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 يمونفيتششة السيد :ةالرئيس 

 احملتويات

 )تابع( من االتفاقية ١٨املادة التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب النظر يف  
 التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الدوريني الثاين والثالث لباكستان  
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 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع(  من االتفاقية١٨
 الــدوريني التقريــرينالتقريــر اجلــامع للتقريــر األويل و   

؛ CEDAW/C/PAK/1-3 (لباكـــستان الثـــاين والثالـــث 
 )Add.1 و CEDAW/C/PAK/Q/3 و

بناء على دعوة الرئيـسة، أخـذ أعـضاء وفـد باكـستان              - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

ــسيد حممــود ســامل    - ٢ ــودال يف معــرض ): باكــستان(حمم
الثاين التقريرين الدوريني    و تقدميه للتقرير اجلامع للتقرير األويل    

، قـــال إن الدســـتور  (CEDAW/C/PAK/1-3)والثالـــث لبلـــده  
ــز      ــدون أي متيي ــواطنني ب ــع امل ــساواة يف احلقــوق جلمي يكفــل امل
علــى أســاس الطائفــة، أو اللــون، أو اجلــنس أو العــرق كمــا       
ــاة      ــاالت احليـ ــع جمـ ــرأة يف مجيـ ــة للمـ ــشاركة الكاملـ ــل املـ يكفـ

 غرضـــهاووقـــد صـــدقت باكـــستان علـــى االتفاقيـــة  . الوطنيـــة
ــصبح      ــرأة وأن تـ ــتمكني املـ ــا بـ ــد التزامهـ ــادة تأكيـ ــد إعـ الوحيـ

والعقبـات الـيت مـا زالـت قائمـة          . مسؤولة أمـام اجملتمـع العـاملي      
أمام متتـع املـرأة بالكامـل حبقوقهـا تعـزى إىل املواقـف التقليديـة           

ولتحقيـق هـذا    . اليت اختذت احلكومـة خطـوات للتغلـب عليهـا         
يــة، أعــدت  خطــة عمــل وطن١٩٩٨اهلــدف، بــدأت، يف عــام 

ــام        ــشاركة، ويف ع ــى امل ــة عل ــة قائم ــة وطني ــى أســاس عملي عل
، أعلنـــــت سياســـــتها الوطنيـــــة األوىل لتنميـــــة املـــــرأة ٢٠٠٢

ومتكينـــها، جـــرت يف إطارهـــا عـــدة إصـــالحات اجتماعيـــة      
 .وقانونية ومؤسسية

ة واستطرد قائال إنه جرى اعتماد تـدابري حمـددة ملعاجلـ           - ٣
تان حيالـه سياسـة عـدم       باكـس الـذي تنتـهج     العنف ضد املـرأة،     

تقدمي الدعم االجتماعي، والنفسي والقانوين     لالتسامح هنائيا، و  
ألســباب وقــد أصــدر الربملــان قانونــا ضــد القتــل      . لــضحاياه

 قـانون   ٢٠٠٦، أعقبه يف عـام      ٢٠٠٤ بالشرف يف عام     ةمتعلق
ــرأة   ــة امل ــ(محاي ــة ديلتع ــوانني اجلنائي ــى  ، ) الق ــذي ألغ ــدَّال ل وع

نت التــدابري األخــرى تــصديق رابطــة  وتــضم.  احلــدودمراســيم
ــع      ــشأن منـ ــي بـ ــاون اإلقليمـ ــة التعـ ــى اتفاقيـ ــيا علـ جنـــوب آسـ
ومكافحــة االجتــار بالنــساء واألطفــال؛ وإعــداد مدونــة قواعــد   
سلوك للعدالة بني اجلنـسني يف مكـان العمـل ومـشروع قـانون              

ــشأن العنــف املــرتيل؛ و  ــام   اعتمــادب ــسية لع  تعــديل لقــانون اجلن
ــ، ١٩٥١ ــوق اجلمبـــ ــسية نح حقـــ ــال لنـــ ــن ألطفـــ األزواج مـــ

طة الوطنيـــة خليـــة شروقـــد أنـــشئت يف مكتـــب الـــ. األجانـــب
معاجلة اجلـرائم ضـد املـرأة،       وصد  لرمكافحة اجلرائم ضد املرأة     

يف حــني أنــشئ فــرع حلقــوق اإلنــسان يف إطــار وزارة القــانون 
 وحقوق اإلنسان ملعاجلـة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان،           دلوالع

 .رأةوال سيما فيما يتعلق بامل
ــائال إن عــد  - ٤ ــات أخــرى تــ ةوأردف ق ــها آلي  ؤدي عمل

أيـــضا، وهـــي تـــشمل جلـــان رصـــد علـــى الـــصعيد االحتـــادي، 
ــك    ــا شـ ــي؛ وخاليـ ــي واحمللـ ــستقلة يف مراكـــز  اوىواإلقليمـ  مـ

الشرطة للنـساء ضـحايا اجلـرائم والعنـف، واملـساعدة القانونيـة        
اجملانيــة والتحقيقــات، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا عمليــا، مبعرفــة  

ابطات شــرطة؛ وجلنـة وزاريــة احتاديـة ملتابعــة قـضايا العنــف    ضـ 
. نع العنف ضـد املـرأة  عنية مبعلى أعلى مستوى؛ وجلنة وطنية مل 

 أطلق  ،٢٠٠٦ لعام   اننيوإصالح الق املتعلق ب رسوم  املومبوجب  
ــوايل   ــراح حـ ــرأة ١ ٣٠٠سـ ــسجونة امـ ــرائم  ال مـ ــاب جـ رتكـ

 .خبالف اإلرهاب والقتل بكفالة
عــدة إصــالحات مؤســسية بــدأت    ومــضى قــائال إن   - ٥
، وعلـى الـصعيد االحتـادي، أسـند إىل وزارة تنميـة املـرأة               ثلبامل

قدر أكرب من املسؤولية عـن قـضايا املـرأة، وخباصـة عـن طريـق           
ــام     ــساين لع ــها لإلصــالح اجلن ــيت قامــت  ٢٠٠٥خطــة عمل ، ال

 مراعاة املنظور اجلنساين وحدات معنيـة       يمعمتبتنفيذ عنصرها ل  
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وكـان إلدارات   .  يف تـسع وزارات تنفيذيـة      ةيانشؤون اجلنس الب
وعـالوة علـى    . تنمية املرأة تركيز مماثل على الـصعيد اإلقليمـي        

 جلنـة وطنيـة معنيـة بوضـع املـرأة      ٢٠٠٠ذلك، أنشئت يف عـام   
لرصد أمهية وفعالية السياسات، والربامج والتدابري لتنمية املـرأة         

جون وأجريـت أيـضا إصـالحات للـس       . واملساواة بني اجلنـسني   
لـــصاحل الـــسجينات، يف حـــني جمموعـــة مـــن التـــدابري املعروفـــة 

املرأة قدرا أكـرب مـن سـبل        أعطت  بربنامج الوصول إىل العدالة     
الوصول إىل العدالة كمتخاصمة وعاجلت شـواغلها كمحاميـة       

 .وقاضية
وأضـــاف قـــائال إنـــه طبقـــا ملبـــادرة امليزنـــة املراعيـــة        - ٦

مراعيـة لالعتبـارات    لالعتبارات اجلنـسانية، أدخلـت تعـديالت        
احلكومـة املتعلـق بطلـب امليزانيـة اإلطاريـة          اجلنسانية يف منشور    

 يـستخدمه عـدد مـن       ذي، الـ  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(نتصف املـدة    مل
ومن شأن هذه التعديالت أن تـسهم بـصورة هامـة           . الوزارات

 .يف ترسيخ املنظور اجلنساين يف إجراءات ميزانية احلكومة
رئيسية أمام متكـني املـرأة يف   وأردف قائال إن مثة عقبة    - ٧

ــستوى       ــاض م ــدرة واخنف ــرأة للق ــار امل ــل يف افتق باكــستان تتمث
 مواجهــة حــرز تقــدم كــبري يف قــد أُو. إملامهــا بــالقراءة والكتابــة

هــذا التحــدي، مــن خــالل عــدد مــن املبــادرات، مبــا يف ذلــك    
خطة العمل الوطنية املتعلقـة بتـوفري التعلـيم للجميـع، يف الفتـرة        

، اليت أدت إىل ارتفاع نسبة البنات إىل البـنني          ٢٠١٥-٢٠٠١
مــستويات التعلــيم وحتــسني معــدالت اإلملــام بــالقراءة مجيــع يف 

والكتابة بني النـساء، الـيت انعكـست يف زيـادة حـصة املـرأة يف                
ــدر أكــرب   ــة يف احلــضر بق ــت   . العمال ــك، بات وباإلضــافة إىل ذل

ــس  حــد مواضــيع حقــوق اإلنــسان الــيت    أ بــني اجلنــسني  ةوااامل
 .أدرجت يف املناهج الدراسية

بـالنظر  تمكني املـرأة،    لـ قتـصادي   علـى البعـد اإل    وشدد   - ٨
 ورقـة   تـضمنت وبنـاء عليـه،     . لفقراءإىل أن املرأة من بني أفقر ا      

ختفيــف حــدة الفقــر عــدة تــدابري تــستهدف املــرأة   اســتراتيجية 

علــى وجــه التحديــد، وخباصــة املــشاريع املــدرة للــدخل للمــرأة 
 الــذي بدأتــه يف   الــصغرياإلئتمــانك برنــامج الريفيــة، وكــذل 

وهناك بـرامج مماثلـة يقـدمها       . رة تنمية املرأة  ااآلونة األخرية وز  
مصرف النساء األول، وهو مرفق فريد تـديره نـساء مـن أجـل              

 . النساء، كما أنه يعمل بوصفه مصرفا جتاريا عاديا
ومــضى قــائال إنــه يف قطــاع العمالــة، اختــذت جمموعــة  - ٩

بري القانونية لتعزيـز دور املـرأة يف التنميـة، مبـا يف ذلـك            من التدا 
لعـام  ) ١٠٠رقـم   (منظمة العمل الدوليـة     التصديق على اتفاقية    

املــساواة يف األجــر، ومــشروع تدعمــه منظمــة    بــشأن ١٩٥١
ــادة يف احلــد      ــرأة، وزي ــشأن أوضــاع عمــل امل ــة ب العمــل الدولي

ــر ــذهت    . األدىن لألجـ ــيت اختـ ــوات الـ ــن اخلطـ ــدد مـ ــضل عـ ا وبفـ
احلكومة، حتسن أيضا متثيل املرأة يف مجيع نواحي احليـاة فـضال        

، ٢٠٠١عـام    وكان مرسـوم احلكومـة احملليـة      . عن صنع القرار  
 هنقطة حتول للتمكني السياسي للمـرأة يف باكـستان، حيـث أنـ            

ــرأة      ــل امل ــسبة متثي ــغ ن ــى أن تبل ــع  ٣٣نــص عل ــة يف مجي  يف املائ
ته، اختـذت إجـراءات     ويف الوقت ذا  . مستويات احلكومة احمللية  

تعليمية لزيادة الوعي السياسي للمـرأة ومتكينـها مـن أن تـؤدي             
 . عامة بفعاليةنائبةدورها ك

واستطرد قائال إن وسائط اإلعالم الباكستانية تـساعد         - ١٠
 ة يف كفالة تقدمي صورة متوازنة وإجيابيـة للمـرأة بتفـادي القولبـ        

ــز ضــد املــرأة   ــراز حــاالت العنــف والتميي ــسياسة  وط. وإب بقــا ل
ت فتتحـ  اليت تنتـهجها احلكومـة، ا      “وسائط اإلعالم املفتوحة  ”

قنوات تليفزيونية خاصة كثرية، مبـا يف ذلـك القنـاة التلفزيونيـة             
وجيــري . ، الــيت متتلكهــا امــرأة وتركـز علــى قــضايا املــرأة "هـم "

 .أيضا بث برامج خاصة عن حقوق املرأة
تبقى وأضــاف قــائال إن حقــوق املــرأة، مــع ذلــك، ســ   - ١١

وبنـاء عليـه، جيـري      .  قوي وحـساس   ءسرابا ما مل يدعمها قضا    
 بقــضايا املــرأة وتــشجيع ءبــذل اجلهــود إلرهــاف حــس القــضا 

والبيانــات املــصنفة . املــرأة علــى االنــضمام إىل املهنــة القانونيــة 
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ــوم       ــساين وتق ــيم املنظــور اجلن ــضا لنجــاح تعم ــة أي ــة األمهي بالغ
 .ذا الغرضبتوفريها منظمة إحصائية أنشئت خصيصا هل

واختـتم قــائال إن التقريـر الــدوري لباكـستان قــد أعــد     - ١٢
 كـل   تعن طريق عملية شفافة وقائمة على املشاركة وقد بذل        

وقال إنه يـدرك أنـه، بـرغم    . د جلعله شامال قدر اإلمكان وهاجل
ــه       ــام ب ــاك الكــثري للقي ــا زال هن ــذي أحــرز، م ــام ال ــدم اهل  .التق

بق عهـــدها بتعزيـــز ولـــذلك مازالـــت احلكومـــة ملتزمـــة كـــسا 
محاية حقوق املـرأة املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة وتتطلـع إىل              و

قيام اجملتمـع املـدين واملنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة              مواصلة
الذي حيظى بكثري من التقـدير      الدعم  والوكاالت املاحنة بتقدمي    

 . لتحقيق هذا اهلدفيف سعيها املستمر
 ٢ و ١املادتان 

قال إنه إذا كان الدسـتور سـائدا يف         : انالسيد فلنترم  - ١٣
ــة حــدوث ت  ــازعحال ــة  ن ــع االتفاقي ــا يفهمــ  – م ــو م ــن ه وه  م

 االنــضمام إىل االتفاقيــة، عنــداإلعــالن الــذي قدمتــه باكــستان 
فإنه سيكون خمالفا للقـانون الـدويل؛ وتوضـيح نطـاق اإلعـالن             

ــد االســتعراض نظــرا ألنو. ســيحظى بالترحيــب   ، اإلعــالن قي
ــردود   ــا للـــــــــــ ــوفقـــــــــــ ــضايا  علـــــــــــ ــة القـــــــــــ ى قائمـــــــــــ

  يستفـسر عـن  نـه فإ،  (CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1)واألسـئلة 
ومن املثري لإلهتمام أيـضا     . األوضاع اليت ميكن سحبه يف ظلها     

. معرفة وجهات نظر اللجنة املعنية بوضع املرأة يف هـذا الـشأن           
 احلــصول تنــاواختــتم قــائال إنــه ســيكون مــن دواعــي تقــدير جلن

 نوايـا الدولـة الطـرف     بـشأن قيقـة   على مزيد مـن املعلومـات الد      
فيمــــا يتعلــــق بتنــــاول مــــسألة تــــصديقها علــــى الربوتوكــــول 

). ٤٣الـــردود، الفقـــرة (“ يف الوقـــت املناســـب”االختيـــاري 
ــل      ــة يف حــد ذاهتــا ب ــصال الفــردي ليــست غاي وإجــراءات االت

 . باألحرى وسيلة لتعزيز االتفاقية
 ســألت عــن العالقــة بــني وزارة تنميــة  : الــسيدة جــرب - ١٤

املرأة، واللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة ومكتب أمني املظامل         

متويلـــها االحتــادي؛ وعــن أي وظـــائف رصــد متبـــادل؛ وعــن     
وقالـت إن اللجنـة ترغـب يف معرفـة          . وعالقتها بـاجملتمع املـدين    

 للتوفيـق بـني التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب             عمله ريما جي 
 . الميةاالتفاقية ومقتضيات قواعد السلوك اإلس

أعربت عـن القلـق لعـدم وجـود تـشريع           :  شن ةالسيد - ١٥
حملــي يف باكــستان يتــضمن تعريفــا للتمييــز متــشيا مــع التعريــف 

 مجيــع أحنــاء العــامل تظهــر أن مــنواألمثلــة . الــوارد يف االتفاقيــة
الــضمانات الدســتورية للمــساواة يف معاملــة الرجــل واملــرأة مل   

ومـرة ثانيـة،    . يع حمدد تكن كافية قط ولكن تعني دعمها بتشر      
ــإن ت ــاء،     ف ــز حتظــى بالثن ــى التميي ــوانني القائمــة عل عــديالت الق

ــا    ــم هبـ ــة إىل إبالغهـ ــرأة، حباجـ ــيما املـ ــاس، وال سـ ــن النـ . ولكـ
 القيـام بـه وفقـا لتلـك         ريوأعربت عن رغبتها يف معرفة مـا جيـ        

ــول     ــامج الوصـ ــب برنـ ــة مبوجـ ــس، وخباصـ ــةإىل ااألسـ . لعدالـ
غ كـبرية مـن مـوارد املـاحنني         والحظت أنه جرى استخدام مبال    

 احملـــاكم مبـــاينلتـــوفري أكـــشاك لالســـتعالمات ومـــراحيض يف 
 .لت عما جيري عمله لتشجيع الناس للجوء إىل العدالةأوس
لت عمــا إذا كانــت قــد حــدثت  أ ســ:الــسيدة بيغــوم - ١٦

  مـع املنظمـات     أثناء إعداد التقرير الـدوري،    كاملة،  مشاورات  
ــع ا    ــسية وم ــة الرئي ــة بوضــع    غــري احلكومي ــة املعني ــة الوطني للجن

احلـصول علـى    أيـضا   وسيكون من دواعي تقدير اللجنة      . املرأة
، باالشـتراك مـع املنظمـات غـري         قائمةمعلومات عن أي آليات     
. اتيـــة تفـــضي إىل النـــهوض بـــاملرأةؤاحلكوميـــة، لتهيئـــة بيئـــة م

وأعربت عن ترحيبها بالتعديل األخري للسماح بإطالق سـراح         
ــساء احملتجــزات  ــزىن بتهمــة الن ــها ســ ال ــة ولكن لت عمــا أ بكفال

جيري عمله إللغاء القـانون التمييـزي الـذي جـرى احتجـازهن             
مبقتـــضاه، وشـــددت علـــى أمهيـــة احلقـــائق علـــى أرض الواقـــع 

ــشأن    ــوزيرة يف   وطلبــت معلومــات ب ــة ب ــة األخــرية املتعلق احلال
ــوزارة بــسبب صــور   احلكومــة طلــب إليهــا   ــستقيل مــن ال أن ت
 .إلتقطت هلا يف باريس
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 سياســـة احلكومـــة توضـــيح طلبـــت :الـــسيدة مـــايولو - ١٧
 تغيريات للتغلـب علـى التمييـز، مـع مراعـاة عـدم              دخالبشأن ا 

 .اإلخالل بالتوازن السائد
ــسة - ١٨ ــة،   : الرئيــ ــضوا يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ تكلمــ

ــذي       ــالن الـ ــحبت اإلعـ ــرف سـ ــة الطـ ــارت إىل أن الدولـ فأشـ
 نلت إ أوسـ  االنـضمام إىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل           عندإصدرته  

فيمــا يتعلــق باإلتفاقيــة كــان باســتطاعتها أن حتــذو هــذا احلــذو  
ــشة  ــوع املناقـ ــر   . موضـ ــوارد يف التقريـ ــان الـ ــوء البيـ ــى ضـ وعلـ

 القائل بـأن قـوانني باكـستان        (CEDAW/C/PAK/1-3)الدوري  
ال ميكن أن تتعارض مع األحكام املناهـضة للتمييـز الـواردة يف             

ــا هــ    ــة م ــة يف معرف ــات املتاحــة  الدســتور، ترغــب اللجن ي اآللي
ــع       ــتور أو مـ ــع الدسـ ــشى مـ ــيت ال تتمـ ــوانني الـ ــن يف القـ للطعـ

 .االتفاقية
ــامل حممـــود   - ١٩ ــال إن ): باكـــستان(الـــسيد حممـــود سـ قـ

ر ظـ الدستور يضمن املساواة بني الرجل واملـرأة يف احلقـوق وحي     
. التمييز القائم علـى العـرق، أو الـدين، أو الطائفـة، أو اجلـنس              

ميكن قيـام قـانون إذا تـبني أنـه غـري متفـق              وصحيح أيضا أنه ال     
لقرآن، الذي يوفر األساس لالحتـرام      يف ا مع القانون األساسي    

 .قوقهاحلماية احلالتقليدي للمرأة يف باكستان و
قالــت إن وزارة تنميــة املــرأة ): باكــستان (الــسيد أغــا - ٢٠

هي اجلهاز احلكومي الرئيـسي املـسؤول عـن النـهوض بـاملرأة،             
ملكتــب أمــني املظــامل االحتــادي طائفــة اهتمامــات  يف حــني أنــه 

أوسع، بالقيام بالرد على شكوى أي مـواطن، ذكـرا أو أنثـى،             
واللجنـة  . ن أي قرار أو إجراء بعينـه يتخـذه جهـاز حكـومي            م

الوطنية املعنية بوضع املرأة متثل جهازا استـشاريا يرصـد احلالـة            
الـيت  لوزارة بـشأن التـشريعات واإلجـراءات        ل شورةويسدي امل 

وقضية سحب اإلعالن املتعلق باالتفاقيـة، علـى        . ينبغي اختاذها 
ســبيل املثــال، قــدمت إىل اللجنــة، الــيت مــن املتوقــع أن تــصدر   

وتتحاور الوزارة بانتظام مـع اجملتمـع       . قريب تقريرا بشأهنا عما  

عدت وثائق، وسياسات وبرامج خمتلفة بالتـشاور       املدين، وقد أُ  
 مبا يف ذلـك خطـة العمـل الوطنيـة      مع املنظمات غري احلكومية،   
 . ومدونة العدالة بني اجلنسني

ــامل حممـــود  - ٢١ ــال إن ): باكـــستان (الـــسيد حممـــود سـ قـ
 واجلمعيـة   جمللـس الـشيوخ    والتابعـة ن الدائمة املعنية باملرأة     االلج

قتراحـات للـوزارة    إلقـدم ا  ت عيـون وآذان الـوزارة و       هي الوطنية
 .فيما يتعلق بالتشريعات

قـال إن احلكومـة حاولـت       ): باكستان (قاضيالسيد   - ٢٢
وقـد  . حتقيق أقـص قـدر مـن الـشفافية يف إعـداد التقريـر للجنـة               

أرســلت جمموعــة مــشاريع إىل الــشركاء مــن املنظمــات غــري       
احلكومية للتعليق عليها وجرت عـدة مـشاورات وطنيـة بـشأن            

وكانــت هنــاك اختالفــات واســعة يف وجهــات النظــر  . التقريــر
ة يف بعض النقاط وعملت احلكومة علـى        بني أصحاب املصلح  

وأرســل التقريــر يف النهايــة إىل   . التوصــل إىل توافــق يف اآلراء 
. اللجان الدائمة يف الربملان وإىل رئـيس الـوزراء للموافقـة عليـه           

وأعلن عن التقرير ونشر على نطاق واسـع، حـىت قبـل إرسـاله              
إىل اللجنة، كمـا أنـه نـشر علـى موقـع احلكومـة علـى الـشبكة                  

 .لعامليةا
ــر حـــسن حممـــود   - ٢٣ ــال إن ): باكـــستان(الـــسيد ظفـ قـ
 ولكـن قانوهنـا    ١٩٩٦تان صدقت على االتفاقية يف عـام        باكس

األساسي بصيغته املنصوص عليها يف الدسـتور مـا زال سـاريا،            
يــشكل القلــق املعــرب عنــه يف اإلعــالن املــصاحب       وهــو مــا 
علـى  وأشار إىل أن سبع مواد يف الدستور حتتـوي          . النضمامها

حمظورات حمددة ضد التمييز وأن االتفاقية زادت ببساطة هـذه          
 للقلـق إزاء أي تنـازع بـني         مـا يـدعو   ولـيس هنـاك     . احملظورات
، إذ أن الــشريعة اإلســالمية تــنص إلســالميةبــادئ ااملاالتفاقيــة و

. حىت على توفري محاية أكثر فعالية حلقـوق املـرأة مـن االتفاقيـة             
ــالربوتوكول اال   ــق ب ــا يتعل ــاروفيم ــصديق  يختي ، الحــظ أن الت

ــساحة     ــة يف الـ ــاألحرى بدعـ ــبح بـ ــد أصـ ــول قـ علـــى الربوتوكـ
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وتأخــذ باكــستان التزاماهتــا الدوليــة علــى حممــل اجلــد . الدوليــة
 .وتبقي قضية الربوتوكول قيد االستعراض املتأين

قالــت إن نــشر املعلومــات  ): باكــستان(الــسيدة أغــا  - ٢٤
ــة يف امل  ــيما األغلبيـ ــساء، وال سـ ــر  علـــى النـ ــة، أمـ ــاطق الريفيـ نـ

صعب، مع أن قنوات وسائط اإلعـالم العامـة واخلاصـة مفيـدة             
ــة بــشأن   . جــدا يف هــذا الــصدد  واملعلومــات الــيت تلقتــها اللجن

 عقــب وقــوع حــادث يف   الــسابقةاســتقالة وزيــرة تنميــة املــرأة 
فـــالوزيرة الـــسابقة حتظـــى بـــاحترام . اخلـــارج ليـــست حقيقيـــة

بـل سـفرها للخـارج وقـائم        واسع؛ وقرارها باالستقالة متخـذ ق     
 .على تغيريات سياسية يف برنامج حزهبا مل توافق عليها

ــسيد  - ٢٥ ــالـ ــستان (شوغتايتـ ــامج   ): باكـ قالـــت إن برنـ
لعدالــة، الــذي حــصل علــى متويــل مــن مــصرف  إىل االوصــول 

التنميـة اآلســيوي، يـساعد علــى زيـادة اإلملــام بالنظـام القــانوين     
ملــرأة إىل احملــاكم وحتــسني  واملهنــة القانونيــة، وكفالــة وصــول ا 

 تنــــشرو. لمحــــاكملاملرافـــق، وال ســــيما يف املـــستوى األدىن   
ــها، وحتــتفظ      ــضا وظــائف احملــاكم وتكوين وســائط اإلعــالم أي

 خلدمـــةوزارة تنميـــة املـــرأة بأكـــشاك اســـتعالمات يف احملـــاكم 
 .املرأة

 ٣املادة 
أشـارت إىل أن مـن الواضـح أن         : وتيكولتشالسيدة   - ٢٦

املـرأة قـد أجـرت تـدقيقا خلطـة العمـل الوطنيـة يف               وزارة تنمية   
 ولكن اللجنـة مل تتلـق أي معلومـات بـشأن نتـائج              ٢٠٠٢عام  

وتلقت اللجنة معلومـات مـن مـصادر أخـرى مفادهـا            . التدقيق
والحظـت، بوجـه خـاص،     . تنفـذ  أن تدابري معينـة يف اخلطـة مل       

أنه ما زالت هناك ثغرات كبرية يف تسجيل املواليـد، وحـاالت     
واج والطالق، وأن كثريا من النـساء، وال سـيما يف املنـاطق             الز

الريفية، ما زلن بدون بطاقات هوية وطنية، مما يعـوق قـدرهتن            
ــن  . للوصــول إىل اخلــدمات األساســية  ــة املعل وأشــارت إىل الني

أعربـت عـن أملـها يف    فعنها إلنشاء نظام رصـد خلطـة العمـل،          

. م احملـرز  وضع أهداف ومؤشرات واضحة إلمكان قياس التقد      
وطلبــت املزيــد مــن املعلومــات عــن مــدى تعلــق خطــة العمــل    

واملعلومـات  . وضـع املـرأة  إصالح املتعلقة ب عمل  الالوطنية خبطة   
األخرى اليت حصلت عليها اللجنة تـشري إىل أن اآلليـة الوطنيـة     
للنهوض باملرأة وجدت نفسها مهمشة يف صنع القـرار ورسـم           

مـن املعلومـات بـشأن      وطلبت احلصول على مزيد     . السياسات
العالقــة بــني وزارة تنميــة املــرأة واللجنــة الوطنيــة املعنيــة بوضــع 
املــرأة، وبـــني خطـــة العمـــل ومتطلبـــات االتفاقيـــة، وعـــن دور  

 .املنظمات غري احلكومية يف اللجنة الوطنية
ــسيد - ٢٧ ــاورةال ــة   :  نويب ــة الوطني ســألت عــن وضــع اآللي

دو، يبـ و. اسي هبـا  للنهوض بـاملرأة، وسـلطتها واالعتـراف الـسي        
على سبيل املثال، أن الوزارة غري ممولة وغري مـزودة بـاملوظفني          

وسألت عن عـدد مـوظفي الـوزارة وعـن عـدد            . بالقدر الكايف 
وطلبت معلومات عـن    . مناصب صنع القرار اليت تشغلها املرأة     

. هياكل التنسيق بـني احلكومـة االحتاديـة والوحـدات اإلقليميـة           
 بوجــه عــام يف احلكومــة إىل أنــه ال  صــغر نــسبة النــساءيــشري و

ــام      ــق األرقـ ــاق يف حتقيـ ــن اإلخفـ ــساءلة اإلدارات عـ ــري مـ جتـ
ومــا الــذي جيــري عملــه لتعزيــز . زيــادة متثيــل املــرأةلاملــستهدفة 

 قدرة احلكومة ومكاتبها لكفالة تنفيذ االتفاقية؟ 
رحبـت بـاجلهود املبذولـة      :  شـيلينغ  –السيدة شـوب     - ٢٨
عمـا إذا كـان قـد أنـشئت جلنــة     صـالح التـشريعات وسـألت    إل

وقالـت إهنـا مسعـت أنـه مـا زال          . وطنية معنية بإصالح القـانون    
هناك متييز يف القوانني واخلـدمات، وضـربت أمثلـة علـى ذلـك              

علـى  يتعلـق بالرجـال      بالقوانني اليت تعّرف ملومية الكبـار فيمـا       
النساء وحقيقة عدم محل كثري من النـساء بطاقـة اهلويـة            عكس  

ليت يتعـذر علـيهن بـدوهنا اإلدالء باألصـوات أو فـتح             الوطنية، ا 
تفعلـه احلكومـة لتـصحيح هـذه         وسألت عمـا  . حساب مصريف 

 .احلالة
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ــسيدة ســيغا  - ٢٩ ــص  : ال ــة وال ــني التســألت عــن العالق  ب
خطة العمل الوطنية اجلديدة لإلصالح اجلنساين وخطـة العمـل     

ــة ا ــقدلالوطني ــديرها     . ةمي ــي تق ــن دواع ــه ســيكون م ــت إن وقال
. ول على معلومات بشأن أمانة اللجنة ومـن هـو رئيـسها           احلص

وأشارت إىل إنشاء وحدات للشؤون اجلنـسانية يف الـوزارات،          
 تنــسيق الــشؤون  مراكــزوســألت عــن كيفيــة اختالفهــا عــن     

 .اجلنسانية
قال إن اللجنة   ): باكستان (السيد حممود سامل حممود    - ٣٠

، وعمـال   ٢٠٠٢الوطنية املعنية بوضع املرأة قد أنشئت يف عام         
 يف الدستور، تتمثل وظيفتها الرئيسية يف اقتراح تغـيريات    حبكم

يف القانون من شأهنا سد الثغرات حيثمـا كـان هنـاك التـزام أو               
وترسل التوصيات التشريعية عـن طريـق       . ضرورة للقيام بذلك  

ــوق    ــدل وحقــ ــانون، والعــ ــرأة إىل وزارة القــ ــة املــ وزارة تنميــ
ثالثـة  هنـاك   و. ال إىل الربملـان   اإلنسان، حيث ينظـر فيهـا مث حتـ        

أمناء وزارات أعضاء حبكـم املنـصب يف اللجنـة الوطنيـة املعنيـة       
 .واللجنة مستقلة وقائمة بذاهتا. بوضع املرأة

ــرأة،      - ٣١ وعمــال خبطــة العمــل املتعلقــة بإصــالح وضــع امل
 مليون نسخة من وثيقة أساسـية علـى كافـة           ٢,٢جرى توزيع   
 وأنــــشئت مكاتــــب معنيــــة  يف باكــــستان،١١١املنــــاطق الـــــ 

بالـــشؤون اجلنـــسانية يف الـــوزارات املـــسؤولة عـــن التخطـــيط، 
ــاعي،    ــاع االجتمــ ــيم، والقطــ ــسات، والتعلــ ــة، واملؤســ واملاليــ
والــصحة والــسكان لكفالــة اشــتراك املــرأة يف تلــك الــوزارات   

 .ولوضع برامج خطة العمل موضع التنفيذ
ــر ل    - ٣٢ ــرأة تفتق ــة امل ــائال إن وزارة تنمي ــتم ق ــدرة، واخت لق

واملــوظفني واملــوارد الالزمــني، ولكنــها تــؤدي دورهــا كعامــل  
ومــن . حفــاز، وفيمــا يتعلــق بالــدعوة والــدعم علــى حنــو رائــع  

احملتمل طلب موظفني وموارد إضـافيني يف الفتـرة املاليـة املقبلـة       
 لــتمكني الــوزارة مــن التغلــب ٢٠٠٧يوليــه /الــيت تبــدأ يف متــوز

 الـدعم أيـضا مـن برنـامج         ويـأيت . على املعوقات الـيت تواجههـا     
 .ية للتعاون التقينألملاناألمم املتحدة اإلمنائي والوكالة ا

قالــت إن رئيــسة اللجنــة    ): باكــستان  (الــسيدة أغــا   - ٣٣
الوطنيـة املعنيـة بوضــع املـرأة هـي الــدكتورة أرفـا سـيدة، وهــي       

ــة جــدا ونــشطة يف شــؤون املــرأة    وفيمــا . ســيدة قــديرة ومؤهل
وبطاقــات حتقيــق اهلويــة، تــؤدي هيئــة  يتعلــق بتــسجيل املواليــد 

تسجيل قاعدة البيانات الوطنية يف باكـستان دورا نـشطا جـدا            
األجنبيـة  ويف التسجيل، شأهنا يف ذلك شأن املنظمات الوطنيـة          

ــة عــن طريــق تــسجيل   نخرطــاألخــرى امل ــز الدميقراطي ة يف تعزي
من هذه اجلهـود، سـتتوجه وحـدات متنقلـة          كجزء  و. الناخبني

وعـن طريـق تـدخل      . صدار بطاقات حتقيـق اهلويـة     إىل القرى إل  
ــوزارة،  ــتال ــعبة اإلحــصاءات  قام ــداد  ش ــات مــصنفة  بإع بيان

 .٢٠٠٤حسب نوع اجلنس كل عام منذ عام 
ــسيد - ٣٤ ــ ةال ــد أن   ): باكــستان (شوغتايت ــه بع ــت إن قال

ــة، طُ  لــب إىل مجيــع إدارات وشــعب  وقعــت باكــستان االتفاقي
، وجـرت   ةياناجلنـس شؤون  الـ احلكومة أن حتـدد مراكـز تنـسيق         

وباإلضـافة إىل  . توعية املسؤولني احلكوميني بالقضايا اجلنسانية    
وضــع املــرأة، اصــالح ذلــك، فإنــه طبقــا خلطــة العمــل املتعلقــة ب

ــوانني     ــتعراض قـ ــصني السـ ــوظفني متخصـ ــتخدام مـ ــري اسـ جيـ
 .وخطط كل وزارة وحتديد الثغرات اجلنسانية

عنـد  ه  قـال إنـ   ): باكـستان  (السيد ظفر حسن حممود    - ٣٥
  االحتاديــــةسيق العمــــل بــــني احلكومــــةالتفاقيــــة وتنــــاتنفيــــذ 

. بة وراسخة ك إجراءات مر  احلكومة، تتبع   األقاليم وحكومات
وتقوم خطط العمل الوطنية على إسهامات من مجيـع اجلهـات           

ــا  ــستويات، مبـ ــع املـ ــرباء  ومجيـ ــرادى اخلـ ــصاغ . يف ذلـــك فـ وتـ
قليمـي أو    وتنفذ علـى الـصعيد اإل      السياسة على الصعيد الوطين   

وأنشئت يف كل إقليم إدارة لتنميـة املـرأة تعمـل بكامـل       . احمللي
 املـرأة  وجيري تنسيق مستمر مع الوزارة الوطنية لتنميـة   . طاقتها

 للتنـسيق يف اآلليـة الوطنيـة       اليت تعمل بوصفها الكيان املركـزي     
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ويأيت التمويل الالزم للتنفيذ مـن ميزانيـات األقـاليم          . لباكستان
 . كل إقليم يف امليزانية الوطنيةوكذلك من حصة

واختتمــت قائلــة إنــه توجــد يف باكــستان جلنــة وطنيــة   - ٣٦
ي بالتعـديالت الالزمـة للقـوانني،       دائمة إلصالح القـانون توصـ     

 أن يبـادر بالعمـل مـن أجـل          عـادي  باسـتطاعة املـواطن ال     بل إنـه  
إجــراء تعــديل للقــانون القــائم، الــيت يــتعني بعدئــذ أن ميــر مــن    

 ٢٠٠٦وقـــانون محايـــة املـــرأة لعـــام . خـــالل جملـــسي الربملـــان
ــة  ( ــوانني اجلنائي ــديل الق ــضمن   )تع ــال، يت ــى ســبيل املث  ٥٣، عل

 .تعديال للقوانني اخلمسة األساسية
متــها قالــت إن حكو): باكــستان (الــسيدة إســحاق  - ٣٧

 بـل   ١٩٧٩ملتزمة بأن تلغي لـيس فقـط مرسـوم احلـدود لعـام              
وأعربـــت عـــن ســـرورها . ريعات التمييزيـــةشأيـــضا مجيـــع التـــ

إلعــالن إصــالحات يف مرســوم قــوانني األســرة املــسلمة، لعــام  
، للــسماح مبــنح الطــالق القــضائي بــصرف النظــر عــن  ١٩٦١

اجلــنس والــنص علــى حكــم جديــد يف قــانون تعــديل القــانون    
 جيعــل القتــل ألســباب متعلقــة بالــشرف ٢٠٠٤ ي، لعــاماجلنــائ
ة يعاقب عليها بالسجن بصرف النظر عن جنس الـضحية          نايج

حث سَتومجيــع القــوانني قيــد االســتعراض املــستمر وُتــ. واملتــهم
ــادف يف إقامــة       ــج ه ــاد هن ــضائية العتم ــسلطة الق ــة وال احلكوم

 .العدل
 ٤املادة 
نـة، فقالـت    تكلمت بوصفها عـضوا يف اللج     : الرئيسة - ٣٨

إن دستور باكـستان يتـضمن مـادة هامـة تـسمح باختـاذ تـدابري                
ويـشري تقريـر باكـستان      . خاصة مؤقتة للتعجيـل بنـهوض املـرأة       

 ٥إىل أنه بالرغم من أن حـصة املـرأة يف خدمـة احلكومـة تبلـغ                 
يف املائــة، فــإن مــستوى التنفيــذ متفــاوت يف مجــع األقــاليم ومل   

احلـصة؟ وهــل  انون علـى  نــص القـ  لفهـ . يقبـل إقليمـان احلـصة   
ميكــن أن ختتــار األقــاليم عــدم اتباعهــا؟ وكيــف ميكــن أن تــوفر 
باكستان التدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت سـتتبع بـصورة موحـدة؟              

 يف املائــة، مــا هــي  ٥ بعــد الــرقم قــقوملــا كــان أي إقلــيم مل حي
 اخلطط اليت جيري العمل هبا لتنفيذ احلصة بالكامل؟

قال إن جملـس    ): باكستان (مودالسيد حممود سامل حم    - ٣٩
 يف  ١٠وزراء باكستان قرر يف اآلونة األخرية رفـع احلـصة إىل            

ويف دراسـة أخـرية     . املائة بوجه عام يف مجيـع الـدوائر االحتاديـة         
 احلـصة اجلديـدة      صـارت  للدوائر االحتادية، علـى سـبيل املثـال،       

 يتعلق حبكومات األقـاليم،    وفيما.  يف املائة مضمونة   ١٠البالغة  
حتــددت حــصة كــل إقلــيم وفقــا لعــدد الــسكان وجــرى اتبــاع  

 .تلك احلصص بأمانة
قال إن رئـيس    ): باكستان (السيد ظفر حسن حممود    - ٤٠

 عقد مـؤخرا إنـه يـود        نسائيمجهورية باكستان أعلن يف مؤمتر      
 يف املائـة، وإذا لـزم األمـر، إىل          ٢٥رفع احلصة علـى الفـور إىل        

ن هـذا القبيـل يتطلـب تـوافر         بيـد أن أي نظـام مـ       . يف املائة  ٥٠
ة ، وبناء القدرة عمليـة طويلـ  من يقع عليهن اإلختيارالقدرة يف  
ــا  . األجــل ــة متام ــة ملتزم ــة   ب واحلكوم ــرص التعليمي تحــسني الف

ويف التعليم العايل، بدأت املـرأة حتقـق أعلـى          . والتدريبية للمرأة 
واألمـل  . الدرجات يف باكـستان علـى مـدى العـامني املاضـيني           

ــدور معقــود علــ  ــر ال ــل لباكــستان أن  يى أن يظهــر التقري  املقب
 . نسبة النساء يف اخلدمة العامة قد زادت بصورة كبرية جدا

 ٥املادة 
قالت إن باكستان اختذت جمموعـة مـن        : السيدة باتن  - ٤١

بيـد أن   . يتعلق بالعنف ضد املرأة    املبادرات اجلديرة بالثناء فيما   
ــدأت  . ا صــعبااالفتقــار إىل البيانــات جيعــل الرصــد أمــر   فهــل ب

املنظمة اإلحصائية املراعية للفـوارق بـني اجلنـسني املـذكورة يف      
ــة الطــرف يف    ــان التمهيــدي للدول ــمجتالبي ع البيانــات املتعلقــة  ي

ــشري إىل أن      ــستقلة ت ــارير امل ــع أن التق ــرأة؟ وم ــالعنف ضــد امل ب
 يف املائة من النساء الباكـستانيات       ٩٠ و   ٧٠نسبة تتراوح بني    
ــحايا ل  ــن ضـ ــراء  وقعـ ــدو أن اإلجـ ــرتيل، يبـ ــف املـ ــد لعنـ  الوحيـ

فمــا هــي  .  قيــد النظــر حاليــا  ملكافحتــه هــو مــشروع قــانون   
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األولوية الـيت أعطيـت لـسن هـذا القـانون؟ ومـا هـي اجلـزاءات           
وسبل االنتصاف اليت يوفرها مشروع القانون؟ وهل املـشروع         

 أماكن إيواء؟ وخدمات إسداء املـشورة، وإعـادة         توفري توخىي
ــ  يف إلغتــصابدعم؟ هــل يتــضمن أحكامــا بــشأن ا التأهيــل وال

إطار الزوجية؟ وهل التعريف واسع مبـا يكفـي ليـشمل العنـف             
مراسيم احلـدود مـا زالـت       اجلنسي والنفسي؟ ومن الواضح أن      

 زواج، ومــازال بــدون فــضال عــن ممارســة اجلــنس  جتــرم الــزىن
وهـل  . جيري التعامـل مـع العنـف اجلنـسي عـن طريـق املرسـوم              

  التنفيذ أيضا؟ قيدكام التمييزية تعديل هذه األح
قالت إن املشاكل الناشئة عـن القوالـب        : السيدة جرب  - ٤٢

وهناك قـدر كـبري مـن       . اجلنسية سائدة يف اجملتمعات اإلسالمية    
إســاءة اســتعمال وإســاءة تفــسري الــدين ودور املــرأة، علــى حنــو 

ــسمحة   ــشريعة ال ــوانني ال ــاقض ق ويف باكــستان، كمــا هــي  . ين
ــادة  احلاصــل يف مــص . ر، تأخــذ تلــك القوالــب اجلامــدة يف الزي

فكيــف تتعامــل باكــستان معهــا وتــصححها، وال ســيما تلــك   
ــاة يف مــصر حي    ــاك دع ــدين؟ وهن ــة بال ــى املتعلق ــون عل  حتــسني ث
فهـــل يوجـــد يف . صــورة املـــرأة يف التعلــيم ووســـائط اإلعــالم   

يـــسعون إىل نـــشر التعـــاليم القبيـــل باكـــستان دعـــاة مـــن هـــذا 
فيمــا يتعلــق بــدور املــرأة؟ وينبغــي أن يكــون احلقيقيــة لإلســالم 

ــة     ــسلطات القــضائية، وال ســيما فيمــا يتعلــق مبعامل ــدريب ال لت
 .النساء يف السجون، أولوية أخرى

أعادت إىل األذهان املـادة     : اريس دا سيلفا  فالسيدة ت  - ٤٣
 من االتفاقية، فشددت على مقدار التغيري اإلجيـايب املطلـوب           ٥
 ألســباب متعلقــة  ارســة القتــل   مممــن  ســرعة، بــدءا   بــأي  و–
وقد أفادت التقارير أنه جري قتل مئات من النـساء          . الشرفب
القــانون ) تعـديل ( الـشرف كـل عـام منــذ اعتمـاد قـانون      اسـم ب

فهـــل حـــوكم مجيـــع اجلنـــاة يف هـــذه  . ٢٠٠٤اجلنـــائي، عـــام 
اجلرائم؟ وتشري التقـارير إىل أهنـم مل حيـاكموا؛ وهنـاك تـساهل              

 دث واجلــرائم األخــرى الــيت حتــ  . ئموتــسامح جتــاه تلــك اجلــرا  
 واالعتــداءات علــى  ةبأعــداد هائلــة تــشمل احلــروق الــشديد    

. النـــساء باألمحـــاض، واالغتـــصاب، واالغتـــصاب اجلمـــاعي    
ق عنـوة بـل   طلَّوهناك معلومات متاحة للجنة مفادها أن املرأة تُ 

 وهـو أمـر مـثري    –وتقتل بسبب والدة البنـات بـدال مـن البـنني       
 كروموزومات الذكر هي اليت حتدد جـنس        للدهشة، نظرا ألن  

وإذا كانت هذه التقارير صادقة، فهـل جـرت حماكمـة           . الطفل
ويف معــرض اإلشــارة إىل مجيــع املــسؤولني عــن تلــك اجلــرائم؟  

ــة الطــرف ملكافحــة العنــف، ســ   ــادرات الدول  هــل هــيلت أمب
 هــل  مليــون نــسمة، و١٥٠كافيــة يف شــعب يربــو عــدده علــى 

 أكثــر اســتباقية يف تغــيري املعتقــدات  ينبغــي أال تكــون احلكومــة 
وتـدعو احلاجـة إىل     . سلوك لدعم احلقوق األساسية   وأشكال ال 

 .القيام حبملة توعية مكثفة ومستمرة
قــال إنــه يف ): باكــستان (الــسيد ظفــر حــسن حممــود - ٤٤

ــة      ــثرية خمتلف ــات ك ــات وديان ــا إىل باكــستان عاشــت ثقاف جنب
نيــل وبعــد .  االســتعماريةلعــصورطــوال قــرون قبــل ا  جنــب 

ــام   ــتقالل يف ع ــة إســالمية    ١٩٤٧االس ــد مجهوري ، أصــبح البل
وتبــذل .  قبائــل وتقاليــد ترجــع إىل قــرونيــضمولكنــه مــا زال 
. عتيقــة جــادة للــتخلص مــن تلــك التقاليــد ال  ااحلكومــة جهــود

 هنــاك اخنفــاض هــام يف حــوادث ،٢٠٠٥وخالفــا لتقريــر عــام 
 أي طفلـة    الشرف، وال ميكن ختيل قتـل     ب ألسباب متعلقة القتل  

 . يف باكستان
قالــــت إن تلــــك ): باكــــستان (شوغتايتــــ ةالــــسيد - ٤٥

ــغ   طــوالاجلــرائم كانــت ترتكــب    ــسنني ولكــن مل يكــن يبل  ال
وأدى التشريع املعمول بـه اآلن إىل زيـادة الـوعي، ومـن            . عنها

وهكــذا، ليـست املــسألة أن عــدد احلــاالت  . مث، تـواتر اإلبــالغ 
د مـن النـاس الوصـول إىل      زيـ ملاألحرى أنه أمكن    بقد ازداد بل    

 . العدالة
واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق برصد العنـف، هنـاك           - ٤٦

نـــسانية تعمـــل مـــع وزارة الداخليـــة  اجلرائم معنيـــة بـــاجلخليـــة 
ــة،    ــشرطة الوطنيـ ــب الـ ــد   وومكتـ ــة برصـ ــصورة دائمـ ــوم بـ تقـ
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احلــاالت، ومجــع البيانــات، ومعاجلــة احلــاالت واإلبــالغ عنــها  
 الـــصلة إلجـــراء التحقيـــق واإلحالـــة  للحكومـــات احملليـــة ذات

يـؤدي  وقد ال يكون النظام قويا كما ينبغـي، ولكنـه           . للشرطة
 . وظائفه
ــسليط      - ٤٧ ــاولون تـ ــرادا حيـ ــاك أفـ ــة إن هنـ ــت قائلـ وأردفـ

األضواء على الدور احلقيقي للمرأة املسلمة عن طريق وسـائط       
اإلعــالم املطبوعــة واإللكترونيــة، وتــشترك املــسارح يف أنــشطة 

ــشر ــة   انـ ــاطق الريفيـ ــات يف املنـ ــدرب القـــضاة يف  . ملعلومـ ويتـ
األكادمييـة القــضائية االحتاديــة للقــضاة فــضال عــن األكادمييــات  
ــة جــدا      ــة مكثف ــة، باســتخدام وحــدة منوذجي القــضائية اإلقليمي
إلرهاف احلس بـالفوارق بـني اجلنـسني، وال سـيما للمـوظفني             

تكـن كافيـة    هنـا مل إهل تلك التدابري كافية؟  ف. القضائيني اجلدد 
آخــذه يف نمــو، والقــضايا اجلديــدة   آخــذ يف الاجملتمع فــ: قــط
ــال ــتراتيجيات اجلديـــــدة وظهـــ ــآخـــــذة يف الر، واالســـ ر وظهـــ

 .ملكافحتها
م واختتمـــت قائلـــة إن الـــشهود األربعـــة مـــشار إلـــيه   - ٤٨
 الرضــائية، الــيت يتعلــق باحلــدود ذات الــصلة جبرميــة الــزىن  فيمــا

، ولكــن  فاحــشة أو زىنإمــاتناوهلــا القــرآن وميكــن أن تكــون  
 قـرائن وإجـراء فحـص    وجـود قتضي وهو ما ي اغتصابا،  تليس
 جرميـة    جرمية ضد الفـرد، يف حـني أن الـزىن          واالغتصاب. طيب

وإذا ارتكبــت جرميــة بــشكل ســافر أمــام أربعــة   . ضــد اجملتمــع
وهكـذا، ليـست    .  السمعة، فإن هذا ميس اجملتمع     شهود حسين 

ــاك مــشكلة يف طلــب أربعــة شــهود فيمــ    ا يتعلــق بارتكــاب  هن
 .ةحشا والفالزىن
ــحاق  - ٤٩ ــسيدة إسـ ــستان (الـ ــشروع  ): باكـ قالـــت إن مـ

) تعديل القـانون اجلنـائي    (قانون منع املمارسات املعادية للمرأة      
ميثــل إحــدى األولويــات العليــا للحكومــة وستــصدره اجلمعيــة   

ــة   ــا املقبل ــة يف دورهت ــانون   . الوطني ــات وق ــانون العقوب ــنص ق وي
يــة يف باكــستان علــى عــدم االلتــزام بإقامــة      اإلجــراءات اجلنائ

وباإلضـافة إىل   . ١٩٧٩دعوى مبوجـب مراسـيم احلـدود لعـام          
ذلــك، فــإن مقبوليــة األدلــة وعــدد الــشهود الالزمــني خيــضعان  

وميكنـها أن تـزود أعـضاء       . للسلطة التقديرية للقاضي املخـتص    
اللجنة ببيانـات عـن اجلـرائم املرتكبـة ضـد املـرأة يف الفتـرة مـن                 

 إذا رغبـــوا يف ٢٠٠٧مـــارس / إىل آذار٢٠٠٦أبريـــل /ننيـــسا
 . ذلك
قالــت إن احلكومــة طلبــت ): باكــستان (الــسيدة أغــا - ٥٠

إىل وسائط اإلعالم أن تبذل اجلهود لتصوير الرجـل واملـرأة يف            
وعلـى سـبيل    . أدوار خمتلفة كوسيلة ملكافحة القوالـب اجلامـدة       
ا للمــرأة صــوراملثــال، قــدم عــدد مــن املــسرحيات التليفزيونيــة   

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  املعيـشية  ة لألسـر  األنثى العائلة  و العاملة
فإن بطاقات حتقيق اهلويـة العائليـة الـيت تـصدرها اهليئـة الوطنيـة           

 قاعـــدة البيانـــات ميكـــن أن حتـــدد اآلن هويـــة املـــرأة  سجيللتـــ
ســبق، كانــت هويــة  فيمــاوعيــشية؛ املألســرة ل العائلــةبوصــفها 

ــصفةالرجــل وحــده تتحــدد بتلــك    ــاهج  . ال وجيــري تنقــيح املن
ــدة ا     ــاط اجلامـ ــى األمنـ ــضاء علـ ــة القـ ــية بغيـ ــساالدراسـ . نيةجلنـ

 جيــري تــدريب ضــباط الــشرطة واألطبــاء  اختتمــت قائلــة إنــهو
العنـــف املـــرتيل وليكونـــوا أكثـــر وعيـــا  حـــاالت للتعامـــل مـــع 

 .بالقضايا اجلنسانية
 طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن  :نتــليالــسيدة بيم - ٥١

وع قـــانون منـــع املمارســـات املعاديـــة للمـــرأة  مـــضمون مـــشر
ملـشروع املتابعـة    وعن املرحلـة احلاليـة      ) تعديل القانون اجلنائي  (

ــا .  الـــصلة باالتفاقيـــة واملـــذكور يف التقريـــر واإلبـــالغ ذي وملـ
كانـــت قـــد قـــرأت يف تقريـــر مـــواز أن عـــدد حـــوادث القتـــل 

، مبا يف ذلك يف مراكز احلـضر،        ايدزتالشرف ي ب ألسباب تتعلق 
ــ ــن     سـ ــد مـ ــى مزيـ ــصول علـ ــديرها احلـ ــي تقـ ــن دواعـ يكون مـ

املعلومــات عــن تلــك القــضية ومــا هــي اإلجــراءات الــيت تعتــزم 
ب عــن اعربــاإل اختتمــتو. احلكومــة اختاذهــا ملعاجلــة املــشكلة 

رغبتــها يف معرفــة مــا إذا كانــت احلكومــة قــد ســنت أو تعتــزم  
ــة، مبــا     ــع نظــم العــدل املوازي ــاء مجي ــشريع إللغ يف ذلــك  ســن ت
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ة الشرعية االحتادية، لكفالة وجود نظـام قـضائي موحـد           احملكم
 . ومتكامل

بعـد أن أثنـت علـى اجلهـود الـيت تبـذهلا            : السيدة شـن   - ٥٢
الدولة الطرف الستخدام وسائط اإلعالم للوصـول إىل املـرأة،          
قالت إهنـا مسعـت أن عـددا مـن حمطـات اإلذاعـة غـري القانونيـة                 

تـدعي أن تعلـيم     يف باكستان حترض علـى العنـف ضـد املـرأة و           
البنات، وتطعيم البنات ضد شلل األطفـال واسـتخدام وسـائل           

وأعربـت عـن أملـها     . منع احلمـل متثـل ممارسـات غـري إسـالمية          
يف أن تكون حمطـات اإلذاعـة تلـك غـري قانونيـة فعـال وسـألت                 

ــشطتها    ــيت تتخــذ لكــبح أن ــضا  . عــن اإلجــراءات ال وطلبــت أي
، الـيت   يـة س القبل الاجملـ احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن            

الـــشرف يف بعـــض ب ألســـباب تتعلـــقالقتـــل بيقـــال إهنـــا تـــأمر 
وينبغي أن تضاعف احلكومـة جهودهـا ملعاجلـة تلـك           . احلاالت
وبعــد أن رحبــت بإنــشاء خاليــا شــكاوى مــستقلة      . القــضية

متعلقة باملرأة يف مراكز الشرطة، سـألت عمـا إذا كانـت تلـك              
ا إذا كـان هنـاك مـا        اخلاليا موجودة يف مجيع مناطق البلد وعم      

كمـــا . يكفـــي مـــن ضـــابطات الـــشرطة لرئاســـة تلـــك اخلاليـــا
 عــدد النــساء الالئــي هــل ازدادأعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة 

 . منذ إنشاء تلك اخلالياقمن باإلبالغ عن اجلرائمي
ــر،    - ٥٣ وفيمــا يتعلــق مبراكــز األزمــات املــذكورة يف التقري

ل إليهــا وأن  أن املــرأة ال تعــرف كيــف تــصعلمــتقالــت إهنــا 
تلك املراكز سيئة اإلدارة، ونتيجة لذلك ليست اخلدمات الـيت          

وسألت عما إذا كانت املرأة املعوقـة       . تقدمها فعالة كما ينبغي   
قادرة على الوصول إىل تلك املراكز واحلصول علـى املـساعدة           

 . اليت حتتاجها
طلبـــت احلـــصول علـــى معلومـــات : الـــسيدة ديريـــام - ٥٤

هــود املبذولــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة  بــشأن حجــم ونطــاق اجل
وســـألت عمـــا إذا كانـــت اهلياكـــل احلكوميـــة املـــسؤولة عـــن  

وأعربـت  . القضاء على التمييز ختـضع للمـساءلة عـن إجراءاهتـا          

 جيري مجع البيانـات عـن طريـق         هلعن رغبتها أيضا يف معرفة      
خاليا الـشكاوى اخلاصـة بـشأن عـدد الـشكاوى الـيت تقـدمها               

ها، مبا يف ذلك عـدد احملاكمـات واجلـزاءات          النساء وكيفية حل  
وميكــن أن تــساعد تلــك البيانــات يف حتديــد املــشاكل  . املوقعــة

ــراءات      ــة يف إج ــة ويف أي مرحل ــرأة للعدال ــة بوصــول امل املتعلق
ب اعربــاإل اختتمــتو. الــشكوى تنــشأ أي مــن تلــك املــشاكل

ــة      ــسياسات املتعلق ــذ ال ــشاء جلــان رصــد لتنفي ــها بإن عــن ترحيب
 تلـك    بإمكـان  هلولكنها أعربت عن رغبتها يف معرفة       باملرأة،  
 مـساءلة الـسلطات إذا أخفقـت يف الوفـاء بالتزاماهتـا يف       اللجان

 .هذا الصدد
ــامل حممـــود  - ٥٥ ــال إن ): باكـــستان (الـــسيد حممـــود سـ قـ

اجملــالس القبليــة، الــيت ال توجــد إال يف عــدد صــغري مــن املنــاطق 
 قـراراهتم بـشأن     القبلية، هـي جمـالس لكبـار الـسن الـذين تتخـذ            

ــق اآلراء    ــة بتواف ــسائل معين ــة وم ــا  . تكــون ملزم ــد أن دوره بي
يــنكمش تــدرجييا بــسبب تزايــد مــستوى تعلــيم املــرأة وتنــامي    
نفـــوذ اجملتمـــع املـــدين واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف املنـــاطق  

 .القبلية
ــائال إنــ   - ٥٦ ــتطرد ق ــادة  واس ــرر زي ــن املق ــز  ه م ــدد مراك  ع

وجيـري  . غطيـة نـصف منـاطق البلـد       األزمات يف العـام املقبـل لت      
جـرى  : بذل اجلهود ملعاجلة مشاكل اإلدارة وحتسني اخلـدمات       

ــة يف كــل مركــز       ــاء أمــراض عقلي ــانونيني وأطب تعــيني خــرباء ق
اجلرائم املعنيـــة بـــليـــة اخلوهنـــاك اتـــصال وثيـــق بـــني املراكـــز و 

ــسانية ــرأة     . اجلن ــادة وعــي امل ــضا اختــاذ خطــوات لزي وجيــري أي
 . بتوافر تلك املراكز

 أن حمطات اإلذاعـة الـيت أشـارت إليهـا         اختتم مؤكدا و - ٥٧
هنــا توجــد يف املقــام األول يف قــال إالــسيدة شــن غــري قانونيــة و

 وظهور منظمـات وسـائط إعـالم مـستقلة يعـين     . املناطق القبلية 
عــن  جيــري اإلبــالغ علــى نطــاق أوســع منــه يف املاضــي       أنــه
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يأخــذ ومــع ذلــك، . الــشرفب ألســباب متعلقــة القتــل حــاالت
 . عدد حاالت القتل تلك يف التناقص بالفعل

قالـت إن نظـام اجملـالس       ): باكستان (السيدة إسحاق  - ٥٨
تـسم  تة بديلة حلـل الـرتاع علـى الـصعيد احمللـي و            آليالقبلية ميثل   

بيـد أنـه ال يقـع أحـد         . ا وسهولة الوصول إليه    تكلفتها برخص
 . احتت أي التزام باستخدامه

 جـرى بالفعـل تعـديل القـسم ذي      واختتمت قائلـة إنـه     - ٥٩
ــانون العقوبـــات للـــنص علـــى   ــددة أن الـــصلة يف قـ ــرائم حمـ جـ

 جـرائم يعاقـب عليهـا       تعتـرب الـشرف   ب ألسباب متعلقـة  ترتكب  
وفيمــا .  ســنوات كحــد أدىن١٠بعقوبــة اإلعــدام أو بالــسجن 

 ألســـباب متعلقـــة يتعلـــق بزيـــادة عـــدد اجلـــرائم الـــيت ترتكـــب 
ــا يف التقريــ  ب ــشار إليه ــشرف امل ــرا   ال ــت إن تقري ــوازي، قال ر امل

اجلرائم اجلنسانية يـشري إىل أن      املعنية ب لية  اخلجديدا صادرا عن    
عدد تلك اجلرائم قـد اخنفـض بـصورة ملحوظـة يف الفتـرة بـني                

 .٢٠٠٧أبريل / ونيسان٢٠٠٦أبريل /نيسان
قالـــت إن نظـــامي ): باكـــستان (شوغتايتـــالـــسيدة  - ٦٠
يقـصد هبمـا قـط أي غـرض          مل   ويةالس القر اجمل و يةالس القبل اجمل

ــني طــرفني     ــصغرية ب ــا . خــالف حــل الرتاعــات ال الرتاعــات أم
 إىل حتيلــها، الــيت  فيــتعني إبالغهــا للــشرطة  واجلــرائم اخلطــرية 

ت احلكومـــة حمـــاوالت قيـــدوقــد  . حـــسب اإلقتـــضاءاحملــاكم  
 إصدار أحكام يف احلاالت األكثـر خطـورة الـيت           يةالس القبل اجمل

ية كفالـة اإلبـالغ عـن تلـك         تندرج خارج جمال اختصاصها بغ    
 . احلاالت للشرطة على النحو الصحيح

واســتطردت قائلــة إنــه جــرى إنــشاء خاليــا شــكاوى    - ٦١
ــدن الكــربى،        ــشرطة تقريبــا يف امل ــع مراكــز ال ــستقلة يف مجي م

. حيث يوجد عدد كاف من ضابطات الشرطة لتزويـدها هبـن          
ــاطق      ــه يوجــد عــدد أقــل مــن ضــابطات الــشرطة يف املن بيــد أن

وجيــري بــذل اجلهــود لتــشجيع النــساء علــى االنــضمام  . ائيــةالن

لقــوة الـــشرطة إلمكـــان إنـــشاء مزيــد مـــن اخلاليـــا يف مراكـــز   
 .الشرطة يف مجيع أحناء البلد

وأضافت قائلة إن مراكز األزمات تعرف اآلن مبراكـز     - ٦٢
املــرأة، وجيــري توســيع نطــاق دورهــا ليــشمل تقــدمي بــرامج        

وجيـري بـذل اجلهـود لتـشجيع        . يلالتدريب املهين وإعادة التأه   
ــى اســتخدامها   ــساء عل ــة    . الن ــيم بغي ــة تقي ــام بعملي وجيــري القي

 .حتسني خدماهتا
وفيمـــا يتعلـــق بالبيانـــات ذات الـــصلة بوصـــول املـــرأة  - ٦٣

للعدالة، قالـت إن احملـاكم العليـا واحملـاكم احملليـة تنـشر تقـارير                
 بعـض   ويف. سنوية عن القضايا اليت حتال للمحاكمة ونتائجهـا       

احلــاالت، تتــوافر البيانــات املتعلقــة مبواقــع احملــاكم ذات الــصلة  
 .على الشبكة العاملية

قالــت إنــه ال توجــد بــرامج ): باكــستان (الــسيدة أغــا - ٦٤
بيـد أن  . قـة علـى وجـه التحديـد       حكومية تستهدف املـرأة املعوَّ    

هنــاك بــرامج تــستهدف مجيــع األشــخاص املعــوقني وتغطــي       
ــل التعلــيم يف   ــاالت مث ــدارس التعلــيم اخلــاص والتــدريب    جم  م

 تعلـيم   سألةوجيري النظـر يف مـ     . املهين الالحق للتعليم املدرسي   
وهنـاك أيـضا قـانون      . األطفال املعوقني يف مدارس التعليم العام     

وتتمتـــع املـــرأة . خـــاص بـــشأن توظيـــف األشـــخاص املعـــوقني
 .املعوقة باملساواة يف الوصول إىل مراكز املرأة

 ٦املادة 
ــ - ٦٥ ــومالـ بعـــد أن أشـــارت إىل أن باكـــستان  : سيدة بيغـ

صــدقت علــى اتفاقيــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي    
ــشأن ــال واعتمــدت    ب ــساء واألطف ــع ومكافحــة االجتــار بالن  من

أيــضا قانونــا ضــد االجتــار بالبــشر، ســألت عمــا إذا كانــت قــد  
 مجيـع أصـحاب املـصلحة       مبـشاركة وضعت خطة عمل شـاملة      

وطلبـت أيـضا    .  هـذا اإلطـار القـانوين      ذوي الصلة علـى أسـاس     
وينبغـي أن  . معلومات عن عدد اجلناة الذين حوكموا وعوقبوا     

اجلرائم املعنيـــة بـــليـــة اخلتـــبني الدولـــة الطـــرف مـــا إذا كانـــت 
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ــد     جلا ــاملرأة قـ ــة بـ ــستقلة املتعلقـ ــشكاوى املـ ــا الـ ــسانية وخاليـ نـ
وقالــت إن . ســجلت أي شــكاوى ذات صــلة باالجتــار بــاملرأة 

 إىل النـساء  هتريـب ت مـستقلة مفادهـا أنـه جيـري         لديها معلومـا  
ستان وبــنغالديش الســتخدامهن كرقيــق   أفغانــن مــباكــستان 

جنسي أو ألغـراض الـزواج القـسري، أو العمـل يف املنـازل أو         
وأعربت عن رغبتها يف معرفـة سـبل االنتـصاف املتاحـة          . البغاء

 ضــحايا  نقعــيمبوجــب القــوانني القائمــة لألجنبيــات الالئــي     
 وصــول هــؤالء النــساء إىل بيــوت اإليــواء هــل يــسهل والجتــارا

 عما إذا كـان إلنـشاء       اختتمت بالسؤال و. املذكورة يف التقرير  
قاعــدة بيانــات جلميــع املــواطنني الكبــار يف باكــستان وإصــدار  
بطاقات حتقيق اهلوية الوطنية، على النحو املـذكور يف التقريـر،        

جتــار بالنــساء أي آثــار علــى اجلهــود املبذولــة للــسيطرة علــى اال
 .واألطفال

ــسيدة  - ٦٦ ــال ــتبعــد أن : شوتيكولت ــة  رحب ــام الدول  بقي
 ملنظمـة العمـل الدوليـة       ١٨٢الطرف بالتصديق علـى االتفاقيـة       

وقعت الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل بـشأن          و
بيع األطفـال، واسـتخدام األطفـال ألغـراض البغـاء واسـتخدام             

أعربـت عـن أملـها يف أن تـصدق          األطفال لألغراض اإلباحية،    
أيــــضا علــــى بروتوكــــول منــــع، وقمــــع ومعاقبــــة االجتــــار       
باألشـــخاص، وال ســـيما النـــساء واألطفـــال، امللحـــق باتفاقيـــة 

وباإلضـافة  . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة       
إىل ذلك، من األمهية فهم الفـروق يف املعـىن بـني املـصطلحات              

، بــالنظر إىل أنــه يقتــضي اختــاذ “الجتــارا” و“ التــهريب”مثــل 
ــاة يف كــل ظــاهرة    ــدابري خمتلفــة للتعامــل مــع الــضحايا واجلن . ت

وقالت إهنا قرأت إنه تبني اشتراك بعض املـسؤولني احلكـوميني           
وأعربـــت عـــن رغبتـــها يف معرفـــة مـــا إذا . يف االجتـــار بالبـــشر

كانــت قــد وقّعــت علــى مــرتكيب تلــك اجلــرائم عقوبــات أشــد 
ــب ــدان   بـــسبب مناصـ ــن البلـ ــدد مـ ــال يف عـ ــا هـــي احلـ هم، كمـ

 .األخرى

 الــسلطات ةاملــمعوطلبــت معلومــات بــشأن كيفيــة     - ٦٧
يبـدو مهـاجرات بـصورة      كن علـى مـا      لنساء والفتيات الالئي    ل

ومـن  . غري قانونية ولكن تبني بعد ذلك أنه جـرى االجتـار هبـن            
ــل كــضحايا،      ــة ب ــات للجرمي ــهن كمرتكب ــدم معاملت ــة ع األمهي

يـة وخـدمات اإلعـادة للـوطن أو إعـادة االنـدماج             وتوفري احلما 
وينبغي أن تبني الدولة أيضا اخلـدمات املقدمـة يف          . املناسبة هلن 

ويف اخلتــام، طلبــت احلــصول . أمــاكن اإليــواء لــضحايا االجتــار
على مزيد من املعلومات عن التزامات الدولة الطرف مبوجـب          

نـــع اتفاقيـــة رابطـــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمـــي بـــشأن م
 .ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال

قالت إن مـن الواضـح مـن التقريـر أن           : السيدة سيمز  - ٦٨
احلكومة الباكستانية ليست متفقة مع وجهات نظـر منظمـات          
غري حكومية خمتلفة أو مع املعلومات املستخلـصة مـن املـصادر            

ــشر يف باكــستان    ــشأن مــدى االجتــار بالب ــه  . األخــرى ب ــد أن بي
ن التقرير يذكر أيضا أن األشـخاص املتجـر هبـم يف        بالنظر إىل أ  
 بني السكان، مـن الواضـح أن هنـاك مـشكلة            نتفوخيباكستان  

لقلـق أن احلكومـة تبـدو أقـل         ل ثريومـن املـ   . حباجة إىل معاجلتـها   
ة لـ اهتماما مبـصري األجنبيـات املتجـر هبـن يف باكـستان منـها حبا              

 امـرأة   عـن أسـباب سـجن أي      أيضا  لت  أوس. املرأة الباكستانية 
مبوجب القوانني ذات الصلة باالجتار، علـى النحـو املـذكور يف     

فهؤالء النـساء ضـحايا، ولـسن جمرمـات؛ واجلنـاة هـم             . التقرير
وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف     . الذين ينبغي إيداعهم السجن   

ــها بــشأن البغــ     ــة، مبــا يف ذلــك تعــديل قوانين  اءإجــراءات عاجل
 .لة بصورة أكثر فعاليةواالجتار بالنساء، ملعاجلة املشك

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
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