
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-12852    080508    080508 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  من مرفق قرار) أ(١٥للفقرة تقرير وطين مقدم وفقاً 
  *٥/١جملس حقوق اإلنسان 

  باكستان

                                                      

 .بل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل حترر هذه الوثيقة ق  *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/PAK/1 
14 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/WG.6/2/PAK/1 
Page 2 

 

  املنهجية وعملية التشاور -  أوالً
وعقد وزير حقوق . ُجمع التقرير بعد مشاورات مطوَّلة بني الوزارات على الصعيدين االحتادي واإلقليمي  - ١

التحالف الدويل إلنقاذ ا منظمة اإلنسان مشاورات بشأن مشروع التقرير مع منظمات غري حكومية بارزة من بينه     
 وصندوق  ، ورابطة األحباث يف القانون الدويل     ،صندوق الرفاه العاملي   و ، ومنظمة كاريتاس  ،الطفولة ومنظمة ِسهِر  

  .أنصار بورين

  اخللفية -  ثانياً
 اً كيلومتر٧٩٦ ٠٩٥  اإلمجاليةوتبلغ مساحتها. ١٩٤٧أغسطس / آب١٤أحرزت باكستان استقالهلا يف   - ٢

. بنجابالووالسِّند  لوشستان ومقاطعة احلدود الشمالية الغربية،      ب: إىل أربع مقاطعات وهي   والبلد مقسم   . اًمربع
ويضاف إقليم العاصمة إسالم أباد، واملناطق القبلية اليت تديرها احلكومة االحتادية، واملناطق الشمالية اليت تديرها               

  . مليون نسمة١٥٣,٤٥عداد سكان باكستان ويبلغ ت. احلكومة االحتادية إىل املقاطعات األربع

   اللغات املتحدَّث هبا-  ألف

ويتحدث سكان باكستان بعدد مـن اللغـات        . اللغة الوطنية هي األوردو واللغة الرمسية هي اإلنكليزية         - ٣
  .والرباهوية و واهلندكلوشيةاإلقليمية أيضاً من بينها البنجابية والسِّند ية والسرايكية والباشتو والب

   دستور باكستان-  اءب

وحيمي الدستوُر العديد من احلقوق املنصوص . ١٩٧٣اعُتمد دستور مجهورية باكستان اإلسالمية يف عام   - ٤
 والعهد الدويل اخلاص ، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 ، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري           ،قافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   
 واتفاقية مناهضة التعذيب    ، واتفاقية حقوق الطفل   ،واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

ية األساسية فيما يتعلق  وهي الصكوك الدول- وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  .حبقوق اإلنسان

  الربملان -  جيم

 انتخابات برملانية متعلقة باجلمعية الوطنية واجلمعيات       وأجريت. لحكمشكل برملاين ل  ينص الدستور على      - ٥
  .٢٠٠٨فرباير / شباط١٨اإلقليمية يف 

ة الوطنية، وهـي اجمللـس      ويتكون الربملان من جملسني مها جملس الشيوخ، وهو اجمللس األعلى، واجلمعي            - ٦
 العمل يف إطار، زاد حجم اهليئات التشريعية يف البلد وُخصصت حصة من املقاعد للنساء          ٢٠٠٢ويف عام   . األدىن
ويتألف جملس الـشيوخ    . وألغي العمل بنظام فصل جمموعات الناخبني اخلاص باألقليات بناء على طلبها          . اإلجيايب

اً  مقعد ٦٠ مقعداً منها    ٣٤٢اً للنساء، بينما أصبح قوام اجلمعية الوطنية         مقعد ١٧ ممثل مع وجود     ١٠٠حالياً من   
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مجعية ولكل إقليم . املخصصة هلناملقاعد  خارجوترشح النساء أنفسهن أيضاً يف االنتخابات للفوز مبقاعد . للنساء
  .ة امرأ١٢٨ عضواً من بينهم ٧٢٨ األربع اإلقليمية اجلمعياتويبلغ عدد األعضاء يف  . بهةخاص

إىل مستوى القاعدة الشعبية انتقلت سلطة احلكم فقد . شبكة من اهليئات املنتَخبةمثة على املستوى احمللي و  - ٧
 مما أتاح للمجتمعات احمللية وممثليها حتمُّل مسؤولية        )الزيال(واملقاطعات  ) التحصيل(عية  املتمثلة يف املقاطعات الفر   
  .القرارات اليت متس حياهتم

  لقضائيالنظام ا -  دال

يتألف النظام القضائي من احملكمة العليا واحملاكم العليا اإلقليمية، ومن احملـاكم الـدنيا األخـرى ذات                   - ٨
وللمحاكم االختصاص األصلي يف أن ترفع دعاوى من تلقاء نفـسها يف القـضايا              . االختصاصني املدين واجلنائي  

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية

وجيـوز اسـتئناف    . عية االحتادية إذا كان هناك قانون مدين خمالف لتعاليم اإلسالم         وتقرر احملكمة الشر    - ٩
  .قرارات احملكمة الشرعية لدى هيئة الطعن التابعة للمحكمة العليا

   االقتصاد-  هاء

يعتمد اقتصاد باكستان، وهي بلد نامٍ، على الزراعة حيث تتوفر لديها شبكة من القنوات تروي جـزءاً                   - ١٠
ففـي تـشرين    . وواجه االقتصاد أزمتني كبريتني خالل السنوات اخلمس املاضـية        .  أراضيها املزروعة  كبرياً من 

ويف .  شخص ماليني ٣,٥ نسمة وشرد    ٧٣ ٠٠٠، أودى زلزال ضرب مشال باكستان حبياة        ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
ليمي بلوشستان  ، اجتاحت أمطار شديدة باكستان وضرب إعصار ساحله اجلنويب فأضر بإق          ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
 وأهلكت تلك الكارثة الطبيعية املئات من الناس يف شىت أحناء باكستان ونزح جّراءها ما يزيد عن نصف           .والسِّند

كما ترك أثره على    . وال يزال شبح اإلرهاب خميماً من خالل العديد من االنفجارات واهلجمات          . مليون شخص 
  .اد متمتعاً بالقدرة على النهوض، ظل االقتصالتحدياتوبالرغم من تلك . االقتصاد

، أبـان   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وحسب آخر األرقام اليت نشرهتا الدراسة االستقصائية لالقتصاد يف باكـستان              - ١١
  فارتفع ناجته القومي اإلمجايل احلقيقي مبعدل وسـطي        . التحدياتاقتصاد باكستان عن قدرته على النهوض رغم        

  وساعد النمو االقتصادي يف زيـادة دخـل الفـرد    . ات اخلمس املاضية يف املائة يف السنة على مدى السنو     ٧بلغ  
  على أن ارتفاع أسعار الـسلع األساسـية        .  يف هناية السنة املالية املاضية     اً دوالر ٩٢٥ يف املائة إذ بلغ      ١١بنسبة  

وما ينجم عنه من تضخم وحاالت عجز جتاري قد وضعت االقتصاد أمام جمموعات جديـدة مـن التحـديات                   
وتراجع معدل حدوث . وقد كان للنمو االقتصادي أثره اإلجيايب على الصعيد االجتماعي. تصادية واالجتماعيةاالق

 يف املائـة يف فتـرة       ٢٣,٩ إىل   ٢٠٠١- ٢٠٠٠ يف املائة يف فترة السنتني       ٣٤,٤٦الفقر على املستوى الوطين من      
  ة يف باكستان املتعلقـة بفتـرة        قياسات املستوى االجتماعي ومستوى املعيش     وحسب. ٢٠٠٥- ٢٠٠٤السنتني  
، فقد حتسَّنت املؤشرات املتعلقة بالتعليم، كإمجايل وصايف نسبة التـسجيل يف املـستوى              ٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنتني  

   ٢٠٠١ خـالل الفتـرة مـن    ٧٠ إىل ٨٢ من الرضعوتراجعت وفيات   . االبتدائي ونسبة معرفة القراءة والكتابة    
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 يف املائة علـى     ٣,٨ إىل   ٤,٥ع احلمل إىل اخنفاض معدل اخلصوبة من        وقد أدى تزايد استعمال موان    . ٢٠٠٦إىل  
  .مدى سبع سنوات

 مليون بينما يبلـغ     ٤٦,٦ مليون يبلغ عدد العاملني منها       ٥٠,٠٥وتقدر القوة العاملة يف باكستان بنحو         - ١٢
ـ   ٥٦,٦٣ يف املائة تقريباً يف الزراعة و      ٤٣,٣٧ويعمل  . عدد العاطلني ثالثة ماليني    ة يف األنـشطة غـري       يف املائ

وداخل . ومن األنشطة غري الزراعية الصناعة التحويلية والتجارة والبناء واخلدمات والنقل، إخل          . الصناعة/الزراعية
، من األشخاص العاملني يف القطاع غـري        ) يف املائة  ٦٤,٦( اجلزء األكرب، أي الثلثني      يعملالقطاع غري الزراعي،    

   يف املائـة يف فتـرة      ٦,٢ إىل   ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ املائة يف فترة الـسنتني        يف ٦,٨وتراجع معدل البطالة من     . الرمسي
  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥السنتني 

  االنتقال السياسي -  واو

وقد خلَّفت قرابة ثالثة عقود من حرب أفغانستان آثاراً    . كانت باكستان يف طليعة احلرب على اإلرهاب        - ١٣
وكان األثر السليب حلرب أفغانستان أهنا أدت إىل . اكستان النسيج السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف بيفهائلة 

وقد استخدمت تلك العناصـر     . ظهور جمموعة صغرية ولكنها ملتزمة من العناصر املتطرفة يف أجزاء من باكستان           
فقد حاولت تنفيذ هجمات انتحارية ضد الرئيس ورئيس الوزراء السابق وغريمها مـن             . العنف لتحقيق أغراضها  

 إىل  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٧وقد أدت اهلجمة اإلرهابية االنتحارية اليت حدثت يف         . سياسينيالزعماء ال 
  .  بيناظري بوتوةمصرع رئيسة الوزراء السابقمأساة 

فقد اُتبعت استراتيجية انتقال من     .  إىل الدميقراطية الكاملة   ة سياسي مبرحلة انتقالية وما فتئت باكستان متر       - ١٤
غري أن هذه العملية واجهت لألسف يف       . ذ البلد إىل دميقراطية كاملة تفضي إىل انتخابات عامة        ثالث مراحل تأخ  

وقد كان هناك خطر واضح يتمثل . نوفمرب املاضي خطر تعطيلها بسبب أنشطة املتطرفني واإلرهابيني/تشرين الثاين
  س لـو مل تتخـذ احلكومـة        يف تعرض عملية النمو والتنمية للتوقف أو حىت ألن تـذهب يف االجتـاه املعـاك               

  .خطوات مناسبة

ومـن  . وكان لباكستان رهان حيوي يف عمل مؤسسات الدولة بصورة طبيعية ويف حتقيق منو اقتصادي متواصل              
فقد أُعلنت حالة   . وهو رهان تتشاطره مع اجملتمع الدويل      الرهانات األخرى اليت تضاهيه أمهية مكافحة اإلرهاب      

ومن بني تلك الظروف اشتداد     .  بسبب ظروف أْوهنته   ٢٠٠٧نوفمرب  /رين الثاين  تش ٣الطوارئ يف باكستان يوم     
  .التطرف واإلرهاب وحدوث انفجارات انتحارية يف مجيع أحناء البلد

ومت يف أعقاهبـا    . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥وبعد مضي شهر ونصف، ُرفعت حالة الطوارئ يف           - ١٥
 ٢٤ويف  . ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١٨ية واجلمعيات اإلقليميـة يف      تنظيم انتخابات لشغل مقاعد اجلمعية الوطن     

  .، انُتخب رئيس الوزراء اجلديد٢٠٠٨مارس /آذار



A/HRC/WG.6/2/PAK/1 
Page 5 

اإلطار املعياري واملؤسسي املراد به تعزيـز ومحايـة           -  ثالثاً
  حقوق اإلنسان يف باكستان
  الدستور

 األساسية والفصل املعين مببادئ هناك عدة أحكام دستورية وردت يف الديباجة ويف الفصل املعين باحلقوق           - ١٦
  .األشخاص يف احلقوق واملعاملة، دون أي متييز/السياسة العامة ترتكز على مبادئ املساواة بني مجيع املواطنني

وهـي تكفـل احلقـوق      . والغاية من ديباجة الدستور تقدمي أهداف الدولة األساسية باختصار          )أ(
ملركز والفرص واملساواة أمام القانون والعدالة االجتماعية واالقتـصادية         واحلريات األساسية مبا فيها املساواة يف ا      

والسياسية وحرية الفكر والتعبري والعقيدة واإلميان والعبادة وتكوين اجلمعيات واستقالل السلطة القضائية ومحاية             
  .مصاحل األقليات والطبقات االجتماعية املتخلفة واحملبطة

  .القضاء على االستغالل جبميع أشكاله من الدولة ٣تطلب املادة   )ب(

ويسري هذا  . للقانوناً   على حق األفراد يف التمتع حبماية القانون ويف املعاملة وفق          ٤تنص املادة     )ج(
  ."بشكل مؤقتأي شخص آخر موجود داخل باكستان "على املواطنني وكذلك على 

قوق األساسية أو حيط من قـدرها       ، يعترب أي قانون أو ممارسة ال تتفق مع احل         ٨ومبوجب املادة     )د(
أي "على الدولة وضع أي قانون أو سياسة عامة تتعارض مع احلقوق األساسية، باستثناء              املادة  كما حتظر   . الغياً

ألغـراض أدائهـم    .. . املكلفة باحملافظة على النظام العام    .. . قانون يتصل بأعضاء القوات املسلحة أو الشرطة      
  ."... مةلواجباهتم بالصورة املالئ

يف لكل مواطن احلق يف االلتحاق بأي مهنة أو وظيفـة مـشروعة و  ":  على أن١٨وتنص املادة     ) ه(
  ."القيام بأي صناعة أو جتارة مشروعة، مع مراعاة الشروط املنصوص عليها يف القانون، إن وجدت

نص على عدم التمييز يف      املساواة أمام القانون واملساواة يف احلماية القانونية وت        ٢٥وتكفل املادة     )و(
  .املعاملة على أساس نوع اجلنس وحده

 على املساواة يف الوصول إىل األماكن العامة واملساواة يف التوظيف يف القطاعني             ٢٦تنص املادة     )ز(
أنه ال جيوز التمييز، فيما يتعلق باحلق يف الوصول إىل تلك األماكن، بسبب العرق              كذلك  توضح  و. العام واخلاص 

  .ين أو الطائفة أو نوع اجلنس أو مكان اإلقامة أو مسقط الرأسأو الد

  . على املساواة يف التوظيف يف القطاعني العام واخلاص٢٧تنص املادة   )ح(

  .االجتار باألشخاص وكذلك البغاء) ز(٣٧ و١١حتظر املادتان   )ط(

  .خاصة من أجل متثيل املرأة يف احلكومة احملليةاً  أحكام٣٢تضع املادة   )ي(
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 الدولة إىل اختاذ التدابري املالئمة لتمكني املرأة من املشاركة يف مجيع جماالت احلياة ٣٤توجه املادة   )ك(
للدولة باختاذ تـدابري    ) ٢(٢٦و) ٣(٢٥ ذلك، تسمح املادتان الفرعيان      وباإلضافة إىل . الوطنية واألنشطة اجملتمعية  

  .خاصة حلماية النساء واألطفال

  . الدولة أن حتمي الزواج واألسرة واألم والطفل من٣٥تطلب املادة   )ل(

 الدولة إىل محاية احلقوق واملصاحل الشرعية لألقليات مبا يف ذلك حقهـا يف أن               ٣٦توجه املادة     )م(
  .تكون ممثَّلة على حنو مالئم يف املرافق اإلدارية لالحتاد واألقاليم

 األمية وتوفري التعليم    حومب) ب(دولة  تقوم ال " على أن    ٣٧من املادة   ) ج(و) ب(تنص الفقرتان     )ن(
إتاحة احلصول على التعليم التقين واملهين، بصورة عامة، والتعليم ب) ج (؛ مدة ممكنةصراجملاين اإللزامي الثانوي يف أق

  ."ةدارالثانوي للجميع على أساس اجل

لة وإنسانية لألطفال  الدولة إىل اختاذ تدابري لكفالة ظروف عمل عاد) ه (٣٧توجه املادة الفرعية   )س(
  وضمان عدم توظيفهم يف أعمال ال تتفق مع سنهم أو نوع جنـسهم وكفـل اسـتحقاقات األمومـة         . والنساء

  .للنساء املوظفات

  الصكوك الدولية اليت وقعت عليها باكستان -  رابعاً
  :باكستان دولة طرف يف الصكوك الدولية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - ١٧

 . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية  - 

 . التمييز ضد املرأةأشكالاتفاقية القضاء على مجيع   - 

 .اتفاقية حقوق الطفل  - 

 .٢٠٠٠، الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحة اتفاقية  - 

 . بشأن احلد األدىن لسن االستخدام١٣٨فاقية منظمة العمل الدولية رقم ات  - 

 .أسوأ أشكال عمل األطفال بشأن ١٨٢مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ  - 

 ).يف االستخدام واملهنة( بشأن التمييز ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

 .١٩٥١ بشأن املساواة يف األجور، ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - 

      فتيات   وال        بالنساء      االجتار       مكافحة و    مبنع        املتعلقة        اإلقليمي        للتعاون     آسيا     جنوب      رابطة        اتفاقية  - 
 .البغاء ألغراض
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  :على الصكوك التالية املتعلقة حبقوق اإلنساناً ووقعت باكستان أيض

 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - 

ل اتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـا           امللحق ب  الربوتوكول االختياري   - 
 .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 .شراك األطفال يف الرتاعات املسلحةإاتفاقية حقوق الطفل املتعلق بب  امللحقالربوتوكول االختياري  - 

وقد شارفت االكتمالَ عمليةُ التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 - ١٨
فقد أعطى . لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيبوالثقافية وعملية التوقيع على ا

  .جملس الوزراء االحتادي فعالً موافقته هبذا اخلصوص

  : أحكام االتفاقيات اليت وقعت عليها باكستانخمتلفقوانني إعمال  -  ألف

 خمتلفة  اًبصورة مباشرة أو غري مباشرة، أحكام     هناك عدد كبري من القوانني والتدابري اإلدارية اليت ُتعِمل،            - ١٩
  :ومن بني تلك القوانني. من دستور باكستان املتعلقة باتفاقيات دولية تكون باكستان طرفاً فيها

  ويهـدف إىل محايـة حقـوق املـرأة فيمـا يتـصل        (١٩٦١مرسوم قوانني األسرة املسلمة،     - 
  ).بالزواج والطالق

، الذي حيظر زواج القصَّر وينص على عقوبـات تطـال أي            ١٩٢٩قانون قيد زواج األطفال،       - 
  .شخص يقوم بتزويج أطفال، مبا يف ذلك اآلباء أو األوصياء

، الذي ينص على تشكيل حماكم أسرية خاصة للفصل يف قـضايا            ١٩٦٤قانون حماكم األسرة،      - 
كمة يف هذه   وال ُتدفع رسوم للمح   . األسرة، مثل الطالق والنفقة وحضانة األطفال وما إىل ذلك        

 وجرى حتديث هذا القانون حتديثاً شامالً. القضايا وعلى احملاكم أن تعجِّل بالبت يف هذه القضايا
 وأُدرجت فيه املطالب اليت طاملا نادى هبا الناشطون يف جمال حقوق املرأة كـي               ٢٠٠٢يف عام   
  .أكثر مع العصرالقانون يتماشى 

، ١٩٣٤ من قانون املصانع،  ٤٥املادة الفرعية   (لليلية  هناك حظر على توظيف املرأة يف النوبات ا         - 
قواعد الوظائف  (أو يف الوظائف اخلطرة     ) ١٩٢٣من قانون املناجم،    ) جيم (٢٣واملادة الفرعية   

  ).١٩٦٣اخلطرة، 

  .١٩٤١قانون استحقاقات األمومة العائدة للعامالت يف املناجم،   - 

  .١٩٥٨مرسوم استحقاقات األمومة يف غرب باكستان،   - 

  .١٩٦١قواعد استحقاقات األمومة يف غرب باكستان،   - 
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  .١٩٦٥مرسوم الضمان االجتماعي ملوظفي املقاطعات،   - 

  .قواعد موظفي اخلدمة املدنية  - 

، عقوبات شديدة علـى ارتكـاب       ١٨٦٠يفرض القانون اجلنائي يف باكستان، الصادر يف عام           - 
 ألـف   ٣٦٤ و ٣٦٣ و ٣٦١ب املـواد    النساء مبوج /جرائم خطف األطفال أو اختطاف الفتيات     

أو اسـتريادهن مـن     )  ألف من القانون اجلنائي يف باكستان      ٣٦٦املادة  ( وِقوادة البنات    ٣٦٩و
  ). باء من القانون اجلنائي يف باكستان٣٦٦املادة (اخلارج 

، على معاملة املرأة معاملة خاصـة يف        ١٨٩٨وينص قانون اإلجراءات اجلنائية، الصادر يف عام          - 
فال جيوز دخول الشرطة إىل حمل إقامة، لغرض القبض أو التفتيش، إذا كانت             . ة القانون مواجه

 مـن قـانون     ٤٨املـادة   (امرأة تشغل املكان إالّ بعد التنبيه وتيسري انسحاب تلك املرأة منـه             
  ).اإلجراءات اجلنائية

ـ (ال جيوز إلقاء القبض على املرأة املتهمة أو تفتيشها إال بواسطة امرأة            -   مـن قـانون   ٥٢ادة امل
 أن تفرج عن امرأة مدانة مل تصدر يف حقها عقوبة            أيضاً وجيوز للمحكمة ). اإلجراءات اجلنائية 

اإلعدام أو السجن مدى احلياة بناًء على ُحسن سلوكها وذلك بدفع كفالة التعهد مبثوهلا أمـام                
  ).ائية من قانون اإلجراءات اجلن٥٦٢املادة (احملكمة، إّما بضمانات أو بدوهنا 

 من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ٥٤٥فبموجب املادة   . وينص القانون أيضاً على التعويض      - 
لباكستان، تعوض احملكمة الضحية عن طريق إصدارها أمراً بدفع مبالغ إليها من الغرامات اليت               

  .يدفعها جمرمون

  القوانني واألحكام املعدَّلة -  باء

  .٢٠٠٢نوفمرب /اص يف تشرين الثاينمرسوم منع ومكافحة االجتار باألشخ  - 

، إلزالة بعض الثغرات يف قانون تيـسري        ٢٠٠٤القانون اجلنائي، الصادر يف عام      ) تعديل(قانون    - 
  ." الشرفدفاعاً عنالقتل "  باملالحقة اجلنائية ملا يسمى 

  .٢٠٠٦، )تعديل القانون اجلنائي(أُدخلت تعديالت على مرسوم احلدود بواسطة قانون محاية النساء   - 

  .إلغاء نظام فصل جمموعات الناخبني  - 

 ملنح أبناء املرأة الباكستانية املتزوجة بأجنيب احلق        ١٩٥١ُعدِّل قانون اجلنسية الباكستاين يف عام         - 
  .يف اجلنسية الباكستانية
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  إتاحة تلك احلقوق يف الواقع العملي -  جيم

ويف .  االختصاص يف حال انتهاك حقوقه األساسية      باستطاعة أي مواطن اللجوء إىل أي من احملاكم ذات          - ٢٠
الواقع العملي، تكون فرص اختاذ تلك السبل حمدودة ألسباب تعود إىل تدين نسبة من يعرفون القراءة والكتابة وإىل 

 ليس يف مقدورهم حتمل للمحتاجني ممنوتقدم احلكومة واجملتمع املدين مساعدة قانونية . قلة الوعي باحلقوق املتاحة
  ويقدم ناشطون يف جمال حقوق اإلنسان، وكثري منهم حمامون، خـدمات جمانيـة لـضحايا انتـهاكات                . فقتهان

  .حقوق اإلنسان

  :ما يليومن بني اآلليات األخرى للمطالبة باحلقوق،   - ٢١

بتشخيص أي ظلم يقع على شخص بسبب سـوء اإلدارة     "مكتب أمني املظامل االحتادي املكلف        - 
بأنه يشمل القرارات اليت ُتعترب " سوء اإلدارة"ويعرَّف مفهوم . "الظلم وتقوميهوالتحقيق فيه وجرب 

  ."ة متييزيو أةجائر  أوة أو متحيزةاملظ أو ة أو غري معقولة أو تعسفيشاذة"

  .حمكمة اخلدمات اليت تتيح سبيل انتصاف ملوظفي احلكومة  - 

  .حماكم العمل اليت جتيب على شكاوى يقدمها العاملون  - 

   مسائل متقاطعة-  خامساً
   حقوق املرأة-  ألف

ويكفل الدستور املساواة بني مجيع املواطنني يف احلقوق .  يف املائة من جمموع عدد السكان٤٩متثل النساء   - ٢٢
خر حكومة باكستان جهداً يف سبيل متكني دَّوال ت. دون متييز على أساس الطائفة أو اللون أو نوع اجلنس أو العرق

إالّ أنه بالرغم من تلك اجلهود حتدث وقائع مؤسفة أحياناً بسبب العقليات القبلية             .  جماالت احلياة  النساء يف مجيع  
  .وباكستان مدركة لتلك القيود وهي ملتزمة بالتغلب عليها. والتقليدية املتجذرة

للجنة ودرست ا. ١٩٩٦صدقت باكستان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام   - ٢٣
  .٢٠٠٧املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة آخر تقرير وطين يف عام 

  تدابري وأشكال العمل اإلجيايب لتمكني املرأة والقضاء على التمييز -  باء

املتمخضة عـن  " جماالت االهتمام االثين عشر   "المست مجيع   " خطة عمل وطنية   "١٩٩٨أُطلقت يف عام      - ٢٤
، ٢٠٠٢ويف عام .  يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقة يف وقت الحقرعش ال اهتمام ثالثوأضيف جم. منهاج عمل بكني

وكانت مبثابة إعالن عن نية حكومة باكستان . تنمية املرأة ومتكينهال األوىلصاغ رئيس باكستان السياسة الوطنية 
  .ادية والسياسيةيف اختاذ تدابري سياسية حيوية من أجل متكني النساء يف اجملاالت االجتماعية واالقتص



A/HRC/WG.6/2/PAK/1 
Page 10 

 

  التدابري القانونية واالجتماعية -  جيم

وقد اتُّخذت أشكال عدة من العمل      . وال تشذ باكستان عن هذه القاعدة     . العنف ضد النساء هم عاملي      - ٢٥
وتتـضمن الـسياسة    . اإلجيايب يف هذا الشأن غايتها خلق مناخ يساعد على إحداث التغري الضروري يف املواقف             

  : ما يليوهي تشدد على. ة املرأة ومتكينها جزءاً خمصصاً للعنف ضد النساءنميلتالوطنية 

  اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالعنف ضد النساء؛  - 

  جرمية قتل؛" القتل دفاعاً عن الشرف"اإلعالن عن اعتبار   - 

  استعراض ومراجعة اإلجراءات اليت تتبعها الشرطة وإجراءات الطب الشرعي؛  - 

  إحداث تشريعات إجيابية بشأن العنف املرتيل وإصالح القوانني؛  - 

 املتاحة هلن يف كـل مـن        ى النساء وحتسني املآو   ىسات احلكومة فيما يتعلق مبآو    ااستعراض سي   - 
  الوزارات؛/القطاعني العام واخلاص وتشجيع التفاعل والتعاون املباشرين بني مجيع املؤسسات

ى صعيد املقاطعات تقدم للنساء املشورة القانونية والنفسية وحتيلهن وضع برامج حلماية األسرة عل  - 
  إىل آليات املساعدة الطبية والقانونية؛

  توعية قوة الشرطة مبجملها باملسائل املتعلقة بالعنف ضد النساء؛  - 

  : التدابري التاليةاُتخذت مطلقاً مع العنف ضد النساء، التسامحمتاشياً مع سياسة عدم   - 

القـانون  "حيمل اسم   " القتل دفاعاً عن الشرف   "ن الذي اعتمده الربملان ملكافحة      القانو  - 
  ؛"٢٠٠٤الصادر يف عام ) تعديل(اجلنائي 

  االجتار بالنساء؛رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقة بمت التصديق على اتفاقية   - 

  ؛٢٠٠٢املوافقة على مرسوم مكافحة االجتار بالبشر يف عام   - 

املتعلق مبنع  ) تعديل(مشروع القانون اجلنائي    "عرض اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية      تست  - 
  ؛"٢٠٠٧املمارسات املسيئة للنساء لعام 

جعل التحالف بني احلكومة واجملتمع املدين من التحرش اجلنسي يف أماكن العمـل، يف                - 
رمية تستوجب القطاعني احلكومي واخلاص، ضرباً خطرياً من ضروب السلوك املشني وج     

العقاب؛ كما ُوضع مشروع مدونة سلوك لتحقيق العدالة اجلنسانية يف مكان العمـل             
  مبساعدة منظمة غري حكومية حملية هتتم هبذه املسألة؛
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 الذي ١٩٥١ تعديل قانون اجلنسية الباكستاين األصلي الصادر يف عام ٢٠٠٠مت يف عام   - 
  اكستانية املتزوجة بأجنيب؛مينح اجلنسية الباكستانية ألبناء املرأة الب

  جتري مناقشة مشروع قانون عن العنف املرتيل يف الربملان؛  - 

، إلزالة بعض الثغرات يف قانون      ٢٠٠٤القانون اجلنائي، الصادر يف عام      ) تعديل(قانون    - 
  ؛" الشرفدفاعاً عنالقتل "  بتيسري املالحقة اجلنائية ملا يسمى 

د اإلسالمية بواسطة قانون تعديل منع املمارسات       أُجريت تعديالت على مرسوم احلدو      - 
ويراد بالقانون اجلديد وضع حد     . ٢٠٠٦ الصادر يف عام     )قانون جنائي (املسيئة للنساء   

ملمارسات من قبيل منع أو عرقلة حصول النساء على أنصبتهن من املرياث أو بيعهن أو               
رأة للزواج وفق التقليد     أو منح ام   الكرميتزوجيهن باإلكراه أو نكاحهن مبوجب القرآن       

  .إلزالة الضغينة، والتقليد املتمثل يف الطالق بالثالث" فاين"املسمى 

 عدَّل املرسوم املتعلق ٢٠٠٦الصادر يف عام ) تعديل القانون اجلنائي(قانون محاية النساء   - 
بالزىن وباحلدود اإلسالمية بغية كفل صون حقوق املرأة وعدم إساءة استعمال احلدود            

 والقـذف   والغرض من ذلك القانون هو التوفيق بني القوانني املتعلقة بالزىن         . الميةاإلس
 مـن القـانون     ٣١٠وُعدلت املادة   . وبني األهداف املبينة يف الدستور وتعاليم اإلسالم      

وتتمثـل  . خمالفاً للقانون ) فاين وسوارا (اجلنائي الباكستاين لكي جتعل الزواج بالتبادل       
 احلكم على من تثبت إدانتهم بالسجن ثالث         يف ملتعلقة بالعقوبات التوجيهات املرافقة ا  

  سنوات على األقل وعشر سنوات على األكثر؛

مبادرات أخرى لدعم ما تبذله حكومة باكستان من جهود يف سـبيل            أيضاً  اتُّخذت  و  - 
  مساعدة النساء ضحايا العنف وتيسري حياهتن؛

ات الطابع اجلنساين داخل مكتب الشرطة      أنشأت وزارة الداخلية خلية تعىن باجلرائم ذ        - 
  الوطنية هبدف رصد ومعاجلة اجلرائم اليت ُترتكب يف حق النساء؛

أُنشئت وزارة حقوق اإلنسان اليت ترصد وتعاجل انتهاكات حقوق اإلنسان والتوجهات             - 
  يف البلد مع التركيز بوجه خاص على النساء؛

قليمي وعلى صعيد املقاطعات بغية إنفاذ      أُنشئت جلان رصد على املستوى االحتادي واإل        - 
وتؤدي جلان رصد السياسات وظيفة علـى الـصعيدين         . التدابري السياساتية الرئيسية  

  ؛) مقاطعة٣٢يف (االحتادي واإلقليمي 
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أنشئت خاليا منفصلة لتلقي الشكاوى تترأسها ضابطات شرطة داخل خمافر الـشرطة              - 
.  عليهن واإلناث من ضحايا اجلرمية والعنـف       املوجودة ملساعدة النساء اللوايت ُيعتدى    

  وتقدم تلك اخلاليا خدماهتا على مدار الساعة لتسجيل الشكاوى؛

مت تكوين جلنة وزارية احتادية لرصد وترسيخ متابعة مؤسساتية حلاالت العنف على أعلى   - 
فاللجنة تواظب على دراسة حالة الشخص املعين ورصدها وإبـالغ جملـس            . مستوى

وترصد اللجنة الوطنية املعنية مبنع العنف ضد النساء اجلرائم ذات الطـابع            . نهاالوزراء ع 
  .رأس تلك اللجنة وزير الداخلية مبساعدة اخللية املعنية بذاك النوع من اجلرائمياجلنساين و

 النساء على مستوى املقاطعات لكي تشتمل علـى         ىجيري توسيع شبكة مراكز ومآو      - 
  ية لفائدة النساء؛آليات دعم قانونية واجتماع

يشجَّع تعيني النساء ضابطات الشرطة يف مناصب االدعاء، خاصـة يف اجلـرائم ذات                - 
  الطابع اجلنساين؛

أصبح يف استطاعة القضاة رؤساء حماكم املقاطعات طلب التحقيق القضائي يف حاالت              - 
  االغتصاب أثناء احلبس؛

  حمقِّقة من ضباط الشرطة، كلما أمكن ذلك؛ُتحقِّق يف اجلرائم اليت تشارك فيها نساء ضابطةٌ   - 

 امرأة كنَّ مسجونات بسبب جرائم غري       ١ ٣٠٠ عن حنو    ٢٠٠٦أُفرج بكفالة يف عام       - 
  .اإلرهاب والقتل مبوجب مرسوم اإلصالحات القانونية الصادر يف نفس العام

   اآلليات املؤسساتية-  دال

ارات تنمية املرأة يف املقاطعات على الصعيد اإلقليمي على    تعمل كل من الوزارة االحتادية لتنمية املرأة وإد         - ٢٦
 جلنة وطنية معنية بوضع املرأة لدراسة مجيع السياسات والـربامج           ٢٠٠٠وقد أُنشئت يف عام     . حتسني وضع املرأة  

  .والتدابري اهلادفة إىل تنمية املرأة وإىل حتقيق املساواة بني اجلنسني

 بغيـة وضـع     خطة عمل اإلصالحات اجلنسانية    على   ٢٠٠٥مايو  / أيار وافق جملس الوزراء االحتادي يف      - ٢٧
 مع التركيز بوجه خاص علـى تعمـيم         تدرجييجدول أعمال متناسق لإلصالح اجلنساين عن طريق عملية إنفاذ          

مـشاركة النـساء يف امليـدان       ) أ(وُتدِخل خطة العمل املذكورة إصالحات من أجل        . مراعاة املنظور اجلنساين  
الـسياسات املراعيـة    ) د(توظيف النساء يف هيئات القطاع العام؛       ) ج(إعادة اهليكلة املؤسسية؛    ) ب(السياسي؛  

  .عمليات تدخل يف جمال بناء القدرات)  ه(؛ للمنظور اجلنساين وآلية وضع امليزانية واإلنفاق العام

 عمل املوظفني؛    إنشاء سجون منفصلة للنساء وحتسني احمليط املادي وظروف        إصالحات السجون وتشمل    - ٢٨
وتؤيَّد التوعية باملسائل اجلنسانية بوسائل من . ومحاية النساء والفتيات من االعتداء وإعادة تأهيلهن يف هناية املطاف

  .مجلتها إدراج اجلوانب اجلنسانية ضمن املواد املقررة يف مدارس تدريب الشرطة
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. احلكومة مبساعدة من مصرف التنمية اآلسيوي      فهو برنامج شامل تنفذه      برنامج الوصول إىل القضاء   أّما    - ٢٩
. ويركز هذا الربنامج على إصالحات مؤسسية وعلى تقصري املدد اليت تستغرقها احملاكم يف النظـر يف الـدعاوى                 

 ومن بني اإلجنازات اليت حققهـا هـذا       . ويرمي الربنامج إىل ضمان وصول النساء إىل القضاء بصفتهن خصوماً         
عالمية يف احملاكم وبناء قاعات انتظار وتوفري مرافق أساسية، كمـراحيض للنـساء، يف              الربنامج إقامة أكشاك إ   

  .مركبات احملاكم

املنافَحة عن حقوق اإلنسان والتوعية هبا، ومن ضمنها املساواة         مسألة  كما أُدرجت يف املناهج املدرسية        - ٣٠
  .ينب اجلنسني وحقوق الطفل

مشروع يستغرق ثالث سنوات يستهدف تعميم مراعاة أُطلق إلمنائي، مبساعدة من برنامج األمم املتحدة او  - ٣١
وجيري، يف إطار هـذا     . املنظور اجلنساين من أجل تطوير أدوات دراسة املسائل اجلنسانية لفائدة األطراف املعنية           

  .جلنسايناملشروع، تدريب العاملني يف القطاع العام على التوعية باملسائل اجلنسانية وتعميم مراعاة املنظور ا

وقامت وزارة املالية بدعم من مشروع مبادرة امليزانية املراعية لالعتبارات اجلنسانية، بإدخال تعـديالت                - ٣٢
). ٢٠٠٨- ٢٠٠٧(مراعية لالعتبارات اجلنسانية يف منشور احلكومة املتعلق بطلب امليزانية اإلطارية ملنتصف املدة             

 هي وزارات التعلـيم     - رائدة يف إطار املبادرة السالفة الذكر       وستعتمد على منشور احلكومة ذاك ثالثُ وزارات        
 وزارة أخرى كانت حىت اآلن تعمل ضمن إطار اإلصـالح التـدرجيي   ١٢ إىل جانب    - والصحة ورفاه السكان    

  .للميزانية اإلطارية ملنتصف املدة

انية يف صوغ سياسة    ويساعد إنشاء هيئة إحصائية تراعي املنظور اجلنساين بغرض جتميع إحصائيات جنس            - ٣٣
ات ءوقد طُبعت اخلالصة وميكن االطالع عليها اآلن من خالل موقع مكتب اإلحصا           . تراعي االعتبارات اجلنسانية  

  .االحتادي على شبكة اإلنترنت

  التمكني االقتصادي

يـادة  زمشروع  "ها   بين منعود بالربح على النساء الريفيات عدٌد من املشاريع املدرة للدخل           يُيتوقع أن     - ٣٤
 األعشاب باعتبارها   زراعة" و "حتقيق التكامل بني أنشطة البحوث واإلرشاد الزراعي      "، و " إىل أقصى حد   احملاصيل
 اليت أُدخلت يف الفترة     " واحليوانات احللوب  املاشيةبرنامج التدريب ملدة ثالث سنوات على تربية        " و "اصيلمن احمل 

ومن  ، امرأة ريفية٢٣ ٠٠٠قرابة طريقة، ُيتوقع أن تستفيد وبنفس ال). قيد التنفيذ (٢٠٠٢ و٢٠٠١ما بني عامي 
، الذي )مشروع جافاكاش أورات ("الصندوق الوطين للنهوض باملرأة الريفية" من ، أسرة معيشية٧٤ ٠٠٠ خالهلن

 مليون روبية، والذي يركز بصورة خاصة على املرأة الريفية والقطاع غري ١٠٠حصل على رأس مال ابتدائي قدره 
ـ وفرسـت وِ  ) Khushhali( الصندوق مصرفان جتاريان مها مصرفا خوشهايل        ويتوىل تسيريَ . ميالنظا   ن بنـك   ِمي

)First Women Bank( ،حيثف،اريخان لدعم األ باإلضافة إىل برنامج آغا" برنامج ثارديب لدعم األرياف"و  
 وقد نشأت بفضل خطة .لريفياتالعمل والدخل، ال سيما للنساء افرص املهارات ونفسه يوفر الصندوق يف الوقت 

  .االئتمانات الصغرية طبقةٌ جديدة من صاحبات املشاريع يف صفوف النساء الفقريات
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ويساعد إعـالن   . االستراتيجية أقسام ختتص يف التنمية اجلنسانية     /وقد أُنشئت داخل الوزارات الرئيسية      - ٣٥
وجيري وضـع خطـط     . لعامالت من منازهلن  كامتندو الذي وقعت عليه باكستان يف وضع سياسة ملعاجلة وضع ا          

  : ما يليومن ضمن التدابري القانونية واإلدارية املتخذة يف هذا الشأن. لتوظيف النساء

مساواة العمال والعامالت يف األجر " بشأن ١٠٠ رقم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
  ؛"عن عمل ذي قيمة متساوية

مشاغل توظيف "الذي خيص حكومة باكستان ومنظمة العمل الدولية املشروع املشترك بني يرمي   - 
  إىل تعزيز قدرة النساء يف احتادات العمال والغرف التجارية؛" النساء وظروف العمل

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦روبية شهرياً خالل السنة املالية  ٤ ٠٠٠مت رفع احلد األدىن لألجور إىل   - 

  :لسياسات وصنع القرار ومن بينهنتتقلد النساء مناصب رفيعة يف جمايل وضع ا  - 

   باكستان عاملة اقتصاد ذائعة الصيت؛ُمحاِفظة مصرف  - 

يرلندا وإيطاليا وبولندا والربتغـال     آيف الدامنرك ومصر وفرنسا و    ( سفرية   ١٢لباكستان    - 
  ؛)وإسبانيا وسويسرا واملكسيك واململكة املتحدة وزميبابوي

  ش الباكستاين على رتبة نائبة رئيس األركان؛حصلت ضابطتان من اهليئة الطبية يف اجلي  - 

وقد حصلت اثنتان منـهن علـى       . جيري جتنيد شابات كضابطات يف القوات املسلحة        - 
   كمتدربتني؛املتميزسيفي شرف تقديراً ألدائهما 

  ُمنحت امتيازات ضريبية خاصة للنساء املأجورات يف كل من القطاعني اخلاص والعام؛  - 

ية النهارية من أجل استقبال أطفال النساء العامالت يف كل مـن            أُنشئت مراكز للرعا    - 
  .القطاعني اخلاص والعام

  اجملال السياسياملشاركة يف  -  هاء

فالنساء . شهد متكني املرأة يف اجملال السياسي على مدى السنوات اخلمس املاضية تطوراً مل يسبق له مثيل                 - ٣٦
وُتعترب خطة نقل الـسلطة     . املستوى االحتادي واإلقليمي واحمللي   يشغلن مناصب مهمة ُتصنع فيها القرارات على        

 نقطة حتول فيما يتعلق بتمكني النساء يف اجملـال          ٢٠٠١املنصوص عليها يف مرسوم احلكم احمللي الصادر يف عام          
ات احمللية  يف املائة من املقاعد النيابية للنساء يف اهليئ٣٣فقد نص ذلك القانون على ختصيص . السياسي يف باكستان

وإىل جانب املقاعد   ).  امرأة ٣٩ ٩٦٤يبلغ عدد النساء األعضاء يف اجملالس البلدية        (املنتخبة على كافة مستوياهتا     
  وذلـك  . الطعن يف االنتخابات املتعلقة باملقاعد العامة     أيضاً   للنساء على مجيع املستويات، ميكن للنساء        ةاملخصص

وقد ساعد يف توعية النساء بأداء أدوار فاعلة        . ال السياسي يف باكستان    مشاركة النساء يف اجمل    ما أحدث ثورة يف   
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مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      " الكلية النسوية للدراسات السياسية   "كنائبات عن عامة الشعب إنشاُء      
  ".مراكز توفري املوارد للنساء على صعيد املقاطعات"ووكاالت دولية ماحنة وكذلك إحداث 

فوسائط إعالمنا تؤدي .  يف الدفاع عن حقوق املرأة أيضاًحتملت وسائط اإلعالم الباكستانية مسؤوليتهاو  - ٣٧
ويتم الطعن  . دوراً إجيابياً بتسليطها الضوء على حاالت العنف الذي تتعرض له النساء وعلى املمارسات التمييزية             

  ضي، فالنساء يصوَّرن اليوم وهـن يـؤدِّين أدواراً         يف األدوار النمطية كما كانت تصوِّرها وسائط اإلعالم يف املا         
  .أكثر تنوعاً

ة ومتثيليـات   ونيوقد أطلقت احلكومة، من خالل محلة توعية نشيطة، برامج خاصة تشمل حماورات تلفزي              - ٣٨
  تتناول حقوق املرأة والقضاء على مجيع املمارسات التمييزيـة بواسـطة اإلذاعـة والتلفزيـون وغريمهـا مـن                   

  .عالموسائط اإل

فقد أخذ علماً من تلقاء نفسه بعدد من . ويؤدي القضاء دوراً حمورياً يف محاية حقوق النساء يف باكستان     - ٣٩
وتـشجَّع  . وُتبذل جهود واعية لزيادة توعية القضاء بقضايا النـساء        . احلوادث اليت تنطوي على عنف ضد نساء      

. نفك عدد النساء اللوايت يدخلن كليات القـانون يتزايـد   فما ا.النساء على االلتحاق باملهن القانونية والقضائية   
  وصار املنهاج الدراسي يف أكادمييات القانون االحتادية واإلقليميـة يـشتمل علـى وحـدة تتعلـق بالتوعيـة                   

  .باملسائل اجلنسانية

ألكيد أهنا  فمن ا . وقد أدت منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية دوراً مهماً يف متكني النساء              - ٤٠
  .ساعدت بدعمها الدائم وبرصدها ونقدها البناء احلكومة يف جهودها الرامية إىل إدماج النساء يف صميم اجملتمع

كما أن هناك قلة وعي لدى خمتلف شرائح اجملتمع وهنـاك           . وتعاين الدولة من خصاص شديد يف املوارد        - ٤١
لى مدى ونوعية املبادرات اليت ميكن القيام هبا لتعزيـز          وذلك يؤثر ع  . مواقف جمتمعية راسخة من املرأة وحقوقها     

وهو ما يؤدي أحياناً إىل عـدم       . وال يزال عدد من األفكار النمطية سائداً بشأن دور املرأة         . ومحاية حقوق املرأة  
  هنـا ذات  ويف بعض األحيان، تربَّر أفعال ال يقرُّهـا الـدين بأ          . إنفاذ الضمانات الدستورية والقانونية إنفاذاً تاماً     

  .وازع ديين

  األطفالحقوق  -  واو

. باكستان دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وقد قدمت تقارير عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية  - ٤٢
  .٢٠٠٧وآخر تقرير قدمناه إىل اللجنة املعنية حبقوق الطفل يعود إىل عام 

 بالنساء االجتار ومكافحة مبنع املتعلقة اإلقليمي تعاونلل آسيا جنوب رابطة اتفاقية"ووقعت باكستان على   - ٤٣
  .لالجتار عرب أحناء البلد بصورة ناجعة عن طريق إعمال تلك االتفاقية وميكن التصدي. "البغاء ألغراض واألطفال
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تقدمي ) أ(واعتمدت حكومة باكستان عدداً من التدابري الرامية إىل إعمال اتفاقية حقوق الطفل من بينها                 - ٤٤
  إدخال تغيريات على خمتلف القوانني املتعلقـة بالطفـل         ) ب(خطة العمل الوطنية الثانية لتحقيق رفاه األطفال؛ و       

  .مبا فيها رفع سن املسؤولية اجلنائية

احلدود الشرعية بواسطة قانون التعديل املتعلق مبنـع املمارسـات          قامة  وأُجريت تعديالت على مرسوم إ      - ٤٥
  .، بغية توفري محاية أكرب لألطفال٢٠٠٦، الصادر يف عام )ن اجلنائيالقانو(املعادية للمرأة 

 إذ ارتفع معدل التسجيل اإلمجايل يف - وقد حققت باكستان تقدماً باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   - ٤٦
. ٢٠٠٦- ٢٠٠٥العام الدراسي    يف املائة يف     ٨٧ إىل   ٢٠٠١- ٢٠٠٠ يف املائة يف العام الدراسي       ٧٢املدارس من   

وقد حققت باكستان تقدماً فيما يتعلق بصايف معدل .  أيضاًصايف معدل التسجيل يف املدارس بعض االرتفاعوشهد 
 ونسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة       ٧٠البالغة  وتشهد نسبة وفيات الرضع     . التسجيل يف املدارس االبتدائية   

يف تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل توفري التعليم للجميع         شرعت وزارة التعليم    و.  هبوطاً متضاِعفاً  ١٠٠البالغة  
وجيري تقليص الفـوارق بـني      . ٢٠١٥ بغية توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام         ٢٠٠٣أبريل  /يف نيسان 

اجلنسني عن طريق إنشاء مدارس ابتدائية خمتلطة وتنفيذ برامج تعويضية والتركيز على املرافق اليت تفتقـر إليهـا                  
ووفقاً لألهداف والغايات املتعلقة بتوفري التعليم للجميع حبلول عـام          . ارس البنات وعن طريق تعيني مدرِّسات     مد

، ينبغي أن حيصل مجيع األطفال على التعليم اجملاين بشكل كامل، مع التركيز بوجه خاص على الفتيـات                  ٢٠١٥
الة الفوارق بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي       إزأيضاً  تتوخى الوزارة   و. واألطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة     

  .٢٠١٥والثانوي وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم حبلول عام 

صياغة سياسـة حلمايـة     أيضاً  جتري  و. ويبحث الربملان يف الوقت احلاضر مشروع قانون حلماية الطفل          - ٤٧
  . األذى واالعتداءماية األطفال منحلسياسة رمسية وضع والغاية من ذلك . الطفل

 وجيري تطوير نظـام  ٢٠٠٧وقد جرى تقييم نظام رصد محاية الطفل ومجع البيانات ذات الصلة يف عام        - ٤٨
وسيساعد ذلك يف التنسيق بني الـوزارات املعنيـة واحلكومـات     . رصد محاية الطفل ومجع البيانات ذات الصلة      

  :وينص مشروع سياسة محاية الطفل على ما يلي. اإلقليمية

  .تعريف الطفل على أنه شخص ال يتجاوز عمره مثانية عشر عاماً  - 

  .تعريف االعتداء اجلنسي على طفل واستغالله جنسياً والعقوبات اليت يستوجباهنا  - 

  . سنة١٢لمسؤولية اجلنائية ورفعها من سبع سنوات إىل لإعادة النظر يف السن الدنيا   - 

  . ات اليت يستوجبهاتعريف االجتار الداخلي باألطفال والعقوب  - 

  .القضاء على عمل األطفال يف املنازل  - 

  .إلغاء العقوبة البدنية  - 
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املعـايري الـدنيا    القواعد واللوائح السارية من أجل توفري خدمات محاية لألطفال، مبا يف ذلك               - 
عية األطفال اليتامى أو احملرومني من رعاية والديهم؛ وتوفري احلماية االجتما         " كفالة"للرعاية، و 

  .لألطفال من أسر حمرومة اقتصادياً

  :تنفيذ ما يلي/كما جيري صوغ  - ٤٩

  جيري حتضري السياسة الوطنية حلماية اليتامى واألطفال الضعفاء يف املناطق املتأثرة بالزلزال؛  - 

.  وأُدخل عليه بعض التغيريات    ١٩٩١متت بالفعل مراجعة قانون عمالة األطفال الصادر يف عام            - 
   عملية؛٣٤ألطفال يف أربع مهن ويف فُمنع عمل ا

ملنع االجتار بصفة عامة واالجتار باألطفال على وجه التحديد، صدر مرسوم منع ومكافحة االجتار   - 
وهو يوفر احلماية للضحايا بفرض عقوبات قاسية تشمل احلكـم          . ٢٠٠٢باألشخاص يف عام    

نصوص عليها يف ذلك املرسوم،     وحتدد القواعد امل  .  سنة مع دفع غرامة    ١٤بالسجن مدة قد تبلغ     
، اخلطوط التوجيهية اخلاصة    ٢٠٠٤املسماة قواعد منع ومكافحة االجتار بالبشر الصادرة يف عام          

القانون بشأن إعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم هبـدف          بإنفاذ  باهليئات املكلفة   
  ة إدماجهم ومنع االجتار باألطفال؛إعاد

 القانون اخلاص بأطفال البنجاب احملرومني واملهملـني   ٢٠٠٤ب يف عام    أصدرت حكومة البنجا    - 
والذي أنشئ مبوجبه مكتب محاية ورفاه الطفولة كي يوفر املأوى والتعليم والرعايـة الـصحية               

  وخدمات مرجعية لألطفال املهملني؛

لجنة الوطنية جيري إنشاء نظام محاية األطفال ورصد حالتهم ومجع البيانات ذات الصلة من ِقبل ال  - 
  املعنية برفاه وتنمية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف بغرض تقييم وضع حقوق الطفل يف البلد؛

وجيري .  باحتياجات األطفال اخلاصة٢٠٠٠يقر املرسوم املتعلق بقضاء األحداث الصادر يف عام   - 
  :اختاذ التدابري التالية من أجل تنفيذ املرسوم املذكور

  . سنة١٨عدام بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن أُلغيت عقوبة اإل  - 

مجيع األحداث الذين ال جيوز للمحكمة اإلفراج عنهم بكفالة ألسـباب           (ينبغي وضع   "  - 
أو شخص أو مؤسسة مناسبني ُيعَنيان برفاه       ة السلوك   حتت وصاية ضابط مراقب   ) متعددة

بأي حال مـن األحـوال      األطفال يف حال غياب الوالدين أو الوصي غري أنه ال جيوز            
  ".إبقاؤهم يف خمفر الشرطة أو يف احلبس على ذمة تلك القضايا

. راقبة السلوك ُنشرت كتيبات وملصقات عن دور ضباط مراقبة السلوك وأمهية نظام م            - 
ويكفـل  . ونتيجة لذلك، ارتفع عدد ضباط مراقبة سلوك األحداث أثناء فترة اإلبالغ          

 حق كل طفل متهم بارتكاب جرمية أو        ٢٠٠٠مرسوم قضاء األحداث الصادر يف عام       
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وقد أمرت  . يكون ضحية جرمية ما يف احلصول على املؤازرة القانونية على نفقة الدولة           
يع األقاليم قضاة احملاكم احمللية واإلقليمية بتشكيل فريق من احملامني          احملاكم العليا يف مج   

اجملتمـع  كما تقدم منظمات    . بغية تقدمي املؤازرة القانونية لألحداث على نفقة الدولة       
  .للمحاكمةاخلاضعني املؤازرة القانونية اجملانية للسجناء األحداث املدين 

  . قضايا يكون املتهم فيها طفالًجيري إنشاء حماكم خاصة باألحداث للبت يف  - 

ج عن مرتكبها بكفالة إىل حمكمة جيب تقدمي طفل قُبض عليه بسبب جرمية ال جيوز اإلفرا  - 
  . ساعة٢٤أجل ال يتعدى يف حداث األ

. ينبغي اإلفراج بكفالة عن طفل متهم بارتكاب جرمية جيوز اإلفراج عن مرتكبها بكفالة  - 
  .فر من خمافر الشرطةوال جيوز التحفظ على طفل يف خم

ال جيوز إرسال أطفال إىل سجون عادية بل ينبغي إرساهلم إىل مؤسـسات إصـالحية                 - 
وبسبب قلة عدد تلك املؤسسات، يتم التحفظ علـى األحـداث مـن            "). بورستال("

وُتبذل يف الوقت الراهن جهود يف سبيل حتسني . السجناء يف أقسام معزولة من السجون  
  . السجونظروف عيش األحداث يف

يتناول منهاج التدريب يف األكادميية القضائية االحتادية اخلاص بالقضاة نظـام قـضاء               - 
  .األحداث

وقـد مت  . يتم التشديد بوجه خاص على حتسيس ضباط الشرطة مبسائل حقوق اإلنسان   - 
أسـبوعاً واحـداً يف     تـستغرق   تضمني العنف ضد النساء واألطفال يف وحدة دراسية         

  .طنية للشرطةاألكادميية الو

اليت تواجه تطبيق مرسوم قضاء األحداث قلة املوارد أي األموال الالزمة لتوفري املـؤازرة              التحديات  ومن    - ٥٠
اضـعة  جديدة وإنشاء نظام لقضاء األحداث يف املنـاطق اخل        ") بورستال("القانونية وإنشاء مؤسسات إصالحية     

  .حماكم خاصة باألحداثلإلدارة االحتادية وإنشاء 

  األشخاص ذوو اإلعاقات - ي زا

 اللمسات األخرية على خطة عمل وطنية لتنفيذ اخلطة الوطنيـة مـن أجـل األشـخاص ذوي                 ُوضعت  - ٥١
 التدخل السريع والتقييم والعالج الطيب والتعليم والتدريب        ٢٠٠٦وتتضمن خطة العمل الوطنية لعام      . اإلعاقات

والتطوير وتشييد بنايات وحدائق وأماكن عامة جمهـزة مبـا          والبحث  والتدريب املهين والتوظيف وإعادة التأهيل      
  .حيتاجه ذوو اإلعاقات وتوطيد اآلليات املؤسسية وتوفري التمويل الكايف

وتعمل املديرية العامة للتعليم اخلاص بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارات التعليم اإلقليمية علـى تنفيـذ         - ٥٢
  ومن أجل حتقيق هـدف اإلدمـاج، مت        .  املتكامل لألطفال ذوي اإلعاقات    املشروع الرائد من أجل توفري التعليم     
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   ٢٥احلكومات اإلقليمية لتقدمي تعليم شامل تـستهدف إدمـاج          / مدرسة نظامية يف احلكومة االحتادية     ١٤انتقاء  
شرة املختلطة ومن بني التجهيزات اليت ُزودت هبا املدارس االبتدائية األربع ع. اً يف كل مدرسة سنوياً تلميذ٥٠إىل 

وأجهزة مسعية بصرية وأدوات مساِعدة على السمع وكراسـي متحركـة           " براي"اليت وقع عليها االختيار آالت      
وقد ُشرع يف تنفيذ برامج مماثلة مبساعدة تقنية ومالية من منظمة . معدات أثاثوعكاكيز وأجهزة تعليمية أخرى و

والغاية الرئيسة مـن هـذا      ". برايلو، فرع النرويج  "ومنظمة  والبنك الدويل   " سايتسيفرز، فرع اململكة املتحدة   "
الربنامج هي التحول من التركيز على اإلعاقة إىل اعتبار التعليم الشامل حقاً أساسياً لكل طفل ووسيلة من وسائل 

  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 وكويتا والهور، مدناً رفيقـةً       مخس مدن باكستانية كربى، هي إسالم أباد وبيشاور وكراتشي         نتوأُعل  - ٥٣
" ميلودي"وأخذت وزارة الرفاه االجتماعي والتعليم اخلاص ترتيبات يف سوق األغذية . باألشخاص ذوي اإلعاقات

  .يف إسالم أباد من أجل توفري وسائل ترفيه لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

 مـزودةٌ   ٩- إلعاقات داخل حديقة إف   ، أنشئت حديقة لألشخاص ذوي ا     هيةترفيمرافق  ومن أجل توفري      - ٥٤
يقة فريدة من نوعها وال نظري هلا يف        هذه احلد و. جبميع املرافق ووسائل التسلية واأللعاب واملسارح يف اهلواء الطلق        

  .جنوب آسيا بالنظر إىل ما توفره من مرافق

وذجية لوضع قوانني داخلية    وقد أعدت املديرية العامة للتعليم اخلاص دليالً يف تصميم املناهج ومشاريَع من             - ٥٥
وقد أُعد دليل التصميم استناداً إىل      . وإنشاء حميط خال من العوائق من أجل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة          

وآليات تنظيمية خاصة باملباين العادية وتنفيذ إطار عمل مراقبة املباين والتخطيط           ومدونات  فرضيات وجود لوائح    
. واإلقليميـة واالحتاديـة   ودة بالفعل وجيري العمل هبا على أصعدة احلكومات احمللية          واملوافقات املتعلقة هبا موج   

اهليكل األساسي التنظيمي يف تلبية االحتياجـات اخلاصـة لألشـخاص ذوي            وتكمِّل مدونات إمكانية الوصول     
  .اإلعاقات فيما يتعلق باستخدام مرافق املباين

. ني على توفري مرافق الرعاية الصحية جلميع أنواع اإلعاقـات         لمعوقللمعوقني ل كما يعمل املعهد الوطين       - ٥٦
فباإلضافة إىل اخلدمات الصحية الروتينية اليت يقدمها لألشخاص املعوقني، أدخل املعهد فحوصاً وهو يقدم تقنيات         

 ويقدم مبتكرة يف إعادة التأهيل وجيري أحباثاً ويقوم بدور مستودع للمعلومات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقات
  .املساعدة التقنية واإلرشاد إىل صانعي السياسات وواضعي اخلطط وإىل نظام رعاية املعوقني بُرمَّته

 .أما املشاورات الوطنية بشأن قرار التوقيع على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقات فقد أشرفت على النهاية  - ٥٧

  احلقوق االقتصادية - ١

تان على مدى السنوات اخلمس األخرية يف خلق فرص عمل وبالتايل           ساعد أداء النمو الذي حققته باكس       - ٥٨
سب إحصاء السكان املوجودين من ثلث السكان إىل أقل من          فتراجعت نسبة الفقر ح   . يف احلد من البطالة والفقر    

موال  يف املائة يف األ ٢١وقد أسهم التقاء السياسات احلكومية املسرِّعة للنمو وحتقيق معدل منو سنوي بلغ             . عهمرب
ويتمثل التحدي القـائم  .  مليون شخص من الفقر    ١٣اليت أُنفقت ملصلحة الفقراء خالل تلك الفترة يف إنقاذ حنو           
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اآلن وعلى املدى القصري يف احلفاظ على حتسني مستويات الفقر الذي حتقق بشق األنفس، بل حىت زيادتـه مـن             
  .ياً يف املائة سنو٨ و٦تتراوح نسبته ما بني متواصل خالل منو 

فرصة عمل فأدى بذلك إىل تقليص معـدل البطالـة          اليني   م ١٠,٦٢، خلق االقتصاد    ٢٠٠٢ومنذ عام     - ٥٩
ومتثل نسبة اإلنفاق املخصص للنمو كنسبة من إمجايل الدخل . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ يف املائة يف عامي ٦,٢الصرحية إىل 

وامل املهمة اليت ساعدت علـى تقلـيص        القومي وزيادة قاعدة الرأمسال البشري وانفتاح االقتصاد بعضاً من الع         
 .مستويات الفقر املدقع يف باكستان

فقد شهد االقتصاد زيادة تدرجيية . أما من حيث السلبيات، فإن غالء املواد الغذائية يرفع مستويات الفقر          - ٦٠
   عـامي   يف جمموعة العوامل احملدِّدة السالفة الذكر بينما ظل غالء املـواد الغذائيـة ال يـشكل خطـراً حـىت                   

ورقة اسـتراتيجية   تكلل فيه بالنجاح الربنامج األول ضمن       العام الذي    أيضاً   ٢٠٠٦وكان عام   . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤
 مليار  ١٦٧,٢٥لى الفقراء من    النفقات ع فخالل تلك الفترة، ارتفعت     .  املمتد على ثالث سنوات    احلد من الفقر  

وكنـسبة مـن    . ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ السنة املالية     مليار روبية يف   ٤٥٢,٤ إىل   ٢٠٠٣- ٢٠٠٢روبية يف السنة املالية     
 يف ٥,٦ إىل ٢٠٠٣- ٢٠٠٢ يف املائة يف السنة املالية ٣,٩إمجايل الناتج القومي، ارتفعت النفقات على الفقراء من 

 الذي يشمل فترة    ورقة استراتيجية احلد من الفقر    أما الربنامج الثاين ضمن     . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦املائة يف السنة املالية     
سـتراتيجية   االوتعتمد.  فقد بلغ املراحل األخرية من عملية إكماله واملوافقة عليه         ٢٠١٠- ٢٠٠٨لية  السنوات املا 
لى حتصيل مداخيل أكرب من العائـد الـدميغرايف   ع ورقة استراتيجية احلد من الفقر لربنامج الثاين ضمن    الطموحة ل 

 واتساع األسواق الداخلية من أجل      وقروض االستهالك ووفورات احلجم النامجة عن ارتفاع االستهالك الداخلي        
  .تسريع معدل النمو االقتصادي وحتقيق التنافسية يف الصادرات ومن مث احلد من الفقر

  :برامج مساندة الفقراء ما يليوتشمل   - ٦١

 مليـار   ٢,٥ مبيزانية سنوية بلغت     ٢٠٠٠يف عام   أُطلق  نطاق برنامج الدعم الغذائي الذي      ُوسِّع    - 
- ٢٠٠٧سنة املالية اجلارية وخالل ال.  عليهاجملتمعات احمللية املستهدفةه وإقبال روبية نظراً لفعاليت

اليـني   م ٦روبية إىل   ماليني   ٤,٣٨امليزانية السنوية لربنامج الدعم الغذائي من       ، زيدت   ٢٠٠٨
 تدقيق للربنامج واإلدارة من ِقبل طرف ثالث من أجل دراسة األثر ٢٠٠١وأُجري يف عام . روبية

 يف املائة مـن املـستفيدين كـانوا         ٩٦ الربنامج وحسب نتائج ذلك التدقيق، فإن        الذي خلفه 
  .يستحقون احلصول على املساعدة

 ١٣,٦ مليون أسرة معيشية، أي لنحو       ١,٥ل  روبية سنوياً    ٣ ٠٠٠دة مالية قيمتها    ُتدفع مساع   - 
ة السكانية  ويتم التركيز على الفئ   . ) أشخاص ٦,٨تتكون كل أسرة معيشية من      (د  مليون مستفي 

وتقدَّر حصة األسر املعيشية احملرومة اقتصادياً من األقليات . األكثر حرماناً من الناحية االقتصادية
  .وحتظى األسر اليت تعيلها نساء باألولوية.  يف املائة٣ب 

قليمي وعلى صـعيد املنطقـة      لدعم الغذائي على الصعيد االحتادي واإل     هية ل كلت جلان توجي  ُش  - 
لدعم الغذائي على صـعيد     اللجان التوجيهية ل  وحتدِّد  . ن أجل تنفيذ ورصد الربنامج    واملقاطعة م 
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: وتقدَّم املساعدة وفقاً للترتيب التايل حـسب األولويـة        . املقاطعات املستفيدين وتوافق عليهم   
ِعلْن أطفاالً    ؛ذوو اإلعاقات /األشخاص املصابون بأمراض خطرية     واألشخاص  ؛ واألرامل اللوايت ُي

 . والشيوخ واملعدمون؛ واليتامى؛ن الذين يعولون أطفاالًالعاجزو

 لفائدة املستفيدين   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وُشرع يف تنفيذ برنامج دعم األطفال يف الفترة ما بني عامي              - 
 روبية شهرياً لكل أسرة تضم طفالً واحداً        ٢٠٠من برنامج الدعم الغذائي يف شكل منحة تبلغ         

 فلني أو أكثر تتراوح أعمارهم ما بني مخس سنوات واثنيت روبية شهرياً لكل أسرة تضم ط٣٥٠و
  .عشرة سنة شريطة أن ُيبعث األوالد إىل املدارس

يشتمل نظام التأمني االجتماعي يف باكستان على معاشات الشيخوخة والعجز والترمل وعلـى               - 
الرعاية الصحية وهو خيضع ملؤسسة استحقاقات الشيخوخة للمـوظفني وملؤسـسات التـأمني             

وتدفع مؤسسةُ استحقاقات الشيخوخة معاشات الشيخوخة للمـوظفني        . الجتماعي اإلقليمية ا
  .االجتماعي واملستوصفات الصحيةضمان بينما تقدَّم الرعاية الطبية بواسطة مستشفيات ال

 يف املائة من    ٥العمل اليت تبلغ    باشتراك أرباب   مؤسسة استحقاقات الشيخوخة للموظفني     متوَّل  و  - 
  .مبسامهة احتادية حمدودة وُتصرف تلك االستحقاقات لألعضاء املؤمَّنني عند كرب سنهمالرواتب و

معسكرات عمـل وبنـاء   ل مشاريع إمنائية من قبيل إنشاء ل يف متوياويساعد صندوق رفاه العم    - 
منازل ومستشفيات ومدارس للعمال يف الصناعة ومتويل التعليم والتدريب واكتساب مهـارات            

العمل يف املؤسسات الصناعية اخلاصة أرباب أما . املهن من أجل حتقيق رفاه العمالوتعلُّم جديدة 
 فُهم ملزمـون    ١٩٧١الذين يسري عليهم املرسوم املتعلق بصندوق رفاه العمال الصادر يف عام            

 مليـون يف  ٠,١ يف املائة من دخلهم اخلاضع لتحديد األنصبة إذا جتاوز        ٢بأن يدفعوا للصندوق    
 ٣٠ ٠٠٠ مدرسة يف شىت أحناء البلد ُيسجَّل فيهـا          ٣٨وقد أنشأ الصندوق    . ةكل سنة حسابي  

وتقدَّم منح دراسـية خلمـسة      . وُيوفَّر التعليم اجملاين حىت املرحلة الثانوية ألطفال العمال       . تلميذ
  .آالف من أطفال العمال املوهوبني

وحدة سـكنية مث    اليني   م ٤,٣ يبلغ   "يف جمال اإلسكان  إجنازه  خر  ا تأ م"، كان   ١٩٩٨يف عام   و  - 
 مما يشري إىل حدوث زيادة يف الطلب علـى          ٢٠٠٤ارتفع ذلك العدد ليبلغ ستة ماليني يف عام         

 وحـدة   ٣٠٠ ٠٠٠ وحدة سكنية بينما مل يتجاوز العـرض         ٥٧٠ ٠٠٠املساكن سنوياً بلغت    
ت  بنـاء وحـدا  ٢٠١٠ و٢٠٠٥ املتعلق بالفترة اإلطار اإلمنائي لألمد املتوسط  ويقترح  . سكنية

 االحتياجات املتزايدة بشكل كامل عن طريق خلق        ٢٠١٠سكنية جديدة حبيث تلبَّى حبلول عام       
طلب فعلي على قطاع السكن من خالل توفري تسهيالت ائتمانية وخاصة االئتمانات الـصغرى      

  .للفئات املتدنية الدخل وحوافز كاليت تنص عليها ورقة استراتيجية احلد من الفقر
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  :تزويد مبرافق اإلصحاح من أولويات احلكومة باملياه والادمدتوسيع شبكة اإل  - 

ُحدد هدف مشروع ورقة استراتيجية احلد من الفقر لتوفري املاء النقي الشروب يف عام                - 
.  يف املائة من املنـاطق الريفيـة       ٨٣املناطق احلضرية و  من   يف املائة    ٨٩ ليغطي   ٢٠٠٤

معدل احلصول على املاء الـشروب      أُجريت مؤخراً، تراجع    استقصائية  وحسب دراسة   
 يف املائة يف عامي ٧٦ إىل ٢٠٠٢- ٢٠٠١ يف املائة يف عامي     ٨٠خاصة يف األرياف من     

؛ ولعل السبب يف ذلك يعود إىل تراجع استعمال املضخات اليدويـة            ٢٠٠٥- ٢٠٠٤
  . يف املائة خالل الفترة ذاهتا١٧كمصدر للماء الشروب يف األرياف بنسبة 

 مجيع جمالس االحتاد التزود مبحطات تصفية للحصول على  طُلب إىلرئيس،مببادرة من الو  - 
وأُعدت .  روبية لتحقيق هذا اهلدفمليارات ٧وقد ُخصص مبلغ . املاء الشروب املأمون

 من أجل محاية البيئة يف باكستان واحملافظة        ٢٠٠٥السياسة الوطنية املتعلقة بالبيئة لعام      
 زيادة كبرية يف موارد امليزانيـة  إلمنائي لألمد املتوسطاإلطار اعليها وجتديدها ويتضمن    

وجيري تنفيذ مشاريع ضخمة لتوفري املاء الشروب النقي        . من أجل حتقيق ذلك الغرض    
  ".املاء الشروب النقي للجميع"و" مبادرة املاء الشروب النقي"وال سيما 

 ٦٥ظم التزويد باملاء من  إىل زيادة نطاق تغطية ُناإلطار اإلمنائي لألمد املتوسطويهدف ا  - 
 ونطاق تغطية مرافق اإلصحاح     ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧٦ إىل   ٢٠٠٥يف املائة يف عام     

وسيتم التشديد بوجه   . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥٠ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٢من  
خاص على إمداد األرياف باملاء ومرافق اإلصحاح عن طريق تغطية مجيع القرى الـيت              

اإلطار معيشية خالل الفترة اليت يغطيها  أسرة ١٠٠وز عدد سكان كل واحدة منها يتجا
  .اإلمنائي لألمد املتوسط

 وهـي   ٢٠٠٦سبتمرب  /ومتت املوافقة على السياسة الوطنية املتعلقة باإلصحاح يف أيلول          - 
سياسة تترجم التصميم على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والغايات الـيت سـتقلَّص             

سبةُ السكان احملرومني من إمكانية استخدام مرافق اإلصحاح بصورة دائمـة           وجبها ن مب
وسيزوَّد مبوجبها مجيع السكان مبرافق إصحاح أفضل        ٢٠١٥بواقع النصف حبلول عام     

  .٢٠٢٥حبلول عام 

قدم للحكومة دعماً كبرياً يف وضع اللمسات األخـرية علـى           تاليونيسيف  ئت  وما فت   - 
  .نية املتعلقة باملاء الشروبمشروع السياسة الوط

  التعليم - ٢

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢املتعلقة بإصالحات قطاع التعليم ُيقر كل من السياسات احلكومية املتصلة بالتعليم وخطة العمل         -٦٢
التالميذ يف جمال التعلم مـن أهـم        لذلك فإن رصد إجنازات     . بكون نوعية التعليم عامالً مهماً يف التنمية الوطنية       

ونظام تقييم التعليم الوطين أحد الربامج املهمة اليت تشتمل عليهـا سياسـة          .  التعليم وحتسني نوعيته   عناصر تقييم 
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ويرمي الربنامج إىل تكوين قدرة وطنية على رصـد  . التعليم الرامية إىل حتسني نوعية التعليم يف املستوى االبتدائي     
املنهاج والنصوص وإلقاء املعلمني    ( نوعية اخلدمات    إجنازات تالميذ املستوى االبتدائي يف جمال التعلم هبدف حتسني        

  .يف قطاع التعليم.) وصوغ السياسة، إخل

جه اخلصوص يف قائمة املواضيع املـشتركة الـيت يتناوهلـا      والتعليم االبتدائي على و    التعليم عموماً ويرد    - ٦٣
 الصف الثـاين عـشر مـن        ، أصبح التعليم حىت   ٢٠٠١فبعد نقل السلط على الصعيد الوطين يف عام         . الدستور

لدى ثالثة مـن األقـاليم   أنه غري . فكل ما يتعلق بالتنفيذ يتم على صعيد املقاطعة واإلقليم        . اختصاص املقاطعات 
وُجعل . لعاصمة إسالم أباد قوانني جتعل التعليم االبتدائي إلزامياًا واملناطق اخلاضعة لإلدارة االحتادية وإقليم ،األربعة

  .إلزامياً يف األقاليمالتعليم االبتدائي 

أحد األسباب الرئيسة يف ضعف معدالت      بصدد التحول إىل    إن نقص اهلياكل األساسية املادية يف طريقه          - ٦٤
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ مليار روبية قد ُخصص يف عامي ١,٠٥وكان مبلغ  .اهلدرالتسجيل يف املدارس وارتفاع معدالت 

وسُيصرف ذلك املبلغ .  احلكومية اخلاضعة إلصالحات قطاع التعليممن أجل توفري املرافق اليت تفتقر إليها املدارس     
وسيستمر تنفيذ الربنامج حىت يتم . على توفري املاء واملراحيض واملختربات العلمية واحلاسوبية وغري ذلك من املرافق

  .حتسني مجيع اهلياكل األساسية واملرافق يف مجيع املدارس

نطـاق مـع الفـاعلني      تعليم للجميع من خالل مشاورات واسعة ال      ُوضعت خطة عمل وطنية لتوفري ال     و  - ٦٥
 اخلطة اإلمنائية التطلعية للسنوات العشر،    وتربط  .  وغريهم من ذوي الشأن    يف جمال توفري التعليم للجميع    الرئيسيني  
التعليم للجميع باعتباره حمـور     مبادرة توفري   ، التعليم بقطاعات اجتماعية أخرى وهي تنظر إىل         ٢٠١١- ٢٠٠١

 بلوغها حبلول عام    ويتم التشديد على ثالثة حماور ذات أولوية مع حتديد أهداف ُيتوخى          . تكوين الرأمسال البشري  
  :، وهي على النحو التايل٢٠١٥

  .ون التعليم للجميع من نوعية جيدةأن يكتعميم التعليم االبتدائي و  - 

  . يف املائة٥٠يبلغ صايف معدل املشاركة يف التعليم أثناء الطفولة املبكرة لزيادة   - 

  .يف املائة ٨٦ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة يف صفوف الكبار إىل   - 

 من  ٢٠٠٣ أبريل/ نيسان ٣شرعت وزارة التعليم يف تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل توفري التعليم للجميع يف                 -٦٦
 اجلنسني عن طريق إنشاء مدارس ابتدائية ويتم تضييق الفوارق بني. ٢٠١٥أجل تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام 

تستهدف البنات يف مستويات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي وعـن          ) تغذية، ِمنح (خمتلطة وبرامج تعويضية    
  .ُمدرِّساتطريق تعيني 

 مقدمي ومعظم.  يف املائة٦٥:٣٥ ؤشر تكافؤ يبلغيف باكستان، يقدَّم التعليم من القطاعني اخلاص والعام مب  - ٦٧
إال أن بعض املؤسسات . خدمات التعليم غري احلكوميني أو املنتمني إىل القطاع اخلاص يتقاضون رسوماً على ذلك

اخلريية توفر التعليم بشكل جماين أو شبه جماين ومن بينها مؤسسة املواطن وكذلك مؤسسات التعليم اإلقليمية اليت                 
 روبية لكل تلميـذ يف      ٣٠٠ساعدات مالية، توفري تعليم بكلفة      تكفل، عن طريق برنامج املدارس املستفيدة من م       
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احلكومة لشراء مقاعد   باسم  وتعمل مؤسسات التعليم، وهي مؤسسات شبه حكومية،        . مدارس خاصة غري خنبوية   
تتربع املؤسـسة الوطنيـة للتعلـيم       و. يف القطاع اخلاص حىت املستوى الثانوي من أجل توفري االختيار والنوعية          

ويستفيد من هـذه  . مدارس جمتمعية مدعومة بشكل كبري من أجل تعليم احملرومني        لفائدة  سِّند للتعليم   ومؤسسة ال 
  .الربامج حنو مخسة ماليني طفل

 باملـدارس   مؤشر تكافؤ اجلنسني من حيث نسبة االلتحاق      ولقد مت تقليص الفارق العام بني اجلنسني يف           - ٦٨
وهناك جماالت حتقق فيهـا  . معدل تسجيل البنات أثناء الفترة ذاهتاوقد ُيعزى ذلك إىل ارتفاع  . بشكل كبري جداً  

يف مجيع مستويات التعليم البنني تقدم كبري وتدل مؤشرات على حتسنٍ مضطرد، ولو أنه بطيء، يف نسبة البنات إىل 
يف مالت  العـا ونسبة اإلناث اللوايت يعرفن القراءة والكتابة إىل الذكور، كما زادت بصورة طفيفة حصة النساء               

وحتسنت مـشاركة   ) يف القطاعات غري الزراعية   العامالت بأجر   بوصفه مؤشراً بديالً عن حصة النساء       (احلواضر  
  .النساء يف عملية صنع القرار على الصعيد الوطين

إذ يبني تقرير صدر مؤخراً     . لفارق املستمر يف معرفة القراءة والكتابة     هذا ا وجود  وهناك تفسريات عدة ل     - ٦٩
 أهم عاملني مقيِّدين مينعان     ٢٠٠٥نك الدويل بعنوان تقرير البنك الدويل عن التقييم اجلنساين القطري لعام            عن الب 

 يفومها عامالن يؤثران    املادية لاللتحاق باملدرسة    النساء من احلصول على التعليم ومها البعد عن املدرسة والكلفة           
 الـذي   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ الريفية يف باكستان املتعلق بعامي       يشري االستقصاء الثاين عن األسر املعيشية     و. تسجيلهن

  .صدرت نتائجه مؤخراً إىل نقص فرص الفتيات يف احلصول على التعليم

اتُّخذت عدة تـدابري    اهلدر املدرسي،   املدارس بانتظام وتقليص معدالت     االلتحاق ب وبغية التشجيع على      - ٧٠
العبء الذي تتحمله األسر ختفيف ويض تكاليف التعليم وفُوضعت برامج دعم تعويضية شاملة من أجل تع. إجيابية
أو " تاوانـا "ويف املناطق النائية من باكستان مبادرات واسعة النطاق يقوم هبا برنامج األغذية العاملي و             . املعيشية

تنفيذه وقد مت استعراض هذا الربنامج األخري اجلاري . برنامج التغذية يف املدارس من أجل مساعدة التالميذ وذويهم
 من أفقر مقاطعات البلد ومت تنقيحه فصار يقدم احلليب والبسكويت الغين باملغذيات بدالً من الوجبـات                 ٢٥يف  

غري أن هذا الربنامج يقتصر على املدارس احلكومية اليت تستهدف .  مقاطعة٥٥الساخنة يف املدارس وأصبح يشمل 
قليمية الرسوم اليت كانت مفروضة على االستخدام وهي      وقد ألغت احلكومات اإل   . البنات وعلى املدارس املختلطة   

. توفر الكتب باجملان يف املستوى الثانوي بغية اجتذاب التالميذ الذين يعجزون عن مواصلة دراستهم بسبب الفقر               
  .وتقدَّم منح دراسية للتلميذات باخلصوص من أجل زيادة معدل التسجيل

 مواد  تدخلأَُإذ  ،  "إدماج املدارس الدينية  "ملدارس الدينية اسم    وأُطلق على برنامج اإلصالحات اخلاص با       - ٧١
درسـني  قدر من االمتيـازات للم وقدم الدعم للمدرسني ومنح التدريب وأكرب      إضافية تقدَّم يف املدارس النظامية      

لـف   يف املائة من مدارس البلد اليت يقدر عددها بثالث عشرة أ           ٩٥وقد ُسجلت أكثر من     . وحسَّن نوعية التعليم  
فأُدرجـت يف منـاهج     .  يف املائة من التالميذ املسجلني يف البلد       ٤,٥ومتثل نسبة تالميذ املدارس الدينية      . مدرسة

  .املدارس الدينية مادة الدراسات الباكستانية واللغة اإلنكليزية والرياضيات وعلم احلاسوب

ملـدة  بتوجيه من الرئيس     ٢٠٠٣- ٢٠٠٢يف عامي   " إصالحات املدارس الدينية  "مشروع يسمى   أُطلق  و  - ٧٢
واهلدف الرئيس من هذا الربنامج تقدمي املساعدة املالية لثمانية .  مليون روبية٥٧٥٩,٤مخس سنوات بكلفة بلغت 
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ويشمل التقدم احملرز باجتاه حتقيق أغراض برنـامج        . آالف مدرسة دينية حىت ُتدخل املواد األساسية يف مناهجها        
تباعه مـن   ااملدارس وقد سجل اإلجراء العادي الذي أمرت وزارة الداخلية ب         اإلصالح هذا تبسيط عملية تسجيل      

التابعة /أجل مراقبة األموال نتائج إجيابية، وقد قدم عدد كبري من املدارس الدينية طلبات إىل احلكومات اإلقليمية               
يف آزاد جامو لدينية اللمناطق بغية احلصول على مساعدة مالية يف إطار هذا املشروع، وقد ُرخص ألغلب املدارس 

وكشمري احلصول على املساعدة املالية وحققت إدارة املناطق القبلية اخلاضعة للحكومة االحتادية فتحاً عظيماً عندما 
  .وزعت شيكات على املدارس الدينية املسجلة

   املهينعليمالت -  حاء

ين يف البلد من أجل تكوين اليـد        التعليم التقين وامله  تطوير   ٢٠١٠- ١٩٩٨تؤيد سياسة التعليم الوطنية       - ٧٣
، أُحدث برنامج وطين باسـم      ٢٠٠٦- ٢٠٠١التعليم  بإصالحات  ومبوجب خطة العمل املتعلقة     . العاملة املدربة 

  أو التيار التقين املهين يف الصفني التاسع والعاشر مـن أجـل تـوفري خيـارات مهنيـة لطلبـة                    " التيار الثالث "
  .املستوى الثانوي

  جمال حقوق اإلنسانلتثقيف يف  ا-  طاء

انبثق منهاج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عن سلسلة من املشاورات جرت يف جناح املناهج يف وزارة   - ٧٤
وبالتعاون مع النرويج   .  بدعم من احلكومتني النروجيية والكندية     ٢٠٠١القانون والعدل وحقوق اإلنسان يف عام       

توعية اجلمهور حبقوق اإلنسان    "ة التعليم على وضع مشروع      ومع حكومة سويسرا، عملت هذه الوزارة مع وزار       
وجتلت أهم خطوة اتُّخذت يف هذا االجتاه يف إدراج أهم املفاهيم املتعلقة حبقوق الطفل يف منهاج ". اخلاصة بالتعليم

 املـستويات  وقد أُدجمت املواد احملصَّلة يف املواد ذات الصلة الـيت تـدرَّس يف       . املدرسنيالتعليم ويف مواد تدريب     
العـاملي حلقـوق    يف اإلعالن   رسائل تتعلق حبقوق اإلنسان إىل جانب مواد        درسية  كتب امل الوتتضمن  . املدرسية
املتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف يف جمـال  ملدرسية كتب االو يف إقليم السِّند، أُدجمت  . اإلنسان

احلكومة يف املستويني األساسـي     لدراسات االجتماعية اليت تفرضها     الكتب املدرسية ل  املواطنة وحل الرتاعات يف     
وقد اجتهد املنهاج الوطين اجلديد لكي ُيدرج مبادئ حقوق اإلنسان حمافظاً على التنوع واالختالف              . واالبتدائي

  .وكذلك احلقوق العاملية

  قطاع الصحة -  ياء

فقد جرى،  . القليلة املاضية بعض االرتفاع   شهدت املخصصات املالية لقطاع الصحة على مدى السنوات           - ٧٥
على الصعيد االحتادي، اتباع منهج جديد ضمن إطار عمل ميزانية منتصف املدة يف ختصيص املوارد مـع امليـل                   

ووفق إطار العمل املذكور، ترمي وزارة الصحة إىل زيادة خمصصات          . بشكل كبري إىل تفضيل التدخالت الوقائية     
  وسُتزاد احلصة الوقائية من جمموع املخصصات مـن أقـل          .  يف املائة  ١٦سنوي يبلغ   قطاع الصحة مبعدل زيادة     

.  يف املائة على مدى السنوات القليلة املقبلة من خالل خطة متجددة٦٥ يف املائة يف الوقت احلاضر إىل حنو ٥٥من 
  .قاليموسيتم توسيع نطاق منهج إطار عمل ميزانية منتصف املدة كي يشمل وزارات الصحة يف األ
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وتشمل تلك الربامج الربنـامج الـوطين   . وُشرع يف تنفيذ برامج جديدة من أجل حتسني الوضع الصحي          - ٧٦
والوقاية من اإلصابة بـالعمى     للنفساء وللمواليد اجلدد    ملكافحة التهاب الكبد الوبائي وخدمات الرعاية الصحية        
ية مبا يف ذلك مكافحة سوء التغذية الناجم عن نقـص           واإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة والربنامج الوطين للتغذ      
  .املغذيات الدقيقة بواسطة وسائل التقوية والتكميل والتنويع

فباكستان يف طريقها إىل حتقيق الغاية املتعلقة بوفيـات         . وأبدت معدالت وفيات األطفال تراجعاً مطرداً       - ٧٧
من قبيل تعذُّر احلصول على اخلـدمات       لتحديات  صدي  األهداف اإلمنائية لأللفية غري أنه جيب الت      ضمن  األطفال  

الصحية الكافية وقلة استخدام مرافق الرعاية الصحية األساسية وقلة اإلنفاق على الصحة، حىت يتسىن بلوغ تلك                
  .الغايات يف األوان احملدد هلا

ت ألن يغطـي    وفيما خيص التحصني، تلتزم حكومة باكستان بتنفيذ برنامج التحصني املوسع وقد خطط             - ٧٨
فقد ساعد . وشهد معدل حدوث اإلسهال تراجعاً كبرياً.  يف املائة يف املستقبل القريب٨٠ذلك الربنامج أكثر من     

التشديد على عالج االجتفاف الناجم عن اإلسهال بواسطة العالج باإلماهة الفموية يف تقليص حدوث الوفيـات   
وهناك تفاوتات كبرية داخل كل فئة غري أنه ال . إلصابة بهبسبب اإلسهال رغم الركود احلاصل يف معدل تراجع ا     

  .ميكن متييز اجتاهات ثابتة يف البيانات املتعلقة باحلواضر واألرياف أو مبرور الوقت

السكان يف جمال التوعية    العامالت الصحيات خدمات مهمة وهن يغطني بشكل كبري احتياجات          وتقدم    - ٧٩
ويبلغ معدل تغطية   . لتحصني وبرامج اإلرشاد  اخلاصة با  يف تكميل التغطية     األم والطفل وكذلك  رعاية  مبمارسات  

 ٣٠ يف املائة يف األرياف و  ١٠٠( نسمة   ١٢١ ٠٠٣ ٢٨٠العامالت الصحيات للسكان املستهدفني البالغ عددهم       
ن يبلغ معدل العامالت الصحيات وُيتوقع أ من ٩٦ ٠٠٠ يف املائة بواسطة ٧٥) يف املائة يف األحياء احلضرية الفقرية

  . يف املائة١٠٠التغطية يف هناية األمر 

 ٢٦,٥، متت املوافقة على أكرب مشروع على اإلطالق يف قطاع الصحة تبلغ كلفته ٢٠٠٧مارس /ويف آذار  - ٨٠
وزيدت كلفة الربنامج الوطين من أجل برنامج صحة األسرة اخلاص بالعامالت . مليار روبية على صعيد البلد ككل

 عاملة صحية ويشكل معدل وفيـات       ٩٦ ٠٠٠ روبية نظراً لنجاحه وتعمل يف إطاره        مليارات ٥غ  الصحيات مببل 
ويتراوح ذلك املعدل  .أحد أهم املؤشرات على صحة النساء وعلى توفر خدمات الرعاية الصحية األساسيةالنفاس 
لـب إىل معـدل     ويعزى ذلك يف الغا   .  مولود حي يف باكستان    ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٤٠٠ و ٣٥٠ما بني   

اخلصوبة املرتفع وإىل اخنفاض معدل توفر املولدات املاهرات واألمية وعدم توفر القدر الكايف من خدمات الرعاية                
التوليدية املستعجلة وسوء التغذية واملمارسات االجتماعية والثقافية اليت حتد من اخليارات املتاحة أمام النساء ومن               

  .قدرهتن على التنقل

نـوفمرب  /واألطفال يف تشرين الثـاين اجلدد واملواليد النفساء احلكومة على برنامج وطين لصحة  وافقت  و  - ٨١
ويرتكز الربنامج على توصيات إطار العمل الذي كان مثرة حلقات عمل تشاورية موسعة على صـعيد                . ٢٠٠٦

يم وآزاد جامو وكشمري    ه باإلمجاع مجيع األقال   وافقة رئيس وزراء باكستان واعتمد    األقاليم واملقاطعات وحظي مب   
وقد أدت منظمة الصحة العاملية وشركاء   . ٢٠٠٥أبريل  /خالل املنتدى الوطين للصحة العامة الذي ُعقد يف نيسان        

  .آخرون دوراً فاعالً يف دعم جهود احلكومة من أجل وضع هذا الربنامج اهلام
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 من التدخالت من بينها، على واألطفال عن طريق عددالنفساء وحكومة باكستان ملتزمة بتحسني صحة   - ٨٢
والربنامج أداة استراتيجية مهمة تعتمد عليها السياسة . واألطفالاجلدد واملواليد النفساء سبيل املثال، برنامج صحة 

ورقات االستراتيجيات الوطنية للحد    اخلطة اإلمنائية التطلعية للسنوات العشر و     و) ٢٠٠١(الوطنية يف جمال الصحة     
الـصحة  "الـة  وتتلخص النظرة العامـة يف كف . ٢٠١٠- ٢٠٠٥ل التخطيط املتوسط األجل     وإطار عم من الفقر   
والثانوي من نظام الرعاية الصحية برفقة خدمات اإلرشـاد         البتدائي  مع تركيز االنتباه على املستويني ا     " للجميع

  .اجملتمعي عن طريق اتباع هنج متكامل يشمل النظام ككل

اخلدمات الصحية يف البلد بغية استعادة ثقة اجملتمعات        تقدمي  ات املوجودة يف    ويرمي الربنامج إىل سد الثغر      - ٨٣
وسيعيد هذا  . خدمات على مستوى عال وبكلفة مقدور عليها      وتقدمي  احمللية يف نظام الصحة التابع للقطاع العام        

ويرشِّد استعمال املوارد الربنامج إىل جانب املسامهة اإلقليمية توجيه نظام الصحة حىت يكون أكثر عناية باملستهلك 
  .املوجودة عن طريق التنسيق مع برامج أخرى مهمة تتعلق بالصحة

اجلدد واملواليد النفساء وقد وافقت جلنة التخطيط يف حكومة باكستان على الربنامج الوطين املتعلق بصحة   - ٨٤
 مليـون   ٣٣٣أي ما يعادل    (روبية   مليار   ٢٠واألطفال بصيغته املنقَّحة من ِقبل جلنة التخطيط والذي تبلغ كلفته           

 ٦٠وقد أمَّنت احلكومة حنو     ). ٢٠١٢- ٢٠٠٦(ملدة مخس سنوات    )  دوالرات الواليات املتحدة تقريباً     من دوالر
ويتعلق األمر بربنامج شامل    .  يف املائة  ٤٠يف املائة من ذلك املبلغ بينما تعهد شركاء إمنائيون دوليون بالتربع مببلغ             

  :وسيقوم الربنامج مبا يلي. ني وتكامل التدخالت اجلارية ووضع استراتيجيات جديدةيرمي إىل تقوية وحتس

تقوية ُنظم الصحة على مستوى املقاطعات عن طريق حتسني القدرة التقنية واإلدارية على مجيع                - 
  .املستويات وحتسني املؤسسات واملرافق

 جمال التوليد وطب املواليد اجلدد يف تعزيز اخلدمات من أجل توفري الرعاية األساسية والشاملة يف       - 
  .احلاالت املستعجلة وخدمات التوعية الداعمة والتدخالت على مستوى اجملتمعات احمللية

  .واألطفال على مستوى املقاطعاتاجلدد واملواليد لنفساء إدماج مجيع اخلدمات املتعلقة بصحة ا  - 

املولِّـدات  (يد على صعيد اجملتمع احمللي      إحداث كادر من املساعدين املهرة املتخصصني يف التول         - 
  ).العامالت يف اجملتمع احمللي

زيادة الطلب على اخلدمات الصحية بواسطة استراتيجيات للتواصل واحلشد تكـون واضـحة               - 
  .اهلدف ومقبولة من الناحية االجتماعية

.  ماليني نسمة١١٠ بنحو يقدر عدد السكان املشمولني هبذا الربنامج والذين سيتلقون خدمات عن طريقه  - ٨٥
، ومرحلـة التوسـع والتـدعيم    ٢٠٠٩- ٢٠٠٧مرحلة اإلطالق والشروع    : وسُينفَّذ هذا الربنامج على مرحلتني    

  .يف بريطانياالدولية شترك يف متويل هذا الربنامج حكومة باكستان ووزارة التنمية تو. ٢٠١٢- ٢٠٠٩
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حكومة باكستان واليونيسيف واملعهد     (٢٠٠٢- ٢٠٠١ويبني االستقصاء الوطين املتعلق بالتغذية األخري         - ٨٦
أنه قد طرأ بعض التحسن على مستويات سوء التغذية حيث يبلغ معدل األطفال             ) الباكستاين للدراسات اإلمنائية  

   يف املائة الذي أبان عنه االستقصاء الوطين املتعلـق بالتغذيـة            ٥١,٥ يف املائة مقارنة مبعدل      ٤١,٥ناقصي الوزن   
  .١٩٨٦- ١٩٨٥لعامي 

وتتناول االستراتيجية الوطنية يف جمال التغذية احتياجات السكان الغذائية يف كل مرحلة من مراحل العمر   - ٨٧
وحتدد االستراتيجية أربعة   .  والشيوخ بارمبا يف ذلك احتياجات النساء احلوامل والرضع واألطفال واملراهقني والك         

اصل من أجل تغيري السلوك، واستراتيجيات وبـرامج تقويـة،          استراتيجيات تو : أنواع من استراتيجيات التدخل   
ويف . واستراتيجيات األمن الغذائي واملسائل التنظيمية وإضفاء الطابع املؤسسي على استراتيجيات الغذاء واإلدارة           

 خطةاعُتمدت  هذا الشأن، أُطلقت خطة العمل الوطنية ملكافحة سوء التغذية الناجم عن نقص املغذيات الدقيقة و              
  .العمل االستراتيجية املتعلقة بالتنمية

) زاإليد(فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب متثل رد فعل حكومة باكستان على   - ٨٨
يف وضع الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز، وهو مشروع جامع تقوم على تنسيقه خلية احتاديـة حتـدِّد املبـادئ                   

ويركز إطار العمل   . للتنفيذ من خالل برامج إقليمية ومنظمات غري حكومية ملكافحة اإليدز         التوجيهية السياساتية   
. ، على الوقاية أساساً   الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز   حنو ما التزم به     االستراتيجي الوطين املتعدد القطاعات، على      

شأن خدمات نقل الدم اآلمن الذي ُيلزم أي        ومن التدابري األخرى اليت اتُّخذت حىت اآلن املرسوم الصادر مؤخراً ب          
نقص عامل يف القطاع الصحي ينقل الدم أو مواد دموية إىل شخص ما بضمان كون الدم سليماً وخالياً من فريوس 

 والوقاية من لعالجوقد كانت احلمالت اإلعالمية الواسعة النطاق للتوعية با.  ومن العدوى االنتهازيةاملناعة البشرية
مسة ال تزال ، و)زاإليد(فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب لقاتلة، كداء السل واألمراض ا
  .خطط الرعاية الصحية احلكوميةدائمة يف 

  األقليات - ١

من أجل محاية وصون احلقوق الدينية واالجتماعية والثقافية لألقليات، أنشأت احلكومة جلنة وطنية برئاسة   - ٨٩
وقد أُنـشئت وزارة خمصـصة      . وتضم اللجنة ممثلني عن مجيع جمتمعات األقليات يف البلد        . ن األقليات وزير شؤو 

وقد كُلفت الوزارة مبهمة . حصراً لشؤون األقليات من أجل محاية حقوقها على النحو املتصوَّر يف دستور باكستان
ممتلكاهتا /تمييز واحملافظة على أماكنها   صوغ وتنفيذ سياسات تعزيز رفاه األقليات وصون حقوقها ومحايتها من ال          

صندوق خاص للنهوض   "وهناك  . الدينية وحتقيق هنضتها االجتماعية واالقتصادية العاجلة دون أدىن متييز يف حقها          
وُيستخدم الصندوق يف منح املساعدة     . ١٩٨٥تابع لوزارة شؤون األقليات يقوم بدور فاعل منذ عام          " باألقليات

وقد . لفائدة األقليات صغرية  عوزين من اجملتمعات ذات األقلية وكذلك يف تنفيذ خطط إمنائية           املالية لألشخاص امل  
التسجيل األمثل يف املؤسسات األكادميية لألشخاص /أنشئ، باإلضافة إىل ذلك، صندوق خاص بغية حتقيق التوجيه

ىل تقدمي طلبات للحصول على منح      وُيعلَن يف الصحف سنوياً عن الدعوة إ      . املوهوبني من اجملتمعات ذات األقلية    
فُتعاجل تلك الطلبات وُتعطى، بعد دراسة متأنية، املنح الدراسية ألصحاب الطلبـات            . دراسية من هذا الصندوق   

  . طالباً من هذه اخلطة١ ٣٨٨، استفاد ٢٠٠٧ويف عام . املؤهلني
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 النهوض بثقافـة األقليـات     من أجل  ١٩٧٦يف عام   " اخلطة الوطنية للجوائز الثقافية   "ووضعت احلكومة     - ٩٠
 روبيـة يف جمـاالت األدب       ٥٠ ٠٠٠ومبوجب تلك اخلطة، ُتمنح شهادة وجائزة نقدية قيمتها         . واحملافظة عليها 

  .والتعليم والطب واهلندسة والفنون التعبريية والفنون الشعبية وعلوم احلاسوب وأنواع الرياضة

التمييز، أقدمت احلكومة على خطوة فريدة تستهدف من        ويف سياق اجلهود املبذولة حلماية األقليات من          - ٩١
وقد أنشأت احلكومات اإلقليمية جلاناً تسمى جلان التعايش بني         . خالهلا جذور اإلجحاف على صعيد املقاطعات     

األديان يف املقاطعات تضم ممثلني عن الزعماء الدينيني البارزين من اجملتمعات ذات األغلبية ومن اجملتمعـات ذات               
وجتتمع تلك اللجان شهرياً أو فصلياً للنظر يف الوضع السائد يف املقاطعة فيما يتعلق بأمن ورفاه األقليات                 . يةاألقل

  .وتعزيز التعايش بني األديان وبناء تفاهم أكرب بني اجملتمعات ذات األغلبية واجملتمعات ذات األقلية

   املرحلني، وهو هيئة مـستقلة، بـصيانة         عن ذلك، يقوم جملس املمتلكات االئتمانية لألشخاص       وفضالً  - ٩٢
   حاّجاً مـن    ٢٤ ٠٠٠وأشرف اجمللس على زيارة     . املعابد الدينية وبتوفري املرافق الضرورية للحجاج من األقليات       

  السيخ واهلندوس، وهو رقم قياسي، من مجيع أحناء العامل ألماكنـهم املقدسـة خـالل سـتة مهرجانـات يف                    
  . فقط٢٠٠٥ و٢٠٠٤عامي 

غية حتسني اخلدمات اليت تقدمها الشرطة، وضعت احلكومة قانوناً جديداً يتعلق بالشرطة وهو قـانون               وب  - ٩٣
 الذي ينص على إنشاء جلنة السالمة العامة على الصعيد االحتادي واإلقليمي وعلى          ٢٠٠٢الشرطة الصادر يف عام     

الشكاوى اليت تقدَّم ضـدها دون      صعيد املقاطعات من أجل إبعاد الشرطة عن التدخل اخلارجي وضمان معاجلة            
وينتمي السيد موهين والسيد جهمات الي جيتهاناند، ومها عضوان مستقالن يف جلنة . تأخري على املستويات احمللية

السالمة العامة والشكاوى يف إقليم السِّند، اليت أنشأهتا احلكومة اإلقليمية، ينتميان إىل األقلية اهلندوسية اليت تعيش      
أما السيد باسانت الل غولشان، وهو عضو يف اجلمعية اإلقليمية لبلوشستان، فقد كان عـضواً               . لسِّنديف إقليم ا  

  .منتخباً يف جلنة بلوشتان اإلقليمية

  الالجئون - ٢

  وقد فـاق عـددهم يف فتـرات        . ما انفكت باكستان تستقبل الالجئني األفغان على مدى ثالثة عقود           - ٩٤
وجيري تسجيل الالجـئني    .  مليون الجئ  ٢,١زال باكستان تستضيف أكثر من      وال ت . الجئيني   مال ٣,٥الذروة  

  .وتكون عودة الالجئني طوعية. ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١وفقاً التفاق ثالثي سيظل ساري املفعول إىل غاية 

    اخلاصة بوضع الالجئني وال يف الربوتوكـول امللحـق هبـا يف            ١٩٥١ليست باكستان طرفاً يف اتفاقية        - ٩٥
ل باكستان عندما واجهت تدفق الالجئني األفغان القت استحسان اجملتمع الدويل           ـغري أن ردة فع   . ١٩٦٧عام  

  .سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني برمَّته وال

ة السامية لشؤون الالجئني مع اللجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان، املكوناألمم املتحدة وعملت مفوضية   - ٩٦
 عضواً ينتمون إىل مجيع األحزاب املمثلة يف اجلمعية الوطنية ويف جملس الشيوخ، على صـياغة مـشروع                  ٥٥من  

 يف القانون لالجئنيوتتضمن التعديالت تعريفاً . تعديالت للقانون احلايل كان قد سبق اقتراحها على الربملان للنقاش
وعالوة على محايـة    . العقابية الواردة يف قانون األجانب    الباكستاين ألول مرة وتعفي طاليب اللجوء من األحكام         
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غيريات اليت جترى على القانون الوطين خطـوة أوىل         ايقات، قد تكون الت   الالجئني من التوقيف التعسفي ومن املض     
  . اخلاصة بوضع الالجئني١٩٥١باجتاه جعل باكستان توقع على اتفاقية 

         واملساعدة       اإلنسان     حبقوق       املعنيني      احملامني     مجعيةلالجئني، أنشأت وبالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون ا  - ٩٧
      ً                                                                                                      مركزاً لتقدمي املشورة واملؤازرة القانونية يف كراتشي بغية تلبية احتياجات الالجئني األفغـان يف اجملـال                          القانونية
جئني املتـهمني بارتكـاب      ويقدم املركز املؤازرة القانونية لالجئني ولطاليب اللجوء وحيقق يف قضايا الال            .       القانوين

كما قامت املفوضية الـسامية     . خمالفات مدنية أو جنايات حىت يكفل عدم انتهاك حقوقهم املوضوعية واإلجرائية          
  .القانونبإنفاذ بتدريب املوظفني الباكستانيني املكلفني 

  دور وسائط اإلعالم - كاف 

والغاية من ذلك   . لى ضمان حتقيق تلك احلرية    تؤمن باكستان حبرية اإلعالم والتعبري وهي عاقدة العزم ع          - ٩٨
  .ملساءلة والشفافية واحلكم الرشيد عن طريق حتقيق قدر أمثل من حرية تدفق املعلوماتكفالة ا

إن سجل حكومة باكستان السابق يف جمال منح قدر غري مسبوق من حرية التعـبري لوسـائط اإلعـالم          - ٩٩
فعدد القنوات اخلاصة واملستقلة اليت تعمل حالياً يف باكستان . من الشرحاإللكترونية واملطبوعة ال حيتاج إىل مزيد  

  .وقت مضى من تاريخ باكستانزاد عن عددها يف أي 

  يات واملبادرات وااللتزامات الوطنيةلوو األ- الم 

الدستور من تلتزم حكومة باكستان التزاماً تاماً بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملواطنيها وفقاً ملا ينص عليه   - ١٠٠
وتعمل احلكومة باستمرار، عن طريق سن قـوانني       . التزامات وللمعايري احملددة يف صكوك حقوق اإلنسان الدولية       

  .وإنشاء هياكل إدارية، على إحداث تغيري إجيايب يف حياة مجيع الباكستانيني

بيل حتقيق أعلى املعايري يف     ال تزال تعترض ما تبذله باكستان من جهود يف س         التحديات  إالّ أنّ عدداً من       - ١٠١
مواصلة حتقيق معدل منو عال يف ظل التباطؤ العاملي والتحدي الذي التحديات ومن بني تلك . جمال حقوق اإلنسان

  .ميثله اإلرهاب واملساعدة الدولية املمنوحة لربامج القطاع االجتماعي اليت ال تزال دون ما هو مطلوب

_ _ _ _ _  


