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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤
 باكستان: التمييز ضد املرأة التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــــة املعنيـــــة بالقضاء على  

 والثــاين والثالــث لباكــستان نظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة األويل  - ١
)CEDAW/C/PAK/1-3 (  ٢٠٠٧مـــايو  / أيـــار ٢٢ املعقـــودتني يف  ٧٨٤ و ٧٨٣يف جلـــستيها 
ــر ( ــة    ). ٧٨٤ و CEDAW/C/SR.783انظـ ــئلة يف الوثيقـ ــضايا واألسـ ــة بالقـ ــة اللجنـ ــرد قائمـ وتـ

CEDAW/C/PAK/Q/3 وترد ردود باكستان يف الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  
يد اللجنة بالدولة الطرف النضمامها إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         تش - ٢

وتعرب عن تقديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع للتقـارير الدوريـة األويل                . ضد املرأة 
والثاين والثالث، الذي اتبعت فيه املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بإعداد التقارير وأشـارت فيـه         

 . التوصيات العامة للجنة، لكنها أعربت عن أسفها عن التأخر يف تقدميهإىل 
وتعــرب أيــضا للدولــة الطــرف عــن تقــديرها للــردود اخلطيــة الــيت قدمتــها علــى قائمــة    - ٣

القـــضايا واألســـئلة الـــيت أثارهـــا فريـــق اللجنـــة العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة، وللعـــرض الـــشفوي   
 . األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياواإليضاحات اإلضافية اليت جاءت ردا على

وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا برئاسـة وزيـرة شـؤون تنميـة املـرأة ضـم                      - ٤
وتعرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء         . ممثلني عن الوزارات األخرى املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية       

ى حالـة النـساء احلقيقيـة يف    الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة وألقـى مزيـدا مـن الـضوء علـ            
 . باكستان
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 اجلوانب اإلجيابية  
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإلصالحات القانونية اليت أجرهتا مـؤخرا بغـرض القـضاء               - ٥

التعـديل  : وترحب بـشكل خـاص مبـا يلـي      . على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني       
 مــن الدســتور مبوجــب األمــر اإلطــاري ٥٩ و ٥١  علــى املــادتني٢٠٠٢الــذي أدخلتــه يف عــام 

القانوين بغرض رفع مـستوى مـشاركة النـساء الـسياسية يف اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الـشيوخ؛                    
، الذي نـص    ١٩٥١ على قانون اجلنسية الباكستانية لعام       ٢٠٠٠والتعديل الذي أدخل يف عام      

وقـانون احليلولـة دون االجتـار      على منح اجلنسية ألطفـال الباكـستانيني املتـزوجني مـن أجانـب؛              
؛ وقـانون تعـديل القـانون اجلنـائي املعتمـد يف      ٢٠٠٢بالبشر ومكافحتـه الـذي اعتمدتـه يف عـام           

ــام  ــة النـــساء يف    ٢٠٠٤عـ ــانون محايـ ــاد قـ ــرائم الـــشرف؛ واعتمـ ــرتكيب جـ ــة مـ  لتيـــسري حماكمـ
 .، الذي يعدل بعض قوانني إقامة احلدود٢٠٠٦ عام
 خطـة العمـل الوطنيـة ويف        ١٩٩٨الطرف العتمادها يف عـام      وتثين اللجنة على الدولة      - ٦

 خطـة العمـل   ٢٠٠٥ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة ومتكينها، وإلطالقها يف عام     ٢٠٠٢عام  
 .املتعلقة بإصالح وضع املرأة

وترحــب اللجنــة بالترتيبــات املؤســسية الــيت وضــعتها الدولــة الطــرف دعمــا لتنفيــذ           - ٧
 بإعـــادة تنظـــيم وزارة شـــؤون تنميـــة املـــرأة، ويف ٢٠٠٤قيـــام يف عـــام االتفاقيـــة، مـــن بينـــها ال

 بتــشكيل اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بوضــع املــرأة وإنــشاء آليــة للتنــسيق بــني الــصعيد    ٢٠٠٠ عــام
 . االحتادي وصعيد احملافظات وصعيد املقاطعات

ما قيـام   وترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذت ملـساعدة النـساء ضـحايا العنـف، ال سـي                - ٨
داخـل مكتـب الـشرطة الوطنيـة،     “ خلية مكافحة اجلـرائم ضـد املـرأة   ”وزارة الداخلية بتشكيل   

وتشكيل فرع حلقوق اإلنسان يف إطار وزارة القانون والعدل وحقـوق اإلنـسان، أسـندت إليـه           
 . مهمة معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد مع اإلشارة بشكل خاص إىل النساء

“ مــصرف النــساء األول ”١٩٨٩لجنــة بالدولــة الطــرف لتأسيــسها يف عــام  وتــشيد ال - ٩
 .الرامي إىل متكني النساء اقتصاديا عرب تنفيذه برامج مينحهن مبوجبها قروضا صغرية

 بالدولة الطرف على العملية التشاورية الشفافة اليت أعـدت هبـا التقريـر،              وتشيد اللجنة  - ١٠
ضاء اجملتمـع املـدين، والـيت صـدقت عليهـا اللجنـة الدائمـة               وهي العملية اليت مشلت احلكومة وأع     
 .املعنية باملرأة والتابعة للجمعية الوطنية
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 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
بينما تشري اللجنة إىل أن من واجـب الدولـة الطـرف تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة          - ١١

اردة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة    بانتظام واستمرار، فإهنا تعترب أن الشواغل والتوصيات الو       
تقتضي من الدولة الطرف إيالءها اهتمامها،بوصفها مسألة ذات أولويـة، وذلـك مـن اآلن               

وبنــاء عليــه، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف  . وحــىت موعــد تقــدمي التقريــر الــدوري املقبــل 
وتــضمني التركيــز علــى هــذه اجملــاالت يف مــا تقــوم بــه مــن أنــشطة لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة 

كمـا  . تقريرها الدوري املقبل ما اختذته من إجراءات ومـا حققتـه مـن نتـائج يف هـذا اجملـال                   
هتيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملـان              

 .لكفالة تنفيذها بأكملها
نـضمامها إىل االتفاقيـة أن      وتعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء إعـالن الدولـة الطـرف بعـد ا                - ١٢

 .انضمامها هذا مرهون بأحكام دستور مجهورية باكستان اإلسالمية
ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن اإلعالن الذي أصدرته بعد انضمامها وإذ  - ١٣

إىل االتفاقية ال يعيقها البتة مـن تنفيـذ واجباهتـا املتمثلـة يف التقيـد تقيـدا تامـا جبميـع أحكـام            
 .أهنا حتث الدولة الطرف على سحب إعالهنا بشأن االتفاقية بدون أي تأخريفاقية، االتف
 تنـصان علـى املـساواة أمـام         ٢٧و  ) ٢(٢٥وإن اللجنة، إذ تالحظ أن مـاديت الدسـتور           - ١٤

القانون على مجيع املـستويات، مبـا يف ذلـك علـى أسـاس نـوع اجلـنس، تـشعر باالنزعـاج لعـدم                        
ف أو التــشريعات املناســبة األخــرى أيَّ تعريــف للتمييــز متــشيا مــع تــضمُّن دســتور الدولــة الطــر

) أ (٢ من االتفاقية وال أحكاما بشأن املساواة بني املرأة والرجل مبـا يتفـق واملـادة                 ١عليه املادة   
 .من االتفاقية

توصي اللجنة بتضمني الدسـتور أو التـشريعات املناسـبة األخـرى تعريفـا للتمييـز                و - ١٥
 مــن االتفاقيــة، يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر علــى   ١يا مــع املــادة متــشضــد املــرأة 

 .من االتفاقية) أ (٢السواء، وأحكاما تتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة متشيا مع املادة 
ج بعد متاما يف القوانني احملليـة للدولـة         م أن االتفاقية مل تد    عرب اللجنة عن قلقها إزاء    تو - ١٦

قـانون اجلنـسية    : ستمرار التمييز قانونا ضد املرأة يف عدد من القوانني، من بينـها            ا الطرف وإزاء 
الذي مينع املرأة الباكستانية من منح جنسيتها لزوجهـا إذا كـان أجنبيـا؛ وقـانون الـشهادة لعـام                    

، ال سيما ما يتصل منـها       ١٩٧٩ املتعلق بقيمة شهادة املرأة؛ وقوانني إقامة احلدود لعام          ١٩٨٤
 .“ الزناجبرائم”
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تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل إجـراء اسـتعراض ومراجعـة شـاملني ومنـتظمني                  و - ١٧
 وقـانون الـشهادة     ١٩٥١جلميع القوانني اليت متيز ضد املرأة، ال سيما قانون اجلنسية لعام            

بتحديــد أهــداف و، بــدون أي تــأخري، ١٩٧٩ وقــانون إقامــة احلــدود لعــام  ١٩٨٤لعــام 
ميُع أحكام االتفاقية والتوصيات العامة تحقيق االمتثال التام جلك ل، وذل لذلكحمددة زمنيا

 . املنظمات النسائيةمبا يشملللجنة، بالتشاور مع اجملتمع املدين، 
ومــع أن اللجنــة ترحــب بــإجراء الدولــة الطــرف بعــض اإلصــالحات القانونيــة للقــضاء  - ١٨

، فإهنــا تــشعر بــالقلق ألن التــدابري علــى التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بينــها وبــني الرجــل 
املتخذة، ومن بينـها آليـات االنتـصاف وإمكانيـة اللجـوء إليهـا، غـري كافيـة لكفالـة تنفيـذ هـذه                        

وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــدم اختــاذ الــدول الطــرف       . بــسرعة وفعاليــة اجلديــدة القــوانني 
ني ومــوظفي إنفــاذ القــانون اإلجــراءات امللموســة الكافيــة لــضمان إملــام القــضاة والقــضاة اجلــزئي

 .إملاما وافيا هبذه اإلصالحات القانونية
تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا القــادم معلومــات عــن     و - ١٩

اإلجراءات الـيت اختـذهتا لـضمان تنفيـذ القـوانني املعّدلـة وتقييمـا عـن أثـر هـذه القـوانني يف                        
 ضــع التطبيــق الفعلــي، علــى حنــو مــا تقتــضيه  وضــع مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل مو  

ــادة  ــة ) أ (٢امل ــة     . مــن االتفاقي ــرامج للتوعي ــذ ب ــة الطــرف بتنفي ــة الدول كمــا توصــي اللجن
سيما للقضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القانون، تتعلق باإلصالحات القانونية          والتدريب، ال 

وتوصـي  . ينـها وبـني والرجـل     الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة وحتقيـق املـساواة ب            
اللجنــة بــإجراء محــالت لتوعيــة النــساء بأحكــام االتفاقيــة والقــوانني ذات الــصلة هبــا لكــي   

 .يعرفن حقوقهن ويستفدن من آليات االنتصاف
ــة        - ٢٠ ــرأة واللجن ــة امل ــذهلا وزارة شــؤون تنمي ــيت تب ــاجلهود ال ــا ترحــب ب ــة، بينم وإن اللجن

 بـالقلق إزاء عـدم امـتالك األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض         الوطنية املعنية بوضع املـرأة، تـشعر      
باملرأة السلطة واملوارد البشرية واملالية الكافية لكي تضطلع مبهامها بشكل شـامل وتعمـل علـى          

وتـشعر أيـضا بـالقلق إزاء حمدوديـة قـدرة           . النهوض باملرأة وحتقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل           
 التنسيق والتعاون بشكل فعلي وعلـى الـصعيد االحتـادي وصـعيد             وزارة شؤون تنمية املرأة على    

احملافظات مع مجيع األجهزة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني، إىل جانـب التعـاون مـع املنظمـات                     
وتشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك إزاء عـدم وجـود آليـة فعالـة لرصـد مـدى تنفيـذ خطـة                        . النسائية

 صـــالح وضـــع املـــرأة اســـتنادا إىل معـــايري االتفاقيـــة العمـــل الوطنيـــة وخطـــة العمـــل املتعلقـــة بإ 
 .وأحكامها
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توصي اللجنة الدولةَ الطرف بتعزيز أجهزهتا الوطنية عرب تزويدها باملوارد البشرية           - ٢١
وينبغـي أن يـشمل ذلـك     . واملالية الكافية لتتمنكن من االضطالع مبهامها مبزيد من الفعالية        

لكافيــة لكــي تنــسق خمتلــف اآلليــات املعنيــة  بــشكل خــاص تزويــدها بالقــدرات والــسلطة ا 
بـــشؤون املـــرأة مـــن أجـــل املبـــادرة إىل تنفيـــذ االتفاقيـــة وتـــؤدي دور احلـــافز الســـتخدام    
استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين وتنسيقه يف مجيع القطاعات احلكومية وعلـى مـستوياهتا          

ــز التعــاون مــع اجملتمــع املــدين    ــة، ولتعزي ــة باختــ  . كاف ــدريب  كمــا توصــي اللجن ــدابري لت اذ ت
املــسؤولني يف القطــاع العــام علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد املنــاطق والــصعيد احمللــي وبنــاء  

وتوصي اللجنة كذلك بترسـيخ مبـدأ املـساءلة بـني الـصعيد             . قدراهتم يف جمال مسائل املرأة    
قـا  تطبيوأحكامهـا   االحتادي وصعيد احملافظات وصعيد املقاطعات، لتطبيـق معـايري االتفاقيـة            

دائما لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل املتعلقة بإصالح وضع املرأة عن طريـق             
 . القائمةآلية التنسيق

تشري اللجنة مع القلق إىل أن العنف ضد النساء والفتيات ال يزال قائما، مبـا يف ذلـك                  و - ٢٢
ة عـن القلـق بوجـه       وُتعـرب اللجنـ   . العنف املرتيل واالغتصاب واجلـرائم املرتكبـة باسـم الـشرف          

ــرروا      ــها أن يقـ ــز لـــضحية العنـــف أو لورثتـ ــة، الـــذي جييـ ــانون القـــصاص والديـ خـــاص إزاء قـ
أو العفو عنه، ممـا يـسمح   ) الدية(أو مطالبته بدفع تعويض    ) القصاص(االقتصاص من املتهم     إما

، خاصـة مـن يرتكبـون جـرائم بـدعوى الـدفاع             ملرتكيب العنف ضد املرأة باإلفالت من العقـاب       
 وتالحظ اللجنة مع القلق عدم تـضمن التقريـر بيانـات عـن مجيـع أشـكال التمييـز               .الشرفعن  

 .ضد املرأة
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام ذي أولوية العتمـاد هنـج يرمـي إىل          - ٢٣

 ١٩معاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، آخـذةً يف احلـسبان التوصـية العامـة         
  كفالـة عـدم انطبـاق      وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل       . لقة بالعنف ضد املرأة   للجنة واملتع 

 يف قـضايا العنـف ضـد املـرأة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة          قانون القصاص والدية  
زيل، وذلـك   ـ واعتمـاد مـشروع القـانون املتعلـق بـالعنف املنـ            بدعوى الـدفاع عـن الـشرف،      

ة حـصول النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف علـى             ضمن إطار زمين واضح، لضمان إمكانيـ      
. احلماية واالنتصاف الفعال، ومالحقة مرتكيب مثل هذه األفعـال ومعاقبتـهم بـشكل فعلـي              

كما توصي اللجنة بأن توفر للمسؤولني يف القطـاع العـام، وخباصـة ملـوظفي إنفـاذ القـانون                   
اجهـة حـاالت العنـف      واجلهاز القضائي ومقدمي اخلدمات الصحية، تدريباً علـى كيفيـة مو          

ضد املرأة ُتراعى فيه اخلصائص اليت متيز املرأة، لتضمن توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد   
وتـدعو اللجنـة أيـضاً الدولـة الطـرف          . املرأة فيتمكنوا من الرد عليها على النحـو املناسـب         
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تضمني تقريرها القادم بيانات عن مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة تفـصل حبـسب املنـاطق                    
 .الريفية واحلضرية

جمــالس (وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء أن املنتــديات غــري الرمسيــة لتــسوية النـــزاعات    - ٢٤
ال تزال تعمل وتتخذ قرارات تـدعو إىل ارتكـاب العنـف ضـد املـرأة، علـى الـرغم مـن          ) اجلريغا

 .صدور حكم من حمكمة عليا يطلب إلغاء هذه اجملالس
 على القيام، بدون تأخري، بتنفيذ حكم احملكمة العليـا          وحتث اللجنة الدولة الطرف    - ٢٥

وكفالـة مـساءلة    ) جمـالس اجلريغـا   (القاضي بإلغاء املنتديات غري الرمسية لتـسوية النــزاعات          
 .أعضاء تلك املنتديات الذين شاركوا يف قرارات تشكل عنفا ضد املرأة

ف ضـد املـرأة ضـمن إطـار     وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم املساءلة عن جـرائم العنـ          - ٢٦
 .نظام العدالة اجلنائية

توصي اللجنـة الدولـة الطـرف باختـاذ التـدابري الالزمـة لوضـع حـد لإلفـالت مـن                     و - ٢٧
وإضـافة  . العقاب ألفعال العنف ضد املرأة من خالل ضـمان مالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم            

 يفون بواجبـاهتم    إىل ذلك، تدعو الدولة الطرف إىل فرض عقوبات على موظفيها الذين ال           
 .يف حاالت جرائم العنف املرتكبة ضد املرأة

وتبــدي اللجنــة قلقــا شــديدا إزاء مــا يــسود مــن مواقــف أبويــة وقوالــب منطيــة تقليديــة   - ٢٨
وثقافية متأصلة بشأن أدوار النساء والرجال ومـسؤولياهتم يف األسـرة ومكـان العمـل واجملتمـع،       

ن متتع النساء حبقوق اإلنـسان وتعـوق التنفيـذ التـام            وهذه أمور ُتشكل عقبات خطرية حتول دو      
كما يساور اللجنة القلق ألن انتشار اجتاهـات األصـولية والترهيـب والعنـف              . ألحكام االتفاقية 

اليت حترض عليها اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول، ال سـيما مـن خـالل وسـائط اإلعـالم غـري                          
 .نساء حبقوق اإلنساناملشروعة، تقوض بشكل خطري وباسم الدين متتع ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا لوضـع بـرامج شـاملة للتوعيـة                و - ٢٩
وتنفيذها إلشاعة فهـم أفـضل ملـسألة املـساواة بـني النـساء والرجـال علـى مجيـع مـستويات                      

وينبغــي هلــذه اجلهــود أن هتــدف إىل تغــيري املواقــف النمطيــة  . اجملتمــع واحلــث علــى دعمهــا
 التقليدية بـشأن مـسؤوليات املـرأة والرجـل ودوريهمـا يف األسـرة واجملتمـع، وفقـا                   واملعايري

ــا ــادة   مل ــضيهما امل ــادة ) و (٢تقت ــاعي    ) أ (٥وامل ــدعم االجتم ــز ال ــة، وإىل تعزي ــن االتفاقي م
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل اختاذ إجراءات فورية         . للمساواة بني املرأة والرجل   

ت الفاعلـة مـن غـري الـدول الـيت تقـوض متتـع النـساء والفتيـات حبقـوق                     ملواجهة تأثري اجلها  
 .اإلنسان، من خالل سوء تفسريها لإلسالم وجلوئها إىل الترهيب والعنف
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وال تزال اللجنة قلقة ألن باكستان هي بلد من بلدان املنـشأ والعبـور واملقـصد للنـساء                   - ٣٠
ويــساورها القلــق كــذلك ألن قــانون منــع االجتــار بالبــشر ومكافحتــه    . والفتيــات املتــاجر هبــن 

، ال يتناول على النحو املناسب احتياجـات النـساء والفتيـات ضـحايا االجتـار، وال                 ٢٠٠٢ لعام
 .حيميهن من املالحقة القضائية بسبب هجرهتن بشكل غري قانوين

 بالبــشر ومكافحتــه تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تعــديل قــانون منــع االجتــار و - ٣١
وتشجع . ، حبيث تكفل محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ضحايا االجتار         ٢٠٠٢ لعام

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              علـى  تصديقالاللجنة الدولة الطرف على     
ــة وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء      العــابرة للحــدود الوطني

وحتث الدولـة الطـرف علـى مجـع بيانـات عـن االجتـار وحتليلـها،                 . ال، واملعاقبة عليه  واألطف
كمـا توصـي الدولـة الطـرف        . وعلى زيـادة جهودهـا ملالحقـة املتـاجرين بالبـشر ومعاقبتـهم            

ـــباختــ ــاجهن يف     ـاذ التداب ــات ضــحايا االجتــار وإدم ــساء والفتي ــل الن ــة إلعــادة تأهي ري الالزم
 .اجملتمع
ــدر ال - ٣٢ ــة ختــصيص  وإذ تق ــة و   ٦٠لجن ــة الوطني ــداً يف اجلمعي ــس  ١٧ مقع ــداً يف جمل  مقع

 يف املائـة مـن مقاعـد اهليئـات احملليـة للنـساء، فإهنـا ُتعـرب عـن القلـق حيـال                        ٣٣الشيوخ ونسبة   
وتالحظ اللجنة مع القلق اخلاص اخنفـاض عـدد         . استمرار اخنفاض متثيلهن يف الدوائر احلكومية     

 .وغياهبن كلياً يف احملكمة العلياالقاضيات يف احملاكم العليا 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري مـستدامة، تـشمل تـدابري خاصـة                 و - ٣٣

 للجنـة لإلسـراع يف      ٢٥ مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة          ٤ من املادة    ١مؤقتة وفقاً للفقرة    
جمـاالت احليـاة العامـة    زيادة متثيل املرأة يف اهليئـات الـيت ُينتخـب وُيعـيَّن أعـضاؤها يف مجيـع            

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم، يف تقريرها الدوري القادم، بيانات . والسياسية
مقارنة عن عـدد النـساء ورتبـهن يف كـل مـن الـدوائر احلكوميـة واجلهـاز القـضائي، قياسـا                       

ذا بالرجال، وذلك على الصعيد االحتادي وصعيد املناطق وعـن االجتاهـات الـيت اختـذها هـ                
إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات عــن مــدى  أيــضا وتطلــب . األمــر علــى مــر الــزمن

إمكانيــة ممارســة النــساء دون قيــود قانونيــة وفعليــة، حقهــن يف املــشاركة يف مجيــع جمــاالت    
وتدعو الدولة الطرف إىل توفري معلومات عن أثـر التـدابري املتخـذة             . اة العامة يف البلد   ـاحلي

 .رأة يف احلياة العامة والسياسية، وال سيما على مستويات صنع القرارلزيادة مشاركة امل
وإذ تـشري   . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص يف تسجيل املواليـد وحـاالت الـزواج              - ٣٤

 يف املائـة مـن النـساء     ٥٠اللجنة إىل جهود الدولة الطرف ملعاجلة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز            
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 ال تـزال قلقـة ألن نـسبة مرتفعـة مـن النـساء قـد ُيحـرمن مـن ممارسـة                       لبطاقة هوية وطنيـة، فإهنـا     
 .حقهن يف التصويت ويف االستفادة من خطط املساعدة احلكومية

حتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز جهودهـا لـضمان تـسجيل مجيـع املواليـد                  و - ٣٥
لطـرف إىل   وتـدعو الدولـة ا    . وحاالت الزواج وحيازة مجيـع النـساء لبطاقـات هويـة وطنيـة            

تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن النسبة املئوية للنساء احلـائزات علـى بطاقـة         
 .هوية وطنية، مقارنة بالرجال

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل األمية يف أوساط النساء، واخنفاض معـدل               - ٣٦
ــوقفهن عــن الدرا     ــدارس، وارتفــاع معــدل ت ــات يف امل ــاطق  التحــاق الفتي ســة، وال ســيما يف املن

ويــساور اللجنــة كــذلك القلــق بــسبب اســتمرار التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس يف    . الريفيــة
وتعرب اللجنة عن القلـق أيـضا       . امليادين التعليمية وما له من عواقب على الفرص املهنية للمرأة         
 .إزاء استمرار القوالب النمطية يف املناهج والكتب املدرسية

عو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل إيــالء أولويــة قــصوى خلفــض معــدل األميــة يف  تــدو - ٣٧
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز         . أوساط النساء، وال سيما نساء املناطق الريفية      

 من االتفاقية والتوعية بأمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وكأساس ١٠تقيدها باملادة   
طرف على اختاذ اخلطوات الالزمة إلزالة املواقـف التقليديـة          وحتث الدولة ال  . لتمكني املرأة 

اليت تشكل عقبات حتـول دون تعلّـم الفتيـات والنـساء وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ                      
التدابري الالزمة لضمان املساواة للفتيات والنساء يف احلصول على التعليم جبميع مراحلـه،            

ث النــساء علــى تنويــع خيــاراهتن  كمــا توصــيها حبــ . وعــدم تــسرب الفتيــات مــن املــدارس 
وتطلب إىل الدولة الطرف مراجعة املنـاهج التعليميـة والكتـب املدرسـية     . التعليمية واملهنية 

لتشطب منها القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس، ولتدريب املدرسني من أجل توعيتهم            
 .مبسائل املرأة

 من متييز يف جمال فـرص العمـل الرمسيـة،       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تواجهه املرأة        - ٣٨
كمــا يــدل عليــه ارتفــاع نــسب البطالــة يف أوســاطهن مقارنــة بالرجــال وتفــاوت األجــور بــني    

كما يساورها القلق إزاء حالة النساء العامالت يف القطـاع          . اجلنسني، والتمييز يف مكان العمل    
 .باحلماية مبوجب قوانني العملغري الرمسي، ال سيما العامالت يف البيوت الاليت ال يتمتعن 

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى كفالـة تكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال يف           و - ٣٩
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقـدم يف  .  من االتفاقية١١سوق العمل، وفقا للمادة   

 الرمسـي   تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة املرأة يف جمال فرص العمل يف القطـاعني             
وغري الرمسي، وعن التدابري املتخذة، مبا فيها التشريعات والـربامج وآليـات الرصـد وسـبل          
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وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف     . االنتصاف، وأثرها يف تكافؤ فرص النساء مع الرجال       
 .زلـالعمل يف املناملتعلقة ب ١٧٧ منظمة العمل الدولية رقم تفاقيةاإىل التصديق على 

ساور اللجنة القلق إزاء قلـة اسـتفادة املـرأة، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة، مـن الرعايـة                     وي - ٤٠
ــدل         ــني مع ــة ب ــصلة القائم ــة، وإزاء ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــصحية، وال ســيما خــدمات ال ال

ومبا أن عمليـات اإلجهـاض الـسرية تـشكل سـببا            . اإلجهاض وقلة استخدام وسائل منع احلمل     
، يـساور اللجنـة قلـق عميـق العتبـار اإلجهـاض جرميـة ُيعاقـب عليهـا                   رئيسيا لوفيـات األمهـات    

القانون الباكـستاين، ممـا قـد يـدفع النـساء إىل اللجـوء إىل عمليـات إجهـاض غـري مأمونـة وغـري                   
 .قانونية تستتبع خطرا على حياهتن وصحتهن

رعايـة  تدعو اللجنة الدولة إىل اختـاذ تـدابري عمليـة لتحـسني اسـتفادة املـرأة مـن ال             و - ٤١
 مــن االتفاقيــة ١٢الـصحية، وخاصــة اخلـدمات الــصحية اجلنــسية واإلجنابيـة، وفقــا للمـادة     

وتطلـب مـن الدولـة الطـرف اختـاذ          .  للجنة واملتعلقـة بـاملرأة والـصحة       ٢٤والتوصية العامة   
تدابري هتدف إىل احليلولة دون وقوع حاالت احلمل غري املرغوب فيه، ال سيما عـرب إتاحـة     

من وسائل منع احلمل ووسائل تنظيم األسـرة، علـى نطـاق أوسـع، وبكلفـة      جمموعة شاملة  
ودون أية قيـود، وعـرب زيـادة املعرفـة والـوعي مبـسائل تنظـيم األسـرة بـني أوسـاط                      . مقبولة

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ختفـيض معـدالت وفيـات األمهـات              . النساء والرجال 
وتـدعو كـذلك    . عاجلة أسـباب هـذه الوفيـات      يف فتريت احلمل والوضع، من خالل تبيان وم       

الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة عدم جلوء النـساء إىل إجـراءات طبيـة غـري                  
. مأمونــة، مثــل اإلجهــاض غــري القــانوين، بــسبب نقــص اخلــدمات املناســبة لتحديــد النــسل  

صد إلغاء األحكام اليت    وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة القوانني املتعلقة باخلصوبة ق        
تفرض عقوبات على النساء الاليت خيضعن لعمليات إجهاض، ومتكينهن من االستفادة مـن          
خــدمات جيــدة النوعيــة ملعاجلــة التعقيــدات النامجــة عــن عمليــات اإلجهــاض غــري املأمونــة    

 ٢٤وختفيض معدالت وفيات األمهات يف فتريت احلمـل والوضـع، عمـال بالتوصـية العامـة                 
وإن اللجنــة، إذ تالحــظ . ملتعلقــة بــاملرأة والــصحة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني للجنــة ا

التحسن يف مؤشرات صحة املرأة يف املناطق اليت ُينفذ فيهـا برنـامج العـامالت الـصحيات،                 
توصي باختاذ اخلطوات املناسبة لتوسـيع نطـاق هـذا الربنـامج ليـشمل أشـد املنـاطق الريفيـة                    

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية     . يهوغريها من املناطق حاجةً إل    
من الوكـاالت املتخصـصة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة                       
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية، بغية تنفيذ تدابري لتعزيـز             

 .حصول املرأة على الرعاية الصحية
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ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء حالة النساء يف املنـاطق الريفيـة، الـاليت كـثريا                 - ٤٢
مــا ال يــستفدن مــن خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم واملــاء النقــي واملرافــق الــصحية، ومــن    

وتأسـف اللجنـة لعـدم وجـود        . وسائل وفرص البقـاء االقتـصادي، مبـا فيهـا االنتفـاع باألراضـي             
 .عوَّقات وما اتُّخذ من تدابري ملعاجلة وضعهنمعلومات عن امل

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النــساء          و - ٤٣
الريفيــات، مبــا يكفــل متكينــهن حبيــث يــصبحن قــادرات علــى املــشاركة يف عمليــات صــنع  

ق الـصحية  القرار واالسـتفادة مـن خـدمات الرعايـة الـصحية والتعلـيم واملـاء النقـي واملرافـ          
وتطلـب اللجنـة    . ومن وسائل وفرص البقاء االقتـصادي، مبـا يف ذلـك االنتفـاع باألراضـي              

كذلك من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة املعوَّقـات               
 .والتدابري املتخذة ملعاجلة وضعهن

الــزواج اإلســالمي وتعــرب اللجنــة عــن القلــق مــن كــون املــرأة، مبوجــب قــانون فــسخ   - ٤٤
وتالحـظ مـع القلـق أيـضا أن     . ، ال تتمتع بنفس حقوق الرجـل عنـد فـسخ الـزواج          ١٩٣٩ لعام

 للفتيـان    عامـا  ١٨ يـنص علـى أن العمـر األدىن للـزواج هـو              ١٩٢٩قانون منع زواج األطفال لعام      
 .ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الزواج القسري واملبكر.  عاما للفتيات١٦ و

قـــانون فـــسخ الـــزواج اإلســـالمي  تعـــديل حتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى  و - ٤٥
لغاء مجيع األحكام الـيت تنطـوي علـى متييـز، مبـا فيهـا مـا يتعلـق برفـع احلـد                       إل ١٩٣٩ لعام

 مـن اتفاقيـة   ١ عاما لكي يتماشى مـع املـادة     ١٨األدىن للسن القانوين للزواج للفتيات إىل       
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         ١٦دة   من املا  ٢حقوق الطفل، والفقرة    

وتطلــب .  املتعلقــة باملــساواة يف الــزواج والعالقــات األســرية٢١املــرأة، وتوصــيتها العامــة 
 .كذلك تنفيذ التدابري الالزمة للقضاء على الزواج القسري

 لعـدم تـضّمن     وبينما تالحظ اللجنة خمتلف الربامج املنفذة لتعزيز حقوق املرأة، تأسـف           - ٤٦
 .التقرير معلومات عن أثر هذه الربامج

تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تـضمني تقريرهـا القـادم معلومـات مفـصلة عـن               و - ٤٧
 .حجم ونطاق مجيع الربامج املنفذة لتعزيز حقوق املرأة، وعلى األخص عن أثرها

ــى الربوتوكــول االخت      و - ٤٨ ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــاري ت ي
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملوافقة، يف أقرب وقت ممكن علـى               

 . من االتفاقية، املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اسـتخدام إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني بـصورة                 و - ٤٩

اجبـات مبقتـضى االتفاقيـة، إذ أهنمـا ُيعـززان أحكـام االتفاقيـة،               تامة يف تنفيذ ما عليها من و      
 .وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه املسألة يف تقريرها الدوري القادم
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ــة أمــر ضــروري لتحقيــق     و - ٥٠ ــام والفعــال لالتفاقي ــة أيــضا أن التنفيــذ الت تؤكــد اللجن
نظــور اجلنــساين وإبــراز أحكــام االتفاقيــة وتــدعو إىل مراعــاة امل. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

بشكل صريح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق هذه األهداف، وتطلب إىل الدولة الطرف 
 .إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري القادم

 تالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية              و - ٥١
. ع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب احليـاة             يعـزز متتـ    )١(السبعة

وبالتايل، تـشجع اللجنـة حكومـة باكـستان علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات الـيت                      
تنضم إليها كطرف بعُد، وهي العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والعهـد                 مل

واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب  . جتماعيــة والثقافيــةالــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واال 
واالتفاقيـة الدوليـة    . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة           

 .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف باكستان ليـصبح   و - ٥٢
امة الناس يف باكستان، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمات ع

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة من اخلطوات اليت اُتخذت لـضمان املـساواة            
ــالزم اختاذهــا يف هــذا       ــرأة ومــن اخلطــوات اإلضــافية ال ــة بــني الرجــل وامل ــة والفعلي القانوني

ــصدد ــى نطــاق واســع،      وتطلــب الل. ال ــشر باســتمرار وعل ــة الطــرف أن تن ــة إىل الدول جن
سيما يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، االتفاقيـة وبروتوكوهلـا            وال

االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني وكـذا نتـائج الـدورة            
املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”عنونــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة امل

 .“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربـت   و - ٥٣

عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري القــادم املقــدم مبوجــب          
 .٢٠٠٩أبريل /التفاقية املقرر تقدميه يف نيسان من ا١٨ املادة

 

__________ 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية، واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                       )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــز  ــية         أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي  ضــد امل

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 .وأفراد أسرهم


