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  مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١
 ٢٢ ، دورته الرابعة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

 ومت حبث استعراض باكـستان يف       .٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   /تشرين األول 
وترأست وفد باكستان   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف      

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق بباكـستان يف        . وزيرة اخلارجية السيدة هينا رباين خار     
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

 جمموعـة املقـررين     ٢٠١٢مايو  / أيار ٣وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف          -٢
  .شيلي والصني والكونغو: لتيسري استعراض باكستان) اجملموعة الثالثية(التالية 

، ١٦/٢١ من مرفـق قـرار اجمللـس         ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :كستانصدرت الوثائق التالية من أجل استعراض با

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/14/PAK/1)؛  

 )ب(١٥قوق اإلنسان وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حل       )ب(  
A/HRC/WG.6/14/PAK/2)و Corr.1( ؛  

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/14/PAK/3).  

وأُحيلت إىل باكستان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسـئلة أعـدها مـسبقاً                -٤
، واملكسيك، والسويد، وسلوفينيا، والدامنرك، واجلمهورية التشيكية، يرلنداآ و ، وأملانيا ،إسبانيا
وهـذه األسـئلة    . ا وهولند ،والنرويج،  يرلندا الشمالية آملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وامل

  .متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

ذكّرت الوزيرة الفريق العامل بأن باكستان عضو مؤسس جمللس حقوق اإلنـسان،              -٥
 بدور نشط يف أعمالـه،  ٢٠١١ إىل ٢٠٠٦ها يف اجمللس من وقد اضطلعت إبان فترة عضويت   

كما قامت بدور بناء من أجل حتقيق التقارب بني العاملني الغريب واإلسالمي بـشأن أكثـر                
ورحبت باكستان بالعمل مع اجملتمع الدويل عـن        . املسائل صعوبةً وإثارةً للجدل يف اجمللس     
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ان حقـوق اإلنـسان، واعتـربت هـذا         طريق احلوار الصريح والبناء بشأن سجلها يف ميد       
ل تعزيز ومحاية   االستعراض فرصةً هامة الطالع اجملتمع الدويل على ما تبذله من جهود يف سبي            

  . حقوق اإلنسان

وأشارت الوزيرة إىل أن االستعراض الدوري كان حمفزاً لقيام باكـستان بإدخـال               -٦
وعقب اسـتكمال االسـتعراض     . تعديالت يف جماالت التشريع والسياسة العامة واملمارسة      

واطلعـت  . الدوري األويل املتعلق هبا، أطلقت باكستان عمليةً للتشاور ونـشر املعلومـات          
  . ٢٠٠٨ت املوافقة عليها يف عام اإلدارات احلكومية املعنية بالتوصيات اليت مت

وأشارت الوزيرة إىل أن باكستان دولة دميقراطية وتعددية وآخذة يف التطور يف إطار               -٧
وتطمح باكستان يف إقامة جمتمع يقوم على املساواة وسيادة القانون واحتـرام      . اجملتمع الدويل 

ويكّرس الدستور كل هذه التطلعات اليت تلتزم باكستان بتحقيقها بالرغم          . التعددية والعدالة 
وبعـد  . من التحديات والعقبات املتعددة اليت تواجهها منذ نشأهتا قبل مخسة وستني عامـاً            

ع ، اختذت باكستان عدداً من اخلطوات الستعادة الطـاب        ٢٠٠٨ادة الدميقراطية يف عام     استع
  . الدميقراطي ملؤسسات الدولة

وقالت الوزيرة إن لباكستان نظام دميقراطي فعال به برملان منتخب يتمتع بالسيادة،              -٨
. لقـوة ولديها سلطة قضائية مستقلة، ووسائل إعالم حرة وجمتمع مدين يتسم باحليويـة وا            

فوسائط اإلعالم تعمل حبماس، إىل جانب رصدها اجلريء للسياسات احلكومية، على زيادة            
ويضطلع اجملتمع املدين بدور    . توعية املواطنني حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املتعلقة هبم       

ثـل،  وبامل. رئيسي يف تعزيز ثقافة املساءلة والشفافية ويساعد على تغيري السلوكيات اجملتمعية          
اضطلع القضاء املستقل والقانونيون خبطوات واسعة النطاق لتعزيز سيادة القـانون وكفالـة             

  .  محاية احلقوق الدستورية للمواطنني كافة

ومضت الوزيرة قائلةً إن سجل حقوق اإلنسان ألي دولة كانت ال ميكن تقييمه من                -٩
وقد . واقع ويف سياقها السليم    دراسة األوضاع على أرض ال     كون حباجة إىل  فراغ، ألن املرء ي   

من أصعب الفترات بالنسبة لباكـستان يف      ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(كانت الفترة املشمولة بالتقرير     
اآلونة األخرية، وهي ال تزال تواجه العديد من التحديات على جبهات شىت تتـراوح مـن                

  .  قضايا األمن واإلرهاب إىل االقتصاد، ناهيك عن الكوارث الطبيعية

 الوزيرة أن باكستان شهدت تغيريات شكلت حتوالً يف اإلطار الدسـتوري          وذكرت  -١٠
فقد وافق الربملان على ثالثة تعديالت دسـتورية        . والتشريعي خالل السنوات األربع املاضية    

كجزء من اتفاق شامل بني األحزاب السياسية الرئيسية يف البلد من أجل تكـريس القـيم                
. لطويل عقب الصدمة املتمثلة يف تكرار التدخالت العسكرية       الدميقراطية يف البلد على األمد ا     

ومل يكن هناك اعتراف باحلق يف التعليم واحلق يف املعلومات واحلـق يف احملاكمـة العادلـة                 
كما أُعيد العمل بالنظام االحتادي الذي مكّن احملافظـات         . كحقوق أساسية ال ميكن تعليقها    
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لدميقراطية املتمثلة يف قدرة الدولة على التعامل مـع         واستثمر بصورة أكرب يف مفهوم األمهية ا      
  . القاعدة الشعبية

 كانت أكثر فترة يف تـاريخ       ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨وأوضحت الوزيرة أن األعوام من        -١١
 من القوانني   وأجاز الربملان عدداً  . باكستان تشهد صدور تشريعات يف جمال حقوق اإلنسان       

ويف .  ذلك أكثر من ستة قوانني للنهوض حبقوق املرأة        لتعزيز حقوق اإلنسان يف البلد، مبا يف      
 يتعلق بإنشاء جلنة وطنية مستقلة معنية حبقوق  جديداً، سنت باكستان قانوناً  ٢٠١٢مايو  /أيار

وعالوة على ذلك، أُدخلت على نظام احلوكمـة اإلداريـة يف           . اإلنسان وفقا ملبادئ باريس   
وعقـب  . ادي بعض التعديالت اليت طال انتظارهـا      املناطق القبلية اليت تتمتع بنظام إدارة احت      

 على قانون احلقبة االستعمارية املتعلـق بـاجلرائم يف          ٢٠١١التعديالت اليت أُدخلت يف عام      
املناطق احلدودية، مت تقييد السلطات التعسفية لإلدارة احمللية فيما يتعلق بتوقيـف واحتجـاز              

 عن ذلك، مت توسيع نطاق      وفضالً. لةاألشخاص وحصل السجناء على احلق يف اإلفراج بكفا       
  .  ليشمل املناطق القبلية٢٠١١ قانون األحزاب السياسية يف عام

وقالت الوزيرة إن باكستان قد صّدقت، منذ االستعراض السابق، على عـدد مـن                -١٢
الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة              

وتكـون  . ية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة         والسياس
باكستان قد وقعت حىت اآلن سبع من املعاهدات الدولية الرئيسية التسع يف ميدان حقـوق               

وقد شرعت يف عمليـة مـشتركة بـني         . اإلنسان وتركز على تنفيذها على الصعيد الوطين      
  . داد التقارير اليت تقدم إىل هيئات املعاهداتالوزارات من أجل تنسيق التنفيذ وإع

 من العمل بروح احلوار، دعوات      وأشارت الوزيرة إىل أن باكستان قدمت، انطالقاً        -١٣
زيارة إىل عدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعـة جمللـس حقـوق                

اق بزيـارة باكـستان يف      وقامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الـسي        . اإلنسان
وقد أتاحت هلا تلك الزيارة فرصـة       .  بدعوة من احلكومة الباكستانية    ٢٠١٢يونيه  /حزيران

للوقوف بشكل مباشر على التدابري الواسعة النطاق اليت اختذهتا باكستان يف مضمار تعزيـز              
ني بزيـارة   كما قام املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـام        . حقوق اإلنسان ومحايتها  
، يف حني زار الفريق العامـل املعـين         ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ إىل   ١٩باكستان يف الفترة من     

 / أيلـول ٢٠ إىل ١٠حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بزيارة باكستان يف الفترة من    
كما وّجهت باكستان دعوة زيارة إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة            . ٢٠١٢سبتمرب  

  . يف حرية الرأي والتعبرياحلق 

وأكدت الوزيرة أن اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة شكلت خالل السنوات العـشر             -١٤
.  لألمن الوطين والنسيج االجتماعي وانتهكت حقـوق اإلنـسان للمـواطنني    املاضية هتديداً 

 استثنائية وقدمت تضحيات كبرية من أجل استئصال آفة اإلرهـاب      وبذلت باكستان جهوداً  
وأضافت قائلة إنه ال يوجد بلد أو شعب حتمل النضال          . إحالل األمن واالستقرار يف املنطقة    و
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 ٧ ٠٠٠وقد خسرت باكستان حىت اآلن حوايل . ببطولة ضد اإلرهاب مثلما فعلت باكستان     
وبلغت التكلفة اإلمجاليـة الـيت      .  شخص بشكل عام   ٤٠ ٠٠٠جندي وشرطي وأكثر من     

مليار دوالر   ٧٠ هلذا الصراع خالل العقد املاضي ما يقارب         تكبدها اقتصاد باكستان نتيجة   
ن وعزمها   أن تلك األعمال الوحشية واخلسائر الفادحة مل تضعف التزام باكستا          أمريكي، غري 

  . على حماربة اإلرهاب

وشددت الوزيرة على أن اهلجمات باستخدام طائرات بدون طيار وما نتج عنها من               -١٥
أدت إىل نتائج عكسية، وهي خمالفة للقانون الـدويل وتـشكل           خسائر يف صفوف املدنيني     

وحثّت اجمللس على أن يبحث بصورة شـاملة التحـديات الـيت            .  لسيادة باكستان  انتهاكاً
  . تطرحها هذه اهلجمات يف جمال حقوق اإلنسان

وقالت الوزيرة إن ما تقوم به باكستان يف جمال مكافحة اإلرهاب ميتثل اللتزاماهتـا                -١٦
 إىل معلومات اسـتخباراتية     وتتم عمليات مكافحة اإلرهاب استناداً    . ب القانون الدويل  مبوج

كمـا أن أي    . حمددة مع اختاذ االحتياطات الالزمة لتجنب وقوع خسائر يف صفوف املدنيني          
شكاوى ضد املسؤولني عن إنفاذ القانون تؤخذ على حممل اجلد من جانب اإلدارات الـيت               

  . انب الربملان واحملاكميتبعون هلا، وكذلك من ج

وأوضحت أن باكستان هبا العديد من الديانات اليت يعيش أتباعها يف سالم وانسجام             -١٧
 ال يتجزأ من اجملتمع الباكستاين واضـطلعت        وأضافت أن األقليات تشكل جزءاً    . منذ قرون 

 يف حريـة    ويكفل الدستور حقوق األقليات   . بدور كبري يف تنمية البلد وحتقيق أمنه وازدهاره       
وتستهدف اجلماعات اإلرهابية األغلبية الساحقة     . إقامة الشعائر الدينية وارتياد أماكن العبادة     

ويف هذا الـصدد،    . من املسلمني املعتدلني الذين ال يؤيدون األفكار املتطرفة لتلك اجلماعات         
  .  اليت تدعو للتسامح واالحترامفقدت باكستان العديد من األصوات اجلريئة

. وبّينت أن باكستان تعلق أمهية كبرية على تعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  -١٨
، مت رفع كافة القيود املفروضـة علـى وسـائط           ٢٠٠٨وعقب استعادة الدميقراطية يف عام      

وهناك مائة قناة تلفزيونية وكثري من احملطات اإلذاعية والصحف اليت تسلط الـضوء            . اإلعالم
ضايا السياسية واالجتماعية واملتعلقة حبقوق اإلنسان، وتقود النقاش الـوطين          بانتظام على الق  

  . املتعلق مبسائل حتظى باهتمام عام

 عامـاً، واحـدةً مـن أكـرب     وذكرت الوزيرة أن باكستان تستضيف، منذ ثالثني       -١٩
وبالرغم مـن التراجـع     .  ماليني شخص  ٣جمموعات الالجئني يف العامل، تضم ما يزيد على         

لالجـئني بـروح الكـرم      ري للمساعدة الدولية، ال تزال باكستان حتسن ضيافة هؤالء ا         الكب
  . التقليدي

 يف ٢٠١١ و ٢٠١٠ولقد تسببت الفيضانات الكبرية واألمطار الغزيـرة يف عـامي             -٢٠
وقامت جمموعات من السكان احملليني بالرتوح بسبب هتديـدات         .  ماليني نسمة  ٢,٦نزوح  
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نتج عنها من عمليات قامت هبا اجلهات املعنية بإنفـاذ القـانون يف             اجلماعات اإلرهابية وما    
أما اهليئة الوطنية إلدارة الكـوارث، والـسلطات        . منطقة سوات وأجزاء من املناطق القبلية     

اإلقليمية إلدارة الكوارث املنشأة لتقدمي املساعدات الطارئة واإلغاثة عند حدوث كـوارث            
ي يراعـي اجلوانـب     دريب املتعلق حبقوق اإلنسان والـذ     طبيعية فقد أدجمت يف أنشطتها الت     

  . اجلنسانية

 كبرية باهلياكل    مليون نسمة بكارثة الفيضانات اليت أحلقت أضراراً       ٢٠وتأثر حوايل     -٢١
وكـان لتلـك    . وتضاعف نقص إمدادات الطاقة خالل السنوات القليلة املاضية       . األساسية

للبلد وقدرهتا على متويـل املـشاريع يف القطـاع          التطورات تأثري سليب يف القوة االقتصادية       
  .  األهداف اإلمنائية لأللفيةاالجتماعي، كما أبطأت تقدم باكستان يف جمال حتقيق

وتناولت الوزيرة اجلهود املبذولة، بالرغم من القيود االقتصادية، لتحسني الظـروف             -٢٢
لدستور باكستان، مت حتويـل      للتعديل الثامن عشر     ووفقاً. االقتصادية واالجتماعية للسكان  

ومبوجـب الـصيغة    . مسائل الصحة والتعليم والسكن والرعاية االجتماعية إىل احملافظـات        
  . املائة من املوارد الفيدرالية يف ٥٧اجلديدة، ستتلقى احملافظات 

، اعُتمد برنامج بناظري لدعم الدخل الستكمال الـشبكة القائمـة           ٢٠٠٨ويف عام     -٢٣
ري لألسر املتدنية الدخل من أجل متكينها من استيعاب صـدمة ارتفـاع             وتقدمي الدعم الفو  

ومنذ ذلك احلني، تطور برنامج دعـم الـدخل يف شـبكة األمـان              . أسعار الغذاء والوقود  
 ماليني أسرة عن طريق توفري خـدمات        ٦االجتماعية الرئيسية للبلد واستفادت منه أكثر من        

. قدمي قروض صغرية وتوفري التدريب التقين واملهـين       الرعاية الصحية والتأمني على احلياة، وت     
  . ت الرئيسيات من هذا الربنامجوالنساء هن املستفيدا

 من املبادرات وفيما يتعلق حبقوق املرأة، أشارت الوزيرة إىل أن احلكومة اختذت عدداً  -٢٤
ـ       . القانونية واملؤسسية واإلدارية من أجل النهوض باملرأة       ن واشـتملت هـذه اجملموعـة م

تعـديل القـانون    ( املتعلق مبنع املمارسات الضارة باملرأة       ٢٠١١التشريعات على قانون عام     
، والقـانون  الرقابة على األمحاض ومنع جرائم األمحاض  املتعلق ب  ٢٠١٠عام  قانون  و) اجلنائي

وكـان  . ، والقوانني املتعلقة مبسألة العنف اجلنسي     )منعه والوقاية منه  (املتعلق بالعنف األسري    
 يف املائة من    ٣٣لتمكني السياسي واالقتصادي للمرأة من أول األولويات، حيث مت ختصيص           ا

 يف املائة من مقاعد اجلمعية الوطنية والربملانات        ١٧املقاعد يف احلكم احمللي للنساء، وختصيص       
 ١٠كما خصصت احلكومة للمرأة نسبة      .  يف املائة من مقاعد جملس الشيوخ      ١٢اإلقليمية، و 

  .يف القطاع العام يف الدوائر املركزية العليا الوظائفمن ة يف املائ
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

ويتضمن اجلزء الثاين من هـذا التقريـر        .  وفداً ببيان أثناء احلوار التفاعلي     ٨٥أدىل    -٢٥
  .التوصيات اليت قُدمت أثناء احلوار

 إلنشاء جلنة ٢٠١٢مايو / الذي سنته باكستان يف أياررحبت جنوب أفريقيا بالقانون  -٢٦
ورحبت باجلهود املبذولة ملواجهة حتدي اإلرهاب وحتـسني        . وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان   

  .وقدمت توصيات. األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمواطنني

 يف عملية االستعراض الدوري الـشامل       اوشكرت إسبانيا باكستان على مشاركته      -٢٧
وهنأهتا على الوقف الطوعي لعقوبة اإلعدام منـذ        . والتزامها بالعمل يف جمال حقوق اإلنسان     

  . وقدمت إسبانيا توصيات. ٢٠٠٩عام 

وأثنت سري النكا على سن باكستان العديد من القوانني لتعزيـز حقـوق املـرأة            -٢٨
لق بإنشاء جلنة وطنية وأشارت إىل أمهية سن القانون اجلديد املتع. وحماربة العنف املوجه ضدها

  .وقدمت توصيات. مستقلة حلقوق اإلنسان

وأشاد السودان باإلجنازات اليت حققتها باكستان يف تنفيذ توصـيات االسـتعراض              -٢٩
وأوضح أن باكستان أشارت إىل التحديات اليت تواجهها، وخباصة العنـف     . الدوري الشامل 

 الطيارات بدون طيار اليت توقع الكـثري        والعمليات اإلرهابية والتفجريات واهلجمات بواسطة    
وتساءل السودان عن األساس القانوين للهجمات باستخدام طـائرات بـدون           . من الضحايا 

  . طيار اليت تؤثر يف مراعاة حقوق اإلنسان

وأعربت السويد عن تقديرها العتماد عدد من القوانني واخلطوات حلماية النـساء              -٣٠
 ورحبت بإدانة احلكومة للهجمات اليت استهدفت الفتـاة الناشـطة     .والفتيات من العنف والتمييز   

  . وقدمت توصيات. ماالال يوسفزاي

وقدمت سويسرا التهنئة لباكستان مبناسبة تصديقها على اتفاقية مناهضة التعـذيب،             -٣١
ورحبت بسحب باكـستان    .  بالتوصية املقدمة لباكستان أثناء دورة االستعراض األوىل       عمالً

  . وقدمت توصيات. حفظات الوطنية اليت أبدهتا لدى التصديقغالبية الت

وأشادت تايلند بتصديق باكستان على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق             -٣٢
الطفل، وقيامها باعتماد قوانني وتدابري إدارية جديدة، فضال عن إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق             

وقـدمت  . جملتمع الدويل بـشأن الالجـئني  كما شجعتها على التعاون الوثيق مع ا    . اإلنسان
  . توصيات

وأشارت تونس إىل التقدم احملرز يف جمـال تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان،                  -٣٣
. واإلصالحات الدستورية، وتعزيز استقالل القضاء وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان          
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واجلهود اليت تبذهلا   وأثنت على حسن ضيافة باكستان لالجئني وعلى سخائها يف هذا اجملال            
  . وقدمت تونس توصيات. ة اإلرهابحملارب

ورحبت بالتعديالت اليت أدخلت . وأشادت تركيا بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان  -٣٤
على الدستور وأدت إىل القضاء على املمارسات غري الدميقراطية الـيت أدخلتـها األنظمـة               

  . وقدمت توصيات. العسكرية

ستان بتقدير تصديق باكستان على العهد الدويل اخلاص باحلقوق         والحظت تركمان   -٣٥
املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم      

  . وقدمت توصيات. يف املواد اإلباحية

وأعربت أوغندا عن تقديرها لتصديق باكستان على عدة اتفاقيات منها العهد الدويل             -٣٦
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي           
اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            

  .وقدمت توصيات.  يف املواد اإلباحيةواستغالهلم

مارات العربية املتحدة عن تقديرها جلهود باكستان حلمايـة احلقـوق           وأعربت اإل   -٣٧
االقتصادية واالجتماعية، واحلد من الفقر وحتسني التعليم عن طريق تـوفري املـوارد املاليـة               

وقـدمت  . ء وتعليم الطفلوتساءلت عن دور اللجنة الوطنية لنما. والبشرية لربامج حمو األمية 
  . توصيات

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بوجهة نظر باكـستان             -٣٨
فيما يتعلق بتأثري القوانني املتعلقة مبسألة التجديف، وأشارت إىل القضية األخرية للفتاة رميشاه             

 إىل وأشارت أيـضاً . ة اإلعدام لعقوب اختيارياًوشجعت على أن تعتمد باكستان وقفاً    . مسيح
  . وقدمت توصيات. اركتهن السياسيةمحاية النساء املنتميات إىل أقليات وكفالة مش

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية بباكستان على اعتمادها قوانني فعالة حلمايـة             -٣٩
اء حالة حقوق   وأعربت عن قلقها البالغ إز    . املرأة وعلى إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان      

. اإلنسان يف بلوشستان وإزاء العنف الذي يتعرض له الشيعة واملسيحيون والطائفة األمحديـة            
  . وقدمت توصيات

وأشادت أوروغواي مبوافقة باكستان على التعديل الثامن عشر للدستور وعلى إنشاء            -٤٠
التدريب العسكري  وأعربت عن قلقها إزاء التجنيد القسري و      . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   

 ٨ ٠٠٠لألطفال من جانب جهات غري تابعة للدولة، كما أبدت قلقها بشأن أكثـر مـن                
  .  وقدمت أوروغواي توصيات.  فيهمسجني ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام
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كستان التعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيز املؤسسات الدميقراطية        والحظت أوزب   -٤١
وأشارت إىل التحـديات الـيت تواجههـا    . الل للسلطات اإلقليمية وكفالة املزيد من االستق   

  .باكستان يف مكافحة اإلرهاب وإىل الربامج احملددة املوجهة للشباب يف هذا الصدد

وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية باجلهود الـيت تبـذهلا باكـستان ملواجهـة               -٤٢
 واألطفال والصحة والتعليم واحلد من     التحديات، وال سيما يف جماالت حقوق اإلنسان واملرأة       

وقـدمت  . الفقر واإلقصاء االجتماعي، بالرغم من القيود االقتصادية والكـوارث الطبيعيـة    
  .فرتويال توصيات

وأشادت فييت نام بالتقدم احملرز يف جمال حماربة الفقر وتوفري الرعايـة االجتماعيـة                -٤٣
 سيادة القانون وإصالح نظـام القـانون        وأشارت إىل تدعيم  . وحتسني نظام الرعاية الصحية   

  .وقدمت توصيات. ومتكني املؤسسات من أجل حتسني مراعاة حقوق اإلنسان

. مبابوي إىل تصديق باكستان على غالبية الصكوك الدوليـة األساسـية          وأشارت ز   -٤٤
 ونّوهت بعدد من التدابري املؤسسية والتشريعية من قبيل إنشاء وزارة حقوق اإلنسان واللجنة            

  . وقدمت توصيات. الوطنية حلقوق اإلنسان
. والحظت اجلزائر التزام باكستان باعتماد قوانني هامة من أجل توفري احلماية للنساء             -٤٥

وأعربت عـن تقـديرها للتـدابري    . ورأت أن مثة ترابط بني التنمية واألمن وحقوق اإلنسان    
. جه باكستان بوصفها دولةً ناميةً    املتخذة حملاربة اإلرهاب والتطرف، والحظت القيود اليت توا       

  . وقدمت اجلزائر توصيات
 على قيام باكستان بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان والتـصديق           وأثنت األرجنتني   -٤٦

  .   وقدمت األرجنتني توصيات. على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
ة على األمحاض ومنع جرائم     الرقابقانون  وأشادت أستراليا بتنفيذ تشريعات من قبيل         -٤٧

وأعربت عن قلقها إزاء املدافعني عـن       .  والقانون املتعلق باملمارسات الضارة باملرأة     األمحاض
  . وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان الذين أصبحوا ُعرضة ألعمال عنف هتدد حياهتم

لـهجمات  بالتصدي لتعرض النساء لوطلبت النمسا معلومات عن تنفيذ القوانني املتعلقة          -٤٨
كما تساءلت عن التدابري املتخذة ملنـع       . باستخدام األمحاض وعن حاالت التحرش اجلنسي     

وقـدمت  . أعمال العنف األخرى اليت يرتكبها املتطرفون ضد النساء والفتيات واألقليـات          
  .  توصيات

. والحظت أذربيجان انضمام باكستان للصكوك األساسية يف جمال حقوق اإلنسان           -٤٩
وقـدمت  .  ملبادئ بـاريس   تقديرها إلنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً      وأعربت عن   

  . توصيات

وأعربت البحرين عن تقديرها للخطوات اإلجيابية املتخـذة لتنفيـذ التوصـيات،              -٥٠
وأشارت إىل إنشاء وكاالت حتقيق فيدراليـة       . وأشادت باعتماد قوانني حلماية حقوق املرأة     
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ياه، وتود البحرين احلصول على املزيد من املعلومـات يف هـذا            حملاربة االجتار ومحاية ضحا   
  . وقدمت البحرين توصية. اجملال

. ودعت بنغالديش اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة لباكـستان والتعـاون معهـا              -٥١
وأشارت إىل تصديقها على مجيع املعاهدات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان وإىل دعـوات              

  .   هتها إىل عدد كبري من املكلفني باإلجراءات اخلاصةالزيارة اليت وج
وأشارت بيالروس إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني التـشريعات الوطنيـة              -٥٢

وأعربت عن أسفها إزاء استمرار ممارسة إخضاع األطفـال         . ولتعزيز السياسات واملؤسسات  
  .  وقدمت بيالروس توصيات. للسخرة والعقوبة البدنية

واعترفت بلجيكا باجلهود اإلجيابية من قبيل الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام، لكنها             -٥٣
وتساءلت . أعربت عن قلقها إزاء حاالت االختفاء القسري واإلعدامات خارج نطاق القضاء     

  . وقدمت توصيات. عن التدابري امللموسة املتخذة للتصدي للعنف ضد النساء

إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان والتصديق على عدد        وأشارت بوتان بتقدير إىل       -٥٤
وقدمت . من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واإلطار القانوين حلماية اجملموعات األضعف       

  .  توصيات

على قيام باكستان بالتصديق على الـصكوك       دولة بوليفيا املتعددة القوميات     وأثنت    -٥٥
 ن تقديرها للتقدم الذي حققته يف سن عدد من القوانني         وأعربت ع . األساسية حلقوق اإلنسان  

وقـدمت  . ول دون إعمال حقوق اإلنسان املتعلقة بالنساء      بغية القضاء على األوضاع اليت حت     
  . بوليفيا توصية

خـالل  " حبكـم الواقـع   "وأشادت الربازيل بوقف باكستان تنفيذ عقوبة اإلعدام          -٥٦
ا على سبع من املعاهـدات الرئيـسية حلقـوق          ورحبت بتصديقه . السنوات األربع املاضية  

اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية واتفاقيـة مناهـضة               
  . وقدمت توصيات. التعذيب

ورحبت بروين دار السالم باجلهود اليت تبذهلا باكستان حلماية حقوق النساء ومتكينهن              -٥٧
   وأعربت عـن تقـديرها    . طريق العديد من التدابري التشريعية    يف جمال التنمية االقتصادية عن      

  .  توصياتوقدمت. للدور القيادي الذي تضطلع به كعضو يف منظمة التعاون اإلسالمي

ورحبت كمبوديا بتصديق باكستان على العديد من املعاهدات الدولية وشـجعتها             -٥٨
. ت باعتماد قـانون محايـة املـرأة       كما رحب . على دجمها يف تشريعاهتا لكفالة تنفيذها فعلياً      

  . وقدمت توصيات

 بشأن تعـديل التـشريعات،      ٢٠٠٨ وذكّرت كندا بالتوصيات اليت قدمتها يف عام        -٥٩
فيها القانون اجلنائي، بغية إزالة القيود املفروضة على حرية الدين، اليت تنطوي على متييـز                مبا
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وتساءلت . بسبب الدعوة إىل معتقداهتم   ضد األقليات وتسمح باعتقال أتباع الطائفة األمحدية        
  .وقدمت توصيات. رز هبذا الشأنكندا عن التقدم احمل

وأشارت تشاد إىل ما أجنزته باكستان بعد االستعراض الدوري األول املتعلق هبـا يف     -٦٠
 من قبيل اإلفراج عن السجناء السياسيني واستعادة احلريـات املدنيـة ووقـف              ٢٠٠٨عام  

والحظت اسـتمرار بعـض     . ة للمحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان     املالحقات القضائي 
 املمارسات التقليدية السلبية املتمثلة على وجه التحديد يف االعتداءات باستخدام األمحـاض           

  . وقدمت توصيات. والتحرش اجلنسي
وأشارت الصني إىل التدابري اإلدارية والتشريعية للنهوض حبقوق املرأة والطفل، ودعم             -٦١

وقدمت الـصني   . التعليم ونظام الصحة العامة وتعزيز االنسجام بني خمتلف الطوائف الدينية         
  . توصية

. وتناولت مجهورية الكونغو الدميقراطية اإلصالحات القضائية واملؤسسية األخـرية          -٦٢
وأشارت إىل تصديق باكستان على سبعة من الصكوك الدولية األساسية يف جمـال حقـوق               

  . من املكلفني باإلجراءات اخلاصة ة الزيارة املوجهة إىل ثالثاإلنسان ودعوات

ورحبت اجلمهورية التشيكية بانضمام باكستان إىل العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٦٣
املدنية والسياسية وإىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريمها من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق             

  . وقدمت توصيات. اإلنسان

 كوستاريكا إىل تصديق باكستان على صكوك دولية حلقوق اإلنسان وإىل           وأشارت  -٦٤
إنشاء وتعزيز اللجان املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وحثت كوستاريكا باكستان على            

  . وقدمت توصيات.  يف هذا السبيلاملضي قدماً

يز حقـوق   جنازات العديدة اليت حققتها باكستان يف جمال تعز       وأثنت كوبا على اإل     -٦٥
وأشارت إىل دورها القيادي بوصفها ممثلةً للبلدان النامية يف جملس حقوق اإلنسان،            . اإلنسان

  .وقدمت توصية. وأعربت عن أملها يف انتخاب باكستان لعضوية اجمللس
وأثنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على اختاذ باكستان إجراءات لتهيئة املناخ             -٦٦

اجملتمـع  سان مثل كفالة استقالل القضاء وحرية وسائط اإلعالم وحيويـة     لتعزيز حقوق اإلن  
  . وقدمت توصيات. املدين

لتزام حكومة باكستان بكفالة حرية الدين، لكنها أعربـت عـن           وأقرت الدامنرك با    -٦٧
قلقها إزاء استمرار ورود تقارير عن وقوع حاالت اضطهاد عنيفة وممارسة التمييز واإلكراه             

. ملعتقدات اليت تستهدف جمموعات ضعيفة كالنساء واألقليات اإلثنيـة والدينيـة          على تغيري ا  
وأشارت إىل الغموض القانوين الذي قد يؤدي إىل إخضاع القوانني الوضـعية إىل قـوانني               

  . وقدمت توصيات. ة اإلسالميةالشريع
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ـ               -٦٨ ل ورأت جيبويت أن من األمور املشجعة ما تبذله باكستان من جهود إلنشاء هياك
أساسية حلقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدولية، مبا يف ذلك التعديالت الدستورية الراميـة إىل              

وقدمت . نتخابيةتعزيز اللجنة الوطنية لالنتخابات من أجل كفالة استقالل ونزاهة العملية اال          
  .جيبويت توصيات

. وطنية للمرأة واعترفت إكوادور باإلصالحات الدستورية وحتسني القضاء واللجنة ال         -٦٩
وشجعت إكوادور باكستان على اإلسراع بإنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان والتصديق على            

ورحبت بتعاون باكستان مع هيئات األمم  . اثنني من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
  . وقدمت إكوادور توصيات. املتحدة
على األسئلة، فبـّين دور اللجنـة       وتوىل مستشار الوزيرة حلقوق اإلنسان اإلجابة         -٧٠

وأوضح أن اللجنة ترصد، يف مجلة أمور، احلالـة العامـة   . الوطنية حلقوق اإلنسان ومواردها  
حلقوق اإلنسان يف البلد؛ وجتري التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنـسان؛             

؛ وتضع خطة العمل    وتزور أماكن االحتجاز؛ وتراجع القوانني وتوصي بالتشريعات اجلديدة       
تمتع باالستقالل  توقال املستشار إن اللجنة     . الوطنية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
  . التام من الناحية املالية من أجل كفالة استقالهلا

وذكر املستشار املعين باالنسجام الوطين أن مجيع املواطنني يتمتعون حبرية ممارسـة              -٧١
وقال إنه ال توجـد حركـات       . دولة باكستان  مؤسسحسبما توخاه   معتقداهتم وأدياهنم،   

تعصب منظم ضد األقليات الدينية يف باكستان، وإن غالبية حاالت اسـتهداف اجملتمعـات              
وأوضح أن القادة الدينيني والـسياسيني يـدينون        . احمللية لألقليات تقوم على عداء شخصي     

املستشار أن مجاعات املتطـرفني     وذكر  . ياتباستمرار مجيع االنتهاكات املتعلقة حبقوق األقل     
 الغالبية العظمى من املسلمني املعتدلني الذين يرفضون تستهدف األقليات فحسب، بل أيضاً  ال
  . عتقدات املتطرفة هلذه اجلماعاتامل

وفيما يتعلق مبسألة التجديف، قال املستشار إن مثة سوء فهم مفاده أن هذا القانون                 -٧٢
وكانت غالبية احلاالت املسجلة مبوجب هذا القانون ضد . داف األقلياتيستخدم فقط السته 

كمـا أن   . واختذت احلكومة تدابري ملنع إساءة استغالل القانون املتعلق بالتجديف        . مسلمني
الضمانة الفعالة ملنع إساءة استغالل هذا القانون تتمثل يف القضاء املستقل ووسائط اإلعـالم              

  . ذي يتمتع باحليويةاحلرة واجملتمع املدين ال

وقال رئيس اللجنة الدائمة املعنية حبقوق اإلنسان يف اجلمعية الوطنية إن باكـستان               -٧٣
وكثرياً ما يتعرض الصحفيون لالستهداف من ِقبـل مجاعـات          . تؤمن بقوة حبرية الصحافة   

ى ومع ذلك، حتظ. متطرفة وإرهابية ويواجهون عقبات يف تأدية واجباهتم بسبب طبيعة عملهم
مة مجيع حاالت التهديد باالهتمام الفوري من وسائط اإلعالم وجتد املعاجلة الواجبة من احلكو      

  . والربملان والسلطة القضائية



A/HRC/22/12 

GE.12-19029 14 

 من التحديات الصعبة ألنه يـشكل       وذكر أحد أعضاء الوفد أن الفقر يشكل واحداً         -٧٤
كة جيدة من آليات ولدى باكستان شب. عقبة كأداء حتول دون االستفادة من إمكانيات الناس

احلماية االجتماعية املباشرة وغري املباشرة تشمل الضمانات القائمة على توفري فرص العمـل             
  . ة والتدخالت القائمة على السوقوالتحويالت املباشر

 لتهيئة بيئة مواتية للقضاء على عمالة األطفال، وذلـك          وقد بذلت باكستان جهوداً     -٧٥
ة وعامة الناس، وحتسني التشريعات، وحشد املوارد للـربامج         عن طريق توعية اجلهات املعني    

 ومت تأسيس وحدات معنية بعمالة األطفال على مستوى         .املتصلة بعمالة األطفال وبناء املؤسسات    
احملافظات واملستوى االحتادي تنحصر مهمتها يف إدارة ورصد الربامج املتعلقة بعمالـة األطفـال يف               

  . مجيع أحناء البلد

ارت مصر إىل التعديل الدستوري األخري ورحبت بإنشاء جلنة وطنية حلقـوق            وأش  -٧٦
وتساءلت عـن إدمـاج     . اإلنسان وبالتدابري املتخذة لتعزيز اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة        

كما أعربت عن قلقها إزاء تأثري      . املعاهدات الدولية اليت مت التصديق عليها يف القوانني الوطنية        
  . وقدمت مصر توصيات. صبالتطرف والتع

ورحبت فرنسا بالوقف الطوعي لتنفيذ عقوبة اإلعدام وباعتماد تشريعات لتعزيـز              -٧٧
وال تزال تشعر بالقلق . حقوق املرأة وبالزيارة اليت قام هبا الفريق العامل املعين حباالت االختفاء

وإزاء عمالـة   إزاء استمرار وقوع حاالت اختفاء قسري وأفعال تنطوي على تعصب ديين،            
  . وقدمت فرنسا توصيات. األطفال والعنف املرتكب حبق النساء والفتيات

وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء التحديات املتبقية فيما يتصل بتحسني حالة حقـوق               -٧٨
اإلنسان يف باكستان، مبا يف ذلك محاية األقليات الدينية وغريها من اجلماعات اليت تعاين من               

.  أملانيا باكستان على توضيح كيفية تنفيذ القانون املتعلـق بالتجـديف           وشكرت. اإلقصاء
  . وقدمت أملانيا توصيات

ورحب الكرسي الرسويل باخلطوات املتخذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأعرب            -٧٩
عن شعوره بالقلق إزاء قضييت آسيا بييب ورميشاه مسيح املتهمتني مبوجب قانون التجـديف،              

  . وقدم توصيات.  تدخل الرئيس لتوضيح الوقائعلكنه أشار إىل
ورحبت هنغاريا مبوقف احلكومة احلازم بشأن اهلجوم الوحشي ضد الفتـاة مـالال               -٨٠

وتساءلت عن الكيفية اليت تكفل هبا احلكومة احلق يف حرية التعبري بالنظر إىل مواقفها             . يوسفزاي
  . وقدمت هنغاريا توصيات. لتجديفاملتعلقة باألمن القومي واألخالق الدينية ومسألة ا

 على الصكوك الرئيسية يف جمال      ٢٠٠٨ورحبت إندونيسيا بتوقيع باكستان منذ عام         -٨١
وأعربت عن تقديرها للتدابري املتخذة بشأن الضمان االجتماعي والتخفيف         . حقوق اإلنسان 
  . توصياتاوقدمت إندونيسي. من وطأة الفقر
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مية على جهود باكستان لتعزيز األوضاع االجتماعيـة        وأثنت مجهورية إيران اإلسال     -٨٢
وأشادت بالتقدم احملـرز لتحـسني      . واالقتصادية للمواطنني وزيادة احترام حقوق اإلنسان     

  . وقدمت توصيات. األوضاع املعيشية للمواطنني
ورحب العراق باإلفراج عن السجناء السياسيني، ومحاية احلريات ورفع الرقابة عن             -٨٣

وأثنـت  . عالم وإهناء التدابري اليت تستهدف احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان         وسائط اإل 
. على التعديالت الدستورية وأعربت عن تقديرها العتماد تشريعات حلماية حقوق اإلنسان          

  .وقدم العراق توصيات
 ملبـادئ   وأشادت آيرلندا بباكستان على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً           -٨٤
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باملمارسات التمييزية يف جمال التدريس وإزاء            . سباري

  . وقدمت آيرلندا توصيات. انتشار السخرة يف مجيع أحناء البلد
ورحبت إيطاليا بإدانة السلطات الباكستانية للهجوم الذي استهدف الفتاة مـاالال             -٨٥

يف جمال حقوق اإلنسان ووقفها الطوعي لتنفيـذ        يوسفزاي، وتصديقها على معاهدات مهمة      
وحثت إيطاليا باكستان على مواصلة التزامها باحلوار على الصعيدين احمللـي      . أحكام اإلعدام 

  .  وقدمت إيطاليا توصيات. والدويل بشأن حقوق اإلنسان
ألسري وأعربت اليابان عن قلقها إزاء التقارير املتعلقة باإلكراه على الزواج والعنف ا             -٨٦

وتدين إملام النـساء والفتيـات      " جرائم الشرف "واالعتداء على النساء باستخدام األمحاض و     
  . وقدمت اليابان توصيات. وأشادت بتعيني نساء يف مناصب حكومية عليا. بالقراءة والكتابة

وأشار األردن إىل اجلهود املخلصة واملستمرة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان                -٨٧
اسية، ولتعزيز اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان من قبيل إنـشاء وزارة            واحلريات األس 

  . وقدم األردن توصيات. حقوق اإلنسان وجلنة االنتخابات
. ودعمت كازاخستان اجلهود اليت تبذهلا باكستان ملكافحة اإلرهاب وصيانة األمن           -٨٨

نظمة املؤمتر اإلسالمي يف    ونّوهت بالدور الذي تضطلع به باكستان كمنسقة جملموعة بلدان م         
احـدة مـن    جنيف، ومشاركتها النشطة يف آليات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان كو          

  . بلدان األمة اإلسالمية

وأشارت الكويت إىل التطورات يف جمال حقوق اإلنسان خالل السنوات األربـع              -٨٩
ق اإلنـسان، بـالرغم مـن    املاضية وإىل التدبري واإلرادة السياسية للتعاون مع جملس حقـو    

  . وقدمت الكويت توصيات. التحديات
 بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وباجلهود املبذولة لزيادة         قريغيزستانورحبت    -٩٠

وحثت على إنشاء آلية إبالغ ورصد بغية القـضاء         . أعداد النساء يف احلياة العامة والسياسية     
  .يزستان توصيةوقدمت قريغ. على التمييز والعنف ضد النساء
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 لتحسني التعاون مـع اإلجـراءات       وأشارت التفيا إىل أن باكستان بذلت جهوداً        -٩١
اخلاصة لألمم املتحدة، غري أهنا مل ترد بعد على العديد من طلبات الزيارة اليت قدمها مكلفون                

  . وقدمت التفيا توصيات. باإلجراءات اخلاصة
 يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والتعددية       وأعرب لبنان عن تقديره لسياسة باكستان       -٩٢

وقال إن باكستان تأثرت برتاعات وكـوارث طبيعيـة وتـدفق           . والعدالة وسيادة القانون  
وأعرب عن تقديره لإلصالحات التشريعية الرامية إىل تعزيز التنميـة االجتماعيـة            . الالجئني

  .وقدم لبنان توصيات. واالقتصادية للنساء
ورات املتصلة بتنفيذ التوصيات وبإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق         ورحبت ليبيا بالتط    -٩٣

اإلنسان وباجلهود الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، وخباصة التعديالت الدسـتورية بـشأن             
  .وقدمت ليبيا توصيات. االستقالل اإلداري واملايل للمحافظات الفيدرالية

ة حقوق اإلنسان عن طريق تدعيم      ورحبت ماليزيا بالتقدم احملرز يف جمال تعزيز ومحاي         -٩٤
وأشادت بالتقدم احملرز يف جماالت استقالل القضاء واملـساواة اجلنـسانية           . اإلطار التشريعي 

  .وقدمت ماليزيا توصيات. وحقوق األفراد واجلماعات الضعيفة
ورحبت ملديف بالتعديالت الدستورية الرامية إىل تعزيز العملية الدميقراطية ومحايـة         -٩٥

وأشارت إىل التعديالت اليت أُدخلت على عملية تعيني القضاة مـن أجـل             . إلنسانحقوق ا 
  . وقدمت ملديف توصيات. كفالة استقاللية القضاء وصيانة سيادة القانون

وأعربت موريتانيا عن تقديرها إلنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وللجهـود              -٩٦
ماد قانون لتعزيز ومحاية حقوق النساء وبوضع ورحبت باعت. املتصلة بتنفيذ التوصيات السابقة 

  . وقدمت موريتانيا توصيات. استراتيجية اقتصادية واجتماعية للنساء
واعترفت املكسيك بالتقدم احملرز منذ دورة االستعراض الدوري األوىل، وخباصـة             -٩٧

نسان التصديق على صكوك دولية يف جمال حقوق اإلنسان، وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإل            
  . وقدمت توصيات. واعتماد القوانني األخرية حملاربة العنف ضد النساء

والحظت منغوليا اإلجنازات يف جمال التعاون مع اآلليات اإلقليمية والدولية لرصـد              -٩٨
حقوق اإلنسان، وتعزيز القدرات ملكافحة اإلرهاب والتطرف، ولتعزيـز ومحايـة حقـوق             

دة وااللتزام بالتصديق على الصكوك الدوليـة حلقـوق         ورحبت بالتشريعات اجلدي  . اإلنسان
  . اإلنسان

وهنأ املغرب باكستان على اعتماد قانون إلنشاء جلنة معنية بوضع املرأة، والتصديق              -٩٩
وتساءل عن التدابري اليت جيري النظر فيها جلعل        . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  .  مع معايري منظمة العمل الدوليةالقوانني على صعيد احملافظات متوافقة
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، ٢٠٠٨وأقرت ميامنار باملبادرات الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان املتخذة منذ عـام               -١٠٠
. مبا يف ذلك التصديق على العديد من الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان               

  . وقدمت ميامنار توصيات. وأشادت بقيام باكستان بسن تشريعات لتعزيز ومحاية حقوق املرأة

وأشادت ناميبيا جبهود باكستان يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك               -١٠١
التعديالت الدستورية للنهوض باحلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية، والتـصديق علـى           
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، واملشاركة يف جملس حقوق اإلنسان وإنـشاء مؤسـسة             

  . وقدمت ناميبيا توصيات. حلقوق اإلنسان

ورحبت نيبال باجلهود باكستان لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق التـدابري              -١٠٢
املؤسسية والتشريعية، ولزيادة املشاركة السياسية للمرأة واعتماد تدابري قانونية وإدارية حلماية           

وقـدمت  . ت االجتماعية واالقتصادية وأشارت إىل املساعي املشجعة للتصدي للتحديا     . املرأة
  . نيبال توصيات

آليات األمم املتحدة، علـى حنـو       وأشارت هولندا إىل تعامل باكستان اإلجيايب مع          -١٠٣
وأعربت عن قلقهـا    . تبّين خالل الزيارة اليت قام هبا الفريق العامل املعين حباالت االختفاء           ما

ملثال يف التباين بني الرجل واملرأة يف معـدالت         إزاء التمييز اجلنساين الذي يظهر على سبيل ا       
  . وقدمت توصيات. اإلملام بالقراءة والكتابة

. وأشارت نيكاراغوا إىل التحوالت املؤسسية، مبا فيها إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان            -١٠٤
 يف جمال الدميقراطيـة وسـيادة       ورحبت بالتقدم احملرز وشجعت باكستان على املضي قدماً       

  . قدمت نيكاراغوا توصياتو. القانون
ورحبت النرويج باجلهود املبذولة لتكريس حقوق اإلنسان األساسية يف التشريعات            -١٠٥
لكنها أعربت عن قلقها إزاء القوانني اليت تقّيد احلرية الدينية لألقليات وإزاء اهلجمات              احمللية،

اليت تستهدف الصحفيني   كما أعربت عن قلقها إزاء اهلجمات       . اليت تتعرض هلا هذه األقليات    
  . وقدمت النرويج توصيات. على أيدي رجال األمن

د اليت ُبذلت إلعداد التقرير وباملشاورات اليت عكست روح         وأشادت عمان باجلهو    -١٠٦
وأعربت عن تقديرها لتصديق باكستان على العهد الدويل    . التعاون مع آليات حقوق اإلنسان    

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي           
  .  توصياتنوقدمت عما. حقوق الطفلاإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية 

وأشادت فلسطني جبهود باكستان لتنفيذ توصيات االستعراض الـدوري الـشامل             -١٠٧
وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            

ل األطفـال يف    األطفال وبغاء األطفال واستغال    ببيعبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل املتعلق      و
 عن سن تشريعات لتعزيز دور املرأة يف اجملتمع، واخلطـوات املتخـذة             ، فضالً املواد اإلباحية 

  . وقدمت فلسطني توصيات. لتمكني اللجنة الوطنية املعنية باملرأة والطفل
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 ورحبت الفلبني بإنشاء وزارة حلقوق اإلنسان وجلنة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً        -١٠٨
 ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم لباكستان لتمكينها من حتمل عـبء             .ملبادئ باريس 

  . وقدمت توصيات. الالجئني األجانب
وسلطت قطر الضوء على اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             -١٠٩

نيـة  وأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز، وخباصة إنشاء اللجنـة الوط         . بالرغم من التحديات  
كما أعربت عن تقديرها لتوقيع باكستان على العهد الدويل اخلاص باحلقوق . حلقوق اإلنسان

األطفـال وبغـاء األطفـال       املتعلق ببيع املدنية والسياسية وبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل       
  .وقدمت قطر توصيات. واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

املبذولة لتنفيذ التوصـيات املقدمـة أثنـاء دورة         ورحبت مجهورية كوريا باجلهود       -١١٠
االستعراض الدوري الشامل األوىل، ومبساعي التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

ألطفال واستغالل األطفـال يف     األطفال وبغاء ا   ببيعوبروتوكول اتفاقية حقوق الطفل املتعلق      
  .وقدمت توصيات. املواد اإلباحية

ورحب االحتاد الروسي بتصديق باكستان على صكوك دولية حلقوق اإلنسان، وقال             -١١١
. إن املهمة املستقبلية لباكستان تتمثل يف مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدوليـة            

  . وقدم توصيات. بة اإلرهاب والتطرف الدينينيودعا باكستان إىل مواصلة جهودها حملار
وأشادت السنغال بالتقدم احملرز لتحسني احلصول على املياه وخدمات اإلصـحاح،             -١١٢

كما أشادت بإنشاء مؤسسات وآليات حلماية احلريات وحقوق األطفال، مبا يف ذلك إنشاء             
  . توقدمت السنغال توصيا. نظام جتميع بيانات تتعلق حبماية األطفال

وأشارت سنغافورة إىل التحديات اليت يطرحها اإلرهاب، مبا يف ذلك كيفية تصحيح              -١١٣
وأشارت إىل الربامج التعليميـة    . األفكار املتطرفة للشباب ومحايتهم من تأثري العناصر املتطرفة       

وبرامج إعادة التأهيل اخلاصة باألطفال الذين متت استعادهتم مـن اجلماعـات املقاتلـة أو               
  . وقدمت سنغافورة توصيات. طرفةاملت

وأشارت سلوفاكيا إىل اعتماد قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان وتـشريعات              -١١٤
وأشادت باخلطوات اليت اختذهتا باكستان الستعادة . جديدة حلماية النساء والفتيات من العنف

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. استقالل القضاء

ية السعودية إىل تفاعل باكستان اإلجيايب مع آليـة حقـوق           وأشارت اململكة العرب    -١١٥
والحظت اجلهود اليت تبذهلا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق اإلصالحات           . اإلنسان

اهليكلية والقانونية، مبا يف ذلك القانون الذي يسمح بتوفري التعليم اجملاين واإللزامـي جلميـع               
  . وقدمت توصيات. األطفال
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سلوفينيا بالتدابري املتخذة لتحسني حقوق العمال، وإدماج املنظور اجلنساين         ورحبت    -١١٦
وبالرغم من هذه التدابري، ال تزال املرأة تواجه        . يف السياسات والربامج والنهوض حبقوق املرأة     

. ورحبت بتصديق باكستان على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان        . عدم املساواة والتمييز  
  . ياتوقدمت سلوفينيا توص

وأعربت الوزيرة عن شكرها للوفود على إقرارها مبنجزات باكـستان يف ميـدان               -١١٧
وسلطت الضوء على الدور النشط الذي تضطلع بـه وسـائط اإلعـالم             . حقوق اإلنسان 

  . ناوهلا وسائط اإلعالم العامليةالباكستانية لعرض القضايا اليت عادة ما تت

ستانية تضطلع تارخيياً بدور نـشط وجـوهري يف   وأوضحت الوزيرة أن املرأة الباك    -١١٨
 التحديات اليت تواجه النساء يف      وقالت إن احلكومة تدرك متاماً    . احلياة السياسية واالجتماعية  

احلياة اليومية، ولذا مت اختاذ عدد من التدابري القانونية واملؤسسية حلمايتـهن مـن التحـرش                
  .  والرعاية الصحيةوالعنف والتمييز ولتحسني حصوهلن على التعليم

وقال مستشار الوزيرة حلقوق اإلنسان إن قضية االختفـاء القـسري واملفقـودين               -١١٩
وأضاف أن اجلهود االستباقية القـضائية واملؤسـسية        . تصدرت النقاش الوطين يف باكستان    

كما أوضح الفريق العامـل     . اجلارية تعكس التزام احلكومة مبعاجلة هذه املسألة بصورة شاملة        
  . الل جلساته األخرية العديد من حاالت االختفاء املزعومةخ

 التحديات املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان؛ وقالت الوزيرة إن احلكومة تدرك متاماً      -١٢٠
ومع ذلك، أكدت أن هذه التحديات ال ُتعزى إىل سياسات متييزية تنتهجها احلكومة أو عدم               

ربت عن التزام باكستان التام حكومـةً وشـعباً         وأع. التزامها حبماية ودعم حقوق اإلنسان    
  . بالدميقراطية واحلرية والعدالة وسيادة القانون

 الوزيرة عن الشكر جلميع الوفود على مشاركتها البناءة، وأكدت تويف اخلتام، أعرب  -١٢١
وشكرت . عزم باكستان على النظر بصورة جدية يف مجيع التعليقات والتوصيات اليت قُدمت           

 على الدعم الذي قدمته هلذه العملية، كما شكرت اجملموعة الثالثيـة علـى عمليـة                األمانة
  .  االستعراض الدوري الشامل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

 عليها يف الوقت املناسب، على ستنظر باكستان يف التوصيات التالية وتقدم ردوداً  -١٢٢
د الدورة الثانية والعـشرين جمللـس حقـوق         أال يتجاوز ذلك موعد تقدميها تاريخ انعقا      

__________ 

 .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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وسترد ردود باكستان يف التقريـر اخلتـامي الـذي          . ٢٠١٣مارس  /اإلنسان يف آذار  
  . ٢٠١٣مارس /سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين يف آذار

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -١-١٢٢
ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والربوتوكول    االختفاء القسري،   

االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول           
االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكـول االختيـاري          

  ؛ )إسبانيا(حة التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسل
  التفاقية حقـوق الطفـل      االختياري صديق على الربوتوكول  الت  -٢-١٢٢
   ؛)العراق( األطفال يف الرتاعات املسلحة راكبإش املتعلق
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -٣-١٢٢

  ؛)أوروغواي(أشكال التمييز ضد املرأة 
كول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      التصديق على الربوتو    -٤-١٢٢

  ؛)أوروغواي(باحلقوق املدنية والسياسية 
عـذيب  التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة الت        -٥-١٢٢

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           )/الربازيل(
  ؛)ة التشيكيةاجلمهوري(وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقا لذلك 

التصديق أو االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية           -٦-١٢٢
، مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري       الدولية، واالتفاقية الدولية حلماية     

ـ  املتعلـق والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        األطفـال يف    راكبإش
  ؛)أوروغواي(الرتاعات املسلحة 

يق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،         التصد  -٧-١٢٢
، وكذلك االتفاقيـات    ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١واتفاقية الالجئني لعام    

االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني       )/النمسا( اجلنسية   املتعلقة بانعدام 
  ؛)مجهورية كوريا(

  إىل نظام رومـا األساسـي      املالنضماختاذ مجيع اخلطوات املناسبة       -٨-١٢٢
التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             /)السويد(
االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبـا يف            )/لديفم(

 نظـام    على التصديق /)سلوفاكيا(صانات  احل و تيازاتالماب املتعلقذلك االتفاق   
مع اءمة تشريعاهتا الوطنية بالكامل     جلنائية الدولية، ومو  روما األساسي للمحكمة ا   

ي للمحكمة اجلنائية الدولية    التصديق على نظام روما األساس     /)هنغاريا(أحكامه  
مجيع االلتزامـات مبوجـب نظـام رومـا         مع  ومواءمة تشريعاهتا بشكل كامل     
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املبادئ تعريف اجلرائم و  املتعلق ب  مبا يف ذلك دمج نظام روما األساسي         ،األساسي
  ؛)التفيا( التعاون مع احملكمة  منالعامة، وكذلك اعتماد أحكام متكن

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -٩-١٢٢
  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقيـة           -١٠-١٢٢
علـى  النظـر يف التـصديق       /)سلوفاكيا (البالغات حقوق الطفل بشأن إجراء   
/ )نيكـاراغوا ( بعد   مل تنضم إليها  قوق اإلنسان اليت    حلالصكوك الدولية األخرى    

 إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            النظر يف 
يـة  إعادة النظر يف التصديق على االتفاقية الدول       /)األرجنتني(االختفاء القسري   

  ؛)املكسيك(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة           -١١-١٢٢

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
ر يف إمكانية   النظ /)كوستاريكا(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية       

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ونظـام رومـا           
  ؛)تونس(األساسي 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١٢-١٢٢
 ١٨٩العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           

  ؛)الفلبني(ق على بروتوكول بالريمو بشأن االجتار بالبشر النظر يف التصدي /)الفلبني(
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       علىسحب التحفظات املتبقية      -١٣-١٢٢

 واختاذ خطوات فورية لدمج كلتـا       ،اتفاقية مناهضة التعذيب  املدنية والسياسية و  
العهد  علىسحب التحفظات املتبقية     /)النرويج(املعاهدتني يف التشريعات احمللية     

/ )سويـسرا (اتفاقية مناهضة التعذيب    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية و     
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         على سحب التحفظات املتبقية  

النظر يف رفع التحفظات اليت أبديت على        /)سلوفينيا (اتفاقية مناهضة التعذيب  و
لضمان املساواة بـني اجلنـسني      ة والسياسية   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني    

   ؛)لديفم(ومتكني املرأة 
ضمان املشاركة السياسية على قدم املساواة وسحب التحفظات          -١٤-١٢٢

حيـث  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     من العهد الدويل     ٢٥ و ٣على املادتني   
رأة والرجـل   ضمان املساواة يف احلقوق بني امل      تعوقن هذه التحفظات ال تزال      إ

  ؛)يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(وتكافؤ الفرص 
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     مواصلة تكثيف اجلهود يف جمال مكافحة االجتـار باألشـخاص،           -١٥-١٢٢
بروتوكول بـالريمو ملنـع وقمـع االجتـار         يف االنضمام إىل    مبا يف ذلك النظر     

زيـارة إىل  دعـوة   توجيه  ال، و ، وخباصة النساء واألطف    واملعاقبة عليه  باألشخاص
  ؛)بيالروس( املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 

مواصلة تطوير اإلطار املؤسسي فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقـوق          -١٦-١٢٢
  ؛)األردن(اإلنسان 
طنية للتأكد مـن أهنـا       استعراضها املستمر للقوانني الو    مواصلة  -١٧-١٢٢

قـوق اإلنـسان    الـدويل حل  قـانون   مبوجـب ال   الدولية   االتزاماهتمع  تتماشى  
جراءات ذات الـصلة لـضمان      اإلاستعراض مجيع التشريعات و    /)تركمانستان(

على مجيـع   بصورة منهجية   إدماج االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان وتنفيذها       
 مـع   مواءمة التشريعات الوطنيـة    /)اجلمهورية التشيكية  (احلكوميةاملستويات  

متابعة العمـل    /)سلوفينيا (عليهاصدقت  اإلنسان اليت   املعاهدات الدولية حلقوق    
لصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت      مع ا على مواءمة إطارها التشريعي احمللي      

  ؛)نيكاراغوا( فيها اً طرفأصبحت
وطنيـة يف جمـال حقـوق       تعزيز استعراض األحكام القانونية ال      -١٨-١٢٢

لك األحكام الدستورية، جلعلها تتماشى مع املعـايري الدوليـة          يف ذ  اإلنسان، مبا 
  ؛)املكسيك(

هبـدف  عدام  اإل فرض عقوبة يع األحكام اليت تنص على      إلغاء مج   -١٩-١٢٢
  ؛)إيطاليا(إلغائها 
جترمي االختفاء القسري على وجه التحديد يف قانون العقوبـات            -٢٠-١٢٢
 لتتمكن حباالت االختفاء القسري     ةي املعن ة قدرات جلنة التحقيق الباكستاني    وتعزيز
  ؛)فرنسا (للكامبا اتأدية مهمته مناللجنة 
 عـن   ، فـضالً  األسري بشأن العنف    للمحافظاتسن تشريعات     -٢١-١٢٢
  ؛)السويد(عدد هياكل الدعم للنساء على مستوى احملافظات زيادة 
 تنطوي  تعزيز إلغاء مجيع األحكام القانونية واإلدارية املتبقية، اليت         -٢٢-١٢٢

  ؛)املكسيك(على متييز ضد النساء والفتيات 
 تطوير القـوانني واملؤسـسات،      احملافظة على الزخم اإلجيايب يف      -٢٣-١٢٢
  ؛)ميامنار(سيما يف جماالت حقوق املرأة والطفل  وال

  ؛)بوتان(اإلسراع يف اعتماد ميثاق حقوق الطفل   -٢٤-١٢٢
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 يف أسرع وقت ممكـن      األسريقانون يف مكافحة العنف      اعتماد  -٢٥-١٢٢
  ؛)لديفم(

 سـن القـوانني     عن طريـق   وتعزيز حقوق املرأة     تدعيممواصلة    -٢٦-١٢٢
  ؛)فلسطني( مع توفري اآلليات اإلدارية واملؤسسية ،الالزمة ذات الصلة

مراجعة ومواءمة التشريعات مع حرية الدين واملعتقـد وحريـة            -٢٧-١٢٢
اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة      لدويل  التعبري، على النحو املنصوص عليه يف العهد ا       

  ؛)السويد(والسياسية 
 مع القـانون    يتماشيانتأكد من أن قوانني التجديف وتنفيذها       ال  -٢٨-١٢٢

سن تشريعات تضمن حرية الدين واملعتقد جلميـع الفئـات           /)سويسرا(الدويل  
إلغاء مـا يـسمى      /)النمسا(قوانني التجديف   ما يسمى    يف إلغاء    والنظرالدينية  

  ؛)هولندا (ه بصورة شاملة التجديف أو إصالحقانونب
 التـشريع   لدى إصدار مواصلة اختاذ تدابري يف إطار حرية التعبري          -٢٩-١٢٢

  ؛)لبنان( حرية التعبري بشأناجلديد 
يف ضمان احلق يف حريـة الـدين        التجديف ل قانون  ب وقف العمل   -٣٠-١٢٢

  ؛)إسبانيا(املمارسة الفعلية 
 مع مبـادئ    مواءمتها من أجل    هاتعديلأو  ديف  إلغاء قوانني التج    -٣١-١٢٢

 حرية الفكر والوجدان والدين، وعلى وجه اخلصوص مع التزاماهتا مبوجب العهد          
  ؛)بلجيكا (الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

قوانني التجديف التمييزية ضد األقليات الدينيـة وضـمان        إلغاء    -٣٢-١٢٢
رتكبـون جـرائم الكراهيـة      ولئك الذين ي  ألبالنسبة  عدم اإلفالت من العقاب     

املعتقد والتعـبري   الدين و  ةحريومراعاة  إلغاء قانون التجديف واحترام      /)ناميبيا(
ـ  ةاألمحديأتباع الطوائف   والرأي للجميع، مبا يف ذلك        ة واملـسيحي  ية واهلندوس

   ؛)فرنسا(
حلمايـة  تقـدير   أقـل   علـى   إلغاء قانون التجديف، أو تعديله        -٣٣-١٢٢
 وختفيـف   ،هتامـات باطلـة   التعرض ال  منواحملتملة  نتهاكات  االص من   األشخا

  ؛)الكرسي الرسويل (غري متناسبة يف الوقت الراهن  املقابلة اليت ُتعدالعقوبات
 ميثاق حلقوق ما يتعلق بوضعتبادل اخلربات مع الدول األخرى في    -٣٤-١٢٢
  املضي قـدماً   من أجل لتعاون مع اجملموعات الدولية     لومواصلة جهودها    ،الطفل

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(ذه املبادرة هب
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مواصلة تعزيز التشريعات للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد           -٣٥-١٢٢
  ؛)أوروغواي(املرأة 
 واآلليات املؤسسية واإلداريـة     ة احمللي اتالتشريعمواصلة تعزيز     -٣٦-١٢٢

 وعدم املـساواة   اجلنسنيالتفاوت بنيوفقر واألمية  المن قبيل التحديات   ملواجهة
  ؛)زمبابوي(االجتماعية 

 خارج إطار الزوجيـة   عدم جترمي الزنا وممارسة اجلنس بالتراضي         -٣٧-١٢٢
 أعضاء وقيـادات     إشراك  إيل والدعوة ،وضمان معاقبة مجيع مرتكيب هذا العنف     

  ؛)اجلمهورية التشيكية ( القبليةاجملالس
بيقظة ملكافحة ممارسة التمييـز     العمل   القوانني التمييزية و   تعديل  -٣٨-١٢٢
الدينيـة  والفئات املهمشة، مبا يف ذلك النساء والفتيات واألقليات العرقية          ضد  

  ؛)الدامنرك( جلميع املواطنني يف باكستان ومواتيةوتوفري بيئة آمنة 
 يف املنازل    حلظر ومنع تشغيل األطفال كخدم     سن تشريعات فعالة    -٣٩-١٢٢

  ؛)سلوفاكيا(
ة جهودها املستمرة للنهوض حبقوق املرأة وبـذل جهـود     مواصل  -٤٠-١٢٢
 اعتمـاد الـصكوك     عن طريـق  ماية وتعزيز حقوق األطفال، وال سيما       حلمماثلة  

  ؛)مجهورية كوريا(القانونية ذات الصلة 
مواصلة تعزيز جهودها حلماية النساء واألطفال وغريهـم مـن            -٤١-١٢٢

  ؛)سنغافورة(الفئات الضعيفة من التمييز والعنف 
نـسان  مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز مؤسسات حقـوق اإل          -٤٢-١٢٢

 حلقـوق   اهلياكل األساسـية  متابعة جهودها لتعزيز     /)اململكة العربية السعودية  (
تعزيـز  لمتابعة اجلهود املبذولـة      )/الدميقراطيةالشعبية  كوريا  مجهورية  (اإلنسان  

  ؛)نيبال(وطنية حلقوق اإلنسان الليات اآل
 اللجنة الوطنية املستقلة    استكمال إنشاء عزيز اجلهود الرامية إىل     ت  -٤٣-١٢٢

حلقوق اإلنسان، وضمان توفري مجيع املوارد البشرية واملالية لضمان أداء مهامهـا    
  ؛)قطر(بفعالية وبطريقة مستقلة وشفافة 

امـة  اهلتوفري املوارد الالزمة للجنة حقوق اإلنسان لتنفيذ واليتها           -٤٤-١٢٢
  ؛)وب أفريقياجن(بفعالية 
 للدفاع  توفري الكفاءات وامليزانية للمؤسسات اليت أنشئت مؤخراً        -٤٥-١٢٢
  ؛)إسبانيا(مراعاهتا حقوق اإلنسان وضمان عن 
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 أعضاء الوطنية حلقوق اإلنسان وتعيني      توفري املوارد الكافية للجنة     -٤٦-١٢٢
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(صداقية بامل يتمتعونوللجنة  نيمستقل
 اإلنسان لتعزيز   ختصيص موارد كافية للمؤسسات الوطنية حلقوق       -٤٧-١٢٢

  ؛)مصر (ااستقالهلفعالية عملها و
  ؛)اجلزائر(سرعة تفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   -٤٨-١٢٢
 الوطنية حلقوق اإلنـسان     اللجنة بعملتعزيز مساعيها فيما يتعلق       -٤٩-١٢٢

  ؛)بيجانأذر(على حنو سلس ومثمر داخل البلد 
 مـع   من أجل مواءمتها  مواصلة تقييم القدرات الوطنية، وذلك        -٥٠-١٢٢

  ؛)ماليزيا (يهاسان اليت انضمت إليها أو صدقت علاملعاهدات الدولية حلقوق اإلن
تعزيز حقوق املـرأة    ب املتعلقةالتنفيذ الفعال للتشريعات األخرية       -٥١-١٢٢
  ؛)أملانيا(وضع املرأة ب اخلاصة حديثا التمويل الكايف للجنة الوطنية املنشأةري فتوو

 الوطنيـة ؤسسات  امل طوات الالزمة ملواصلة تعزيز عمل    اختاذ اخل   -٥٢-١٢٢
اللجنة الوطنيـة حلقـوق     وحلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك وزارة حقوق اإلنسان،         

  ؛)أستراليا(وضع املرأة ب واللجنة اخلاصةاإلنسان 
لضمان احترام حقوق املرأة    لرصد واإلبالغ   لوضع آليات فعالة      -٥٣-١٢٢

  ؛)سلوفينيا(وللتصدي للعنف ضد املرأة جبميع أشكاله 
تعزيز التدابري الرامية إىل توفري احلمايـة واملـساعدة للـشرائح             -٥٤-١٢٢

بغيـة   ،الضعيفة يف اجملتمع، مبا يف ذلك األطفال املتضررين من الكوارث الطبيعية          
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(محايتهم من االجتار واالستغالل يف العمل 

إدماج حقوق اإلنسان يف السياسات العامة وتعزيز مؤسـسات            -٥٥-١٢٢
  ؛)إكوادور(حقوق اإلنسان 

 ومالحقةوضع سياسة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان           -٥٦-١٢٢
 املـدافعني عـن حقـوق       اليت تستهدف تهديدات  الجمات أو   اهلمجيع مرتكيب   

  ؛)الدامنرك(كافحة اإلفالت من العقاب م ، بغيةاإلنسان
تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية مـع      لاملوارد الكافية   توفري  ضمان    -٥٧-١٢٢

  ؛)فييت نام(التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال 
لسياسات الرامية إىل حتسني الظـروف      ل إعطاء األولوية    مواصلة  -٥٨-١٢٢

  ؛)جنوب أفريقيا(واطنني االجتماعية واالقتصادية للم
  ؛)األردن(تحسني حقوق الطفل مواصلة سياساهتا ل  -٥٩-١٢٢
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املتعلـق   ١٩٩٢عـام   قانون  رصد  وتنفيذ  ل  واضحة وضع خطة   -٦٠-١٢٢
، ١٩٩٥  لعـام  )إلغاء(نظام السخرة   األحكام املتعلقة ب  ، و )إلغاء( السخرةنظام  ب

  ؛)آيرلندا(خرة الس إلغاء  بشأن٢٠٠١لعام  تنيالوطنيعمل والسياسة وخطة 
إنشاء آليات حلماية ودعم ضحايا العنف اجلنـسي أو العنـف             -٦١-١٢٢

  ؛)سويسرا (اجلنساين
التركيز على تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت           -٦٢-١٢٢

  ؛)تركمانستان(عليها باكستان 
 حقـوق   يف جمال والتدريب  التثقيف  االستمرار يف تقدمي وحتسني       -٦٣-١٢٢
  ؛)أوغندا(املكلفني بإنفاذ القانون القضائيني وان للموظفني اإلنس
 حقـوق   التثقيف والتدريب يف جمال   االستمرار يف تقدمي وحتسني       -٦٤-١٢٢

مجهورية كوريا الـشعبية    (املكلفني بإنفاذ القانون    القضائيني و اإلنسان للموظفني   
  ؛)الدميقراطية

يف جمـال   ب والتوعيـة    والتدريبالتثقيف   املتعلقةتعزيز جهودها     -٦٥-١٢٢
 حقوق اإلنـسان ذات      وتشريعات تنفيذ قانون ب املعنينيحقوق اإلنسان ملوظفيها    

  ؛)ماليزيا(الصلة 
 املتعلقـة  لتنفيذ التـشريعات     اًأحكامتتضمن  اعتماد خطة وطنية      -٦٦-١٢٢
  ؛)الربازيل(قوق املرأة حب

وحيد مجيع مواصلة التقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة، مع ت  -٦٧-١٢٢
مجهوريـة فرتويـال    (اعتمادهـا اآلليات املؤسسية وتطبيق القوانني الـيت يـتم        

  ؛)البوليفارية
 يف جمال احلصول على التعليم    مواصلة اعتماد سياسات اجتماعية       -٦٨-١٢٢
مجهوريـة فرتويـال     (خدمات الصحة، وخاصة بالنسبة للنـساء والفتيـات         و

  ؛)البوليفارية
ليت حتققت بالفعل يف جمال حقوق اإلنسان مـن         تعزيز املكاسب ا    -٦٩-١٢٢

  ؛)زمبابوي(خالل برامج التوعية 
 الدويل يف جمال    توسيع وتعزيز التعاون  ب املتصلة سياستها   مواصلة  -٧٠-١٢٢

  ؛)مبابويز(حقوق اإلنسان 
وضع استراتيجية شاملة ملنـع االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال           -٧١-١٢٢

  ؛)بيالروس(ولية اجلنائية عن هذه اجلرائم قاسية وزيادة املسؤبصورة  ومعاملتهم
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الـدعم لألطفـال    مواصلة تطوير وتعزيز برامج لتوفري التعليم و        -٧٢-١٢٢
املتشددين أو املتطـرفني، ومـساعدهتم علـى        مجاعات   من   مالذين مت استرداده  

  ؛)سنغافورة(االندماج يف اجملتمع 
ات العامـة    حقوق اإلنسان يف السياس    على إدماج مواصلة العمل     -٧٣-١٢٢
  ؛)اململكة العربية السعودية(لتنمية ل حموراً املواطنني وجعل
 النمـو   تتعلق بتحقيـق  تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج     مواصلة    -٧٤-١٢٢

  ؛)ميامنار(لصاحل الفقراء وخلق فرص العمل وتوليد الدخل 
مواصلة تعزيز املؤسسات الدميقراطية ومواصلة اجلهود الرامية إىل          -٧٥-١٢٢
  ؛)موريتانيا( اجملتمع املدين ووسائل اإلعالم تعزيز
تنفيذ اإلصالحات اليت   إلسراع يف   مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ل      -٧٦-١٢٢

  ؛)تركيا( الدميقراطية لتعزيزاختذت 
ات بـشأن متابعـة وتنفيـذ       مواصلة التعاون مع هيئات املعاهد      -٧٧-١٢٢
  ؛)نيكاراغوا( التعاهدية تزاماتلاال

عن  تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         تكثيف  -٧٨-١٢٢
 من املكلفني بواليات     املقدمة لطلبات الزيارة املعلقة   االستجابة بشكل إجيايب     طريق

 دائمة إىل مجيـع املكلفـني       اتتوجيه دعو  والنظر يف     اخلاصة يف إطار اإلجراءات  
  ؛)فياالت(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان 

 دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات         اتتوجيه دعو   -٧٩-١٢٢
النظـر يف   اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان وقبول اختصاص هيئات املعاهدات يف          

   ؛)كوستاريكا(عاجلة إجراءات اختاذ وفيها الشكاوى والتحقيق 
اإلجـراءات  يف إطـار    وصول املكلفني بواليات     إتاحةمواصلة    -٨٠-١٢٢

حتديـد   ، مـن أجـل    مساعدة باكستان إىل  الذين يسعون   ألمم املتحدة   لاخلاصة  
  ؛)أستراليا(حقوق اإلنسان يف جمال تحديات الومعاجلة 
ـ        -٨١-١٢٢ مـم املتحـدة     لأل نيإصدار دعوة مفتوحة إىل املقررين اخلاص

املكلفني باإلجراءات اخلاصـة يف إطـار       توجيه دعوة دائمة إىل مجيع       )/بلجيكا(
توجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني لتقييم حالة        )/هنغاريا (ق اإلنسان جملس حقو 

  مجيـع  إىل دائمـة    اتالنظر يف إصدار دعو    )/العراق(د  حقوق اإلنسان يف البل   
  ؛)النرويج(اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ب املكلفني
 مـن   تنفيذال و اتالتشريعإصدار  مستوى  مواصلة جهودها على      -٨٢-١٢٢
  ؛)لبنان ( وسياسياً اقتصادياًتحررال ها مناية حقوق املرأة ومتكينأجل مح



A/HRC/22/12 

GE.12-19029 28 

يف القانون  املساواة للمرأة   مواصلة تطوير التدابري املالئمة لضمان        -٨٣-١٢٢
والعنـف   وخاصة حقها يف التعليم، ومكافحة التمييز ضـد املـرأة            ،واملمارسة
  ؛)إسبانيا(على حنو فعال اجلنساين 

التمييز ب املتعلقة الرامية إىل التنفيذ الفعال للقوانني تكثيف جهودها  -٨٤-١٢٢
  ؛)تونس(تعزيز ومحاية األطفال وضد املرأة، 

تعزيز التدابري الرامية إىل التصدي زيادة وتنفيذ العمل باطراد على   -٨٥-١٢٢
  ؛)اليابان(للتمييز والعنف ضد املرأة 

ور جنـساين يف    اعتماد منظ ومواصلة عملها يف جمال حقوق املرأة         -٨٦-١٢٢
عـدم  ل التصدي وتشجيع متكني املرأة هبدف      ة واخلاص ةمجيع السيناريوهات العام  

  ؛)تعددة القومياتاملدولة بوليفيا ( يف الوقت الراهنيف اجملتمع السائد املساواة 
اختاذ إجراءات رادعة ملكافحة التمييز ضد النـساء والفتيـات            -٨٧-١٢٢

القضاء على الفقر بـني هـذه اجملموعـات     والعمل من أجل     ،واألقليات الدينية 
  ؛)العراق(

 والتنميـة للنـساء،     اجلنسانية تعزيز املساواة    مواصلة التقدم يف    -٨٨-١٢٢
  ؛)كمبوديا(سيما يف جماالت التعليم والعمل  وال

 يف جمـال التنميـة      هامتكين و  محاية حقوق املرأة   زخماحلفاظ على     -٨٩-١٢٢
 دار  بـروين ( التشريعية واآلليات املؤسسية      خمتلف التدابري  عن طريق االقتصادية  

  ؛)السالم
اختاذ التدابري الالزمة لوضع حد للممارسات التقليدية الـضارة           -٩٠-١٢٢

 األسـري  والتحرش اجلنسي يف األماكن العامة وأماكن العمل والعنـف           ،املرأةب
  ؛)تشاد(

مواصلة العمل من أجل رفاهية النساء واألطفـال واألشـخاص            -٩١-١٢٢
  ؛)نيبال(اإلعاقة ذوي 
مواصلة جهودها لتحسني النظام الصحي والقضاء على التمييـز           -٩٢-١٢٢

  ؛)الكرسي الرسويل(ضد املرأة والتمييز على أساس االنتماء الطبقي 
زيادة مساعيها لتعزيز ومحاية حقوق املرأة وخاصـة يف املنـاطق             -٩٣-١٢٢

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الريفية 
تنظيم دورات توعية تثقيفية عن حقوق اإلنسان، مبـا يف          مواصلة    -٩٤-١٢٢

اجلماهرييـة  (حقوق املـرأة     املساواة بني املرأة والرجل و     يف جمال ذلك التدريب   
  ؛)العربية الليبية
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ـ     مواصلة العمل من أجل متكني        -٩٥-١٢٢  ااملرأة وتعزيز ومحاية مجيع حقوقه
الجتار بالنساء واألطفـال    وتكثيف اجلهود والربامج الرامية إىل مكافحة ظاهرة ا       

  ؛)قطر(
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة ومنع التمييـز ضـد          مواصلة    -٩٦-١٢٢

  ؛)ميامنار(الفئات الضعيفة 
 القانون على مراعاة الفوارق بني اجلنسني       املكلفني بإنفاذ تدريب    -٩٧-١٢٢

  ؛)سلوفاكيا(واملساواة 
إلغاء عقوبة اإلعـدام     )/سافرن(بشكل هنائي   إلغاء عقوبة اإلعدام      -٩٨-١٢٢

بـشكل  النظر يف إلغاء عقوبة اإلعـدام   )/إسبانيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   )/ناميبيا(
  ؛)إكوادور( تشريعاهتا احمللية هنائي من
 عقوبة اإلعـدام مـن نظامهـا القـانوين          إلغاءالنظر يف إمكانية      -٩٩-١٢٢

  ؛)األرجنتني(
إعالن وقف   )/اململكة املتحدة (وبة اإلعدام    وقف رمسي لعق   إعالن  -١٠٠-١٢٢

فرض  )/أوروغواي(لغاء عقوبة اإلعدام     إل اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيداً    
حظر على عقوبة اإلعدام، كخطوة أوىل حنو اإللغاء التام هلذه املمارسة واالنضمام        

 للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     إىل الربوتوكول االختياري الثاين     
 القـانون   مبوجـب وقف عقوبة اإلعـدام     ب على وجه السرعة     القيام )/أستراليا(
  ؛)بلجيكا(

تنفيذ تدابري حلماية احلق يف احلياة وحرية التعبري للمدافعني عـن             -١٠١-١٢٢
  ؛)أستراليا(حقوق اإلنسان، وضمان تقدمي مرتكيب العنف إىل العدالة 

 القضاء  ترمي إىل سياسات  اختاذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ قوانني و       -١٠٢-١٢٢
  ؛)كندا(على الزواج املبكر والقسري 

سيما هبدف    الزواج املبكر أو باإلكراه، وال     اختاذ تدابري فعالة ملنع     -١٠٣-١٢٢
املنتميـات إىل   لفتيات  ا وإكراه االغتصاب واالستغالل اجلنسي     وضع حد جلرائم  

  ؛)النمسا(على تغيري دياناهتن منبوذة طوائف 
صراحة يف نظامها القـانوين     لكي متنع   ذ مجيع التدابري املمكنة     اختا  -١٠٤-١٢٢
  ؛)أوروغواي( يف أعمال مسلحة وأنشطة إرهابية وإشراكهمظر جتنيد األطفال حتو

  ؛)جيبويت( االجتار باألطفال والعنف ضد املرأة حماربةمواصلة   -١٠٥-١٢٢
  ؛)فرنسا (١٤حظر عمل األطفال القصر حتت سن   -١٠٦-١٢٢
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تنظـيم  مان اإلبالغ والتحقيق يف حاالت العنف ضد املـرأة و         ض  -١٠٧-١٢٢
 التـصدي  العنف وتعزيـز التـدابري الراميـة إىل          مبسألةلتوعية  فعالة ل محالت  

  ؛)مصر(النتهاكات اجلنسية واالستغالل اجلنسي لألطفال ل
  ؛)إيطاليا ( غري قانوين املرأة لنظام قضائي موازإخضاعضمان عدم   -١٠٨-١٢٢
 ون، فـضالً  لة إصالح القضاء وإنفاذ القانون ونظام السج      مواص  -١٠٩-١٢٢

  ؛)االحتاد الروسي(حلد من اجلرمية والفساد اعن االستمرار يف سياسة 
 يعتدون على   بالنسبة ملن اختاذ تدابري ملكافحة اإلفالت من العقاب         -١١٠-١٢٢

  ؛)إسبانيا(املدافعني عن حقوق اإلنسان 
يتعلق   مكافحة اإلفالت من العقاب فيماتعزيز جهودها الرامية إىل  -١١١-١٢٢

 مجيع األشخاص املسؤولني إىل العدالة      عن طريق تقدمي  حباالت االختفاء القسري    
  ؛)سويسرا(

الواليـات  (دينية   يرتكبون أعمال عنف ذات دوافع       منحماسبة    -١١٢-١٢٢
  ؛)املتحدة األمريكية

لدينيـة  التحقيق يف اهلجمات وأعمال العنف ضـد األقليـات ا           -١١٣-١٢٢
  ؛)النرويج(والطوائف وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة 

 عن طريق  االختفاء القسري    فيما يتعلق حباالت  اختاذ تدابري فعالة      -١١٤-١٢٢
مـنح   )/أملانيا(يع األجهزة األمنية    مجتشمل  تعزيز جلنة التحقيق وتوسيع واليتها ل     

ما يلزم   القسري سلطة أكرب و    التحقيق يف حاالت االختفاء   ب املعنيةاللجنة الوطنية   
  ؛)السويد(تحقيقات الاملوارد إلجراء من 
عمليـات   املـسؤولني عـن      ومالحقـة ضمان إجراء حتقيقات      -١١٥-١٢٢
التحقيق يف هذه    احملكمة العليا على مواصلة      وحثختطاف واالختفاء القسري    اال

  ؛)بلجيكا (املشكلة
تهاكات حقوق اإلنـسان     يف مجيع ان   زيادة جهودها للتحقيق فوراً     -١١٦-١٢٢

  ؛)هنغاريا(ومقاضاة اجلناة املزعومني 
 املدافعني عن مهامجة أو عن هتديد اختاذ خطوات ملقاضاة املسؤولني       -١١٧-١٢٢

 وغريهم ممن يعملون على تعزيز الدميقراطية واملـساءلة      سان واألطفال حقوق اإلن 
  ؛)كندا(يف باكستان 

 عن طريق  الصحفيني    تستهدف اليت مرتكيب االعتداءات    مالحقة  -١١٨-١٢٢
 أفراد ومنظمات املتهمني بارتكاب هذه االنتهاكات من      مجيع  مع  التحقيق الفعال   

  ؛)النرويج(
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إدخال تشريعات قوية حتظـر االعتـداءات علـى الـصحفيني             -١١٩-١٢٢
  ؛)النمسا (ها يف مثل هذه األعمال وحماكمة مرتكبيوالتحقيق بفعالية

ح اجلارية من أجـل تعزيـز الدميقراطيـة        مواصلة عملية اإلصال    -١٢٠-١٢٢
  ؛)قريغيزستان(وسيادة القانون 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التشريعات والتدابري الالزمـة           -١٢١-١٢٢
واإلكـراه  ملواصلة معاجلة وضع األقليات الدينية، مبا يف ذلك قوانني التجديف،           

  ؛)تايلند (ةسلمامل والتمييز ضد األقليات غري على تغيري الديانة
تعزيز احلـوار والتـسامح والتماسـك       لمواصلة وتعزيز اجلهود      -١٢٢-١٢٢

  ؛)مصر(االجتماعي 
مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز احلوار بـني األديـان وثقافـة              -١٢٣-١٢٢

  ؛)أذربيجان(التسامح 
 كبري يف العقوبة املتعلقـة بـاجلرائم الدينيـة          بشكلإعادة النظر     -١٢٤-١٢٢

  ؛)إيطاليا(
 خاصة  ، تعزيز برامج احلرية الدينية والتسامح     العمل بفعالية على    -١٢٥-١٢٢

  ؛)أملانيا (٢٠١٣ عامالنتخابات  الفترة السابقةيف 
اختاذ تدابري وقائية وعقابية ضد التحريض على الكراهية الدينيـة            -١٢٦-١٢٢

  ؛)أملانيا(
ـ  نترنت   اإل استخدام شبكة على  إزالة القيود املفروضة      -١٢٧-١٢٢ د، يف البل

ومبدأ اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية األمر الذي يتناىف مع معايري العهد الدويل 
  ؛)هولندا(التناسب 

 فرص العمل اليت    واستحداث وتنفيذ برامج النمو     وضعمواصلة    -١٢٨-١٢٢
  ؛)موريتانيا ( للحرمانفئات السكان األكثر تعرضاًتستهدف 

تـوفري   فرص العمـل و تعلقة باستحداثاملمواصلة تعزيز براجمها      -١٢٩-١٢٢
مكافحة الفقر وعدم املـساواة     سياق   يف   الغذاء واملساعدة للفئات األكثر ضعفاً    

  ؛)البوليفاريةمجهورية فرتويال (االجتماعية 
تكثيف برامج التنمية مع التركيز على التخفيف من وطأة الفقـر         -١٣٠-١٢٢

  ؛)اجلزائر(وحتقيق األمن الغذائي 
كافحة الفقر وتعزيز فرص احلصول على      ملاصلة تعزيز جهودها    مو  -١٣١-١٢٢

اخلدمات االجتماعية األساسية مثل الصحة والتعليم، وال سيما ألولئك الـذين           
  ؛)بوتان(يعيشون يف املناطق الريفية 
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مواصلة معاجلة احلد من الفقر وعدم املساواة االجتماعيـة مـن             -١٣٢-١٢٢
  ؛)كمبوديا(سات ذات الصلة ربامج والسياالخالل تطوير وتنفيذ 

مضاعفة جهودها للحفاظ على التقدم املستمر يف مكافحة الفقر           -١٣٣-١٢٢
  ؛)إكوادور(

 التدريب املنهجي واملـستمر للطفـل       يف جمال مواصلة جهودها     -١٣٤-١٢٢
 حتـصني   مواصـلة  و ،ماية الطفل املتعلق حب إدارة املعلومات   نظام  وكذلك تطوير   

  ؛)إلسالميةاإيران مجهورية (األطفال 
  ؛)السنغال(مواصلة جهودها الرامية إىل حماربة الفقر واألمية   -١٣٥-١٢٢
مواصلة جهودها الرامية إىل تسريع حتقيق األهـداف اإلمنائيـة            -١٣٦-١٢٢

مواصلة جهودها من أجل     )/تركمانستان(تعلقة بالصحة   لأللفية، وخاصة تلك امل   
مجهوريـة  ( جمال صحة الـسكان      حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما يف      

  ؛)فرتويال البوليفارية
مواصلة العمل على تعزيز الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية،           -١٣٧-١٢٢

  ؛)البحرين(وخاصة للفئات الضعيفة يف اجملتمع 
تنفيذ برنامج الصرف الصحي من أجل القـضاء علـى شـلل              -١٣٨-١٢٢

  ؛)جيبويت(الصحة العامة  مشاكل  منذين يشكالن جزءاًلالاألطفال والسل 
اختاذ تدابري إضافية لتسهيل احلصول على اخلـدمات الـصحية            -١٣٩-١٢٢

  ؛)عمان(جلميع أفراد اجملتمع، وخاصة النساء 
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل حتسني الظروف االجتماعيـة           -١٤٠-١٢٢

الشباب من   وخاصة تعزيز احلق يف التعليم جلميع املواطنني         ،واالقتصادية لشعبها 
  ؛) دار السالمبروين(

اجلمع بني تدابري التخفيف من وطـأة       إىل  تعزيز جهودها الرامية      -١٤١-١٢٢
 التعلـيم   الذي يـوفر  برنامج التعليم اجملاين واإللزامي     و االجتماعياألمن  الفقر و 

  ؛)إندونيسيا(اجملاين جلميع األطفال 
 يف جمـايل   لأللفية   يق األهداف اإلمنائية  تنفيذية لتحق وضع خطط     -١٤٢-١٢٢

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية (٢٠١٥ حبلول عام واجملاينالتعليم االبتدائي 
  ؛)هولندا(زيادة املوارد املخصصة للتعليم   -١٤٣-١٢٢
مواصلة اجلهود احلالية لزيادة معدل معرفة القـراءة والكتابـة            -١٤٤-١٢٢

  ؛)كوبا(وتعزيز حصول اجلميع على التعليم 
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 مجيع شرائح اجملتمـع     حصولصلة جهودها الرامية إىل ضمان      موا  -١٤٥-١٢٢
  ؛)عمان(التعليم على 
النظر يف تقدمي التعليم االبتدائي اجملاين جلميع األطفـال، بغـض             -١٤٦-١٢٢

  ؛)تايلند(النظر عن اجلنس أو العرق أو اجلنسية أو األصل اإلثين 
ل علـى   مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل توسيع فرص احلـصو          -١٤٧-١٢٢

  ؛)اليابان(التعليم وخاصة للفتيات 
ختصيص املوارد الكافية لتعليم الفتيات يف مجيع احملافظات        وضمان    -١٤٨-١٢٢

  ؛)ناميبيا(
 من أجـل القـضاء   للمدارس احلكوميةمراجعة املناهج الدراسية    -١٤٩-١٢٢

  ؛)أملانيا(على التحيز ضد األقليات الدينية وغريها 
كاملـة  المايـة   احلعليم والكتب املدرسية وتعزيز     حتسني نظام الت    -١٥٠-١٢٢

للحرية الدينية وحقوق اإلنسان األخرى عن طريق الربامج اليت تبدأ يف املدارس            
االبتدائية وضمن سياق التعليم الديين، وتعليم اجلميع احترام إخوهتم يف اإلنسانية           

  ؛)الكرسي الرسويل(
حة ومنع التمييز ضـد األطفـال   اختاذ مجيع التدابري املناسبة ملكاف      -١٥١-١٢٢

الذين ينتمون إىل أقليات دينية أو غريها، مبا يف ذلك عن طريـق إزالـة املـواد              
  ؛)آيرلندا(التعليمية اليت ميكن أن تستخدم يف إدامة التمييز 

تعليم حقوق اإلنسان يف املنـاهج الدراسـية املدرسـية          إدخال    -١٥٢-١٢٢
  ؛)فلسطني(

ية األطفال وحتسني فرص حصوهلم على التعليم       محا تدابري   مواصلة  -١٥٣-١٢٢
  ؛)السنغال(

ضافية الالزمة ملكافحـة ومنـع      اإلتدابري  الحتليل إمكانية اعتماد      -١٥٤-١٢٢
  ؛)األرجنتني(التمييز ضد األقليات الدينية 

ضد أفراد األقليـات     زيادة العمل ملعاجلة انتهاكات احلرية الدينية       -١٥٥-١٢٢
  ؛)إيطاليا ( وليس احلصرعلى سبيل املثالالدينية 
طائفـة  اعتماد تدابري لضمان محاية األقليات الدينية، مبا يف ذلك            -١٥٦-١٢٢

 القانون املتعلـق   واهلندوس والسيخ، ومنع إساءة استخدام       واملسيحيون األمحدية
، واختاذ اخلطوات الالزمة ملنع العنف اإلكراه على تغيري الديانةالتجديف، ووقف ب

  ؛)كندا(ات الدينية ضد أفراد األقلي
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ملنع التمييز والعنـف ضـد األقليـات        مالئمة  اختاذ تدابري فعالة      -١٥٧-١٢٢
  ؛)سلوفاكيا( احملرضني على العنف الديين إىل العدالة وتقدميالدينية، 
 باكستان لضمان مشاركة    اختذهتا التدابري والسياسات اليت     تعزيز  -١٥٨-١٢٢

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ياسية األقليات بطريقة مناسبة يف احلياة الس
      سياسة وطنية بشأن املـشردين داخليـاً      بدء حوار وطين هبدف       -١٥٩-١٢٢

  ؛)النمسا(مبا يتسق مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي 
مواصلة جهودها الرامية إىل التخفيف من حدة الفقـر وتعزيـز             -١٦٠-١٢٢

السكان من التمتع    مجيع   لتمكني واالجتماعية املستدامة وذلك     التنمية االقتصادية 
  ؛)الصني(قوق اإلنسان على حنو أفضل حب

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل تصميم وتنفيذ بـرامج            -١٦١-١٢٢
 اعتمـاد   عن طريق الوقاية الشاملة، ومعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية         

  ؛)جيبويت (ا إلزاميجلعل حتصني األطفالالحتادي واحمللي سياسات على املستويني ا
مواصلة جهودها الرامية إىل تسريع حتقيق األهـداف اإلمنائيـة            -١٦٢-١٢٢

  ؛)الكويت(لأللفية، ال سيما تلك املتعلقة بالصحة 
زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية             -١٦٣-١٢٢

 املتعلقـة  ذات الـصلة  احلقوق  من إعمال   ليت ستمكن   واالجتماعية والثقافية، وا  
  ؛)اململكة العربية السعودية(التعليم والصحة واإلسكان و العملب

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحـة الفقـر وعـدم املـساواة              -١٦٤-١٢٢
  ؛)الكويت(االجتماعية 

  ).الكويت(مواصلة جهودها ملكافحة اإلرهاب   -١٦٥-١٢٢
  :باكستانمل حتظ بدعم ردة أدناه والتوصيات الوا  -١٢٣

املعارضـة يف   األصوات  وقف العمليات اليت هتدف إىل إسكات         -١-١٢٣
من  حنو متساو على اجلميع  على   و  كامالً تطبيقاًق القوانني   يبلوشستان وضمان تطب  

 هتمومقاضاالتعذيب واالختفاء القسري    حاالت  املسؤولني عن   مع  لتحقيق  أجل ا 
  ).لواليات املتحدة األمريكيةا (يف مجيع أحناء البلد

ة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدول        /مجيع االستنتاجات و    -١٢٤
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    / اليت قدمتها و   )الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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  املرفق

[English only] 
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