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مقدمة
 -١تتشاارح حمومااة اكسااتان بتقاادا تقريرهااا الثالاايف ح اطااار السااتعرار الاادوري الشااامل
لإلبالغ عن التقدم الذي أحرزه البلد ح واا حقوق اإلنسان ح الفاةة مان  ٢٠١٢اىل ٢٠١٧
بااروم ماان احل اوار والعماال البناااا ماا .ايتماا .الاادوو .وي ط ا التقرياار التطااورات الااي حاادثت منااذ
الستعرار السابق ،ومعلومات حمدثة عن حالة تنفيذ التوصيات املقبولة ،وعن التحادايت فضاالا
عن األولوايت واللتزامات الوطنية املتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -٢وينباا .الت ازام اكسااتان إلقااوق اإلنسااان ح املقااام األوا ماان دسااتورها وماان واجبهااا اااه
شعبها .وقد عقدان العزم على أن نمفل لمل مواطن اكستاين العيش ح كنف املساواة والمراماة
واحلري ااة .ون اان نسةش ااد أل ااا قال ااق األ املؤس ااس ،القا ااد األع اام حمم ااد عل ا جن ااام ،ح حتدي ااد
سياساتنا" :نن مواطنون متساوون ح دولة واحدة" .ولذلك ،توو احلمومة أولوية علياا للنهاور
األهداح املتعلقة التنمية وحقوق اإلنساان والدميقراطياة والاي يعازز بعضاها بعضا ا ،وها ح هاذا
الصدد ملتزمة التزام ا سياسي ا قوايا ل لبس فيق.

أوال -املنهجية وعملية التشاور
 -3أ ُِعااد هااذا التقري اار وفق اا للمبااادا التوجيهي ااة العامااة إلعااداد املعلوم ااات املقدمااة ح اط ااار
الس ااتعرار ال اادوري الش ااامل (املق اارر  .)١١9/١٧وق ااد أع اادت التقري اار وزارةُ الشا اؤون اخلارجي ااة
الشةاك م .وزارة حقوق اإلنسان.
 -4والتقرياار نتاااة عمليااة تشاااور واسااعة النطاااق وشاااملة وتشاااركية اامت ياا .أصااحا
املصاالحة .وعمم اات وزارة حق ااوق اإلنس ااان التوص اايات الااي تلقته ااا عل ااى ي اا .اجه ااات ص اااحبة
املصاالحة علااى املسااتود الحتااادي وعلااى صااعيد املقاطعااات ،ألااا ح لااك من مااات ايتماا .املاادين
ص ااممت
ووس ااا إل اإلع ااالم .واعتُم اادت عملي ااة منهجي ااة ومؤسس ااية ح التم ااا املعلوم ااات .وق ااد ُ
وعمماات علااى الااوزارات الحتاديااة وادارات املقاطعااات الر يسااية وخااالاي تنفيااذ
لل اارر مصاافوفات ُ
وعقدت أيض ا اجتماعات استشارية وطنية ح اسالم أاد ومقار املقاطعات ،ألشاركة
املعاهداتُ .
مسؤولني حموميني ومن مات وتم .مدين للحصوا على آرا هم واستمماا الردود.

اثنيا -التطورات القانونية والسياساتية واملؤسسية
 -5حا ا اادثت وموعا ا ااة واسا ا ااعة ما ا اان التطا ا ااورات القانونيا ا ااة والسياسا ا اااتية واملؤسسا ا ااية خا ا ااالا
الفةة  ٢٠١٧-٢٠١٢ترد تفاصيلها ح الردود اخلاصة التوصايات املقبولاة .فخاالا تلاك الفاةة،
أق اار الربمل ااان وو ااالس املقاطع ااات ع ااددا م اان القا اوانني الرامي ااة اىل تعزي ااز حق ااوق اإلنس ااان (ان اار
املرفق األوا).
 -٦وح اطار هيمل احلوكمة ح اكستان ،تتاوىل احلموماة الحتادياة اإلشاراح اإلداري علاى
املناطق القبلية اخلا اعة لاإلدارة الحتادياة .وب ياة ادمااة هاذه املنااطق ح النطااق الاوطت ،و اعت
احلمومة الحتادية مؤخرا خطة عشرية لتنميتها اجتماعيا واقتصادايا ،تشمل ،ح لاة أماور ،ال ااا
قااانون اجارا م احلدوديااة ،وانشاااا فااروأل للقضاااا األعلااى فيهااا ،وادماجهااا ماا .اقلاايم خياارب تو اوا.
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ومن شأن هذه اإلجرااات أن تدمج هذه املناطق ح النسيج الوطت وتتيح التااو لساما ا الباال
ع ااددهم  4.4مالي ااني نس اامة التمت اا .احلق ااوق األساس ااية املنص ااود عليه ااا ح اإلط ااار الدس ااتوري
والقانوين لباكستان.
 -٧وتعتا اارب رعيا ااة عا ااام  ٢٠٢5أساس ا ا ا للت يا اال والتحا ااوا ،وه ا ا اا اادح اىل تا ااوفل ا ياكا اال
األساس ااية الجتماعي ااة والقانوني ااة واملادي ااة الالزم ااة لتمم ااني الن ااا و اامان متم اانهم م اان الع اايش
بمرامة .وه تركز على ا اا التمييز وتوفر بيئة مواتية جمي .مواطت اكساتان متمانهم مان تطاوير
امماانام الماملة وتقاسم فوا د النمو القتصادي والرخاا والتنمية الجتماعية.
 -8ومتثل اخلطة اخلمسية احلادية عشرة وثيقة شاملة أخرد حتدد املبادا التوجيهياة للنهاور
إلقوق اإلنسان على الصعيد الوطت واسةاتيجيات التنفيذ ات الصلة.
 -9واكسااتان ماان بااني أكثاار عشاارة بلاادان ح العااا تضااررا ماان ت اال املنااال وماان الم اوار
الطبيعيااة النا ااة عنااق .واإل ااافة اىل السياسااة الوطنيااة املتعلقااة بت اال املنااال لعاام  ٢٠١٢واطارهاا
التنفيذي ،اعتُمد ح عام  ٢٠١٧قانون ت ل املنال ،الذي جيري ألوجباق انشااا ايلاس الباكساتاين
لت ل املنال ،وا يئة الباكستانية لت ل املنال ،والصندوق الباكستاين لت ل املنال .وأطلقت احلمومة
"ب ارانمج اكس ااتان األخض اار" ال ااذي س اايعىن ب اار م ااا يزي ااد ع اان ملي ااون ش ااجرة ح البل ااد خ ااالا
وو ااعت أيض اا السياسااة الوطنيااة لألح اراة الااي تت اوخى تنفي اذ خطااإل
الساانوات اخلمااس املقبلااةُ .
تشااجل واسااعة النطاااق ،وخطااإل للحااد ماان ازالااة ال اااات والتشااجي .علااى حفا الطبيعااة ،فضاالا
عن زايدة ال طاا احلرج من  5ح املا ة اىل  9ح املا ة ح السنوات اخلمس عشرة املقبلة.
 -١٠وو ااعت احلموم ااة سياس ااة وطني ااة للص اارح الص ااح  ،وسياس ااة وطني ااة ملي اااه الش اار  ،وآلي ااة
للتنميااة الن يفااة ماان أجاال دعاام التنميااة الشاااملة للجمياا ..وتعماال احلمومااة أيض ا ا علااى تعزيااز احلااق ح
التنمي ااة اعتق ااادا منه ااا ان الزده ااار احلقيقا ا ه ااو الزده ااار ال ااذي يس ااتفيد منا اق اجمي اا ..وميث اال املم اار
القتصادي بني الصني واكستان م هرا من م اهر التعاون الدوو من أجل اعماا احلق ح التنمية.
 -١١واإل ااافة اىل النس اااا واألطف اااا واألش ااخاد وي اإلعاق ااة واألقلي ااات ،ا ُ ااذ ع اادد م اان
التاادابل السياساااتية حلمايااة حقااوق املساانني بينهااا انشاااا املركااز الااوطت الباكسااتاين املعاات الشاايخوخة
ودور املساانني ح ياا .املقاطعااات ،واعتماااد مشااروأل قااانون رعايااة املساانني ح اقلاايم العاصاامة اسااالم
أاد لع ااام  ،٢٠١3وق ااانون املس اانني ح مقاطع ااة خي اارب تو ا اوا لع ااام  ،٢٠١4والن اار ح الق ااانون
الو ع للمسنني ح البنجا لعاام  ،٢٠١3ومشاروأل قاانون رعاياة املسانني ح الساند لعاام ٢٠١4
ح ايااالس اإلقليميااة ات الصاالة .وتقاادم مؤسسااة مسااتحقات الشاايخوخة للمااو فني مناااف .نقديااة
للعم ا اااا املس ا اانني م ا اان خ ا ااالا با ا ارامج تلف ا ااة .وخ ا ااالا الف ا ااةة م ا اان  ١متوز/يولي ا ااق  ٢٠١٦اىل 3١
صرح ما وموعق  ١٧ 9٢١.٧مليون روبية لفا دة  4٠5 4٦٠شخص ا.
آ ار/مار ُ ،٢٠١٧

 -١٢وللم اارة األوىل عل ااى اإلط ااالق ،حب العا اةاح إلق ااوق م ااايري ا وي ااة اجنس ااانية وح ااامل
صاافات اجنسااني .وح أحااد األحمااام ،أوعاازت احملممااة العليااا اىل ا يئااة الوطنيااة لتن ايم البياااانت
اص اادار بطاق ااات هوي ااة وطني ااة وج اوازات س اافر مل ااايري ا وي ااة اجنس ااانية .و ااري مناقش ااة مس ااألة
م ااايري ا ويااة اجنسااانية ح منتاادايت تلفااة بينهااا جنااة ولااس الشاايول اخلاصااة املعنيااة الفئااات
املهمشااة ح ايتماا ،.وجنااة ولااس الشاايول املخصصااة املعنيااة إلقااوق اإلنسااان ،وايل اس ال ااوطت
للرعاية الجتماعية ،وشعبة ادارة العاصمة وتنميتها.

4

GE.17-15289

A/HRC/WG.6/28/PAK/1

 -١3وجيري الن ر حاليا ح مشروأل قانون (تعزيز ومحاياة حقاوق) م اايري ا وياة اجنساانية وحاامل
صا ا ا اافات اجنسا ااني لعا ااام  .٢٠١٧وللم ا اارة األوىل ،خ ا ااصصت ح ا اامومة اقلا اايم خيا اارب تو ا اوا مبل ا ا ا
قاادره  ٢٠٠ملياون روبياة مان ميزانياة  ٢٠١٧/٢٠١٦مان أجال رعاياة م اايري ا وياة اجنساانية .وتتااوىل
املقاطعات األخرد أيضا و  .تدابل عملية حلماية حقوق م ايري ا وية اجنسانية.

اثلثا -توطيد الدميقراطية (التوصيات  ٧٦و ٧٧و)١٢٠
 -١4ح  ١١أاير/مااايو  ،٢٠١3حااد انتقاااا ساالس للساالطة ماان حمومااة منتخبااة دميقراطي اا اىل
أخاارد .وحضاار النتخاااات مئااات املاراقبني الاادوليني ،واعتُااربت انتخاااات حاارة ونزيهااة زادت ماان توطيااد
الدميقراطيااة .وتعزي ازا للثقاف ااة الدميقراطيااة ح البل ااد ،جيااري ادخاااا مزي ااد ماان اإلص ااالحات النتخابيااة كم ااا
جي ااري تعزي ااز جن ااة اكس ااتان النتخابي ااة .وأنش اائت اللجن ااة الربملاني ااة املعني ااة اإلص ااالحات النتخابي ااة ح
متوز/يوليق  .٢٠١4وتن ر اجمعية الوطنية لباكستان حاليا ح حزمة اإلصالحات الي و عتها اللجنة.

ألف -تعزيز جلنة ابكستان االنتخابية
 -١5تع ااززت جن ااة اكس ااتان النتخابي ااة بسلس االة م اان اإلص ااالحات واخلط ااإل .ونا ا التع ااديل
الدستوري الثاين والعشرين علاى صاالحيات اللجناة .وتقاوم اللجناة دخااا اإلصاالحات النتخابياة
الالزمة لتشجي .املرأة على التنافس ح النتخاات العامة .وجنحت اللجنة أيضا ح امان حصاوا
املرأة على حصة قدرها  5ح املا ة من املرشحني على قوا م ي .األحزا السياسية.
 -١٦ومن أجل التوصل اىل عملياة انتخابياة أكثار لاولا إليايف يتساىن جميا .املاواطنني ةارساة
حقهم ح التصويت ،أطلقت جنة اكستان النتخابية عددا من املبادرات بينهاا تثقياف النااخبني
بشااأن اش اراك اجمياا ،.ل ساايما علااى مسااتود القواعااد الشااعبية ،اادح اامان مشاااركة النس ااا
واألشخاد وي اإلعاقة؛ وانشاا أكادميية النتخاات الحتادية؛ ومراجعة التوجيهات املو وعة
ملاو ف القاةاأل ،اماانا لتسااجيل النتاا ج ح الساتمارات مصانفة إلسااب ناوأل اجانس؛ وتو يااف
مزيااد ماان النساااا ح جنااة اكسااتان النتخابيااة؛ واحلااد ماان الفج اوات القا مااة بااني عاادد الناااخبني
وع اادد الناخب ااات م اان خ ااالا  ١٢4جن ااة تثقي ااف انتخابي ااة عل ااى مس ااتود املقاطع ااات ،وتش ااجي.
النساا واألشخاد وي اإلعاقاة والشابا ال املساجلني علاى التساجيل كنااخبني للمارة األوىل؛
وتوعيا ااة ايتمعا ااات احملليا ااة بواجا ااب التصا ااويت؛ والحتفا اااا بيا ااوم الناخا ااب الا ااوطت ح  ٧ك ا اانون
األوا/ديساامرب؛ وعقااد جلسااات توعيااة املسااا ل اجنسااانية واج اراا مسااح ملراكااز الق اةاأل اادح
مان اممانية وصوا األشخاد وي اإلعاقة اليها.

ابء -انتخاابت احلكومات احمللية
 -١٧من أجل تعزيز الدميقراطياة التشااركية ،نُقال مو اوأل احلمام احمللا مان املركاز اىل املقاطعاات
وأُس ااندت مس ااؤولية اج ا اراا النتخ اااات اىل جن ااة النتخ اااات متاش اايا م اا .امل ااادة  ١4٠أل ااف ال ااي
أُدرجاات ح دسااتور اكسااتان ماان خااالا التعااديل الثااامن عشاار لعااام  .٢٠١٠واسااتُمملت مااؤخرا
عملية اجاراا انتخااات احلموماات احمللياة ح يا .املقاطعاات الباكساتانية .وممان ن اام احلوكماة
احمللية فئات واسعة من اجمهور على مستود القاعدة الشعبية.
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رابعا -تعزي ااز مؤسس ااات حق ااوق اإلنس ااان (التوص اايات  ١٦و 4٢و 43و44
و 4٥و 4٦و 4٧و 48و 49و ٥١و ٥٢و)٥٥
 -١8أنشااأت احلمومااة آليااات مؤسسااية شاااملة ماان أجاال اامان تنفيااذ القاوانني والسياسااات،
وا ا اجرااات ملموسة دح تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية.

ألف -وزارة حقوق اإلنسان
 -١9ح تشرين الثاين/نوفمرب ُ ،٢٠١5ح ِوا فرأل حقاوق اإلنساان التااب .لاوزارة القاانون والعادا اىل
وزارة اادح تعماايم مراعاااة حقااوق اإلنسااان ح البلااد .واتاات ااذه الااوزارة صااالحيات واس اعة وأربعااة
مماتااب اقليميااة .وخصا ااا مبلا قاادره  ١ ٠٦4.9١مليااون روبيااة خااالا الفااةة ،٢٠١٦-٢٠١٢
اسا ا ااتخدم منها ا ااا ح ا ا ا ا ن  8٦١.84مليا ا ااون روبيا ا ااة .ولا ا اادد الا ا ااوزارة خا ا ااإل اتصا ا اااا للمسا ا اااعدة
(رقمااق  )١٠99يقاادم املشااورة القانونيااة بشااأن انتهاكااات حقااوق اإلنسااان .وتلقااى هااذا اخلااإل أكثاار
من  ٢5 ٠٠٠اتصااا خاالا السانة املا اية ،بينهاا  ٢ ٦48حالاة أحيلات اىل اإلدارات املعنياة إلثاا
ع اان س اابيل انتص اااح .وتتا اوىل ال ااوزارة أيضا اا ادارة ص ااندوق النس اااا احملروم ااات واحملتجا ازات (لتق اادا
املس اااعدة املالي ااة والقانوني ااة للنس اااا) ،وص ااندوق الدي ااة واألرر والض اامان (لتق اادا املس اااعدة املالي ااة
للماادانني) وصااندوق اإل اثااة ح واااا حقااوق اإلنسااان والصااندوق الاادا ر (جاارد توزياا 5.8 .ماليااني
روبية على  459حية من حااي انتهاكات حقوق اإلنسان ح السنوات الثال األخلة).

ابء -إدارات حقوق االنسان يف املقاطعات
 -٢٠لم اال مقاطع ااة ادارة مس ااتقلة تع ااىن إلق ااوق اإلنس ااان و يفته ااا التنس اايق م اا .مؤسس ااات
القطاااعني العااام واخلاااد وماا .من مااات ايتماا .املاادين ماان أجاال تعزيااز حقااوق اإلنسااان ،و اا.
املعلومااات ،واعااداد تقااارير عاان عمليااات تقص ا احلقااا ق بشااأن الشااماود والدع اااات املتعلقااة
انتهاكات حقوق اإلنسان واجراا عمليات تفتايش وزايرات .وهنااك جاان حلقاوق اإلنساان علاى
مستود األقاليم ميمنها تلق الشماود ورصد حالة حقوق اإلنسان.

جيم -اللجنتان الربملانيتان املعنيتان حبقوق اإلنسان
 -٢١متثاال جنتااا حقااوق اإلنسااان ح ولااس الشاايول واجمعيااة الوطنيااة آليااة مراقبااة للسياسااات
العامااة ،وقااد ُعهااد اليهمااا برصااد حالااة حقااوق اإلنسااان ،وتلق ا الشااماود املتعلقااة انتهاكااات
حق ااوق اإلنس ااان ،واجا اراا التحقيق ااات وتق اادا التوص اايات .وق ااد أدت اللجنت ااان دورا أساسا ايا ح
تيسل اعتماد قوانني تلفة تتعلق إلقوق اإلنسان.

دال -خالاي حقوق اإلنسان يف احملاكم
وزودت ألزيااد ماان املااو فني
 -٢٢ح عااام  ،٢٠١3جاارد تعزيااز وليااة خااالاي حقااوق اإلنسااان ُ
لتااوفل ساابيل انتصاااح س اري .و اال ممل ااف ح القضااااي املتعلقااة انتهاكااات احلقااوق األساس ااية.
واإل افة اىل لك ،أُنشئ جنام منفصال ح خلياة حقاوق اإلنساان التابعاة للمحمماة العلياا مان
أجل التصدي لنتهاكات حقوق الباكستانيني ح اخلارة.
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هاء -اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -٢3أنشاائت جنااة وطنيااة حلقااوق اإلنسااان ألوجااب قااانون صااادر عاان الربملااان ح عااام ،٢٠١٢
وب اادأت اللجن ااة عمله ااا ح أاير/م ااايو  .٢٠١5ور يس ااها ق ااار س ااابق ح الس االطة القض ااا ية العلي ااا،
وتضم تسعة أعضاا ،أي عضو واحد عن كل مقاطعة ،وعضو عن املنااطق القبلياة اخلا اعة لاإلدارة
الحتاديااة ،وعضااو عاان العاصاامة اسااالم أاد ،وعضااو ميثاال األقليااات .ور اايس اللجنااة الوطنيااة املعنيااة
بو  .املرأة عضو ح اللجنة إلمم منصبق .وقد أعطيت اللجنة صاالحيات تتايح اا ا اا اجارااات
تلقا ية ح ي .حالت انتهاكاات حقاوق اإلنساان ح البلاد .وميانح القاانون اللجناة صاالحية اجاراا
التحرايت والتحقيقات فيما يتعلق انتهاك حقوق اإلنسان ح أي ممان ح اكستان.
 -٢4ووفقاا ملبااادا اريااس ،تتمتاا .اللجنااة السااتقاللية املاليااة .وأقاارت احلمومااة منحااة ا ااافية
للجنااة قاادرها  ١٠٠مليااون روبيااة إلنشاااا صااندوق اللجنااة الوطنيااة حلقااوق اإلنساان .وعااالوة علاى
وو ااعت ،اإل ااافة اىل لااك ،قواعااد تقاادا الشااماود اىل
لااك ،أنشاائت أيض ا ا  ١٧١و يفااةُ .
اللجنااة لعااام  ،٢٠١5وه ا تبااني التفصاايل اإلج ارااات املتعلقااة بتقياايم الشااماود والفصاال فيهااا.
وتعمف املقاطعات أيض ا على انشاا جاان اقليمياة حلقاوق اإلنساان .فعلاى سابيل املثااا ،أنشاأت
حمومة السند جنة حلقوق اإلنسان عام .٢٠١3

واو -اللجان الوطنية واإلاليمية املعنية بوضع املرأة
 -٢5ج اارد تعزي ااز اللجن ااة الوطني ااة املعني ااة بو اا .املا ارأة ومنح اات الس ااتقالا امل اااو واإلداري
ألوجااب قااانون اللجنااة الوطنيااة املعنيااة بو اا .املارأة لعااام  .٢٠١٢وتشاامل وليااة اللجنااة اسااتعرار
ا ليااات التش اريعية والسياساااتية واملؤسسااية واإلداريااة املنشااأة حلمايااة حق اوق امل ارأة .وخااالا الساانة
املالية ُ ،٢٠١٧-٢٠١٦خص للجنة مبل قادره  45ملياون روبياة .وأنشاأت مقاطعاات الساند
والبنجااا وخياارب تو اوا جاااانا معنيااة بو اا .امل ارأة .وجيااري الن اار أيض اا ح مشااروأل قااانون جنااة
بلوشستان املعنية بو  .املرأة ،لعام  .٢٠١٧واإل افة اىل لكُ ،شمل فريق وزاري مشةك باني
املقاطع ااات يض اام ال ااوزراا املعني ااني النه ااور املا ارأة ،وأمن اااا اإلدارات املعني ااة النه ااور املا ارأة ح
املقاطعات ،ور يس اللجنة الوطنية املعنياة بو ا .املارأة ،ووزارة حقاوق اإلنساان ،كا جيتما .ويتفاق
على األولوايت الر يسية املتعلقة املساواة بني اجنسني ،ألا يتماشى م .التزاماتنا الدولية.

زاي -اللجنة الوطنية حلقوق األطفال
 -٢٦تعمال اللجناة الوطنياة املعنياة برفااه الطفال وىااوه علاى تنسايق ورصاد وتيسال تنفياذ اتفاقيااة
حق ا ااوق الطف ا اال .وأق ا اارت اجمعي ا ااة الوطني ا ااة مش ا ااروأل ق ا ااانون اللجن ا ااة الوطني ا ااة حلق ا ااوق األطف ا اااا،
لعام  .٢٠١٧وادح اللجنة اىل تعزيز حقوق األطفاا ومحايتها ورصدها.

حاء -تعزيز اللجنة الوطنية لألاليات
 -٢٧ح  ١٦متوز/يوليا ااق  ،٢٠١4نُقحا اات اختصاصا ااات اللجنا ااة الوطنيا ااة لألقليا ااات ا اادح
جعلهااا أكثاار فعاليااة .وتشاامل التاادابل ،ماان بااني أمااور أخاارد ،و اا .السياسااة الوطنيااة للااو م بااني
األداين ،وبيااان املمارسااات التمييزيااة ااد األقليااات ،و اامان مشاااركة األقليااات ح ياا .وااالت
احلياة الوطنية ،ورد امل ا لألقليات ،وصون أماكن العبادة جمي .طوا ف األقليات ومحايتها.
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طاء -اجمللس الوطين حلقوق األشخاص ذوي اإلعااة
 -٢8أنشئ ايلس الوطت حلقوق األشخاد وي اإلعاقة ادح رصاد تنفياذ اتفاقياة حقاوق
األشخاد وي اإلعاقة والقوانني والسياسات املتعلقة إلقوق األشخاد وي اإلعاقة.

ايء -مكاتب أمني املظامل
 -٢9يعمل ممتب أمني امل ا (وفاق حمتسب) منذ عام  ١983إلاتحة النتصااح للناا .
وألم ااني امل ااا مق اار ر يسا ا ح اس ااالم أاد وممات ااب اقليمي ااة ح امل اادن الم ااربد .وألما اني امل ااا
مماتااب أخاارد ح مقاطعااات بنجااا وبلوشسااتان والسااند وخياارب تو اوا .فعلااى س ابيل املث ااا،
تلقا ااى أم ا ااني امل ا ااا ح البنج ا ااا م ا ااا وموع ا ااق  ٢4 ٦3٧ش ا اامود ،فُص ا اال ح  ٢١ 53٠منه ا ااا
ع ااام  .٢٠١٦واملث اال ،فص اال ممت ااب أم ااني امل ااا ح خي اارب تو ا اوا ح  ١ ١99شا امود م اان
أصل  ١ ٦١٧شمود خالا عام  .٢٠١٦ويعمل أيضا على صعيدي الحتاد واملقاطعات أماني
امل ااا املصاارفية ح اكسااتان ،وأمااني م ااا التااأمني الحتااادي ،وأمااني م اا الضاارا ب الحتااادي،
وأمني امل ا الحتادي حلماية املرأة من التحرش ح ممان العمل.
 -3٠وتعماال اللجنااة الوطنيااة لشااؤون الطفاال حتاات اش اراح أمااني امل ااا الحتااادي لباكسااتان
الااذي عااني املفو ااني املعنيااني الطفاال ح ياا .املقاطعااات األرباا .واسااالم أاد ماان أج ال محايااة
احلقااوق األساسااية لألطفاااا وتااوفل البيئااة املؤاتيااة لنمااوهم .ويتمتاا .املفو ااون املعنيااون األطفاااا
بصالحية اإلحاطة التلقا ية إلالة األطفاا.

خامسا -اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان (التوصيتان  ٦٦و)٧3
 -3١بعااد اج اراا مشاااورات موسااعة ماا .ياا .أصااحا املصاالحة ،ألااا ح لااك ايتماا .املاادين،
أطلقاات اكسااتان خطااة العماال الوطنيااة التارقيااة بشااأن حقااوق اإلنسااان ح شاابا /فرباير .٢٠١٦
وتنطوي اخلطة الشاملة على ستة والت موا يعية تتضمن  ١٦نتيجة متوقعة و ٦٠اجراا .وتشمل
ايااالت املوا اايعية السااتة الااي ت طا ياا .األبعاااد املتصاالة إلقااوق اإلنساان مااا يلا  ‘١‘ :السياسااة
العامة ،واإلصالحات القانونية؛ و‘ ‘٢الوصوا اىل العدالة؛ و‘ ‘3تنفيذ األولوايت الر يسية ح واا
حقوق اإلنسان؛ و‘ ‘4تنفيذ املعاهدات الدولية/معاهادات األمام املتحادة؛ و‘ ‘5انشااا املؤسساات
الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها؛ و‘ ‘٦و  .آلية لتنفيذ خطة العمل ورصدها.
 -3٢وتتاوخى خطااة العماال أنشااطة علااى صاعيدي الحتاااد واملقاطعااات ،التعاااون ماا .الااوزارات
الحتادية واإلدارات اإلقليمية .وخصا مبلا  ٧5٠ملياون روبياة لادعم تنفياذ خطاة العمال ،وهاو
يشمل  4٠٠مليون روبية للتثقيف واإلرشاد والتوعية والتصاا ح واا حقوق اإلنسان ،و٢5٠
مليااون روبيااة إلنشاااا معهااد حلقااوق اإلنسااان ،و ١٠٠مليااون روبيااة لصااندوق ا بااات الااذي يقاادم
املساااعدة القانونيااة ايانيااة للفق اراا ااحااي انتهاكااات حقااوق اإلنسااان .وتتااوىل فرقااة عماال وطنيااة
بر سة الوزير الحتادي حلقوق اإلنسان ،تضم ةثلني للوزارات الحتادية واإلدارات اإلقليمية املعنية
الشااؤون القانونيااة/حقوق اإلنسااان ،اإلشاراح علااى تنفيااذ خطااة العماال ورصااده .وسااتؤدي خطااة
العم اال دورا حم ااورايا ح حتدي ااد توجهن ااا السا اةاتيج وأولوايتن ااا األساس ااية ،وت ا اوا م ت اادخالتنا م اا.
التزاماتنا الوطنية والدولية.
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 -33وو ااعت وزارة حقااوق اإلنسااان مشااروأل اطااار سياساااا وطاات لتعزيااز حقااوق اإلنسااان
ومحايتهااا بعااد النتهاااا ماان العمليااة التشاااورية علااى املسااتود الحتااادي واإلقليما  .و ُعماام املشااروأل
على الوزارات/الشُّعب إلجراا املشاورات/تقدا اإلسهامات بشمل ا قبل عر اق علاى ولاس
ال ااوزراا الحت ااادي للموافق ااة علي ااق .وجي ااري أيضا اا ص ااوغ الس اةاتيجيات اإلقليمي ااة املتعلق ااة إلق ااوق
اإلنسان التعاون م .احلمومات ح املقاطعات.

سادسا -تعزيااز التعاااون الاادوي وتنفيااا التزامااات ابكسااتان الدوليااة يف جمااال حقااوق
اإلنسان (التوصيات  ١٧و ١8و ٥٠و ٦٢و ٧٠و)٧٧
 -34صاادقت اكسااتان علااى سااب .معاهاادات دوليااة أساسااية وبروتوك اولني اختياااريني ح واااا
حقااوق اإلنسااان وها تواصاال تنفيااذها .وصاادقت اكسااتان علااى الربوتوكااوا الختيااري لتفاقيااة
حقااوق الطفاال بشااأن اش اةاك األطفاااا ح املنازعااات املساالحة ،ح تشارين الثاااين/نوفمرب .٢٠١٦
وناان نركااز علااى تنفيااذ هااذه الصااموك علااى ياا .املسااتوايت .ولتحقيااق هااذا ا اادح ،أنشااأت
احلمومة خالاي لتنفيذ املعاهدات على صعيدي الحتاد واملقاطعات لإلشراح علاى المتثااا اذه
وو اا .كتي ااب ت اادريس لبن اااا ق اادرات مس ااؤوو احلموم ااة الحتادي ااة وحموم ااات
الص ااموك الدولي ااةُ .
وعقاادت ح ا ا ن أرباا .حلقااات
املقاطعااات يتناااوا اتفاقيااات حق اوق اإلنسااان املصاادق عليهاااُ .
عمل تدريبية.
 -35وتواصل اكستان تقدا تقارير منت ماة اىل هيئاات املعاهادات ات الصالة بشاأن تنفياذ
هااذه التفاقيااات .وح ا ونااة األخاالة ،اسااتُعرر تقرياار اكسااتان الاادوري اخل اامس بشااأن اتفاقيااة
حقوق الطفل (أاير/مايو  ،)٢٠١٦والتقرير الدوري اجام .للتقارير احلادي والعشارين اىل الثالايف
والعش ا ا ارين بش ا ااأن تنفي ا ااذ التفاقي ا ااة الدولي ا ااة للقضا ا اااا عل ا ااى ي ا اا .أش ا ااماا التميي ا ااز العنصا ا ااري
(آ /أ سا ا ااطس  ،) ٢٠١٦والتقا ا ااارير األوليا ا ااة املتعلقا ا ااة اتفاقيا ا ااة مناهضا ا ااة التعا ا ااذيب (نيسا ا ااان/
أبري اال  ،)٢٠١٧والعه ااد ال اادوو اخل اااد احلقا اوق القتص ااادية والجتماعي ااة والثقافي ااة (حزي ااران/
يونيق  )٢٠١٧والعهد الدوو اخلاد احلقوق املدنية والسياسية (متوز/يولياق  .)٢٠١٧واإل اافة
اىل لك ،جرد تشميل جنة إلصاالم القاوانني ،بتوجياق مان ر ايس وزراا اكساتان ،يرأساها وزيار
الق ااانون والع اادا ،وتعق ااد اجتماع ااات منت م ااة م اا .تل ااف أص ااحا املص االحة اادح اص ااالم
واستعرار القوانني السارية وجعل القوانني األخارد متمشاية متشاي ا اتما ا ما .أحماام الدساتور وما.
التزاماتنا الدولية.
 -3٦وعلااى الصااعيد الاادوو ،نواصاال العماال البناااا ماا .آليااات حقااوق اإلنسااان التابعااة لألماام
املتحدة .وتعمل اكستان عن كثب أيضا م .اإلجرااات اخلاصة التابعاة يلاس حقاوق اإلنساان.
وزار اكسا ااتان املق ا اارر اخل ا اااد املع ا اات اس ا ااتقالا القض ا اااة واحمل ا ااامني ح الف ا ااةة م ا اان  ١9اىل ٢9
أاير/مايو  ،٢٠١٢والفريق العامل املعت إلالت الختفاا القسري أو ال الطاوع ح الفاةة مان
 ١٠اىل  ١٢أيلوا/سبتمرب  ،٢٠١٢واملقرر اخلاد املعت بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت
األساسااية ح سااياق ممافحااة اإلرهااا ح الفااةة ماان  ١١اىل  ١3آ ار /مااار  .٢٠١3وزارت
املفو ااة السااامية حلقااوق اإلنسااان اكسااتان أيض اا ح الفااةة ماان  4اىل  8حزيران/يونيااق .٢٠١٢
وكانت هذه الزايرات مفيدة لنا من حييف التعقيبات الي وردتنا وه سد التزامناا بتعزياز حقاوق
اإلنسان ومحايتها .ومتثل هذه الزايرات جزاا من مسااعينا لتعزياز تعاونناا ح وااا حقاوق اإلنساان
GE.17-15289
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م .املفو ية السامية حلقوق اإلنسان .ولقد قرران أيضا أن نوجق دعوات دعاوة اىل كال مان املقارر
اخلاد املعت احلق ح حرية التجم .السلم وتموين اجمعياات ،واملقارر اخلااد املعات احلاق ح
ال ذاا ،لزايرة اكستان ح تواريخ تناسب الطرفني.

سابعا -حقااوق اإلنسااان يف التثقيااف والتاادريب والتوعيااة (التوصاايات  ٦3و٦4
و ٦٥و ٦9و 94و 9٧و)١٥٢
 -3٧يااؤدي التثقيااف والتاادريب والتوعيااة ح واااا حقااوق اإلنسااان دورا هام ا ا ح تعزيااز اح اةام
حقوق اإلنسان ومراعااا .وقد ُخص مبل قدره  ٢5٠مليون روبيق ،وبشمل حصري ،إلنشاا
املعهاد الاوطت حلقاوق اإلنساان .وهاو معهاد يعاىن التادريب والبحايف وبنااا القادرات ويهاادح اىل
بناا قدرات اجهات املساؤولة العاملاة ح وااا محاياة حقاوق اإلنساان ،علاى وجاق اخلصاود ،وح
اإلعماا التدرجي حلقوق اإلنسان بصفة عامة .وهذه املؤسسة قيد اإلنشاا.
 -38وبدأت وزارة حقوق اإلنسان محلة توعية عامة تتناوا التثقيف واإلرشاد ح واا حقاوق
اإلنساان ،ح اطاار خطاة العمال املتعلقاة إلقاوق اإلنساان لعاام  ،٢٠١٦مان خاالا عقاد حلقاات
دراسية ومحالت اعالمية .وح هذا الصدد ،حب ال طالأل األنشطة التالية:
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تن اايم  ٦٠حلق ااة دراس ااية ح جامع ااات تلف ااة خ ااالا الف ااةة ٢٠١٦-٢٠١5
والفةة ٢٠١٧-٢٠١٦؛



عق ااد  ١٢حلقا اة عم اال لبن اااا ق اادرات امل اادعني الع ااامني وم ااو ف احمل اااكم بش ااأن
حقوق املرأة؛



تن اايم محل ااة توعي ااة عام ااة م ااداا ثالث ااة أايم تش اامل ش اابمة اإل اع ااة الباكس ااتانية،
وتلفزيون اكستان ،وحمطة اي ا ح إل كاا الوع بني عامة اجماهل؛



اطااالق محلااة توعيااة عامااة مااداا سااتة أايم علااى وسااا إل اإلعااالم املطبوعااة ماان
خالا نشر اعالانت إلجم نصف صفحة أو رب .صفحة؛



و ا اا .م ا اواد ات ص ا االة بقض ا ااااي حقا ااوق اإلنس ا ااان ك ا ا تس ا ااتخدم ح اإلع ا ااالم
والتثقيف ووسا ل التصاا ،كجزا من برانمج التوعية العامة؛



الحتفاااا بي ااوم الطف اال العااامل ( ٢٠تش ارين الث اااين/نوفمرب) واليااوم ال اادوو حلق ااوق
اإلنسان ( ١٠كانون األوا/ديسمرب) واليوم الدوو للمرأة ( 8آ ار/مار ) بشامل
منت م ب ية توعية عامة اجمهور؛



ادراة التثقيااف ح واااا حقااوق اإلنسااان ح املؤسسااات التدريبيااة لوكااالت انفااا
القانون واجهاز القضا  ،واعتماده تدرجييا ح ي .املؤسسات األكادميية.
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اثمنا -احلقوق االاتصادية واالجتماعية والثقافية
ألف -تنفيااا األهاادامن اإلةاليااة لأللفيااة  -أهاادامن التنميااة املسااتدامة (التوصاايات ٥٧
و ١4٢و ١٦١و)١٦٢
 -39ح  ١9شا اابا /فرباير  ، ٢٠١٦أصا اابحت اكسا ااتان أوا بلا ااد ح العا ااا تصا اادر عيتا ااق
الوطنية اإل األ قرارا اعتماد خطة عام  ٢٠3٠خطة تنمياة وطنياة ،ماا يعماس الادعم السياسا
الواساا .ااا .وتتماش ااى ركااا ز رعي ااة ع ااام  ٢٠٢5ماا .أه ااداح التنمي ااة املسااتدامة .وأنش اائت أمان اة
أهااداح التنميااة املسااتدامة ح اجمعيااة الوطنيااة كمااا أنشاائت فرقااة عماال برملانيااة ألهااداح التنميااة
املستدامة تعىن بضمان ادراة هذه األهداح ح السياسات والقوانني.

ابء -احلا ا ا ااق يف التعلا ا ا اايم (التوصا ا ا اايات  3٦و ٦8و ٧٢و 83و 88و ١3١و١3٥
و ١4٠و ١4١و ١4٢و ١43و ١44و ١4٥و ١4٦و ١4٧و١48
و ١49و ١٥٠و)١٥3
 -4٠ت اان امل ااادة -٢5أل ااف م اان الدس ااتور عل ااى أن ت ااوفل التعل اايم اي اااين واإللزاما ا جمي اا.
األطف اااا ال ااذين ت ا اةاوم أعما ااارهم ب ااني اخلامس ااة والسادس ااة عشا اارة ه ااو ح ااق أساس ا ا  .وسا اانت
حموم ااات املقاطع ااات تشا اريعات لض اامان تنفي ااذ امل ااادة -٢5أل ااف .واكس ااتان ملتزم ااة بتحقي ااق
أهااداح التنميااة املسااتدامة املتعلقااة التعلاايم ،وملتزمااة أيض اا بضاامان اسااتيفاا شاار اكماااا ياا.
الفتيات والفتيان للتعليم البتدا والثاانوي ايااين واجياد إللاوا عاام  .٢٠3٠وأطلقات احلموماة
الحتادية وحمومات املقاطعات عددا كبلا من املبادرات:
أع ا ادت وزارة التعل اايم الحت ااادي والت اادريب امله اات خط ااة العم اال الوطني ااة عقا ااب

مش اااورات موس ااعة م اا .ادارات التعل اايم ح املقاطعات/املن اااطق ،وبفض اال التع اااون
التقت م .اليونسمو واليونيسيف؛
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تزيااد ميزانيااة التعلاايم ح اكسااتان بنساابة  ١٧.5ح املا ااة ح املتوسااإل ساانوايا منااذ
عام  .٢٠١٠وقد تضاعفت هاذه امليزانياة ا ارتفعات مان  3,5بالياني دولر ح
الف ا ا ا ااةة  ٢٠١١-٢٠١٠اىل  ٧.5بالي ا ا ا ااني دولر ح الف ا ا ا ااةة .٢٠١٧-٢٠١٦
وخصصاات املقاطعااات ماان  ١٧ح املا ااة اىل  ٢4ح املا ااة ماان ميزانيااااا للتعلاايم
ح الفةة ٢٠١٧-٢٠١٦؛



فتحاات ماادار التعلاايم األساس ا ح ايتمعااات احملليااة واللجنااة الوطنيااة للتنميااة
البشرية حواو  ٢٠ألف مدرسة فرعية لتوفل التعليم ح املناطق النا ية والاوعرة ح
اكستان؛



يهاادح ب ارانمج "وساايلة التعلاايم" اىل تشااجي .األساار املسااتفيدة ماان ب ارانمج بن اال
لاادعم الاادخل والااي لااديها أطفاااا اامن الفئااة العمريااة ماان  5اىل  ١٢ساانة ،علااى
ارسا اااا أطفا ا ااا ا اال امللتحقا ااني املا اادار اىل ما اادار التعلا اايم البتا اادا مقابا اال
حتويالت نقدية .ويشمل لاك حتويال مبلا قادره  ٢5٠روبياة عان كال شاهر تادف.
فص االيا ( ٧5٠روبي ااة ع اان ك اال طف اال) جمي اا .أطف اااا األس اارة املس ااتفيدة م اان الفئ ااة
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العمريااة  5اىل  ١٢عام اا مقاباال المتثاااا ملسااؤولياام املشااةكة املتعلق اة التماادر
وبض اامان نسا اابة حض ااور ل تقا اال ع اان  ٧٠ح املا ا ااة ك اال فصا اال .وح ا ا ا ن ،حب
تسااجيل مااا يزيااد عاان  ١,3مليااون طفاال ودفاا .مااا وموعااق  ٢,9بليااون روبيااة كمانح
ح اطار برانمج وسيلة التعليم؛


تدير مؤسسة بنجا التعليمية شبمة من  ٦ 5٠٠مدرسة شريمة ون ام قسا م
وانية لتقدا املنح الدراسية للطال ح املدار اخلاصة؛



خا ااالا السا اانة املاليا ااة  ٢٠١4-٢٠١3وزأل ب ا ارانمج اصا ااالم قطا اااأل التعل ا اايم ح
البنجااا منح اا قيمتهااا  ١.5بليااون روبيااة علااى  4١١ ٠٠٠فتاااة ح  ١٦اقليم اا
من مقاطعة البنجا ؛



ح الس ا ا اانة املالي ا ا ااة  ،٢٠١٦-٢٠١5وزأل اقل ا ا اايم خي ا ا اارب تو ا ا اوا مب ا ا ااال مالي ا ا ااة
على  4٦5 ٠٠٠طالبة .ووزعت كتب مدرسية قيمتها  ٢.٠5بليون روبياة وااانا
علااى  5 4١5 ٦٦٢طالبا ا .وحصاالت طالبااات ح مقاااطعي تور ااار وكوهيساتان
علااى ثالثااة آلح منحااة دراسااية .وحصاال  ١ ٢٢٦طالبا ا ح املاارحلتني املتوسااطة
والثانوية على منح مؤسسة ستوري دا تو وا؛



ش اايدت مقاطع ااة الس ااند  3 5٠٠قاع ااة دراس ااية ووف اارت حا اواو  5 ٠٠٠مرف ااق
كاناات منعدمااة ح ماادار تلفااة .ووزعاات حمومااة السااند أيض اا  ٧,5ماليااني
كتااا مدرسا للصاافوح األوا اىل الثاااين عشاار وقاادمت منحاا ل ا 4٢٠ ٠٠٠
فتا ا اااة بعا ا ااد أن رفعا ا اات مبل ا ا ا املنحا ا ااة ما ا اان  ١ ٠٠٠روبيا ا ااة اىل  ٢ 5٠٠روبيا ا ااة
ومن  ٢ 4٠٠اىل  3 5٠٠روبية النسبة للفتيات؛



أعادت ادارة التعليم ح بلوشستان تشييد مرافق تعليمية وأ افت املرافق الناقصة
ح املدار القا مة بدلا من الةكيز فقإل على بناا مدار جديدة؛



يراجا اا .ايلا ااس الا ااوطت للمنا اااهج الدراسا ااية الا ااي و ا ااعت عا ااام  ٢٠٠٦ويق ا اوم
بتحااديثها ماان خااالا ادراة موا ااي .شاااملة ح املناااهج منهااا التسااامح وحقااوق
اإلنس ااان والةبي ااة املدني ااة والدميقراطي ااة وم ااا اىل ل ااك .وق ااد أدخلا ات املقاطع ااات
تعديالت على املنااهج الاواردة ح كتبهاا املدرساية .فعلاى سابيل املثااا ،تُساتعرر
املناهج الدراسية ح البنجا وتنقح تلقا يا ا وبشامل منهجا بتضامينها التثقياف
ح واا حقوق اإلنسان.

جيم -احلق يف السك الاللق (التوصية )١٦3
 -4١ما فتئت اكستان تواجق نقصا ح عدد الوحدات السمنية بسبب تنام عدد ساما ا.
وكخط ااوة أولي ااةُ ،ح اادد ه اادح ملؤسس ااة متوي اال بن اااا املس اااكن ولس االطات اإلس اامان الحتادي ااة وح
املقاطعا ااات يتمث ا اال ح بن ا اااا ش ا ااقق ات أس ا ااعار معقول ا ااة لفا ا اادة الفئ ا ااات ات ال ا اادخل احمل ا اادود
واملتوسااإل .وح ا ا ن ،باادأت ساالطات اإلساامان اإلقليميااة بتنفيااذ  ١8مشااروع ا لبناااا 4 4٧٦
وحدة سمنية ح أرب .مدن ر يسية ،ه كراتش ولهور واسالم أاد وبيشاور.
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 -4٢وأطلق اات حموم ااة البنج ااا با ارانمج أش ااياان اإلس ااماين ال ااذي ي ااوفر املس اااكن للفق ا اراا،
واألراماال ،والعماااا ،وامل ازارعني ،بسااعر ماانخف  .كوخصصاات حمومااة بلوشسااتان قطع ااة أرر
ملخطإل اسماين خاد الطا فة املسايحية .والعمال جاار ح مشااري .شاقق انسااا وشاقق األباراة
العاليااة ،ومشاااري .اإلساامان ح جااالوزاي ،ومااولزاي ،وجلمااا ،وهافيليااان ،ا ااافة اىل انشاااا ماادن
ىو جيااة ح أقاااليم تلفااة ماان خياارب تو اوا لتااوفل مساااكن اسااعار معقول اة للم اواطنني .و تباادأ
حمومة السند مشاري .اإلسمان اخلاصة ا فحسب ،بل أعدت أيض ا قوا م اجمعيات التعاونية
املسااجلة .وكااان ماان املمماان ان تمااون اإلجنااازات أكاارب بمثاال لااول الفيضاااانت ا ا لااة الااي دماارت
نو  ٢٠مليون منزا عام .٢٠١٠

دال -احلق يف العمل (التوصيات  ٥8و ٧4و 88و ١٢8و ١٢9و)١٦3
 -43ان احلمومااة ملتزمااة بضاامان العمالااة الماملااة واملنتج ااة ب يااة تعزيااز فاارد العماال الال ااق
وتنمية املوارد البشرية .وح هذا اإلطار:
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خصص ا اات احلموم ا ااة مب ا ااال كافي ا ااة ،ح اط ا ااار ب ا ا ارانمج تنمي ا ااة القط ا اااأل الع ا ااام،
للمقاطعا ا ااات وألقا ا اال املنا ا اااطق ى ا ا اوا ما ا اان أجا ا اال زايدة وتا ا االة التنميا ا ااة والتقا ا اادم.
واملخصصااات احلالي اة البال ااة ألااف بلي ااون روبيااة ح اطااار ب ارانمج تنميااة القط ااأل
العام ،ه األعلى على اإلطالق ح اتريخ البلد ،ومن شأ ا أن تاؤدي اىل زايدة
ح فرد العمل؛



ح اطار املمر القتصادي بني الصاني واكساتان ،جياري تطاوير منااطق اقتصاادية
خاصاة وماادن اقتصاادية جدياادة ،مااا ياؤدي اىل تااوفل سابل العايش وفاارد تن اايم
املشاري .لشعب اكستان؛



قادمت مصاارح متويال املشااري .الصا لة واملتوساطة احلجام قرو اا بل ات قيمتهاا
 59 93٦ ٠9٢ ٢٢8ملي ااون روبي ااة تُس اادد اقس ااا مر ااة .ونتيج ااة ل ااذلك،
استفاد  3 ٢3١ ٠٢٢شخص ا من هذه القرور؛



ح اطااار ط ااإل روز ااار ال ااذي أطلق ااق الاار يس ،ق اادم مص اارح اكس ااتان ال ااوطت
مبل ا متوسط ا يقدر إلواو  ١٠٠ ٠٠٠روبية للعاطلني عان العمال والفقاراا ملادة
مخس سنوات؛



يو ف الاربانمج الاوطت للتادريب الاداخل شابااا متعلماني ح مؤسساات القطااأل
العااام مقاباال أجاار .وخااالا الساانوات الااثال املا ااية ،عاارر الااربانمج تاادريبات
داخلية على أكثر من  85 ٠٠٠شا ؛



خصصت احلمومة مبل ا قادره مخساة بالياني روبياة خاالا الفاةة ٢٠١4-٢٠١3
ح اطااار طااإل القاارور التجاريااة الااذي أطلقااق ر اايس الااوزراا والااذي يركااز علااى
مسااعدة من ما املشاااري .الشاابا الاذين تاةاوم أعمااارهم بااني  ٢١و 45ساانة ح
ووزأل  8 ٦٦١قر ا قيمتها  8.٢4باليني روبية ح اطار هاذا
بدا أعماا جديدةُ .
وخص  5٠ح املا ة من القرور للنساا على وجق التحديد؛
الربانمجُ .
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ميث اال ط ااإل ر اايس ال ااوزراا مل اانح ق اارور م اان دون فا اادة ش اامالا م اان أش ااماا
تسهيالت التمويل البال الصا ر .ويبلا متوساإل حجام القارر  ٢١ 99٦روبياة
ووزأل ما وموعق  5,٠4ماليني روبية؛
ُ

ح اطااار ب ارانمج ر اايس الااوزراا لتنميااة مهااارات الشاابا  ،تلقااى  5٠ ٠٠٠شااخ
ح ا ا ن التاادريب ،و ضاا .دفعااة أخاارد مؤلفااة ماان  ٢5 ٠٠٠شااخ للتاادريب
حاليا؛
يهدح طإل تسديد الرسوم اىل توفل التمويل عن طرياق دفا .رساوم التعلايم اىل
اجامعات مباشرة ،وهو طإل استفاد منق  ١5٠ ٠٠٠طالب تقريب ا.

هاء -عمالة إسار الدي (التوصية )٦٠
 -44ان اكس ااتان ملتزم ااة التزاما اا ك ااامالا ل اااا أي ش اامل م اان أش ااماا عمال ااة اس ااار ال اادين
أو الاارق .وقااد صاادقنا علااى اتفاااقيي من مااة العماال الدوليااة رقاام  ٢9ورقاام  ،١٠5وح اران عمالااة
اسااار الاادين بفضاال قااانون قااوي جاادا هااو قااانون (ال اااا) ن اام عمالااة اسااار الاادين لعااام .١99٢
وينشاائ القااانون أيضاا "ن ااام جااان الرقابااة ح األقاااليم" لتعزيااز انفااا القاوانني علااى الصااعيد الااوطت
من خالا رصد وحتدياد حاالت عمالاة اساار الادين .وسانت يا .املقاطعاات قوانينهاا للتصادي
خلطر عمالة اسار الدين وها اري عملياات تفتايش منت ماة .وأجريات ،علاى سابيل املثااا9 ٠٠٠ ،
وحرر  85٠حمضرا أوليا ح اطار قضااي تنطوي على عمالة أطفاا ح
عملية تفتيش عام ُ ٢٠١٦
مقاطعة البنجا لوحدها.
 -45وو عت وزارة الباكستانيني امل ةباني وتنمياة املاوارد البشارية اطاارا وطنيا ا للتصادي لعمالاة
األطفاا وعمالة اسار الدين يتضمن اجرااات تتعلق بتحسني التشريعات واإلنفا  .وتعمل الوزارة
أيضا ا علااى و اا‘ .اطااار حلمايااة العمالااة‘ يشاامل خطااة عماال حمااددة زمنيا ا ت ط ا سابعة وااالت.
وساايدعم املمتااب القطااري ملن مااة العماال الدوليااة الااوزارة وادارة العماال اإلقليميااة ح اطااالق "محلااة
اعالمية" بشأن مثانية معايل عمل أساسية بينها عمالة األطفاا وعمالة اسار الدين.

واو -احلق يف الصحة (التوصيات  ٦8و 9٢و ١3١و ١3٦و ١3٧و ١38و١39
و ١٦١و)١٦٢
 -4٦ان احلمومة ملتزمة التزام ا اتما ا بتقادا خادمات صاحية أفضال ملواطنيهاا .وقاد خصصات
املقاطع ااات ج ا ازاا كب ا الا م اان موارده ااا لتحسا ااني قط اااأل الصا ااحة م اا .الةكي ااز بوجا ااق خ اااد علا ااى
النساا واألطفاا.
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ا ا اادح الرعي ا ااة الوطني ا ااة الص ا ااحية للف ا ااةة  ٢٠٢5-٢٠١٦اىل حتقي ا ااق الت طي ا ااة
الص ااحية الش اااملة للجمي اا .ح اكس ااتان ،وزايدة المف ااااة ح التموي اال الص ااح
ألااا يضاامن التشااارك ح مواجهااة املخاااطر وح تماااليف الرعايااة الصااحية بشاامل
منصف بني السمان؛



يركز الاربانمج الصاح الاوطت لار يس الاوزراا علاى السامان الاذين يعيشاون حتات
خإل الفقر (دولران ح اليوم) .وسيستفيد حواو  ١٠٠مليون شاخ مان هاذا
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ال ااربانمج .وب اادأت خ اادمات ال ااربانمج ح  ١5اقليما ا ا حي اايف يس ااتفيد منه ااا 3.١
ماليني أسرة تقريب ا؛


يه اادح تن اايم األس اارة والرعاي ااة الص ااحية األولي ااة ،وال ااربانمج املوس اا .للتحص ااني،
وب ارانمج ممافحااة املااالراي ،وب ارانمج ممافحااة الساال ،وب ارانمج ممافح اة فاالو
نق املناعة البشرية/اإليدز ،وبرانمج صحة األم والطفل ،وبرانمج تعميم ا اافة
اليا ااود اىل امللا ااح ،وب ا ارانمج ر ا اايس الا ااوزراا لتقا اااا وممافحا ااة التها ااا المبا ااد ح
اكستان اىل حتسني املؤشرات الصحية؛



أطلقاات احلمومااة برانو ا ا لتحسااني اخلاادمات الصااحية لألمهااات واملواليااد يشاامل
ياا .الش ارا ح ،ل ساايما الفق اراا والفئااات احملرومااة علااى ياا .مسااتوايت ن ااام
تقاادا الرعايااة الصااحية .وااادح هااذه املبااادرة اىل حتسااني اممانيااة احلصااوا علاى
خا اادمات عاليا ااة اجا ااودة ح وا اااا صا ااحة األم والطفا اال وعلا ااى خا اادمات تن ا اايم
األس اارة ،وق ااد دح اات بت اادريب  ١٠ ٠٠٠قابل ااة ح ايتمع ااات احمللي ااة ،ووف اارت
امل ا اوارد الالزما ااة للرعايا ااة التوليدي ااة ورعايا ااة حا ااديث ال ااولدة ح احلا ااالت الطار ا ااة
ح  ٢٧5مستشاافى/مرفقا صااحيا ،وأاتحاات املاوارد الالزمااة للخاادمات األساسااية
ح واا الرعاية التوليدية ورعاية حديث الولدة ح  55٠مرفقا صحيا وخدمات
تن اايم األساارة ح ياا .املراكااز الصااحية .وقُل ا معاادا وفيااات الر اا ،.ومعاادا
وفيات األطفاا دون سن اخلامسة بنسبة  ١٠ح املا ة ،أي من  ٧4و 9٢لمال
ألف مولود اىل  ٦٦و 8١ح األلف على التواو؛



أدوا اات حموما ااة خيا اارب تو ا اوا مشا اااري .وب ا ارامج تلفا ااة ح مشا ااروأل الص ا احة
املتمام ا اال .وي ط ا ا ا ب ا ا ارانمج "بطاقا ا ااة صا ا ااحة كا ا ااا انصا ا اااح" ،بتملفا ا ااة ا اليا ا ااة
قاادرها  5 3٦٢.٢مليااون روبيااة 5٠ ،ح املا ااة ماان ساامان خياارب تو اوا ،ألاا ح
لك  ١,8مليون أسرة معيشية؛



تعمل مراكز رعاية األسرة وخدمات الصحة اإلجنابياة مان الفئاة ألاف علاى تقادا
وتعزيز خادمات تن ايم األسارة ح املنااطق احلضارية والريفياة ح الساند والبنجاا .
وو عت حمومة السند خطة تنفيذية حمددة التماليف وخصصت مبل ا ا اافي ا
قدره  89٠مليون روبية لتسري .أنشطة تن يم األسرة ح عشرة أقاليم.



ُو عت سياسة تسعل األدوية لضمان توفل أدوية ات جودة واسعار معقولة.

زاي -احلق يف الغااء (التوصيات  ١٢9و ١3٠و)١٦١
 -4٧تبااذا اكسااتان جهااودا متضااافرة لضاامان األماان ال ااذا ماان خااالا عاادد ماان املبااادرات
السياسا اااتية ،بينها ااا انشا اااا وزارة األما اان ال ا ااذا الا ااوطت والبحا ااو  ،واعتما اااد شا اابمات األما ااان
الجتماع وبرامج احلد من الفقار ،وتاوفل اإلعااانت الزراعياة ،وانشااا ايلاس الباكساتاين للزراعاة
والبح ااو لتحقي ااق اإلنت اااة املس ااتدام ح الزراع ااة م اان أج اال األم اان ال ااذا  .وأنش ااأت احلموم ااة
الحتاديااة أيضاا اللجنااة الوطنيااة لألماان ال ااذا بر سااة ر اايس الااوزراا ،وها خطااوة اىل األمااام نااو
و  .سياسة وطنية لستدامة األمن ال ذا والتنمية الزراعية ح األجل الطويل.
GE.17-15289
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 -48وانضاامت اكسااتان اىل املب ااادرة العامليااة لتحسااني مس ااتود الت ذيااة ح ع ااام  ،٢٠١3مث
أنشااأت أمانااة وطنيااة لتحسااني مسااتود الت ذيااة ح شااعبة التخطاايإل والتنميااة .وأنشااأت حمومااات
يا .املقاطعاات أيضا ا أماناة لتحسااني مساتود الت ذيااة ح ادارات التخطايإل والتنميااة التابعاة لماال
مقاطعااة .وتعمااف وزارة األماان ال ااذا الااوطت والبحااو حالياا علااى و اا .بارانمج للقضااا التااام
على اجوأل التعاون م .برانمج األ ذية العامل مان أجال حتساني حالاة األمان ال اذا ح األقااليم
املس ااتهدفة م اان اكس ااتان .وح ع ااام ُ ،٢٠١5و ااعت وأُق اارت اس اةاتيجية وطني ااة لت ذي ااة الر اا.
وص ار األطفاا بدعم من اليونيسيف.
 -49وو ااعت ياا .املقاطعااات اس اةاتيجيات ت ذويااة متعااددة القطاعااات .وح اطااار طااإل
البنجا لدعم ال ذاا ،تقدم حمومة البنجا مبل ا قدره  ١ ٠٠٠روبية لمال أسارة معيشاية مان
األسر املستحقة لتممينها من تلبية احتياجااا ال ذا ية .وح ا ن ،استفاد مليون فقل مان هاذه
املساااعدة .وح خياارب تو اوا ،يُنفااذ ب ارانمج اإلصااالحات الصااحية املتمامل اة الااذي متثاال الت ذيااة
عنصره الراب .بتملفة قدرها ٢٠مليون روبية من أصل  ١4.١١بليون روبية .وح بلوشستانُ ،شرأل
ح تنفيااذ ب ارانمج ت ذيااة األم والطفاال ح ساابعة أقاااليم .وح السااند ،أُطلااق "ب ارانمج دعاام الت ذيااة"
ومشروأل "الزراعة املراعية للت ذية" ح ثالثة أقاليم بتملفة قدرها  58٢,٠٠مليون روبية.

حاء -الضاامان االجتم اااعخ والتخفيااف ما ا وطااأة الفق اار (التوص اايات  3٦و ٧4و8٧
و ١٢9و ١3٠و ١3١و ١3٢و ١33و ١3٥و ١٦٠و)١٦4
 -5٠ان احلمومة ملتزماة متاماا استئصااا الفقار ،ادراكاا منهاا أناق ل ميمان لإلنساان أن يتمتا.
إلقوقق من دون تلبياة احتياجاتاق .وتتاألف ورقاة اكساتان الساةاتيجية للحاد مان الفقار مان تسا.
ركا ز ادح اىل احلد من الفقر .وح هذا السياق:
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يضااطل .صااندوق اكسااتان للتخفيااف ماان وطااأة الفقاار باادور املن مااة الر يسااية الااي
تنف ااذ الا اربامج م اان خ ااالا  ١34من م ااة شا اريمة .وه ااو ي اادعم ال ااربانمج احلما اوم
للحماية الجتماعية من خالا اتباأل ج يتيح ألفقر األسر املعيشاية الاتخل مان
الفق اار ح أكث اار م اان  ١ ٦٠٠ول ااس بل اادي ح البل ااد .وب ااني ع ااام  ٢٠٠٠وآ ار/
مار  ،٢٠١٧وزأل الصندوق مبل ا قدره  ١84,94بليون روبية ح  ١3٠اقليم ا؛



يضطل .برانمج اثردياب لادعم األرايح ألهاام علاى الصاعيد الاوطت وح مقااطعي
البنج ااا والس ااند ا اادح اىل التخفي ااف م اان ح اادة الفق اار م اان خ ااالا تس ااخل
امم اااانت الس اامان ااذا ال اارر وتنفي ااذ أنش ااطة اىا ي ااة ح  5٦اقليم ا ا ا داخ اال
وخص مبل قدره  ١3 ١3٧ 99٠مليون روبية خالا الفاةة مان
املقاطعاتُ .
متوز/يولي ا ااق  ٢٠١٦اىل ك ا ااانون األوا/ديس ا اامرب ُ ٢٠١٦وزأل عل ا ااى 9٢١ 558
مقة ا نشط ا؛



ح اطا ااار ط ا ااإل ت ا ااوفل اج ا ارارات ال ا ااذي أطلق ا ااق ال ا ااوزير األوا ح البنج ا ااا  ،حب
تا ااوفل  ١٠ ٠٠٠ج ا ارار وقُا اادمت اعا اااانت قا اادرها  ٢٠٠ ٠٠٠روبيا ااة مل ا ازارعني
ومزارعات خالا السنوات األرب .املا ية .وأطلقت حمومة السند أيضا ا بارانمج
بن ل للجرارات لفا دة املزارعني؛
GE.17-15289

A/HRC/WG.6/28/PAK/1



ي ااؤدي ن ااام الزك اااة دورا هام ا اا ح التخفي ااف م اان ح اادة الفق اار ،وه ااو يُس ااتخدم
ملساعدة احملتاجني واملعوزين والفقراا واأليتام واألرامل واألشخاد وي اإلعاقة.
وقا ااد ُوزأل مبل ا ا قا اادره  ٧ 5٧٠.9١٠مليا ااون روبيا ااة علا ااى املقاطعا ااات واملن ا ااطق
اإلدارية األخرد ح السنة املالية ٢٠١٧؛



يقاادم بياات املاااا الباكسااتاين مسااادات كباالة اادح تااوفل الضاامان الجتماااع
واحلد من الفقر .وخاالا الفاةة مان متوز/يولياق  ٢٠١٦اىل آ ار/ماار ،٢٠١٧
وزأل بي ا اات امل ا اااا الباكس ا ااتاين مبل ا ا اا ق ا اادره  ٢ ١83ملي ا ااون روبي ا ااة م ا اان خ ا ااالا
مشاريعق/و ططاتق األساسية؛



ميثاال ب ارانمج دعاام األطف اااا أوا ب ارانمج للتحوياال النق اادي املشاارو وه ااو يق اادم
ح اوافز نقديااة اىل األساار املعنيااة ماان أجاال ارساااا أبنا هااا الااذين تااةاوم أعم اارهم
بني  5و ١٦سنة اىل املدار البتدا ية وي ط  ١3اقليم ا ح ي .أنااا البلاد.
وخااالا الفااةة ماان متوز/يولي ااق اىل آ ار/مااار  ،٢٠١٧وزأل الااربانمج مبل ا ٢9
مليون روبية؛



يتص اادد ب ا ارانمج بن اال ل اادعم ال اادخل لفق اار امل ا ارأة ح املن اااطق النا ي ا اة .ويعم اال
الااربانمج علااى التخفيااف ماان حاادة الصاادمات الااي تتعاارر ااا الفئااات الضااعيفة
ويعيد توزي .األمواا من خالا حتويالت نقدية اىل نساا األسر املعيشية الفقلة.
ويبل ا ا عا اادد املسا ااتفيدين حالي ا ا ا  5,4٢ماليا ااني شا ااخ  .وزيا اادت صصا ااات
ال ااربانمج م اان امليزاني ااة م اان  ٧٠بلي ااون روبي ااة ح الس اانة املالي ااة ٢٠١3-٢٠١٢
اىل  ١١5بليا ااون روبيا ااة خا ااالا السا اانة املاليا ااة  .٢٠١٧-٢٠١٦وزيا اادت أيض ا اا
املنح ااة الفص االية م اان  3 ٠٠٠روبي ااة لألس اارة ح الس اانة املالي ااة ٢٠١4-٢٠١3
اىل  4 834روبية لألسرة ح السنة املالية .٢٠١٧-٢٠١٦

طاء -اإلدارة الرشيدة (التوصية )١٠9
 -5١ان احلمومة ملتزمة التزاما اتما بتاوخ اإلدارة الرشايدة والقضااا علاى الفسااد ح ايتما..
وميثل ممتب احملاسبة الوطت الوكالة الباكستانية الر يسية ملمافحة الفساد وهو وا ا اا تلاف
التاادابل الراميااة اىل القضاااا علااى الفساااد ح القطاااأل العااام وتس اري .حماساابة املتااورطني ح الفساااد.
واعتمد املمتب اسةاتيجية من ثالثة حماور ها التوعياة والوقاياة واإلنفاا  .وأُطلقات محلاة اعالمياة
لنشر رسالة عامة ه " :قل ل للفساد" على نطاق واس .ح صفوح اجماهل .وخالا السنوات
الثال املا ية ،رف .املمتب أكثر من  ١5٠قضية فساد د أشخاد فاسدين ح احملاكم ات
الصلة التابعة للممتب ومتمن مان اساةداد  45بلياون روبياة .وح الوقات الاراهن ،يساجل املمتاب
نسبة ادانة تبل  ٧٦ح املا ة.
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اتسعا -احلقوق املدنية والسياسية
ألف -احلق يف حرية الرأي والتعبري (التوصيتان  ٢٧و)٢9
 -5٢ي هر التزام احلمومة القوي بتعزيز ومحاياة احلاق ح حرياة التعبال والارأي مان خاالا وجاود
أكثار مان  ١٠٠قنااة اعالمياة ومئاات الصاحف الااي تتمتا .احلرياة الماملاة .وتلقا هاذه القناوات
والصااحف الضااوا علااى القضااااي السياسااية والجتماعيااة وتلااك املتعلقااة إلقااوق اإلنسااان ،وتقااود
النقاش الوطت حوا القضااي ات األدية العامة ،وه تنتقد احلمومة وسياسااا.
 -53وح آ /أ ساطس  ،٢٠١٦اعتماد الربملاان قاانون ممافحااة اجرمياة اإللمةونياة ب ياة مناا.
ج ا ارا م الفض اااا اإللم ااةوين ومحاي ااة حق ااوق امل ا اواطنني ح حري ااة التعب ا ال وال ا ارأي .وص ااا ت يا اا.
املقاطعات قوانينها اخلاصة احلق ح احلصوا على املعلومات .وبذلت وزارة تمنولوجيا املعلوماات
والتصااالت جهااودا متضااافرة ماان أجاال ااتحااة اممانيااة وصااوا الساامان اىل اإلنةناات ،ل ساايما
ساامان املناااطق الريفيااة .وزاد عاادد املشااةكني ح خاادمات النطاااق العاري ح اكسااتان مان ثالثااة
ماليني عام  ٢٠١4اىل  4٢مليوانا عام .٢٠١٧

ابء -حرية الدي أو املعتقد (التوصيات  ٢٧و ١١٢و ١٢٥و ١٢٦و)١٥٥
 -54يمفاال دس ااتور اكسااتان والق اوانني األخ اارد حريااة ال اادين واملعتق ااد .واكااد احلم اام ال ااذي
أصدرتق احملممة العليا ح حزيران/يونيق  ٢٠١4من جديد أن كل مواطن ح البلاد حار ح ايااهرة
بدينااق .وح هااذا الصاادد ،حمماات حماااكم ممافحااة اإلرهااا علااى كثاال ماان الضااالعني ح ج ارا م
د األقليات الدينية.
 -55وتضمن ا يئة الباكساتانية لتن ايم وساا إل اإلعاالم اإللمةونياة أل ينطاوي أو يشاج .أي
ب ارانمج أو اع ااالن عل ااى متيي ااز أو تط اارح دي اات .وتتخ ااذ احلموم ااة س ااعي ا منه ااا اىل اامان احا اةام
األداين واحلفاااع علااى الااو م ح ايتماا ،.اجارااات جااادة ملمافحااة خطااا المراهيااة الااذي ميماان
أن يفض اىل ادعااات تتعلق التجديف والتمييز الديت .فعلى سبيل املثااا ،ميثال ن اام الصاوت
ح البنجا (القانون التن يم لعام  )٢٠١5مبادرة جديادة جياري تنفياذها بنجاام للقضااا علاى
استخدام ممربات الصوت أل رار التحري  .وين قانون جنة املراقباة ح البنجاا الصاادر ح
عام  ٢٠١٦على انشاا جان مراقبة على مساتوي املقاطعاات واألقااليم مملفاة اإلباالغ عان أي
نش ااا حتريض ا ا اال مشا ااروأل جي ااري أو يُعتا اازم تنفي ااذه؛ وح خيا اارب تو ا اواُ ،وجها اات تعليم ا اات
للمفو ني ولتشميالت الشرطة بعدم التسامح مطلقا م .خطا المراهية وموادها .وقدم ١٢٦
حمضرا أولي ا وألق القاب علاى  ١4٧شخصا ا مناذ  ١5كاانون األوا/ديسامرب  .٢٠١4وا ُ اذت
اجرااات صارمة ح مناطق تلفة من بلوشستان والسند؛
 -5٦و ااري صاايانة وحف ا األماااكن الدينيااة واأل اارحة واملعابااد والمنااا س ،ومااا اىل لااك علااى
نفق ااة احلموم ااة .وع ااززت احلموم ااة اج ارااات األم اان ح ااوا أم اااكن العب ااادة جمي اا .الطوا ااف تص اادايا
للتهديدات اإلرهابية .فعلى سبيل املثاا ،تعمف شرطة البنجا بصورة منهجية على تن ايم وتنفياذ
عمليااات نشاار عناصاار األماان ح املؤسسااات الدينيااة .وياان قااانون أماان املؤسسااات املعر ااة للخطاار
ح البنجااا الصااادر ح عااام  ،٢٠١5علااى انشاااا جااان استشااارية لألماان علااى مسااتود األقاااليم
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اادح حتديااد املؤسسااات املعر ااة للخطاار ح املقاطعااة .وي طا هااذا القااانون أماااكن العبااادة واملواقاا.
الديني ااة األخ اارد .وتُب ااذا جه ااود ةاثل ااة ح الس ااند م اان خ ااالا ج ااان قا م ااة عل ااى مس ااتوي األق اااليم
واملقاطع ااات .وركب اات حموم ااة الس ااند ك اااملات دوا اار تلفزيوني ااة م لق ااة ح ي اا .املعاب ااد ا ندوس ااية
احلساسة أل ارار احلماياة .واىل جاناب لاك ،تاوفر ادارات الشاؤون الداخلياة ح املقاطعاات األمان
لألقليات ح مناسبات تلفة مثل مهرجان األلوان ،وعيد الفصح ،واجمعة احلزينة ،وصالة األحد.

جيم -تعزيز احلوار والتعاون بني األداين (التوصيات  ١٢٢و ١٢3و)١٢٥
 -5٧أُدو اات وزارة الش ااؤون الديني ااة م اا .وزارة ال ااو م ب ااني األداين ح ع ااام  ٢٠١3وأص اابحت
تس اامى وزارة الش ااؤون الديني ااة وال ااو م ب ااني األداين .و يس اااعد ل ااك ح التعام اال م اا .املس االمني
و لهم من األقليات الدينية وفقا ا لانفس الةتياب املؤسسا فحساب ،بال يسار أيضا ا تعزياز احلاوار
والااو م بااني العقا ااد واألداين علااى املسااتود الشااعس .وجيااري حالياا و اا .السياسااة الوطنيااة للااو م
بني األداين من أجل تعزيز احلوار والتعاون بني األداين.
 -58ومن أجال تعزياز احلاوار والاو م باني األداين ،تاُعقد رديا ا عشارة مهرجااانت لألقلياات ح
اكسااتان .ويشااارك ح هااذه الحتفااالت الدينيااة زعماااا سياساايون ،وةثلااون للحمومااة ،وكااذلك
مسا االمون .وحت ا ااى ه ا ااذه املهرجا اااانت بت طي ا ااة واس ا ااعة م ا اان جانا ااب وس ا ااا إل اإلع ا ااالم املطبوع ا ااة
واإللمةونية .فعلى سبيل املثاا ،يعقد الر يس و/أو ر ايس الاوزراا اساتقبالت خاصاة للمسايحيني
وا ندو ح مقر اقامتق ويُصدر رسا ل خاصة ،ح هذه املناسبات .وقد عقد الر يس احتفاالا ح
مقاار الر سااة ألناساابة عيااد املاايالد ح  ٢4كااانون األوا/ديساامرب  ،٢٠١٦ألشاااركة ر اايس الااوزراا،
ووزير الشؤون الدينية ،ووزير حقاوق اإلنساان جنبا ا اىل جناب ما .الطا فاة املسايحية .وقبال حلاوا
عياد املاايالد عااام  ،٢٠١٦افتااتح وزياار الساامك احلديديااة قطااار عيااد املاايالد اخلااد للسااالم الااذي
سافر ح ي .أنااا البلاد .و ضار هاؤلا املساؤولون ،ح بعا األحياان ،الحتفاالت الدينياة ح
المنا س واملعابد وال وردوارا (أماكن العبادة اخلاصة السيخ) .واحتفال ر ايس الاوزراا بعياد األناوار
(ديواو) عام  ٢٠١5وبعيد األلوان (هوو) عام  ،٢٠١٧م .الطا فة ا ندوسية.
 -59وشااملت حمومااة اكسااتان ،ادراك اا منهااا احلاجااة املاسااة اىل تعزيااز احل اوار بااني األداين
على املستود الشعس ١٢4 ،جنة للو م بني األداين علاى صاعيد األقااليم تضام ةثلاني للمسالمني
واألقليات الدينية .ونُ ِ مت مؤمترات عدة عن الو م بني األداين .فعلاى سابيل املثاااُ ،عقاد املاؤمتر
الوطت بشأن مو وأل "التعايش ح ال التناوأل :احلاوار باني األداين والثقافاات" ح الفاةة مان ٢٠
اىل  ٢٢شبا /فرباير  ،٢٠١3وشارك فيق ر يس الوزراا ور يس اجمهورية .وأساس زعمااا دينياون
مسلمون عدة من مات للحوار بني األداين .ويعمل عدد من من مات ايتم .املادين أيضاا علاى
تعزيز احلوار والو م بني األداين.

دال -حاالت االختفاء القسري (التوصيات  ٢٠و ١١١و ١١4و)١١٥
 -٦٠سا ااعي ا اىل ا ا ااا تا اادابل فعالا ااة ملعاجا ااة مسا ااألة الختفا اااا القسا ااري ،شا ااملت احلموما ااة
وخولات اللجناة
الحتادية ،ح نيسان/أبريل  ،٢٠١٠جنة للتحقيق ح حالت الختفاا القسريُ .
صااالحيات واسااعة ،تشاامل صااالحية تسااجيل حما اار أوليااة إلااق ماان يثباات االوعق ح اختفاااا
شخ ما .وتتمت .اللجنة أيض ا بصالحيات احضار أي شخ تشاتبق ح أناق قضا .لحتجااز
ل قانوين من جانب احدد وكالت انفا القانون/الستخبارات.
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 -٦١وتُبل ا اللجنااة احلااالت ماان خليااة حقااوق اإلنسااان ح احملممااة العليااا لباكسااتان ،وماان
من مات ايتم .املادين ،واخللياة الوطنياة إلدارة األزماات التابعاة لاوزارة الداخلياة ومباشارةا مان أسار
األشخاد املختفني .وميمن للجنة ،بناا على توجياق مان احملمماة العلياا الباكساتانية أو مان تلقااا
نفسها ،فاتح حمضار أوو ح فار الشارطة املعات ح حاالت األشاخاد املفقاودين .ويُملاف وزيار
الداخلية ح املقاطعة املعنية بتشميل أفرقاة حتقياق مشاةكة تضام ةثلاني عان وكاالت انفاا القاانون
وع اان وك ااالت الس ااتخبارات .وتعق ااد اللجن ااة ح اس ااالم آاد وكراتش ا وله ااور وكويت ااا جلس ااات
استماأل ح كل حالة دح مساعدة أسر األشخاد الذين يُزعم اختفاعهم.
 -٦٢وي ارأ اللجنااة قااار متقاعااد ماان احملممااة العليااا ،وتضاام عضااوين ،دااا قااار سااابق ح
وزودت اللجناة املاوارد املالياة الالزماة حتات
حمممة السند العليا ومفتش عام متقاعد من الشارطةُ .
بند مستقل من وزارة املالية ،كماا زودت املاو فني .وأنشائ ممتاب فرعا يعمال ح كراتشا مناذ
تشرين األوا/أكتوبر  .٢٠١4ووفرت الوزارات احلمومية ات الصلة املوارد المافية ذا املمتب.
وتتخااذ اللجنااة ،بفضاال املاوارد الااي تااوفر ااا ،الةتيبااات الالزمااة لعقااد جلسااات اسااتماأل موازيااة ح
اسالم أاد ولهور وكراتش .

 -٦3وتواصاال احلمومااة ا ااا اج ارااات ااد اجناااة املتااورطني ح حااالت الختفاااا القسااري.
وم ااا فتئ اات اللجن ااة تس ااتفيد م اان تع اااون ي اا .أص ااحا املص االحة معه ااا أل ااا ح ل ااك اإلدارات
احلمومي ااة عل ااى ص ااعيدي الحت اااد واملقاطع ااات ووك ااالت الس ااتخبارات وانف ااا الق ااانون .ونتيج ااة
لذلك ،متمنات اللجناة مان الفصال ح  ٢ 4١٦قضاية ح الفاةة مان آ ار/ماار  ٢٠١١اىل 3٠
تش ارين الث اااين/نوفمرب  ،٢٠١٦م ااا أفض ااى اىل رص ااد حال ااة  ١ ٧98شخص ا ا أعي اادوا اىل دايره اام
أو احتجاازوا ح سااجون/مراكز احتجاااز او اعااادة هياال بااتهم تتعلااق اعماااا جنا يااة أو ارهابيااة
فيمااا أ لقاات القضااااي املتبقيااة البااال عااددها  ٦١8قضااية لعاادم املقا اااة بشااأ ا أو لعاادم اعتبارهااا
حالت اختفاا قسري بعد اجراا حتقيق شامل.

هاء -إاامة العدل (التوصيتان  ١٠9و)١١٦
 -٦4اعتُم ا ااد ع ا اادد م ا اان اإلص ا ااالحات القض ا ااا ية م ا اان خ ا ااالا السياس ا ااة القض ا ااا ية الوطني ا ااة
لعاام  .٢٠٠9وتتضامن السياساة القضاا ية الوطنياة أكثاار مان  3٠٠اجاراا واعاد وملماو ااادح
اىل ادخاا حتسينات نوعية وكمياة علاى تقادا خادمات العدالاة ،وهاو أمار يتطلاب رصادا وتقييماا
مسااتمرين لضاامان التنفيااذ الفعاااا واملسااتدام .وخااالا الساانوات اخلمااس املا ااية ،اجتمعاات جنااة
و اا .السياسااة القضااا ية الوطنيااة أكثاار ماان  ١9ماارة ،وانقشاات تلااف املسااا ل املتعلقااة قامااة
العاادا ،وا ااذت ق ارارات هامااة ماان أجاال حتسااني جااودة تقاادا خاادمات العدالااة .وم ا .أن امل اوارد
املاليااة املخصصااة للساالطة القضااا ية معقولااة ،تُبااذا جهااود لازايدة صصااات اجهاااز القضااا ماان
امليزانية .وعملية ملا ي .الو ا ف الشا رة مستمرة ،وجيري البت تدرجييا ح القضااي املةاكمة.
 -٦5وقااد أنشااأت حمومااة اكسااتان وقف اا قانوني اا يعاارح ب ا "صااندوق تعزيااز الوصااوا اىل العدالااة"
للت لااب علااى قيااود امليزانيااة الااي يواجههااا القطاعااان القضااا والقااانوين .وشااملت جنااة القااانون والعاادا
جاانا اقليمية للتمماني القاانوين وزعات ح الفاةة مان متوز/يولياق  ٢٠١3اىل حزيران/يونياق  ٢٠١٦مبل ا ا
قدره  ٢١.٢مليون روبية ح  ١٠٦أقاليم ح ي .أناا البلد ،اساتُخدم مناق مبلا  5.١4٠ملياون روبياة
وج ِهااز مااا وموعااق  59١قضااية
لتقاادا املساااعدة القانوني اة ايانيااة اىل املعااوزين والفق اراا ماان املتقا اانيُ .
من خالا اللجان املوجودة ح ي .أناا البلد ،بينها  4٠قضية تتعلق بنساا.
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واو -مكافحة اإلرهاب (التوصية )١٦٥
 -٦٦تتفاق جهاود اكساتان ملمافحااة اإلرهاا ما .التزاماااا الوطنيااة والدولياة ح وااا حقااوق
اإلنسان .وقتل اإلرهابيون آلح املدنيني األبرايا ما حرمهم مان حقهام األساسا ح احليااة .وقاد
ا ااذ بل اادان ق ارارا اعي ا ا واعي ا ا القض اااا عل ااى اإلرهااا وعق ااد الع اازم عل ااى ل ااك ،ل س اايما بع ااد
مقت اال  ١5٠تلمي ااذ مدرس ااة ح هج ااوم اره ااا ح بيش اااور ع ااام  .٢٠١4واعتُم اادت اسا اةاتيجية
شاااملة تنطااوي علااى تاادابل إلنفااا القااانون وعلااى عمليااات حمااددة ا اادح ح ياا .أناااا البلااد.
ور اام تااور جهااات خارجيااة ح التح اري علااى اإلرهااا ح اكسااتان ،ل ت ازاا عمليتااا " اار
عضب" و"رد الفساد" تسفران عن نتا ج مشجعة.
 -٦٧وح ك ااانون األوا/ديس اامرب ُ ،٢٠١4و ااعت خط ااة عم اال وطني ااة ملمافح ااة اإلره ااا .
وتتناااوا مثانيااة بنااود ماان أصاال  ٢٠بناادا ح خطااة العماال الوطنيااة مسااألة التطارح .وا ُّ ااذت تاادابل
حمااددة ،ماان قبياال قااانون ح اار خطااا المراهيااة ،وفاارر رقابااة صااارمة علااى املن م اات احمل اورة،
وقاانون منا .اساااة اسااتخدام الفضااا اإللماةوين مان جانااب اإلرهاابيني واملتطارفني ،وو ا .قاوانني
صارمة ملمافحة متويل اإلرها وتنفيذها.
 -٦8وأُنشئت ا يئة الوطنية ملمافحة اإلرها ألوجب قانون ا يئاة الوطنياة ملمافحاة اإلرهاا
لعااام  ٢٠١3اادح احلااد ماان خطاار اإلرهااا علااى البلااد .ومتشااي ا ماا .سياسااة اكس اتان الوطنيااة
لألمان الااداخل للفااةة  ،٢٠١8-٢٠١4تسااعى احلمومااة اىل احلفااع علااى السااتقرار وعلااى بيئااة
آمنااة يسااود فيهااا القااانون والن ااام .وتاان هااذه السياسااة علااى خاادمات تعااوي واعااادة هياال
لضااحااي اإلرهااا  ،ل ساايما أشااد األشااخاد ااعفا .وتعماال أيضاا علااى بناااا القادرات وحتادييف
ي .ركا ز ن ام العدالة اجنا ية.

عاشرا -حقوق األفراد والفئات الضعيفة
ألف -حقوق املرأة (التوصايات  ٢١و ٢3و ٢٥و ٢٦و 3٥و 3٦و 4٠و 4١و٥١
و ٥3و ٦١و ٦٧و 8٢و 83و 84و 8٥و 8٦و 88و 89و 9٠و9١
و 9٢و 93و 9٥و 9٦و ١٠٢و ٠3١و ١٠٥و)١٠٧
 -٦9تلت اازم احلموما ااة بتعزيا ااز حق ااوق امل ا ارأة ومحايتها ااا ما اان خ ااالا تعزيا ااز متمينها ااا القتصا ااادي
والسياس والقضاا على ما تتعرر لق من عنف ومتييز.
التدابري القانونية
 -٧٠للحد من املمارسات العرفية الضارة والقضاا علاى العناف والتميياز اد املارأة ،اعتُماد عادد
ماان القاوانني ح الساانوات القليلااة املا ااية بينهااا مشااروأل قااانون ممافحااة ال تصااا (تعاديل القاوانني
اجنا يااة) ،ومشااروأل قااانون ممافحااة جارا م الشاارح (تعااديل القاوانني اجنا يااة) لعااام ٢٠١٦؛ وقااانون
محاية املرأة من التحرش ح ممان العمل لعام ٢٠١٠؛ وقاانون تعاديل القاانون اجناا لعاام ٢٠١١
(مناا .ج ارا م العتااداا األمحااار)؛ وقااانون مناا .املمارسااات املعاديااة للم ارأة لعااام ٢٠١١؛ وقااانون
محاية املرأة (تعديل القوانني اجنا ية) لعام  ٢٠٠٦والقانون اجنا (املعدا) لعام .٢٠٠4
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 -٧١وح تش ا ارين األوا/أكت ااوبر  ،٢٠١٦اعتُم ااد مش ااروأل ق ااانون (تع ااديل الق ا اوانني اجنا ي ااة)
ممافحة ال تصا  ،ومشروأل قانون (تعديل القوانني اجنا ية) ممافحاة جارا م الشارح مان أجال
التصدي ملسألة جارا م الشارح وزايدة اإلداانت ح جارا م ال تصاا عان طرياق اصاالم القاوانني
القا مااة .وألوجااب القاوانني اجدياادة ،ساايمون ممااان أقااار الضااحااي العفااو عان القاتاال احملمااوم
عليااق بعقوبااة اإلعاادام ح حااالت ج ارا م الشاارح ،لماان القاتاال ساايواجق عقوبااة السااجن اإللزاميااة
احملددة ح  ٢5عام ا.
 -٧٢وساانت املقاطع اات قوانينهااا اخلاصااة املتعلقااة إلمايااة امل ارأة وتعزيااز حقوقهااا ،ومنهااا قااانون
القضاااا علااى عااادة ال اااغ ح اقلاايم خياارب تو اوا لعااام  ،٢٠١3وقااانون بلوشس اتان ملناا .العنااف
املنزو واحلماية منق لعام  ،٢٠١4وقانون البنجا حلماية املرأة مان العناف لعاام  ،٢٠١٦وقاانون
السند ملن .العنف املنزو واحلماية منق لعام .٢٠١3
التدابري الرامية إىل القضاء على العنف والتمييز ضد املرأة


و ا اا .خطا ااة العما اال الوطنيا ااة حلقا ااوق اإلنسا ااان الا ااي ترك ا از علا ااى القضا اااا عل ا اى
العنف اجنساين؛



انش اااا اللجن ااة الوطني ااة املعني ااة بو اا .املا ارأة ال ااي ت ااؤدي دورا حم ااورايا ح التص اادي
ملسألة العنف د املرأة؛



انشاا خلية اجرا م اجنسانية ح ممتب الشارطة الوطنياة الات تتاوىل ا .ومقارناة
وحتليل البياانت املتعلقة العنف د املرأة؛



انشاا مماتب ألمناا امل ا على صعيد الحتاد وصعيد املقاطعاات ح البنجاا
والسند ،ألوجب قانون التحرش ح ممان العمل لعام  ٢٠١٠من أجل التحقيق
ح حالت التحرش ح ممان العمل؛



انشا اااا  ٢٠مرك ا ازا للشا اارطة النسا ااا ية ما اان أجا اال تا ااوفل اممانيا ااة وصا ااوا النسا اااا
الضحااي اىل العدالة بسرعة؛



انشاااا  ٢٦مرك ازا معني اا ازمااات املارأة ح ياا .أناااا البلااد لت اوفل املااأود واملعونااة
القانونية للنساا حااي العنف؛



قي ااام وزارة حق ااوق اإلنس ااان ع ااداد مش ااروأل السياس ااة الوطني ااة بش ااأن القض اااا عل ااى
العن ا ااف ا ااد النس ا اااا والفتي ا ااات .و ا اادد املش ا ااروأل النق ا ااا الر يس ا ااية ليا ا اة الوقايا ا اة
والستجابة واحلماية واعاادة التأهيال اخلاصاة إلاالت العناف اجنسااين .ويان أيضا ا
على آليات تنسيق وتعاون فيما بني الوكالت املعنية إلالت العنف اجنساين؛



اجراا وزارة حقوق اإلنسان لدراسة إلثية من شأ ا أن تفض اىل تصميم ىو ة
اشراك الرجاا ح القضاا على العنف اجنساين.

التمكني السياسخ واالاتصادي
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تركااز اخلطااة اخلمسااية احلاديااة عشاارة ( )٢٠١8-٢٠١3أيض اا علااى املساااواة بااني
وخصا مبلا  ٢,٧بلياون روبياة لتمماني املارأة والنهاور
اجنسني ومتمني املارأةُ .
ا اجتماعي ا واقتصادايا؛



قص  ٦٠مقعدا من مقاعد اجمعية الوطنياة ،و ١٧مقعادا مان مقاعاد ولاس
الش اايول و ١٧ح املا ااة م اان مقاع ااد و ااالس املقاطع ااات للنس اااا .وق ااد شا ااركت
النساااا أيض اا ح النتخاااات للفااوز ألقاعااد عامااة ومقاعااد صصااة لألقليااات.
وتشا ا ا ل النس ا اااا  ٢٢8مقع ا اادا م ا اان أص ا اال  ١ ١٧٠مقع ا اادا ح ي ا اا .ا يئ ا ااات
التشريعية على الصعيد الوطت وصعيد املقاطعات؛



حجااز  3٠ح املا ااة ماان املقاعااد للنساااا املرشااحات لشا ل مقاعااد ح املسااتوايت
الثالثة للهيئات احمللية ،متشي ا م .منهاة عمل بيجني؛



خصصت احلمومة الحتادية حصة قادرها  ١٠ح املا اة للنسااا ح الادوا ر العلياا
املركزيااة .ورفعاات مقاطعااة السااند ح ا ونااة األخاالة حصااة النساااا ماان الو ااا ف
من  5اىل  ١5ح املا ة .ورفعت مقاطعة البنجا هذه احلصة اىل  ١5ح املا اة
عام  ٢٠١3م .فيف القيود املفرو ة على السن بثال سنوات؛



يشاامل ب ارانمج احلمومااة القطااري للعماال الال ااق اس اةاتيجية وخطااة عماال لتعزيااز
اجياد فرد العمل الال ق ،واملو وأل املشةك فيهما هو املساواة بني اجنسني؛



اإل ااافة اىل القاارور املختلفااة املقدمااة ح اطااار ب ارامج أطلقهااا مصاارح التنميااة
الزراعي ااة (زاراي اتراقي اااا بن ااك ليمت ااد) ،اس ااتفاد ع اادد كب اال م اان املزارع ااات ما ان
املخططات ال تمانية ح القطاأل الزراع .

ابء -حق ا ا ااوق الطف ا ا اال (التوص ا ا اايات  ٢3و ٢4و 34و 4٠و 4١و ٥4و ٥9و٧١
و 84و 9١و 9٥و ١٠4و ١٠٥و ١٠٧و ١34و)١٥3
 -٧3ا ُ ذ عدد من التدابل القانونية والسياساتية واملؤسسية حلماية حقوق األطفاا ،بينها ما يل :
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جياارم القااانون اجنااا (التعااديل الثاااين) لعااام  ٢٠١٦اساات الا األطفاااا ح املاواد
اإلاحي ااة ،وتع ا اري األطف اااا مل ا اواد جنس ااية ص اار ة ،والقس ااوة عل ااى األطف اااا،
وال ار البشر داخل اكستان والعتداا اجنس ؛



يهدح مشروأل قانون ن ام قضاا األحدا لعاام  ٢٠١٧اىل جعال ن اام قضااا
األحدا متماشاي ا ما .املعاايل الدولياة .ويركاز علاى الفصال ح القضاااي مان دون
اللجوا اىل القضاا وعلى اإلدماة الجتماع لألطفاا اجانني؛



يااوفر مرسااوم القيااود املفرو ااة علااى تش ا يل األطفاااا ح البنجااا لعااام ٢٠١٦
احلماي ااة لألطف اااا واملا اراهقني م اان أي ش اامل م اان أش ااماا ال اارق وم اان ع اادد م اان
املمارساات بينهااا البياا .وال اار واسااار الاادين والساخرة والعماال القسااري .و اار
ق ااانون ح اار عم اال األطف اااا ح أفا اران ا ج اار ح البنج ااا لعا اام  ٢٠١٦عم اال
األطفاااا ح قطاااأل أف اران ا جاار .و اار قااانون ح اار تش ا يل األطفاااا ح خياارب
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تو وا لعام  ٢٠١5وقانون السند حل ار تشا يل األطفااا لعاام  ٢٠١٧تشا يل
األطفاا دون سن الرابعة عشرة؛


اادح محاي ااة حق ااوق الطف اال ،تض ااطل .اكس ااتان ب اادور را ااد ح تنفي ااذ ج اادوا
أعماا وخطة عمل مبادرة جنو آسيا إل اا العنف د األطفاا ،وها ا يئاة
العليا لرابطة جنو آسيا للتعاون اإلقليم ؛



متشااي ا ماا .املبااادا التوجيهيااة السياساااتية الوطنيااة لعااام  ،٢٠١4اخلاصااة الفئااات
الض ا ااعيفة ح الم ا اوار  ،أنش ا ااأت ا يئ ا ااة الوطني ا ااة إلدارة الم ا اوار خلي ا اة معني ا ااة
املس اااواة ب ااني اجنس ااني ومحاي ااة الطف اال اادح تعم اايم مراع اااة املن ااور اجنس اااين
ومسا ل محاية الطفل والتصدي ألوجق الضاعف ح الساتجابة اإلنساانية ،وادارة
األزمات ،ومبادرات احلد من أخطار الموار ؛



يقت وكالة التحقيق الحتادية ،ألساعدة الشرطة والقوات اخلاصة ،على العناصار
واجماعات املن مة الضالعني ح ال ار البشر .ونتيجة لذلك ،أوقفت الوكالة ح
الف ااةة  4٦ ،٢٠١5-٢٠١4ورما ا ا م اان رأ قا م ااة املطل ااوبني و ١ ٢3٦متهما ا ا
الضلوأل ح جرمية ال ار البشر ،ل سيما األطفاا .وأُنشئ خإل مساعدة هاتف
(رقمق  )٧8٦-345-١١١ح اسالم أاد لتحسني اإلبالغ عن حالت ال ار،
وتشجي .الناجني على التما خدمات اعادة التأهيل؛



سنت ي .املقاطعات قوانني حلماية الطفل وأنشأت مراكز حلماية الطفل.

جيم -حقوق األشخاص ذوي اإلعااة (التوصيتان  9١و)9٦
 -٧4ا اذت احلمومااة ،بوصاافها طرفا ا ح اتفاقيااة حقااوق األشااخاد وي اإلعاقااة ،عااددا ماان
املبااادرات ماان أجاال متتاا .األشااخاد وي اإلعاقااة إلقااوقهم و اامان مشاااركتهم ح ياا .من ااح
احلياة التساوي م .ا خرين .وح هذا اإلطار:
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ُو ا ااعت السياسا ااة الوطنيا ااة لألشا ااخاد وي اإلعاقا ااة ح عا ااام  ،٢٠٠٢وه ا ا
سياسة تعةح املساواة وعدم التمييز من بني عناصرها الر يسية؛



ترك ااز الرعي ااة  ٢٠٢5واخلط ااة اخلمس ااية احلادي ااة عشا ارة عل ااى حق ااوق األش ااخاد
وي اإلعاقة؛



ح اطار التدابل اإلجيابيةُ ،خصصت لألشخاد وي اإلعاقة حصة  ٢ح املا ة
من املقاعد ح ي .املؤسسات األكادميية ،ومن الو ا ف الي تتوفر ح البلد؛



تزد حمومة البنجا احلصة من  ٢اىل  3ح املا ة فحسب بال أطلقات أيضا ا
الربانمج األوا والفرياد املسامى "بطاقاة خادمات البنجاا " لتقادا قارور بادون
فوا ااد وتاادريب تقاات واااين ،وخاادمات اعااادة التأهياال والرعايااة واملساااعدة املاليااة
لألش ااخاد وي اإلعاق ااة .وحتقيقا ا ا ااذا ال ااررُ ،خصا ا مبلا ا بلي ااوين روبي ااة
للمرحلة األوىل واستفاد من الربانمج  ٢٠٠ ٠٠٠شخ من وي اإلعاقة؛
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اعتمدت حمومة السند وحمومة خيارب تو اوا أيضاا مباادرات سياساية تلفاة.
ويهاادح قااانون األشااخاد وي اإلعاقااة ح بلوشسااتان لعااام  ٢٠١٧اىل ت اوفل
مرافق أفضل لألشخاد وي اإلعاقة؛



أُنشاائت ادارات اقليميااة للتعلاايم اخلاااد تعماال حتاات م لتهااا مؤسسااات أكادمييااة
تعىن األشخاد وي اإلعاقة ح ي .أناا اكستان؛



وف اارت احلموم ااة وس ااا ل نق اال (ش اابمة ح ااافالت) يس ااهل الوص ااوا اليه ااا لفا ادة
األشااخاد وي اإلعاقااة .ومتاانح اخلطااو اجويااة الدوليااة الباكسااتانية والساامك
احلديدية الباكساتانية خصاما قادره  5٠ح املا اة لألشاخاد وي اإلعاقاة و٢5
ح املا ة ملساعديهم؛



ح ع ااام ُ ،٢٠٠5س اان ق ااانون ش ااج .األش ااخاد وي اإلعاق ااة عل ااى اللتح اااق
الو يف ا ااة العمومي ا ااة .وكف ا اال ل ا ااك مش ا اااركتهم ح ا ا ااا القا ا ارارات عل ا ااى ي ا اا.
مستوايت القطاأل العام .وح ا ونة األخلة ،أل ت حمممة لهور العلياا ،ح قارار
ارز صا اادر ح  ١١كا ااانون الثاين/ينا اااير  ،٢٠١٧احلما اام التمييا اازي ما اان الن ا ااام
األساس ملو ف اخلدمات املدنية ،ما أاتم لألشخاد وي اإلعاقة النضامام
اىل ي .اإلدارات التساوي م .ا خرين؛



على الصعيد الدوو ،نان نادعم خطاة للتنمياة تشامل املساا ل املتصالة اإلعاقاة.
وقااد عملنااا ماا .شااركا نا لتوجيااق ايتماا .الاادوو نااو الةكيااز علااى التعلاايم الشااامل
للجمياا .وعلااى اإلدماااة الجتماااع ح خطااة التنميااة املسااتدامة لعااام .٢٠3٠
وماان أجاال اامان ادماااة األطفاااا وي اإلعاقااة ،تُبااذا جهااود متضااافرة لألخااذ
بن ااام تعليم ا ش ااامل ح اكسااتان .وح ه ااذا السااياق ،اعتُم ااد مشااروأل للتعل اايم
الشامل لألطفاا وي اإلعاقة ح بع أقاليم البلد؛



شاااركت فرقنااا ح األلعااا األوملبيااة للمعااوقني .وهاام يُاادربون للمش ااركة ح ه اذه
األلعا بفضل جهد تعاوين بني وموعة من من م املشاري .واحلمومة.

دال -حقااوق األاليااات (التوصاايات  4١و 8٧و 9٦و ١١3و ١٢١و ١٥4و١٥٥
و ١٥٦و ١٥٧و)١٥8
 -٧5ان سياسااة اكسااتان الراميااة اىل محايااة حقااوق اإلنسااان لألقليااات وتعزيزهااا تتماشااى ماا.
رعياة األ املؤسااس ،القا ااد األع اام حممااد علا جناام .ومااا فتئاات احلمومااة ،بااني احلااني وا خاار،
تتخذ تدابل ادارية وسياساتية لضمان متت .األقليات إلقاوق متسااوية ما .بقياة ماواطت اكساتان.
وتسااعى احلمومااة دا ماا ،وماان خااالا تاادابل تلفااة ،اىل بناااا وتماا .شااامل للجمياا .يساتطي .فيااق
النا العيش ح و م أايا كانت معتقداام .وتشمل هذه التدابل ما يل :
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منذ عام  ،٢٠١١حتتفل اكستان ح  ١١آ /أ سطس بيوم األقلياات مان أجال
تعزيز التفاهم والو م بني ي .شرا ح ايتم ..وتُن م ،ح هذا الياوم ،أنشاطة توعياة
وأنشا ااطة مشا ااةكة با ااني األداين ح يا اا .أنا اااا البلا ااد ت طيها ااا وسا ااا إل اإلعا ااالم.
وحفا ا ا اا عل ا ا ااى ه ا ا ااذا التقلي ا ا ااد ،أص ا ا اادرت اجمعي ا ا ااة الوطني ا ا ااة وول ا ا ااس الش ا ا اايول،
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ح  ١١آ /أ سا ا ااطس  ،٢٠١5ألناسا ا اابة يا ا ااوم األقليا ا ااات ،واإل ا ا اااأل ،ق ا ا ارارات
تعاار فيهااا عاان عزمهااا مواصاالة ال ااطالأل باادور ح الاادفاأل عاان حقااوق األقليااات
ح اكستان؛
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ص ا ا  ١٠مقاعا ااد لألقليا ااات الدينيا ااة ح اجمعيا ااة الوطنيا ااة وأربعا ااة ح ول ا اس
الشيول ،و ٢3ح والس املقاطعات؛



ر اام أن األقلي ااات تش اامل  3ح املا ااة م اان الس اامان ،ح ااددت احلموم ااة حصا اة
قدرها  5ح املا ة من الو ا ف لألقليات ح ي .الدوا ر الحتادية؛



خصصاات احلمومااة أيض ا ا م اوارد ماان امليزانيااة للماانح الدراسااية للطلبااة املسااتحقني
من طوا ف األقليات .وح ا ونة األخلة ،تضاعف مبل املنحة الدراسية؛



تعم اال ادارات ش ااؤون األقلي ااات عل ااى مس ااتود املقاطع ااات ،وتش اامل الو ااا ف
املوكلة اليها ،ح لة أمور ،احالة التحرايت والتحقيقاات والتوصاية اا ح حالاة
حا اادو أي انتها اااك حلقا ااوق األقليا ااات ،وو ا اا .السياسا ااات الراميا ااة اىل تعزيا ااز
املساواة والوحدة والسالم والو م بني ي .املواطنني؛



متثي اال األقلي ااات مض اامون ح املؤسس ااات احلمومي ااة احمللي ااة .ويش ااارك ةثلوه ااا ح
املناقشات وا ا القرارات بشأن استخدام صناديق التنمية احمللية؛



تقاادم احلمومااة تعويضااات للضااحااي املنتمااني اىل طوا ااف األقليااات .فعلااى ساابيل
املثاااا ،حصاال املتضااررون ح ح ا "جوزيااف كولااوين" ،لهااور ( ١٠9أشااخاد)
علا ا ااى مسا ا اااعدة ماليا ا ااة قا ا اادرها  5٠٠ ٠٠٠روبيا ا ااة لما ا اال ما ا اانهم ح  ١5آ ار/
مار  ٢٠١3و ٢4نيسان/أبريل ٢٠١3؛



ا ذ اجهااز القضاا املساتقل ح اكساتان واألوساا القانونياة خطاوات واساعة
النطاق إلعالا سيادة القانون ،و مان محاية احلقوق الدستورية جمي .املاواطنني
ألن فيهم املنتمون اىل األقليات الدينية .فعلى سبيل املثاا ،ميمن اإلشاارة اىل أن
احملاااكم العليااا تؤيااد أي حماام صااادر عاان حمممااة ابتدا يااة فيمااا يتعلااق بقااوانني
التجديف ( ل التمييزية) ،و يُعاقب أي شخ ألوجب هذه القوانني؛



اتبعاات احملممااة العليااا بنشااا وجنااام حااالت ُزعاام فيهااا أن مساايحيني وهناادو
أر موا على ت يل داينتهم و ت عنها .وح عدة حالت ،ا ذت احملمماة العلياا
اجرااات من تلقاا نفسها؛



ين التشري .الشهل ،قانون الزواة ا ندوس لعام  ،٢٠١٧علاى آلياة لتساجيل
الزجيااات ا ندوسااية .وقباال اعتماااد هااذا القااانون ،كاناات امل ارأة ا ندوسااية تعاااين،
بصاافة خاصااة ،ماان عاادم متمنهااا ماان املطالبااة اي حااق ماان حقوقهااا القانونيااة،
كملا زوجها املتوح ،أو الزواة ،أو الطالق ،أو النفصاا ،أو التبت؛



تقوم وزارة حقوق اإلنسان حاليا بو ا .الصاي ة النها ياة ملشاروأل (تعاديل) قاانون
الزواة املسيح  ،ومشروأل (تعديل) قانون الطالق؛
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ن مت وزارة حقوق اإلنسان مهرجاانا راي يا انجحا ألناسبة يوم األقليات (١١
آ /أ سطس  )٢٠١٦ح اسالم أاد .وكان ا دح العام منق هو ا كاا الوع
إلقوق اإلنساان مان خاالا الراي اة .ولال املهرجاان الراي ا منافساات راي اية
تلفة .ونُ ام احلاد النهاا ح ايما .الراي ا  ،ساتاد جناام ،ح اساالم أاد،
وشارك فيق  ١5٠ ٠٠٠شخ تقريبا؛



ا ااذت حموم ااة بلوشس ااتان اج ا اراا اجيابي ا اا لص اااق األقلي ااات ح املقاطع ااة ،ق ااد
يتجاااوز ح بعا احلااالت النصاايب املقاارر لألقليااات نساابةا اىل ومااوأل الساامان.
وخصصت حمومة بلوشستان  5ح املا ة من الو ا ف لألقليات .كما ص
ثالثااة مقاعااد ح ولااس املقاطعااة ومقعااد ح اجمعيااة الوطنيااة لألقليااات الااي يبل ا
عدد أفرادها املتوق ٠.٢٢٧ .مليون .وترقاى عادد مان ال املسالمني اىل مناصاب
حمومية عليا منها منصب قار ح حمممة بلوشستان العليا.

هاء -محاية املدافعني ع حقوق اإلنسان والصحفيني (التوصيات  ٧٥و ١٠١و١١٠
و ١١٧و ١١8و)١١9
 -٧٦تعترب احلمومة من مات ايتم .املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان شاركاا ح مساعاها
الرام ا اىل تعزيااز حقااوق اإلنسااان واحل ارايت األساسااية .ويواجااق املاادافعون ع ان حقااوق اإلنسااان
صاعوات بساابب طبيعااة عملهام .وتتخااذ احلمومااة ،باني احلااني وا خاار ،تادابل لتضاامن اام األماان
وبيئااة متماانهم ماان القيااام بعملهاام ا ااام .وكلمااا أعاااق اإلرهااابيون واملتطرفاون عملهاام ،تُشاامل أفرقااة
حتقيق خاصة أو أفرقة حتقيق مشةكة ،وتوفِر م احملاكم سبل النتصاح القانوين.
 -٧٧ويهاجم اإلرهابيون الصحافيني أيضا .وقد ا ذت احلمومة عادة تادابل حلماايتهم ،بينهاا
ما يل :
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أس ااندت اىل اللجن ااة الوزاري ااة ألم اان وس ااا إل اإلع ااالم ولي ااة اقا اةام تا ادابل رعاي ااة
ادح اىل مان سالمة الصحفيني والعاملني ح وسا إل اإلعالم؛



شاارعت حمومااة اكسااتان ح تنفيااذ طااإل مااني جديااد (بوليصااة مااني علااى
احلياة للعاملني ح وسا إل اإلعالم) من أجل رفاه الصحفيني؛



استُحد خإل ساخن (رقماق  )٢٢5-9٢5-١١١ح ادارة اإلعاالم الصاحف
ح يتممن الصحفيون من ابالغ احلمومة اي ادياد قاد يتعر اون لاق أو اي
قضااي تتصل األمن؛



تع احلمومة مسؤوليااا املتعلقة اإلسراأل ح عقد جلساات اساتماأل ح القضاااي
املتعلقة استشهاد صحفيني وتوافق علاى أن الادعاود القضاا ية الاي تُرفا .دفاعا ا
ع اان الص ااحفيني املتض ااررين ينب ا ا أن تس ااتم .اليه ااا حم اااكم ممافح ااة اإلره ااا
لإلسراأل ح ا ا قرارات بشأ ا؛



اق ا ُاةم انش اااا ص ااندوق هب ااات للتع ااوي عل ااى الص ااحفيني ال ااذين أص اايبوا ا ارام
واعاقات نتيجة أعماا ارهابية أثناا أدا هم لواجبهم؛
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حادي عشر-



ح  ٢٢حزيران/يوني ااق  ،٢٠١٧أُرس اال مش ااروأل ق ااانون رعاي ااة ومحاي ااة الصا احفيني
لعاام  ٢٠١٧اىل شااعبة القااانون والعدالاة ماان أجاال تدقيقاق ماان الناحياة القانونيااة،
وج اارد تعميم ااق عل ااى عي ااة ص ااحف عم ااوم اكس ااتان ،وول ااس رعس اااا حتري اار
الصحف الباكستانية ،ورابطة ا اعات اكستان إلبداا آرا هم؛



شااملت وزارة اإلعااالم جنااة ألماان وسااا إل اإلعااالم تعااىن بتااوفل احلمايااة والسااالمة
للعاملني ح وسا إل اإلعاالم ح يا .أنااا البلاد .وأُشاركت حموماات املقاطعاات
ح هاذه اللجنااة تعزيازا ااذا الةتياب .وأسااندت حموماة البنجااا اىل يا .قياادات
الشرطة ح األقاليم مهمة التنسيق لضمان أمن العاملني ح وسا إل اإلعالم.

التحدايت
 -٧8مااا زالاات احلمومااة ،ح سااعيها اىل تعزيااز ومحايااة حقااوق اإلنسااان واحل ارايت األساسااية،
تواجااق عااددا ماان التحاادايت بينهااا ممافحااة اإلرهااا  ،والقيااود املتعلقااة امل اوارد ،وبناااا القاادرات،
والتوعيااة ،واإلنف ااا الفعاااا للق اوانني والسياسااات ،ومحاي ااة الفئااات الض ااعيفة ،والم اوار الطبيعي ااة
النا ة عن ت ل املنال.

اثين عشر -األولوايت الوطنية وااللتزامات الطوعية
 -٧9ماان أجاال مواصاالة ت ادعيم التقاادم احملاارز خااالا الساانوات األخاالة ،وكااذلك الت لااب علااى
التحاادايت ،سااتتخذ اكسااتان تاادابل جريئااة ح واااا اإلصااالحات السياسااية والقانونيااة ،بساابل
منها ،عند القتضاا ،اإلنفا الفعااا للتشاريعات والسياساات القا ماة املتعلقاة إلقاوق اإلنساان ح
السنوات األرب .املقبلة .وعلى وجق اإل اا ،سنواصل تعزيز النهج الشامل بشأن حقوق اإلنسان
وسنركز ح تدخالتنا املقبلة األسا على ما يل :
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تنفيااذ خطااة العماال الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان واإلطااار السياساااا الااوطت املتعلااق
إلقوق اإلنسان؛



حتديااد الث ارات ح التش اريعات السااارية ،واق اةام تش اريعات جدياادة ،واسااتعرار
انف ااا التش ا اريعات الس ااارية ،التشا اااور م اا .حموما ااات املقاطع ااات و له ا اا ما اان
اجهات املعنية ،ألا فيها ايتم .املدين؛



زايدة تعزيز الفعالياة العملياتياة للمؤسساات الوطنياة حلقاوق اإلنساان وفقا ا للولياة
املنوطة بمل منها ،من خالا توفل موارد بشرية ومالية كافية؛



تعزيا ااز التثقيا ااف والت ا اادريب وبنا اااا القا اادرات ح و ا اااا حقا ااوق اإلنسا ااان لفا ا اادة
املسؤولني احلموميني وأصحا املصلحة ا خرين وي الصلة؛



الش ا ااروأل ح تنفي ا ااذ السياس ا ااات والت ا اادابل القانوني ا ااة الرامي ا ااة اىل محاي ا ااة حق ا ااوق
الفئات الضعيفة؛



اعتماااد اصااالحات قضااا ية وتااوفل اممانيااة الوصااوا اىل العدالااة جمياا .املااواطنني
دون أي متييز؛
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تعم اايم مراع اااة حق ااوق اإلنس ااان ح اخلط ااإل اإلىا ي ااة ع اان طري ااق ادم اااة القض ااااي
املشةكة بني القطاعات وتعزيز احلق ح التنمية؛



الس ااتمرار ح تق اادا ي اا .التق ااارير الدوري ااة اىل هيئ ااات املعاه اادات متش اايا م اا.
التزامااا التعاهدية ،واملشاركة بصورة بنااة ح الستعرا ات؛



مواص ا ا االة تعزي ا ا ااز التع ا ا اااون والعم ا ا اال م ا ا اا .املفو ا ا ااية الس ا ا ااامية حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا اان
واإلجرااات اخلاصة.

خالصة
 -8٠ان اكساتان ،بوصافها دولاة دميقراطياة وتقدمياة ،مصاممة بقاوة علاى الادفاأل عان حقااوق
اإلنسان العاملية واحلرايت األساسية للجمي .وتعزيزها وصو ا .ويتجلى لك ح اللتازام السياسا
الرفي اا .املس ااتود ،والسياس ااات والا اربامج احلمومي ااة املتعلق ااة إلق ااوق اإلنس ااان ،وح ت ااوق اكسا اتان
واسااتعدادها املسااتمرين من ااذ أمااد بعيااد للعم اال ماا .ايتم اا .الاادوو علااى ت اادعيم أشااماا التع اااون
وا لي ااات املتع ااددة األطا اراح م اان أج اال تعزي ااز حق ااوق اإلنس ااان ومحايته ااا .ون اارد أن الس ااتعرار
الاادوري الشااامل ميثاال آليااة تعاونيااة فرياادة لتحديااد التحاادايت ح واااا حقااوق اإلنسااان وتقاادا
توصاايات ملموسااة بطريقااة اال مسيس ااة و اال متييزيااة ،وسنواصاال عملن ااا البناااا م ا .هااذه ا لي ااة.
واكس ااتان واثق ااة ،بفض اال دميقراطيته ااا املع ااززة ،واس ااتقالا س االطتها القض ااا ية ،ووس ااا إل اعالمه ااا
احلرة ،ووتمعها املدين النشإل ،من مواصالة السال ناو مزياد مان التحساني ،وتعزياز ومحاياة حقاوق
اإلنسان جمي .مواطنيها.
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