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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 والثالثون الثامنة الدورة
   ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١ - مايو/أيار ١٤

 التقريـر  يف الـواردة  للنظـر  املطروحـة  واألسئلة القضايا قائمة على الردود  
 والثالث الثاين الدوريني والتقريرين األويل لتقريرل اجلامع

 
 باكستان  

 
ــا دولــة بــصفتها باكــستان، ردودو إجابــات    أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة يف طرف

 الـدوريني  والتقريـرين  يلاألو بـالتقرير  املتعلقـة  واألسـئلة  القضايا على املرأة، ضد التمييز
 املعنيـة  للجنـة  والـثالثني  الثامنـة  الـدورة  قبـل  ملا العامل الفريق أثارها اليت والثالث، الثاين

  املرأة ضد يزالتمي على القضاءب

 )٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١ - مايو/أيار ١٤(  
 

 زــموج  
قدمت باكـستان، بـصفتها دولـة عـضوا يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             

ضد املرأة، تقريرها الثالـث إىل جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                         
 سـرور الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة الثامنـة والـثالثني                 وكان مـن دواعـي    . ٢٠٠٥يوليه  /متوز

، عنـدما نظـر يف تقريـر باكـستان املـذكور،        )٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١ -مايو  / أيار ١٤(للجنة  
وتطلبـت هـذه القـضايا واألسـئلة الـيت تغطـي جمموعـة              .  قضية وسؤاال بشأن التقرير    ٣٠أن يثري   

عمليـات احلكومـة واخلارجـة عنـه، ردودا مـن           واسعة النطاق من األنشطة الداخلة ضمن إطـار         
ويف تلـك األثنـاء، قامـت وزارة النـهوض بـاملرأة، الـيت هـي                . عدة مصادر استغرقت وقتا طويال    
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اآللية الوطنية للتنسيق فيما يتعلـق باللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، بإعـداد رد                       
 .يهمؤقت على هذه القضايا، يرد يف التقرير املرفق ط

ووفقا لتعليمات األمم املتحدة، كما وردت يف رسـالة شـعبة النـهوض بـاملرأة املؤرخـة                  
، يقتــرح تقـدمي مزيـد مـن اإليــضاحات والـشروح بـشأن هــذه      ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣

لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة عنـدما جتتمـع            ) بالشكل واحلجـم املطلـوبني    (املسائل، حسب االقتضاء    
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٢٤تان خالل الفترة من ملناقشة تقرير باكس

 
 عامة نظرة  

ــتحفظ باكــستان أصــدرته الــذي اإلعــالن اســتند - ١ ــه الــذي وال  إىل انــضمامها عنــد أبدت
 القــانوين للوضــع شــامل اســتعراض إىل املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة

 جاهـدة  باكـستان  سـعت  للدسـتور،  القانوين اإللزام قوة عن النظر وبغض .السائد والدستوري
 بـروح  منـها  التزامـا  احليـاة،  نـواحي  مجيـع  يف االتفاقيـة  أهـداف  بتحقيـق  تـسمح  سياسة النتهاج
 وصـريح  ضـمين  اسـتعراض  يجـرى  الغـرض  هلـذا  وحتقيقـا  .بتعهـداا  ومتـسكا  وفحواها االتفاقية
 نـص  تنفيـذ  مـع  منتظمـة،  تكـون  تكـاد  بـصورة  وذلـك  احلـال،  ملقتـضى  ‘اإلعالن’ مطابقة ملدى

 أن املــرأة لوضــع الوطنيــة اللجنــة مــن طُلــب الــصدد وــذا .الوقــت نفــس يف وروحهــا االتفاقيــة
 تعــديل أو تغــيري ألي بــد ال األوليــة، التقييمــات بعــض اللجنــة أجــرت وبينمــا .املــسألة تــدرس
 .الوطين الصعيد على القائمة واالجتماعية السياسية القيود يراعي أن للمسألة

 قوتــه وبلغــت ،٢٠٠٥ أكتــوبر/األول تــشرين ٨ يف مــؤخرا حــدث الــذي الزلــزال إن - ٢
 قـدر  يف سببتـ  وقـد  باكـستان،  تـاريخ  يف مثيـل  لـه  يـسبق  مل رخيتر، مقياس على درجات ٧,٦
 أبوتبـاد،  هـي ( حمافظات ٩ يف آثاره معظم وترك والتشرد، واجلروح والوفيات الدمار من كبري

 وكــذلك الغربيــة، الــشمالية احلدوديــة الواليــة يف وكوهــستان وشــنغال، ام،وباتــاغر ومنــسهرا،
 يلحـق  ومل ،)وكـشمري  جـامو  يف الواقعـة  أزاد واليـة  يف ورواالكـوت  ونيلم، وباغ، أباد، مظفر
 وحـسب  .الفـيت  جيلـها  مـن  األسـر  آالف حـرم  وكـذلك  بـل  فحسب، املعيشة بأسباب أضرارا

 يبلــغ ملــا خطــرية جروحــا وســبب شخــصا، ٧٣ ٣٣٨ حبيــاة الــدمار أودى القائمــة التقييمــات
 ٦٠٠ ٠٠٠ يبلــغ مبــا أضــرارا وأحلــق شــخص، ماليــني ٣,٥ حــوايل وشــرد شخــصا ٦٩ ٤١٢
 كـبري  عـدد  إىل باإلضـافة  ،كليـة و مدرسة ٦ ٢٩٨ و الصحية، املرافق من مرفقا ٧٩٦ و بيت،
  .لالتصاالت األساسية واهلياكل احلكومية املباين من

 متيـزت  ممـا  الـرغم  علـى  الطـوارئ،  حـاالت  يف واإلنقاذ اإلغاثة عملية أن البديهي ومن - ٣
 األوىل، مراحلـها  يف أو بدايتـها  يف اجلنـسني  بني الفروق تراعي أن ميكن ال فائقة، سرعة من به

 الـرد  كـان  وقـد  .الكـوارث  إدارة فـن  يف مترسـا و منوا أكثر بلد يف ممكنا يكون قد ما غرار على
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 يكــن مهمــا البــشرية احليــاة إنقــاذ حنــو موجهــا برمتــها واإلنقــاذ اإلغاثــة لعمليــة واألويل املباشــر
 ملواجهـة  وخارجهـا  احلكومـة  داخـل  اسـتثناء  بـدون  اجلميع هب وقد .ممكنة طريقة وبأية املوقع

 مـن  مماثـل  سـيل  اجلهـود  يف وأسـهم  .وأرواحهـم  بقلـوم  اإلغاثـة  عمليـة  يف وشـاركوا  التحـدي 
 تــشرين ١٠ يف الكارثــة عقــب فــورا احتاديــة إغاثــة جلنــة وأُنــشئت .اخلــارج مــن تــدفق اإلغاثــة
 فريقهــا فــورا املتحــدة األمــم ونــشرت .األنــشطة وتنــسيق املــوارد لتعبئــة ٢٠٠٥ أكتــوبر/األول
 واملـساعدة  الكارثـة  نطـاق  حتديـد  أجـل  مـن  التقنيـة  املـساعدة  لتـوفري  ،والتنسيق الكوارث لتقييم
 علـى  يزيـد  ومـا  األفـراد،  مـن  كبري عدد اجلهود ههذ إىل وانضم .الدولية االستجابة تنظيم على
ــة غــري منظمــات ١١٠ ــة ومنظمــات حكومي ــة املاحنــة الوكــاالت مــن ٨٥ وحــوايل أهلي  الثنائي

ــددة ــراف واملتعـ ــشرين ٢٤ ويف .األطـ ــوبر/األول تـ ــشأت ،٢٠٠٥ أكتـ ــة أنـ ــستان حكومـ  باكـ
 Earthquake Reconstruction and Rehabilitation( الـزالزل  بعـد  والتأهيـل  الـتعمري  إعـادة  هيئـة 

Authority (ERRA).( ــة مرحلــة انقــضاء بعــد ،٢٠٠٦ مــارس/آذار ٣١ ويف  انــضوت ،اإلغاث
 وقـد  .قوـا  بكـل  والتأهيـل  الـتعمري  إعـادة  مرحلة وانطلقت أكرب إطار يف االحتادية اإلغاثة جلنة
  .احلني ذلك منذ التنفيذ موضع “الكوارث إلدارة الوطنية اهليئة” مفهوم وضع

 كـل  يف أساسيا مطلبا صراحة، ذكره عدم من الرغم على اجلنساين، املنظور كان وقد - ٤
 النـساء  كانت فقد .هذه اجلبارة التعمري وإعادة واإلغاثة اإلنقاذ عملية إدارة مراحل من مرحلة

 اإلغاثــة لعمليــات حتليلــها ســياق ويف .تــضررا األكثــر الفئــات ضــمن مــن واملــسنون واألطفــال
ــةل ةســتراتيجيا ووضــع ــة لحماي ــرة االجتماعي ــن للفت ــران م ــه/حزي ــوز إىل ٢٠٠٦ يوني ــه/مت  يولي
 )الــزالزل بعــد والتأهيــل الــتعمري إعــادة هيئــة وهــي( الرئيــسية احلكوميــة اهليئــة بينــت ،٢٠٠٩
 جبليـة  منـاطق  يف تعـيش  الـيت  الـضعيفة  الفئـات  إىل أساسـا  ينتمون املأساة ضحايا” أن بإسهاب
 .الـوطين  متوسـطهما  عـن  واخلـدمات  الـدخل  مـستوى  يقـل  ثحيـ  نـسبيا،  إليهـا  الوصول يتعذر

 يف النـساء  مـن  كـثريا  الزلـزال  فاجـأ  حيـث  الضحايا، من كبريا جزءا واألطفال النساء وشكلت
ــوت ــدما البي ــا ،تهضــربضــرب  عن ــار أدى كم ــاين اي ــية املب ــاة إىل املدرس ــدد وف ــبري ع ــن ك  م
 الـضعف ” كلمـة  تعريـف  حلـد  الزالزل بعد هيلوالتأ التعمري إعادة هيئة ذهبت وقد .“األطفال

)vulnerability(“، ميـشهن،  النـساء  بـضعف  املتعلـق  اجلانـب  ينبغي كما بالدعاية وأحاطتو 
 للخطـر  األطفـال  مـن  واأليتـام  واألرامـل،  اإلناث، تعوهلا اليت املعيشية األسر أفراد تعرض حيث
 فقـدوا  ولكـوم  ساسـية، األ واللـوازم  اخلـدمات  علـى  حـصوهلم  فـرص  انعـدام  أو قلـة  جـراء  من

 بعـد  والتأهيـل  الـتعمري  إعـادة  هيئـة  وحتققـت  .عليهـا  يعتمـدون  كانوا اليت الدعم شبكات عمليا
 الـضعفاء  األشـخاص  مـن  ٨٣٩٣ جمموعه ما وجود من القطاعات، متعدد لنهج وفقا الزالزل،
 ختـاذ ا علـى  حرصتو املخيمات، خمتلف يف سنة ٥٩ و ١٩ بني أعمارهم تتراوح ممن واملسنني
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 واألطفــال النــساء وهــي املتــضررة، املنــاطق يف الــضعيفة الفئــات لــصاحل األساســية اإلجــراءات
 .واملعوقون

 
 ٢ و ١ املادتان  

 لعبـارة  تعريفـا  تقدميـه  عـدم  مـن  الـرغم  علـى  اإلسـالمية،  باكـستان  مجهورية دستور إن - ٥
 ٢٥ و ٨ املـواد  ألخـص ا وعلى مواد، عدة يتضمن التقرير، يف ورد كما ،“املرأة ضد التمييز”
 األساسـية  احلقـوق و اإلنـسان  حقـوق  بكفالة تكتفي ال اليت ،٣٨ و ٣٥ و ٣٤ و ٢٧ و ٢٦ و

 سـيما  وال التمييـز،  عـدم  وسياسـات  روح جتـسد  وكـذلك  بـل  فحسب، القانون أمام واملساواة
 وتـنص  .املـواطنني  بـني  التمييز أشكال ومجيع املعاملة يف املساواة عدم حتظر وبالتايل املرأة، ضد
 تـنص  بينمـا  ،“وحده اجلنس سأسا على التمييز جيوز ال” أنه على الدستور من )٢( ٢٥ املادة
 أيـة  يف بـالتعيني  يتعلـق  فيمـا  مـواطن  أي ضـد  التمييـز  جيـوز  ال” أنه على الدستور من ٢٧ املادة
 قـة املنغل الطبقـة  أو الـدين  أو العرق أساس على )باكستان يف العامة اخلدمة وظائف من( وظيفة

 وحمـددة  واضـحة  ضـمانات  املـواد  هـذه  وتقدم .“فقط الوالدة حمل أو اإلقامة حمل أو اجلنس أو
 هــذه تعــارض أن باكــستان يف الــصادرة للقــوانني جيــوز وال .اجلــنس أســاس علــى التمييــز ضــد

  .الدستورية األحكام

 رمسـي  قـانوين  إطـار  تـوفري  ضـرورة  مـن  أساسـا  تـشريعية  تـدابري  اختاذ إىل احلاجة وتنشأ - ٦
 بـالتمييز  للتنديـد  متميـزا  غطاء باكستان يف القائم القانوين اإلطار ويوفر .إزالته أو التمييز حلظر
 أن غـري  .اخلـاص  أو العـام  القطـاع  يف سـواء  اليومية، احلياة جوانب خمتلف يف وإزالته املرأة ضد

 فحـسب،  اساتالـسي  جمـال  يف متأنية ممارسات يتطلب ال اليومية احلياة يف عملي حتول إحداث
 واملمارسـات  الظروف حبسب خيتلف املطلوب التغري هذا أن بيد .املواقف يف تغريا وكذلك بل

 .اخلاصة احمللية الثقافية

 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  والقضاء الطفل حقوق اتفاقييت إىل باكستان انضمام ومنذ - ٧
ــرأة، ضــد ــراءات اختــذت امل ــة إج ــسلة خــالل مــن إجيابي ــة اإلصــالحات مــن سل  مثــل القانوني

 لعـــام باألشـــخاص االجتـــار مكافحـــة ومرســـوم ،١٩٥١ لعـــام املواطنـــة قـــانون يف التعـــديالت
 ،)الــشرف  عــن دفاعــا  القتــل ضــد( ٢٠٠٤ لعــام  اجلنــائي القــانون  تعــديل وقــانون ،٢٠٠٠
 لعـام  )اجلنائيـة  القـوانني  تعـديل ( املـرأة  محايـة  وقـانون  ،٢٠٠٦ لعـام  القانوين اإلصالح ومرسوم
ــشاء إىل إلضــافةبا ،٢٠٠٦ ــشاء ،)جتــرييب مــشروع وهــو( القــضائية امعــاتو احملــاكم إن  وإن
 تــدعمها والــيت للمــساعدة، الــضرورية اهلاتفيــة بــاخلطوط اهــزة النــسائية املراكــز مــن سلــسلة

 الــوطين املكتــب يف اجلنــسانية جلــرائما ملكافحــة خليــة إنــشاء قبيــل مــن الــشرطة يف إصــالحات
 هـذه  وأسـهمت  بـشأا،  والتنـسيق  اجلـنس  بنـوع  املتعلقـة  اجلرائم يعمج مراقبة أجل من للشرطة
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 مـن  وغريها املرأة ضد العنف حاالت من الفعلي التقليل يف فقط ليس كبريا إسهاما اإلجراءات
 .القـانون  أمـام  متـساوية  معاملـة  املـواطنني  تلقي تسهيل زيادة يف وكذلك بل اجلنسانية، اجلرائم

 ــا املعمـول  القـوانني  يف مناسـبة  تغـيريات و تعــديالت بإدخـال  امهـا قي إىل ضـافة باإل واحلكومـة، 
 مـن  للنـاس،  الـشكاوى  حـل  سبل ومتهيد األمر ذا الوعي بتعميق ملتزمة جديدة، قوانني وسن
 وقــد .اإلعــالم وســائط خــالل مــن ســيما ال الثقافيــة، املمارســات يف تغــيريات إحــداث خــالل
 احتاديـا  وزيـرا  وتـضم  إعالميـة،  توعيـة  محلـة  نفيـذ لت مـؤخرا  شـكلت  املـستوى  رفيعـة  جلنة بدأت

 .اخلصوص ذا إجيابية مسامهة تقدمي يف الربملان، يف وأعضاء

 حــدود يف ذلــك، أمكــن ومــىت حيــث األساســية التمييــز ملــسألة التــصدي يــتم وهكــذا - ٨
 االجتمـــاعي بـــالتوازن خطـــري بـــشكل اإلخـــالل دون تغـــيريات إلحـــداث العمليـــة اإلمكانـــات
 .والسياسي

 
 ٣ املادة  

 يف تنظـر  العمـل  وحمـاكم  اخلدمات وحمكمة املظامل أمني مكتب قبيل من املؤسسات إن - ٩
ــصورة اجلمهــور شــكاوى ــة ب ــشاكني إنــصاف علــى وتعمــل علني ــد .ال ــدخالا أســهمت وق  ت
 التمييـز  إزالـة  طريـق  عـن  املعاملـة،  يف باملـساواة  يتعلـق  فيمـا  التـصورات  حتسني يف كبريا إسهاما
 هلــا يتعــرض الــيت والقانونيــة اإلداريــة املظــامل رد علــى عمومــا املؤســسات هــذه وتعمــل .القــائم

 هـذه  لتوعيـة  جهـد  بـذل  جيـري  أنـه  بيـد  .حمـدد  جنـساين  منظـور  أي عن النظر بغض ،لشاكونا
 وكـذلك  .املـرأة  بـشكاوى  املتـصلة  القضايا مبعاجلة يتعلق فيما اخلاصة باالحتياجات املؤسسات

 .فيهـا  البت وطريقة الشاكيات ترفعها اليت القضايا لتحليل الصدد ذا استقصائية دراسة جتري
 عــام خــالل )املظــامل أمــني( “املستــصيب يالوفــاق” لــدى املــسجلة للقــضايا أويل حتليــل ويــشري
 أصـل  مـن  الـشكوى،  صاحبة لصاحل حبكم فيها بت شاكيات سجلتها قضايا ٦ أن إىل ٢٠٠٥
 .النتصافا على ااأصح حصل قضية ٤١ و سجلت، شكوى ١٥ ١٣٦

 مــر علــى كــبريا ازديــادا امليزانيــة مــوارد مــن بــاملرأة النــهوض وزارة نــصيب ازداد وقــد - ١٠
 إىل تتوقـف  باكـستان  مثـل  بلـد  يف امليزانيـة  خمصـصات  أن مالحظـة  املهـم  من أن غري .السنوات

 النقـدي  والتداول اإلمجايل، احمللي الناتج منو ذلك يف مبا العام، االقتصادي األداء على كبري حد
 وبتحــسن .األولويــات ترشــيد علــى وكـذلك  اخلــارج، يف أو الــداخل يف ســواء ،املــوارد وتعبئـة 
 البـشرية  املـوارد  تنميـة  أنـشطة  جلميـع  امليزانيـة  خمصـصات  شهدت عموما، والنقدي املايل األداء
ــ النــهوض وزارة أنــشطة واكتــسبت .مطــردا منــوا ــة املرأةب ــة أولوي  .ينالــوط النطــاق علــى وأمهي

ــافة ــادة إىل وباإلضـ ــة، يف املخصـــصات زيـ ــز امليزانيـ ــوزارة تركـ ــضا الـ ــز جانـــب علـــى أيـ  تعزيـ
  .الدولية املاحنة الوكاالت من مساعدة من يلزم ما ذلك يف وتتلقى املؤسسات،
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 واليتـها  واملتمثلـة  ،٢٠٠٠ عـام  يف املُنـشأة  املـرأة،  لوضـع  الوطنية اللجنة اكتسبت وقد - ١١
 للنــهوض األساســية القــضايا تعــاجل الــيت والتــدابري والــربامج الــسياسات مجيــع فعاليــة دراســة يف

 يف الـسنوات  مبـرور  وأمهية مقاما احلال، ملقتضى مطابقتها ومدى اجلنسني، بني واملساواة باملرأة
 داخــل ضــدها والعنــف واقتــصاديا، اجتماعيــا ــا والنــهوض للمــرأة الــسياسي التمثيــل جمــاالت
 داخـل  األمهيةو بالنفوذ اللجنة وتتمتع .القانونية املرأة وحقوق ،سواء حد على األسرة وخارج
 وزارة وأنـشطة  دور وأنـشطتها  دورهـا  ويكمـل  .اإلعـالم  ووسائط املدين اتمع ويف احلكومة،
 .باملرأة النهوض

 
  ٤ املادة  

 سنحتـ  مثـة  والثالـث،  والثـاين  األول الدوريـة  باكـستان  لتقارير اجلامع التقرير تقدمي منذ - ١٢
 املـستقبلية  اآلفـاق  عـن  فـضال  باكـستان،  يف املـرأة  أوضـاع  بتطوير املتعلقة اإلجراءات يف واضح
 العامــة، اخلــدمات يف املــرأة حــصة التقريــر، ذلــك تقــدمي منــذ وازدادت، .التطــور هــذا إلدراك

 يف ١٠ إىل ٥ مـن  العاليـة،  الرتـب  مـن  املدنيـة  اخلدمـة  وظـائف  يف االخنـراط  خيص فيما سيما ال
 القويـة  الـسياسات  تفـضي  وال .الوظـائف  مجيـع  يف عام بشكل احلصة هذه ازدادت كما ئة،املا

 إىل احلاضــر، الوقــت يف انتــهاجها يــتم الــيت واالســتباقي، اإلجيــايب الطــابع ذات بــاملرأة، املتعلقــة
 بـل  ،فحـسب  االبتدائية التوظيف مستويات مجيع على العامة اخلدمة جمال يف عمالة فرص إجياد
 قطاعـات  يف املـستوى  رفيعـة  وظـائف  شـغل  مـن  املـرأة  لـتمكني  إجيابيـة  نتـائج  تـؤيت  تصـار  إا

 لباكـستان،  الدبلوماسـي  التمثيـل  يف املـرأة  حـصة  أيـضا  متـسقة  بـصفة  وتتزايـد  .املختلفـة  اخلدمة
 بوجـود  باكـستان  تفخـر  احلاضـر،  الوقـت  ويف .الـسفراء  مـستوى  علـى  املناصب شغل سيما ال

 اهليئــة ســنت وقــد .املركــزي املــصرف تــرأس العــايل والتــدريب وهبــةوامل بــاخلربة تتمتــع امــرأة
 .القـضاء  جمـال  يف العمـل  مـن  الكفـاءة  ذوات من النساء متكني مبوجبه يتم تقليدا العليا القضائية
 احلكومـة  متنحـه  مـا  وبفضل .القانونية املمارسة جماالت يف مرضية بصفة املرأة مشاركة وتتزايد

 جريئـة   جمـاالت  يقـتحمن  احلاضـر  الوقـت  يف الباكـستانيات  اءالنـس  صـارت  كـاف،  تشجيع من
  .والفضاء والطريان الدفاعمثل 

 املنظــور تعمــيم مــضمار يف ســامهت باكــستان أن إىل اإلشــارة جتــدر الــصدد، هـذا  ويف - ١٣
  .السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات جمال يف للعمل ضابطة ٣٥ بإعداد أيضـا اجلنساين

 الفــرص إتاحــة خــالل مــن باكــستان، يف للمــرأة الــسياسي الــتمكني عمليــة وأظهــرت - ١٤
 طريـق  عـن  شغلتـ  الـيت  للوظـائف  التقـدم  يف واملـشاركة  العاليـة  القرار صنع مناصب لتبؤ أمامها

 توجهــا احملليــة، واملــستويات املقاطعــات مــستوى وعلــى االحتاديــة املــستويات علــى االنتخــاب،
 يف ،٢٠٠١ لعـام  احمللـي  احلكـم  مرسـوم  إصـدار  أنشـ  مـن  وكـان  .أيـضا  االرتفاع حنو ملحوظا
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 باكـستان،  يف املـرأة  متكـني  جمـال  يف بـارزة  عالمـة  حبـق  تعتـرب  الـيت  ،“الـسلطة  نقل خطة” إطار
ــة يف ٣٣ قــدرها للمــرأة متثيــل نــسبة مــن تتيحــه ملــا ــة اهليئــات مــستويات مجيــع علــى املائ  احمللي

 علـى   امـرأة  ٣٩ ٩٦٤ عـددهن  منتخبـات  تممـثال  وجـود  العددية الناحية من معناه ما ،املنتخبة
 رتثــوي املقاطعــات، ومجعيــات االحتاديــة اجلمعيــات صــعيد علــى امــرأة ٧٨٧ و تلــك املــستويات

 الـيت  االبتكاريـة  الطبيعـة  ذات املـشاريع  ومـن  .باكـستان  يف للمـرأة  الـسياسية  املـشاركة  مستوى
 الكليــات” إنــشاء وعيوالــ الــسياسية الرؤيــة اكتــساب مــن بفــضلها باكــستان يف املــرأة تــتمكن
 مـستوى  علـى  للمـرأة  املـوارد  توفري ومراكز املاحنة الوكاالت من مبساعدة - “للمرأة السياسية
  .املقاطعات

ــة العمــل خطــة ومتثــل - ١٥ ــذ قيــد وهــي اجلنــساين، لإلصــالح الوطني  إصــالح خطــة ،التنفي
 متكـني  إىل الراميـة  واإلجـراءات  واهلياكـل  الـسياسات  بـني  املواءمـة  إىل دف متساوقة جنسانية
 أساسـية،  وبـصفة  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشأن  والدوليـة  الوطنيـة  التزاماـا  تنفيـذ  من احلكومة
 إدخـال  إىل اخلطـة  وـدف  .مهنية بصفة حتليلها مت اليت النوايا إعالنات من جمموعة اخلطة تقدم

 االحتــادي ستوىاملــ علــى الالزمــة اآلليــات إلجيــاد بكاملــها احلكومــة نطــاق تــشمل إصــالحات
 :وهــي رئيــسية، جمــاالت أربعــة يف للمــرأة اإلجيــايب التحيــز مــع واملقاطعــات، املنــاطق ومــستوى

 التنميـة  حنمـ ( املـايل  واـال  الـسياسات  وضع جماالت )ب( و واملؤسسية؛ اإلدارية ااالت )أ(
 )د( و العـام؛  القطـاع  عمالـة و )ج( ؛)ذلـك  شـابه  وما الداعمة، املالية واإلصالحات اجلنسانية،

 أعمــال مــن ذلــك وغــري القــدرات بنــاء أجــل مــن تــدخالت شــكل يف الــسياسية اإلصــالحات
 .الدعم

 املـساواة  ملـسألة  العامـة  األهـداف  من جزءا تشكل اليت اإلصالحات، هذه إطار يف ومت - ١٦
 للحكومـــة )٢٠١٠-٢٠٠٥( املتوســـط لألمـــد اإلمنـــائي اإلطـــار” يف والتنميـــة اجلنـــسني بـــني

 خطـة  تطبيـق  ويـستهدف  .جنـساين  بعـد  علـى  تنطـوي  حمددة، قطاعية جبهود القيام ،“ةاالحتادي
 والعمـل،  املاليـة، ( استراتيجية شعب/وزارات ست البداية يف اجلنساين لإلصالح الوطنية العمل

 لتعمـيم  سـة مكر مؤسـسية  آليـات  لتـوفري  )املؤسساتو القانونو والتنمية، والتخطيط واإلعالم،
 اإلجيابيـة  اإلجراءات من عدد اختاذ إىل باإلضافة القطاعية، واخلطط اساتللسي جنساين منظور
 مـن  املتوخـاة  اجلنـسانية  األهـداف  حتقيـق  يف تـساهم  الـيت  األهداف وهذه .املرأة ومتكني لتطوير
ــار ــائي اإلطـ ــد اإلمنـ ــط، لألمـ ــساوقة املتوسـ ــا، واملتـ ــضم معهـ ــة يف ن،تتـ ــور، مجلـ ــا أمـ ــي مـ  :يلـ

 مــن املزيــد إىل تفــضي الــيت العمليــات يعجتــش ‘٢’ املــرأة، ةمكانــ حتــسني يف املــساعدة ‘١’
 األســس يــضع ممــا ة اإلدارمــستويات مجيــع يف الرجــل مــع املــساواة قــدم علــى للمــرأة املــشاركة
 بــني املــساواة تنفيــذ ضــمان ‘٣’ اتمــع، يف الطويــل املــدى علــى اجلنــسني بــني دائمــة ملــساواة
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  ثـل م الدوليـة  باالتفاقيـات  يتعلـق  فيما اجلنسني
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 ومــستوى االحتــادي املــستوى علــى اإلدارة جمــاالت كافــة يف املــرأة مــشاركة تعزيــز ‘٤’ املــرأة،
 جتـاه  إجيـايب  بـشكل  املـصلحة  أصـحاب  مجيع مسامهة ضمـان ‘٥’ ،املقاطعات ومستوى املناطق
  .واملساواة اجلنساين املنظور تعميم هدف

 
 ٥ املادة  

 بأـا  البلـد  مـن  معينـة  منـاطق  يف الثقافية واألعراف والعادات املمارسات تعريف ميكن - ١٧
 .املمارسـات  هلـذه  التمييزيـة  الطبيعـة  بـسبب  سـيما  ال الدسـتور،  لروح ومناهضة اجتماعية ضد
 تعـــرف زجييـــة ممارســـات قبيـــل مـــن حـــاالت إىل أخـــرى مواضـــع يف التقريـــر أشـــار وقـــد
ـــ  “لقــرآنا مــن والــزواج ،وارااســ”و  ،“فــاين” و ،القــسرية اتالزجيــ” و ،“كاروكــاري” ب
 .احملليــة والتقاليــد لألعــراف وفقــا تتبــع قدميــة، ممارســات متثــل وهــي أخــرى مــشاة ممارســاتو

 آفــات احملليــة، والتقاليــد األعــراف إىل تــستند مــا كــثريا الــيت اجلــرائم، هــذه ارتكــاب ويــشكل
 وحــىت .ــا املعمــول للقــوانني وفقــا ذلــك، ىنتــس كلمــا أيــضا، مرتكبوهــا ويعاقــب اجتماعيــة،

 القانونيـة  األطـر  وتعـديل  حتـوير  إىل الـسعي  مـستمر  بـشكل  يـتم  للقوانني، الفعال التطبيق يتسىن
 تعــديل( “املــرأة محايــة قــانون” عنــوان حتــت الــصادر القــانون اجلهــود هــذه بــني ومــن .القائمــة
 يف إضــافة/إلغــاء/حتــويرا/تعــديال ٥٣ القــانون هــذا أدخــل وقــد ،٢٠٠٦ لعــام )اجلنائيــة القــوانني
 مـشروع  أدرج ذلـك،  عـن  وفـضال  .البلـد  يف ـا  معمـول  حاليـة  ومراسـيم  لـوائح /قوانني مخسة
 ،“٢٠٠٦ لعـام  ،)اجلنائي القانون تعديل( للمرأة املناهضة املمارسات منع” عنوان حتت قانون
 القـانون  يف التعـديالت  نمـ  جمموعـة  إدخـال  القـانون  هـذا  إطـار  يف تـصور وي ،الربملـان  فيه لينظر
 والزجيـات  املـرياث،  حقـوق  مـن  املـرأة  حرمـان  مبوجبـها  حيظـر  ،١٨٦٠ لعـام  لباكـستان  اجلنائي

ــ القــسرية،  ،“اللعــان” إلجــراء خيــضع زوج غيــاب يف طليــقوالت ،الكــرمي القــرآن مــن زواجوال
  .ذلك شابه وما

 املتوخـاة  التغـيريات  حتـدث  أن التعلـيم  قطـاع  يف لباكـستان  اإلجيابيـة  للمبادرات ويتوقع - ١٨
 ضـد  متـارس  الـيت  الـضارة  والتقاليـد  األعـراف  يف املتمثلـة  املمارسات على للتغلب االجتاهات يف

 لألمـد  اإلمنـائي  واإلطـار  التعلـيم،  قطـاع  إصـالحات  إطـار  يف حمـددة،  تـدابري  اختذت وقد .املرأة
 وإحيـاء  منذجـة  ادةإعـ  إىل ـدف  حـديثا،  بـه  العمل بدأ الذي ،٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة املتوسط
 مجيـع  يف املرأةبـ  املتعلقـة  الـشواغل  دمـج  خـالل  مـن  اجلنـسني،  بني للمساواة مراع ليميتع نظام

 والكتـب  املنـاهج  مـن  املـرأة  ضـد  التحيـز  أوجه استبعاد أمور، مجلة يف ذلك، ويتضمن املراحل،
 ختـضع  وهـي  ،عـشر  الثـاين  إىل األول من للصفوف املناهج هذه تنقيح بالفعل مت وقد .املدرسية

  .اتمع تنمية أجل من للرجل مساويا شريكا باعتبارها املرأة إلظهار لالستعراض،
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ــنجم - ١٩ ــشؤون احلــس وي ــسانية بال ــوعي اجلن ــا وال  ــام أي يف ــاعي نظ ــن اجتم  وجــود م
 زمنيــة فتــرة امتــداد علــى الفعــل، علــى والتأكيــد باإلجيابيــة تتــسم بالــسياسات تتعلــق إجــراءات
 مـن  القـدر  نفـس  علـى  بـدور  املـساندة  التعليميـة  والنظم اإلعالم وسائل إطارها يف تقوم طويلة،
 منــهاج وإطــالق ،١٩٩٥ لعــام الرابــع العــاملي املــؤمتر انعقــاد منــذ باكــستان، وجنحــت .االلتــزام
 حتقيـق  يف مـستقبلي،  تطلـع  ذات داعمـة  حكومـة  وجـود  مـع  لأللفية، اإلمنائية واألهداف العمل

 نطـــاق وخـــارج داخـــل املطلوبـــة اإلصالحــــات حتقيـــق عـــن فـــضال االجتاهــــات، يف تغيــــرات
  .احلكومة

 
 املرأة ضد العنف ممارسات  

 يف احلاليـة  احلكومـة  فـإن  عامليـة،  مـسألة  املـرأة  ضـد  العنـف  ممارسـة  أن مـن  الـرغم  على - ٢٠
 متعــددة حبملــة القيــام ويــتم .سواملكــر األول اهتمامهــا موضــع املــسألة هــذه جعلــت باكــستان
 يف أشــكاهلا مجيــع يف املــرأة ضــد العنــف ظــاهرة ممارســة انتــشار معــدالت مــن للحــد اجلوانــب
  .اتمع

 لتعزيـز  القائمـة  القانونيـة  األطر وتعديل استعراض مستمرة بصفة يتم األول، املقام ويف - ٢١
 يف اإلشــارة ســبقت وكمــا .العنــف حــاالت مــع التعامــل علــى القــانون إنفــاذ ســلطات قــدرات

ــتم ،)٧ الفقــرة( ــع مرســوم مبوجــب ي ــشر االجتــار من ــوفري ،٢٠٠٢ لعــام بالب ــة ت ــة، الرقاب  الفعال
 تعـديل  ويتـيح  سـواء،  حـد  علـى  وخارجهـا  البلد داخل من بالنساء، االجتار خيص فيما سيما ال

 القانونيــة اإلصــالحات ومرســوم “الــشرف جــرائم” لـــ املنــاهض ٢٠٠٤ لعــام اجلنــائي القــانون
 القـوانني  تعـديل ( املـرأة  محايـة  قـانون  ويدخل بكفالة، تالسجينا إطالق إمكانية ،٢٠٠٦ لسنة

ــة ــام )اجلنائي ــديال ،٢٠٠٦ لع ــى مهمــا تع ــة األحكــام عل ــة احلالي ــا جبــرمييت املتعلق  والقــذف الزن
 العقوبـات  قـانون  علـى  تعـديالت  يـدخل  كمـا  ،)١٩٧٩ لعـام  الشرعية احلدود إعمال مرسوم(
ــانونال( باكــستان يف ــامل واألربعــون اخلــامس ق ــانون ،)١٨٦٠ ع ــة اإلجــراءات وق ــام اجلنائي  لع

 اإلسـالمية  بالزجيـات  املتعلق الطالق شؤون قانون” و ،)١٨٩٨ لعام اخلامس القانون( ١٩٩٨
 الـضرورية،  املـساعدة  خبطـوط  جمهـزة  - املرأة مراكز من جمموعة إنشاء مت كما ،“١٩٣٩ لعام

 مكتــب يف اجلنــسانية اجلــرائم خليــة إنــشاء قبيــل مــن ،الــشرطة إصــالحات عملــها يف ويــدعمها
 ـا،  املتـصلة  األنـشطة  وتنـسيق  اجلنـسانية  باملـسائل  املتعلقـة  اجلرائم مجيع لضبط الوطنية الشرطة
 ضـد  العنـف  ممارسـة  مـن  احلـد  يف كـبري  بـشكل  مجيعهـا  واإلجراءات القوانني هذه سامهت وقد
 القـوانني  يف تعـديالت  إدخـال  إىل وباإلضـافة  .اجلنـسانية  اجلـرائم  ضروب من ذلك وغري ،املرأة
 األفـراد  تقـدم  وإمكانيـة  الـوعي  مـستويات  لرفع أيضا اجلهود تبذل جديدة، قوانني وسن احلالية

 املمارســات يف التغــيريات خــالل مــن وذلــك مظــامل، مــن علــيهم يقــع ممــا باإلنــصاف للمطالبــة
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 لرفـع  حبملـة  بالقيـام  معنيـة  عليـا  جلنـة  وشـرعت  .اإلعـالم  وسـائط  خـالل  مـن  سـيما  ال الثقافية،
 يف ملـان، الرب وأعـضاء  احتـادي  وزيـر  مـن  تتكـون  اإلعـالم،  وسـائط  خـالل  مـن  الوعي مستويات

 .إجيابية مسامهات تقدمي

 وزاريـة  جلنـة  توجـد  سـليم،  بشكل ومتابعتها العنف حاالت رصد من التمكن وألجل - ٢٢
 قيـام بال اللجنـة  وكُلفـت  .املـرأة  ضـد  العنـف  ممارسـة  مبنـع  ةتـص خم املـستويات  أعلـى  علـى  احتادية
 جلنـة  أيـضا  وهنـاك  .الـوزارة  إىل ذلـك  عن تقارير وتقدمي األوضاع حالة بفحص منتظمة بصفة
 خليـة  عملـه  يف وتـساعده  الداخليـة،  وزيـر  يرأسـها  املـرأة،  ضد العنف ممارسة مبنع خمتصة وطنية
 ةاحملليـ  احملكمـة  قاضـي  حاليـا  ويتمتـع  .اجلنـسانية  الطبيعـة  ذات اجلـرائم  لرصد اجلنسانية، اجلرائم

 وتقـوم  .سـجينات  ضـد  تقـع  الـيت  االغتـصاب  حـاالت  مجيـع  يف قـضائي  حتقيـق  طلـب  بصالحية
 مــن مزيــد إدخــال اإلزاميــ صــار وقــد .باإلنــاث تتعلــق الــيت اجلــرائم يف بــالتحقيق حتقيــق ضــابطة
 نـساء  وجتنيـد  ،أفـضل  بـشكل  اجلنسانية اجلرائم متابعة أجل من االدعاء انبج يف للعمل النساء
 يف اجلنـسانية  للمـسائل  مراعيـة  منـاهج /مقررات إدخال ومت .ذلك تسىن مىت ،الشرطة يف للعمل
  .الشرطة تدريب دورات مجيع

 مــع الــصرامة شــديد بأســلوب احمللــي املــستوى علــى القــانون إنفــاذ ســلطات وتتعامــل - ٢٣
ــراف املمارســات ــة واألع ــيت الثقافي ــضي ال ــف، إىل تف ــل العن ــارو” ممارســات مث ــاري ك  ،“ك

 ذلـك  شـابه  ومـا  ،“القـرآن  مـن  الزواج” و ،“ساوارا” و ،“فاين” و ،“سريةالق الزجيات” و
 عـن  وفـضال  .فعالـة  إعالميـة  محلـة  عملـها  يف القانون إنفاذ سلطات ويدعم ،)١٧ الفقرة انظر(

 القــانون تعــديل( للمــرأة املناهــضة املمارســات منــع” املعنــون القــانون ملــشروع يتوقـــع ذلــك،
 هــذا يف احلكومــة جهــود مــن أيــضا يعــزز أن الربملــان، أمــام املعــروض ،“٢٠٠٦ لعــام )اجلنـائي 
 أسـاس  علـى  منـتظم  بشكل للرصد ختضع املرأة ضد العنف ممارسة مسألة فإن وهكذا، .الصدد

  .مؤسسي
 

 ٦ املادة  

 بالبـشر،  االجتـار  منـع  مرسوم بإنفاذ املتعلقة الصلة ذات البيانات جلمع اجلهود بذل يتم - ٢٤
 ويف .التقريــر يف الواجــب النحــو علــى دجمهــا ليــتم القــانون، إنفــاذ ســلطات مــن ،٢٠٠٢ لعــام

 ،٢٠٠٥ عـام  خـالل  بالبـشر،  املتجـرين /املهـربني  عـن  للبيانـات  أويل حتليـل  حيـدد  نفسه، الوقت
 الرتكـاب  مقاضـام  متـت  أو/علـيهم  القـبض  أُلقـي  شخـصا  ٩٢٦ أصـل  مـن  نساء، ١٠ وجود
 .اجلرمية هذه
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 ٨ و ٧املادتان   

لجنــة االنتخابيــة يف باكــستان حبيــاد وجتــرد تــامني حــاالت انتــهاك القواعــد    عاملــت ال - ٢٥
، ٢٠٠٢االنتخابية القائمة واحملددة حتديدا جيـدا، الـيت وقعـت خـالل االنتخابـات العامـة لعـام                   

واســتنادا إىل التقــارير الــصحفية الــيت أفــادت بــأن  .٢٠٠٥ احملليــة لعــام اتوانتخابــات احلكومــ
مل يسمح هلن خبوض االنتخابات واإلدالء بأصـوان، أصـدرت اللجنـة            النساء يف بعض املراكز     

البيانـات   ، وتـضمنت  ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٦ و   ٢٥االنتخابية البيانات الصحفية الضرورية يف      
ــأن   ــساء عــن     ”حتــذيرا صــارما ب ــورطني يف صــد الن إجــراءات حازمــة ســتتخذ ضــد أولئــك املت

االنتخابــات يف تلــك املنــاطق باطلــة    ســيعلن أن  ه، وأنــ“املــشاركة يف املمارســات االنتخابيــة  
 ودير العليـا  ،ومت يف وقت الحق متديد الوقت املتاح للمرشحات يف مقاطعات باتاغرام .والغية

ــشمالية ال    ــة ال ــة احلدودي ــة للوالي ــسفلى، وكوهــستان التابع ــات الترشــيح   وال ــة، لتقــدمي طلب غربي
 من مراكـز    ٧النتخابات باطلة والغية يف     وبناء على شكاوى، أُعلن بالفعل أن ا      .  ذلك إىل وما

ــة          ــواقعتني يف مقاطع ــاي ال ــري بي ــة وب ــانغريا الثاني ــاديني يف جه ــسني االحت ــراع اخلاصــة بال االقت
نوهشهرا، وكذلك بابيين الواقعة يف مقاطعة سوايب، ونفذت اإلجراءات القانونية ضد مـرتكيب             

  .املخالفات

لى الرغم مـن هـذه احلـاالت الـشاذة الـيت أعاقـت              ع وشهدت احلالة العامة حتسنا كبريا     - ٢٦
وحتتل باكستان اليـوم مكانـة حموريـة وفريـدة كأُمـة ممارِسـة               .ممارسة النساء حقوقهن االنتخابية   

وضـعت املـرأة فعـال يف مناصــب صـنع القـرار العليـا، وضــمنت مـشاركتها يف مناصـب منتخبــة         
  على الـصويف ٢٠٠١كـم احمللـي لعـام    سـوم احل د االحتـادي والـوالئي واحمللـي، مـن خـالل مر           ع ،

نقطــة التحــول يف الــتمكني للمــرأة سياســيا يف  ” الــيت تــسمى عــن حــق  “نقــل الــسلطة”إطــار 
 يف املائـة يف مجيـع مـستويات اهليئـات احملليـة             ٣٣، وبفضلها بلغت نسبة متثيل النساء       “باكستان

ــضم    ــيت ت ــة، ال ــرأة، و٣٩ ٩٦٤اآلن املنتخب ــة يف ٧٨٧ انتخــاب مت ام ــة   ممثل ــات االحتادي اجلمعي
وقد أدت هذه اإلجراءات إىل تغـري جـذري يف التـصورات عـن املـشاركة                . ومجعيات الواليات 

عدة الوكـاالت املاحنـة   واملـدارس الـسياسية النـسائية املنـشأة مبـسا         . السياسية للمرأة يف باكـستان    
الـرؤى الـسياسية    هي مشاريع ابتكارية تبـث  “مراكز املوارد النسائية يف املقاطعات    ”الدولية و   

يت كن مهمـالت    اليف باكستان، ال  ضرية  والوعي بني أوساط النساء يف املناطق الريفية وشبه احل        
 .حىت اآلن

 
 ٩املادة 

 فيمـا يتعلـق بإدخـال مزيـد مـن التعـديالت             ٢٠٠٠مل حيدث أي تقدم يذكر منـذ عـام           - ٢٧
 .غري أن اجلهود متواصلة، ١٩٥١يف قانون اجلنسية الباكستاين لعام 
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 ١٠املادة 

وكذلك جيـري بـذل اجلهـود       . يتضمن املرفق األول بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس        - ٢٨
الســتكمال هــذه البيانــات حتــت خمتلــف العنــاوين املــصنفة الــيت ســتدمج يف التقريــر كمــا ينبغــي 

لتزمة يف قطـاع التعلـيم، كمـا حـدث          املربامج  ال  هذه  تنفيذ ءوقد أسفر بد  . عندما تكون جاهزة  
، وخطـة العمـل     ٢٠٠٥-٢٠٠١ار خطة العمل املتعلقة بإصالح القطاع التعليمي للفتـرة          يف إط 

 يف  ٧٩، عـن نتـائج مـشجعة، حيـث إن           ٢٠١٥-٢٠٠١الوطنية لتوفري التعليم للجميـع للفتـرة        
املائة من التالميـذ الـذي يبـدؤون الـصف األول يـصلون إىل الـصف اخلـامس، وكـذلك حـدث             

 يف املائـة    ٦٥، الـيت ارتفعـت مـن         للمرحلـة االبتدائيـة    ناتحتسن ملحوظ يف معدالت إكمال الب     
وتـــشمل الـــربامج العـــصرية يف جمـــال التعلـــيم   . يف املائـــة حـــسب التقـــديرات احلاليـــة ٧٦إىل 

ــوارد       ــة املـ ــراءات وتعبئـ ــالتخطيط واإلجـ ــق بـ ــا يتعلـ ــي فيمـ ــستوى الكلـ ــى املـ ــالحات علـ اإلصـ
 القطاعات الفرعية، وهـي التعلـيم       واستخدامها، والنهج الشاملة للقطاعات لتعزيز الصالت بني      

التقين، والتعليم العايل، وهياكـل     /األساسي وحمو األمية غري النظامي، والتعليم الثانوي      /االبتدائي
. ضمان النوعية اليت تستند إىل قاعدة عامة فيما يتعلق بتخطـيط تنميـة املـوارد البـشرية يف البلـد                   

وقـد أظهـر تقريـر     . تـوفري التعلـيم للجميـع     ويركز إصالح القطاع التعليمي بصورة خاصة علـى         
الـذي أُعـد بالتـشارك       (٢٠٠٤باكستان عـن تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـصادر يف عـام                 

ــة   ــة ودولي ــوارد حملي ــق تقــدم كــبري يف اــاال  ) وباســتخدام م ــةحتقي ــات  ‘ ١’: ت التالي ــسبة البن ن
ــة    إىل ــستويات التعليمي ــع امل ــذه الارتفعــت (األوالد يف مجي ــسبة ه ــن   ن ــدائي م ــستوى االبت يف امل

ــية   يف ٠,٥١ ــسنة الدراس ــية   يف ٠,٥٧ إىل ١٩٩١-١٩٩٠ال ــسنة الدراس ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ال
ــانوي مــن  ارتفعــت  بينمــا ــستوى الث ــانوي مــن   ٠,٦٤ إىل ٠,٥٠يف امل ــستوى بعــد الث ، ويف امل
جييـدون  جدن القراءة والكتابة إىل الرجال الـذين        نسبة النساء الاليت ي   ‘ ٢’؛  )٠,٧٨ إىل   ٠,٤٦

ــة  ــراءة والكتاب ــن    (،الق ــسبة م ــذه الن ــن    ٠,٦٥ إىل ٠,٥١زادت ه ــة م ــة العمري  إىل ١٥يف الفئ
 حصل حتسن كبري يف نصيب املرأة من العمالة احلضرية باعتبـاره مؤشـرا بـديال              ‘ ٣’؛  )سنة ٢٤
 .الزراعي غري القطاع يف بأجر العمالة من املرأة نصيب عن

 تعلـيم ” مـشروعا  اجلنـسني  بـني  التكـافؤ  قيـق لتح ذةاملتخـ  العملية اخلطوات ضمن ومن - ٢٩
 مــشاريع ضــمن املنــدرجان “أميتــها وحمــو للمــرأة الــتمكني” و ،“االبتدائيــة املرحلــة يف البنــات
 اجلنـسني  بـني  الفـوارق  إزالـة  طريـق  عـن  للجميع االبتدائي التعليم وتوفري االبتدائي التعليم تنمية
  .٢٠١٥ عام حبلول والثانوي االبتدائي التعليم يف

 بينمـا  ملحوظـا،  حتـسنا  االبتـدائي  ىاملـستو  يف البنات لتعليم املادية املرافق شهدت وقد - ٣٠
 غـري  الريفيـة،  املنـاطق  يف سـيما  ال ،مالئمـة  غـري  والعـايل  املتوسط التعليم يف املرافق هذه تزال ال
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 لتكـافؤ ا تعزيـز  أجـل  مـن  الـسائدة  الظـروف  لتحـسني  واعيـة  جهـود  بذل جيري أنه غري .مالئمة
  .التعليم يف اجلنسني بني
 

 ١١ املادة

 بـصورة  عنـها  يبلـغ  وال باكستان، يف عموما منخفضة العاملة القوى يف املرأة مشاركة - ٣١
 مت ،)باكـستان  حكومـة ( االحتـادي  اتاإلحـصاء  مكتـب  عـن  الواردة للمعلومات ووفقا .كافية

 مــن سلــسلة إىل تــستند خاصــة جهــود خــالل ومــن ؛اجلانــب هــذا يف خاصــة بــصورة التــدقيق
 مــن كــبري عــدد املــشاركة معــدل صــايف ضــمن اآلن يُــدرج املــشاركة، معــدالت يف التعــديالت
 يف مــستبعدات كــن الــاليت( اُألســر يف أجــر بــدون والعــامالت اخلــاص حلــسان العــامالت
 مجيـع  مـن  العاملـة  القـوى  يف املـرأة  مـشاركة  معـدل  ويتجـه  .العـام  املشاركة معدل يف ،)املاضي

 العمـل،  بيئـة  يف العـام  التحـسن  بـسبب  وذلـك  بطئه، رغم عموما، التحسن حنو العمرية فئاتال
 قـوى  بيانات وترد( احلالية احلكومة تنتهجها اليت اإلجيابية اإلجراءات سياسات خمتلف وبسبب
 ).الثاين املرفق يف اجلنس نوع حسب املصنفة العمل

 
 ١٢ املادة

 ورقـة ” إطـار  يف عليـه،  حربـا  ميثـل  يكـاد  الفقـر  دةحـ  لتخفيـف  برناجما باكستان بدأت - ٣٢
 عـام  مـن  الفتـرة  خـالل  كـبري  حد إىل باكستان اقتصاد تقوى وقد .“الفقر من احلد استراتيجية
ــام إىل ١٩٩٩ ــار يف ،٢٠٠٤ ع ــة إط ــتراتيجية ورق ــن احلــد اس ــر، م ــرت الفق ــرات وأظه  مؤش
 علـى  يـدل  ممـا  أوقفـت،  قـد  املتـصاعدة  الفقـر  اجتاهـات  أن وبـدا  ملحوظـا  حتـسنا  احلياة مستوى
ــة هــذه واســتخدمت .األوضــاع يف انقــالب ــة التجرب  األهــداف مــن ٦ اهلــدف حتديــد يف الغني
 واملالريـا  اإليـدز /البـشرية  املناعة نقص فريوس مكافحة” يف املتمثل باكستان يف لأللفية اإلمنائية
 اهلــدف ضــمن اجلــنس بنــوع تتــصل خمتلفــة مــستهدفة قــيم وحــددت .“األمــراض مــن وغريمهــا
 ١٥ بـني  أعمـارهن  تتـراوح  الـيت  مـل احلوا بـني  اإليـدز /فـريوس ال انتـشار  مـن  احلد مثل املذكور،

 واسـتنادا  ).بـاجلنس  املـشتغلني  مـن  النـشطني  مثـل ( املعرضـة  الفئات من ذلك وغري سنة، ٢٤ و
 الوكـاالت  تعمـل  النطـاق،  حمـدودة  استقـصائية  دراسات وإىل عنها اإلبالغ مت اليت احلاالت إىل
 األمـراض  هـذه  انتـشار  ملكافحـة  الـضرورية  البيانـات  قاعـدة  إنشاء على الصحة وزارة يف عنيةامل

 علـى  يرتكـز  جـامع  مـشروع  وهـو  ،اإليـدز  ملكافحـة  الـوطين  الربنـامج  إطـار  يف فعالـة،  مكافحة
  .القطاعات متعدد استراتيجي إطار

ــى - ٣٣ ــوال نفــس وعل ــت املن ــسألة حظي ــات م ــذ األمهــات وفي ــة منذئ ــةا باألولوي  يف لوطني
 صــحة حتــسني” يف املتمثــل لأللفيــة اإلمنائيــة فاألهــدا مــن ٥ اهلــدف خــالل مــن اإلجــراءات،
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 غــري بعنايــة حتظــى كانـت  الــيت األســرة، وصــحة للمـرأة  اإلجنابيــة الــصحة وتــشكل .“األمهـات 
 أولويـة  ذات مواضـيع  الـسريع،  الـسكاين  والنمـو  الفقـر  اشـتداد  إىل باإلضـافة  املاضـي،  يف كافية
 اهتمـام  توجيـه  وجيري .األمهات صحة وحتسني العامة اخلصوبة من احلد مساعي إطار يف اآلن
 الـصحية  اخلـدمات  تـوفري  أجـل  مـن  نفاسيةال وفياتال مسألة إىل املذكور اهلدف إطار يف نسقم

 مــستواه مــن النفاســية وفيــاتال معــدل لتخفــيض ٥ اهلــدف إطــار يف املــساعي وتبــذل .املطلوبــة
 لكـل  وفـاة  ١٤٠ إىل حـي،  مولـود  ١٠٠ ٠ ٠٠ لكل وفاة ٤٠٠ و ٣٤٠ نيب مبا املقدر احلايل
  .٢٠١٥ عام حبلول حي مولود ١٠٠ ٠٠٠

 واخنفـاض  اخلـصوبة،  معـدل  ارتفـاع  إىل أساسا نفاسيةال وفياتال معدل ارتفاع ويعزى - ٣٤
 الرعايـة  خـدمات  تـوافر  وعدم األمية، وإىل مهرة، أخصائيني أيدي على التوليدية عايةرال معدل

 قـدرة  مـن  حتـد  الـيت  والثقافية االجتماعية واملمارسات التغذية، وسوء املناسبة، الطارئة التوليدية
 عمـر  يف للنـساء  املئويـة  النـسبة  تـزداد  أن أيـضا  املرجح من ،ذلك عن وفضال .التنقل على املرأة

ــدار اخلــصوبة ــضعف، مبق ــاء معــدالت وحتــسن اإلمجــايل اخلــصوبة معــدل الرتفــاع نظــرا ال  بق
 التوليديـة  الرعايـة  خـدمات  بتـوافر  خيـتص  فيما الوضع صعوبة يزيد مما احلياة، قيد على طفالاأل

 كـن  النـساء  مـن  فقـط  املائـة  يف ٣١ أن إىل الـسائدة  املعـدالت  ارتفـاع  يرجـع  وكذلك .الطارئة
 احلـني،  ذلـك  منـذ  كـبري  حد إىل حتسنت نسبة وهي الوالدة، قبل الرعاية على للحصول يسعني
  .اخلصوص ذا والريفية احلضرية املناطق بني ملحوظ تفاوت مثة زالي ال أنه بيد

 إعطـاء  يف بالفعـل  اخلاص القطاع مع بالشراكة احلكومة بذلتها اليت اجلهود بدأت وقد - ٣٥
 إىل املائـة  يف ٥,٤ تبلـغ  مقـدرة  نسبة من اإلمجايل اخلصوبة معدل ختفيض يف تتمثل إجيابية نتائج
 ٣٠ حـوايل  إىل املائـة  يف ١٢ مـن  ل،احلم منع وسائل شيوع معدل عارتف حيث املائة، يف ٣,٩
 النمـو  يف عـام  ختفـيض  إىل اجلهـود  هـذه  أدت وكـذلك  ،١٩٩١-١٩٩٠ الفترة خالل املائة يف

ــسكاين، ــة يف ٣ مــن ال ــة، يف ٢ إىل املائ ــه يف كــبري لتحــسن نتيجــة وذلــك املائ ــرات توجي  الزائ
 أصـبح  وقـد  .ليهـا ع النـساء  صولحـ  وسـهولة  ةاألسـر  تنظـيم  خـدمات  تـوافر  وزيادة الصحيات
 العـام  املوضـوع  حتـت  الـصحية،  الرعايـة  خـدمات  يف األسـرة  تنظـيم  خـدمات  إدمـاج  باإلمكان
 اإلسـعاف ( كقـابالت  العمـل  علـى  الصحيات العامالت قدرات تعزيز بفضل األمهات، لصحة
ــة األويل ــة والرعاي ــة تمعــاتا يف القــابالت مــن جديــد إطــار تكــوين وبفــضل ،)التوليدي  احمللي
 إيـصال  يف العـام  والتوسـع  الطارئـة،  التوليديـة  الرعايـة  خـدمات  جمـال  يف عاليـة  مبهـارات  يتمتعن

  .وبعدها الوالدة قبل اخلدمات
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 ١٣ املادة  

ــار يف - ٣٦ ــشروع إطـ ــذاء مـ ــة الغـ ــشروع( والتغذيـ ــا مـ ــستان توانـ ــستفيد ،)٢٠٠٢ باكـ  تـ
 اانيــة الوجبــات تــوفري مرفــق مــن ليــةعا فقــر مبعــدالت تتــسم مقاطعــات يف فتــاة ٥٢٠ ٠٠٠

 .رسااملد يف املسجالت عاما ١٢ و ٥ سين بني للفتيات

 “األمــان شــبكات تــوفري” برنــاجمي مــن املــستفيدين مــن املائــة يف ٧٩ النــساء وتــشكل - ٣٧
 ويغطـي  ،٢٠٠١ لعـام  الفقـر  مـن  احلـد  اسـتراتيجية  ورقـة  إطـار  يف “الغـذائي  الـدعم  خمطط” و

 يف ٧٠ النـساء  تـشكل  املنـوال  نفـس  وعلـى  .األريـاف  يف معيـشية  أسـرة  يـون مل ١,٢ الربناجمان
 .مليـون  ٠,٤ املـستفيدات  عـدد  ويبلـغ  الزكاة، ومن “غوزارا عالوة” من املستفيدين من املائة

ــوفر ــدارس وت ــشأة )مدرســة ٧٠٠ عــددها( دســتاكري م ــال بيــت إطــار يف املن  الباكــستاين امل
 .اتاملعوزو األرامل من ٣٠٠٠ من ألكثر الدخ وتتيح املهارات على قائمة تدريبات

 
 ١٤ املادة

 لتقلـيص  ومطـردة  واعيـة  جهـود  بـذل  جيري التقرير، من سابق موضع يف أُوضح وكما - ٣٨
 اجلـاري  والـربامج  اخلطـط  وتركـز  .والريفيـة  احلـضرية  املنـاطق  سكان بني احلالية اجلنسانية اهلوة

 سـيما  ال الريـف،  يف واملقيمـات  الـضعيفات  النـساء  مـصري  حتسني على اآلن ينبغي كما تنفيذها
  .والزراعة والغذاء والصحة التعليم جماالت يف البشرية املوارد تنمية إىل الرامية والربامج اخلطط

 مــن عــدد تنفيــذ حاليــا جيــري الــدخل إدرار علــى الريفيــة املنــاطق يف املــرأة وملــساعدة - ٣٩
 أنــشطة بــني التكامــل حتقيــق” و ،“احملاصــيل مــن األقــصى احلــد مــشروع” منــها املخططــات
 “حماصــــيل باعتبارهــــا الزراعــــة يف األعــــشاب إدخــــال” و “الزراعــــي واإلرشــــاد البحــــوث

 إليهـا  ومـا  ،“احللـوب  واحليوانـات  املواشـي  تربيـة  على سنوات ثالث ملدة التدريب برنامج” و
  .٢٠٠٢-٢٠٠١ الفترة يف فيها الشروع مت خمططات من

ــنفس - ٤٠ ــة، وب ــع الطريق ــستفيد أن يتوق ــرأة ٢٣ ٠٠٠ ت ــاطق يف ام ــة املن ــتمني الريفي  إىل ين
 جافاكـاش  مـشروع ( “الريفيـة  باملرأة للنهوض الوطين الصندوق” من معيشية أسرة ٧٤ ٠٠٠
 قــدره ابتــدائي مــال رأس علــى وحــصل مــشرف برويــز اجلنــرال الــرئيس أنــشأه الــذي ،)أورات
 .النظـامي  غـري  والقطـاع  الريفيـة  املـرأة  علـى  خاصـة  بـصورة  يركـز  والـذي  روبيـة،  مليون ١٠٠
 وومـان  وفرسـت  )Khushhali( خوشـهايل  مصرفا مها جتاريان مصرفان الصندوق تسيري ويتوىل
 آغـا  برنـامج  هـي  الـصيت  ذائعة كوميةح غري منظمة إىل باإلضافة ،)First Women Bank( بنك
 ســيما ال والــدخل، والعمــل املهــارات الوقــت نفـس  يف الــصندوق ويــوفر الريفــي، للــدعم خـان 
 املـشاريع  صـاحبات  مـن  جديـدة  طبقـة  نـشوء  بوادر ظهرت ذلك إىل وإضافة .الريفيات للنساء
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 الـذي  الـصغرى  االئتمانـات  خمطـط  إطـار  يف الفقـريات،  احملرومـات  النـساء  صفوف يف التجارية
 فرســت و خوشــهايل مــصريف خــالل مــن أيــضا ويعمــل بــاملرأة، النــهوض وزارة مــؤخرا بدأتــه
 .بنك وومان

 
 ١٦ و ١٥ ادتانامل

 حــق املــرأة الدســتور يف خمتلفــة أحكــام ومتــنح .املــرأة شــهادة ةالــشهاد قــانون حيظــر ال - ٤١
 مـن  األحـوال  مـن  حـال  بـأي  املـرأة  تمنـع  وال الرجـل،  غرار على القانونية العقود على الشهادة
 باسـتمرار  ةاحلكومـ  تدخل ذلك ومع .القانونية املهن يفو األعمال يف االخنراط أو العقود توقيع

 وفقهـاء  املـدين  اتمـع  مـع  بالتـشاور  ا، املعمول القوانني يف وتعديالت وحتسينات إصالحات
 املـساواة  قـدم  على حقوقها املرأة ممارسة دون حتول عقبات أية إزالة أجل من اإلسالمي، الدين
   .الرجل مع

ــا - ٤٢ ــرة يف أُوضــح وكم ــاله، ١٧ الفق ــات توجــد أع  إىل اســاأس ترجــع وصــعوبات عقب
 اإلملــام معــدل اخنفــاض تفاقمهــا مــن زاد وقــد .الثقافيــة املمارســات مــن وغريهــا احملليــة التقاليــد
 احليـاة  جمـاالت  ويف بـل  ذلـك  ويف .الريفيـة  املنـاطق  يف سـيما  ال النـساء،  لـدى  والكتابـة  بالقراءة

 مبوجـب  املفعـول،  الـسارية  القـوانني  يف ورالقـص  أوجـه  إزالة جتري الزواج، حل مثل الشخصية
 ضـد  املمارسات منع قانون ومشروع ،٢٠٠٦ لعام )اجلنائي القانون تعديل( املرأة محاية قانون
 نفـس  ويف .فيـه  للنظـر  الربملان على حاليا املعروض ،٢٠٠٦ لعام )اجلنائي القانون تعديل( املرأة
 .النـساء  لدى والكتابة بالقراءة اإلملام معدالت يف سريعة تغيريات إلحداث جهود تبذل الوقت
ــد ــات أن بي ــن اإلصــالح عملي ــذا م ــل ه ــات القبي ــن متواصــلة عملي ــع وم ــسفر أن املتوق عــن ت 

 العقـود  بـإبرام  يتعلق فيما ة،ادمالق األيام خالل باكستان يف املرأة وضع يف املتوخاة التحسينات
  .القانونية

 
 االختياري الربوتوكول على التصديق

 فيهـا  األمـور  زمـام  تولـت  إذ األخـرية،  الـسنوات  يف تامـا  التزامـا  باكـستان  التزمت لقد - ٤٣
ــادرة، بــروح تتــسم حكومــة  .اتمــع قطاعــات مجيــع يف حقيقــة إىل املــرأة متكــني بتحويــل املب
 بـني  املـساواة  وحتقيـق  اجلنـساين  املنظـور  لتعمـيم  سياسـة  وضـع  علـى  تـوان  بـال  باكستان وتعمل
 اتفاقيـة  يف طـرف  كدولة مبسؤوليتها نبغيي كما منها وعيا وبراجمها، سياساا مجيع يف اجلنسني
 بـالربوتوكول  األخـذ  مسألة تعاجل فسوف وبالتايل .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء

 ١ الفقـرة  لتعديل اقتراح أي بشأن اآلراء تقدمي وسيتم .املناسب الوقت يف لالتفاقية االختياري
 .تلقيها ندع الواجب، النحو على االتفاقية، من ٢٠ املادة من
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 األول املرفق
 اجلنس نوع حسب موزعة التعليم عن بيانات  

 
ــصائية الدراســة  ــوة االستق ــة للق ــذي املرجــع هــي باكــستان يف العامل ــوفر ال  أحــدث ي
 البيانــات وتعكــس .البلــد يف والكتابــة بــالقراءة اإلملــام مــستوى بــشأن قبــوال وأكثرهــا البيانــات
 أكثـر  النـساء  عنـد  والكتابـة،  بـالقراءة  اإلملـام  مـستوى  يف اثابتـ  صعودا الدراسة هذه يف التارخيية

 .الرجال عند منه
 

 ٢-٦ اجلدول

 )النسبة املئوية(معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ اجلنس/املنطقة

 باكستان
 ٥١,٦ ٥٠,٠ ٤٦,٥ اموع
 ٦٣,٧ ٦٢,٢ ٥٩,٠ ذكور
 ٣٩,٢ ٣٦,٩ ٣٣,٣ إناث

 اطق الريفيةاملن
 ٤١,٦ ٤٠,٥ ٣٦,١ اموع
 ٥٦,٣ ٥٥,٠ ٥١,١ ذكور
 ٢٦,٦ ٢٥,٤ ٢٠,٦ إناث

 املناطق احلضرية
 ٦٩,٧ ٦٧,٨ ٦٧,٤ اموع
 ٧٦,٥ ٧٥,٥ ٧٤,٥ ذكور
 ٦٢,٥ ٢٩,٣ ٥٩,٦ إناث

 
 الدراسة االستقصائية للقوة العاملة يف باكستان :املصدر

  
 ارس العامة املد-اهلياكل األساسية التعليمية  ٢-٦ 

 املدارس االبتدائية ١-٢-٦ 

املدارس االبتدائية هي احملدد الرئيسي ملستوى اإلملام بالقراءة والكتابـة كمـا أـا عامـل                 
وتتــيح الزيــادة املتماثلــة يف أعــداد مــدارس اجلنــسني تزايــد . هــام يف حتقيــق املــساواة االجتماعيــة

. اجتاهــا متــصاعدا علــى املــدى البعيــد وتعكــس مــدارس البــنني والبنــات  . الرأمســال االجتمــاعي
إذ مــن املــرجح تــصنيف مدرســة خمتلطــة   (وتأخــذ املــدارس املختلطــة نظــرا لطباعهــا االنتقــايل    
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مـسارا  ) باعتبارها مدرسة للذكور أو مدرسة لإلنـاث إذا مـال التـسجيل لـصاحل أحـد اجلنـسني                 
 .غري مستو عرب الزمن وإن كانت الذروات تزداد عددا وطوال

  
 ٣-٦اجلدول 

 عدد املؤسسات التعليمية
 

 عدد املدارس االبتدائية
   اموع   خمتلطة   إناث   ذكور السنة

٥١٦ ١٤٥١٢٠ ٠٨٠٧ ٢٩١٣٣ ٨٠ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٧٨٧ ٥٣٨١٢٢ ١٦٠٧ ٠٨٩٣٤ ٨١ ١٩٩٤-١٩٩٣ 

٧٦٨ ٦٥٢١٢٧ ٩١٧٧ ١٩٩٣٥ ٨٤ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٢٥٢ ٢١١١٣٠ ٧٧٩١٣ ٢٦٢٣٦ ٨٠ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٤٩٦ ٨٨٩١٣٥ ٧٢٢٢٨ ٨٨٥٣٤ ٧١ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٦٥٣ ٦٦٨١٣٣ ٤٩٢١٨ ٤٩٣٣٩ ٧٥ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٩٨٧ ٦٦٩١٣٥ ٤٣٦١٦ ٨٨٢٤١ ٧٧ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٧٧٩ ٧٢٧١٣١ ٥٨٩١٦ ٤٦٣٤١ ٧٣ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٥٢٧ ٥٩٩١٣٢ ٣٨٧١٦ ٥٤١٤٢ ٧٣ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
١١٦ ٥٧٨١٣٣ ٠١٨١٦ ٥٢٠٤٣ ٧٣ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٠٢٧ ٩٨٤١٣٤ ٣٢١١٦ ٧٢٢٤٣ ٧٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٩٥٢ ٩٢٤١٣٣ ٢٤٥١٦ ٧٨٣٤٣ ٧٣ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر
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 )أ (٢-٦الشكل 

ــة حـــسب نـــوع اجلـــنس، باكـــستان، مـــن      إىل ١٩٩٣-١٩٩٢عـــدد املـــدارس االبتدائيـ
٢٠٠٤-٢٠٠٣  

                           
 

 

 

 
   

 )ب (٢-٦الشكل 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣حسب نوع اجلنس، باكستان، بالنسبة املئوية  إلعدادية املدارس اتوزيع
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 املدارس اإلعدادية ٢-٢-٦ 

تبدو للوهلة األوىل أن السلسلة الزمنية للمدارس اإلعدادية تـشابه إىل حـد مـا السلـسلة الزمنيـة                   
رس املختلطـة صـعودا     وتـشهد املـدا   . لكن عددها ارتفع بوترية أكثر إطرادا     . للمدارس االبتدائية 

ومن حيث التطور الزمين، يالحـظ نـزوع عـدد مـن            . وهبوطا خالل الفترة اليت يتناوهلا اجلدول     
 .املدارس اإلعدادية حنو التوازن بني اجلنسني

 
 ٤-٦اجلدول 

 عدد املؤسسات التعليمية
 

 عدد املدارس االبتدائية
   اموع   خمتلطة   إناث   ذكور السنة

٦٠١ ٠٣٠٥٧٥٩ ٩٩٦٤ ٤ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٦٩٨ ٠٦٦٧٣١٩ ٩٠١٤ ٤ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٦٤١ ٣٢٢٢٦٨٩ ٠٥١٤ ٥ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٧٦٩ ٣٥٥٢٨٤٩ ١٣٠٤ ٥ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٥٧٠ ١٨٤١٠ ٢٥٩١ ١٢٧٤ ٥ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٠٨٦ ٧٦٦٧٩٨١١ ٥٢٢٤ ٥ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٤٧٢ ١٢٠٤٩٩١١ ٨٥٣٥ ٥ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٠٨٥ ٤٩٤٤٤١١٢ ١٥٠٥ ٦ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٥٢٩ ٧٧٧٤٢٩١٢ ٣٢٣٥ ٦ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٢٠٠ ١٥٤٤٥١١٣ ٥٩٥٦ ٦ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٧٣٦ ٤٣٩٥١٩١٣ ٧٧٨٦ ٦ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٦٦٨ ٤٢٦٥٠٣١٣ ٧٣٩٦ ٦ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر

  



CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1  
 

07-25399 21 
 

 )أ (٣-٦الشكل 
 إىل ١٩٩٣-١٩٩٢ن، مـــن  حـــسب نـــوع اجلـــنس، باكـــستا اإلعداديـــةعـــدد املـــدارس 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 )ب (٣-٦الشكل 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣حسب نوع اجلنس، باكستان، بالنسبة املئوية ية إلعداد املدارس اتوزيع
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 املدارس الثانوية ٣-٢-٦ 

اتبع عدد املـدارس الثانويـة الـنمط اإلمجـايل للمـدارس االبتدائيـة واإلعداديـة مـن حيـث التطـور                      
فخالل الفترة اليت يتناوهلا اجلدول، تزايد عـدد مـدارس البـنني والبنـات علـى الـسواء إىل                   الزمين  
ومع ذلك، فإن عدد مدارس البنـات أقـل مـن نـصف عـدد مـدارس البـنني يف أي فتـرة                 . حد ما 
 .زمنية

 
 ٥-٦اجلدول 

 عدد املؤسسات التعليمية
 

 عدد املدارس الثانوية
 موع  ا   خمتلطة   إناث   ذكور السنة

٤٦٤ ١١٣٢٤٠٧ ١١١٢ ٥ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٨٣٥ ٢٦٤٢٨٠٧ ٢٩١٢ ٥ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٠٧٨ ٣٧٦١٦٨٨ ٥٣٤٢ ٥ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٠٠١ ٣٠٦١٩٠٨ ٥٠٥٢ ٥ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
١٦٣ ٢٩٠٤٥٣٨ ٤٢٠٢ ٥ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٤٠٠ ٣٩٠٣٧٠٨ ٦٤٠٢ ٥ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٦٣١ ٥١٢٢٨٧٨ ٨٣٢٢ ٥ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٥٠٩ ٤٩٨٢٥٤٨ ٧٥٧٢ ٥ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٦٥٢ ٥٧٨٢٤٧٨ ٨٢٧٢ ٥ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٦١٠ ٥٥٧٢٤٨٨ ٨٠٥٢ ٥ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٨٤٧ ٦٣٢٢٥٥٨ ٩٦٠٢ ٥ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٨٦٨ ٦٨٤٢٤٧٨ ٩٣٧٢ ٥ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر
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 )أ (٤-٦الشكل 
  إىل١٩٩٣-١٩٩٢س، باكـــستان، مـــن  الثانويـــة حـــسب نـــوع اجلـــن   عـــدد املـــدارس  

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب (٤-٦الشكل 
  إىل١٩٩٣-١٩٩٢الثانويـــة حـــسب نـــوع اجلـــنس، باكـــستان، مـــن      عـــدد املـــدارس  

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

ذآور إناث مختلط

30.3%

2.8%

66.9%

ذآور إناث مختلط



CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1

 

24 07-25399 
 

 حالة التسجيل يف املدارس العامة ٣-٦ 

يبــدأ التــسجيل مــن الــصف األول يف املدرســة االبتدائيــة ويــستمر صــعودا حــىت بلــوغ     
ويف بعض األحيـان، وإن كـان ذلـك نـادرا، يـسجل التالميـذ أيـضا يف صـفوف            . لىمستوى أع 

ــة يف البيــت    ــة بعــد تلقــي دروس إعدادي ــة  . أعلــى يف املــدارس االبتدائي وحــددت الــسن القانوني
 . سنوات٥لتسجيل البنات والبنني على السواء يف املدرسة االبتدائية يف 

 
 التسجيل يف املدارس االبتدائية ١-٣-٦ 

وقـد تباطـأ هـذا      .  التسجيل يف املـدارس االبتدائيـة زيـادة منتظمـة علـى مـر الـزمن                شهد 
ومـن منظـور جنـساين، كـان        . االجتاه قبيل بداية القرن لكنه عاد بعد ذلـك إىل وتريتـه الطبيعيـة             

لكن منذ مطلع القرن لوحظ اجتاه واضـح حنـو تقلـيص            . عدد اإلناث دوما نصف عدد الذكور     
 .التسجيلالفارق بني اجلنسني يف 

  
 ٩-٦اجلدول 

 التسجيل يف املدارس االبتدائية
 

 )من الصف األول إىل الصف اخلامس(التسجيل يف املرحلة االبتدائية 
   اموع   إناث   ذكور السنة

١٨٦ ٢٢٦ ٤٤٧١١ ٨٩٦ ٧٣٩٣ ٣٢٩ ٧ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٣٠٥ ٥٢٣ ٧٦٠١١ ٢٢٢ ٥٤٥٤ ٣٠٠ ٧ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٠٩٩ ٣٤٩ ٢٣٥١٢ ٧٣١ ٨٦٤٤ ٦١٧ ٧ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٥٦٠ ٤٥٠ ٦٦٦١٢ ٧١٣ ٨٩٤٤ ٧٣٦ ٧ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
١٢٠ ٠٧٥ ٥١٦١٢ ٦٠٦ ٦٠٤٤ ٤٦٨ ٧ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٩٢٩ ٠٨٢ ٦٧٠١٢ ٦٧٢ ٢٥٩٤ ٤١٠ ٧ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٩٤٤ ٦٣٢ ٠٥٩١١ ٢٠٨ ٨٨٥٤ ٤٢٤ ٧ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٤٦٦ ٤٨٠ ٦٢٢١٢ ٧٥٧ ٨٤٤٤ ٧٢٢ ٧ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٧٧٣ ٤٢٩ ٣٧٧١٢ ٨٨٩ ٣٩٦٤ ٥٤٠ ٧ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
١٠٠ ٥٨٨ ٩٦٦١٢ ٠٦٢ ١٣٤٥ ٥٢٥ ٧ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٩١٧ ٠٣١ ٣٣٤١٣ ٣٠٩ ٥٨٣٥ ٧٢٢ ٧ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٤٨٤ ٦٦٧ ٢٦٦١٣ ٥٧٠ ٢١٨٥ ٠٩٧ ٨ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 .أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر
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 ٥-٦الشكل 

 ١٩٩٣-١٩٩٢نس، باكستان، من عدد املسجلني يف املدارس االبتدائية حسب نوع اجل      
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التسجيل يف املدارس اإلعدادية والثانوية ٢-٣-٦ 

أخذ التسجيل يف املدارس اإلعدادية مسارا يف شكل سلم إذ ارتفع عـدد املـسجلني يف                 
بدايـة التـسعينات، وظـل مـستقرا يف أواخـر التـسعينات، وعـاد لريتفـع يف مطلـع القـرن احلـادي            

وفيما يتعلق بتسجيل البنني والبنات يف الفترات نفسها، فقد ظل عـدد البـنني أعلـى               . والعشرين
وبدأ هذا الفـارق يـتقلص يف منتـصف التـسعينات واسـتمر             . من عدد البنات بأكثر من الضعف     

وعلـى العمـوم فـإن      . هذا االجتاه بإطراد يف أواخر التـسعينات وبدايـة القـرن احلـادي والعـشرين              
ومبـا أن كـل املـسجلني يف        . يل حسب نـوع اجلـنس يـوازي منـط التـسجيل اإلمجـايل             منط التسج 

املدارس اإلعدادية تقريبا يواصلون تعليمهم يف املدارس الثانوية، فإن منط التـسجيل يف املـدارس               
 .الثانوية حسب نوع اجلنس يشابه منط التسجيل يف املدارس اإلعدادية
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 ١٠-٦اجلدول 
 عداديةالتسجيل يف املدارس اإل

 
 )من الصف السادس إىل الصف السابع(التسجيل يف املرحلة اإلعدادية 

   اموع   إناث   ذكور السنة

٠٧٣ ٦٩٠ ٩٥٨٢ ١١٥٨٢٣ ٨٦٦ ١ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٩٤٣ ٨٨٤ ٧٦١٢ ١٨٢٩١٨ ٩٦٦ ١ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
٢٣٦ ٣١٢ ٢٠٧٣ ١٠٢ ٠٢٩١ ٢١٠ ٢ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٥٩٤ ٩٩٩ ٨٥٢٢ ٧٤٢٩٧٥ ٠٢٣ ٢ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٦٤٩ ٠٦٠ ٤٩٦٣ ٠٣٣ ١٥٣١ ٠٢٧ ٢ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٥٧٩ ٠٣٣ ١٣٨٣ ٠٤٧ ٤٤١١ ٩٨٦ ١ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
٢٦٥ ٠٨٠ ٦٤٦٣ ٠٨١ ٦١٩١ ٩٩٨ ١ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
٩٣٨ ٠٧٣ ٩٩٧٣ ٠٩٩ ٩٤١١ ٩٧٣ ١ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٦١٧ ٨٤٧ ٤٩٦٢ ٢٨٨ ١٢١١ ٥٥٩ ١ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٩٢٢ ٨٦٣ ١٧٣٢ ٠٦٨ ٧٤٩١ ٧٩٥ ١ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٩٧٤ ٩١٢ ٤٩١٢ ٠٩١ ٤٨٣١ ٨٢١ ١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٢١٧ ٠٧٨ ١٠٤٣ ١٧١ ١١٣١ ٩٠٧ ١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 
 .أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر
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 ٦-٦الشكل 
 إىل ١٩٩٣-١٩٩٢التسجيل يف املدارس اإلعدادية حسب نوع اجلنس، باكستان، من 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١١-٦اجلدول 
 سجيل يف املدارس الثانويةالت

 )من الصف التاسع إىل الصف العاشر(التسجيل يف املرحلة الثانوية 
   اموع   إناث   ذكور السنة

٣٢٩ ٠٠٨ ٨٧٩١ ٤٥٠٢٩١ ٧١٦ ١٩٩٣-١٩٩٢ 
٢٦٤ ١٣٢ ٠١٧١ ٢٤٧٣٤٣ ٧٨٩ ١٩٩٤-١٩٩٣ 
١٠٢ ٣١٦ ٤٢١١ ٦٨١٤٢٠ ٨٩٥ ١٩٩٥-١٩٩٤ 
٣٤٧ ٢٠٩ ٣٦٧١ ٩٨٠٣٦٨ ٨٤٠ ١٩٩٦-١٩٩٥ 
٥٧٧ ٢٥٩ ٩٨٣١ ٥٩٤٣٩٦ ٨٦٢ ١٩٩٧-١٩٩٦ 
٧٠٠ ٢٦٥ ٧٩٦١ ٩٠٤٤١٩ ٨٤٥ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
١٠٩ ٢٩٦ ٩٨٥١ ١٢٤٤٣٩ ٨٥٦ ١٩٩٩-١٩٩٨ 
١٠٧ ٣١١ ٣٧٠١ ٧٣٧٤٥٠ ٨٦٠ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٩٤١ ٢٤٩ ٠٠٤١ ٩٣٧٥٣١ ٧١٨ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٤٣١ ٢٤٣ ٦٥٨١ ٧٧٣٤٩٢ ٧٥٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٦٣٣ ٢٤١ ٢٦٥١ ٣٦٨٤٩٨ ٧٤٣ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
٦٨٠ ٣٤٠ ١٩٢١ ٤٨٨٤٩٩ ٨٤١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 .أكادميية ختطيط التعليم وإدارته، إسالم أباد: املصدر
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 )من الصف السادس إىل الصف الثامن( املرحلة اإلعدادية
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 ٧-٦الشكل 
 إىل ١٩٩٣-١٩٩٢عدد املسجلني يف املدارس الثانوية حبسب نوع اجلنس، باكستان، 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 
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ذآور إناث )من الصف التاسع إىل الصف العاشر( املرحلة الثانوية
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 املرفق الثاين
  موزعة حسب نوع اجلنسبيانات عن القوة العاملة  

 
تتمثل مؤشرات النشاط االقتصادي األكثر شيوعا يف معـدل النـشاط اإلمجـايل ومعـدل          

 -وملراعـاة تـأثري العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة           . النشاط احملسن ومعدل النشاط حـسب العمـر       
 وفيمــا يلــي. االقتــصادية واجلغرافيــة، كــثريا مــا يوصــى حبــساب هــذه املعــدالت حــسب اجلــنس

 : تعاريف هلذه املعدالت

ــة لألشــخاص النــشطني قياســا إىل جممــوع    معــدل النــشاط اإلمجــايل  ‘١’   هــو النــسبة املئوي
 .السكان

 هـو النـسبة املئويـة لألشـخاص النـشطني قياسـا إىل األشـخاص          معدل النـشاط احملـسن     ‘٢’ 
 . سنوات أو أكثر١٠البالغني 

شخاص النشطني الـذين هلـم خاصـية حمـددة           هو النسبة املئوية لأل    معدل النشاط احملدد   ‘٣’ 
ــك     ( ــا إىل ذل ــة، وم ــة االجتماعي ــي، احلال ــستوى التعليم ــر، امل ــوع  ) العم ــا إىل جمم قياس

فعلـى سـبيل املثـال، إذا أردنـا احلـصول علـى معـدل          . السكان الذين هلم تلـك اخلاصـية      
 عامــا، جيــب أن نقــسم عــدد ٢٤ و ٢٠نــشاط اإلنــاث الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني 

ث النــشيطات مــن هــذه الفئــة العمريــة علــى جممــوع عــدد النــساء يف هــذه الفئــة    اإلنــا
 . العمرية

 مقارنة للمعدالت اإلمجاليـة للمـشاركة اسـتنادا إىل الدراسـتني            ١-٧ويتضمن اجلدول    
ويزيـد معـدل النـشاط      . ٢٠٠٢-٢٠٠١االستقصائيتني للقوة العاملة يف الفتـرة احلاليـة والفتـرة           

 يف املائــة يف ٣٠,٤ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائــة يف الفتــرة ٢٩,٦مــن اإلمجــايل زيــادة طفيفــة 
وكانـت املعـدالت يف املنـاطق الريفيـة أعلـى مـن املعـدالت يف املنـاطق                  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة  

ويالحـظ الـشيء    . احلضرية، مما يتيح لعدد أكرب من األنـشطة التحـول إىل القطـاع غـري الرمسـي                
واملعــدالت اإلمجاليــة ملــشاركة اجلنــسني يف . وع اجلــنسنفــسه حينمــا يتعلــق األمــر باملنطقــة ونــ 

وترد املعدالت اإلمجالية للمـشاركة حـسب اجلـنس،         . البنجاب هي األعلى يف املقاطعات كلها     
 . ١-٧احلضرية، واملقاطعات يف اجلدول /واملناطق الريفية

ت ولقياس املشاركة يف القوة العاملة بشكل أفضل، وال سيما مشاركة اإلناث، أدرجـ             
، ١٩٩١-١٩٩٠بضعة أسئلة جديدة يف الدراسة االستقصائية للقوة العاملـة ابتـداء مـن الفتـرة                

 .وذلك فيما يتعلق مبجموعة من األنشطة االقتصادية اليت يرجح إجنازها يف البيت
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ــبني اجلــدول    ــاث   ١-٧وي ــشاركة اإلن ــدالت م ــادة مع ــرة  ٢٦( أن زي ــة يف الفت  يف املائ
أعلى بكثري من املعدل الـذي مت       ) ٢٠٤-٢٠٠٣ئة يف الفترة     يف املا  ٢٨ مقابل   ٢٠٠٢-٢٠٠١

ــة القائمــة    ــه باعتمــاد املنهجي ــة١١ و ١٠(التوصــل إلي ــة   ) يف املائ ــع املعــدالت اإلمجالي ، ممــا يرف
ــثريا  ــشاركة كـ ــرة ٣٧(للمـ ــة يف الفتـ ــرة ٣٩ مقابـــل ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائـ ــة يف الفتـ  يف املائـ

 .لى مر الزمندون أن تتغري الصورة النسبية ع) ٢٠٠٤-٢٠٠٣

لكن، نظرا للهبوط احلاد يف مشاركة النساء يف املنـاطق احلـضرية، فـإن معـدل النـشاط            
احلـــضري اجلديـــد اخنفـــض قلـــيال خـــالل فتـــريت املقارنـــة وينطبـــق األمـــر نفـــسه عمومـــا علـــى  

 . أيضا املقاطعات
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 ١-٧اجلدول 

 باكستان واملقاطعات: اإلمجالية) املشاركة(معدالت النشاط 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠١‐٢٠٠١ 
 *معدل املشاركة احملسن    *معدل املشاركة احملسن    

 إناث اموع إناث ذكور اموع إناث اموع إناث ذكور  اموع املنطقة/املقاطعة

 ٢٧,٥ ٣٨,٥ ١١,٢ ٩,٩٣٧,٤٢٥,٨٣٠,٤٤٨,٧ ٢٩,٦٤٨,٠ باكستان

 ٣٥,٨ ٤٢,٢ ١٣,٢ ١١,١٤٠,٣٣٢,٣٣١,٠٤٨,٢ ٢٩,٩٤٧,٦ املناطق الريفية

 ١٠,٨ ٣١,١ ٧,٠ ٧,٣٣١,٤١٢,٠٢٩,٢٤٩,٨ ٢٩,١٤٨,٩املناطق احلضرية

 ٢٦,٥ ٣٦,٢ ٤,٨ ٣,٦٣٦,٠٢٥,٨٢٥,٧٤٥,٠ ٢٥,٣٤٤,٥ بلوشستان

 ٣١,٨ ٣٩,٣ ٥,٠ ٣,٥٣٨,١٢٩,٣٢٦,٤٤٦,١ ٢٥,٧٤٥,٣ املناطق الريفية

 ٩,٣ ٢٦,٠ ٣,٩ ٤,١٢٧,١١١,٠٢٣,٤٤١,٣ ٢٣,٨٤١,٣املناطق احلضرية

ــدود ــة احلـ مقاطعـ
 ٣٣,٨ ٣٨,١ ٦,٩ ٤,٧٣٦,٩٣١,٦٢٤,٦٤٢,٣ ٢٣,٥٤١,٧الشمالية الغربية

 ٣٧,٧ ٣٩,٨ ٧,٣ ٤,٦٣٨,٣٣٥,١٢٤,٥٤١,٨ ٢٣,١٤١,١ املناطق الريفية

 ١٣,١ ٢٩,١ ٥,١ ٥,٠٢٩,٠١١,٦٢٥,١٤٤,٨ ٢٥,٨٤٥,٠املناطق احلضرية

 ٢٧,١ ٣٩,١ ١٥,٦ ١٤,٠٣٨,٣٢٥,٩٣٣,٤٥٠,٦ ٣٢,٥٥٠,١ البنجاب

 ٣٣,٩ ٤٢,٢ ١٨,٤ ١٥,٨٤٠,٦٣١,١٣٤,٥٥٠,٣ ٣٣,٠٤٩,٦ املناطق الريفية

 ١٢,١ ٣٢,٣ ٩,٤ ٩,٩٣٣,٢١٣,٩٣٠,٩٥١,٣ ٣١,٣٥١,٠املناطق احلضرية

 ٢٤,٩ ٣٧,٦ ٤,٦ ٤,١٣٥,٦٢١,٨٢٧,٩٤٨,٨ ٢٧,٣٤٧,٨ السند

 ٤١,٠ ٤٥,٠ ٤,٧ ٤,١٤١,٩٣٤,٤٢٧,٨٤٨,٣ ٢٧,٦٤٨,٤ املناطق الريفية

 ٨,٧ ٣٠,٢ ٤,٤ ٤,٠٢٩,٤٩,٢٢٨,١٤٩,٣ ٢٦,٩٤٧,٣املناطق احلضرية
 

مرتليــــة أو أنــــشطة  أكثر الذين يصرحون بأم يزاولون أنشطة  سنوات أو ١٠وفقا للمنهجية املتبعة، ال يدرج األشخاص البالغون *  :مالحظة 
الزراعيــة وغــري الزراعيــة األربعــة عــشرة  لكنهم يعتربون عماال إذا قضوا وقتا يف ممارسة أحد األنشطة . أخرى ذات صلة يف القوة العاملة

 . احملددة
 . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة االستقصائية للقوة العاملة،  :املصدر 
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 ١-٧الشكل 

 واحلضريةاإلمجالية حسب اجلنس يف باكستان واملناطق الريفية ) املشاركة(معدالت النشاط 

٢٠٠٢-٢٠٠١ 
 

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سـيما   معـدالت تـستند إىل أسـئلة استقـصائية إضـافية تطـرح علـى األشـخاص، وال             : املـشاركة احملـسنة   معدالت  

 . اإلناث، الذين ميارسون أنشطة مرتلية وأنشطة أخرى ذات صلة حمددة وفقا للمنهجية القدمية
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 يف ٤٤ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ملائــة يف الفتــرة  يف ا٤٣ارتفــع معــدل النــشاط احملــسن مــن  
وشــــهدت املقاطعــــات أيــــضا نفــــس االجتــــاه، ويزيــــد      . ٢٠٠٤-٢٠٠٣املائــــة يف الفتــــرة  

بـأكثر مـن أربـع مـرات علـى معـدل مـشاركة اإلنـاث         )  يف املائـة  ٧١(مـشاركة الـذكور      معدل
ر وتتطــو. كمــا أن معــدالت املــشاركة احملــسنة لإلنــاث أعلــى بــشكل ملحــوظ).  يف املائــة١٦(

وتـدل  . املعدالت احملسنة مبوازاة مع املعدالت اإلمجالية حسب املنطقة واملقاطعـة ونـوع اجلـنس             
علـى توســع نطـاق القطــاع   ) يف مقابـل املعـدالت احلــضرية الراكـدة   (املعـدالت الريفيـة املتناميــة   

ــري ــي غـ ـــدول  . الرمسـ ــضمن اجلـــ ــستان    ٢-٧ويتـ ــسنة يف باكـ ــشاط احملـ ــدالت النـ ــة معـ  مقارنـ
ــا، ــة       ومقاطعا ــرة احلالي ــصائيتني للفت ــة واحلــضرية يف الدراســتني االستق ــاطق الريفي  حــسب املن

 . ٢٠٠٢-٢٠٠١وللفترة 

ــدول    ــدم اجلــ ــشكل  (٣-٧ويقــ ــسب    ) ٢-٧والــ ــشاركة حــ ــدالت املــ ــة ملعــ مقارنــ
واجلــنس يف باكــستان اســتنادا إىل الدراســتني االستقــصائيتني للقــوة العاملــة يف الفتــرتني     العمــر
ويبدو أن املعـدالت تتبـع مـنحىن مفرطحـا عـرب الفتـرات              . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢-٢٠٠١

وهـذه املالحظـة تنطبـق بـصرف     . العمرية مع اية أكثر استواء نسبيا يف اجلزء األخري من العمر   
وعـالوة  . ويناسب هذا الـنمط حتديـد احلكومـة لـسنوات احليـاة املنتجـة             . النظر عن نوع اجلنس   

ــع ا      ــاث يف مجي ــشاركة اإلن ــك، ســجلت م ــى ذل ــى يف الفتــرة     عل ــستوى أعل ــة م ــات العمري لفئ
، وهو ما قـد يعـزى إىل الزيـادة يف األنـشطة غـري الرمسيـة، وال سـيما األنـشطة               ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 .الزراعية
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 ٢-٧اجلدول 

 باكستان واملقاطعات: احملسنة) املشاركة(معدالت النشاط 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠١‐٢٠٠١ 
 * احملسنمعدل املشاركة    *معدل املشاركة احملسن    

 إناث اموع إناث ذكور اموع إناث اموع إناث ذكور  اموع املنطقة/املقاطعة

 ٣٩,٣ ٥٥,٣ ١٥,٩ ١٤,٤٥٤,٧٣٧,٧٤٣,٧٧٠,٦ ٤٣,٣٧,٠٣ باكستان

 ٥٢,٧ ٦٢,٩ ١٩,٥ ١٦,٨٦٠,٩٤٨,٧٤٦,٣٧٢,٦ ٤٥,٢٧٢,٢ املناطق الريفية

 ١٤,٥ ٤١,٧ ٩,٤ ١٠,٠٤٣,٠١٦,٤٣٩,٢٦٧,١ ٣٩,٩٦٦,٩املناطق احلضرية

 ٤٢,٦ ٥٦,٤ ٧,٦ ٦,٠٥٧,٢٤٣,٠٤٠,٠٦٨,١ ٤٠,٢٦٨,٠ بلوشستان

 ٥٢,١ ٦٢,٦ ٨,٢ ٦,٠٦١,٦٥٠,٠٤٢,٠٧١,٥ ٤١,٥٧٠,١ املناطق الريفية

 ١٤,٠ ٣٧,٨ ٥,٩ ٦,٢٤٠,٠١٦,٦٣٤,٠٥٨,١ ٣٥,٢٥٩,٨املناطق احلضرية

ــدود ــة احلـ مقاطعـ
 ٥٠,٠ ٥٧,٧ ١٠,٢ ٧,٢٥٧,١٤٨,٣٣٧,٢٦٥,٧ ٣٦,٤٦٥,٢ةالشمالية الغربي

 ٥٦,٢ ٦١,١ ١٠,٨ ٧,٢٦٠,٤٥٤,٣٣٧,٥٦٦,٠ ٣٦,٥٦٥,٨ املناطق الريفية

 ١٨,٥ ٤١,٤ ٧,١ ٧,٠٤٠,٦١٦,٤٣٥,٧٦٤,٣ ٣٦,١٦٢,٤املناطق احلضرية

 ٣٧,٨ ٥٥,٠ ٢١,٨ ١٩,٩٥٤,٧٣٦,٨٤٧,٠٧١,٨ ٤٦,٣٧١,٦ البنجاب

 ٤٨,٥ ٦١,١ ٢٦,٤ ٢٢,٩٥٩,٣٤٥,١٤٩,٩٧٣,٦ ٤٨,٢٧٢,٩ ةاملناطق الريفي

 ١٦,٠ ٤٢,٨ ١٢,٣ ١٣,٤٤٥,٠١٨,٨٤١,٠٦٨,٥ ٤٢,٤٦٩,١املناطق احلضرية

 ٣٦,١ ٥٤,٥ ٦,٦ ٦,١٥٢,٩٣٢,٧٤٠,٥٧٠,٨ ٤٠,٥٧٠,٤ السند

 ٦٤,٣ ٧٠,٥ ٧,٤ ٦,٨٦٧,٤٥٦,٤٤٣,٩٧٥,٨ ٤٤,٣٧٦,٦ املناطق الريفية

 ١١,٧ ٤٠,٦ ٥,٩ ٥,٥٤٠,٧١٢,٨٣٧,٨٦٦,٤ ٣٧,٢٦٥,١املناطق احلضرية
 

مرتليــــة أو أنــــشطة  أكثر الذين يصرحون بأم يزاولون أنشطة  سنوات أو ١٠وفقا للمنهجية املتبعة، ال يدرج األشخاص البالغون *  :مالحظة 
الزراعيــة وغــري الزراعيــة األربعــة عــشرة  ألنشطة لكنهم يعتربون عماال إذا قضوا وقتا يف ممارسة أحد ا. أخرى ذات صلة يف القوة العاملة

 . احملددة
 . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة االستقصائية للقوة العاملة،  :املصدر 
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 ٣-٧اجلدول 

 حسب العمر واجلنس يف باكستان) املشاركة(معدالت النشاط 
 

٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ 
 إناث كورذ  اموع إناث ذكور  اموع  الفئات العمرية

 ٦,٧ ١٨,٥ ١٢,٨ ٦,٣ ١٧,٢ ١٢,٠  سنة ١٤ إىل ١٠من 
 ١٤,٥ ٥٩,٠ ٣٧,٤ ١٣,٨ ٥٧,٦ ٣٧,٢  سنة١٩ إىل ١٥من 
 ١٨,٠ ٨٥,٧ ٥١,٥ ١٥,٩ ٨٧,٠ ٥١,٢  سنة٢٤ إىل ٢٠من 
 ١٧,٧ ٩٦,٢ ٥٥,٦ ١٥,٩ ٩٥,٩ ٥٤,٣  سنة٢٩ إىل ٢٥من 
 ١٩,١ ٩٦,٣ ٥٥,٣ ١٦,٣ ٩٧,٣ ٥٣,٩  سنة ٣٤ إىل ٣٠من 
 ٢٠,٩ ٩٧,٧ ٥٩,٠ ١٩,٥ ٩٧,٤ ٥٩,٥  سنة ٣٩إىل  ٣٤من 
 ٢٢,٦ ٩٧,٠ ٦٠,١ ٢٠,٤ ٩٧,٦ ٥٩,٨  سنة ٤٤ إىل ٤٠من 
 ٢٠,٩ ٩٦,٥ ٥٩,٨ ٢٠,٠ ٩٦,٨ ٦٠,٢   سنة٤٩ إىل ٤٥من 
 ٢١,٠ ٩٤,٥ ٥٨,١ ١٨,٦ ٩٤,١ ٥٩,٥  سنة٥٤ إىل ٥٠من 
 ١٨,٦ ٨٩,٧ ٥٥,٩ ١٤,٥ ٨٨,٢ ٥٣,٩  سنة٦٠ إىل ٥٥من 
  ١٢,٩ ٥٨,٤ ٣٨,٧ ١١,٤ ٥٦,٦ ٣٧,٤  سنة فما فوق٦٠

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ االستقصائية للقوة العاملة، الدراسة :املصدر 

 
 ٢-٧الشكل 

 معدالت النشاط حسب العمر واجلنس يف باكستان 
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  املطلقةاألعداد :القوة العاملة ٢-٧ 

 خــالل ســنة اإلمجــايلة لقــوة العاملــة بــضرب معــدل املــشاركلاملطلقــة األرقــام  حــسبت 
ينــاير مــن تلــك / كــانون الثــاين١الدراســة االستقــصائية املقــصودة يف عــدد الــسكان املقــدر يف  

 تنياملئـوي تني   وعدد العاطلني بضرب عـدد القـوة العاملـة يف النـسب            العاملني عدد   وحسب .السنة
  .لعاطلنيل وللعاملني

يـون شـخص مـن جممـوع      مل٤٥,٢٣ أن عـدد الـسكان النـشطني يبلـغ حاليـا        ويالحظ 
 مليــون ٤٢,٣٩ ازدادت القــوة العاملــة مــن وقــد .عــدد الــسكان، وهــم ميثلــون القــوة العاملــة 

ــرة   ــرة   ٤٥,٢٣إىل ٢٠٠٢- ٢٠٠١شــخص يف الفت ــون شــخص يف الفت . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ملي
 لكـن  . ونـوع اجلـنس  ةوازداد حجم القوة العاملة يف مجيـع الواليـات بـصرف النظـر عـن املنطقـ      

ة املــشكلة مــن الــذكور تقلــص بــصورة طفيفــة يف املنــاطق الريفيــة يف واليــة  حجــم القــوة العاملــ
 ميـل احلدود الشمالية الغربية، لـسبب قـد يكـون مرتبطـا باخنفـاض الفـرص يف اـال الزراعـي و             

 احلـــرف  يف جمـــايل جمـــاالت جديـــدة وخباصـــةيـــادتر يف املنـــاطق الريفيـــة تارخييـــا إىل االبـــشتون
 حـسب  القـوة العاملـة يف باكـستان ووالياـ    ل املطلقـة  رقـام األاه  يف اجلـدول أدنـ  وترد .التجارةو

لدراسة االستقصائية احلالية والدراسة االستقـصائية للفتـرة   ا استنادا إىلاملناطق الريفية واحلضرية    
٢٠٠٢-٢٠٠١ . 

 
  ٤-٧ :اجلدول

ة القوة العاملة املدنية يف باكـستان والواليـات، مـصنفة حـسب املنـاطق الريفيـة واحلـضري            
 ونوع اجلنس

 )باملاليني(  
 

 القوة العاملة
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور اموع املنطقة/الوالية

 ٨,١٠ ٣٧,١٣ ٤٥,٢٣ ٦,٨٢ ٣٥,٥٧ ٤٢,٣٩ باكستان

 ٦,٤١ ٢٤,٣٠ ٣٠,٧١ ٥,٢١ ٢٣,٦٣ ٢٨,٨٤  الريفيةاملناطق 

 ١,٦٩ ١٢,٨٣ ١٤,٥٢ ١,٦١ ١١,٩٤ ١٣,٥٥ ضرية احلاملناطق 

 ٠,١٧ ١,٧٤ ١,٩١ ٠,١١ ١,٦٠ ١,٧١ بلوشستان

 ٠,١٤ ١,٣٦ ١,٥٠ ٠,٠٩ ١,٣٢ ١,٤١  الريفيةاملناطق 

 ٠,٠٣ ٠,٣٨ ٠,٤١ ٠,٠٢ ٠,٢٨ ٠,٣٠  احلضريةاملناطق 
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 القوة العاملة
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور اموع املنطقة/الوالية

 احلــــــدود الــــــشمالية واليــــــة
 ٠,٧٢ ٤,٣٥ ٥,٠٧ ٠,٤٨ ٤,٣٨ ٤,٨٦ الغربية

 ٠,٦٣ ٣,٦١ ٤,٢٤ ٠,٤٠ ٣,٦٦ ٤,٠٦  الريفيةاملناطق 

 ٠,٠٩ ٠,٧٤ ٠,٨٣ ٠,٠٨ ٠,٧٢ ٠,٨٠  احلضريةاملناطق 

 ٦,٤١ ٢١,٤٤ ٢٧,٨٥ ٥٠,٥٨ ٢٠,٩٦ ٢٦,٥٤  البنجابوالية

 ٥,٢٢ ١٤,٥٤ ١٩,٧٦ ٤,٣٩ ١٤,٣١ ١٨,٧٠  الريفيةاملناطق 

 ١,١٩ ٦,٩٠ ٨,٠٩ ١,١٩ ٦,٦٥ ٧,٨٤  احلضريةاملناطق 

 ٠,٨٠ ٩,٦٠ ١٠,٤١ ٠,٦٥ ٨,٦٣ ٩,٢٨ السند

 ٠,٤٢ ٤,٧٩ ٥,٢١ ٠,٣٣ ٤,٣٤ ٤,٦٧  الريفيةاملناطق 

 ٠,٣٨ ٤,٨١ ٥,١٩ ٠,٣٢ ٤,٢٩ ٤,٦١  احلضريةاملناطق 
  

 تقـديرات عـدد الـسكان       باعتبـار  ٢٠٠٢-٢٠٠١ التقديرات املطلقة للقوة العاملة يف الفتـرة         حسبت :ملحوظة 
 املطلقـة الـيت نـشرت يف تقريـر        األرقـام  ، وهي ال تتطابق مـع     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١املنقحة يف   

 .٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة االستقصائية للقوة العاملة للفترة 
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١  الفترتان.صائية للقوة العاملةق االستالدراسة :املصدر 
  

  املطلقةرقاماأل :األشخاص العاملون ٣-٧ 

 ٢٠٠٢-٢٠٠١لفتـرة   مليون شخص يف ا    ٣٨,٨٨ من   العاملني عدد األشخاص    ازداد 
ولوحظــت هــذه الزيــادة علــى مجيــع  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مليــون شــخص يف الفتــرة  ٤١,٧٥إىل 

  بالنــسبةعمالــةال حجــم لكــن .املــستويات بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس واملنطقــة والواليــة  
لــذكور يف املنــاطق الريفيــة لواليــة احلــدود الــشمالية الغربيــة ظــل يف مــستوى مل يــتغري خــالل     ل

زراعــة يفقــد تــدرجييا مــن قدرتــه   مــن ذلــك أن قطــاع الويستــشف .ع املقارنــةالــسنوات موضــ
 التفاصـــيل يف وتـــرد.  بـــالقوة العاملـــة املتزايـــدة يف املنطقـــة، بـــصورة منتجـــة،االحتفـــاظ علـــى

 .٥-٧ اجلدول



CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1

 

38 07-25399 
 

 ٥-٧ اجلدول
 )باملاليني( والواليات باكستان :وناألشخاص العامل  

 األشخاص العاملون
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١فترة ال

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور اموع املنطقة/الوالية

 ٧,٠٦ ٣٤,٦٩ ٤١,٧٥ ٥,٦٩ ٣٣,١٩ ٣٨,٨٨ باكستان

 ٥,٧١ ٢٢,٩٣ ٢٨,٦٤ ٤,٤٧ ٢٢,١٩ ٢٦,٦٦  الريفيةاملناطق 

 ١,٣٥ ١١,٧٦ ١٣,١١ ١,٢٢ ١١,٠٠ ١٢,٢٢  احلضريةاملناطق 

 ٠,١٢ ١,٦٣ ١,٧٥ ٠,٠٧ ١,٥١ ١,٥٨ بلوشستان

 ٠,١٠ ١,٢٩ ١,٣٩ ٠,٠٦ ١,٢٦ ١,٣٢  الريفيةاملناطق 

 ٠,٠٢ ٠,٣٤ ٠,٣٦ ٠,٠١ ٠,٢٥ ٠,٢٦  احلضريةاملناطق 

 ٠,٥٠ ٣,٩١ ٤,٤١ ٠,٣٢ ٣,٩٠ ٤,٢٢  احلدود الشمالية الغربيةوالية

 ٠,٤٥ ٣,٢٦ ٣,٧١ ٠,٢٨ ٣,٢٦ ٣,٥٤  الريفيةاملناطق 

 ٠,٠٥ ٠,٦٥ ٠,٧٠ ٠,٠٤ ٠,٦٤ ٠,٦٨  احلضريةاملناطق 

 ٥,٧٩ ٢٠,٠١ ٢٥,٨٠ ٤,٧٨ ١٩,٥٠ ٢٤,٢٨  البنجابوالية

 ٤,٨١ ١٣,٧٤ ١٨,٥٥ ٣,٨٦ ١٣,٤٣ ١٧,٢٩  الريفيةاملناطق 

 ٠,٩٨ ٦,٢٧ ٧,٢٥ ٠,٩٢ ٦,٠٧ ٦,٩٩  احلضريةاملناطق 

 ٠,٦٥ ٩,١٤ ٩,٧٩ ٠,٥٢ ٨,٢٨ ٨,٨٠ السند

 ٠,٣٥ ٤,٦٤ ٤,٩٩ ٠,٢٧ ٤,٢٤ ٤,٥١  الريفيةاملناطق 

 ٠,٣٠ ٤,٥٠ ٤,٨٠ ٠,٢٥ ٤,٠٤ ٤,٢٩  احلضريةطقاملنا 
 

ــرة للعــاملني التقــديرات املطلقــة حــسبت  :ملحوظة ــار ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف الفت  التقــديرات املنقحــة لعــدد  باعتب
 املطلقـة الـيت نـشرت يف تقريـر          األرقام، وهي ال تتطابق مع      ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١السكان يف   

 .٢٠٠٢-٢٠٠١ملة للفترة الدراسة االستقصائية للقوة العا
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١  الفترتان االستقصائية للقوة العاملة،الدراسة :املصدر 

  



CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1  
 

07-25399 39 
 

 ٧-٧ اجلدول

 )بالنسبة املئوية( الرئيسية يةالقطاعالفروع  :العاملنيتوزيع   
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 
 اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور اموع الفروع القطاعية الرئيسية

  واحلراجــــة والقــــنص وصــــيدالزراعــــة
 ٦٧,٣ ٣٨,١ ٤٣,١ ٦٤,٦ ٣٨,٢ ٤٢,١ األمساك

 ١٤,٧ ١٣,٥ ١٣,٧ ١٥,٢ ١٣,٦ ١٣,٨  التحويليةالصناعات

 ٠,٣ ٧,٠ ٥,٨ ٠,٣ ٧,٠ ٦,١ البناء

 ١,٧ ١٧,٥ ١٤,٨ ١,٩ ١٧,١ ١٤,٨  اجلملة والتجزئةجتارة

 ٠,١ ٦,٩ ٥,٧ ٠,٤ ٦,٩ ٥,٩ ت والتخزين واالتصاالالنقل

 ١٥,٨ ١٤,٨ ١٥,٠ ١٧,٤ ١٥,٢ ١٥,٥  األهلية واالجتماعية والفرديةاخلدمات

ــات ــرى قطاعـــ ــها( أخـــ ــدين منـــ  التعـــ
واستغالل احملـاجر، والكهربـاء، والغـاز       
ــايل، والتأمينــات،     ــاع امل ــاه، والقط واملي

ــارخــــــدمات و  واخلــــــدمات اتالعقــــ
 التجارية، واألنشطة غري املعرفة بصورة    

 ٠,١ ٢,٢ ١,٩ ٠,٢ ٢,٠ ١,٨ )كافية

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  اموع

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ االستقصائية للقوة العاملة، الفترتان الدراسة :املصدر 
  

 ٣-٧الشكل 
   الرئيسية ية القطاعالفروع :العاملنيتوزيع   

 ٢٠٠٢-٢٠٠١الفترة 
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 الرئيسية املهنية فئاتال :العاملون  ٦-٧ 

 الفئـات  مجيع يف العمالة مستوى أن العاملة للقوة االستقصائيتني الدراستني من استنتج 
 يف املـشتغلني  املهـرة  العمـال ’’ فئـة  يف عـدا  مـا  الفـروق،  بعض مع ركودا،/استقرارا شهد املهنية

ــة يف ٣٤,٧( ‘‘األمســاك صــيد قطــاعو الزراعــة ــة يف ٣٤,٩ مقابــل املائ ــيهم ،)املائ  أصــحاب يل
 حيـث  ،)املائـة  يف ٢٠,٣ مقابـل  املائـة  يف ١٩,٤( ‘‘مهـارات  تتطلـب  ال الـيت ( البـسيطة  املهن’’

 ازديـادا  تـشهد  األوىل الفئـة  أن ويبـدو  .املـستخدمة  العاملـة  القـوة  نـصف  مـن  أكثر الفئتان تضم
 نــسبة ازديــاد علــى باألســاس يرتكــز فيهــا النمــو إن حيــث اإلنــاث، مــن املــشكلة العاملــة لقــوةل

  .معاكسة منو دينامية الثانية الفئة يف وتسود .اإلناث

 املهــرة العمــال’’ فئــة يف عــدا مــا الفئــات مجيــع يف لإلنــاث بالنــسبة العمالــة وتراجعــت 
 اهلـرم  قمـة  يف الفئـات  بعـض  يف زيـادة  وحـدثت  .‘‘األمسـاك  صـيد  قطـاع و الزراعة يف املشتغلني
 يف تــردو ).البــسيطة املهــن( أســفله ويف )ونواملــدير املــسؤولني وكبــار املــشرعون( الــوظيفي
 بالنـسبة  الرئيسية املهنية الفئات حسب العاملني األشخاص لتوزيع املئوية النسب ٨-٧ اجلدول
 الـشكل  يف فـريد  عـاملني لل املهين لتوزيعا منط أما .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ للفترتني

٤-٧. 
 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة 
              
 
 

1.9%

43.1%

13.7%
5.8%

14.8%

5.7%

15%

الزراعة الصناعات التحويلية البناء

التجارة النقل الخدمات

قطاعات أخرى
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  ٨-٧ اجلدول

 )بالنسبة املئوية (العاملةتوزيع الفئات املهنية الرئيسية 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 
 اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور اموع الفئات املهنية الرئيسية

ــشرعون ــسؤولني  و املـــــ ــار املـــــ كبـــــ
 ١,٤ ١٣,٥ ١١,٥ ١,٩ ١٣,٢ ١١,٦ واملديرون

 ١,٩ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٥ ٢,٠ ٢,١  االختصاصيون

 ٨,٧ ٤,١ ٤,٩ ٩,٥ ٣,٩ ٤,٧  واالختصاصيون املعاونونالتقنيون

 ٠,٢ ١,٩ ١,٦ ٠,٣ ٢,٠ ١,٧ الكتبة

 يف جمال اخلدمات واملبيعات     العاملون
 ٠,٨ ٦,١ ٥,٢ ١,٣ ٦,٤ ٥,٧ باحملالت واألسواق

 الزراعــة املــشتغلون يف املهــرة العمــال
 ٤٨,٤ ٣٢,٢ ٣٤,٩ ٤٤,٣ ٣٣,٠ ٣٤,٧  األمساكوقطاع صيد

 ١٤,٣ ١٦,٢ ١٥,٩ ١٤,٩ ١٦,٤ ١٦,٢  احلرف اليدوية وما يتصل اعمال

ــال ــصانع واآلالت  عمـــ ــشغيل املـــ  تـــ
 ٠,١ ٤,٥ ٣,٧ ٠,٢ ٤,٦ ٣,٩ جميعوالت

ــن ــسيطة املهــ ــب  ( البــ ــيت ال تتطلــ الــ
 ٢٤,٢ ١٩,٥ ٢٠,٣ ٢٥,١ ١٨,٥ ١٩,٤ )مهارة

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  اموع
 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ الدراسة االستقصائية للقوة العاملة، الفترتان  :املصدر 
  

 الوظيفي الوضع :العاملون األشخاص  ٧-٧ 

 حلـسام  العـاملني و املـستخدمني  مـن  العـاملني  األشـخاص  فئـة  مـن  األكرب اجلزء يتألف 
 املقارنـة،  موضـع  الفتـرتني  وخـالل  .العمـل  وأصحاب أجر بدون املعاونني األسر وأفراد اخلاص

 وبالتــايل، .تقريبــا نفــسه املــستوى يف األخــرية الفئــة ظلــت حــني يف األوليــان الفئتــان تراجعــت
 غـري  القطـاع  مـن  العاملـة  القـوة  تـستقطب  أن ميكـن  الـيت  األنـشطة  نـوع  مقارنـة  بـصورة  تقلص

 األســرة أفــراد( الثالثــة الفئــة شــهدته مــا املالحظــة هــذه ويؤكــد .النظــامي القطــاع إىل النظــامي
 أغلبيـة  وتتـألف  .النـساء  نـسبة  ازديـاد  باألسـاس  مـرده  ملحـوظ  تزايـد  مـن  )أجر بدون العاملون
ــة مــن العــاملني ــة يف ٣٨( املــستخدمني فئ ــة تليهــا ،)املائ  يف ٣٧( اخلــاص حلــسام العــاملني فئ

 ).املائـة  يف ١( العمـل  وأصحاب ،)املائة يف ٢٤( أجر بدون نياملعاون األسرة أفراد فئةو ،)املائة
 )املائـة  يف ٥٣( أجـر  بـدون  نيعـاون امل األسـرة  أفـراد  لفئـة  النـساء  غالبية تنتمي متوقع، هو كماو



CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1

 

42 07-25399 
 

 فئـات  تـضم  ذلك، من العكس وعلى ).املائة يف ١٨( الفئة هذه يف الذكور العاملني مع مقارنة
 يف وتــرد .الــذكور مــن أكــرب نــسبة العمــل وأصــحاب نيستخدمواملــ اخلــاص حلــسام العــاملني
ــات ٩-٧ اجلــدول ــة موضــع البيان ــصائية لدراســةا إىل اســتنادا املقارن ــة االستق  والدراســة احلالي

 .٢٠٠٢-٢٠٠١ لفترةل االستقصائية
  

  ٩-٧ اجلدول

 )بالنسبة املئوية( الوظيفي ونوع اجلنس الوضع :العاملنيتوزيع 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 
 اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور اموع الوضع الوظيفي

 ٠,١ ١,١ ٠,٩ ٠,٣ ٠,٩ ٠,٨  العملأصحاب

 ١٥,٩ ٤١,٤ ٣٧,١ ١٥,٧ ٤٢,٤ ٣٨,٥  حلسام اخلاصالعاملون

 بــدون األســرة العــاملون أفــراد
 ٥٢,٨ ١٨,٣ ٢٤,١ ٤٦,٩ ١٦,٤ ٢٠,٨ أجر

 ٣١,٢ ٣٩,٢ ٣٧,٩ ٣٧,١ ٤٠,٣ ٣٩,٩ املستخدمون

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  اموع
 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ االستقصائية للقوة العاملة، الفترتان الدراسة :ملصدرا 
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  ٤-٧الشكل 
 الفئات املهنية الرئيسية: توزيع العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  غري النظاميالقطاع :العاملون ٩-

االختصاصيون
 الكتبة

 املشتغلون يف الزراعة وقطاع صيد األمساكالعمال املهرة 
 ععمال تشغيل املصانع واآلالت والتجمي

 املشرعون وكبار املسؤولني واملديرون
 واالختصاصيون املعاونونالتقنيون 

 العاملون يف جمال اخلدمات ويف البيع باحملالت واألسواق
 عمال احلرف اليدوية وما يتصل ا 

 )اليت ال تتطلب مهارات(املهن البسيطة 
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 النظامي غري القطاع :العاملون األشخاص ٩-٧ 

 مـن  املائـة  يف ٧٠ بنـسبة  حاليـا  النظـامي  غـري  القطـاع  تأثريـس  الـسائد،  الرأي مع متاشيا 
 املئويـة  النـسبة  تفـوق  املنـوال،  نفـس  وعلـى  .الزراعـي  القطـاع  باستثناء الرئيسية املهن يف العمالة
 احلـضرية  املنـاطق  يف نـسبتهم  )املائـة  يف ٧٣( الريفية املناطق يف النظامي غري القطاع يف العاملني

 املنــاطق يف أكــرب بدرجــة النظــامي القطــاع أنــشطة تتركــز متوقــع، هــو وكمــا ).املائــة يف ٦٧(
 غـري  األنـشطة  كانـت  وملـا  ).املائـة  يف ٢٧( الريفيـة  املنـاطق  مـع  مقارنـة  )املائـة  يف ٣٣( احلضرية
ــة ــها يف النظامي ــة، غــري أغلب ــاطق يف ســواء النظــامي غــري فالقطــاع زراعي ــة املن ــاطق أو الريفي  املن
ــة وتزايــدت .الــذكور مــن العمــال نــسبيا أكــرب جــةبدر يــستقطب البلــد يف احلــضرية  يف العمال
 ٧٠ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ الفتـرة  يف املائـة  يف ٦٥ مـن  مئويـة  نقـاط  خبمـس  النظامي غري القطاع

 ســبيل وعلــى .املنطقــة أو اجلــنس نــوع عــن النظــر بــصرف ٢٠٠٤-٢٠٠٣ الفتــرة يف املائــة يف
 يف بالـشروع  شـىت  ماليـة  ؤسـسات م قيـام  منـها  رئيـسية  ألسـباب  ذلـك  يعزى أن ميكن التفسري،
 تزايـد  أسـباب  مـن  كليـة  يـستثىن  أن ميكـن  ال لكـن  .ملـستهلكني ا إىل موجهة نشطة مالية خطط

ــشطة ــة غــري األن ــأثري النظامي ــبط الت ــاجم املث ــة تفــضيل عــن الن ــذ احلكوم ــل زمــن من ــد طوي  تولي
 يف العـاملني  األشـخاص  نـسب  عـن  ةمقارن حملة ١١-٧ اجلدول يف وترد .وسيلة بأية اإليرادات
 احلاليـة  االستقـصائية  لدراسـة ا إىل اسـتنادا  ةنظاميـ  غـري  أو ةنظاميـ  بـصورة  الزراعـي  غـري  القطاع

 .٢٠٠٢-٢٠٠١ للفترة االستقصائية والدراسة
  

 ١١-٧ اجلدول

 )املئوية بالنسبة( النظامي وغري النظامي القطاعني حسب الزراعي غري القطاع يف العاملني توزيع  
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١ة الفتر

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور  اموع  القطاع

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠١٠٠ ١٠٠ اموع

 ٣٤,٣ ٢٩,٦ ٣٠,٠ ٣٥,٣٣٧,٠ ٣٥,٤ القطاع النظامي 
 ٦٥,٧ ٧٠,٤ ٧٠,٠ ٦٤,٧٦٣,٠ ٦٤,٦ القطاع غري النظامي 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠١٠٠ ١٠٠ املناطق الريفية
 ٣٠,١ ٢٦,٧ ٢٧,١ ٣١,٥٣٤,٣ ٣١,٧ ع النظاميالقطا 
 ٦٩,٩ ٧٣,٣ ٧٢,٩ ٦٨,٥٦٥,٧ ٦٨,٣ القطاع غري النظامي 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠١٠٠ ١٠٠ املناطق احلضرية
 ٣٨,٤ ٣٢,٢ ٣٢,٨ ٣٨,٩٣٩,٣ ٣٨,٩ القطاع النظامي 
 ٦١,٦ ٦٧,٨ ٦٧,٢ ٦١,١٦٠,٧ ٦١,١ القطاع غري النظامي 

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ائية للقوة العاملة، الفترتان الدراسة االستقص: املصدر 
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 )املئوية بالنسبة( الرئيسية يةالقطاع الفروع :النظامي غري القطاع ١٠-٧ 
 الرئيـسية،  يةالقطاع الفروع حسب النظامي غري القطاع يف العمالة تصنيف إىل استنادا 
 املركـز  يف ويـأيت  ).املائـة  يف ٣٥( العمالـة  مـن  األكـرب  النـسبة  والتجزئـة  اجلملـة  جتـارة  تستقطب
ــاين ــاع الث ــصناع قط ــة اتال ــسبة التحويلي ــغ بن ــا اخلمــس تبل ــة يف ٢١( تقريب ــه ،)املائ ــاع يلي  قط

ــة اخلــدمات ــة األهلي ــة يف ١٩( والشخــصية واالجتماعي ــاع ،)املائ ــاء وقط ــة يف ١٣( البن  ،)املائ
 والتأمينــات،  دينالتعــ ذلــك يف مبــا األخــرى، فئــات ال ومتثــل ).املائــة يف ١١( النقــل وقطــاع

ــارات خــدماتو ــة، واخلــدمات العق ــل التجاري ــن أق ــة يف ٢ م ــشري .املائ ــة وت  الدراســتني مقارن
 وفئـة  ‘‘والتجزئـة  اجلملـة  جتـارة ’’ فئـة  باسـتثناء  الفئـات  مجيع يف نسيب تراجع إىل االستقصائيتني

 .لـذكور ل بالنـسبة  العمالـة  مـستوى  يف نـسبيا  ارتفاعـا  الفئتان وشهدت .‘‘األخرى القطاعات’’
 نـسبة  بلـوغ  مـع  ،مـا  شـيئا  حمـور و االجتـاه  أحـادي  منـط  حسب لذكورل بالنسبة العمالة وتتوزع
 مـزدوج  منـط  حـسب  فتتـوزع  إلنـاث ل بالنـسبة  العمالـة  أمـا  والتجزئـة،  اجلملـة  جتـارة  يف قصوى
ــة يف ٥٧( التحويليــة اتالــصناع قطــاع يف قــصوى نــسبة يبلــغ االجتــاه  اخلــدمات وقطــاع )املائ
 غـري  القطـاع  يف العـاملني  توزيـع  ١٢-٧ اجلـدول  يف ويرد ).املائة يف ٣٤( واالجتماعية األهلية

ــسب النظــامي، ــة، بالن ــروع حــسب املئوي ــةالقطاع الف ــسية ي ــرال يف الرئي  ٢٠٠٢-٢٠٠١ تنيفت
 .٢٠٠٤-٠٠٣ و
  

 ١٢-٧ اجلدول
    )املئوية ةبالنسب( الرئيسية ية القطاعالفروع :توزيع العاملني يف القطاعات غري النظامية  

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور  اموع  الرئيسية ية القطاعالفروع

 ١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اموع

 ٥٧,٣ ١٦,٩ ٢٠,٦ ٥٧,٥ ١٧,٣ ٢٠,٩ الصناعات التحويلية
 ١,٢ ١٤,٦ ١٣,٤ ١,٣ ١٥,١ ١٣,٩ البناء
 ٧,٦ ٣٧,٣ ٣٤,٦ ٧,٦ ٣٦,٥ ٣٤,٠  اجلملة والتجزئةةجتار
 ٠,٣ ١٢,٣ ١١,٢ ١,٠ ١٢,٧ ١١,٧  والتخزين واالتصاالتالنقل

 األهليـــة واالجتماعيــــة  اخلـــدمات 
 ٣٣,٥ ١٧,٢ ١٨,٧ ٣٢,٤ ١٧,٦ ١٨,٩ والفردية
منـــها التعـــدين ( أخـــرى قطاعـــات

ــاء،   ــاجر، والكهربـ ــتغالل احملـ واسـ
ــايل،    ــاع املـ ــاه والقطـ ــاز وامليـ والغـ

 اتالعقــارخــدمات والتأمينــات، و
 ٠,١ ١,٧ ١,٥ ٠,٢ ٠,٨ ٠,٧ )واخلدمات التجارية

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ االستقصائية للقوة العاملة، الفترتان الدراسة :املصدر 
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 الرئيسية املهنية الفئات :النظامي غري القطاع ١١-٧ 

 املـشرعني  فئة ومتثل ).املائة يف ٣١( األغلبية متثل ا يتصل وما اليدوية احلرف أن تبين 
ــار ــسؤولني وكب ــديرين امل ــ وامل ــا عالرب ــة يف ٢٥( تقريب ــشتغل ).املائ ــسيطة املهــن يف وي ــيت( الب  ال

ــسبة )مهــارة تطلــب ال ــاهز ن ــة يف ٢٣( اخلمــس تن ــة يف ويــأيت ).املائ  يف العــاملون الرابعــة املرتب
 واآلالت املـصانع  تـشغيل  عمـال  هميلـي  ،)املائة يف ١٠( واألسواق باحملالت املبيعاتو اخلدمات

 االختـصاصيون  مث ،)املائة يف ٤( املعاونون واالختصاصيون التقنيون مث ،)املائة يف ٦( جميعوالت
 .اجلنـسني  بـني  كـبرية  بتفاوتـات  للعـاملني  املهـين  توزيـع ال يتسم متوقع، هو وكما ).املائة يف ٢(

 األرقـام  عـن  اكـبري  اختالفـا  ختتلـف  نـها لك العـام  الـنمط  مـع  بالـذكور  املتعلقـة  األرقـام  وتتماشى
 أكثــر بــنمط األنــشطة بــني فيمــا عــداداأل توزيــع يتــسم ذلــك، علــى وعــالوة .باإلنــاث املتعلقــة
 نـوع  عـن  النظـر  بـصرف  املقدمـة  يف وتـأيت  .اإلنـاث  مـع  مقارنـة  الـذكور  حالة يف نسبيا تساويا
 ثالثـة  فيهـا  اإلنـاث  نـسبة  متثـل  الـيت  ـا،  يتصل وما اليدوية باحلرف املتعلقة األنشطة فئة اجلنس
ــة يف ٥٩( أمخــاس ــل بينمــا )املائ ــسبة متث ــذكور ن ــر ال ــع مــن أكث ــة يف ٢٨( الرب ــئيت ويف ).املائ  ف

 ،‘‘واملــديرين املــسؤولني وكبــار املــشرعني’’ و ‘‘جميــعوالت واآلالت املــصانع تــشغيل عمــال’’
 .نفـسه  الترتيـب  حـسب  الكـربى  بالنـسبة  الـذكور  حيظى ضئيلة، ليست نسبة متثالن فئتان ومها
 .‘‘املعـاونني  واالختـصاصيني  التقنيني’’ و ‘‘االختصاصيني’’ فئيت يف اإلناث لصاحل الكفة متيلو

 تراجعـا  الفئـات  مجيـع  وشـهدت  .اجلنـسني  بـني  التـوازن  مسة ‘‘البسيطة املهن’’ فئة على ويغلب
 .البـسيطة  واملهن لكتبةوا والتقنيني املشرعني فئات يف عدا ما املقارنة موضع الفترة خالل نسبيا
 حـسب  مـصنفة  النظامي غري القطاع يف العاملني فئات عن مقارنة حملة ١٣-٧ اجلدول يف وترد

 للفتــرة االستقــصائية والدراســة احلاليــة االستقــصائية للدراســة بالنــسبة الرئيــسية املهنيــة الفئــات
٢٠٠٢-٢٠٠١. 

 
 ١٣-٧ اجلدول

   )املئوية بالنسبة( الرئيسية املهنية الفئات :النظامية غري القطاعات يف العاملني توزيع  
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور  اموع الرئيسيةالفئات املهنية 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ اموع
املـــشرعون وكبـــار املـــسؤولني   

 ٥,٩ ٢٦,٧ ٢٤,٦٢٦,٣٦,٨٢٤,٩ واملديرون
 ٢,٥ ١,٥ ١,٨١,٧٢,٥١,٦ االختصاصيون

التقنيـــــــون واالختـــــــصاصيون  
 ٩,٨ ٣,٢ ٢,٨٢,٣٨,٥٣,٨ املعانون
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 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة 

 اإلناث الذكور  اموع اإلناث الذكور  اموع الرئيسيةالفئات املهنية 

 - ٠,٥ ٠,٤-٠,٢٠,٢ الكتبة
العــــاملون يف جمــــال اخلــــدمات 
 ٣,١ ١٠,١ ٩,٥٩,٩٥,٢٩,٥ واملبيعات باحملالت واألسواق

ــشتغلون يف   ــرة املــ ــال املهــ العمــ
 - - --٠,١٠,١ اكالزراعة وقطاع صيد األمس

عمـــــــال احلـــــــرف اليدويـــــــة   
 ٥٨,٦ ٢٨,٤ ٣٢,٣٢٩,٦٥٩,٩٣١,١ ا يتصل وما

عمال تـشغيل املـصانع واآلالت      
 ٠,٢ ٦,٧ ٦,٤٧,٠٠,٦٦,١ والتجميع

الــيت ال تتطلــب (املهــن البــسيطة 
 ١٩,٩ ٢٢,٩ ٢٢,٤٢٢,٩١٦,٥٢٢,٦ )مهارة

  
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١، الفترتان  الدراسة االستقصائية للقوة العاملة :املصدر 

 
  الوظيفيالوضع :القطاع غري النظامي ١٢-٧ 

 ٤٤( اخلـاص  حلـسام  العـاملني  فئـة  يف النظـامي  غـري  القطاع يف العاملني أغلبية تندرج 
ــة يف ــة يف ٤٣( املــستخدمون ميلــيه ،)املائ ــة يف ٤٥ الــذكور ميثــلو ).املائ ــة يف املائ  األوىل، الفئ

 ريحتـو  علـى  للفئـتني  الـوظيفي  الوضـع  وينطـوي  .الثانيـة  الفئـة  يف املائـة  يف ٤٦ ناثاإل متثل بينما
 أفـراد  فئـة  يف )املائـة  يف ١٢( تقريبـا  عاملني ةعشر كل من واحد ويندرج .اجلنس بنوع مرتبط
 .العمـل  أصـحاب  فئـة  يف العـاملني  مـن  املائـة  يف ١,٥ ينـدرج  كما أجر، بدون املعاونني األسرة
 كـبري  برجحـان  الثانيـة  الفئة تتسم بينما الذكور، عدد ضعف األوىل الفئة يف اإلناث عدد وميثل
 األسـرة  أفـراد  فئـات  شـهدت  املقارنـة،  موضـع  تنيالفتـر  يف بالتغري يتعلق فيما أما .الذكور لعدد

 حـسب  االزديـاد  من أدىن حدا اخلاص حلسام والعاملني العمل وأصحاب أجر بدون العاملني
 تراجـع  يف يتمثـل  منحـى  مثـة  أن ويبـدو  .ما شيئا املستخدمني فئة تراجعت بينما نفسه، الترتيب
 اجلـدول  يف ويـرد  .إليهمـا  املـشار  الفتـرتني  خـالل  املنظمـة  غـري  األنـشطة  مقابل املنظمة األنشطة

 الــوظيفي الوضــع حــسب املئويــة، بالنــسب النظــامي، غــري القطــاع يف العــاملني توزيــع ١٤-٧
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ لفترتنيا خالل
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 ١٤-٧ اجلدول

 )بالنسبة املئوية( الوظيفي الوضع :توزيع العاملني يف القطاعات غري النظامية  
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣الفترة  ٢٠٠٢‐٢٠٠١الفترة  الوضع الوظيفي
 اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور  اموع 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠  اموع
 ٠,٢ ١,٠١,١٠,٢١,٥١,٦ مل العأصحاب
 ٣٤,٠ ٤٣,٦٤٤,٨٣١,٠٤٣,٧٤٤,٧  حلسام اخلاصالعاملون
 األســــرة املعــــاونون أفــــراد
 ١٩,٥ ١٠,٩١٠,١١٩,١١١,٧١٠,٩  أجربدون

 ٤٦,٣ ٤٤,٥٤٤,٠٤٩,٧٤٣,١٤٢,٨ املستخدمون
 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسة االستقصائية للقوة العاملة، الفترتان  :املصدر 

 


