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بيان مقدم من السفري مسعود خان، املمثل الـدائم         
ـ       ر لباكستان، إىل جملس حقوق اإلنسان بـشأن تقري

  نتائج االستعراض الدوري الشامل لباكستان      
للمرحلة األخرية مـن  يف اإلعداد دقة عناية وإليكم بالشكر ملا أبديتم من      أن نتوجه   نود، سيادة الرئيس،      - ١

أن قـوة   ا الذي مفاده     حلقوق اإلنسان رأيه   ة السامي ةونعرب عن مشاطرتنا املفوض   . االستعراض الدوري الشامل  
دوري الشامل تكمن يف العدل والشفافية املتوخيني لدى النظر يف سجالت حقوق اإلنسان لكافـة               االستعراض ال 

  .الدول بدون متييز

. ولقد كانت عملية إعداد وإجناز االستعراض الدوري الشامل جتربة مثمرة ومفيدة بالنسبة إىل باكستان               - ٢
تناول اجملاالت اليت حنتاج إىل بذل جمهود أكرب فيها مسحت لنا هذه العملية بالعمل عن كثب مع اجملتمع املدين وفقد 

وأفادتنا يف هذه العملية املشاورات اليت أجريت مع املنظمات غري احلكومية، واملعلومات اجملمعة . للتوصل إىل نتائج
يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وتعليقات أصحاب املصلحة، واملالحظات املقدمة من الـدول              

  .٢٠٠٨مايو / أيار٨ألعضاء يف ا

وأعربت . وبصفة عامة، قدمت الدول األعضاء نوعني من املالحظات أثناء االستعراض الدوري الشامل             - ٣
دول عديدة عن ارتياحها للخطوات املتخذة والنتائج احملققة؛ وأشارت دول أخرى إىل نواقص يف القوانني، واملعايري 

  .اإلداريةواألجهزة اجملتمعية، 

؛ التعليمـي التوصـيات ذات الطـابع      : وتنقسم التوصيات املقدمة يف تقرير النتائج إىل أربع فئات، هي           - ٤
والتوصيات اليت حتث على إدخال تعديالت على القوانني القائمة؛ وتلك اليت تقترح تغيريات جمتمعية؛ والتوصيات               

  .باكستاناليت حققتها النجاحات اليت تشجعنا على املضي قدماً باالعتماد على 

ُوجِّهت التوصيات ، ٢٠٠٨مايو / أيار١٤يف ان اعتماد تقرير االستعراض الدوري الشامل لباكستوعقب   - ٥
ونظراً إىل قصر املدة املتاحة للحصول على ردود الفعل، مل نستلم . إىل كافة اإلدارات املعنية لتنظر فيها وترد عليها

، تتطلب التوصيات املقدمة من الدول األعضاء اختاذ تـدابري          ويف مجيع احلاالت  . سوى معلومات مرجتعة متهيدية   
  .الربملانوداخل قصرية وطويلة األجل بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق فيما بني الوزارات 

ويـتم اآلن   .  مكتمل ويف اآلونة األخرية، أجرت باكستان مفاوضات بشأن االنتقال إىل نظام دميقراطي            - ٦
واحلكومـة  . د االنتخابات والذي يترأسه رئيس الوزراء، سيد يوسف رضا جـيالين          تعزيز االئتالف املشكل بع   

اجلديدة حريصة متاماً على بلوغ األهداف املتمثلة يف حتقيق سيادة القانون والدميقراطية على الرغم من حتـديات                 
احلقـوق  على  قبل  من  مفروضة  ولقد رفعت احلكومة القيود اليت كانت       .  تواجهها اإلرهاب والتطرف املثبطة اليت   

  .املدنية والسياسية والتزمت بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها التزاماً كامالً

  : اليت قبلناها٤٤ل االردود اليت قدمناها على التوصيات ترد فيما يلي و  - ٧
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  حرية الدين -  ألف

عال اليت تتناىف ومصاحل    وحيظر قانون العقوبات الباكستاين األف    . يضمن دستور باكستان حرية الدين أو املعتقد        - ٨
  .من انتهاكاهتاللحد لتعزيز القوانني واإلجراءات حمددة النظر يف اختاذ تدابري وجيري حالياً . األقليات وتنتهك القوانني

وقامت وزارة شؤون األقليـات واللجنـة       . ولقد اختذت احلكومة جمموعة من التدابري لتمكني األقليات         - ٩
لتحديد، بتطبيق سياسات ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق األقليات الدينية واالجتماعية الوطنية لألقليات، على وجه ا

. وبدأت احلكومة تطبق من جديد نظام االنتخاب املشترك لألقليات يف اجلمعيات االحتادية والقطاعيـة             . والثقافية
 هلا ثالثة وعشرون مقعداً صت، باإلضافة إىل ذلك، عشرة مقاعد لألقليات يف اجلمعية الوطنية، كما ُخصصصِّوُخ

وفتح باب التمثيل لألقليات الدينية يف اهليئات احمللية، حىت يف الدوائر االنتخابية اليت يكون      . يف مجعيات املقاطعات  
  . يف املائة١فيها عدد أفراد تلك األقليات أقل من 

اكستان عزمه على فتح باب     ولقد أبدى رئيس وزراء ب    . أننا ما زلنا حنتاج إىل بذل جهود إضافية       بونقر    - ١٠
وسيعاد النظر يف األنظمة األساسية اليت قد تؤدي إىل التمييز ضـد            . التمثيل لألقليات يف كافة املؤسسات الوطنية     

  .األقليات الدينية

الطوائـف  وُتبذَل جهود للقضاء على التمييز حيثما ُوجِد ولـدعم          . حمظور يف قانوننا  الطائفي  والتمييز    - ١١
املستهدفة فيما يتعلـق باحلـد      الطوائف  وأصبحت احلكومة االحتادية تتساهل مع      .  أقصى ما ميكن   املستهدفة إىل 

اهلنـدوس  طائفـة   وتعتزم وزارة شؤون األقليات إشراك عضو من        . األقصى لسن العمل يف املؤسسات احلكومية     
اهلندوس طائفة غلبية أفراد ولقد عينت حكومة مقاطعة السند، حيث يعيش أ. املستهدفة يف اللجنة الوطنية لألقليات

ونشجع املنظمات غري احلكومية على أن تسلط األضواء على قضايا          . املستهدفةالطوائف  املستهدفة، مستشاراً من    
  .املستهدفة سعياً لتسوية شكاواهاالطوائف 

  حقوق املرأة -  باء

ن نكثف جهودنا لتمكني ولكن جيب علينا، مع ذلك، أ   . أصبحت املرأة تشغل أرفع املناصب يف باكستان        - ١٢
  .املرأة على مجيع املستويات من األعلى وحىت املستوى الشعيب

وتشغل املرأة أرفع املناصـب يف      . ولقد انتخبت حمترمة بينظري بوتو مرتني لتشغل منصب رئيسة الوزراء           - ١٣
يف جمال اهلندسة، ووسائط    اخلدمة املدنية، والقضاء، والسلك الدبلوماسي، واألوساط املصرفية، واملالية، والطبية و         

  .اإلعالم، واألوساط األكادميية

من تعزيز متثيل املرأة يف اهليئات التشريعية االحتاديـة         ومتكنت باكستان، بفضل ما أقرته من عمل إجيايب،           - ١٤
ولدينا . واً عض٣٤٢برملانية بني أعضائها البالغ عددهم اإلمجايل نائبة  ٧٤فتعد اجلمعية الوطنية . واإلقليمية واحمللية

 ٧٢٨ولدينا بني أعضاء مجعيات املقاطعات األربع البالغ عددهم         .  امرأة يف جملس الشيوخ    ١٧بني األعضاء املائة    
 يف املائة من املقاعد يف احلكومات احمللية يف القـرى والبلـدات             ٣٣وختصص للنساء نسبة    .  مشرِّعة ١٣٦عضواً  
  .اصم هامة، وتترأس امرأة بارزة بنك الدولة يف باكستان باكستان يف عو سفرية بتمثيل١٢وتقوم . واملدن
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ُتضّيق الفجوة القائمة يف جمال احلماية اليت تتمتع هبا ولقد قمنا يف اآلونة األخرية بسن قوانني من شأهنا أن   - ١٥
  : وتشمل تلك القوانني ما يلي. املرأة

  ؛ "القتل العمد"يف فئة جرائم شرف القتل دفاعاً عن اليصّنف  الذي ٢٠٠٤القانون اجلنائي لعام   )أ(  
  ، )القـانون اجلنـائي   ( املعدِّل لقانون حظر املمارسات املناهـضة للمـرأة          ٢٠٠٦قانون عام     )ب(  

على ممارسات من قبيل منع املرأة من احلصول على نصيبها من اإلرث، وبيـع املـرأة،                الذي يهدف إىل القضاء     
، )املرأة مبوجبها تسويةً لقـضية ثـأر      ُتَزوَّج  اليت  " (فاين"وفة مبمارسة   والزواج القسري، واملمارسة التقليدية املعر    

  وُعرف الطالق بالثالث؛
التحقيق / حلماية املرأة الذي عدَّل قانون احلدود بغية إصالح إجراءات التسجيل٢٠٠٦قانون عام   )ج(  

  .وتوفري احلماية لضحايا االغتصاب

ويشمل . مع أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة     م التسامح إطالقاً    عدوتواصل احلكومة سياستها الرامية إىل        - ١٦
واالعتـداءات  مشروع قانون معروض على الربملان بشأن العنف املرتيل مسائل كاالغتصاب يف إطـار الـزواج،      

 يغطـي قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ،وريثما يعتمد هذا القـانون  . يف مجلة أمور أخرى   باستخدام األمحاض،   
  .صابات اخلطرية النامجة عن االغتصاب يف إطار الزواجاإل/األضرار

اجلنسي يف مكان العمل يف القطـاعني احلكـومي     التحّرش  وتعمل احلكومة مع اجملتمع املدين على إعالن          - ١٧
  . القانونواخلاص على حد سواء، كسوء سلوك خطري وكجرمية يعاقب عليها

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة   ضع تأنه جيب عليها أن متام الوعي احلكومة  وتعي    - ١٨
ولقد مت، حتقيقاً هلذا الغرض، إنشاء وحدة ملتابعة        . جتعل قوانيننا أكثر مطابقة ألحكام االتفاقية     موضع التنفيذ وأن    

  .وزارة النهوض باملرأةداخل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  اجلنساين واجملتمع املديناملنظور : ض الدوري الشامل متابعة االستعرا-  جيم

متابعـة االسـتعراض    جنساين وإشراك اجملتمع املدين يف      منظور  أحطنا علماً بالتوصيات املقدمة إلدراج        - ١٩
  .الدوري الشامل

   التدريب والتوعية-  دال

. محالت التوعية العامة  نرحب بالتوصيات املقدمة بشأن تدريب موظفي األمن يف جمال حقوق اإلنسان و             - ٢٠
ولقد أدرجت برامج شاملة عن حقوق اإلنسان يف مناهج مدارس تدريب الشرطة وكليات الشرطة ويف منـاهج                 

كما يعقد مكتب الشرطة الوطنية حلقات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لتدريب . أكادميية الشرطة الوطنية أيضاً
  .وقد عقدت آخر تلك احللقات مبساعدة أمانة الكومنولث. املعنيةضباط الشرطة بالتعاون مع املنظمات الدولية 
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  املناطق القبلية -  هاء

ولقد شكل رئيس الوزراء جلنة     . اإلصالحات يف املناطق القبلية أولوية من أولويات احلكومة اجلديدة        متثل    - ٢١
فت بإعادة النظر يف قانون اجلرائم      لِّوزارية مؤلفة من تسعة أعضاء يترأسهم وزير الشؤون القانونية والربملانية، كُ          

؛ وحنتاج إىل تدخالت هامة ةوحنن ندرك أن التدابري القانونية لن تكفي وحدها لتحقيق التغريات املرغوب . احلدودية
  .يف جماالت التعليم والصحة والتنمية االقتصادية

   سيادة القانون واستقالل القضاء-  واو

  /ذة من جديد بعد سحب األمر الصادر يف شـهر تـشرين الثـاين            أصبحت مجيع احلريات األساسية ناف      - ٢٢
 بإعالن حالة الطوارئ، وتتفاوض اآلن اجلهات املشتركة يف االئتالف على جمموعة من األحكـام               ٢٠٠٧نوفمرب  

، واستقالل السلطة القضائية، وتعـيني  تنصيب القضاةالدستورية اليت تتناول، يف مجلة أمور، مسائل تتعلق بإعادة          
ولقـد متـت    . وحيدد النظام القانوين والقضائي الباكستاين قواعد احملاكمة العادلة       . اة، لتعرض على الربملان   القض

  . إيالء العناية الواجبةاإلحاطة علماً بالنصيحة املقدمة حبسن نية من إحدى الدول األعضاء بشأن

  .مة اجلديدة بالتحقيق فيهاوتعهدت احلكو. واختذت احملكمة العليا إجراءات بشأن حاالت االختفاء  - ٢٣

  املدافعون عن حقوق اإلنسان -  زاي

ولقد استفادت احلكومة . تويل باكستان أمهية لضمان أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان وسالمتهم وحريتهم  - ٢٤
ة يف  مما قامت به املنظمات غري احلكومية من دعاية نشطة وعمل هام لتعزيز حقوق املرأة واألقليات والفئات املهمش                

ولقد أحطنا علماً باالقتراحات املقدمة بشأن النظر يف إمكانية وضع سياسة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق . اجملتمع
  .طين يساعد على تعزيز احلماية املوفرة للشهود واملدافعني عن حقوق اإلنسانعلى نظام وتركز اإلنسان 

  قوات األمن -  حاء

اليت ترتكبها الوكاالت املكلفـة     أن التجاوزات   ونعترب  . حنن ال نتغاضى عن مسألة اإلفالت من العقاب         - ٢٥
  .جرائم تقع ضمن صالحيات القضاءمتثل بإنفاذ القوانني، مبا يشمل قوات األمن، 

  التصديق على الصكوك -  طاء

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    قت باكستان يف اآلونة األخرية على العهد الدويل اخلاص با         صدَّ  - ٢٦
  ووقعت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة               

واختذنا اإلجراءات الالزمة للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق . أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  وسنواصل التوقيع والتصديق على معاهدات دولية أخرى مـع مراعـاة أحكـام دسـتورنا               . دنية والسياسية امل

  .وإجراءاتنا اإلدارية
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  حقوق الطفل -  ياء

  ، األطفـال وما زال التزامنا بتعزيز حقـوق       . قُدمت جمموعة من التوصيات لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها         - ٢٧
   واإلمهـال   ةولقد اختذت تدابري عديدة حلماية األطفال مـن العنـف واإلسـاء           . سيما البنات، قوياً وراسخاً    وال

  .والتمييز واالستغالل

فعلى سبيل املثال، يوفر مركز وطين حلماية الطفل يف إسالم أباد املأوى لألطفال اهلاربني وكذلك ألطفال   - ٢٨
ته يف حكومة بنجاب تدابري ملنع إيذاء ويتخذ مكتب حلماية الطفل ورعاي. الشوارع واألطفال الضائعني واملختطفني

األطفال، والقضاء على تسول األطفال، وإعادة تأهيل أطفال الشوارع، وتوفري الدعم األسري لألطفال الـذين               
وستفيد احلملة الوطنية اليت تعدها وسائط اإلعالم مبساعدة اليونيسيف، يف تعبئـة            . يعانون من احلرمان واإلمهال   
ويف اآلونة األخرية، اعتمدت حلقـة      . عالم للتركيز على املسائل املتصلة حبماية الطفل      طاقات شبكات وسائط اإل   

عمل وطنية بشأن املسائل املتصلة باالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال خطة عمل بالتعاون مع الفريق العامـل                
  .املعين بقضايا االعتداء اجلنسي على األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال

جتري رض عما قريب على جملس الوزراء للحصول على موافقته سياسة وطنية شاملة حلماية الطفل، وستع  - ٢٩
وستطور هذه السياسة ليوضع على أساسـها       . أصحاب مصلحة آخرين  اآلن بالتشاور مع اليونيسيف و    صياغتها  

  .مشروع قانون يرفع إىل الربملان لينظر فيه

  حرية التعبري -  كاف

ولقد رفعت احلكومة اجلديدة  .رحرية التعبري ِسجِل حافل يدعو إىل االفتخايف جمال داؤها ِسجِل باكستان وأ  - ٣٠
وصـحافة باكـستان   . نوفمرب بإعالن حالة الطـوارئ / تشرين الثاين٢أعقاب األمر الصادر يف   يف  القيود املفروضة   

ويوجد يف الوقت . كثرها متتعاً باحلريةهنا أإووسائط إعالمها هي من أكثرها متتعاً باحلرية يف العامل بل ويقول البعض            
 قناة عامة ٢٣( قناة إذاعية ٩٤، و) شبكة خاصة٨٩ شبكات عامة باإلضافة إىل ٧( شبكة تلفزيونية ٩٦احلاضر حنو 

 ١٢ وجملة دورية بأكثر من يفة صح١ ٥٠٠يصدر يف باكستان حنو كما . يف باكستان)  قناة خاصة٧١باإلضافة إىل 
  .لقنوات اإلعالمية اليت تركز كثرياً على مسائل تتعلق حبقوق اإلنسانويوجد عدد من ا. لغة

  مكافحة اإلرهاب -  الم

وينبثق عزمنا هذا من اعتقادنا الراسـخ بـضرورة         . ستواصل باكستان بذل جهودها ملكافحة اإلرهاب       - ٣١
من يأس يغـذي    استئصال شأفة اإلرهاب بوسائل عسكرية تضاف إىل مكافحة الفقر والتخلف وما ينجم عنهما              

واحلـرب ضـد    . وجيب التصدي للنظريات املضللة بإبعاد الشباب عن التطرف واإلرهاب        . اإلرهاب والتطرف 
املسؤوليات متاماً  وباكستان تدرك   . اإلرهاب ليست حرباً تقليدية ولكنها حرب تعتمد على استخبارات موثوقة         

وتتخـذ قـوات األمـن    . لقانون اإلنساين الـدويل القانون الدويل حلقوق اإلنسان وا   امللقاة على عاتقها مبوجب     
. االحتياطات الضرورية للحد قدر املستطاع من اخلسائر البشرية بني املدنيني وغري املقاتلني وتفادي األضرار التبعية

  .ويتم اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع االنتهاكات
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  اتفاقيات منظمة العمل الدولية -  ميم

 اتفاقيات مـن  بع وثالثني اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، من بينها مثاين     وقَّعت باكستان على أر     - ٣٢
وبغية تبسيط عملية تنفيذ معايري العمل ومتابعتها، تسعى وزارة العمل لتوحيـد            . االتفاقيات األساسية ملعايري العمل   

الصادر " قانون العالقات الصناعية"إلغاء أيضاً ولقد أعلن رئيس الوزراء    . كافة قوانني العمل يف مخسة قوانني رئيسية      
  . روبية يف الشهر٦ ٠٠٠ومت حتديد احلد األدىن لألجر مببلغ .  والذي قيد أنشطة النقابات العمالية٢٠٠٢يف عام 

  الالجئون -  نون

زلنا  وما.  ماليني الجئ أفغاين على مر السنوات التسع والعشرين املاضية      ٤استضافت باكستان أكثر من       - ٣٣
زالت باكستان تفي    وما. ومتثل هذه احلالة إحدى حاالت الالجئني يف العامل       .  أفغاين ئمليون الج  ٢,٥تضيف  نس

وتقوم باكستان وأفغانستان ومفوضـية     . مبسؤولياهتا على الرغم من االخنفاض احلاد املسجل يف املساعدة الدولية         
إعادة الالجئني األفغان إىل وطنهم بصورة تدرجيية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مبوجب اتفاق ثالثي األطراف، ب

  .فمن املهم أن يعود الالجئون األفغان إىل وطنهم بشرف وكرامة. ومنسقة

  األشخاص املشردون داخلياً -  سني

ويف إحدى  . اختذت حكومة باكستان عدداً من التدابري إلغاثة األشخاص املشردين داخلياً حيثما وجِب             - ٣٤
، اختذت احلكومة يف الشهر املاضي تدابري لتيسري عودة وإعادة تأهيل األشخاص املشردين داخلياً املناسبات األخرية

وستقدم احلكومة التعويض املالئم لألشخاص املضرورين وستبدأ يف تنفيذ املشاريع . القطاع اجلنويب لوزيرستانمن 
  . القطاع اجلنويب لوزيرستاناإلمنائية يف 

  اصةدعوة اإلجراءات اخل -  عني

ولقد أجبنا عن أغلبية    . سنرحب بالتعامل مع اإلجراءات اخلاصة، كما سنرحب بالزيارات اليت تقوم هبا            - ٣٥
حلقـوق اإلنـسان إىل     ستقوم هبا املفوضة السامية     ونستعد اآلن للزيارة اليت     . الرسائل اليت وجهتها تلك اجلهات    

  .باكستان يف غضون هذا الشهر

  إلنساناللجنة الوطنية حلقوق ا -  فاء

ويتوقع أن يبـت    . جلنة وطنية حلقوق اإلنسان على جملس الوزراء      املتعلق بإنشاء   ُعرِض مشروع القانون      - ٣٦
  .اجمللس فيه عما قريب

  التنمية االجتماعية -  صاد

بـإجراء  رئيس الـوزراء، مـؤخراً،      أمر  ولقد  . تشكل التنمية االجتماعية أولوية من أولويات احلكومة        - ٣٧
املدة لإلطار اإلمنائي املتوسط األجل، إلجراء التصحيحات الضرورية لنتمكن من تعزيز وتسخري استعراض منتصف 

  .املوارد الالزمة لتحسني مؤشراتنا املتصلة حبقوق اإلنسان واإلسراع يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
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ن زيادة املبالغ املخصصة للحد مـن       وعندما قدم وزير املالية امليزانية االحتادية اجلديدة يوم البارحة، أعل           - ٣٨
كذلك زيادة املبالغ املخصصة يف امليزانية للتعليم، متت و. الفقر، وللفئات ذات الدخل املنخفض، والسكن الرخيص

  .واخلدمات الصحية، وملياه الشرب النقية، والتصحاح، والنهوض باملرأة

يوليه، عدد العامالت الصحيات    /يف شهر متوز  ويف قطاع الصحة، سيضاعف، خالل السنة املالية املبتدئة           - ٣٩
األم والرضـيع   وتشمل الربامج الوقائية مشاريع تتعلـق بـصحة         .  عاملة صحية  ٢٠٠ ٠٠٠ إىل   ١٠٠ ٠٠٠من  

املياه يف مجيع أرجاء البلد، مبا يـشمل        لتصفية  مصانع  إنشاء  وسيتم يف إطار مبادرة مياه الشرب النقية        . والطفل
  . على التصحاح على مكافحة األمراض أيضاًوسيساعدنا التركيز. القرى

وتستهدف مؤسسات التمويل . على حنو يراعي الُبعد اجلنساينولقد بدأت احلكومة االحتادية تضع امليزانية   - ٤٠
  .املستفيدين من التمويل الصغريجمموع  يف املائة من ٤٥الصغري النساء بصفة خاصة، وهن يشكلن 

 مليار روبية ألفقر فئـات      ٣٤ختصيص   لدعم الدخل، املعلن يوم البارحة،       وسيتم يف إطار برنامج بينظري      - ٤١
  . مليار روبية٥٠ وسيزاد هذا املبلغ حىت يصل إىل. الفقراء

ولقد أنـشئ   . وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم بناء مليون وحدة سكنية كل عام لذوي الدخل املنخفض               - ٤٢
  .ي االبتكارصندوق دائر سيتم توسيعه بفضل التمويل

  إدارة الكوارث -  قاف

 ٢٠٠٥ الزلـزال الكـبري يف عـام         - تصدت باكستان لكارثتني خالل السنوات الثالث املاضية، مهـا            - ٤٣
ولقد اكتسبنا مهارات جديدة يف جماالت االستجابة للكوارث، وإدارة الكوارث، وإعادة . ٢٠٠٧وفيضانات عام 

 ولكن باالعتماد بصفة رئيسية على مواردنا، بإعادة تأهيـل          وقمنا، مبساعدة اجملتمع الدويل   . البناء بعد الكوارث  
  .اجملتمعات املتأثرة بالكوارث وساعدناها على بدء حياة جديدة

  ونسعى بنفس العزم ليستتب األمن واالستقرار يف أجزاء البلد املتأثرة بـشدة مـن جـراء اهلجمـات                    - ٤٤
  .اإلرهابية واالنتحارية

   التسييس-  راء

اإلنسان يف األمم املتحدة ويف حمافـل       تسييس حقوق   ة املقدمة بشأن مواصلة االعتراض على       نقبل التوصي   - ٤٥
وجيب، عن طريق .  على حيثيات كل قضية على حدةوينبغي النظر يف احلاالت املتصلة حبقوق اإلنسان بناًء. أخرى

  .ة حقوق اإلنساناحلوار واجلهود املتضافرة، التخلص من مساوئ التحيز واالنتقائية اليت أفسدت آلي

  جملس حقوق اإلنسان -  شني

تويل باكستان أمهية كبرية لعضويتها يف جملس حقوق اإلنسان والرتباطها به، وقد أثار اجمللـس آمـاالً                   - ٤٦
ونعتقد . جديدة لدى اجملتمع الدويل خبلق ثقافة جديدة شفافة وقائمة على التعاون لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

  .املرحلة األوىل لبناء مؤسساتهح أكثر فعالية بعد إمتام بأن اجمللس سيصب



A/HRC/8/42/Add.1 
Page 9 

  املمارسات اجليدة -  تاء

من الفقر ومعاجلة نقص األغذية يف جماالت احلد حنن مستعدون لتقاسم اخلربات وتبادل املمارسات اجليدة   - ٤٧
  .واحلث على حمو األمية مع الدول األعضاء املعنية

  عقوبة اإلعدام -  ثاء

  .ود إبالغ اجمللس أن احلكومة االئتالفية بدأت باستعراض مجيع املسائل املتصلة بعقوبة اإلعداموأخرياً أ  - ٤٨

  وختاماً، أود أن أبني أن باكستان تتمتع بإطار قانوين جيد وبآلية إدارية داعمة ومبجتمع مـدين قـوي،                    - ٤٩
سيادة الدستور وعلوية صممة على ضمان واحلكومة اجلديدة م. مما يتيح بيئة مؤاتية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وهدفنا هو ضمان   . القانون بدون أي استثناء، وعلى أن يستفيد املواطنون الباكستانيون من التغريات الدميقراطية           
وقد أصبح اجملتمـع    . التمتع الكامل باحلقوق املدنية والسياسية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً         

  .يف محاية مصاحل أصحاب احلقوقحفّاز حاسم  يف هذا الصدد، بدور املدين يقوم،

 -  -  -  -  -  


