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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 باكستان  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقدل  في شاااااااا    .  ( 1) السااااااااا  

  موجز تقيدًا بالحد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

دد باكسااااتان في سااااح   أعربت اللجنق المعنيق بالقضاااااى على التمييز لااااد المرأة عم قلق ا مم تر  -2
إعالن ا الصاادر لد  انضامام ا إلى اتقاةيق القضااى على جميع أشا ات التمييز لاد المرأة الذي جاى ني  أن 
"انضااااما  ح ومق جم وريق باكسااااتان اإلسااااالميق إلى االتقاةيق ستضااااع ألح ا  دسااااتور البالد". وحثت ا على 

 .( 2) تدعيم ج ودها الراميق إلى التعجي  بسح  ذلك اإلعالن

وشاااااجعت اللجنق نقسااااا ا وفري  األمم المتحدة القنري باكساااااتان على التصااااادي  على البروتوكوت   -3
وعلى االتقاةيق الدوليق لحماسق حقوق    ( 3) االختياري التقاةيق القضاااااااى على جميع أشاااااا ات التمييز لااااااد المرأة 

 .( 4) جميع العمات الم اجريم وأفراد أسرهم واالتقاةيق الدوليق لحماسق جميع األشتاص مم االختقاى القسري 

المتعلقق  ولاااع  1954ودعت اللجنق نقسااا ا باكساااتان إلى النار في التصااادي  على اتقاةيق عا   -4
. وشجع فري  األمم المتحدة ( 5) علقق بتقض حاالت انعدا  الجنسيقاألشتاص عدسمي الجنسيق واالتقاةيق المت 

القنري باكسااتان على التصاادي  على نقس االتقاقيتيم والنار في التصاادي  على االتقاةيق التاعااق  ولااع 
 .( 6) الالجئيم والبروتوكوت الملح    ا
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 بير السياسة العامةالبنية األساسية المؤسسية وتدا  

أعربت اللجنق المعنيق بالقضاااااااى على التمييز لااااااد المرأة عم قلق ا مم أن اللجنق الو نيق لحقوق   -5
اإلنساااااااااان لم تمتث  بعد امتثااًل كاماًل المبادة المتعلقق بمركز المطساااااااااساااااااااات الو نيق لتعزيز وحماسق حقوق  

ًا،  تامًا ف  اللجنق الو نيق مع مبادة باريس َتوافقاإلنسااااان )مبادة باريس(. وأوعاااات باكسااااتاَن ب ن تكق  َتوا
هاا باالموارد   وأن تادعلم واليت اا وتم ن اا مم التحقي  في الواااااااااااااا ااو  المتعلقاق باانت ااكاات حقوق المرأة، وأن تمادل
الكانيق لاللااانالو  واليت ا، وأن تواااجع ا على التقد  بنل  للحصاااوت على االعتماد مم التحال  العالمي 

. ورحا  فري  األمم المتحادة القنري بادعاادة إنواااااااااااااااى اللجناق ( 7) للمطسااااااااااااااسااااااااااااااات الو نياق لحقوق اإلنسااااااااااااااان
وشااااااااجع باكسااااااااتان على مساااااااااعدت ا في التةل  على التحدسات المرتبنق بالقدرات والتو ي  و دارة   الو نيق

 .( 8) المعارف المطسسيق

المرأة عم قلق ا ألن  منذ نق  السااااااالنات في وأعربت اللجنق المعنيق بالقضااااااااى على التمييز لاااااااد  -6
مجات حقوق المرأة، ال تزات هناك تحدسات الحوكمق نيما ستص تكام  وتنسااااااااااي  السااااااااااياسااااااااااات الراميق إلى 

عم قلق ا مم نقص الموارد المتصااااااصااااااق للجان المقا عات و دارات تنميق  ًا الن وض بالمرأة. وأعربت أسضاااااا 
للجنق ولااااع المرأة الو نيق. وأوعاااات اللجنق باكسااااتان ب ن تعم  على المرأة ومم الموارد المحدودة المتاحق  

تج يز المطساساات االتحادسق لتنساي  ساياساات وبرامج المسااواة  يم الجنسايم واإلشاراف علي ا، وتعدي  قانون 
( بحيث يراعي التوعااااايات التي قدمت ا لجنق ولاااااع المرأة عند 1908اإلجراىات المدنيق )القانون التامس، 

لتوااريعات والسااياسااات والبرامج ذات الصاالق، و لااقاى النابع المطسااسااي على رليق تنسااي  موااتركق عاايا ق ا
 يم المقاا عاات، وتتصاااااااااااااايص موارد كاانياق للجاان المقاا عاات و دارات تنمياق المرأة، والعما  على أن س ون  

 .  ( 9) لد  لجنق ولع المرأة الموارد الكانيق ألداى واليت ا

القنري باكسااتان على تدعيم المطسااسااات الو نيق لحقوق اإلنسااان مث  وحث فري  األمم المتحدة  -7
 .( 10) لجنق ولع المرأة الو نيق ولجنق حقوق النق  الو نيق

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

الذذدولي   -ألف  القذذانون  المتعلقذذة بحقوق اإلنسذذذذذذذذذذذانل مع مراعذذاة  الذذدوليذذة  تنفيذذا االلتزامذذات 
 الساري  اإلنساني

 واة وعدم التمييزالمسا -1 

أعرب ثالثاق مقرريم خااعاااااااااااااايم عم قلق م مم قرار المح ماق العلياا في إسااااااااااااااال  أبااد الاذي سا مر  -8
باإلعالن اإللزامي عم الديم أو المعتقد في جميع الوثائ  الرساااااميق. وحثوا على إعادة النار في هذا القرار  

دولي التاص بالحقوق المدنيق والسااااياساااايق، في لااااوى التزامات باكسااااتان القانونيق الدوليق بمقتضااااى الع د ال
مم شا ن  أن يطدي إلى التمييز المباشار و ير المباشار و لى مزيد   وشاددوا على أن  إن امُتث  أمر المح مق،

 .( 11) مم هواشق األقليات الدينيق، التي تواج  أعاًل التمييز والتعص  والعداى االجتماعي

 واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعايبحق الفرد في الحياة والحرية  -2 

تناوت أربعق م لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعااااااااااااق قضاااااااااااااسا تتعل  باإلعدا  التعسااااااااااااقي  -9
واإلعدا  بدجراىات موجزة، والضااااااااااااامانات المرتبنق بالمحاكمق العادلق ومراعاة األعاااااااااااااوت القانونيق الواجبق، 
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اسااااااااايق أو الالإنساااااااااانيق أو الم ينق، وحماسق الح ومق حقوَق  وحار التعذي  و يره مم لاااااااااروب المعاملق الق
حاالاق.    11. وقاد تبيلم النم  الوالاااااااااااااا  في 1997األحادا  الجاانحيم بموجا  قاانون م اافحاق اإلرهااب لعاا  

وكرر الم لقون  والسات دعوت م باكساااااااااتان إلى إعادة العم  بالوق  االختياري ليعدا ، بهيق إلةائ ، و عادة 
يعات الحاليق لم افحق اإلرهاب، ال سااااااايما ما يتصااااااا  من ا باأل قات، واألح ا  التي تنص النار في التوااااااار 

 .( 12) على عقوبق اإلعدا ، لجعل ا تتواف  مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان

بااا مراض عقلياااق  -10 وأثاااار فري  األمم المتحااادة القنري مسااااااااااااااااا لاااق إعااادا  األحااادا  والمصاااااااااااااااااا يم 
 .( 13) باكستان في

   للجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااان إلى أن عااااالحيق المحاكم العساااا ريق انت ت في مار / وأشااااارت ا -11
 .( 14)  ناى على أح ا  أعدرت ا محاكم عس ريقًا سجين  59، لكن ا ت س  إلعدا  2019رذار 

وأعرب العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعاااااااااق عم قلق م مم الزيادة المنردة   -12
ندسق والناشااااااانيم الساااااااياساااااااييم والصاااااااحقييم ًا  المتتقيم قسااااااار في عدد  مم األقليات، وال سااااااايما األقليات السااااااالن

والمدافعيم عم حقوق اإلنساااااان، في إقليم الساااااند. وأشااااااروا إلى وجود نم  والااااا  مم اإلفالت مم العقاب 
 ساد ساياساق، أو تسااهالً ألن ا قد ُتج نيما يبدو. ويثير اساتمرار هذه الممارساات و ابع ا الواساع النناق القل 

على األقا ، مم ج اق الساااااااااااااالناات، قاد يرقى إلى ساااااااااااااايااسااااااااااااااق. وكرروا توعاااااااااااااايت م با ن تجر  بااكسااااااااااااااتاان  
 .( 15) القسري  االختقاى

وأعرب المقرر التاص المعني بمسااااا لق التعذي  و يره مم لاااااروب المعاملق أو العقوبق القاسااااايق   -13
د توااااااااااااااريعاااات تمنع التعاااذيااا  وتعااااقااا  عليااا . الالإنسااااااااااااااااانياااق أو الم يناااق عم باااال  قلقااا  مم عاااد  وجو  أو

بالمناقوااااااااق المقبلق التي سااااااااتجري ا الجمويق الو نيق لموااااااااروو قانون التعذي  والوفاة أثناى االحتجا    ورح 
ًا  تاااماا   )المنع والعقوبااق(، وحااث الح ومااق على أن تعماا  ليطدي اعتماااده إلى جعاا  باااكسااااااااااااااتااان تمتثاا  امتثاااالً 

التعذي  و يره مم لااااروب المعاملق أو العقوبق القاساااايق أو الالإنسااااانيق   التزامات ا بموج  اتقاةيق مناهضااااق
 .( 16) الم ينق والع د الدولي التاص بالحقوق المدنيق والسياسيق أو

مع ًا وشاجع فري  األمم المتحدة القنري باكساتان على سام تواريع سعرف التعذي  ويجرم ، تماشاي  -14
 .( 17) القانون الدولي

األمم المتحدة القنري بقل  أن تنبي  لاامانات حقوق اإلنسااان في السااجون ال يزات والحظ فري   -15
إذ إن معام التوااااااااريعات المتعلقق بالسااااااااجون ال تتساااااااا  مع قواعد األمم المتحدة النموذجيق الدنيا  ًا،  هاموااااااااي 

عداد لمعاملق السااجناى )قواعد نيلسااون مانديال(. وشااجع باكسااتان على معالجق مواا لق اكتااا السااجون واأل
 .( 18) المحدودة مم مو قي إدارة السجون 

 القانون الدولي اإلنساني -3 

أشااااااااااار عدد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعااااااااااق إلى القل  إ اى انت اكات حقوق  -16
التمييز،  اإلنساان نيما ستص إم انيق إسصاات المسااعدات اإلنساانيق، وجمع  يانات الاياساات الحيويق، وعد   

واألثر على النساااى واأل قات بسااب  ارتبا  م المزعو  باإلرها ييم. وساالنوا الضااوى على واج   ذت العناسق 
لبت حريت م مم الموا نيم، وأولاااااااااااااحوا التدا ير التي سم م اتتاذها لحماسق   الواجبق لحماسق حقوق مم ساااااااااااااُ

 .( 19) األعليقحقوق المحتجزيم في المتيمات، بما في ذلك إعادت م إلى  لدان م  
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -4 

كرر العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعاااااق اإلعراب عم قلق م مم أن قانون  -17
م افحق اإلرهاب وأمر الحماسق الباكسااااتاني سساااامحان على ما يبدو ب شاااا ات مم االحتجا  التعسااااقي تقضااااي  

تصاااااات والتعذي  واالختقاى القساااااري، األمر الذي يطدي في كثير مم إلى حدو  احتجا  منوت مع منع اال
األحيان إلى إعدا  الضاااحيق خارط نناق القضااااى، وما ُأ ل  عن  مم اساااتتدام ما أسااااساااًا قانونيًا الختناف  
األفراد الذيم سعتقد أن م متور ون أو سوااااااتب  في تور  م في أنواااااانق معارلااااااق في إقليم السااااااند واحتجا هم  

كرر الم لقون  والسات دعوت م الح ومق إلى دراسااق مد  تواف  ذلك التوااريع مع التزامات باكسااتان تعسااقًا. و 
 .( 20) الدوليق في ميدان حقوق اإلنسان و جراى مراجعق شاملق لسياست ا وممارسات ا القائمق

 إقامة العدلل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابل وسيادة القانون  -5 

أشاااااارت اللجنق المعنيق بالقضااااااى على التمييز لاااااد المرأة إلى أن القانون البدي  المتعل   تساااااويق  -18
بالنام القانونيق الموا يق واآلليات  ير الرسااميق لتسااويق  ًا ينص على االعتراف رساامي   2017المنا عات لعا  

ئيق و داريق. وأعربت عم المنا عات، و دماج ا في الناا  القضاااااائي الساااااائد، و خضااااااع ا لرقابق عامق قضاااااا
 .( 21) قلق ا مم إم انيق أن تننوي هذه النام على تمييز في ح  النساى والقتيات

وأوعاااااات اللجنق نقساااااا ا ب ن تكق  باكسااااااتان اتساااااااق نام العدالق الموا يق واآلليات  ير الرسااااااميق  -19
تننوي على تمييز في ح    لتساويق المنا عات مع اتقاةيق القضااى على جميع أشا ات التمييز لاد المرأة وأال

المرأة، وأن ترفع مساتو  وعي عامق النا  إلعناى األفضاليق لساب  االنتصااف القضاائيق على اآلليات  ير 
  الق الحواجز المادسق وحواجز االتصااااااات  و  الرسااااااميق لتسااااااويق المنا عات عند التنديد بانت اكات حقوق المرأة،

ساااااااى والقتيات إلى العدالق عم  ري  توفير تكنولوجيات والحواجز االقتصااااااادسق التي تحوت دون وعااااااوت الن 
معلومات واتصااااالت حديثق واساااتتدا  وساااائ  اإلعال  لرفع مساااتو  وعي النسااااى والقتيات بحقوق م وساااب   

 .( 22) االنتصاف المتاحق، وتدعيم الناا  القضائي،  وسائ  من ا تتصيص موارد كانيق وبناى القدرات

 في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية الحريات األساسية والحق -6 

أوعاااات منامق األمم المتحدة للتربيق والعلم والثقافق )اليونساااا و( باكسااااتان  تعدي  القوانيم القائمق  -20
وقواعاد حمااساق الموا نيم )مم األلاااااااااااااارار عبر اإلنترنات(    2016مثا  قاانون منع الجرائم اإللكترونياق لعاا   

في القوانيم. وأوعااااات ا  أوج  الةموض المعايير الدوليق لحقوق اإلنساااااان وتولاااااي    ، مع مراعاة2020 لعا 
للرقابق القضاااااااائيق عند تنقيذ القوانيم القائمق، وال سااااااايما قانون منع الجرائم  ًا  خاعااااااا ًا  ب ن تولي اهتمامًا أسضااااااا 

 .( 23) اإللكترونيق، وأن تدعلم تدا ير المساىلق بموج  القانون 

اليونساااا و باكسااااتان على مواعاااالق التحقي  في عمليات قت  الصااااحقييم و  ال  اليونساااا و وحثت   -21
 .( 24)  وعًا بحالق المتابعق القضائيق

وأعربت اللجنق المعنيق بالقضااااااااااااى على التمييز لاااااااااااد المرأة عم قلق ا إ اى التقارير التي تقيد ب ن  -22
ما يتعرلاااااام لالنتقا  والمضاااااااسقق والت ديد،  ًا المدافعات عم حقوق اإلنسااااااان والناشاااااانات السااااااياساااااايات كثير 

اإلجراى المتعل  بحصاااوت المنامات  ير الح وميق على تموي  أجنبي سقتقر إلى الواااقانيق وأن  مره    وب ن
م المدافعات عم حقوق اإلنساااان والناشااانات  ًا وينب  تنبيق يننوي على تمييز. وأوعااات باكساااتاَن ب ن تم ل

اسااايق والحصاااوت على الحماسق الكانيق مم الترهي  واالنتقا  والعن ، الساااياسااايات مم ممارساااق حقوق م الساااي 
ب ن تعيد النار في اإلجراى المتعل  بحصااااوت المنامات  ير ًا ومقالاااااة الجناة ومعاقبت م. وأوعاااات ا أسضاااا 

ن ا مم االلنالو ب عمال ا في مجات الدعوة بحريق  .( 25) الح وميق على تموي  أجنبي وأن تم ل
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الم لقيم  والساات في إ اار اإلجراىات التااعاااااااااااااااق معلوماات عم الت م المزعوماق   وقاد  ثالثاق مم -23
مم ًا الموج ق إلى عدد مم الصاحقييم المساتقليم والمدافعيم عم حقوق اإلنساان والتي يبدو أن ا تا ر نمن

. وذكرت الح ومق في ردها  ( 26) القيود المقرولااااااااااااق على ح  الصااااااااااااحقييم في حريق التعبير في باكسااااااااااااتان
واعاا  اتتاذ تدا ير ت دف إلى حماسق حريق التعبير والرأي وتعزيزها، ال ساايما في عااقوف الصااحقييم ت  أن ا

 .( 27) 2020والمدافعيم عم حقوق اإلنسان، بسب  من ا موروو قانون حماسق الصحقييم واإلعالمييم لعا  

على  وحث فري  األمم المتحدة القنري باكسااااااااااتان على م افحق جميع أشاااااااااا ات العن  المساااااااااال  -24
 .( 28) الصحقييم والسماح ل م بممارسق حريات م الموروعق واألساسيق

حسابما جاى في  -شاتصاًا ُقتلوا دون عقاب   75والحات اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساان بقل  أن   -25
بسااااااااب  ادعاىات تجدس . وكررت توعاااااااايات ا ب ن تتتذ باكسااااااااتان جميع التدا ير الال مق لتوفير   -التقارير

انيق لجميع القضااااااة والمدعيم العاميم والمحاميم والوااااا ود المعنييم بقضااااااسا التجدس ، وأن تنقذ  الحماسق الك
 .( 29) تاماً ًا تنقيذ 2014حزيران/يوني   19ح م المح مق العليا الصادر في 

والحظ فري  األمم المتحاادة القنري أناا  لم ُسساااااااااااااام أي قااانون للمعاااةبااق على اإلكراه على اعتناااق  -26
اإلساال  وأن القضااسا المعرولاق على المح مق تحاى بالمصاادقق القانونيق. ويلز  التصادي ل ذا االتجاه مم 

 .( 30) خالت التدا ير التوريويق وتدا ير إنقاذ القانون ورفع مستو  الوعي في المجتمع

 الحق في الخصوصية -7 

اإلجراىات التاعاااااق الضاااااوى على أهميق دراساااااق مد  ألقى العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار   -27
تواف  قواعد حماسق الموا نيم )مم األلاارار عبر اإلنترنت( مع التزامات باكسااتان باحترا  الحقوق في حريق 
الرأي والتعبير وفي التصاااوعااايق بمقتضاااى القانون الدولي لحقوق اإلنساااان وحمايت ا و عمال ا، بما في ذلك 

للمنساااا  الو ني إلعاااادار تعليمات إلى شااااركات وسااااائ  التواعاااا  االجتماعي بواااا ن االختصاااااص الممنوح 
. وذكرت الح ومق ( 31) بد الق المحتو  والمصانلحات الةامضاق المساتتدمق ومراةبق االتصااالت عبر اإلنترنت

في ردها أن مجلس الو راى االتحادي، لتبديد المتاوف التي أثارت ا وساااائ  اإلعال  والمجتمع المدني، علل   
بآراى المقرريم  ًا ويوائم ا مع أفضاااا  الممارسااااات الدوليق. وأحيَ  علمًا لعم  بالقواعد ونقح ا ليزيدها تبسااااينا

 .( 32) التاعيم وستولى االعتبار الواج  أثناى عمليق التناي 

 الحق في الزواج وفي الحياة األسرية -8 

المرأة تواااااااااعر بالقل  إ اى وجود نام قانونيق ال تزات اللجنق المعنيق بالقضااااااااااى على التمييز لاااااااااد  -28
متعددة بتصاااااوص الزواط والعالقات األساااااريق، والحات حدو  ت خيرات في اعتماد مواااااروو قانون لتعدي  
قانون الزواط المساايحي وقانون النالق المساايحي. وأوعاات بالتعجي  باعتماد موااروو القانون هذا وموااروو 

مم المتحدة القنري باكساااااااااتان على تنقيذ مواااااااااروو قانون الزواط . وشاااااااااجع فري  األ( 33) قانون  واط الساااااااااي 
، ومواروو قانون تعدي  النالق  2014، ومواروو قانون تعدي  الزواط المسايحي لعا  2014ال ندوساي لعا  
 .( 34) 2014المسيحي لعا  

ي  والحات اللجنق المعنيق بالقضااااااى على التمييز لاااااد المرأة أن القانون سسااااام   تعدد الزوجات ف -29
 ا   روف معيناق، وأنا  في حااالت النالق  ير التوافقي، ال ُسنلا  إثباات أساااااااااااااابااب النالق في المح ماق 

الالئي رفعم ش او ، وأن الدعم الذي يتعيم تقدسم  في حالق النالق  ير متس  نيما ستص   مم النساى إال
ت على الوعاااسق على أ قال ا  متتل  المجموعات الدينيق، وأن المرأة ال تزات مناَلبق  تقدسم التما  الحصااو 

نق قوانيم األساارة المساالمق واتتاذ تدا ير لتثبي  تعدد الزوجات   عند وفاة األب. وأوعاات باكسااتاَن  تعدي  مدول
وحاره وحماسق حقوق المرأة االقتصاااااااااادسق في حاالت تعدد الزوجات، والعم  على أن تنص قوانيم األسااااااااارة  
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ماسق الماليق للمرأة عند النالق، وتعدي  أو إلةاى جميع األح ا   لد  متتل  النوائ  الدينيق على توفير الح
التمييزيق في القوانيم التي تنص على عد  مساااواة المرأة في الحقوق في مضاامار الزواط والنالق والوعاااسق  

 .( 35) والميرا  والملكيق

 حظر جميع أشكال الرقل بما فيها االتجار بالبشر  -9 

القضااااااااااى على التمييز لاااااااااد المرأة بقل  ارتقاو معدت االتجار بالنسااااااااااى الحات اللجنق المعنيق ب  -30
والقتيات أل راض االسااتةالت الجنسااي والسااترة أو عبودسق الديم، واسااتمرار كون باكسااتان  لَد منواا  وعبور  
ومقصااد لالتجار أل راض الزواط القسااري، وعد  وجود رليق موااتركق  يم الو ارات لتنسااي  إجراىات م افحق  

ر على الصااااااااااااااعيااد الو ني، وعاد  وجود خنااق عماا  و نيااق لم ااافحااق االتجااار، والتمويا   ير اآلمم االتجااا
 .( 36) للمنامات  ير الح وميق التي تدير المالجئ، وتعرض النساى لالتجار

  2018وأوعاااااااات اللجنق نقساااااااا ا ب ن تكق  باكسااااااااتان إنقاذ قانون منع االتجار باألشااااااااتاص لعا   -31
، بساااااااااااااابا  من اا تادريا  مو قي إنقااذ القاانون، وتادعيم عملياات 2018م لعاا   وقاانون منع ت ريا  الم ااجري 

تقتيش العم ، وتم يم الضاحاسا مم الوعاوت إلى المالجئ والحصاوت على خدمات الدعم وساب  االنتصااف  
القعاالاق، وتادعيم التعااون مع وحادات م اافحاق الزواط القسااااااااااااااري في البلادان التي ُيتجر من اا وفي اا باالقتياات  

وتم ين م مم العودة بساااااااارعق، والتحقي  في حاالت االتجار ومقالاااااااااة الجناة ومعاةبق مم تثبت  والنساااااااااى،
إدانت م، والتعجي  بدنوااااااى رليق مواااااتركق  يم المطساااااساااااات لتنساااااي  إجراىات م افحق االتجار على الصاااااعيد 

الح ومياق    الو ني، والتعجياا  بااعتماااد خنااق عماا  و نيااق لم ااافحااق االتجااار، و ياادة تمويا  المنامااات  ير
وتوفير التدري  بواااااااااااا ن التعرف المب ر   التي تدير المالجئ، والتوعيق بالنابع اإلجرامي لالتجار ومتا ره،

 .( 37) على لحاسا االتجار، والعم  على إحالق الضحاسا إلى التدمات المناسبق

  2018وحث فري  األمم المتحدة القنري باكسااااااااااتان على تنقيذ قانون منع االتجار بالبواااااااااار لعا   -32
 .( 38) و نواى رليق إحالق و نيق

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -10 

أقر فري  األمم المتحاادة القنري باا ن ح ومااات البنجاااب والساااااااااااااانااد وخيبر بتتونتوا ولااااااااااااااعاات  -33
سااااااياسااااااق لعم  األ قات، وشااااااجع على تنقيذ هذه ًا مق خيبر بتتونتوا لدي ا أسضاااااا عم  وأن ح و  سااااااياسااااااات

 .( 39) التدا ير بقعاليق

 الحق في مستوى معيشي الئق  -11 

اإلخالى القساااري وال د  عمليات تناوت العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعاااق  -34
شااااااتص، وقد ُنقلنذت تلك   96 000أثر على ما يبل    منزت، األمر الذي 12  000لما سصاااااا  إلى   المزعومق

 ير شاقاف دون أي موااورات مع السا ان المت ثريم ودون إشاعار مساب  أو دون أي إشاعار ًا  العمليات تنقيذ
البتلق للساااااا ان المت ثريم ودون أي اعتبار لدرجات الحيا ة المتتلقق التي ربما كانت لدي م، وُأعاااااادرت أح ا  

بالمعلومات الواردة التي تقيد ب ن الترةيق الحضاريق  ًا  االنتصااف والتعويض. وأحا وا علم  متباينق نيما ستص
ًا  فاحواا ًا  لألحياى الققيرة وقو  السااوق والمضاااربق العقاريق أدت إلى ارتقاو تكلقق اإلساا ان في كراتوااي ارتقاع

 .( 40) الدخ  المنتقضإلى حد أن اإلس ان الميسور التكلقق بات  ير متاح لألسر ذات 

ودعا فري  األمم المتحدة القنري الح ومق إلى التعجي   زيادة فرص الحصاااااااااااااوت على السااااااااااااا م  -35
 .( 41) األحياى الققيرةالمدعم، وتبسي  المسائ  التوةيليق، وتوسيع نناق تنايم وتحسيم منا   
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ت على وحث فري  األمم المتحدة القنري الح ومق على تحسيم اإلدارة المستدامق للموارد والحصو  -36
 .( 42) خدمات المياه والحد مم تعرض الس ان آلثار الفيضانات والجقاف

 الحق في الصحة -12 

المرتقع،   اتالحات اللجنق المعنيق بالقضااااااااااى على التمييز لاااااااااد المرأة بقل  معدت ونيات األم -37
ومحدودسق فرص حصاوت النسااى على خدمات تنايم األسارة، وقوانيم اإلج اض التقييدسق، والعدد الكبير مم 
النساااااااااااااااى اللواتي يلجا ن إلى عملياات اإلج ااض  ير الما مون، وعاد  وجود خادماات كاانياق للرعااساق الالحقاق  

 ، و خضاااااو النساااااى ذوات اإلعاقق  ليج اض، وارتقاو معدت اإلعااااابق بالناسااااور التوليدي والعالجي المنواااا 
للتعايم القساااااااااااري، و جراى جراحق تةيير الجنس على حاملي عاااااااااااقات الجنسااااااااااايم لالعتراف القانوني بالنوو  

 .( 43) االجتماعي، ومحدودسق وعوت الضحاسا إلى العدالق

بو ن تنسي    2025-2016وأوعت اللجنق نقس ا باكستان ب ن تعم  على تنقيذ "الرؤيق الو نيق  -38
اإلجراىات ذات األولويق لمواج ق تحدسات الصااحق اإلنجا يق وعااحق األم ات والرلااع واأل قات والمراهقيم 

  تحايق ا. و نوااااااااى هيئق دائمق لتنساااااااي ًا،  والتةذسق" وخنق عمل ا، مع ولاااااااع أهداف والاااااااحق ومحددة  مني 
ب ن تزيد مم فرص وعاوت المرأة إلى مراف  الرعاسق الصاحيق والمسااعدة النبيق التي سقدم ا ًا وأوعات ا أسضا 

مو قون مدرَّبون، وأن تتصااااااص الموارد الكانيق للقناو الصااااااحي في جميع المقا عات، وأن تدعلم الج ود 
ائ  منع الحم  الحديثق، وأن تراجع الراميق إلى خقض معدت ونيات األم ات، وأن تكق  الوعااااااوت إلى وساااااا 

تواااااااااريعات ا المتعلقق باإلج اض بهيق إلاااااااااقاى الصاااااااااقق القانونيق على اإلج اض في حاالت اال تصااااااااااب  
سااااااااقاح المحار  أو ت ديد حياة الحام  أو عااااااااحت ا أو إعااااااااابق الجنيم بعاهق حادة، وشاااااااانب  مم قائمق   أو

 يق تم م مم الحصوت على الرعاسق بعد اإلج اض،  الجرائم في جميع الحاالت األخر ، و عداد مبادة توجي 
والتصااااادي الرتقاو معدت اإلعاااااابق بالناساااااور التوليدي والحواجز التي تطدي إلى محدودسق فرص الحصاااااوت  
على الرعاسق الساااابقق للوالدة والوالدة وما بعد الوالدة، والعم  على مقالااااة مرتكبي عمليات التعايم القساااري 

ق، ومنع جراحق تةيير الجنس  ير الضااااااااااااروريق، و  الق الحواجز التي تحوت دون ومعاقبت م معاةبق مناسااااااااااااب 
 .( 44) مم الحصوت على تعويض الوعوت إلى العدالق، وتم يم الضحاسا

وشااجع فري  األمم المتحدة القنري باكسااتان على تدعيم النام الصااحيق عم  ري  التنقيذ القعات   -39
المتكااملاق المتعلقاق باالصااااااااااااااحاق اإلنجاا ياق وعااااااااااااااحاق األم اات  لتن  مم قبيا  الرؤياق الو نياق وخن  العما 

 .( 45) والرلع واأل قات والمراهقيم والتةذسق

ودعا فري  األمم المتحدة القنري إلى ولااااااااااااع حد للوعاااااااااااام والتمييز في ح  القئات الساااااااااااا انيق  -40
 .( 46) الرئيسيق مم خالت إقامق شراكات للتوعيق بقيرو  نقص المناعق البوريق

إلى تم يم جميع مم سويواااون في البلد، بةض ًا   األمم المتحدة القنري باكساااتان أسضااا ودعا فري  -41
 .( 47) النار عم ولع م مم حيث المواَ نق، مم الوعوت إلى المراف  الصحيق والموافي الح وميق

 الحق في التعليم -13 

ليم و عادة أوعاااااات اليونساااااا و باكسااااااتان بالتصاااااادي  على اتقاةيق مناهضااااااق التمييز في مجات التع -42
عاااااايا ق أح ا  الدسااااااتور لكي ينص عااااااراحق على أن التعليم ح  لك  فرد داخ  اإلقليم. وشااااااجعت ا على 
يلما في المنا   الريفيق، وتنقيذ القوانيم والساياساات كي يتسانى   مواعالق عمل ا بوا ن تدعيم ناا  التعليم، سان

اى القتيان والقتيات في التعليم بعد مرحلق  حصوت الجميع على التعليم، خاعق لتدعيم الج ود الراميق إلى إبق
 .( 48) التعليم اال تدائي
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  22,8ألن ما سقدر  نحو  وأعربت اللجنق المعنيق بالقضااااااااااااااى على التمييز لاااااااااااااد المرأة عم قلق ا -43
مليون فتااة    12,6 ير ملتحقيم باالمادار ، مم  ين م  ًا  عااما   16أعوا  و  5مليون  قا  تتراوح أعماارهم  يم  

وألن القتيات ذوات اإلعاقق والقتيات الالئي سعواام في المنا   الريفيق لدي م فرُص محدودة للحصااوت على 
سساا   الوعااوت إلي ا، وتقضااي  الوالديم   التعليم بسااب  عد  كقاسق االسااتثمار في التعليم، وعد  وجود مراف 

لمدار  المتصاااااصاااااق للبنات فق   وألن معدت اساااااتبقاى القتيات في التعليم مم المرحلق  تساااااجي   نات م في ا
 .( 49) في المائق 52اال تدائيق إلى المرحلق الثانويق يبل   

وأوعااااات اللجنق نقسااااا ا باكساااااتان بسااااام تواااااريعات واتتاذ تدا ير لزيادة التحاق القتيات بالمدار   -44
الثانويق،  وساائ  من ا تحمي  الوالديم المساطوليق عم االنتاا  وخقض معدت تسارب م، وال سايما في المرحلق  

في المدرسااق، وولااع سااياسااات للتم يم مم العودة بعد الحم ، واعتماد  رامج السااتبقاى القتيات في التعليم.  
ب ن تدرط في المناهج الدراسااايق محتو  عم المسااااواة  يم الجنسااايم والتعليم المناسااا  للسااام ًا وأوعااات ا أسضااا 

لصااحق والحقوق الجنساايق واإلنجا يق وأن تدعلم التدا ير الراميق إلى توااجيع التحاق القتيات بالمدار  بواا ن ا
 .( 50) وانتاام م واستبقائ م في ا عم  ري  إلةاى تكالي  التعليم المباشرة وخقض تكاليق   ير المباشرة

المجاني واإللزامي لجميع وأوعااااى فري  األمم المتحدة القنري  تنقيذ الح  الدسااااتوري في التعليم  -45
 .( 51) األ قات، بةض النار عم هويت م الو نيق

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -14 

شااااااادد العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعاااااااق على أن مم األهميق بم ان أن  -46
مع "المبادة التوجي يق المتعلقق ًا  والدوت متسااااق  س ون أي إعااااالح لناا  تسااااويق المنا عات  يم المسااااتثمريم

باألعمات التجاريق وحقوق اإلنساااااان" و يرها مم المعايير الدوليق لحقوق اإلنساااااان، بنرق من ا الحقاا على 
 .( 52) حيز كاف للسياسات المحليق للوفاى بالتزامات حقوق اإلنسان

بقعاليق "خنق العم  الو نيق بواااااااااا ن   وشااااااااااجع فري  األمم المتحدة القنري الح ومق على أن تنقذ -47
 .( 53) األعمات التجاريق وحقوق اإلنسان" على ععيدي االتحاد والمقا عات وعلى الصعيد المحلي

وحااث "المقرر التاااص المعني باااآلثااار المترتبااق في مجااات حقوق اإلنسااااااااااااااااان على إدارة المواد  -48
 يئيًا" باكسااااتان على التعجي  بالتصاااادي  على تعدي  اتقاةيق والنقاسات التنرة والتتلص من ا بنرق سااااليمق  

باا ت بواااااااااااااا ن التح م في نقا  النقااساات التنرة والتتلص من اا عبر الحادود، الرامي إلى حار عااااااااااااااادرات  
 .( 54) النقاسات التنرة إلى البلدان الناميق

التضااراى لم افحق إ الق  وشااجع فري  األمم المتحدة القنري باكسااتان على اعتماد مواااريع للناقق   -49
الةابات وانبعاثات الكربون والمنتجات البالساااااااااااااتي يق ذات االساااااااااااااتتدا  الواحد، و نقاذ المبادرات الراميق إلى 

على تعزيز قدرة المجتمعات المحليق األكثر ًا حماسق مصاااااادر المياه النبيويق مم الملوثات. وشاااااجع ا أسضااااا 
 .( 55) خ والكوار  النبيويق، وعلى مساىلق النام العامقعلى الصمود في وج  رثار تةير المناًا  ت ميو

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

الحااات اللجنااق المعنيااق بااالقضااااااااااااااااى على التمييز لاااااااااااااااد المرأة بقل  أن اال تصااااااااااااااااب الزوجي   -50
لق باال تصااااااااااااااب( معترف ب  جريمًق جنائيق بموج  قانون )تعدي ( القانون الجنائي )الجرائم المتصااااااااااااا   ير
، وارتقاو معدت انتواااااااااااااار العن  الجنسااااااااااااااني لاااااااااااااد المرأة والقبوت االجتماعي للعن  العائلي،  2016 لعا 

والتقصااااااااير في التبلي  عم العن  الجنساااااااااني لااااااااد المرأة، و فالت الجناة مم العقاب، واالفتقار إلى الوعي 
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ني، واالفتقار إلى خدمات إعادة الت هي . والتدري ، وقلق الناقق االساااتيعا يق لمالجئ لاااحاسا العن  الجنساااا
وأوعاات اللجنق باكسااتان باعتماد توااريع لتجريم جميع أشاا ات العن  الجنساااني لااد المرأة، بما ني  العن  
العائلي واال تصااااااااب الزوجي، واعتماد خنق عم  و نيق لم افحق جميع أشااااااا ات العن  الجنسااااااااني لاااااااد 

اميم وأفراد الوااااااااااار ق و يرهم مم مو قي إنقاذ القانون، وتدري  المرأة، وبناى قدرات القضااااااااااااة والمدعيم الع
 .( 56) المو قيم النبييم، وتوفير المالجئ للنساى لحاسا العن ، وتعزيز خدمات الدعم

وأشاااااااااااار العديد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعاااااااااااق إلى مواااااااااااروو قانون العن   -51
، الذي عرض على البرلمان. وأوعاوا بدجراى تعديالت قصاد مواىمت  2021العائلي )الوقاسق والحماسق( لعا  

مع التزاماات بااكسااااااااااااااتاان الادولياق في مجاات حقوق اإلنسااااااااااااااان، بماا في ذلاك ماا يتعل   تعري  العن  ًا  تمااما 
 .( 57) العائلي، ووعوت الضحاسا إلى العدالق، وحصول م على التدمات، وجبر األلرار

ي الح وماق االتحاادساق وح وماات المقاا عاات على تعزيز  يااكا  وحاث فري  األمم المتحادة القنر  -52
 .( 58) الدعم لحماسق لحاسا العن  العائلي. وأوعى  تعري  العن  العائلي  وعق  جريمق

وأوعات اللجنق المعنيق بالقضااى على التمييز لاد المرأة ب ن تعتمد باكساتان تعريقًا شااماًل للتمييز   -53
جميع أسااااااااااس التمييز المحاورة المعترف   ا دوليًا وأن تكق  أن تنص  في ح  المرأة في دسااااااااااتورها سةني

 .( 59) التوريعات على رليات إنقاذ وجزاىات مناسبق

وأعربت اللجنق نقسااااااا ا عم قلق ا مم اساااااااتمرار التنمي  التمييزي بوااااااا ن أدوار ومساااااااطوليات المرأة   -54
   واط األ قات والزواط القسري، والجرائم  والرج  في األسرة وفي المجتمع، وال سيما الممارسات الضارة، مث 

، التي تدسم تبويق المرأة للرج . وأوعاااااااات ب ن تعتمد  "(كاري  - كارو)"المقترفق باساااااااام ما سساااااااامى الواااااااارف 
 .( 60) باكستان استراتيجيق شاملق للقضاى على التنمي  التمييزي والممارسات الضارة، بنرق من ا التوعيق

 اااا مم االفتقاااار إلى خناااق عمااا  و نياااق لتنقياااذ قرار مجلس  وأعربااات اللجناااق نقساااااااااااااا اااا عم قلق -55
في عمليات ًا  ناقصااااا   ( بوااااا ن المرأة والساااااال  واألمم، ومم اساااااتمرار تمثي  المرأة تمثيالً 2000)1325 األمم

منع نواااااااوب النزاعات وبناى الساااااااال  والعدالق االنتقاليق والمصاااااااالحق الو نيق. وأوعااااااات باعتماد خنق عم  
 .( 61) و نيق لتنقيذ القرار

وكررت اللجنق نقساا ا اإلعراب عم قلق ا مم لااع  مواااركق المرأة في الحياة السااياساايق والعامق.  -56
ودعت باكستاَن إلى تعدي  قانون ا االنتتا ي لزيادة الحد األدنى مم الحصص المتصصق لتمثي  المرأة في  

لااااااع إجراى يتي  في المائق على األق ، وو   30الجمويق الو نيق ومجالس المقا عات ومجلس الواااااايوخ إلى 
للمرأة رفع شاا او  بواا ن الحرمان القسااري مم ح  التصااويت، واعتماد موااروو القانون الذي سقضااي بدعادة 

 في المائق مم األعاااااااااااوات المدلى   ا،  10االقتراو في االنتتابات التي تمث  في ا أعاااااااااااوات المرأة أق  مم  
ذ تدا ير لزيادة عدد القالايات في المحاكم وااللانالو ب نوانق توعيق ب هميق المرأة في عانع القرار، واتتا

 .( 62) العليا وتعييم نساى في مح مق النقض

والحات اللجنق نقساا ا القجوة الصااارخق في األجور  يم الجنساايم، واالنتقاض الوااديد في معدت  -57
ًا  نتقض جد مواركق المرأة في القو  العاملق، وارتقاو تركيز المرأة في االقتصاد  ير الناامي، والمستو  الم

لسااايدات األعمات. وأوعاات  ًا للنسااااى في مناعااا  اإلدارة العليا والمتوسااانق، والنسااابق المئويق المنتقضاااق جد
باكساتاَن بدنقاذ مبدأ تكافط األجر لقاى العم  المتكافئ الايمق، وتواجيع تقاسام المساطوليات األساريق  يم المرأة 

د  ير الناامي إلى االقتصااد الناامي، وتوسايع نناق  والرج  بالتسااوي، وتواجيع انتقات المرأة مم االقتصاا
حماسق العم  وتةنيق الضاااامان االجتماعي للمرأة في االقتصاااااد  ير الناامي، والحد مم بنالق النساااااى عم 

 .( 63)  ري  توجيع دخول م االقتصاد الناامي، وتوجيع مواركق المرأة في المناع  اإلداريق والايادسق
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با ن تنب  بااكسااااااااااااااتاان بقعاالياق قاانون إنقااذ حقوق المرأة في الملكياق وأوعااااااااااااااات اللجناق نقساااااااااااااا اا   -58
الوراثق أو الوااااااااراى أو تو يع أرالااااااااي الدولق، وأن   ، وأن تزيد مم حيا ة المرأة لألرض مم خالت2019 لعا 

تحمي امتالك المرأة لألرالاي، وأن تقضاي على الممارساات التمييزيق التي تمنع المرأة الريفيق مم الحصاوت  
 .( 64) ألراليعلى ا

وأعرب القري  العام  المعني بالتمييز لااااااااااااد النساااااااااااااى والقتيات عم قلق  مم تجريم الزنا بموج    -59
الح ومااق إلى أن تراجع، في جملااق    العاااماا   . ودعااا القري 1979قااانون جريمااق الزنااا )إنقاااذ الحاادود( لعااا   

ييز في ح  المرأة أو التي ل ااا أثر وأن تزيا  جميع األح ااا  التي تننوي على تم  أمور، أح ااا  هاذا القااانون 
 .( 65) تمييزي علي ا

وشاااااااااجع فري  األمم المتحدة القنري باكساااااااااتان على التعجي  بعمليق الميزنق والتتني  المراعييم  -60
 .( 66) للمناور الجنساني و دماج ما في عمليق التتني  والتنوير

 األطفال  -2 

أفااد م تا  الممثا  التااص لألميم العاا  المعني بااأل قاات والنزاو المساااااااااااااال  أن عادد االنت ااكاات  -61
في   97و  2017في عا   370)  2017الجسااااايمق في ح  األ قات في باكساااااتان يتناقص ك  عا  منذ عا   

ا جساايمًا انت اك 40إذ إن  2020( حتى اإل ال  عم  يادة  فيقق في عا  2019في عا    26و 2018عا  
. وشااااااااااااااملت االنت اكات قت  األ قات وتوااااااااااااااوي  م بقع  المتقجرات مم متلقات   قالً   30أثر في أكثر مم  

الحرب، واألج زة المتقجرة اليدويق الصااااانع، والنيران المتقا عق  يم الجماعات المسااااالحق، والنيران المتقا عق  
سااااانق تنقيذ تدا ير وقائيق، والقصااااا  عبر خ  المراةبق. وأوعاااااى الم ت  باكساااااتان  تدعيم حماسق النق   وا

سااااااااااااايما حوت خ  المراةبق، ومواعااااااااااااالق تعاون ا البناى مع األمم المتحدة في التدا ير العمليق الراميق إلى  وال
تدعيم النام القائمق لحماسق النق ، والمصاااااادقق على إعالن المدار  اآلمنق ومبادة فانكوفر لحقظ الساااااال  

 .( 67) ومنع تجنيد واستتدا  الجنود األ قات

والحات اللجنق المعنيق بالقضاااااااااااى على التمييز لااااااااااد المرأة أن  واط األ قات والزواط القسااااااااااري  -62
للرج . وأوعاااااااااااات باعتماد  ًا  عام  18للمرأة وًا عام 16يزاالن قائميم وأن الحد األدنى لساااااااااااام الزواط هو  ال

لكال الجنسااااااايم، ًا  عام 18  مواااااااروو قانون لتعدي  قانون تقييد  واط األ قات لتحديد السااااااام الدنيا للزواط في
ليدراك، واالسااااااتمرار في التوعيق  قا الً ًا وتعدي  قانون العقوبات لجع  الجرائم المتعلقق بالزواط القسااااااري أمر 
. وحث فري  األمم المتحدة القنري ( 68) بالنابع اإلجرامي واآلثار الضااااااااااارة لزواط األ قات والزواط القسااااااااااري 

سااانلًا دنيا قانونيق للزواط في جميع المقا عات، وشاااجع على التحقي  مع ًا عام 18باكساااتان على إنقاذ سااام 
 .( 69) األشتاص الذيم يطيدون  واط األ قات ومقالات م

ا   وشااااااااجع فري  األمم المتحدة القنري باكسااااااااتان على تنقيذ أح ا  مرسااااااااو  ناا  قضاااااااااى األحد -63
، بنرق من ااا إنوااااااااااااااااى محاااكم لألحاادا ، وتاادرياا  مو قي العاادالااق الجنااائيااق، وعااد  اللجوى إلى 2000 لعااا 

 .( 70) احتجا  األحدا  إال  وعق  رخر إجراى، وتنقيذ سياسق شاملق لقضاى األحدا 

 2025ودعا فري  األمم المتحدة القنري باكساااااااتان إلى القضااااااااى على عم  األ قات بحلوت عا   -64
 .( 71) حق جميع أش ات العن  لد األ قات م افحق كليقوم اف

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

حاث فري  األمم المتحادة القنري الح وماق على تنقياذ اتقااةياق حقوق األشااااااااااااااتااص ذوي اإلعااقاق،   -65
وعلى وج  التحديد تم يم األشاااااااااااااتاص ذوي اإلعاقق مم التمتع بالح  في اكتسااااااااااااااب الجنسااااااااااااايق وتةييرها 
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أو على أساااا  إعاقت م. وشاااجع على جع  تساااجي  جميع األ قات ذوي ًا حرمان م مم الجنسااايق تعساااق وعد 
 .( 72) وفرض عقوبات على الوالديم الذيم ال سسجلون م عند الوالدةًا، اإلعاقق إلزامي 

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

ت االختقاى القسااااااااااري أشااااااااااار عدد مم الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعااااااااااق إلى حاال -66
المزعومق، واالعتقاالت التعساااااافيق، وتعذي  أفراد أقليق البوااااااتون، بمم في م العديد مم المدافعيم عم حقوق  

عدد  ناإلنسااااااان، و ساااااااىة معاملت م وما يبدو أن ا إجراىات قانونيق تعساااااافيق في حق م. وأعربوا عم قلق م أل
بدو أن  اسااتتدا  تعسااقي للناا  القانوني لمضاااسقق المدافعيم للقل  لما ي ًا  مثير ًا الواا او  الواردة يولاا  نمن

عم حقوق اإلنسااااان وأفراد أقليق البوااااتون الذيم سسااااعون إلى فضاااا  المتالقات المزعومق أو انت اكات حقوق  
 .( 73) واالنتقا  من ماإلنسان وترهيب م وت ديدهم  

القانون الو ني تننوي على تمييز على ووج  مقرران خاعاااااااااااان انتباه باكساااااااااااتان إلى أح ا  في  -67
. وذكرت الح ومق في ( 74) أسااااااا  الديم أو المعتقد وما يتصاااااا   ذلك مم أعمات الاااااان اد لألقليق األحمدسق

ردها أن الدسااااتور واإل ار القانوني واإلداري لباكسااااتان ك   سحميان حقوق جميع موا ني ا، بمم في م أفراد  
 .( 75) األقليات، حماسق تامق

، حيث ُ ل  إلى 2014حزيران/يوني    19ر مقرران خاعااان أن قرار مح مق النقض المطرخ وذك -68
الح ومق اتتاذ تدا ير ملموساااااااااق لحماسق أفراد األقليات الدينيق وأماكم عبادت م، لم ينقذ. وَدعَوا الح ومق إلى 

. وذكرت ( 76) اكم عباادت اااعتمااد وتنقياذ تادا ير قاانونياق وعملياق تكقا  بقعاالياق حمااساق المجتمعاات الادينياق وأما 
ذ نصاااااااااااااا  حايقاًق وأن الح وماق االتحاادساق وح وماات المقاا عاات تتتاذ ًا وروحا ًا الح وماق في ردهاا أن الح م ينقاَّ

،  2022جميع اإلجراىات الال ماق لحمااساق األقلياات،  وسااااااااااااااائا  من اا قاانون العقوباات، وأمر الواااااااااااااار اق لعاا   
 .( 77) واللجنق الو نيق لألقليات

م الم لقيم  والسات في إ ار اإلجراىات التاعااااااااق انتباه باكسااااااااتان إلى أن إنواااااااااى ووج  اثنان م -69
اللجنااق الو نيااق لألقليااات يباادو  ير متساااااااااااااا  مع المعااايير الواردة في مبااادة باااريس وقرار مح مااق النقض 

 .( 78) المذكور رنقاً 

 ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين المثليات والمثليون  -5 

أثاار العادياد مم الم لقيم  والساات في إ اار اإلجراىات التااعااااااااااااااق متااوف مم االعتاداىات على  -70
على االعتداىات  ًا المدافعيم عم حقوق مةايري ال ويق الجنسااااااااااانيق واالفتقار المزعو  إلى العناسق الواجبق رد

 .( 79) ل  عن االمب 

ودعا فري  األمم المتحدة القنري الح ومق إلى تم يم مةايري ال ويق الجنساانيق مم الوعاوت إلى  -71
 .( 80) العدالق وحار التمييز

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

 .( 81) الالجئيمأوعى فري  األمم المتحدة القنري باكستان ب ن تسمل توريعًا و نيًا بو ن   -72

 تعميم مراعاة حقوق الالجئيم وملتمساااااااااي اللجوى وعدسمي الجنسااااااااايق في جميع ًا  وأوعاااااااااى أسضااااااااا  -73
 .( 82) القوانيم والسياسات والتن  اإلنمائيق الو نيق واإلقليميق
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 عديمو الجنسية -7 

الجنسااااااااااااااياق أعربات اللجناق المعنياق باالقضااااااااااااااااى على التمييز لاااااااااااااااد المرأة عم قلق اا لكون قاانون   -74
ينص على أن شااروط نق  الباكسااتانيات جنساايت م إلى أ واط أجان  أكثر عاارامق مم الوااروط  1951 لعا 

اتقاةيَق القضاااااى على جميع ًا  تام  المقرولااااق على الباكسااااتانييم. وأوعاااات  تعدي  القانون لكي سمتث  امتثاالً 
ى أ واط أجان  على قد  المساااواة تمييز لااد المرأة عم  ري  تم يم النساااى مم نق  جنساايت م إللأشاا ات ا

 .( 83) مع الرجات

وشااااجع فري  األمم المتحدة القنري باكسااااتان على إعاااادار شاااا ادات ميالد لجميع األ قات، بمم  -75
 .( 84) في م أ قات الم اجريم وعدسمي الجنسيق، المولوديم في باكستان
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