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ة القضاء على مجيع أشكالاتفاقي
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١

  النظر يف التقارير الدوريةيف سياق قائمة القضايا واألسئلة     

  باكستان    
قبـل الـدورة يف التقريـر الـدوري الرابـع لباكـستان              انظر الفريق العامل مل     

  ).CEDAW/C/PAK/4 الوثيقة(

  اإلطار الدستوري والتشريعي    
 لتنسيق خمتلف أنظمة القـانون      اخلطوات املتخذة مفصلة عن   يرجى تقدمي معلومات      -١

 مع املعايري   ،سالمية والقانون العريف  قانون الدولة والشريعة اإل    أي   ،السائدة يف الدولة الطرف   
اخلطوات املتخذة  بيان  ويرجى أيضاً   . سيما مع أحكام االتفاقية    ال و ،الدولية حلقوق اإلنسان  

لضمان تنسيق التشريعات وغريها من اللوائح على صعيد االحتاد واملقاطعات وقوانني تنظـيم             
  .ةقانون اجلرائم احلدودية مع أحكام االتفاقياملناطق مثل 

يف  ا مب ،عدد من مشاريع القوانني اليت تتصدى للتمييز ضد املرأة        أن  ويشري التقرير إىل      -٢
مشروع قانون منـع العنـف      و) ٢٠٠٨(مشروع قانون منع املمارسات املناهضة للمرأة       ذلك  
املعلومات تقدمي  ويرجى  . )١()٣٤٦ فقرةال(على اجلمعية الوطنية    قد عرضت   ) ٢٠٠٨ (املرتيل

وهـل  . إدماج أحكام االتفاقيـة فيهمـا     وبيان مدى    وضع هذين املشروعني     املستجدة عن 
معلومات مفصلة عن اخلطوات    تقدمي  اعتمدت أي تشريعات أخرى هلا صلة بذلك؟ ويرجى         

فيها  ا مب ، جلميع التشريعات اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة        ةشاملمراجعة  املتخذة إلجراء   

__________ 

تـرد   مل مـا ) CEDAW/C/PAK/4 وثيقةال( الطرف   حتيل أرقام الفقرات إىل التقرير الدوري الرابع للدولة        )١(
 .اإلشارة إىل غري ذلك
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واعتماد إذا كانت الدولة الطرف تعتزم صياغة        ماان  بييرجى   ماك). ١٩٧٩(احلدود  أحكام  
  .قانون شامل ملكافحة التمييز

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
من جهـة   معلومات مفصلة عن الفرق بني جمالس اجلريغا والبانشيات         تقدمي  يرجى    -٣

ب اليت  األسباذكر  ويرجى  ). ١٦١ و ١٥٢الفقرتان  (من جهة أخرى     وآلية أجنومان املصاحلة  
مـن   كآلية بديلة لتسوية املنازعات يف حاالت العنف ضد املرأة          أجنومان املصاحلة ربر اختيار   ت

آلية للتمييز من قبل    املرأة  تعرض  عدم  السبيل لضمان    ماو. خالل مشروع العدل بني اجلنسني    
سـوى امـرأة    يضم   اليتألف من ثالثة أعضاء     الذي  أجنومان املصاحلة إذا كان هذا الفريق       

إىل ترمي  تدابري  بصدد اختاذ   إذا كانت الدولة الطرف      مابيان  ؟ ويرجى   )١٦٢ فقرةال(احدة  و
  . الرمسي هبدف تعزيز فرص جلوء املرأة إىل القضاءضائينظام القالإصالح 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
على اآللية  ) ٢٠١٠(يرجى تقدمي معلومات عن أثر التعديل الدستوري الثامن عشر            -٤

. وزارة شؤون تنمية املرأة إىل املقاطعات     الوطنية للنهوض باملرأة الذي انتقلت مبوجبه سلطات        
هو الكيان املكلف بتنسيق اإلجراءات والسياسات الرامية إىل النهوض باملرأة على الصعيد            ماو

ومات معلتقدمي  ؟ ويرجى أيضاً    )٦٨ و ٦٦الفقرتان  (خطة العمل الوطنية للمرأة     يف ذلك    االوطين مب 
للتـأثري  والصالحيات املناسبة   بالسلطات  اآلليات على مستوى املقاطعات     متتع  ضمان  لل  يسبالعن  
  .املوارد املالية والبشرية الكافية ألداء واليتهاوحصوهلا على النهوض باملرأة عملية يف 
اللجنة إذا كان للتعديل الدستوري الثامن عشر أي آثار على والية            مابيان  ويرجى    -٥
التدابري املتخذة لضمان   بيان  يرجى   ماك). اختصاراً اللجنة الوطنية  (طنية املعنية بوضع املرأة     الو

توصيات اللجنة الوطنية بشأن القوانني والسياسات والربامج املؤثرة يف وضع املـرأة            اكتساب  
). ٧٢ فقـرة ال(احلكومية املعنية   قبل اهليئات   تنفيذ هذه التوصيات من     صفة اإللزام ولضمان    

 يةويرجى تقدمي املعلومات املستجدة عن اخلطوات املتخذة ملنح اللجنة الوطنيـة االسـتقالل            
  ).٧٣ فقرةال(قضائية الشبه والصفة 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 السياسة الوطنية لتنمية املـرأة    يف إطار   " للعمل اإلجيايب "يشري التقرير إىل اختاذ تدابري        -٦

اليت اختذت  معلومات مفصلة عن التدابري اخلاصة املؤقتة       تقدمي   يرجى). ٣٤٩ فقرةال (ومتكينها
خـرى  األاالت اجمل ضمن هذا اإلطار ويف    بني الرجل واملرأة  حتقيق املساواة الفعلية    للتسريع يف   
  .االتفاقيةاملشمولة ب
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  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
ء على املمارسات الـضارة     يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة للقضا         -٧

املـرأة والرجـل    بأدوار  يتصل   مافياألبوية  اليت تنم على طغيان السلطة      املواقف  واستحكام  
معلومات عن اإلجراءات املتخذة مـن أجـل        تقدمي  ويرجى أيضاً   . مسؤولياهتما يف األسرة  و

قـوق  ض متتع النـساء والفتيـات حب      ي تقو يفتأثري اجلهات الفاعلة من غري الدول       التصدي ل 
ــسان ــسب ،اإلن ــسابقة    ماح ــة ال ــا اخلتامي ــة يف مالحظاهت ــه اللجن ــت ب أوص

  ).٢٩ فقرة، الCEDAW/C/PAK/CO/3 الوثيقة(

  العنف ضد املرأة    
 مثل العنف املـرتيل     ،العنف ضد املرأة  تفيد املعلومات اليت تلقتها اللجنة أن حوادث          -٨
ورش احلرائق املرتلية    و جلماعياالغتصاب ا  واالغتصاب أثناء االحتجاز و    يغتصاب الزوج االو

يرجى تقدمي معلومات إضـافية عـن       . يف الدولة الطرف  ة   مطرد ، قد زادت زيادة   األمحاض
خليـة  ويرجى توضيح واليـة     . التدابري املتخذة للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة        

 اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس ومهامها الفعليـة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                 
القـائم  هو وضع املبادرة الرامية إىل مجع البيانات املصنفة بشأن العنف            ماو). ١٣٠ فقرةال(

  ؟)١٢٩ فقرةال(على نوع اجلنس 
إجراءات العمل املوحدة بـشأن     قد اعتمد   مكتب الشرطة الوطنية    أن  التقرير  ويذكر    -٩

ضافية عن التدابري   معلومات إ تقدمي  يرجى  ). ١٤٣ فقرةال(يف   النساءالعنف من   معاملة ضحايا   
. املوظفني املعنيني بإنفاذ القـانون قبل من تنفيذاً كامالً   املتخذة لضمان تنفيذ تلك اإلجراءات      

من ضـباط الـشرطة     نساء  إذا كانت تلك اإلجراءات تكفل تويل        ماويرجى أيضاً توضيح    
  .النساءالعنف من ضحايا العناية ب

 من  ١١٦ فقرةيف ال الواردة  دعاءات  ويرجى توضيح موقف الدولة الطرف بشأن اال        -١٠
الشرف ألن احملـاكم تتمتـع      بداعي  يسمى جبرائم القتل     ماالتقرير وتفيد بتواصل ارتكاب     

معلومات تقدمي  ويرجى أيضاً   . بسلطة تقديرية إلدانة مرتكيب اجلرائم وفرض العقوبات عليهم       
 ، يف قضايا العنف ضد املـرأة       قانون القصاص والدية   عن التدابري املتخذة لضمان عدم انطباق     

أوصت به اللجنة  االشرف وفقاً مل يسمى   مايتعلق باجلرائم املرتكبة باسم الدفاع ع      ماخاصة في 
  ).٢٣ فقرة، الCEDAW/C/PAK/CO/3 وثيقةال(يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

  االجتار واالستغالل ألغراض البغاء    
مرسـوم منـع    تعديل  حالة التقدم يف     مفصلة عن مستجدة و معلومات  تقدمي  يرجى    -١١

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخـذة        ). ٣٦٩ فقرةال(االجتار بالبشر ومكافحته    
 قضايا االجتار وحماكمة املتاجرين   لتحقيق يف   لوالبيانات املتعلقة باالجتار بالنساء     وحتليل  جلمع  
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مراكز بذولة لتحسني خدمات دعم     معلومات مفصلة عن اجلهود امل    تقدمي  ويرجى  . ومعاقبتهم
  ).٣٧٣ فقرةال(ضحايا االجتار النساء والفتيات األزمات لفائدة 

  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحليـاة        التقاليد واألعراف متنع  يذكر التقرير أن      -١٢

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للتغلـب        . )٣٨٣ فقرةال(العامة يف الدولة الطرف     
سيما يف مناصـب     ال و ،على هذا التحدي وضمان متثيل املرأة على الصعيدين العام واخلاص         

نـساء  معلومات عن التدابري املتخذة لضمان حـصول        تقدمي  ويرجى أيضاً   . صنع القرارات 
  .وية الوطنيةوسائر الفئات احملرومة من النساء على بطاقات اهلاألرياف 

معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة مشاركة املرأة يف آليات التشاور          تقدمي  ويرجى    -١٣
املعنية باالستجابة  وعمليات صنع القرارات ويف مؤسسات مثل اهليئة الوطنية إلدارة الكوارث           

 ٢٠١٠عامي  اإلنسانية للكوارث الطبيعية اليت تضرر منها البلد كالفيضانات اليت اجتاحته يف            
  .٢٠١١و

  اجلنسية    
من قـانون   ) ٢(١٠تعديل املادة   حالة التقدم يف    معلومات مستجدة عن    تقدمي  يرجى    -١٤

، على املرأة الباكستانية يف نقل جنسيتها إىل زوجها غري الباكستاين، خبصوص )١٩٥١ (اجلنسية
  . من التقرير٣٨٦ و٥٥املشار إليه يف الفقرتني النحو 

  التعليم    
يرجى ). ٣٩٩ فقرةال(رف التقرير بتفشي التفاوت بني اجلنسني يف ميدان التعليم          يعت  -١٥

اختاذها للتغلب على املواقف التقليدية الـيت   املتوخى   أو/معلومات عن التدابري املتخذة و    تقدمي  
معلومـات مـستجدة عـن    تقدمي ويرجى أيضاً .  على التعليمالنساء والفتيات حصول  تعيق  

على التعلـيم يف كـل      للحصول  لنساء والفتيات   متكافئة ل ضمان فرص   اإلجراءات املتخذة ل  
) ٢٠٠٩(هل اعتمد مـشروع سياسـة التعلـيم         و. ستبقاء الفتيات يف املدارس   المراحله و 

  ؟)٢٣٠ فقرةال(

  العمل    
). ٤٠٤ فقـرة ال(اقتـصادياً   غري ناشطات    يف املائة من النساء      ٧٨يذكر التقرير أن      -١٦

قطاع العمل  االلتحاق ب  عن التدابري املتخذة لتشجيع املرأة على        يرجى تقدمي معلومات مفصلة   
معلومـات  تقدمي وضع املرأة يف قطاع العمل غري الرمسي؟ ويرجى أيضاً  ويرجى بيان   . الرمسي

، وتقـدمي   )٢٠٠٨(قانون منع التحرش يف مكان العمـل        عن التدابري املتخذة لضمان تنفيذ      
  ).٢٦٧ فقرةال(وع السياسة للعامالت من املنازل مشرحالة التقدم يف معلومات مستجدة عن 
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  الصحة    
املخـدرات  علـى   دمـان   اإلسرطان الثدي و  تفيد املعلومات اليت تلقتها اللجنة أن         -١٧

ة البدنية والنفسية اليت تعاين منها املرأة يف الدولة    مشاكل الصح أخطر  متثل  وحماوالت االنتحار   
الطريقـة املتبعـة    هي   ما املشاكل الصحية و   حددت الدولة الطرف معامل تلك    هل  ف. الطرف

الرعايـة  مدى متتع املرأة بفرص احلـصول علـى         معلومات عن   تقدمي  لتصدي هلا؟ ويرجى    ل
والرضـيع  ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن الربنامج الوطين لصحة األم          . واخلدمات الطبية 

 أيـضاً تقـدمي   يرجـى   .  من التقرير  ٢٨٢ فقرةاملشار إليه يف ال   ) ٢٠١٢-٢٠٠٦(والطفل  
تقدمي اخلدمات التابعـة لـوزارة      وحدات  معلومات إضافية عن خدمات الرعاية اليت تتيحها        

  ).٢٨٦ فقرةال(الرفاه السكاين قبل اإلجهاض وبعده بغية الوقاية من املضاعفات 

  الفئات احملرومة من النساء    
 نتيجة  ،لنساءسيما ا  ال ،معلومات مستجدة عن وضع املشردين داخلياً     تقدمي  يرجى    -١٨

تقدمي ويرجى أيضاً   . العمليات العسكرية املرتبطة باحلرب على اإلرهاب      أوللكوارث الطبيعية   
املـساعدة واخلـدمات    معلومات عن التدابري املتخذة لضمان حصول النساء والفتيات على          

ه اجلنساين الذي تتعرض ل   التدابري املتخذة للقضاء على العنف      ذكر  ويرجى  . واملأوى الطارئ 
  .املرأة والفتاة يف خميمات املشردين داخلياً

الدولة الطرف يف الواقع أحكام االتفاقيـة       تطبيق  ويرجى تقدمي معلومات عن مدى        -١٩
معلومات إضافية عن التـدابري     تقدمي  ويرجى أيضاً   .  وخصوصاً الالجئات  ،على غري املواطنني  

  .الالجئات األفغانيات مثل ،املتخذة إلجياد حلول دائمة لصاحل السكان الالجئني
معلومات عن وضع املرأة املنتمية إىل األقليات الدينية واإلثنية يف الدولة           تقدمي  ويرجى    -٢٠

عن التدابري اخلاصة املتخذة للقضاء على أشكال التمييز   ويرجى أيضاً تقدمي معلومات     . الطرف
  .املتعددة ضد تلك الفئات من النساء

  الزواج والعالقات األسرية    
زواج اإلنـاث   سن  األدىن ل احلد  معلومات عن التدابري املتخذة لتوحيد      تقدمي  يرجى    -٢١

معلومات عـن   تقدمي  ويرجى أيضاً   . والذكور يف تشريعات الدولة الطرف متشياً مع االتفاقية       
نـساء  على التمييـز ضـد      من أحكام تنطوي    يف القوانني السارية     مالغاء  التدابري املتخذة إل  

هي التدابري املتخذة للقضاء على      ماو. يتصل بالزواج والعالقات األسرية    ما في األقليات الدينية 
التـشريع  اليت تتحـدث عـن تطبيـق    ممارسة الزواج القسري؟ ويرجى توضيح االدعاءات     

  . على األقليات الدينية أيضاً،احلدودأحكام  مثل ،اإلسالمي

        


