وأن هذا القانون سيظل نافذ           

 . )١٢٤(رهحتظاحلكومات اإلقليمية قوانني مماثلة 

من أربع مقاطعات اعتمدت قانوهنا املتعلـق        اً أن ثالث  ١٤وذكرت الورقة املشتركة      -٥٩
غري أن النقابات رفضت هذه القوانني ألهنا تتعارض مع مصاحل العمـال      . عالقات الصناعية بال

بنجـاب احلـق يف     الوقّيدت حكومة   . وختلو من املعايري الدولية الدنيا ملنظمة العمل الدولية       
 . )١٢٥( عامال٥٠ًتشكيل النقابات من خالل رفع العدد األدىن ألعضائها إىل 

 الدولية إىل سّن قوانني تنّص علـى مـسؤولية املؤسـسات            ودعت جلنة احلقوقيني    -٦٠
الفعالـة  نتصاف االسبل  ية، عن انتهاكات حقوق اإلنسان، و     التجارية، اخلاصة منها واحلكوم   

 .)١٢٦(حقوق العمالللضحايا، وتنفيذ القوانني القائمة اليت حتمي 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٨  

 يف املائة من نساء األقليـات فقـريات وذات         ٨٠أن قرابة    ٧قة املشتركة   الوربينت    -٦١
 يزيد الفئات املنبوذة مماوينتمي العديد من نساء األقليات إىل . مستوى تعليمي متدنّ أو أّميات 

 . )١٢٧(تراجع مكانتهن االجتماعيةحدة من 

ـ       ١١والحظت الورقة املشتركة      -٦٢ ل أقـل    أن احلكومة ختصص إلعمال حقوق الطف
 . )١٢٨( يف املائة من امليزانية اإلمجالية٢  من يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وأقل٠,٥ من

وأفادت اجلمعية املسيحية الربيطانية الباكستانية بأن احلكومة ووكـاالت ومراكـز             -٦٣
 ،٢٠١١ و ٢٠١٠اإلعانة اإلسالمية دأبت، يف أعقاب الفيضانات اليت شهدها البلد يف عامي            

على حرمان ضحايا األقلية املسيحية وغريها من األقليات من اإلعانات واألدويـة واملـأوى              
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مسيحية فقرية كثرية تعيش اً والحظت اجلمعية املسيحية الربيطانية الباكستانية أن أسر. والغذاء
أصـحاب  ما عليها من ديون جتـاه       السخرة أو العبودية بسبب     شبيهة بظروف   يف ظروف   

شراء األدوية أو غريهـا مـن الـضروريات    ليف غالب األحيان   ا  ون تكرسه وهي دي العمل،  
 .)١٢٩(ألسرها

 احلق يف الصحة  -٩  

ذكرت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان أن خمصصات قطاع الصحة من جمموع امليزانيات              -٦٤
 . )١٣٠(٢٠١٢-٢٠١١ بالنسبة للفترة  يف املائة فقط٢,٠٣واملقاطعية خفضت لتبلغ االحتادية 

 بسبب محى ٢٠١١ إىل وفاة مئات األشخاص يف عام      ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٥
وبلغ جممـوع   . ومل تضع احلكومة والسلطات الصحية أية خطة للقضاء على األوبئة         . الضنك

اجلارية على قطاع الصحة خالل السنة املالية       حلكومات املقاطعية    االحتادية وا  ةإنفاق احلكوم 
وأوصـت الورقـة    . يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل       ٠,٢٣نسبة  ) ٢٠١١-٢٠١٠(

من خالل زيادة اإلنفاق على اً تدرجيي  بوضع آلية إلعمال احلق يف الصحة إعماال١٤ًاملشتركة 
 .)١٣١( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٥هذا اجملال إىل ما ال يقل عن 

حلصول على الرعاية الصحية وتـدين       وجود متييز يف ا    ٧والحظت الورقة املشتركة      -٦٦
 مرفـق   يـة إلدارة االحتاد لويوجد يف املناطق القبلية اخلاضعة      . وعي النساء حبقوقهن اإلجنابية   

والحظت مؤسسة باكستان للسالم أن باكستان . )١٣٢(مربعااً   كيلومتر ٥٠صحي واحد لكل    
سـباب مرتبطـة    ألاً  امرأة سنوي  ٣٠ ٠٠٠ومتوت  . تسجل أعلى معدالت الوفيات النفاسية    

 يف املائة من النساء يف املـرتل دون مـساعدة مـشرفني صـحيني               ٩٠ويلد زهاء   . باحلمل
 .)١٣٣(ماهرين

 احلق يف التعليم  -١٠  

 أن احلكومة مل تقـدم      ٧الحظت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة          -٦٧
رجح أن تبلغ اهلـدف اإلمنـائي       االلتزامات املالية املطلوبة إلعمال هذا احلق وأنه من غري امل         

ـ   . )١٣٤(٢٠١٥لأللفية املتمثل يف تعميم التعليم االبتدائي حبلـول عـام             ةوالحظـت الورق
أن الدستور ينص على توفري التعليم       ١٤ والورقة املشتركة    ١١والورقة املشتركة    ٦ املشتركة

نة، لكن ضـعف     س ١٦وسنوات   ٥اجملاين واإللزامي جلميع األطفال املتراوحة أعمارهم بني        
نسبة التعلم تتجـاوز    (رداءة مستوى التعليم وتدين مستوى حمو األمية        االستثمارات أّدى إىل    

 . )١٣٥() يف املائة٥٠بالكاد 

. ناقـصة  أن أوضاع املدارس مزريـة وأن جتهيزاهتـا          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٦٨
ناء الكتب والبـدالت    تكلفة اقت  و وذكرت أن رسوم الدراسة منخفضة يف املدارس احلكومية       

 .  )١٣٦(املدرسية حتول دون حصول األسر الفقرية على التعليم
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 مشحونة مبا يسمى    مقررات املدارس والثانويات  أن   ١٤والحظت الورقة املشتركة      -٦٩
، وأوصت بإلغاء املقررات اليت حترض على التمييـز والكراهيـة جتـاه    باملواّد الدينية املتحيزة 

 .)١٣٧(األقليات الدينية

 احلكومة بأن تتخذ تدابري جدية لـضمان املـساواة يف           ٩وأوصت الورقة املشتركة      -٧٠
 . )١٣٨(الطائفة املنبوذةاحلصول على التعليم، مبا يف ذلك لفائدة فئات منها أطفال 

 ألشخاص ذوو اإلعاقةا  -١١  

 علـى اتفاقيـة     ٢٠١١ أن باكستان صّدقت يف عام       ١١الحظت الورقة املشتركة      -٧١
 األشخاص ذوي اإلعاقة لكنها مل تنفذ سياسة وطنية بشأن األشخاص ذوي اإلعاقـة              حقوق

ومل حتسن نفاذ األطفال ذوي اإلعاقة إىل مباين اخلـدمات العامـة أو املـدارس أو مرافـق             
 . )١٣٩(الترفيه

وأوصت منظمة العفو الدولية مبنع عقوبة اإلعدام يف حق أي شـخص ذي إعاقـة                 -٧٢
 . )١٤٠(ذهنية

 ألقلياتا  -١٢  

ن باكستان مل تنفذ الكثري من التوصـيات املقدمـة يف           إقالت منظمة العفو الدولية       -٧٣
. )١٤١(االستعراض الدوري الشامل، مبا فيها تلك املتعلقة حبرية الدين ومحاية األقليات الدينيـة    

عن زيادة اهلجمات العنيفة على األقليـات        ٢ والورقة املشتركة    ٣قة املشتركة   وأبلغت الور 
وتتزايد خطابات اجلماعات   . والطوائف الدينية مثل املسيحيني واألمحديني واملسلمني الشيعة      

وال يعتـرب قتـل األمحـديني       . املتطرفة واجملموعات الدينية املتشددة الداعية إىل الكراهيـة       
يد يشمل بيانات مـصّنفة بـشأن    بإجراء تعداد جد٧وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤٢(جرمية

وقالت نقابة الـصحفيني األمحـديني املـسلمني إن         . )١٤٣(عدد األقليات واجملموعات اإلثنية   
. )١٤٤(بأهنم مسلمون ويؤمنون بأركـان اإلسـالم اخلمـسة        اً  راسخاً  األمحديني يؤمنون إميان  

 على  فئات املنبوذة  ال  غياب التدابري الرامية إىل منع إكراه أفراد       ١٤والحظت الورقة املشتركة    
 . )١٤٥(تغيري دينهم، وخباصة شابات األقليات

 أن اهلندوس واملسيحيني يعانون التمييز االجتمـاعي        ١٣وذكرت الورقة املشتركة      -٧٤
ومل يتحقق تقدم فيما يتعلق مبشروع القانون اخلـاص         . والوصم القائم على القوالب النمطية    

 بإلغاء مجيع أشكال التمييز ضد غري      ١٣ة املشتركة   وأوصت الورق . بتسجيل الزواج اهلندوسي  
 ١٤وأوصت الورقة املـشتركة     . )١٤٦(املسلمني، وإصدار بطاقات هوية وطنية للهندوسيات     

بأمور منها اعتماد مشاريع قوانني متعلقة بقوانني األحوال الشخصية للمسيحيني واهلنـدوس            
 . )١٤٧(وذلك بعد إجراء املشاورات الواجبة
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 األمم والشعوب غري املمثلة أن جهود تقدمي املساعدة كانت متييزية           منظمة وذكرت  -٧٥
يف بعض أحناء البالد، والحظت إمهال احلكومة ملنـاطق الـّسند وبلوشـستان وجلجيـت               

 . )١٤٨(بالتيستان، ما زاد من هتميشها

 يف إصالح املقررات    ملسيحي العاملي باكستان بأن تسرع    وأوصت منظمة التضامن ا     -٧٦
من أجل القضاء على املـواد واملمارسـات        وحتدد أولويات هلذا اإلصالح     اسية الوطنية   الدر

 . )١٤٩(التعليمية القائمة على التمييز

والحظت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان تزايد التطرف والتعصب، وعدم حماكمـة             -٧٧
 . )١٥٠(قلياتومل ُتشّغل اللجنة الرمسية لأل. املتورطني يف العنف والداعني إىل الكراهية

 املهاجرون والالجئون ومتلمسو اللجوء  -١٣  

ت بالتزامات يف جمـال     الحظ جمتمع الشعوب املهّددة أن السلطات الباكستانية أخلَّ         -٧٨
 ورّحلت مخسة أشخاص من الويغور إىل بلدهم        ٢٠١١أغسطس  / آب ٨حقوق اإلنسان يف    

 . )١٥١(األصلي حيث حيتمل تعرضهم للحبس أو عقوبة اإلعدام

 املشردون داخلياً  -١٤  

موجـة   ٢٠٠٨الحظت جلنة باكستان حلقوق اإلنسان أن باكستان تواجه منذ عام      -٧٩
ويف . تشرد األشخاص بسبب الكـوارث الطبيعيـة والـرتاع املـسلح          من  واسعة النطاق   

. )١٥٢( مليون شخص مشرد داخلياً    ١,٢، كانت خميمات اإلغاثة تضم أكثر من        ٢٠١١ عام
العناصـر  لتشرد الداخلي أن الرتاعات بني القوات املسلحة احلكوميـة و         وذكر مركز رصد ا   

 عن تشرد   ٢٠٠٧املسلحة غري احلكومية، وكذا الصدامات احمللية والقبلية، أسفرت منذ عام           
املاليني داخل املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية ومنطقة خيرب باختوخنوا اليت تقع مشال             

وأوصى مركز رصد التـشرد الـدويل التـابع     . ليها مجاعة الباشتو  غرب باكستان وهتيمن ع   
للمجلس النروجيي املعين بشؤون الالجئني حكومة باكستان حبماية املـدنيني مـن التـشرد              

 احلكومـة إىل وضـع      ١٤ودعا مركز رصد التشرد الدويل والورقة املشتركة        . )١٥٣(القسري
صت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة      وأو. )١٥٤(سياسة شاملة لألشخاص املشردين داخليا    

 .)١٥٥(باختاذ إجراءات ملساعدة األشخاص الذين ظلوا مشردين بعد الفيضانات

 بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مقررات         ١٤وأوصت الورقة املشتركة      -٨٠
املؤسسات التعليمية وضمان سالمة النساء واألطفال يف خميمـات األشـخاص املـشردين             

 .)١٥٦(ًلياداخ
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 احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٥  

 احلكومة بأن تقوم، من أجل بلوغ ما ترنو إليه يف إطار            ١١أوصت الورقة املشتركة      -٨١
األهداف اإلمنائية لأللفية، بوضع وتنفيذ برامج شاملة ملنع سوء التغذية وحتقيق لألمن الغذائي             

لزامي علـى   اإلطابع  الترمي إىل إضفاء    املقاطعي  على الصعيدين االحتادي و   واعتماد سياسات   
 .)١٥٧(عمليات التطعيم

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب   -١٦  

 أن احلكومات املتعاقبة استخدمت قـوانني مكافحـة         ٧الحظت الورقة املشتركة      -٨٢
وأوصت الورقـة   .  حكمها وإطالة أمد  مصاحلها وقمع معارضيها السياسيني      ب خلدمة اإلرها
واّدعت الورقة . )١٥٨( بعدم استخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب ملنع حرية التعبري    ٧ة  املشترك

احلرب على "و" األمن القومي"باسم اً نظام مراقبة صارماً  أن احلكومة تفرض حالي٥املشتركة  
ودعت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إىل مراجعة القوانني اليت ختـول            . )١٥٩("اإلرهاب

ت واسعة لتوقيف واحتجاز املشتبه يف أهنم إرهابيون دون توجيه هتم حمـددة،             الشرطة سلطا 
 .)١٦٠(١٩٩٧يف ذلك قانون مكافحة اإلرهاب لعام  مبا

 استمرار عمليات القتـل املـستهدف واهلجمـات         ١٤والحظت الورقة املشتركة      -٨٣
ي اخلسائر يف   اإلرهابية والعمليات العسكرية، وأوصت باختاذ خطوات تشريعية وإدارية لتفاد        

 . )١٦١(األرواح، مبا يف ذلك وضع سياسة حمكمة ملكافحة اإلرهاب
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