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  مقدمة    
وجيري بـذل   . لنهوض هبا ومتكينها  توجد لدى حكومة باكستان خطة حمددة للمرأة، ول         -١

اجلهود، يف إطار استراتيجية ذات حماور أربعة، للحد من انتشار الفقر بني النساء وتعزيز املـساواة                
  .بني اجلنسني وكبح مجاح العنف ضد املرأة وسن التشريعات الالزمة لتمكني املرأة الباكستانية

جيايب يف حياة املـرأة يف حـدود        يف إحداث تغيري إ   اً  ومل تأل حكومة باكستان جهد      -٢
املوارد املتاحة، وتريد احلكومة هلا أن حتقق إمكانياهتا الكاملة كمواطنة يف البلد علـى قـدم                

يف اجملتمـع الـدويل،     اً  نـشط اً  وقد اضطلعت باكستان، بصفتها عضو    . املساواة مع الرجل  
طنية املعنيـة بوضـع     فجرى تفعيل اللجنة الو   . مببادرات عملية للتعجيل بتحسني وضع املرأة     

. وُعيِّنت هلا رئيسة جديدة، تعمل صحفية ومن الناشطات يف جمـال حقـوق املـرأة              . املرأة
وسيمكن للجنة اآلن أن تقدم مسامهات قيمة لواضعي السياسات وصانعي القرارات من أجل            

  .حتقيق األهداف املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع
ض باملرأة ومتكينها واللتزام احلكومة بـذلك، يـشغل رئـيس      ومراعاةً ألمهية النهو    -٣

وقد ُعيِّنت متخصـصة    . املرأةشؤون تنمية   الوزراء نفسه منصب الوزير املسؤول عن وزارة        
.  خاصة لرئيس الوزراء لشؤون القطاع االجتمـاعي       بارزة من القطاع االجتماعي مساعدةً    

  .ال اليومية لوزارة شؤون تنمية املرأةوهي تقدم املساعدة لرئيس الوزراء يف قيامه باألعم

  )االتفاقية(تقدمي التقارير املتعلقة باتفاقية مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة     
 /يشمل التقرير الدوري الرابع جلمهورية باكستان اإلسالمية الفترة مـن كـانون الثـاين               -٤

 والثاين والثالث   مع للتقارير األوَّيل  ، وذلك ألن التقرير اجلا    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠ إىل   ٢٠٠٥ يناير
)CEDAW/C/PAK/1-3 ( ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣٠ إىل ١٩٩٧مشل الفترة من عام.  
. للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن تقدمي التقارير، يتألف هذا التقرير من فرعني         اً  ووفق  -٥

. ٢٠٠٧خالل مداوالهتا يف عام     يتناول الفرع األول الشواغل اليت أثارهتا جلنة خرباء االتفاقية          
التمييز للقضاء على   كما يشمل، حيثما يتاح ذلك، تأثري القوانني اليت جرى تنقيحها أو سنها             

  .٢٠٠٥ضد املرأة منذ عام 
ويقدم الفرع الثاين االستجابات اخلاصة بكل مادة من االتفاقية، والتحديثات الـيت              -٦

 حتسني الوضع القانوين واالجتماعي االقتصادي      أدخلت على التشريعات والربامج الرامية إىل     
 كما يشمل الفرع الثاين معلومات عن املبادرات اجلديدة املضطلع هبا منـذ تقـدمي             . للمرأة

اً وترد يف الفرع الثـاين أيـض      . ٢٠٠٥ والثاين والثالث يف عام      التقرير اجلامع للتقارير األّويل   
ويأخذ التقرير بعـني    . ٢٠٠٥ أثناء زلزال عام     معلومات عن االستجابة حلالة املرأة والفتاة يف      

  .االعتبار كذلك التوصيات العامة للجنة اخلرباء التابعة لألمم املتحدة
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  أوقات عصيبة    
كانت الفترة اليت يشملها هذا التقرير من أشد الفترات صعوبة بالنسبة لباكستان يف               -٧

وقـد  . ادية وتنفيذ اإلصـالحات   األعوام األخرية، من حيث زخم التنمية االجتماعية االقتص       
  .نشأت التحديات من اجتاهات كثرية، على النحو املبيَّن أدناه

  الكوارث الطبيعية    
 ٧,٦ وبلغت شدته    ٢٠٠٥أكتوبر  /أودى الزلزال املدمر الذي وقع يف تشرين األول         -٨

 ٣ شخص وشـّرد قرابـة       ١٠٠ ٠٠٠    ب شخص، وأحلق اإلصابة     ٨٠ ٠٠٠حبياة ما يقرب    
، ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  .) ترد تفاصيل استجابة احلكومة يف الفرع الثاين      . (ماليني

 شخص وأدى إلزهاق أرواح     ١٠٠ ٠٠٠أصاب زلزال كبري بالوخستان، فأثر على أكثر من         
  . شخص٢٠ ٠٠٠املئات وتشريد ما يزيد على 

 ما يزيد على   أثرت األمطار الغزيرة النامجة عن اإلعصار ْمييِن         ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز   -٩
وشّرد هذا اإلعـصار    . مبقاطعيت السند وبالوخستان  اً   إقليم ١٨ مليون شخص يف     ٢,٥ على

  . شديداًمئات اآلالف من األشخاص وأضّر حبياة الريفيني الفقراء وأرزاقهم إضراراً
 احلدود  تسببت األمطار اجلارفة يف سيول هائلة يف مقاطعة٢٠٠٨أغسطس /ويف آب  -١٠

 أسـرة  ٢٥ ٠٠٠ة، األمر الذي أسفر عن مصرع املئات من األشخاص وترك           الغربي الشمالية
  .كما جرفت السيول يف طريقها آالف املنازل يف مقاطعة البنجاب. بدون مأوى

  التحديات االقتصادية    
أخذت مستويات الفقر يف االرتفاع، بعد أن كانت قد بدأت تطرأ عليها فترات مـن                 -١١

 ٢٠٠٨الزيادة يف أسعار النفط يف عام       ‘ ١‘، وذلك بسبب    ٢٠٠٧االخنفاض امللحوظ حىت عام     
واخنفضت قيمة الروبية يف مقابل عمـالت االقتـصادات         . األزمة املالية العاملية املستمرة   ‘ ٢‘و

، "التضخم غري املسبوق يف أسعار األغذية"وأدت معدالت التضخم العالية، مبا فيها . اًاملتقدمة منو
ووجدت إحدى الدراسات أن سبعة ماليـني أسـرة معيـشية           . )١(إىل تقلص القدرة الشرائية   

 يف املائـة يف     ٢٣ من(وأنه قد طرأت زيادة      )٢(تواجه انعدام األمن الغذائي   ) مليون نسمة  ٤٥(
الذين يعانون بشدة ‘على عدد السكان ) ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٨ إىل ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة 

ربعون يف املائة من األسر املعيشية بعدم حدوث تغيري وأفادت مخس وأ. ‘من انعدام األمن الغذائي
  .يف الدخل من الوجهة العمليةاً ، األمر الذي يعين اخنفاض٢٠٠٨يف دخلها يف عام 

وقد خلفت هذه األزمات املالية ماليني األشخاص، وال سيما من النساء الالئي تعلن              -١٢
هـم  اً  وأشد الناس فقر  . دة البطالة أسرهن، معرضني بدرجة متزايدة خلطر الفقر املزمن، وزيا       

أقلهم قدرة على تكاليف الرعاية الصحية وعلى حتمل التكلفة االقتصادية إلحلـاق أطفـاهلم              
  .باملدرسة أو التكاليف اليت تنطوي عليها إتاحة هذه الفرصة هلم

__________ 

 ).Economic Survey 2008–09, xix  (xix ، الصفحة٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسة احلالة االقتصادية  )١(
 ).Economic Survey 2008–09, xix  (xix، الصفحة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ االقتصادية دراسة احلالة )٢(
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وتوجِد املصاعب االقتصادية حتديات كبرية للحكومة كما تلقي بعبء إضايف علـى              -١٣
 يف املائة من الناتج احمللي      ٥,٨٦بأن تنفق   اً  وقد قطعت احلكومة على نفسها التزام     . دولةمالية ال 

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلمجايل على النفقات املرتبطة بالقطاع االجتماعي واملرتبطة بالفقر يف الفترة 
  ١اجلدول 

  )باليني الروبيات(النفقات املرتبطة بالقطاع االجتماعي واملرتبطة بالفقر 

 القطاعات
 /٢٠٠٤الفعلية يف 
٢٠٠٥ 

 /٢٠٠٧الفعلية يف 
٢٠٠٧ 

 /٢٠٠٨املتوقعة يف 
٢٠٠٩ 

  ٢٤٣,٦  ٢٥٧,١  ١٥٢,٩ التنمية البشرية
  ١٩٥,٦  ١٨٢,٦  ١١٦,٩ التعليم
  ٤٣,٩  ٦١,١  ٣١,٤ الصحة

  ٤,١  ١٣,٣  ٤,٦ التخطيط السكاين
  ١١٧,٦  ١١٢,٧  ٥٩,٧ التنمية الريفية

  ٢٣١,١  ٥٤,٩  ٥,٤  بأنواعهالدعم
  ٣٧,٠  ١٨,٩  ٢,٠ جتماعي والرعاية االجتماعيةالضمان اال

  ١٥,٣  ٤,٤  ٢,٧ برنامج دعم املواد الغذائية
  ٢,٦  ١,٤  ٠,٠٨ ١ - برنامج األشغال الشعبية

  ٣,٢  ٧,٧  ٠,٩  والكوارث الطبيعيةالنكبات
  ١,٣  ٠,٦  ٠,٣ ن منخفض التكلفة اسكاإل

  ٥٢,٥  ١٠,٢  ٥٠,٥ احلوكمة
  ٤٦,٦  ٢,٤  ٤٧,٤ القانون والنظام

  ٥,٩  ٧,٨  ٣,١ قامة العدلإ
  ٥,٨٦  ٥,٤٦  ٤,٨١ كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

  .)Economic Survey 2008–09, p. 200( ٢٠٠ ، الصفحة٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسة احلالة االقتصادية :املصدر

  التحديات اإلنسانية    
هلم بسبب  مسألة تشرد األشخاص الذين اضطروا إىل ترك مناز       اً  تعاجل باكستان حالي    -١٤

 احلدود االحتادية وعدة أقاليم يف مقاطعة     لإلدارة اخلاضعة القبلية األنشطة اإلرهابّية يف املناطق   
ويقيم السكان املشردون يف الوقت احلايل إما يف املخيمات الـيت أقامتـها             . الغربية الشمالية

ـ  )  يف املائة من اجملمـوع     ٢٠-١٠يقدر عددهم بنسبة تتراوح بني      (احلكومة   ع أسـر   أو م
  .مستضيفة ويف مساكن مستأجرة

إىل نفقات هائلة مرتبطة، يف مجلة أمور، بتوفري        اً  وقد أدت هذه احلالة اإلنسانية أيض       -١٥
  .الرعاية الضرورية لألشخاص املشردين والتركيز على األمن الوطين

وبالرغم من هذه الصعوبات، فإنه يوجد لدى احلكومة احلالية خطة واضحة للنـهوض               -١٦
وجيري بذل اجلهود لتعزيز املساواة بني اجلنسني، والقضاء على         . ملرأة ومتكينها والتزام منها بذلك    با

  .وتوسيع نطاق الفرص االقتصادية أمام املرأة، العنف ضد املرأة، وسن التشريعات لتمكني املرأة
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  استحداث قوانني جديدة لتمكني املرأة    
زمة ليس لكفالـة حتريـر املـرأة مـن          تتخذ حكومة باكستان مجيع اخلطوات الال       -١٧

بالفعل، واسُتحِدث هلذا السبب عدد من      اً  االستغالل جبميع أشكاله فحسب بل لتمكينها أيض      
ومـن  . أو حقوق املـرأة   /القوانني ومت سنها للتصدي جلوانب معينة من التمييز ضد املرأة و          

 تعديل لقانون العقوبـات     وهذا (٢٠٠٩اإلجنازات الكبرية قانون تعديل القانون اجلنائي لعام        
 أضيف مبوجبه تعريف واضح للتحرش اجلنسي وعقوبـة         ٥٠٩ يف املادة    ١٨٦٠الباكستاين  

، وقانون احلماية   )أو غرامة تصل إىل مخسمائة ألف روبية      / سنوات و  ٣تصل إىل احلبس ملدة     
امة يقتضي هذا القانون من مجيع املنظمات الع      ) (٢٠٠٩(من التحرش باملرأة يف مكان العمل       

الطعون هبدف هتيئة   /واخلاصة أن تعتمد مدونة داخلية لقواعد السلوك وآلية لتقدمي الشكاوى         
وقانون منع العنـف املـرتيل   ) بيئة عمل مأمونة وخالية من الترهيب واإلساءة جلميع العاملني       

ومن خالل هذا القانون أصبح من املعترف به عدم قانونية العنف            (٢٠٠٩واحلماية منه لعام    
  ).رتيل وعدم مشروعيتهامل

  البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس    
ميثل مجع البيانات الدقيقة املصنفة حسب نوع اجلنس إحدى املـشاكل يف معظـم                -١٨

من حكومة باكستان ألمهية هذه البيانات اً وإدراك. البلدان وليست باكستان استثناء من ذلك
تدابري لكفالة جتميـع البيانـات مـصنفةً        من ال اً  وما تنطوي عليه من آثار، فقد اختذت عدد       

ومن هذه التدابري عمليات التوعية وبناء القدرات لدى املكتب االحتـادي           . وإتاحتها للكافة 
 آسـيا  جنوب لإلحصاء وتعداد السكان واملواءمة بينه وبني قاعدة البيانات اجلنسانية لرابطة         

وأنـشئت  . اً تعمل بشكل كامل قريب    وهذه املبادرة قيد اإلعداد وحيتمل أن     . اإلقليمي للتعاون
) وهو جزء من وزارة الداخلية االحتادية     (خلية اجلرائم اجلنسانية داخل املكتب الوطين للشرطة        

وتتوىل اخللية مجع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة وتصنيف هذه          . ٢٠٠٦أبريل  /يف نيسان 
غتصاب واالختطاف واخلطـف    البيانات وحتليلها، وخباصة حاالت االغتصاب اجلماعي واال      

وتتخـذ  . كما تعاجل حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل       . "عن الشرف اً  القتل دفاع "و
  .التدابري جلمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس على مستوى األقاليماً الشرطة أيض

  التسوية غري الرمسية للمنازعات    
ات غري رمسية حلل املنازعات توجد يف       آلي) البانشيات(جمالس اجلريغا واجملالس احمللية       -١٩

ويف ظل أفضل الظروف توفر هذه اآلليات غري الرمسية عدالـة سـريعة          . باكستان منذ قرون  
 لـإلدارة  اخلاضعة القبلية وحتكم املناطق . مبنية على املعرفة باألوضاع احمللية والتقاليد السائدة      

جملس "، الذي يشجع اجلريغا يف صورة       االحتادية عن طريق قانون اجلرائم يف املناطق احلدودية       
وبالرغم من أنه ُيشترط على أعضاء اجلريغا والبانشيات أن يعملـوا يف حـدود              . "للحكماء

القانون، فهم يف الغالب غري ملمني بالقانون ويصدرون قرارات تتناىف مع القانون وتنتـهك              
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فقد .  العدالة السريعةوتتخذ حكومة باكستان اخلطوات الالزمة لكفالة توفري. حقوق اإلنسان
احملاكم العليا أخذت    وأهم من ذلك أن   . أنشئت آليات بديلة حلل املنازعات يف اهليئات العامة       

  .أحكام من تلقاء ذاهتا مبجالس اجلريغا غري القانونية ومبا تصدره مناً حتيط علم

  االجتار باملرأة    
ر على الصعيدين الـداخلي  لقد اختذت حكومة باكستان تدابري هامة للتصدي لالجتا        -٢٠

 تفعيل فرقة ٢٠٠٥ومت يف عام  . ومن بني هذه اإلجراءات وضع خطة عمل وطنية       . واخلارجي
محالت إعالنية   وجرى شن . عمل مشتركة بني الوكاالت العتراض املتجرين وإنقاذ الضحايا       

وأنشئت وحدة احتادية وأربع وحدات تابعـة للمقاطعـات         . لتحذير األشخاص من االجتار   
وتضطلع خلية الرصد والتنسيق التابعة للوحدة االحتادية ملكافحـة االجتـار           . كافحة االجتار مل

وقـد  . باملسؤولية عن مجع البيانات املصنفة حسب العمر ونوع اجلنس فيما يتعلق باالجتـار            
، الذي  ٢٠٠٩لعام  ) قانون تعديل القانون اجلنائي   (قانون محاية الطفل    اً  أعدت احلكومة مؤخر  

، حلماية الطفل، ُيتوخى عن     ١٦٨٠عض التعديالت على القانون اجلنائي الباكستاين،     يقترح ب 
  .طريقه مكافحة االجتار بالبشر

  خطط متكني املرأة    
جيري إعداد اخلطط للنهوض باملرأة وقد اختذت خطوات كثرية لتيسري دورهـا يف               -٢١

الغة الصغر مـن خـالل      واستحدثت خطة لالئتمانات الب   . تنمية البلد وعلى مجيع املستويات    
للنساء الفقريات  ‘ فريست وومن بانك  ‘مصرف خوشهايل ومصرف التنمية الزراعية ومصرف       

 الـصندوق (ومشروعات جافاكـاش أورات     . من سكان الريف واحلضر على أساس حملي      
، اليت تضطلع هبا وزارة شؤون تنمية املرأة يف شـراكة بـني             )الريفية باملرأة للنهوض الوطين

وقد افُتتحت أربعة مشاريع رائدة     . العام واخلاص، تيسر عملية التمكني االقتصادي     القطاعني  
لتنويع مهارات املرأة وتدريبها وكذلك لتوفري االئتمانات البالغة الصغر للبـدء يف مـشاريع              

ويتضمن الربنامج الـوطين لـدعم      . جتارية صغرية وربطها باألسواق احمللية والوطنية والدولية      
ية خدمة أخرى للتمويل البالغ الصغر ينصّب تركيزها على بناء قـدرات املـرأة              املناطق الريف 

وحتـتفظ احلكومـة   . الباكستانية الريفية من خالل التعبئة االجتماعية وتقدمي املساعدة التقنية 
وجيري .  يف املائة للمرأة يف الدوائر العليا املركزية جبميع جماالت القطاع العام١٠حبصة قدرها 

  . يف املائة٢٠ يف املائة إىل١٠ود لزيادة احلصة احلالية من بذل اجله

  التمكني السياسي    
 ةففي االنتخابات العام  . تشارك املرأة بأعداد أكرب من أي وقت مضى يف احلياة السياسية            -٢٢
 القبليـة  يف املنـاطق (، قامت النساء باالقتراع ألول مرة يف وكالة جنوب وزيرستان          ٢٠٠٨ لعام

مدته ثالث سـنوات    اً  وطنياً  ونفذت وزارة شؤون تنمية املرأة برناجم     ). االحتادية دارةلإل اخلاضعة
 من عضوات اجملـالس  ٣٠ ٠٠٠وشاركت قرابة . للمشاركة السياسية للمرأة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(
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وقد انُتخبت كثريات من عضوات اجملالس هؤالء       .  البلد يف برامج تدريبية    أحناءاحمللية املنتخبات يف    
لس االحتاد والتحصيل واألقاليم للمرة األوىل، وستتقدم بعضهن لالنتخاب من جديـد            لعضوية جم 

ونائبـة رئـيس   ) نظيمـة (كما انُتخبت املرأة رئيسة . يف اجلولة الثالثة من انتخابات احلكم احمللي 
 يف املائة من املقاعد خمصصة للنـساء يف احلكومـة           ٣٣ومثة  . جملالس االحتاد والتحصيل واألقاليم   

  . يف املائة يف جملس الشيوخ١٢ يف املائة يف اجلمعية الوطنية وجمالس املقاطعات، و١٧لية، واحمل

  الصحة    
رغم ما أحرز من تقدم طيب على مر السنني يف قطاع الصحة، ما زال األشـخاص            -٢٣

يعانون من مشاكل خمتلفة كعدم الوصول إىل املرافق الصحية، وانتشار سوء التغذيـة علـى               
ومثة تناقض شديد بني أنشطة التنمية الـصحية        . الفقر وسوء األحوال املعيشية   نطاق واسع و  

وهذه األنشطة يف البلدان األخرى اليت يف مستوى مماثل من التنمية ودخل الفرد ويتجلى فيه               
  .تراكم الكثري من االحتياجات غري امللباة

ال حتسني فرص   وقد قطعت حكومة باكستان خطوات واسعة يف األعوام األخرية يف جم            -٢٤
حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحية يف املرافق الصحية احلكومية، مبـا فيهـا اخلـدمات                

وتقوم الوكاالت املتخصصة التابعـة لألمـم       . املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسرة     
ور كبري يف التصدي    بداً  املتحدة، واجلهات الدولية املاحنة يف قطاعات حمددة، والقطاع اخلاص أيض         

وبدأت احلكومة برامج صحية متنوعة منـها       . لألوجه العديدة لتوفري الرعاية الصحية لألم والطفل      
وميثل الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز إىل جانـب الـربامج املنـاظرة            . برنامج التحصني املوسع  

اإليدز اآلخذ يف   / البشري فريوس نقص املناعة  إجراءاً وطنياً للتصدي لوباء     مستوى املقاطعات    على
بالتفصيل ما تبذلـه حكومـة      ) ٢٠٠٩(وتعرض السياسة الوطنية للصحة     . االزدياد يف باكستان  

سيما األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        باكستان من جهود لتحقيق التزاماهتا الوطنية والدولية، وال       
  .ة املنصوص عليهاالفقر واألهداف القطاعية ضمن األطر الزمني من احلد استراتيجية وورقة

  برامج استئصال الفقر    
. تضطلع حكومة باكستان بعدة مبادرات للنهوض بالوضـع االقتـصادي للمـرأة             -٢٥

وسيقدم برنامج بينظري لدعم الدخل،     . ويتماشى هذا مع التزام احلكومة احلايل باحلد من الفقر        
اد األسرة الضعيفة   المرأة واحدة من أفر   اً   روبية شهري  ١ ٠٠٠،  ٢٠٠٨الذي أنشىء يف عام     

. وسيجري مبرور الوقت توسيع نطاق الربنامج ليشمل سبعة ماليني أسرة معيـشية           . اًاقتصادي
ومـن  . االحتادية لإلدارة اخلاضعة القبلية وسينطبق على األسر يف مجيع املقاطعات ويف املناطق       

 احلـدود  عـة بسبب األنشطة اإلرهابية يف هذه املنـاطق ويف مقاط        اً  حق األسر املشردة حالي   
ومن املبادرات األخرى يف مقاطعة     . الغربية االنضمام إىل برنامج بينظري لدعم الدخل       الشمالية

العمـال  (‘ اهلـريس ‘السند برنامج ملنح أراضي الدولة للعمال غري املـالك الفقـراء مـن              
  .على حتسني رفاهها االقتصادياً ، وهو يساعد املرأة حتديد)املستأجرين
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  التعليم    
د قطعت حكومة باكستان خطوات واسعة يف زيادة معدالت التحـاق البنـات             لق  -٢٦

فـزاد صـايف   . واستبقائهن يف املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف األعـوام األخـرية   
التحاق البنات باملرحلة االبتدائية زيادة كـبرية يف مجيـع املقاطعـات يف الفتـرة                معدالت

لغت الزيادة الكلية ملعدل التحاق البنـات علـى         وب. ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ١٩٩٨/١٩٩٩ بني
وقد أنشأت اللجنة الوطنية احلكومية املعنية   . ٥٢ إىل   ٣٧ نقطة مئوية، من     ١٥الصعيد الوطين   

وتوجد عدة برامج أخـرى  . حملو أمية الكبار على مستوى البلد بأسرهاً  بالتنمية البشرية برناجم  
ان، وكلها على نطاق أصغر ولكنها تسهم       خلفض معدل األمية بني صفوف النساء يف باكست       

  .يف النهوض مبستويات حمو األمية الوظيفية للمرأة يف مجيع أحناء البلد

  عمل املرأة    
يشمل برنامج احلكومة القطري للعمل الالئق استراتيجية وخطة عمل لتعزيز إجياد فرص              -٢٧

وباملثل، تسلم سياسـة محايـة      . العمل الالئق، واملوضوع املشترك فيهما هو املساواة بني اجلنسني        
بأن املساواة بني اجلنسني وعدم وجود متييز ضد املرأة والرجـل مـن حقـوق               ) ٢٠٠٦(العمل  

وقـد  . وتسعى النساء للحصول على العمل بأعداد متزايدة. اإلنسان األساسية اليت تقتضي احلماية   
 ١٩٩٩ يف الفترة بني عام   أفادت املرأة بصفة خاصة من التحسن الذي طرأ على أداء سوق العمل             

.  يف املائة يف مشاركتها يف القـوى العاملـة  ٥,٩، كما يتبني من الزيادة بنسبة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥و
االحتادية تشجع املرأة علـى التقـدم للوظـائف يف مجيـع             لإلدارة اخلاضعة القبلية املناطق ويف

وللمـرأة نفـس احلـق      . تدامةاإلمنائية اجلديدة، مبا فيها املشروع الرئيسي للتنمية املـس         املشاريع
دة التدريب ويف التدريب املهين املتقدم      ايتمتع به الرجل يف احلصول على التدريب املهين وإع         الذي

  .وتلتحق النساء بربامج التدريب املهين بأعداد أكرب من أي وقت مضى. والتدريب املتكرر

  إعداد هذا التقرير    
ر إىل واليتها، مبسؤولية إعداد التقرير القطري  تضطلع وزارة شؤون تنمية املرأة، بالنظ       -٢٨

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك بالتشاور مع الوزارات التنفيذيـة           
وقد أخذت الوزارة بعملية مؤسسية منهجية يف التماس املعلومـات مـن تلـك              . الرئيسية

وُنظِّمت علـى النحـو الواجـب       . دينالوزارات التنفيذية الرئيسية ومن منظمات اجملتمع امل      
  .جمموعة من املشاورات هلذا الغرض

مع املبادئ التوجيهية املنسقة، اضطلعت وزارة شؤون تنمية املرأة         اً  وبناء عليه، ومتاشي    -٢٩
  :بالعملية التالية

 التقريـر اجلـامع     قامت بطبع التعليقات اخلتامية للجنة اخلرباء ونشرها إىل جانـب          •
منظمات القطاع العام ومنظمات    / والثاين والثالث، بني مجيع وزارات     للتقارير األّويل 

 ؛اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم
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ية عقدت مؤمترات صحفية بشأن املالحظات اخلتامية والتجارب مع جلنة اخلرباء املعن           •
 ؛٢٠٠٧مايو /باالتفاقية يف أيار

ها على الوزارات   صممت مصفوفات قطاعية بشأن التعليقات اخلتامية وقامت بتعميم        •
التنفيذية واإلدارات الرئيسية يف املقاطعات، بغية التماس املعلومات والبيانات بـشأن        
املالحظات اخلتامية واملعلومات املستكملة عن املبادرات الرامية لتحقيق املساواة بني          

معلومات عن التدابري املؤسـسية     اً  والتمست املصفوفات أيض  . اجلنسني ومتكني املرأة  
أو قررت اختاذها   /قانونية واإلدارية اجلديدة اليت شرعت فيها حكومة باكستان و        وال

 ؛٢٠٠٩يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٥يناير /يف الفترة بني كانون الثاين

وُعقدت جمموعة من االجتماعات مـع الـوزارات التنفيذيـة الرئيـسية وإدارات              •
 باالتفاقية، والتماس املعلومات    املقاطعات ومنظمات اجملتمع املدين بقصد تعزيز الوعي      

وتلت ذلك جولتان من املشاورات، ضّمتا ممثلني لـإلدارات         . الالزمة للتقرير الرابع  
التنفيذية الرئيسية، على املستوى االحتادي ومستوى املقاطعات، ومنظمات اجملتمـع          

 .املدين، واألفراد

رك بني الوزارات ملناقشة    ودعا أمني وزارة شؤون تنمية املرأة إىل عقد اجتماع مشت           -٣٠
  .آلية إعداد التقارير املتعلقة باالتفاقية

‘ للتعلم بني األقـران   ‘عالوة على ذلك، نظمت وزارة شؤون تنمية املرأة اجتماعني            -٣١
. بشأن تنفيذ االتفاقية وتقدمي التقارير املتعلقة هبا، ودعت إليهما خرباء باالتفاقية من املنطقـة             

قب عودة الوفد الذي قدم التقرير إىل جلنة اخلرباء مباشرة؛ أما الثاين            وعقد أحد االجتماعني ع   
  .فُعقد يف أثناء عملية إعداد التقرير الرابع

بصفة دورية على تقدمي بيانات عن تنفيذ       اً  وقد دأبت وزارة شؤون تنمية املرأة أيض        -٣٢
 عت الـوزارة منظمـات    ود. االتفاقية وجتميع التقرير، أمام جلنتني دائمتني من جلان الربملان        

املدين الرئيسية إىل اجتماع ملناقشة عملية كتابة التقارير والتعريف حبالة التقرير القطري         اجملتمع
  .وتقارير الظل

ومت تشكيل الفريق العامل الذي ترأسه رئيسة اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة بناء               -٣٣
رأة يف اجلمعية الوطنية وذلـك السـتعراض        على توصيات اللجنة الدائمة املعنية بالنهوض بامل      

. مشروع التقرير الدوري الرابع عن تنفيذ االتفاقية الذي أعدته وزارة شؤون تنميـة املـرأة              
  .ويتألف الفريق العامل من أعضاء يف الربملان واجملتمع املدين واملنظمات والوزارات االحتادية
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  الفرع األول    
) CEDAW/C/PAK/CO/3(للجنة اخلرباء   الردود على التعليقات اخلتامية         

  على التقرير اجلامع للتقارير الدورية األّويل والثاين والثالث

  التزامات الدولة إزاء االتفاقية والتوصيات: ١١الفقرة     
قدمت التعليقات اخلتامية للجنة اخلرباء إىل الربملانيني وإىل الوزارات واإلدارات ذات             -٣٤

 علـى  ٢٠٠٧أغسطس  /آب إىل   يوليه/ل كامل يف الفترة من متوز     الصلة لضمان تنفيذها بشك   
 خالل عملية جتميع هـذا  ٢٠٠٨نوفمرب /مرة ثانية يف شهر تشرين الثاين    قُّدمت  هيئة كتيب و  

  .كما قدمت التعليقات إىل اللجنة الدائمة املعنية بالنهوض باملرأة يف اجلمعية الوطنية. التقرير

  شروط إىل املعاهدةاالنضمام امل: ١٣ و١٢الفقرتان     
وقد طلبت وزارة شؤون تنمية املرأة      . مسألة االنضمام املشروط هي قيد االستعراض       -٣٥

تعليقات من مجيع الوزارات االحتادية ذات الصلة وإدارات تنمية املرأة يف املقاطعات بـشأن              
 ٢١سوى  ، مل يؤيد سحب اإلعالن العاموردتومن بني إمجايل الردود اليت . سحب اإلعالن

دير بالذكر أن اإلعالن     من اجل  هغري أن . يف املائة، ومن مث مل يتسن التوصل إىل توافق يف اآلراء          
التمييز ضد املرأة والتزامات الدولة حنو تنفيذ       للقضاء على   العام مل يؤثر على العملية التشريعية       

مـشاريع  /قواننياالتفاقية ألنه جيري إعداد تعديالت خمتلفة على القوانني القائمة واستحداث           
  .حلماية حقوق املرأةاً قوانني جديدة أيض

  تعريف التمييز الذي سيدرج يف الدستور أو يف تشريع آخر مالئم: ١٥ و١٤الفقرتان     
إن مبدأ املساواة وعدم التمييز، كما جاء يف التقرير السابق، منصوص عليه يف دستور   -٣٦

 العليا مصطلحي املساواة والتمييز وصدر      وقد فسرت احملاكم  . ٢٧ و ٢٥باكستان يف املادتني    
. ويؤكد هذا من جديد التزام احلكومة باملساواة بني اجلنسني        . عدد من األحكام لصاحل املرأة    

  ).٢ترد التفاصيل يف الفرع الثاين من التقرير يف إطار املادة (

التمييـز  ى  القضاء عل إدماج االتفاقية يف القانون احمللي لباكستان، و      : ١٧ و ١٦الفقرتان      
مرسـوم  [؛ قانون الشهادة    )١٩٧٩] (قوانني احلدود [القانوين ضد املرأة يف التشريعات      

  )١٩٥١( وقانون اجلنسية )١٩٨٤] (قانون الشهادة
االتفاقيات أو املعاهدات الدولية ليست قابلة للتطبيق مباشرة يف القانون احمللي املتعلق              -٣٧

 املعاهدات واالتفاقيات تؤخذ بعني االعتبـار يف        غري أن أحكام هذه   . بالتصديق يف باكستان  
ويف قضية عرضت علـى     . صياغة التشريعات وتراعى من جانب احملاكم لدى تفسري القانون        

، حكمـت   )PLD 747 2003(احملكمة العليا يف الهور وهي قضية السيدة صائمة ضد الدولة           
 من  ١٦تور باكستان واملادة     من دس  ٣٥للمادة  اً  ورأت احملكمة، وفق  . احملكمة لصاحل املدعية  

  .االتفاقية، أن الدولة مكلفة بتوفري احلماية ملؤسسيت الزواج واألسرة
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  جلان استعراض القوانني    
عملية دراسة التشريعات اليت قد تنطوي على متييز ضد املرأة مستمرة منـذ حـصلت                 -٣٨

  .تقوم باستعراض القواننيوتوجد يف الوقت احلايل ثالث جلان دائمة . )٣(باكستان على االستقالل
، باستعراض  ٢٠٠٠تقوم اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة، املنشأة يف عام            -١  -٣٩

وتقتـرح اللجنـة إلغـاء      . القوانني والقواعد واألنظمة اليت تؤثر على وضع املرأة وحقوقها        
للقـضاء   أو تعديلها وتوصي بإصدار التشريعات اجلديدة اليت تعتربها ضرورية        /التشريعات و 
ـ          على التمييز    للدسـتور  اً  ومحاية مصاحل املرأة وتعزيزها وحتقيق املساواة بني اجلنـسني وفق

  .وااللتزامات القائمة مبوجب املواثيق وااللتزامات الدولية
جلنة القانون والعدل وهي من مؤسسات احلكومة االحتادية، وقد أنـشئت             -٢  -٤٠

ويتـألف  . جنة كبري القـضاة يف باكـستان      ويرأس الل . ١٩٧٩لعام  ) ١٤(مبوجب القانون   
من كبار قضاة احملاكم العليا واحملامي العام لباكستان        اً   عضو ١٢أعضاؤها اآلخرون وعددهم    

ومتثل كل مقاطعـة    . وأمني وزارة القانون والعدل، ورئيسة اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة         
عنية بوضع املرأة هي حبكـم منـصبها        ألن رئيسة اللجنة الوطنية امل    اً  ونظر. فيها بعضو واحد  

عضوة يف جلنة القانون والعدل والعكس صحيح، فإنه توجد صلة مؤسسية بـني اللجنـتني               
  .ألغراض استعراض القوانني واألنشطة ذات الصلة

لالستطالع القانوين وخطة للتوعية القانونية تعـد يف إطارمهـا         اً  وتدير اللجنة مركز    -٤١
ل واملشاكل القانونية مثار االهتمام العام، ويشمل بعضها مـسائل ذات           املواد املتعلقة باملسائ  

  .أمهية للمرأة على وجه التحديد
  :عن مسائل خمتلفة وقدمتها إىل احلكومة لتنفيذهااً  تقرير١٠٢وقد نشرت اللجنة   -٤٢

 وافقت اللجنة على سبعة تقارير عن القوانني، منها قانون          ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة    •
للحـد مـن    ) ٢٠٠٥(أة، وهو مشروع قانون اإلصالحات القانونيـة        يتعلق باملر 

السلطات التمييزية اليت ال مربر هلا وإلزالة املعوقات اإلجرائية اليت حتول دون إقـرار              
واقترح مشروع القانون إدخال بعض التعديالت علـى        . العدالة على وجه السرعة   
قانون االنتصاف يف   (جلنائية  ، وقانون اإلجراءات ا   )١٩٠٨(قانون اإلجراءات املدنية    

، وقـانون   )١٨٨٢(، وقانون التـوكيالت الـشرعية       )١٨٧٧حاالت معينة لعام    
 .، وقانون العقوبات الباكستاين)١٩٠٨(التسجيل 

__________ 

جلنة حقـوق  : مت تشكيل اهليئات التالية لفحص القوانني التمييزية ضد املرأة والتوصية بإدخال تغيريات عليها   )٣(
؛ جلنـة حقـوق املـرأة       ١٩٥٦  يف عـام   قانون الزواج واألسرة  ب؛ اللجنة املعنية    ١٩٥٤-١٩٥٣يف  املرأة  

 يف  ؛ جلنة التحقيق يف شـؤون املـرأة       ٢٠٠٠  يف عام  ؛ اللجنة املعنية بوضع املرأة    ١٩٧٦  يف عام  لباكستانيةا
 .١٩٩٧ عام
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 ٢٠٠٦، أفرج يف عـام      )٢٠٠٦(وبعد ذلك، من خالل مرسوم اإلصالحات القانونية          -٤٣
  .قتل امرأة كن مسجونات جلرائم غري اإلرهاب وال١ ٣٠٠ عن

 أقرت اللجنة مثانية تقارير قانونية، يتعلق أحدها بقوانني ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الفترة  ويف •
ذلك أن احملاكم الباكـستانية، يف      . تنفيذ األحكام األجنبية  اً  مرتبطة باملرأة، وحتديد  

الوقت احلايل، ال ميكنها إحالة أحكامها إىل حمكمة أجنبية لعدم وجود حكم يؤيد             
وتوصي التعديالت املقترح إدخاهلا علـى      . جراءات املدنية هذا النقل يف قانون اإل    

 من قانون اإلجراءات املدنية بإبرام بروتوكول قضائي ثنائي بني بلـدين            ٤٤  البند
 .هلذا الغرض

 منـها   ٤عن القوانني، يتعلـق     اً   تقرير ١٣ أقرت اللجنة    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفترة     -٤٤
  :ىوهي تشمل تعديالت عل. بقوانني مرتبطة باملرأة

باعتباره السن املوحد   اً   عام ١٨، لتقرير سن    )١٨٧٥( من قانون سن الرشد      ٣البند   •
 سن الرشد لكل من األوالد والبنات؛لبلوغ 

، لتوفري حقوق الوصاية على قدم املساواة لكل من  )١٨٩٠(قانون األوصياء والقصَّر     •
أهليتـه  األب واألم بوصفه الوصي الطبيعي أو املعلن، يف حال عدم احلكم بعـدم              

اً ومل يكن القانون احلايل يعترف إال بـاألب وصـي         .  من القانون  ٤١مبوجب البند   
 حلق يف احلضانة القانونية للقاصر؛وليس األم، رغم أن هلا ااً طبيعي

للتشجيع على عدم االجتاه إىل اللجوء للتقاضـي        ) ١٩٠٨(قانون اإلجراءات املدنية     •
للة جملرد احلصول على منافع غري واجبـة        إىل قضايا أو طلبات زائفة أو مض      اً  استناد

بالتوصية وذلك بالتوصية بتعزيز التكاليف بالنسبة للمنازعـات القانونيـة الزائفـة            
 اجلدية؛ غري أو

بتعزيز عقوبة السجن وفرض غرامة على الـشخص        ) ١٩٢٩(قانون زواج األطفال     •
 . بطفلة"يتزوج"الذي يوثق زواج طفل أو راشد ذكر 

ـ ١٥٠جنة يف إطار برناجمها للتوعية العامة ما يزيد علـى  وقد ترمجت الل   -٤٥ إىل اً  قانون
. األردية البسيطة ألغراض توعية اجلماهري، مع التركيز اخلاص على القوانني املرتبطة بـاملرأة            

  . موضوع آخر هلذا الغرض٢٠٠وجيري العمل على أكثر من 
النهوض بالوصـول إىل    يعرف بصندوق   اً  قانونياً  وقد أنشأت حكومة باكستان وقف      -٤٦

 لدعم أو متويل أنـشطة      "نوافذ"وللصندوق سبعة   . العدالة، ويقع داخل جلنة القانون والعدل     
الصندوق ومشاريعه يف جماالت البحث القانوين والقضائي، والتمكني القانوين، والتـدريب           

  .ف القانوينالقضائي، والتطوير املؤسسي للمحاكم اجلزئية والترويج هلذه التجديدات يف التثقي
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وجملس الفكر اإلسالمي هو هيئة دستورية تسدي املشورة للسلطة التشريعية         -٣  -٤٧
. )٤(للقرآن الكرمي والـسنة   اً  لإلسالم من عدمه، وحتديد   اً  بشأن ما إذا كان أحد القوانني منافي      

) مبن فيهم رئيس اجمللس   (اً   عضو ٢٠ أعضاء وما ال يزيد على       ٨ويضم اجمللس ما ال يقل عن       
ثلون خمتلف مدارس الفكر، ولديهم املعرفة مببادئ اإلسالم وفلسفته على النحو الذي أعلنه             مي

القرآن الكرمي والسنة أو لديهم فهم للمشاكل االقتصادية أو السياسية أو القانونية أو اإلدارية              
عليا لباكستان، مع عضوين على األقل يكونان من القضاة العاملني أو املتقاعدين يف احملكمة ال             

ويف اجمللس احلايل   . أو إحدى احملاكم العليا اإلقليمية وأن يكون عضو واحد على األقل امرأة           
  .ويرد وصف ملهام اجمللس يف املرفق الثاين. ثالثة أعضاء نساء

اً باملرأة، أصدر جملس الفكر اإلسالمي منشور     اً  وباإلشارة إىل القوانني املتعلقة حتديد      -٤٨
عن حدود  اً  ، أصدر اجمللس منشور   ٢٠٠٧ويف  . ٢٠٠٦يف عام   ) ١٩٧٩(عن قوانني احلدود    

، أوصى اجمللس بإدخال تعديالت على قوانني       ٢٠٠٨ويف عام   . التعزيرات وتوصيات اجمللس  
وعقد اجمللس واللجنة   . ٢٠٠٨وعقد اجمللس حلقة عمل بشأن العنف املرتيل يف عام          . األسرة

بشأن مسألة دفن النساء أحياء يف بالوخـستان         اًمشتركاً  الوطنية املعنية بوضع املرأة اجتماع    
  .ومسألة القتل باسم الشرف، وأدانا تلك األفعال

  نني احلدوداالوضع بالنسبة لقو    
وقد سبق للجنة الوطنية املعنية بوضع املـرأة أن استعرضـت هـذه القـوانني يف                  -٤٩
على تلـك   وأدت توصيات اللجنة إىل إدخال عدة تعديالت هامة         . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة

تعديل القوانني  (، مت إصدار قانون محاية املرأة       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١ففي  . القوانني
قانون إقامة احلـدود    (على جرمية الزنا    اً  هام   تعديالً ٣٠، الذي أدخل    ٢٠٠٦لعام   )اجلنائية
، وقـانون العقوبـات     ١٩٧٩يف عام   ) قانون إقامة احلدود  (، وجرمية القذف    )١٩٧٩ لعام
وأزال ). ١٩٣٩(كستاين، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون فسخ الزواج اإلسـالمي          البا

  .من ذلك القانون جرمية االغتصاب من مرسوم احلدود وأدرجها يف قانون العقوبات بدالً

  )قانون الشهادة (١٩٨٤وضع املرسوم بقانون الشهادة لعام     
أنه يترك لتقدير احملـاكم أن      ،  أوالً: ناحيتنيمن  اً  ُينتقد قانون الشهادة باعتباره متييزي      -٥٠

، مرسوم )١(١٧املادة (للمؤهالت املنصوص عليها يف تعاليم اإلسالم اً تقرر أهلية الشاهد وفق   
أنه يقّيم شهادة املرأة بنصف القيمة يف حالة املعـامالت          اً،  وثاني) ١٩٨٤قانون الشهادة لعام    

  ).١٩٨٤مرسوم قانون الشهادة لعام ، )٢(١٧املادة (املالية إذا أصبحت مكتوبة 
__________ 

 ،١٩٦٢أغسطس  / آب ١أنشئ جملس الفكر اإلسالمي بوصفه اجمللس االستشاري لشؤون الفكر اإلسالمي يف             )٤(
لذي نص على تكـوين اجمللـس       ، ا )١٩٦٢( من دستور مجهورية باكستان اإلسالمية       ١٩٩مبقتضى املادة   

، وعلى إنشاء معهد البحـوث      )٢٠٥املادة  (، ونظامه الداخلي    )٢٠٤املادة  (، ومهامه   )٢٠٣-١٩٩املواد  (
 . سنوات وجيوز إعادة تعيينهم٣ويعني أعضاء اجمللس لوالية مدهتا ). ٢٠٧املادة (اإلسالمية 
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ويعطي القانون  . )٥(موعددهمن قانون الشهادة أهلية الشهود      ) ١(١٧تتناول املادة     -٥١
 وليس نـص  . للمؤهالت املنصوص عليها يف تعاليم اإلسالم     اً  للمحكمة تقدير أهلية املرأة وفق    

 تنطبق على الشاهد مبوجب     ضد املرأة ألنه حكم عام وألن نفس املعايري       اً  متييزي) ١(١٧املادة  
  .هذا القانون، سواء كان امرأة أو رجالً

ويف حاالت االغتصاب ال ُيشترط عدد حمدد من الشهود إلثبات الواقعـة وجيـوز                -٥٢
ورأت احملكمة العليا يف قضية مشتاق أمحد       . االستناد يف االستنتاجات إىل شهادة شاهد وحيد      

حية يف قضية االغتصاب يكفي لـربط املتـهم   أن بيان الض) SCMR 473 2007(ضد الدولة 
وعلى غرار ذلك، رأت    . بارتكاب اجلرمية، يف حالة ما إذا كان بيان الضحية يبعث على الثقة           

أنه ميكن إصدار ) SCMR 605 2007(آخرين ضد الدولة  واحملكمة العليا يف قضية إبرار حسني
بشرط أن يكون يف اً  وحدها، رهناحلكم باإلدانة يف حالة االغتصاب بناء على شهادة الضحية

  .بيان الضحية ما يدعو للثقة
وفيما يتعلق حباالت الزنا، يشترط القانون يف أربعة شهود ذكور مسلمني بـالغني،               -٥٣

، أن )موثوقيـة الـشاهد  (ترتاح إليهم احملكمة، فيما يتعلق باملتطلبات املتعلقة بتزكية الشهود       
، وأن يدلوا بالشهادة كشهود عيـان لفعـل         )الكبائر(يتسموا بالصدق وميتنعوا عن الرذائل      

ويتمثل القصد من هذا الشرط الصارم هو محاية املرأة مـن           . اإليالج الضروري هلذه اجلرمية   
ومن املهم يف هذا السياق أال يطبق شرط تزكية الشهود إال على القـضايا              . ادعاء الزنا كذباً  

  . اجلرمية بالتعزيراليت تقع يف فئة احلدود وليس اليت تعاجل فيها
، اليت تعرضـت    ١٨٨٤ من مرسوم قانون الشهادة لعام       )٢(١٧وفيما يتعلق باملادة      -٥٤

لالنتقاد على أساس أهنا تقّيم شهادة املرأة بنصف شهادة يف حالة املعامالت املالية إذا أثبتـت           
 ٢٠٠١عـام   ل) استعادة األمـوال  ( من مرسوم املؤسسات املالية      ١٨للمادة  اً  كتابة، فإنه وفق  

بالرغم من أي شيء يرد يف هذا البند أو أي قانون آخر، ال ترفض حمكمة املصارف أن تقبل              "
أي التزام من جانب    ... كشهادة أي وثيقة تنشئ أو تدعي أهنا تنشئ أو تشري إىل أهنا تنشئ              

انون  من ق١٧هبا على النحو الذي تشترطه املادة اً جملرد أهنا ليست موثقة أو مشهود... عميل 
 مـن قـانون     ١٧ من قانون املصارف أسبقية على املادة        ١٨وللمادة  . ١٩٨٤الشهادة لعام   

  .قضية تقييم شهادة املرأة بنصف شهادة/جيّبه ومن مث فال حمل لنشوء مسألةاً الشهادة ألن هلا أثر
__________ 

 :عددهمأهلية الشهود و: ١٧املادة : ١٩٨٤مرسوم قانون الشهادة لعام  )٥(
حتدد أهلية الشخص لإلدالء بالشهادة، وعدد الشهود املطلوبني يف أي حالة وفقاً لتعاليم اإلسالم   )١(

  احملددة يف القرآن الكرمي والسّنة؛
  : ذلك يف أي قانون متعلق بإقامة احلدود أو أي قانون خاص آخرخالفما مل ينص على   )٢(

ية أو املقبلة، يف حال إثباهتا كتابة، يشهد على الصك اثنان من يف األمور املتعلقة بااللتزامات املال  )أ(  
  الرجال، أو رجل واحد وامرأتان، لكي تذكّر إحدامها األخرى عند الضرورة وتقدم الشهادة بناء على ذلك؛

يف مجيع األمور األخرى للمحكمة أن تقبل شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة، أو أن تتصرف   )ب(  
 .شهادة أو أي شهادة أخرى حسبما تسمح به الظروفبناء على هذه ال
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  )١٩٥١(وضع قانون اجلنسية     
تسمح للزوج غري الباكـستاين     من قانون اجلنسية، اليت ال      ) ٢(١٠باإلشارة إىل املادة      -٥٥

باكتساب اجلنسية الباكستانية عند زواجه بامرأة باكستانية، اختذت حمكمة الشريعة االحتاديـة            
أن هذا احلكـم متييـزي، ورأت        FSC 2008 PLD 1إجراء من تلقاء ذاهتا وقررت يف حكمها        

وقررت أنـه   . الدستور من   ٢٥ألف و -٢للمادتني  اً  يلغي املساواة بني اجلنسني وميثل انتهاك      أنه
وطالبت احملكمـة   . ينتهك االلتزامات الدولية كذلك، وأهم من ذلك أنه خمالف للقرآن والسنة          

وغريها مـن أحكـام قـانون       ) ٢(١٠رئيس باكستان باختاذ اخلطوات املناسبة لتعديل املادة        
مـة ملـنح    يف غضون فترة مدهتا ستة أشهر، مبا يكفل اختاذ اإلجراءات املالئ          ) ١٩٥١( اجلنسية

وهذه املسألة اآلن قيد نظر احملكمة      . اجلنسية الباكستانية للزوج األجنيب املتزوج بامرأة باكستانية      
  .العليا نتيجة الستئناف رفعته وزارة الداخلية عقب احلكم الصادر عن حمكمة الشريعة االحتادية

مقدم من ، عرض على اجلمعية الوطنية مشروع قانون    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠ويف    -٥٦
وأحيل مشروع القـانون    ). ١٩٥١(أحد األعضاء بإزالة التمييز ضد املرأة يف قانون اجلنسية          

  .فيما بعد إىل اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية

  اإلجراءات املتخذة لضمان تنفيذ القوانني : ١٩ و١٨الفقرتان     
  تنفيذ القوانني املنقحة املنقحة    

بالتشريعات اجلديدة أو املنقحـة هـي         كامالًاً  نيني إملام إن كفالة أن يلم مجيع املع       -٥٧
فبعد سن القانون، يتم نشره وإعالنه يف       . اخلطوة األوىل يف تنفيذ القوانني اجلديدة أو املنقحة       

وُيتاح لعامة اجلمهـور االطـالع علـى    . اجلريدة الرمسية وتعميمه على اجلهات املعنية كافة      
وجيري كذلك نشر القوانني اجلديدة واملعدلة يف       . اق واسع للوعي هبا على نط   اً  القوانني ضمان 

كما يلم القـضاة    . اجملالت القانونية الشهرية اليت يرجع إليها احملامون يف التحضري لدعاويهم         
ويقدم التدريب على القوانني اجلديدة واملعدلة      . هبذه التغيريات خالل إجراءات التقاضي    اً  أيض

الحتادية، وهي مؤسسة توفر التوجيه والتدريب للقضاة وقضاة        من خالل األكادميية القضائية ا    
  .الصلح وموظفي القضاء والعاملني باحملاكم اجلدد

وُتدرج القوانني اجلديدة يف مناهج أكادميية الشرطة الوطنية ومدارس تدريب الشرطة             -٥٨
يف إكمـال   وتقدم الدورات بصفة دورية لتجديد املعلومات، ويلزم للترقية النجاح          . وكلياهتا

  .دورة مدهتا أربعة أشهر مشتملة على القانون
. نائبه ويوجد فرع قانوين تابع لقوة الشرطة يف مجيع األقاليم، برئاسة رئيس الشرطة أو              -٥٩

ويقدم هذا الفرع اآلراء والتعليقات إىل إدارات الشرطة يف القضايا اليت جتري احملاكمة بـشأهنا               
والفرع القانوين مسؤول عن إبالغ مجيع ضباط الـشرطة         ). يةأو املعروضة على احملافل القضائ    (

وجيـري  . اجلديـدة  املعنيني يف اإلقليم بشأن التعديالت اليت يتم إدخاهلا على القوانني احلالية أو           
. تعميم املعلومات عن التدابري التشريعية اجلديدة على مجيع أقسام الـشرطة يف كـل األقـاليم               
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وأي إجراء تتخـذه    . جبرائم ضد املرأة يف إطار القوانني اجلديدة      وتسجل مجيع القضايا املتعلقة     
ويف حال تسجيل جرميـة بـدون       . الشرطة مبوجب أحد القوانني امللغاة هو إجراء غري قانوين        

  .مراعاة لقانون جديد أو معدل، يتم تصحيح هذا الوضع خالل إجراءات احملكمة
وقـد  . خالل عملية معمقة للتـشاور    وجيري وضع القوانني، يف األعوام األخرية، من          -٦٠

عقدت مناقشات كثرية يف وسائط اإلعالم اإللكترونية واملطبوعة يف أثناء وضع القوانني املعدلة             
جلمع اآلراء من اجلهات املعنية، ومنها احملـامون          وأتاحت هذه العملية حمفالً   . يف اآلونة األخرية  

  .ذكاء الوعي العام بالقوانني اجلديدةووكاالت إنفاذ القوانني واجملتمع املدين، وأدت إل
.  احلكومي الذي يغطي مجيع أحناء باكـستان       التلفزيونوتذاع فعاليات الربملان على       -٦١

كما ُتنشر القوانني اجلديدة اليت جيري سنها يف الصحف اإلخبارية واملناقشات اليت تعقـد يف               
  .من آثاروانني اجلديدة واملعدلة وما تنطوي عليه ق بشأن الالتلفزيون

وتنظم وزارة شؤون تنمية املرأة واللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة محالت للتوعيـة               -٦٢
فقد طُبعت، على سبيل املثـال،      . بشأن القوانني اجلديدة واملعدلة اليت هتم املرأة بصفة خاصة        

وقانون تعـديل   ) ٢٠٠٦(نشرات وملصقات لنشر املعلومات عقب سن قانون محاية املرأة          
  ).٢٠٠٤( قانون اجلنائيال

وتعقد عدة منظمات للمجتمع املدين حلقات عمل بشأن التمييـز بـني اجلنـسني                -٦٣
  .والقوانني املتعلقة باملرأة للمحامني وأفراد وكاالت إنفاذ القوانني

.  سـنوات  ٥وألول مرة يف تاريخ باكستان، أمت الربملان السابق فترة واليته ومدهتا              -٦٤
  .رارية فرصة ممتازة للجمهور لإلملام بالعملية التشريعيةوأتاحت هذه االستم

  القيود والتحديات    
تعيق القيود املالية وغريها من القيود اليت تواجهها احلكومة، مبـا فيهـا الكـوارث                 -٦٥

  .الطبيعية، الربامج املقررة للتوعية

  الوطنيةتعزيز األجهزة  بناء قدرات وزارة شؤون تنمية املرأة: ٢١ و٢٠الفقرتان     
وزارة شؤون تنمية املرأة هي اجلهاز املركزي الوطين للنهوض باملرأة وتنفيذ كل من               -٦٦

وإدارات . خطة العمل الوطنية للمرأة واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           
 تنمية املرأة يف املقاطعات هي اإلدارات املركزية على مستوى املقاطعة لتنسيق عملية تنفيـذ             

  .األنشطة املرتبطة باالتفاقية يف املقاطعات واإلبالغ بشأهنا
وقد اضطُلع مبجموعة من املبادرات املترابطة لتعزيز األجهزة الوطنية منـذ تقـدمي               -٦٧

وتستند كل من هذه املبادرات إىل األخرى فيما يتعلق بالتعلم من التجـارب            . التقرير السابق 
وزارة شؤون تنمية املرأة مباشرة بعض هذه املبادرات؛        وتطلق  . واالستجابة للمسائل الناشئة  

وسوف تسهم غريها من املبادرات مباشرة يف تنفيذ والية الوزارة ومن مث يف حتسني املنـاخ                
  .اإلداري واملتعلق بالسياسات الذي تنفذ فيه الوزارة واليتها
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 .٢٠١٣عام    وسوف تستمر حىت   ١٩٩٨وقد ُبدئ يف خطة العمل الوطنية للمرأة يف عام            -٦٨
اإلجراءات املطلوبة لتحسني الوضع القانوين     ) ٢٠٠٢-١٩٩٦(وحتدد مصفوفة تنفيذ اخلطة     

واالجتماعي واالقتصادي للمرأة والفتاة وحتدد اجلهات الفاعلة املطلوبة لإلمساك بزمام القيادة           
اخلطـة  وقد مت استيعاب األنشطة الواردة يف مصفوفة تنفيذ اخلطة ضمن           . يف تنفيذ املبادرات  

  .صياغة مصفوفة جديدةاً االستراتيجية للوزارة وجتري حالي
يف اخلطط اخلمسية املتعاقبة ويف إطار امليزانية       اً  وقد أدجمت خطة العمل الوطنية أيض       - ٦٩

وجيـري يف  . ملنتصف املدة، وإطار التنمية ملنتصف املدة وورقة استراتيجية احلد من الفقـر  
العمل الوطنية يف إدارة تنمية املرأة، مما يعزز التركيز         بعض املقاطعات إدماج موظفي خطة      

  .على اخلطة
اجلنـساين يف التخطـيط      املنظـور  مراعاة تعميم‘وقد بدأ العمل يف مشروع شعبة         -٧٠

من أجل إدماج االعتبارات اجلنـسانية يف مجيـع الـسياسات           ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(‘ والتنمية
ع مسألة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف       وتناول هذا املشرو  . واخلطط واملشاريع احلكومية  

وباإلضافة إىل احتوائه على قدر     . من الصياغة والتنفيذ إىل الرصد والتقييم     اً  مجيع املراحل، بدء  
كبري من أنشطة بناء القدرات للمسؤولني احلكوميني من املستويني املتوسط والرفيع، أسـهم             

 نوع اجلـنس بإقامـة معمـل حاسـويب          املشروع يف إنشاء قواعد للبيانات املصنفة حسب      
وجعل ذلك  . لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتب االحتادي لإلحصاء يف إسالم أباد         

كما أنشأ املشروع صـلة     . من املمكن جتميع اإلحصاءات املصنفة عن القطاعات االجتماعية       
 نـوع اجلـنس     مع منظمة التعداد السكاين بغرض ضمان توافر البيانات املصنفة من حيـث           

  .ألغراض التخطيط والتنمية عن طريق التعداد السكاين القادم
بشأن تعميم املنظور   اً  دولياً  ، استضاف املشروع مؤمتر   ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -٧١

  .اجلنساين يف التخطيط والتنمية، ومثلت فيه تسعة بلدان
نت رئيسة  عنية بوضع املرأة، ُعيّ   املوبعد إمتام مدة والية الرئيسة السابقة للجنة الوطنية           -٧٢

وكما سلفت اإلشارة أعاله، تدرس اللجنة القـوانني        . ٢٠٠٩مارس  /جديدة للجنة يف آذار   
والسياسات والربامج اليت هلا تأثري على وضع املرأة وتوصي بالطرق والوسائل الالزمة لضمان             

لبحوث وحتليل املسائل املتعلقـة     بزمام املبادرة يف إجراء ا    اً  وتأخذ اللجنة أيض  . فعالية تأثريها 
  .أو تشجعها/باملرأة و

 تقترح فيها أن تتمتع اللجنة   ٢٠٠٠واقترحت اللجنة عدة تعديالت على قانون العام          -٧٣
وقـد حظيـت هـذه      . باالستقالل الذايت وأن تكون هلا قدرة شبه قضائية تزيد من فعاليتها          

  .التعديالت بتأييد رئيس الوزراء والتجمع النسائي
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  التدريب على املسائل اجلنسانية    

  تدريب وزارة شؤون تنمية املرأة على املسائل اجلنسانية  )أ(  
 إىل كـانون    ٢٠٠٥مـن   (يركز مشروع بناء قدرات وزارة شؤون تنمية املـرأة            -٧٤

ويتمثـل اهلـدف يف   . على تنمية املوارد البشرية وختطيط السياسات    ) ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
 تنمية املرأة يف املقاطعات يف القيام بتعميم املنظور اجلنساين يف سياسات تعزيز الوزارة وإدارات

حكومة باكستان وخططها ومشروعاهتا وبراجمها املتعلقة باجملاالت ذات األولوية يف خطـة            
  .العمل الوطنية والورقة االستراتيجية للحد من الفقر

بيقه يف السياسة واملمارسـة     حتليل املنظور اجلنساين وتط   ‘ومشلت الدورات التدريبية      -٧٥
تيـسري  ‘، و‘إجياد الكفاءات اإلدارية وجعل احلكومة تراعي االعتبارات اجلنسانية    ‘، و ‘اإلمنائية

اجتماعات بشأن قاعدة البيانات اجلنسانية     اً  وحضر مسؤولو الوزارة أيض   . ‘املراجعة اجلنسانية 
سائل املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة،     لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، واالجتار بالبشر، وامل       

  .والتمويل البالغ الصغر، والعنف ضد املرأة
ويشمل املشاركون موظفي وزارة شؤون تنمية املرأة العاديني، وأفـراد مـشاريع              -٧٦

الوزارة الكبرية املقرر هلا مهل زمنية حمددة، مبا فيها خطة العمل لإلصالح اجلنساين واتفاقيـة               
 ل التمييز ضد املرأة وخطة العمل الوطنية واملراكز النسائية ملواجهة األزمـات          القضاء على مجيع أشكا   

  فـضالً  ،)٢٠٠٩أعيدت تسميتها مبراكز الشهيدة بينظري بوتو النسائية ملواجهة األزمات يف عـام             (
وتسهم برامج التدريب يف التأسيس طويل األجـل        . موظفي الوزارات التنفيذية األخرى    عن

  .ئل اجلنسانيةللتوعية بشأن املسا
ومن النتائج األخرية للمشروع إنشاء شبكة اخلرجيني للتعلم واملمارسة، اليت ستمكّن             -٧٧

وزارة شؤون تنمية املرأة من املسامهة يف إدارة املعارف اجلنسانية ومن تعزيز واليتها وإجيـاد               
  . أقسام خاصة باملساواة بني اجلنسني يف املؤسسات الرئيسية

  جات وزارة شؤون تنمية املرأة وقدراهتاتقييم احتيا  )ب(  
شرعت وزارة شؤون تنمية املـرأة يف إجـراء تقيـيم لالحتياجـات والقـدرات يف                  -٧٨

وأوصى التقرير الناتج بإعادة تنظيم املواقف وترشيدها يف الوزارة ألغراض          . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وبتطبيق هذه التغـيريات    . ٢٠٠٨ وأقّر جملس الوزراء توصيات التقرير يف هناية عام       . بناء القدرات 

  .ستأيت للوزارة مبهارات إضافية وحمددة، متكنها من إدارة ملفاهتا احلالية والوفاء بالتزاماهتا املتزايدة

  إنشاء آلية للمساءلة وتنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل لإلصالح اجلنساين    
اجلنساين هي اهليئة املـسؤولة عـن       اللجنة التوجيهية الوطنية املعنية بتعميم املنظور         -٧٩

اإلشراف على تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية، والسياسة الوطنية بشأن النـهوض بـاملرأة              
ومتكينها، ومجيع االلتزامات الوطنية والدولية األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيـع       
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 وزراء يف احلكومة ووكالء     وتشمل اللجنة التوجيهية بني أعضائها    . أشكال التمييز ضد املرأة   
. وزارات التخطيط والتنمية، واملالية، والقانون والعدالة، والعمل، واإلعالم، وشعبة املؤسسات

  .أعضاء يف اللجنةاً كما أن وكالء الوزارة األول للمقاطعات األربع أيض
 املرأة  وتضطلع اللجنة التوجيهية، يف مجلة أمور، بتقدمي املساعدة لوزارة شؤون تنمية            -٨٠

يف التنسيق بني أهداف النهوض باملرأة للقطاعات املتعددة، مبا فيها القضاء على أشكال انعدام              
ويتمثل أحد اجلوانب املهمة لدور اللجنة يف كفالة االتصال الفعال بـني            . املساواة اجلنسانية 

  .نسايناحلكومة املنتخبة واجلهاز اإلداري، يف تنفيذ السياسات العامة ذات التركيز اجل

  الفريق املشترك بني الوزارات املشترك بني املقاطعات للنهوض باملرأة    
 ٢٠٠٩أبريـل   /أنشئ فريق مشترك بني الوزارات مشترك بني القطاعات يف نيسان           -٨١

وسوف يقوم الفريق املشترك    . ضد املرأة للقضاء على التمييز    إلعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية     
  :بني الوزارات مبا يلي

ادل اخلربات والتعلم من النظراء فيما يتعلق بأفضل املمارسات وبالتحديات الـيت            تب •
 ؛تواَجه يف وضع السياسات العامة

إعداد االستراتيجيات الالزمة لتنفيذ اخلطة اجلنسانية للحكومة يف ضوء التزامـات             •
باكستان الوطنية والدولية، وال سيما االتفاقية، وخطة العمل الوطنيـة، والـسياسة            

 ؛)٢٠٠٢(لوطنية لتنمية املرأة ومتكينها ا

البدء يف إقامة إدارات مستقلة لتنمية املرأة يف املقاطعات لتمكينها من القيام بـدور               •
 ؛أقوى يف كفالة متكني املرأة

الترويج ألهداف املساواة بني اجلنسني بغية التصدي الفعال للتحديات املرتبطة بـالتمييز             •
 .خلاصة باملرأة، ومشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياةبني اجلنسني، وحقوق اإلنسان ا

   لتنفيذ والية وزارة شؤون تنمية املرأةالرامية الربامج    
تنفذ الربامج اليت يرد وصفها يف الفقرات التالية من أجل تعزيز املناخ املالئم للربامج                -٨٢

  . على حنو أكثر فعاليةوالسياسات، مبا ميكّن وزارة شؤون تنمية املرأة من تنفيذ واليتها

   الوطنية والدولية بشأن املسائل اجلنسانية واملتعلقة بالفقرااللتزامات    
العمل على حتقيق االلتزامـات الوطنيـة       ‘عنوانه  اً  بدأت وزارة شؤون تنمية املرأة مشروع       -٨٣

 فتـرة مـن   وعمل هذا املـشروع املطبـق يف ال       . ‘والدولية بشأن املسائل اجلنسانية واملتعلقة بالفقر     
إعداد هنج متكامل للوصول إىل تعميم املنظور       "، على متكني الوزارة من      ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥ عام

اجلنساين وتنفيذ السياسات واملشاريع يف امتثال لاللتزامات الوطنية والدولية بشأن املسائل اجلنـسانية             
الوطنية واتفاقية القضاء علـى     وكان من أهدافه تنفيذ ورصد خطة العمل        . "واملتعلقة بالفقر واملساواة  

  .ألهداف حمددة املدة الزمنيةاً مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وخطة العمل لإلصالح اجلنساين، وفق
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  برنامج التدريب السياسي للمرأة    
 ٢٠٠١بدأت وزارة شؤون تنمية املرأة برنامج التدريب السياسي للمـرأة يف عـام           -٨٤

 يف املائة للمـرأة يف قـانون      ٣٣تيجة لالحتفاظ حبصة قدرها     خلدمة عضوات اجملالس احمللية ن    
ويتمثل اهلدف من الربنامج يف متكني عضوات اجملالس املنتخبات من          ). ٢٠٠١(احلكم احمللي   

  .)٦(الوفاء مبسؤولياهتن
 يف املائة من مجيع عـضوات       ٨٣، كان قد مت تدريب نسبة       ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   -٨٥

حلقـات  اً  وأدار الربنامج أيض  . يف مجيع املقاطعات  ) ٢٧ ٧٠٣ من أصل    ٢٣ ٠٢٢(اجملالس  
عمل للتوعية اجلنسانية للوكاالت التنفيذية احلكومية واملنظمـات غـري احلكوميـة وقـام              

وبدأت املرحلة الثالثة من    . ومساعديهم) العمد( من رؤساء جمالس االحتاد      ١٢ ٠٠٠ بتدريب
  .٢٠١٢ف تستمر حىت عام  وسو٢٠٠٧برنامج التدريب السياسي للمرأة يف عام 

عضوات اجملالس   )٧(وكان من نتائج برنامج التدريب السياسي للمرأة موجز بيانات          -٨٦
مـن النـساء   اً ويبّين موجز البيانات، يف مجلة أمـور، أن عـدد   . ٢٠٠٥املنتخبات يف عام    

  .تشغلن مناصب انتخابية يف احلكومات احملليةاً عالي املتخصصات املؤهالت تأهيالً

  طة العمل لإلصالح اجلنساينخ    
 ٢٠٠٥مـايو   /وافق جملس الوزراء على خطة العمل لإلصالح اجلنـساين يف أيـار             -٨٧

ومتثل خطة العمل أحد نتائج خطة العمل       . ٢٠٠٧يناير  /وأصبحت اخلطة نافذة يف كانون الثاين     
عمل أحـد   ويشكل تنفيذ خطة ال   . الوطنية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
وتـرد بعـض    ). ٢٠١٠-٢٠٠٥( األهداف اجلنسانية واإلمنائية لإلطار اإلمنائي ملنتصف املدة      

  .التفاصيل األساسية األخرى خلطة العمل يف التقرير اجلامع للتقارير األّويل والثاين والثالث
من مشروع خطة العمل لإلصالح اجلنساين على        )٨(وتركز إصالحات املرحلة األوىل     -٨٨
سياسة إعادة اهليكلة املؤسسية واإلصالح املايل، مبا يف ذلك آليات امليزنة واإلنفـاق             : ليما ي 

. العام، وزيادة عمالة املرأة والنهوض هبا يف القطاع العام، وحتسني املشاركة السياسية للمرأة            
جزأ ال يت اً  جزءاً  وتشكل التدخالت املتعلقة ببناء القدرات ذات الصلة بالتدخالت األربع مجيع         

  .من هذا املشروع
وزارات املالية، : ويتمثل الشركاء املنفذون خلطة العمل الوطنية لإلصالح اجلنساين يف      -٨٩

  .والتخطيط والتنمية، والقانون والعدالة، واإلعالم واإلذاعة، والتعليم، وشعبة املؤسسات
__________ 

 وعلى املناطق الشمالية منـذ انتخابـات        ٢٠٠١يطبق قانون احلكم احمللي على املقاطعات األربع منذ عام           )٦(
 .االحتادية لإلدارة اخلاضعة القبلية وال ينطبق قانون احلكم احمللي على املناطق. ٢٠٠٥ العام

 .٢٠٠٧يف عام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  )٧(
؛ غري أنـه مت متديـد   ٢٠٠٨-٢٠٠٥كانت املرحلة األوىل من خطة العمل لإلصالح اجلنساين أصالً للفترة    )٨(

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠أجلها إىل 
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ت خطة عمل   وقد وضعت وزارة شؤون تنمية املرأة وإدارات تنمية املرأة يف املقاطعا            -٩٠
وتعمل خطط العمل يف    . وطنية وأربع خطط عمل مستقلة لإلصالح اجلنساين يف املقاطعات        
  .املقاطعات على تنفيذ اإلصالحات اجلنسانية على مستوى األقاليم

وقد أنشأت وزارة شؤون تنمية املرأة يف إطار خطة العمل الوطنية لإلصالح اجلنساين   -٩١
 اجلنسني يف شعبة املالية، وشعبة املؤسسات، وشعبة التخطـيط          للنهوض باملساواة بني  اً  أقسام

والقصد من هذه األقسام هو إجيـاد       . والتنمية، ووزاريت القانون والعدالة، واإلعالم واإلذاعة     
القدرة على التحليل والتخطيط والتعميم والتنسيق املشترك بني الوزارات يف اجملال اجلنـساين             

ع وامليزانيات واهلياكل التنظيمية القائمة منها واجلديـدة مـن          بدراسة مجيع الربامج واملشاري   
  .منطلق آثارها على التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسان والنهوض باملرأة

وقد نظمت مجيع أقسام النهوض باملساواة بني اجلنسني برامج تدريبية مكثفة للتوعية              -٩٢
لى هتيئة بيئات عمل مشجعة مـن  كما عملت ع. شعبهم/اجلنسانية للموظفني داخل وزاراهتم  
وهذا يشمل توفري مراكز الرعاية النهارية واالستراحات       . الوجهتني املادية واملهنية للموظفات   

  .ومحامات منفصلة للمرأة
أي : توجيه يف اجملال اجلنساين للـشركاء املنفـذين احملـتملني         /وجرى تنظيم توعية    -٩٣

 ، والداخلية، والرفاه السكاين، وإدارات تنمية املرأة      وزارات األغذية والزراعة والثروة احليوانية    
  .يف املقاطعات

وأنشئ قسم النهوض باملساواة بني اجلنسني يف جناح املالية والسياسات اخلارجيـة              -٩٤
ويركز القسم على اإلصالحات الرئيسية يف السياسة املالية        . ٢٠٠٧مايو  /لشعبة املالية يف أيار   

وقد شكل القسم جلنة لتعميم     . يم املنظور اجلنساين يف عملية امليزنة     والنفقات العامة لتعزيز تعم   
املنظور اجلنساين للحد من التفاوتات اجلنسانية ولتعزيز عملية حتقيق االلتزامات الدولية ذات            

كما تسهم يف إعداد الشعبة الستراتيجيات      . التركيز اجلنساين من أجل املساواة بني اجلنسني      
بالتكليف اً  ع قسم النهوض باملساواة بني اجلنسني يف شعبة املالية حالي         ويضطل. احلد من الفقر  

على أسـاس شـبكات      إعداد استراتيجيات للتخفيف من املخاطر    ‘ ١‘بإجراء أحباث بشأن    
الفقر هبدف مكافحة تأنيث    من احلد استراتيجية حمددة للسالمة اجلنسانية يف إطار عملية ورقة      

الفقر على املـرأة   من احلد استراتيجية لي والتجارة احلرة وورقة  آثار التعديل اهليك  ‘ ٢‘الفقر و 
  .يف باكستان

وُعقدت حلقات دراسية سابقة للميزانية لنشر التزامات احلكومـة بتعمـيم املنظـور               -٩٥
؛ ولتأكيد أمهية إطار امليزنـة يف منتـصف املـدة،           ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجلنساين يف ميزانية الفترة     
  .على سياسة امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية واملبادرات اجلنسانيةوللتعريف بالتأثري املتوخى 

وقد نظم قسم النهوض باملساواة بني اجلنسني يف وزارة اإلعـالم واإلذاعـة محلـة           -٩٦
  .إعالمية بشأن القضايا اجلنسانية
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 وميثل عمل املرأة يف القطاع العام أحد اإلصالحات الرئيسية خلطة العمل لإلصـالح         -٩٧
وتشمل أهداف املرحلة األوىل خلطة العمل الوطنية لإلصـالح اجلنـساين تنفيـذ             . اجلنساين

 يف ٥استراتيجية للتوعية العامة بشأن اخلطة وزيادة حصة املرأة يف اخلدمات العليا املركزية من     
  يف املائـة ١٠عن االحتفاظ حبصة نسبتها  ، فضال٢٠٠٦ًيوليه / يف املائة يف متوز ١٠املائة إىل   

  .٢٠٠٧يف مجيع جماالت اخلدمة باحلكومة االحتادية يف عام 
ويتمثـل  : اجلنـساين  املنظور مراعاة بتعميم وقد أنشئت جلنة توجيهية وطنية معنية       -٩٨

الغرض منها يف توجيه الوزارات والشعب واإلدارات املعنية فيما تبذله من جهـود لزيـادة               
وتـضم  . الرامية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين   الفعالية يف سياسات املنظمات واستراتيجياهتا      

. اللجنة التوجيهية بني أعضائها وكالء أَُول املقاطعات ووكالء الوزارات والشعب الـست           
  .وترأس اللجنة وزيرة شؤون تنمية املرأة

  ت اليت تتخذها خطط العمل لإلصالح اجلنساين يف املقاطعاتااإلجراء    
، أنشأته إدارات   دائراًاً  نساين يف مقاطعة السند صندوق    تدير خطة العمل لإلصالح اجل      -٩٩

ويقدم الصندوق الكفالة املاليـة ويـسدد       . تنمية املرأة وإدارة تنمية املرأة يف حكومة السند       
وقـد مت   . الغرامات عن النساء املعوزات والسجناء األحداث يف السجون يف أحنـاء الـسند            

 مليون روبية   ٣١وصرفت مبالغ تصل إىل     . اآلنحىت    اإلفراج عن مائة وتسعني امرأة وطفالً     
 إىل مجيع األقاليم إلقامة مكاتب خلطط العمل لإلصالح اجلنساين          ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفترة   

وأقيمت مراكز للـشكاوى تعقـد      .  وغريها من املرافق اخلاصة بالنساء     واالرتقاء باحلمامات 
مخسة أقاليم ومن املقـرر  جلسات استماع للنساء من ضحايا العنف وتسدي هلن املشورة يف    

. إقامة مأوى انتقايل ملساعدة ضحايا العنف واإلدمان اإلناث على العودة إىل صلب اجملتمـع             
ويقدم التدريب املهين على تنظيم املشاريع ومهارات السكرتارية والتجميـل ملـا يقـرب              

لتدريب علـى   لتوفري ا ) نوابشاه(كما أقيم جممع إمنائي كبري يف بينظري أباد         .  امرأة ٩٠٠ من
احلواسيب والصناعات املرتلية للمرأة وللتشجيع على إجياد أرضية مشتركة لألنشطة اخلارجية           

إنشاء فنادق ومالجئ مدعومة للنساء العامالت يف املناطق الداخليـة          اً  وجيري أيض . والرياضة
كراتشي مركز  ‘وختطط اإلدارة اآلن لتنظيم أسبوع للوساطة اجملانية بالتعاون مع          . من السند 

  .إلتاحة فرص بديلة حلل الرتاع للمرأة يف السند‘ حلل الرتاعات
وقد أنشأت وحدة إدارة املشاريع التابعة خلطة العمل لإلصالح اجلنساين يف البنجاب              -١٠٠

. يتكون أعضاؤها من أمناء اإلدارات التنفيذية الثمـاين       ،  جلنة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
وأنشئت مديرية لتنمية املـرأة     . م مراعاة املنظور اجلنساين يف األقاليم     كما أنشئت جلنة لتعمي   

وأنشئت مثاين عشرة إدارة لتنميـة      . لتعزيز إدارة الرعاية االجتماعية وتنمية املرأة وبيت املال       
وأنشأت وحدة إدارة املشاريع يف البنجاب كذلك مراكز للتطوير الوظيفي          . املرأة يف األقاليم  

  .والقصد منها هو إعداد الطالبات للحياة العملية يف القطاع العام. بالبنجابيف أربع جامعات 
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ويف إطار خطة العمل لإلصالح اجلنساين يف البنجاب، نفذت إدارة الداخلية للمقاطعة              -١٠١
لتوعيـة  ) ٢٠٠٩مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٧مايو  /أيار(مبادرة إعالمية مطبوعة على نطاق واسع       

راعية للمنظور اجلنساين والعدل بني اجلنـسني واالعتبـارات اجلنـسانية           القراء بشأن امليزنة امل   
وعقـدت  . والتنمية، وضرورة استئصال العنف ضد املرأة، واإلسالم واالعتبارات اجلنـسانية         

وحضرها أعضاء احلكومـات اإلقليميـة،      . دورات وندوات للتوجيه يف خمتلف مدن البنجاب      
ومية يف املقاطعة، وموظفو إنفاذ القوانني والـسجناء        وإداريو السجون، وأعضاء اإلدارات احلك    

  .وميثل حمو األمية القانونية أحد اجلوانب اهلامة هلذه الندوات. من الرجال والنساء
لتعميم مراعاة املنظور   اً  وشكلت خطة العمل لإلصالح اجلنساين يف بالوخستان جلان         -١٠٢

  .ساواة بني اجلنسني يف هذه األقاليمواستفادت مبنح النهوض باملاً  إقليم٢٤اجلنساين يف 

  املنح املقدمة للنهوض باملساواة بني اجلنسني على مستوى األقاليم    
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥خصصت ميزانية خطة العمل الوطنية لإلصالح اجلنساين للفتـرة            -١٠٣
 مـن   ١١١ مليون روبية للتوزيع مبثابة منح للنهوض باملساواة بني اجلنسني على            ٢٥٠ مبلغ

وحتدد استخدام هذه املنح غالبية     ).  مليون روبية لكل إقليم    ٢,٢٥بواقع  (األقاليم  حكومات  
ومن املشاريع اليت أكملت إنشاء مراكـز للمـوارد         . العضوات املنتخبات يف جمالس األقاليم    

اإلقليمية لتمكني عضوات اجملالس املنتخبات من أداء مهامهن مبزيد من الفعالية، وبرامج حملو             
وبية، وتعزيزات للمدارس املهنية، ومراكز للتدريب والتأهيل، ومراكز جمتمعيـة          األمية احلاس 

لعضوات اجملالس، ومكتبات عامة للمرأة، وبيوت للصناعات املرتلية، وتزويد مستـشفيات           
  .املرأة باألدوية واملعدات

  رصد خطة العمل لإلصالح اجلنساين وتقييمها    
ين وتقييمها على أربعة مستويات، مبـا يف        جيري رصد خطة العمل لإلصالح اجلنسا       -١٠٤

كما توجد وحدات للرصد والتقييم خاصة بكل مـن         . ذلك داخل وزارة شؤون تنمية املرأة     
وتـصدر جلنـة    . خطط العمل لإلصالح اجلنساين على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعـات         
ها خطـة العمـل     التخطيط تقارير فصلية للرصد والتقييم ملختلف املشاريع اإلمنائية ومن بين         

  .لإلصالح اجلنساين
وتقرر إجراء تقييم من جانب طرف ثالث خلطة العمل لإلصالح اجلنساين يف الربع               -١٠٥

  .٢٠٠٩الثالث من عام 

  مبادرة امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية    
نسانية باستحداث امليزنة املراعية لالعتبارات اجل      كامالًاً  تلتزم حكومة باكستان التزام     -١٠٦

ويتجلى هذا يف أن وثائق السياسات الرئيـسية، أي ورقـة           . وإضفاء الصفة املؤسسية عليها   
استراتيجية احلد من الفقر وإطار امليزنة لألجل املتوسط وخطة العمل لإلصـالح اجلنـساين،       
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سانية لتعميم األبعاد اجلن  اً  تسلط الضوء على امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية باعتبارها هنج        
ومن هذا املنطلق، بدئ يف مشروع مبادرة امليزنـة املراعيـة           . يف مجيع مراحل دورة امليزانية    
 من جانب وزارة املالية، حبكومة باكستان، بدعم تقين         ٢٠٠٥لالعتبارات اجلنسانية يف عام     

 إىل  وترمي هذه املبادرة  . ومايل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركائها يف تقاسم التكلفة         
تعميم منظور جنساين يف مجيع مراحل دورة امليزانية وتشمل حتليل اآلثار املختلفة لإلنفـاق              

وركـزت  . )٩(سياسة اإليرادات على املرأة والفتاة والرجل والصيب، على التوايلعن    العام فضالً 
. ه الـسكان املبادرة يف البداية على امليزانية االحتادية وميزانية البنجاب للتعليم والـصحة ورفـا      

، أدمـج املـشروع يف      ٢٠٠٧ديـسمرب   /وبانتهاء املشروع التجرييب للمبادرة يف كانون األول      
وال تزال امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنـسانية       . مشروع رصد تعزيز استراتيجية احلد من الفقر      

 الفقـر  ويف إطار مشروع رصد تعزيز استراتيجية احلد من     . من املكونات الرئيسية هلذا املشروع    
اً مل ميتد نطاق امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية إىل مجيع املقاطعات األربع فحسب وإمنا أيض             

  .إىل عدد من القطاعات
تقييم السياسات  : وقد استخدم عدد من أدوات امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية          -١٠٧

ستفيدين الذي يراعـي االعتبـارات      الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية؛ واستقصاء تقييم امل      
اً وعلى غرار ذلك، أجري مؤخر    ). وأجري يف إقليمني من أقاليم مقاطعة البنجاب      (اجلنسانية  

يف إطار مشروع تعزيز رصد استراتيجية احلد من الفقر تقييم للمـستفيدين روعيـت فيـه                
وأعـدت  .  الـسند  االعتبارات اجلنسانية وتقييم لسياسة التوعية اجلنسانية بقطاع التعليم يف        

بيانات امليزانية املراعية لالعتبارات اجلنسانية للحكومة االحتاديـة وملقاطعـة البنجـاب        أوىل
ألنه ساعد على إعداد    اً  كبرياً  وشكل هذا إجناز  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترتني

ـ   . ميزانيات أكثر تلبية الحتياجات املرأة والرجل، والبنات واألوالد        ع واضطُلع كذلك بوض
  .بيان ميزانية احتادية مراعية لالعتبارات اجلنسانية

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧وقامت وزارة املالية بتنقيح تعميماهتا املتعلقة بطلب امليزانيات يف عام   -١٠٨
من أشكال امليزنة الرامية إىل  وميثل اإلطار شكالً. مع إطار امليزانية اخلاص مبنتصف املدةاً متاشي

لسياسات العامة، ويكون ذلك على امتداد فترة متجددة مدهتا ثالث          املواءمة بني امليزانيات وا   
اً كبرياً ويركز اإلطار تركيز. من ميزانية لعام واحد كما حيدث يف امليزنة التقليدية سنوات بدالً

وتستند امليزنـة املراعيـة لالعتبـارات       . على نتائج أو آثار السياسات وامليزانيات احلكومية      
. مة بني العمليات والسياسات اليت تعمل على حتقيق املساواة بني اجلنـسني اجلنسانية إىل املواء  

ومبا أن هذه   . كما أن النتائج واآلثار هي يف صميم أعمال امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية           
مع إطار امليزنة اخلاص مبنتصف املدة، فهي تتيح فرصة للعمـل بامليزنـة         اً  امليزنة تتماشى جيد  

ونتيجة لذلك أدجمـت التعـديالت   . عتبارات اجلنسانية يف دورة امليزانية احلكومية   املراعية لال 
__________ 

)٩( Gender Responsive Budgeting in Pakistan: Experience and lessons learned.)    امليزنـة املراعيـة
 ).٢٠٠٧نوفمرب /التجربة والدروس املستفادة، تشرين الثاين: انلالعتبارات اجلنسانية يف باكست
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املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف التعميم املتعلق بطلب امليزانيات ضمن إطار امليزنة اخلـاص             
مبنتصف املدة مبوجب مبادرة امليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية واستمر تعزيزها يف تعمـيم             

. يف إطار مشروع تعزيز رصد استراتيجية احلد من الفقر        ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(مليزانيات  طلب ا 
  .يف امليزانية‘ غري ظاهرة‘وستعاجل هذه التدابري الشكوى املعتادة من أن االعتبارات اجلنسانية 

 تعميم املنظور الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر             
  انيةاملرحلة الث -

تنص ورقة استراتيجية احلد من الفقر على تفاصيل إطار شامل يتـضمن الـسياسات                -١٠٩
وقد جرى استعراض املؤشـرات     . املتعلقة بالتنمية الريفية، والقضايا اجلنسانية، والعمل، والبيئة      

رحلـة  امل املرتبطة باملنظور اجلنساين إلطار الرصد والتقييم بوثيقة ورقة استراتيجية احلد من الفقر           
إىل جنب مع تأسيس فريق العمل التقين اجلنساين يف إطار مشروع تعزيـز رصـد               اً  الثانية جنب 

ذلك أن تصميم احلكومة على متكني املرأة واحلد مـن التفاوتـات            . استراتيجية احلد من الفقر   
لة املرح - ال يتجزأ من ورقة استراتيجية احلد من الفقر       اً  اجلنسانية هو موضوع شامل ويعّد جزء     

  .٢٠٣٠ويصدق القول نفسه على إطار امليزنة اخلاص مبنتصف املدة ورؤية العام . الثانية

  برنامج نظم احلوكمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية    
 قامت احلكومة بتفعيل برنامج نظم احلوكمـة املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية              -١١٠

‘ امج التثقيـف الـسياسي للمـرأة      برن‘ويستند هذا الربنامج إىل     ). ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨ من(
ويتمثـل  . يف شعبة التخطيط والتنميـة ويف إدارات املقاطعـات        ‘ تعميم املنظور اجلنساين  ‘و

الشركاء املنفذون يف وزارة شؤون تنمية املرأة، وشعبة التخطيط والتنمية، وإدارات احلكـم             
علقة باملرأة  ت االهتمام املت  ذا الربنامج جماال  ويتناول ه . احمللي والتخطيط والتنمية يف املقاطعات    

والفقر، والعنف ضد املرأة، واملرأة واالقتصاد، واملرأة يف جمال السلطة وصنع القرار، واآلليات             
املؤسسية للنهوض باملرأة، يف خطة العمل الوطنية، وذلك من خالل بناء شراكات مـستدامة              

  .للتحليل املنظم واملنهجي للقضايا اجلنسانية الدقيقة
  :تمثل األهداف املتوخاة من نظم احلوكمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية فيما يليوت  -١١١
وضع زمام احلوكمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية والقائمة على انتقال السلطة، وأمر            •

تعزيزها، يف يد من يتم متكينهم وإكساهبم القـدرات مـن املـسؤولني احلـاليني               
 ادي وأصعدة املقاطعات واألقاليم؛ى الصعيد االحتواحملتملني، وال سيما النساء عل

تعزيز مؤسسات تدريب اخلدمة املدنية اليت تسهم يف اإلصالحات املتعلقة باخلدمـة             •
 ؛املدنية واحلوكمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية

 .إرساء نظم موثوقة ومستدامة لرصد احلوكمة املراعية لالعتبارات اجلنسانية •
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اجلنسانية مؤسـسات    لالعتبارات املراعية احلوكمة نظمرنامج  بوسوف يستهدف     -١١٢
التدريب واإلدارات احلكومية ذات الصلة لضمان قدرهتا على وضع برامج تدريبيـة جيـدة              

  .النوعية وتقدميها للممثلني واملسؤولني احلكوميني

 جيب أن تكفل الدولة عدم تطبيق أحكام القصاص والدية يف قـضايا    : ٢٣ و ٢٢الفقرتان      
  العنف ضد املرأة

 قانون العقوبـات الباكـستاين      ٢٠٠٤القانون اجلنائي لعام    ) تعديل(عّدل قانون     - ١١٣
يف إطار القانون، ‘ عن الشرفاً القتل دفاع‘وقانون اإلجراءات اجلنائية يف باكستان لتعريف 

القتـل  "ولتعريف الكارو كاري بأنه جرمية قتل، وحتديد العقوبات على ارتكاب جـرائم             
  .)١٠("عن الشرفاً اعدف

اآلن يف تعريـف الفـساد يف األرض        اً   مـدرج  "عن الشرف اً  القتل دفاع "وأصبح    -١١٤
 سنة حبد أقصى، ويطلـق     ١٤ سنوات حبد أدىن و    ١٠وعقوبته  ) اإلخالل بالنظام االجتماعي  (

  ]."قانون البالد"[عليها التعزير 
ب املتهم عن طريق التعزير      من قانون العقوبات للمحكمة أن تعاق      ٣١١وختول املادة     -١١٥

على سبيل  اً  باملوت أو السجن مدى احلياة أو السجن بنوعيه ملدة قد تتجاوز أربعة عشر عام             
  .، حىت بعد تنازل ورثة املتويف أو أوليائه أو قبوهلم التسويةالتعزير
ق وسلطة احملكمة تقديرية يف أن حتكم بعقوبة يف القضايا اليت يتم فيها التنازل عن ح                -١١٦

ويقول املنتقـدون إن    . من جانب األسر املعنية    )١١(أو قبول تسوية بشأنه   ) االنتقام(القصاص  
هذا احلق ال ينبغي أن خيضع لتقدير احملاكم؛ بل ينبغي أن تلزم احملاكم بإصدار عقوبات مالئمة 

 واحلجة يف ذلك هي أن أفراد األسرة      .  املدانني "عن الشرف اً  القتل دفاع "على مرتكيب جرائم    
سيواصلون ارتكاب اجلرائم ضد املرأة ما دام لدى األشخاص اعتقاد بأهنم سـيفلتون مـن               

  .احملاكمة واإلدانة

__________ 

وقد أزيلت الثغرات املوجودة يف قانون القصاص والدية، إىل حد كـبري،            "... كما أشري يف التقرير السابق       )١٠(
القـانون اجلنـائي    ) تعديل(ويعدل قانون   . ٢٠٠٤القانون اجلنائي لسنة    ) تعديل(عن خالل إصدار قانون     

 من قـانون العقوبـات      ٣٣٨ و ٣٣٧ و ٣٢٤ و ٣١٦ و ٣١١ و ٣١٠ و ٣٠٨ و ٣٠٥ و ٣٠٢و ٢٩٩ املواد
 من قانون اإلجراءات اجلنائية، لضمان زيادة فعالية املالحقـة القانونيـة          ٤٠١ و ٣٤٥الباكستاين، واملادتني   

، الـيت تفـرض     ) ألف ٣١٠املادة  (ويدرج القانون مادة جديدة     . لقضايا ما يسمى بالقتل لدواعي الشرف     
صارمة على تزويج النساء كجزء من حل توافقي لتسوية أي نزاع بني أسرتني أو قبيلتني، وقد تصل                 عقوبة  

 ".كما أضيفت مادتان لقانون اإلجراءات اجلنائية . سنوات٣ سنوات وال تقل عن ١٠هذه العقوبة إىل 
لنص علـى القـصاص     قابل للتنازل باعتباره مسألة خاصة بني طرفني با       "بأنه  " القابل للتسوية "رف األمر   ُع )١١(

 )".التعويض املايل عن القتل(أو الدّية ) االنتقام(
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  "عن الشرفاً القتل دفاع"األحكام على    
يف قضايا العنف ضد املرأة وعوقب مرتكبوهـا        اً  لقد أصدرت احملاكم العليا أحكام      -١١٧

ويرد أدناه بيـان بـبعض      . "عن الشرف اً  عالقتل دفا "على ما اقترفوه من جرائم، يف قضايا        
  :٢٠٠٨ و٢٠٠٥األحكام الصادرة يف هذه القضايا بني العامني 

 حممد نـواز ضـد الدولـة    PCRLJ 937قضت احملكمة العليا يف الهور يف القضية  •
 ؛"عن الشرفاً ال جيوز ألي حمكمة أن تشجع جرائم القتل دفاع" بأنه ٢٠٠٥ لعام

 ٢٠٠٦ بشري ضد الدولة لعام PCRLJ 1945ور يف القضية قضت احملكمة العليا يف اله •
] الشرف[املستأنفني بأن جرمية القتل قد ارتكبت بسبب الغرية         /ادعاء املتهمني "بأن  

بناء على املستندات كمـا       خمففة لصاحل املتهمني مل يكن مقبوالً     اً  اليت أوجدت ظروف  
 ؛"ةبغرض ختفيف العقوباً خمففاً أنه ال ميكن اعتبار ذلك ظرف

 صباح سادياق ضـد الدولـة   YLR 227قضت احملكمة العليا يف الهور يف القضية  •
من األبوين وابنهما بدافع من الغرية        املتهمني قد اعترفوا بقتل كالً    " بأن   ٢٠٠٨ لعام

يف ظل استفزاز خطري ومفاجئ إلنقاذ هيبة وشرف إخواهنم، ألن الوالـدين كانـا              
أقرت ... لعدم وجود ظروف خمففة لصاحلهم      اً  نظر" و "...دون نكاح   اً  يعيشان مع 

 ؛"املوقعة عليهم يف ضوء هذه الظروفاحملكمة إدانة املتهمني والعقوبات 

 كمال شاه ضـد الدولـة       PCRL LJ547قضت احملكمة العليا يف الهور يف القضية         •
لغـرض  اً خمففاً  ليس ظرف"الغرية"إىل اً ارتكاب جرمية القتل استناد   ‘ بأن   ٢٠٠٩ لعام

اً القتل دفاع "كما أنه ال قانون البالد وال الدين يسمح مبا يسمى           ...  العقوبة   ختفيف
 ).القتل العمد(ه إىل جرمية القتل  الذي يرقى يف حد ذات"عن الشرف

 وبالتـايل   ٢٠٠٩ وأقرت اجلمعية الوطنية قانون منع العنف املرتيل واحلماية منه لعام           -١١٨
ـ ٩٠ نه مل ميكن عرضه يف اجمللس يف غـضون       غري أ . أحيل إىل جملس الشيوخ العتماده     اً  يوم

ومن خالل هذا القانون اعترِف بأن العنف       . للنظام الداخلي إنشاء جلنة للوساطة    اً  وجيري وفق 
ويف البداية اضطلعت وزارة شؤون تنمية املرأة بوضع التشريع         . املرتيل غري قانوين وغري عادل    

لقانون على الـوزارات والـشعب واإلدارات     وجرى تعميم مشروع ا   . املتعلق بالعنف املرتيل  
وقد اشتركت منظمات اجملتمع املدين يف العملية التشاورية طـوال          . ذات الصلة يف املقاطعات   

وأدرج مشروع القانون يف وقت الحق بوصفه مشروع قانون خـاص   . عملية وضع التشريع  
  .مقدم من إحدى عضوات اجلمعية الوطنية

  :سية يف مشروع القانون املذكوروفيما يلي السمات الرئي  -١١٩
 يعترف بأنه من اجلرائم ضد املرأة؛ ٤أُعطي تعريف شامل للعنف املرتيل مبوجب املادة  •

جيوز للشخص املتضرِّر أو أي شـخص  :  من جيوز له تقدمي الشكوى  ٥تتناول املادة    •
 ؛آخر خيّوله الشخص املتضرر كتابة بالنيابة عنه تقدمي طلب إىل احملكمة
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 املتضررين احلق يف اإلقامة يف األسرة املعيشية وال ُيطرد منها دون قبول             ٧ادة  متنح امل  •
 ؛منه، سواء كان له أي حق أو سند أو مصلحة نفعية فيها أو مل يكن

طرق االنتصاف املنصوص عليها بالنسبة للعنف املرتيل هي احلماية واإلقامة اجلربيـة             •
 أشـهر   ٦وبة بالسجن ملدة ال تقل عن       واإلعانة املالية وأوامر احلضانة مع توقيع عق      

 روبية باكستانية ملخالفة أمر احلماية يف أول مـرة،          ١٠٠ ٠٠٠أو غرامة قدرها    /و
 روبيـة   ٢٠٠ ٠٠٠أو غرامـة قـدرها      /وبالسحن ملدة ال تقل عن سنة واحدة و       
 ؛باكستانية يف املرة الثانية أو املرات الالحقة

يل لتنفيذ القانون تتألف مـن      ستشكل جلان للحماية على مستوى وحدات التحص       •
ضابط شرطة ذكر أو أنثى برتبة رئيس شرطة إقليمي، وأنثى برتبة مفتش شـرطة،              

مبثابـة أمـني   اً واثنتني من عضوات جملس التحصيل املعين وموظف محاية يعمل أيض  
 ؛للجنة احلماية

مي يعني موظف محاية لتقدمي تقارير عن احلوادث املرتلية إىل جلنة احلمايـة، ولتقـد              •
طلبات إىل احملاكم، ولضمان توفري املعونة القانونية للشخص املتـضرر، ولـضمان            

 ؛االمتثال للحكم باإلعانة املالية وتنفيذه

 ؛ملقدمي اخلدمات دور بارز ويتمتعون بامتيازات جلنة احلماية وحصاناهتا •

يعاقب على تقدمي بالغ كاذب باحلبس البسيط ملدة قد تـصل إىل سـتة أشـهر                 •
 ؛ة قد تصل إىل مخسني ألف روبية أو بكال العقوبتنيبغرام أو

واجب احلكومة الشامل يف ضمان التنفيذ الفعال، مبا يف ذلك االعتراف بدور اللجنة              •
 .الوطنية املعنية بوضع املرأة

تعديل القوانني  (أدخلت تعديالت كبرية على قوانني احلدود بسن قانون محاية املرأة             -١٢٠
  :ويقوم هذا القانون مبا يلي. ٢٠٠٦لعام ) اجلنائية

 ؛فصل جرائم احلدود عن التعزير •

فصل االغتصاب عن ارتكاب الفاحشة وعن الزنا، وإدراج ارتكاب الفاحـشة يف             •
 ؛قانون العقوبات الباكستاين بوصفه من جرائم التعزير

 ؛)االهتام الكاذب بالزنا(تغيري إجراءات الشكوى للزنا والقذف  •

ا، أي أن الشكوى بسبب الزنا غري معرضة للخـضوع          عدم السماح بتحويل القضاي    •
كما أنه ال ميكن حتويل االدعاء بارتكاب االغتصاب        . لتطبيق احلدود يف مرسوم الزنا    

إىل شكوى من ارتكاب الزنا مبوجب قانون العقوبات الباكستاين والعكس صحيح           
 ؛يف أي مرحلة من املراحل

 .ل تعديل على تعريف الزناالنص يف نفس الوقت على اإلدانة بالقذف وإدخا •
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  ٢٠٠٦لعام ) تعديل القوانني اجلنائية(تأثري قانون محاية املرأة     
أجريت مشاورات متعمقة خالل صياغة هذا القانون، أفضت إىل زيادة يف الـوعي               -١٢١
وتعرض قانون احلدود لالنتقاد على أساس أن ضحية االغتصاب كانت تتهم بالزنـا،             . العام

وقبل إدخال  . ا تقدمي إثبات يف الدعوى املقامة ضدها بتعرضها لالغتصاب        ومل يكن مبقدوره  
غري أنه  . التعديالت على قوانني احلدود كانت الصحف وغريها حتفل مبزيد من حاالت الزنا           

ونتج عـن   . ٢٠٠٦مل جتر دراسة رمسية لتقييم التأثري الواقع بعد سن قانون محاية املرأة لعام              
زيد من الفعالية يف تنفيذ القـانون، علـى سـبيل املثـال، يف              فصل الزنا عن االغتصاب م    

  .، فمنذ صدور القانون مل يتم اإلبالغ عن حالة زنا واحدة)١٢(بالوخستان

االضطالع بعمليات للتدريب على مراعاة االعتبارات اجلنسانية للموظفني العامني، مبـن               
  فيهم أجهزة إنفاذ القوانني والقضاء ومقدمو اخلدمات الصحية

لقد نظمت حلقات عمل للتوعية والتدريب على القوانني والصكوك الدولية ومراعاة             -١٢٢
وكان من بني املـشاركني فيهـا       . االعتبارات اجلنسانية واملشاركة السياسية وقوانني األسرة     

  .موظفو وزاريت شؤون تنمية املرأة والرعاية االجتماعية واإلدارات احلكومية األخرى
ارة الشرطة بضرورة إدماج التوعية باالعتبارات اجلنسانية ومراعاهتا يف      وقد شعرت إد    -١٢٣

وأصبحت القضايا اجلنسانية مدرجة يف منهج األكادمييـة الوطنيـة          . مجيع براجمها التدريبية  
  .للشرطة وكليات ومدارس الشرطة يف املقاطعات

حلقـات   جمموعة مـن     ٢٠٠٦-٢٠٠٥وبدأت وزارة شؤون تنمية املرأة يف الفترة          -١٢٤
العمل مع قوات الشرطة يف األقاليم، ركزت فيها على ضرورة التوعية اجلنسانية، والقـضايا              

وناقـشت  . املتعلقة بالعنف ضد املرأة، والكيفية اليت ينبغي أن تتعامل هبا الشرطة مع الضحايا        
ـ "حلقات العمل كذلك القوانني املرتبطة بالعنف املرتيل واالجتار وجرائم القتل            ـ اً  دفاع ن ع

  .وقامت بتنظيمها منظمات اجملتمع املدين بتوجيه من وزارة شؤون تنمية املرأة. "الشرف
، الـذي يتلقـى     )املعهد الوطين لإلدارة العامة سابقاً    (وينظم املعهد الوطين لإلدارة       -١٢٥

تـهم، حماضـرات    ن الرتب الوسطى قبل النظر يف ترقي      التدريب فيه موظفو اخلدمة الوطنية م     
عضاء احلكومة ونشطاء حقوق املرأة فيما يتعلق باالتفاقية وغريها من صـكوك         يلقيها بعض أ  
  .حقوق اإلنسان

. وجيري بذل اجلهود إلدماج االعتبارات اجلنسانية يف مناهج الدراسة احلالية للقضاة            -١٢٦
وتعقد أكادميية القضاء االحتادية دورات مستمرة لبناء القدرات للقضاة يف إطـار برناجمهـا              

وميول هذا الربنامج من ِقبل برنامج الوصول إىل العدالة التـابع لـوزارة             .  اجلنساين للتدريب
  .وتشمل هذه الدورات فتريت ما قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة. القانون والعدالة

__________ 

 .وفقاً ملسجل احملكمة العليا يف بالوخستان )١٢(
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. وينظم معهد تدريب أمانة احلكومة االحتادية دورات سنوية لبناء قدرات املـوظفني          -١٢٧
  .ياسات والتوعية اجلنسانية خرباء من مجيع أحناء البلدويقدم الوحدات املتعلقة بالس

وتعمل أفرقة التحقيق املؤلفة من األعضاء يف مجيع احملاكم العليا، حتت إشراف كبري               -١٢٨
وهي تشرف على قضاة األقاليم لضمان احملافظة على املستويات املهنية          . القضاة يف كل منها   

عتبارات اجلنسانية وتتابع الشكاوى املتعلقـة بعـدم        مراعاة اال اً  وترصد األفرقة أيض  . الرفيعة
  .مراعاة االعتبارات اجلنسانية حني حيدث ذلك، وتوجه إىل سرعة البت يف هذه احلاالت

  البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس فيما يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة    
 لدى معظم البلـدان     ميثل مجع البيانات الدقيقة املصنفة حسب نوع اجلنس مشكلة          -١٢٩

ورغم إرفاق البيانات حسبما طلبته اللجنة، فهي مستمدة       . وليست باكستان استثناء من ذلك    
من باكستان ألمهية هـذه  اً وإدراك. من عدة مصادر ال يتطابق كل منها بالضرورة مع اآلخر 

يانات مصنفة  من التدابري لكفالة جتميع ب    اً  البيانات وما يترتب عليها من آثار، فقد اختذت عدد        
ومن بني هذه التدابري توعية املكتب االحتادي لإلحصاء        . حسب نوع اجلنس وإتاحتها للكافة    

 آسيا جنوب وتعداد السكان وبناء قدراته واملواءمة بينه وبني قاعدة البيانات اجلنسانية لرابطة          
  .وقت قريبوجار العمل يف هذه املبادرة وحيتمل أن تعمل بشكل كامل يف . اإلقليمي للتعاون

  خلية اجلرائم اجلنسانية    
جزء من وزارة الداخليـة     (أنشئت خلية اجلرائم اجلنسانية يف مكتب الشرطة الوطين           -١٣٠

يربهن على التزام احلكومة القوي     "واستحداث هذه اخللية    . ٢٠٠٦أبريل  /يف نيسان ) االحتادية
يادة القانون ومتكـني املـرأة     باختاذ ما يلزم من اخلطوات ملكافحة العنف ضد املرأة وتعزيز س          

وجتمع اخللية البيانات عن العنف ضد املـرأة وتـصنفها وحتللـها،            . "والوصول إىل العدالة  
عن اً  القتل دفاع "سيما حاالت االغتصاب اجلماعي واالغتصاب واخلطف واالختطاف و        وال

ستودع ويهدف إجياد هذا امل   . كما تعاجل حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل       . "الشرف
املركزي للبيانات املتعلقة حباالت العنف ضد املرأة إىل مساعدة واضعي السياسات على إعداد         

  .تدابري شاملة وفعالة ملكافحة العنف
 يف إسالم أباد    ٢٠٠٦وقد أنشأت احلكومة الوكالة الوطنية للعلوم القانونية يف عام            -١٣١

 حالة حىت ٢٠٠ الوكالة ما يزيد على وقد عاجلت. لتحديد هوية مرتكيب جرائم العنف البدين   
ويعتزم أن حيّد املعمل، يف مجلة أمور أخرى، من االعتداء اجلنسي على النـساء رهـن           . اآلن

  .االحتجاز التحفظي لدى الشرطة
 يف املائـة يف     ٥ويدل حتليل بيانات خلية اجلرائم اجلنسانية على زيادة عامة نسبتها             -١٣٢

).  حالـة  ٧ ٨٠٢ (٢٠٠٨إىل  )  حالة ٧ ٤٣٦ (٢٠٠٧ة من عام    اجلرائم املبلغ عنها يف الفتر    
 يف املائة كما أبلغ عن مزيـد مـن          ٢٥غري أن حاالت االغتصاب املبلغ عنها زادت بنسبة         

ونقصت حاالت االغتصاب يف أثناء احلجز املبلغ عنـها         . حاالت التحرش يف أماكن العمل    
  .٢٠٠٨ عام  حاالت يف٣ إىل ٢٠٠٧ حالة يف عام ٨٠من اً كبرياً نقصان
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للمعلومات اخلاصة بإدارة اً نظام ٢٠١٠-٢٠٠٩وستنشئ خلية اجلرائم اجلنسانية يف        -١٣٣
والقصد من هذا النظام هو حتسني التنسيق واحلوار بني         . العدالة املتعلقة بالطفل ونوع اجلنس    

. لطفـل سلطات العدالة اجلنائية ومجيع مستويات احلكومة بشأن اجلرائم اليت تتعلق باملرأة وا           
  .وتعكف اخللية على إعداد استراتيجية وطنية للمسائل اجلنسانية

  التدابري األخرى جلمع البيانات    
. تتخذ الشرطة تدابري جلمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس على مستوى األقاليم             -١٣٤

الغربيـة   الـشمالية  احلدود فعلى سبيل املثال، وضع املفتش العام للشرطة يف حكومة مقاطعة         
منفصلة لتقدمي الشكاوى يف مجيع احلاالت املرتكبة ضد املرأة وجمموعـة           ‘ سجالت للتبليغ ‘

  .سجالت أخرى للشكاوى يف اجلرائم املرتكبة ضد األطفال
ويوجد نص حمدد يف مشروع قانون اجمللس الباكستاين للرعاية االجتماعيـة علـى               -١٣٥

  .إنشاء قاعدة بيانات لضحايا العنف املرتكب ضد املرأة
. وقد أنشأ مكتب الشرطة الوطنية جلنة توجيهية حلقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية            -١٣٦

وتضم اللجنة يف عضويتها منسقي الشؤون اجلنسانية من إدارات الشرطة يف أحنـاء الـبالد               
ويشارك املكتب يف وضع االستراتيجيات والربامج للقضاء على        . وكبار املسؤولني يف املكتب   

 .ومن اجلوانب اهلامة هلذا اجلهد إنشاء خلية اجلرائم اجلنسانية. ةالعنف ضد املرأ

 شكوى ٤٠٠ من أكثر عاجلت للشكاوى، خليةاً  أيض الوطنية الشرطة أنشأ مكتب  وقد  -١٣٧
  .الذين تثبت إدانتهم الشرطة ضباط ضد اإلجراءات اختاذ وتشرع اإلدارات يف. الشرطة ضد

وأعضاؤه . يف باكستان اً  ى العنف ضد املرأة أيض    ويعمل التحالف من أجل القضاء عل       -١٣٨
وزارة شؤون تنمية املرأة ووزارة الداخلية وخلية اجلـرائم         (ممثلون للمجتمع املدين واحلكومة     

  ).اجلنسانية وكبار مسؤويل الشرطة العاملني

  )٢٠١١-٢٠٠٧(مشروع العدالة واحلماية يف اجملال اجلنساين     
الذي يقصد به    )١٣( العدالة واحلماية يف اجملال اجلنساين     بدأت حكومة باكستان مشروع     -١٣٩

 ."اللتزامات سياسات احلكومـة   اً  املسامهة يف احلد املستدام من العنف املرتكب ضد املرأة وفق         "
زيادة الوعي  : تركز على اً   مشروع ١٢اً  العدالة واحلماية يف اجملال اجلنساين حالي      وميول مشروع 

ن املرياث؛ تدابري مكافحة االجتار من خـالل أجهـزة احلكومـة            وتقدمي املعونة القانونية بشأ   
ومنظمات اجملتمع املدين؛ دعم محلة األشرطة البيضاء؛ إجراء األحباث على إيداع النساء القسري             

ـ  (يف املستشفيات العقلية؛ إقامة شرطة السند خاليا ملكافحة الكارو كاري            عـن  اً  القتل دفاع
  .ملشروع حكومات األقاليم والوزارات االحتاديةومن الشركاء يف تنفيذ ا). الشرف

__________ 

أحد عناصر برنامج الدعم اجلنساين التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، متوله إدارة التنميـة اخلارجيـة يف                  )١٣(
 . خلدمات املشاريعاململكة املتحدة ويقوم بتنفيذه مكتب األمم املتحدة
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) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(وستوسع اجلولة الثانية ملشروع العدالة واحلماية يف اجملال اجلنساين   -١٤٠
  . ونطاق القضايا والتغطية اجلغرافية وعدد الشراكاتىمد

 سنوات وميوله مـشروع     ٣مدته  اً   مشروع ديناملوقد بدأت إحدى منظمات اجملتمع        -١٤١
ملساعدة الناجيـات مـن العنـف    اً هاتفياً دالة واحلماية يف اجملال اجلنساين، وسينشئ خط    الع

وسيساعد هذا املشروع النساء مـن ضـحايا        .  أقاليم من السند   ٣واالعتداء واالستغالل يف    
 واالحتجاز غري القانوين والعنف املرتيل واالجتـار        "عن الشرف اً  القتل دفاع "العنف من قبيل    

وسيزيد املشروع الوعي مبسألة العنف ضـد       . نسي والبدين والقتل واالختطاف   واالعتداء اجل 
كما سيقيم صالت مع الشرطة وغريها من السلطات املسؤولة عن تقدمي الدعم للمرأة             . املرأة

  .يف حاالت األزمات
ويف إطار نفس الربنامج، تتصدى منظمة أخرى من منظمات اجملتمع املدين يف السند               -١٤٢

وسيحدد هذا املشروع   . يداع القسري للمرأة يف املستشفيات النفسية يف حيدرأباد       لقضية اإل 
 أشهر مدى انتشار هذا العمل، ويقترح ما يتخذ من التدابري للتقليل من عدد       ٦الذي يستغرق   

إىل هـذا   اً  وسيوجه املشروع اهتمام عامة اجلمهور أيـض      . اإليداع القسري يف املستشفيات   
  . ضد املرأةاجلانب من جوانب العنف

  إجراءات العمل املوحدة للشرطة فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية    
اعتمد مكتب الشرطة الوطنية إجراءات العمل املوحدة بشأن معاملة النساء الالئـي              -١٤٣

وحتدد إجراءات العمـل املوحـدة      . تستعّن بالشرطة، وذلك بعد عدة جوالت من التشاور       
وتغطي مجيع جوانب احلالة اليت تعاين فيها املرأة مـن جـراء             شامالًاً  العنف اجلنساين حتديد  
  .العنف من أي نوع

مراكز الشهيدة بينظري بوتو ملواجهة األزمات للمرأة اليت يف حمنة التابعة لوزارة شـؤون                   
  تنمية املرأة

 مبراكز  ٢٠٠٩أعيدت تسميتها يف عام     (لألزمات  اً   مركز ٢٣لقد أنشأت الوزارة      - ١٤٤
تقدم خدمات الدعم للنساء من     ) ظري بوتو ملواجهة األزمات للمرأة اليت يف حمنة       الشهيدة بين 

ويوجد باملركز الواقع يف إسالم أباد مرفق لإليواء ملحق         . يذاءاإلضحايا العنف والعدوان و   
يتم توفري املأوى لضحايا العنف احملتاجات إىل مأوى ملدة         اً،   إقليم ١١ويف  . مبركز األزمات 
بينما تتوافر اإلقامة يف دار األمان جبميع األقاليم ألي امرأة حتتاج إىل ملجأ             يوم أو يومني،    

إلقامة بيوت إيـواء جديـدة يف       اً  وقد أفردت خمصصات يف امليزانية مؤخر     . طويل األجل 
  .كراتشي والهور

اً  عـضو  ١٣ولكل مركز لألزمات، عالوة على هيئة موظفيه العادية، جلنة مؤلفة مـن               -١٤٥
  .تقدم للمركز التوجيه بشأن التشغيل)  حبكم وظائفهم٣ منظمات غري حكومية وأعضاء يف ١٠(
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ويقدم موظفو املراكز أي نوع من املساعدة حتتاج إليه املرأة وأسرهتا، مبا يف ذلـك                 -١٤٦
وللتخفيف من أجواء اإليذاء املرتيل، تقدم املراكـز  . املعونة الطبية والقانونية واملشورة النفسية  

وميكن للمرأة أن تتلقى التـدريب علـى        . ة لألزواج وغريهم من أفراد األسرة     املشوراً  أيض
  .املهارات املهنية وحمو األمية احلاسوبية إذا رغبت يف ذلك

وتعكف وزارة شؤون تنمية املرأة على وضع إجراء تشغيلي موحد باالشتراك مع              - ١٤٧
 بالقـضاء  املعنية  للجنة ١٩ و ١٢منظمة للمجتمع املدين مبا يتماشى مع التوصيتني العامتني         

املرأة، بغرض توفري خدمات احلماية والدعم لضحايا العنف القائم علـى            ضد التمييز على
  .نوع اجلنس

 سنوات مع منظمة اجملتمـع      ٣وقد دخلت وزارة شؤون تنمية املرأة يف اتفاق مدته            -١٤٨
يذاء القائم على نـوع     املدين ذاهتا، وهي متخصصة يف الدعم النفسي للمرأة اليت تعاين من اإل           

وستضطلع الوزارة واملنظمة بتدريب موظفي مراكز األزمات على أنـسب الطـرق            . اجلنس
  . للدعم ملساعدة النساء الالئي تلجأن إىل املراكزاًوأكثرها توفري

 من املرفق ألف حاالت العنف والقضايا املرتبطة بالعنف، اليت مت           ١وترد يف اجلدول      -١٤٩
 / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١مات التابعة للوزارة هبا يف الفترة من        إبالغ مراكز األز  

  .٢٠٠٨يونيه 

  القيود والتحديات    
. ويشكل العنف ضد املرأة مسألة معقدة يف باكستان، كما هو احلال يف بلدان كثرية              -١٥٠

 تقييـد   ويعوق القلق من التعرض للعنف املرأة يف مجيع األعمار وهو من العوامل املسهمة يف             
ويكمن . قدرة املرأة على التنقل وبالتايل حصوهلا على التعليم والعمل وبعض اخلدمات العامة           

شرف األسرة إىل حد كبري يف أفرادها من النساء وينبع حتكم الرجل يف املرأة يف بعض أوجهه              
وسوف تقتضي اجلهود املبذولة للقضاء على العنف ضد املـرأة          . من هذا الواقع االجتماعي   

وإىل أن يرسخ هذا التغـيري، سـتظل        . عميقاًاً  اجتماعياً  والتخفيف يف البداية من حدته تغيري     
وتسهم التغيريات التـشريعية  . حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة وحقوقها املدنية عرضة لالنتهاك    

  .يف إحداث هذا التغيري االجتماعياً كبرياً واملؤسسية املبينة أعاله إسهام

حكـم  ): اجلريغا(القضاء على املنتديات غري الرمسية حلل املنازعات        : ٢٥ و ٢٤الفقرتان      
احملكمة العليا بالقضاء على املنتديات غري الرمسية حلل املنازعات واجب النفاذ واألفـراد             

  للعنف ضد املرأة خيضعون للمساءلةاً الذين يشاركون يف قرارات تشكل ارتكاب
 /اخلرباء عن احملكمة العليا يف السند يف نيـسان        صدر احلكم الذي أشارت إليه جلنة         -١٥١
هلذا احلكم فإن قرار اجلريغـا  اً ووفق. ٢٠٠٤ لعام PCRL 1523 بوصفه احلكم ٢٠٠٤أبريل 

. باعتبار أحد أجزاء القانون السارية غري مشروع هو اغتصاب لسلطات احملـاكم والربملـان             
، إىل احلد الذي تبت به فيه مسألة        أي قرار للمحكمة العليا   " من الدستور    ٢٠١للمادة  اً  ووفق
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جلميع احملاكم األدىن اً ، يكون ملزمعلى مبدأ قانوين أو يعلن مبدأ قانونياًاً قانونية أو يكون مبني  
وعليه فإن هذا احلكم ملزم جلميع الرعايا اخلاضعني لوالية احملكمـة العليـا يف              . "منها مرتبة 

  .ألخرىالسند، ولكنه غري ملزم للمحاكم يف األماكن ا
وجمالس اجلريغا والبانشيات هي آليات غري رمسية حلـل املنازعـات وحـدت يف                -١٥٢

ويف املناطق الريفية، وخاصة بالنسبة للفقراء واألميني، يكون الوصول إىل . باكستان منذ قرون
ويف ظل أفضل الظروف تقـدم هـذه        . ومرتفع التكلفة اً  ومعقداً  النظام القضائي الرمسي بطيئ   

وبالرغم . ري الرمسية عدالة سريعة مبنية على املعرفة بالظروف احمللية والتقاليد السائدة     اآلليات غ 
من أنه ُيشترط على أعضاء جمالس اجلريغا والبانشيات أن يتصرفوا يف حدود القانون، فـإهنم               

ما يكونون غري ملمني بالقانون ويصدرون قرارات تتعارض مع القانون وتنتهك حقوق            اً  غالب
 وبالرغم من أن الرجال والنساء ميكن أن يكونوا ضحايا للقرارات غري العادلة، فإن              .اإلنسان

. الشاغل هنا هو بالنسبة للنساء الالئي تنتهك حقوقهن على أيدي جمالس اجلريغا والبانشيات            
وتـشاطر احلكومـة    . ومعظم القرارات املستندة إىل التقاليد واملمارسات تلحق أذى باملرأة        

 املدين شواغلها كذلك، سواء لعدم إشراك النساء بني أعـضائها أو لعـدم              منظمات اجملتمع 
  .تسجيل أقوال املرأة املتهمة

واملسائل احملالة إىل أحد جمالس اجلريغا أو البانشيات حلل املنازعات أو التوصل إىل               - ١٥٣
خمالفة اً  أن تصدر أحكام  اً  وال ميكن هلذه اجملالس قانون    . حل وسط ال تتمتع حبماية القانون     

للقانون وميكن حماكمتهم على اجلـرائم      اً  فإذا فعلت، فإن املخالفني يعاملون وفق     : للقانون
  .اليت ارتكبوها

ومن واجب الشرطة أن متارس سلطاهتا يف كبح مجاح اجلرائم اليت ترتكب ورفـع                -١٥٤
  .والشرطة خمولة تقدمي تقرير للتحقيق األويل. الدعاوى ضد أفراد اجلريغا والبانشيات

جمللس اجلريغا لكي تتصرف    اً  ويف مناسبات كثرية حددت وسائل اإلعالم اجتماع        - ١٥٥
كما أن وسائل اإلعالم نشطة يف إبـراز احلـاالت املرتبطـة            . الشرطة على وجه السرعة   

وقد أحاط القضاء األعلى من تلقاء ذاته ببعض : ضد املرأةاً بقرارات اجلريغا اليت تشكل عنف
  . هذه احلاالت

اً  أحاط األونرابل رئيس احملكمة العليا لباكستان علم       ٢٠٠٨يناير  /ففي كانون الثاين    -١٥٦
ضابط شرطة اإلقليم    ووجه   "عن الشرف اً  دفاع"من تلقاء ذاته بقتل السيدة تسنيم سوالنغي        

 ٢٠٠٨سبتمرب /ويف أيلول. إىل تقدمي تقرير يبني فيه بالتفصيل ما توصل إليه التحقيق من نتائج
من تلقاء ذاهتا بادعاء دفـن النـساء يف بالوخـستان           اً  كمة العليا لباكستان علم   أحاطت احمل 

. وهن على قيد احلياة وأمرت بإجراء حتقيق فوري يف هذه املـسألة      ) من جملس للجريغا   بأمر(
  .وكلتا القضيتني يف انتظار البت فيهما بواسطة احملكمة العليا لباكستان
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وتتجـسد هـذه   . ة حاالت التأخري يف نظام احملاكم  بذل اجلهود ملعاجل  اً  وجيري حالي   -١٥٧
، وتقضي بـسرعة    ٢٠٠٩يونيه  /اجلهود يف صياغة سياسة القضاء اليت بدأ سرياهنا يف حزيران         

ـ . التصرف يف القضايا واستئصال الفساد من القضاء     اً وتوفر هذه السياسة استراتيجية وخطط
. وإقامة العـدل علـى حنـو سـريع        لالنتهاء من القضايا املتأخرة، وسرعة حل املنازعات،        

واكتسبت القضايا املتعلقة بانتهاكات احلقوق األساسية وشؤون األسرة وجرائم األحـداث           
. وتنص خطة للعمل على البت يف مجيع القضايا قيد النظر يف غضون عام واحد             . أمهية عاجلة 
كم العليا يف غـضون     على احملكمة العليا واحملا   اً  البت يف القضايا املعروضة حديث    اً  وسيتم أيض 

  .سنة واحدة من تاريخ تقدمي الطلب

  القيود والتحديات    
سيكون من الصعب إزالة نظام اجلريغا والبانشيات إىل أن تتاح بدائل مقبولة للعدالة               -١٥٨

  .الرمسية السريعة وزهيدة التكلفة
ئم احلدوديـة   االحتادية عن طريق قانون اجلرا     لإلدارة اخلاضعة القبلية ُتحكم املناطق   -١٥٩

الذي يضم جمموعة من القوانني اليت فرضها الربيطانيون يف املناطق القبلية اليت تسكنها البشتون 
وقد . "جملس للحكماء"ويشجع هذا القانون اجلريغا على هيئة  . يف مشال غرب اهلند الربيطانية    

ورنيليوس، بوصفه  ك. ر .أدان كبار القضاة القانون ومنهم قاضي احملكمة العليا يف باكستان أ          
 يف قضية سومندر ضد الدولة      "لكل املبادئ احلديثة املعترف هبا اليت تنظم إقرار العدل        اً  منافي"
)PLD 1954 FC 228 .(  على إقرار عدد من التعديالت على قـانون        اً  وتعكف احلكومة حالي

طات مثار اجلدل اجلرائم احلدودية واإلصالحات السياسية يف املناطق القبلية، وتعتزم إلغاء السل        
  .اليت تتمتع هبا اإلدارة يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية

  اآللية البديلة حلل املنازعات يف اهليئات العامة    
 يف )١٤(بدئ يف مشروع حتقيق العدل بني اجلنسني من خالل أجنومانـات املـصاحلة              -١٦٠
من أقاليم املقاطعات   اً   إقليم ٢٠ يف   ٢٠٠٦ كمشروع رائد وهو يعمل منذ عام        ٢٠٠٥ عام

والقصد من املشروع هو ضمان حل سريع وعادل للرتاعات واحلد من العبء الواقع             . األربع
وتابع مشروع العدل بني اجلنسني مراجعة اجتماعية بشأن االعتداء علـى           . )١٥(على احملاكم 

ية اليت تلتـها إىل  وأدت تلك الدراسة والعملية التشاور. ٢٠٠٣، مت إجراؤها يف عام    )١٦(املرأة
  .توصيات لتزويد النساء من ضحايا العنف بآلية بديلة للحصول على العدالة

__________ 

 .يشكل املشروع أحد عناصر برنامج الدعم اجلنساين التابع للربنامج اإلمنائي )١٤(
)١٥ ( Formulation of Judicial Policy for Quick Disposal of Cases and Eradication of Corruption from the 

Judiciary)         جلنة القانون  . )ة الفساد من القضاء   وضع السياسة القضائية ألغراض التصرف السريع يف القضايا وإزال
 .٢٠٠٩أبريل /، نيسان)وضع السياسات(والعدالة يف باكستان، جلنة القضاء الوطين 

 .تنفذه وزارة شؤون تنمية املرأة وترعاه إدارة التنمية الداخلية )١٦(
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أحد متطلبات تنفيذ   ‘ العدل بني اجلنسني من خالل أجنومان املصاحلة      ‘ويليب مشروع     -١٦١
مساعدة النساء والشرائح األخرى الضعيفة مـن اجملتمـع يف          "االتفاقية، ألن الغرض منه هو      

ويقصد باملشروع أن يتيح . "اعها من خالل محاية حقوقها واستحقاقاهتا املشروعة     حتسني أوض 
والقـصد مـن أجنومانـات      . للنظام القضائي الرمسي املرتفع التكلفة واملستنفد للوقت        بديالً

تنتهي "ويشترط أن   . املصاحلة أن تعاجل جمموعة واسعة من املنازعات، سواء املدنية أو اجلنائية          
اليت (يف غضون سبعة أيام يف املسائل اجلنائية البسيطة القابلة للتراضي وغري اهلامة      من إجراءاهتا   

من تاريخ اً  يف املسائل املدنية، اعتبار   اً  ويف غضون ثالثني يوم   ) مل يقدم بشأهنا تقرير حتقيق أّويل     
  .)١٧("بدء اإلجراءات

س نقابة تشكيل من كل جمل) ١٠٦-١٠٢، املواد ٢٠٠١(ويقتضي قانون احلكم احمللي   -١٦٢
إقرار العدالة  ‘يتمثل عملهم يف     ‘فريق من األشخاص غري املنحازين    ‘، وهو   )١٨(أجنومان للمصاحلة 

 يف املائة ٩٢قل بني أعضاء وتوجد امرأة واحدة على األ. ‘لضحايا العنف القائم على نوع اجلنس
  . أجنومانا١ً ٠٥٠وعددها اً  إقليم٢٠ومانات املصاحلة اليت شكلت يف من أجن
واملشروع مشترك يف شراكات مع احملاكم العليا والعالية وحماكم األقاليم، والشرطة،             -١٦٣

ونقابات حمامي األقاليم، والوزارات واإلدارات ذات الصلة، وعدة منظمات للمجتمع املدين،           
  .وقد أيده كبري قضاة احملكمة العليا لباكستان. واجلامعات

تعرض على أجنومانات املصاحلة بالعنف ضـد املـرأة،   ويتعلق كثري من القضايا اليت        -١٦٤
والطالق ) منها عدة أنواع من الزواج القسري     (وجمموعة متنوعة من املسائل املرتبطة بالزواج       

 قضية يف الفترة    ٩ ٩٤٢وبلغ جمموع القضايا اليت عرضت على أجنومانات املصاحلة         . واملرياث
، ٢٠٠٨يونيـه   /حزيرانويف  . ٢٠٠٩ونيه  ي/ وحزيران ٢٠٠٦ما بني توسع الربنامج يف عام       

 يف املائـة  ٢٥,٥٣ يف املائة من القضايا تتعلق على األقل بامرأة واحدة و ٣٩,٤٥كان حوايل   
 ١١,٠٥وشكلت املنازعات الزوجية نسبة     . من القضايا املتعلقة باملرأة مرتبطة بالعنف املرتيل      

  .يف املائة من القضايا
أي ال ميكن فيها التوصـل إىل       (جنومان املصاحلة حلها    ويف احلاالت اليت ال ميكن أل       -١٦٥

يشترط على أجنومان املصاحلة    ) اتفاق أو ُيرى أن االستمرار فيها لن يكون يف مصلحة العدالة          
  .أن يبلغ احملكمة هبذه احلقيقة كتابة، وأن خيطر األطراف املتنازعة بقراره

احتاد ملنظمات (ومانات املصاحلة خدمات دعم أجن: وتدعم أجنومانات املصاحلة هيئتان  -١٦٦
  .وهيئة مناصرة عدالة أجنومان املصاحلة، وهي آلية دعم توفر الدعم التقين) غري حكومية

__________ 

)١٧( Sindh Musalihat Anjuman (Constitution and Function) Rules)   ـ سند قواعد أجنومان املـصاحلة يف ال
 .٤، الصفحة ٢٠٠٠، ))الدستور والوظيفة(

 .مقاطعة احلدود الشمالية الغربية يف جبريغات املصاحلةتعرف  )١٨(
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وقد مت يف إطار هذا املشروع، على مستوى جمالس االحتاد املعنية يف األقاليم وغريها،                -١٦٧
اجلنسانية  بالقضايا لتوعية من أعضاء أجنومانات املصاحلة على ا١٤ ٠٠٠تدريب ما يزيد على 

  .وحمو األمية القانونية وحفظ السجالت

التدابري املتخذة لوضع حد لإلفالت من العقاب على أعمال العنف          : ٢٧ و ٢٦الفقرتان      
اجلزاءات املفروضة على موظفي الدولـة      . ضد املرأة بكفالة حماكمة املخالفني ومعاقبتهم     

  رائم العنف املرتكبة ضد املرأةالذين ال يفون بالتزاماهتم يف حاالت ج
ترد مناقشة التدابري املتخذة لوضع حد لإلفالت من العقاب على أعمـال العنـف                -١٦٨

وسوف تسهم التعـديالت    . ٢٥-٢٤ و ٢٣-٢٢املرتكبة ضد املرأة يف الردود على الفقرات        
إنـشاء  اليت أدخلت على القوانني، والتدريب املقدم ألعضاء اجلهاز القضائي وقوة الشرطة و           

يف كفالة توجيه االهتام باجلرائم املناسبة ملن يـشتركون بطريـق           اً  خلية اجلرائم اجلنسانية مع   
  .مباشر أو غري مباشر يف أعمال العنف البدين ضد املرأة، وبالتايل معاقبتهم

زيادة اجلهود املبذولة لتصميم وتنفيذ برامج للتوعية الشاملة لتعزيـز          : ٢٩ و ٢٨الفقرتان      
اجلهـود  .  للمساواة بني املرأة والرجل ودعمها على مجيع مـستويات اجملتمـع           فهم أفضل 

املبذولة لتعديل االجتاهات النمطية والقواعد التقليدية املتعلقة باملـسؤوليات واألدوار الـيت    
على النحـو الـذي تقتـضيه    (تضطلع هبا املرأة والرجل يف األسرة ومكان العمل واجملتمع      

العمل على وجه السرعة من أجل مكافحة تأثري اجلهات         ).  االتفاقية من) أ(٥و) و(٢املادتان  
  الفاعلة من غري الدول وذلك من خالل برامج شاملة للتوعية بشأن املساواة بني اجلنسني

تقود احلكومة اجلهود املبذولة لبناء قدرات اجلهات صاحبة املـصلحة مـن كافـة                -١٦٩
جلنسانية، مبن فيها القيادات الدينيـة واملـسؤولون        ا بالقضايا األطياف االجتماعية يف التوعية   

واهلدف من ذلك هو احلد من التمييز والقولبة النمطية يف اجملـال االجتمـاعي              . احلكوميون
  .واستئصاهلما يف هناية املطاف

  اخلطوات اليت تتخذها وسائل اإلعالم للحد من القولبة النمطية    
وتبث باللغـات األرديـة   (ية اخلاصة، تلفزيونت ال تسهم الزيادة السريعة يف عدد القنوا       -١٧٠

، والقنوات الدولية، والزيادة يف إعالنـات قطـاع         )والباشتية والسندية والبنجابية واإلنكليزية   
، يف القضاء على بعـض القوالـب النمطيـة الـسلبية            )بلغات متعددة اً  وهي أيض (الشركات  

يت تتصدى للجوانب العديدة من حياة املـرأة        ويوجد اآلن كثري من الربامج ال     . يتعلق باملرأة  فيما
من الربامج اإلخبارية البارزة مبا فيها األنبـاء؛ وتقـدم          اً  وتستضيف النساء عدد  . املرتلية واملهنية 

  .يةتلفزيوناملذيعات األنباء باإلنكليزية واألردية واللغات اإلقليمية األخرى من خمتلف القنوات ال
عة العديد من الربامج املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني          وتبث وزارة اإلعالم واإلذا     -١٧١

ومن بني هذه الربامج برامج خاصـة تبثهـا         . ومتكني املرأة، وحقوق املرأة والفرص الوظيفية     
  .شركة تلفزيون باكستان اململوكة للحكومة
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التزام احلكومـة،   " باكستان محلة إعالمية يف الصحف بعنوان        تلفزيونوقد أطلقت شبكة      -١٧٢
 الدولة رسائل عديدة تركز على احلد مـن العنـف           تلفزيون ويبث   ".ستقبل آمن ومشرق للمرأة   م

  .٢٠٠٨كما نظمت محلة حلفز النساء على التصويت قبل االنتخابات العامة يف . والتمييز ضد املرأة
، ومسرحيات وبـرامج    ‘متثيليات كوميديا املواقف  ‘اً   باكستان أيض  تلفزيونوتبث شبكة     -١٧٣
وجتـري اآلن   . وتدير معظم هذه الربامج نـساء     :  تناقش فيها القضايا اليت تؤثر على املرأة       حوارية

بشكل أكثر عالنية مناقشة مسائل من قبيل الطالق واإلجهاض وتنظيم األسرة وزواج األطفـال              
  . والعنف ضد املرأة، وكانت كلها تعّد من احملظورات فيما مضى"عن الشرفاً دفاع"والقتل 
 تلفزيـون نت وزارة شؤون تنمية املرأة محلتني ناجحتني للتوعية على شـبكة            وقد ش   -١٧٤

وتألفت احلملة األوىل من ملصقات عـن       . ٢٠٠٧-٢٠٠٥باكستان وقنوات أخرى يف الفترة      
وكان أبرز  . حقوق املرأة، بينما كانت الثانية محلة تفاعلية تضمنت أربعة أسئلة عن حقوق املرأة            

  . اليت صممت إلبطال ممارسة تقدمي املرأة كأداة للتسويق"ة بال صورمحل"عناصر احلملة الثانية 
ومـن  . يف التصدي ملشكلة القوالب النمطيـة    اً  هاماً  دوراً   اجملتمع املدين أيض   ويؤدي  -١٧٥

لألحباث واملـوارد   اً  أمثلة ذلك إحدى منظمات اجملتمع املدين يف إسالم أباد وهي تدير مركز           
كما تتبعت هذه املنظمة متثيل املـرأة يف وسـائل          . وسائل اإلعالم والنشر فيما يتعلق باملرأة و    

يف هذا املوضوع، يشتمل على توصيات للتخفيف       اً  رئيسياً  اإلعالم املطبوعة، وأصدرت تقرير   
جمموعة من برامج اإلذاعة على موجة التـضمني   اً  وقد أنتجت املنظمة أيض   . من حدة املشكلة  

  .املرأةالترددي بشأن القضايا اليت تواجهها 
 من مدونة قواعد املمارسة األخالقية لوزارة اإلعالم والبث اإلذاعـي      ٧وتنص املادة     -١٧٦

تتجنب الصحافة اختالق أو طبع أو نشر أو توزيع أي مادة تشجع أو حتض علـى                "على أن   
التمييز أو الكراهية على أساس عنصر الفرد أو اجلماعة أو دينه أو طبقته أو طائفته أو جنسيته                 

يف " علـى أنـه     ١٤وتنص املـادة     ." أصله العرقي أو جنسه أو إعاقته أو مرضه أو عمره          أو
تنـشر   حاالت اجلرائم اجلنسية واجلرائم البشعة املرتكبة ضد األطفال واألحداث والنساء، ال          

  ".األمساء والصور اليت حتدد اهلوية
اإلعالم اإللكتـروين   وحتظر املادة جيم من مدونة قواعد السلوك هليئة تنظيم وسائل             -١٧٧

مييل، إذا أخذ يف سـياقه، إىل تعـريض        اً  مسيئاً  تتضمن تعليق "يف باكستان إذاعة الربامج اليت      
شخص أو مجاعة أو طبقة من األشخاص، أو من احملتمل أن يعرضها للكراهية أو االحتقـار                

و الـدين   على أساس العرق أو الطائفة أو اجلنسية أو األصل العرقي أو اللغوي أو اللـون أ               
وحتظـر  . "املذهب أو اجلنس أو التوجه اجلنسي أو العمر أو اإلعاقة الذهنيـة أو البدنيـة             أو

النيل من قدر الرجال أو النساء من خالل تصويرهم يف أي وضع مـن أوضـاع                "الم   املادة
  . "أو مهيناً البدن، على حنو يبدو مبتذالً

اسية من أجل هدم القوالب النمطيـة يف        وتناقش اجلهود املبذولة لتنقيح املناهج الدر       -١٧٨
  .سياق الرد على التعليقات املتعلقة بالتعليم
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اإلجراءات املتخذة ملكافحة تأثري اجلهات الفاعلة من غري الدول عن طريق برامج للتوعية                 
  الشاملة بشأن املساواة بني اجلنسني

 بني اجلريغا الـسالفة     متنوعة، تتفاوت   تتخذ اجلهات الفاعلة من غري الدول أشكاالً        -١٧٩
الذكر، اليت تتمتع بدرجة من الشرعية االجتماعية، رغم أهنا ليست كيانات قانونية، وبـني              

وتقوم احلكومة وأجهزة إنفاذ القـانون  . قوات املتطرفني اليت تنشر رسائل الكراهية ضد املرأة       
ل على كفالة املـساءلة  مبساندة من اجملتمع املدين، كما ذكر من قبل، بتعبئة الرأي العام والعم     

  .وإجراءاهتم غري القانونية‘ أحكامهم‘ألعضاء جمالس اجلريغا عن 
ويف املناخ االجتماعي احلايل، تركز اجلهود املبذولة ملكافحة تأثري املتطـرفني علـى               -١٨٠

وقد أصدرت احلكومة   . مساعدة املشردين من خالل برامج اإلغاثة اإلنسانية وإعادة التأهيل        
عالم والقادة الدينيون وأعضاء من مجيع األحزاب السياسية بيانات قويـة عـن             ووسائل اإل 

ويتمثل أحد جوانب هـذا التـشويه يف        . تشويه صورة اإلسالم اليت تنشرها تلك اجلماعات      
جهود املتطرفني الرامية إىل تقييد حقوق اإلنسان للمرأة، وتقييد قـدرهتا علـى التنقـل يف                

  . املستقلة يف االقتصاداألماكن العامة وعلى املشاركة
  .وقد تأثرت برامج التوعية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني بسبب احلوادث اإلرهابية  -١٨١

  االجتار باملرأة: ٣١ و٣٠الفقرتان     
حلماية حقـوق الفتيـات   ) ٢٠٠٢(التعديالت على قانون منع االجتار بالبشر ومكافحته       

  والنساء املتاجر هبن
وجتري . آليات التصدي لالجتار  ) ٢٠٠٢( منع االجتار بالبشر ومكافحته      يبني قانون   -١٨٢
والقانون حمايد مـن الوجهـة اجلنـسانية؛ ومـن مث     . مناقشة التعديالت على القانون   اً  حالي
  .ُيحتفظ بأي سجالت منفصلة عن النساء املتاجر هبن فال

ل البالد وخارجهـا،    وقد اختذت احلكومة بعض التدابري اهلامة للتصدي لالجتار داخ          -١٨٣
ومت تفعيل فرقة عمل مـشتركة بـني الوكـاالت يف           . يف ذلك وضع خطة عمل وطنية      مبا
وتنظم محالت إعالنية لتحذير األشخاص من .  العتراض املتجرين وإنقاذ الضحايا٢٠٠٥ عام

واخللية االحتاديـة  . وقد أنشئت وحدة احتادية وأربع وحدات يف املقاطعات ملكافحته      . االجتار
رصد وحدات مكافحة االجتار والتنسيق بينها مسؤولة عن مجع البيانات املـصنفة حـسب              ل

  .العمر ونوع اجلنس عن االجتار
وتتناول خطة العمل الوطنية بشأن االجتار مسألة الوقاية، وحماكمة املتاجرين املدانني             -١٨٤

. االجتار ضحايا ةحلماي مالجئ وتشتمل اخلطة على تفاصيل إلنشاء    . وتوفري احلماية للضحايا  
، االجتـار  ضحايا مع يتعاملون الذين القانون إنفاذ ملوظفي تقدمي التدريب اً  أيض وهي تتوخى 

  .للضحايا القانونية املساعدة تقدمي عن فضالً
 الفئـات  سيما وال االجتار، ضحايا حبماية املتعلقة ، أعلنت القواعد  ٢٠٠٥ويف عام     -١٨٥

  .واألطفال النساء فيها مبا الضعيفة
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 مشروع قـانون تعـديل     (الطفل قانون محاية  االجتماعية الرعاية وزارة أعدت وقد  -١٨٦
 قانون الطفل على  من أجل محاية   إدخال تعديالت  يقترح الذي ٢٠٠٩  لعام )اجلنائي القانون

  .بالبشر الذي جتري مبقتضاه مكافحة االجتار ،١٨٦٠لعام  الباكستاين العقوبات
  . يف الفرع الثاين من هذا التقرير٦يف إطار املادة  اًويناقش االجتار أيض  -١٨٧

الوطنيـة وبروتوكوهلـا     عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التصديق على اتفاقية      
  واألطفال النساء وخباصة باألشخاص، االجتار ومعاقبة وقمع ملنع اإلضايف
 /عرب الوطنية يف كانون الثـاين     لقد مت التصديق على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة           -١٨٨
 باألشـخاص،  االجتـار  ومعاقبة وقمع وفيما يتعلق بالربوتوكول التكميلي ملنع    . ٢٠١٠ يناير

  .له إىل جملس الوزراء العتمادهاً واألطفال، فقد قدمت وزارة الداخلية ملخص النساء وخباصة
  البيانات املتعلقة باالجتار    

لدان، من الصعب للغاية يف باكستان مجع بيانات دقيقة كما هو احلال يف كثري من الب     -١٨٩
وهـم  . فاملتاجرون بارعون يف استغالل السياق االجتماعي ألغراضهم اخلاصـة       . عن االجتار 

ورغم ما جيري بذله من جهود لزيادة       . يستخدمون أساليب متزايدة التعقيد إلخفاء أنشطتهم     
لون غري كافني ملواجهة مهمـة هبـذا    سلطات الشرطة وحرس احلدود ومهاراهتم، فهم ال يزا       

  .احلجم والتعقيد
حتت ستار الزواج ويدعمه العرف حتـت       اً  وحيدث االجتار يف بعض أحناء البلد أحيان        -١٩٠
  .وهذا يزيد من صعوبة حتديد وكالء االجتار واستعادة الضحايا. ‘مهر العروس‘ستار 

معلومات عن قدرة املرأة على أن       متثيل املرأة يف سلك اإلدارة العليا     : ٣٣ و ٣٢الفقرتان      
حقها يف املـشاركة يف مجيـع       ) دون قيود حبكم القانون وقيود حبكم األمر الواقع       (متارس  

  جماالت احلياة العامة
  املرأة يف الربملان    

اً  مقعـد  ١٧ مقعد، منها    ١٠٠اجمللس األعلى يف الربملان هو جملس الشيوخ، وقوامه           -١٩١
اً،  مقعـد  ٣٤٢وقوام اجلمعيـة الوطنيـة      . ان الوارد يف الدستور   للضماً  حمجوزة للمرأة، وفق  

وحـق املـرأة يف     . ومجيع املقاعد احملجوزة للمرأة مشغولة    . حمجوزة للمرأة اً   مقعد ٦٠ منها
 امرأة يف الوقـت احلاضـر       ١٦وتشغل  : مكفول) غري احملجوزة (التنافس على املقاعد العامة     

  .حتتلها املرأةاً  مقعد٧٦عدد اإلمجايل إىل مقاعد عامة يف اجلمعية الوطنية، ليصل ال
وكانت النـسبة   . ١٩٩٧وكانت نسبة متثيل املرأة يف الربملان أربعة يف املائة يف عام              -١٩٢

وظل هذا  . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٩,٩اإلمجالية للنساء املنتخبات لعضوية اجلمعية الوطنية       
 املرفق ألف قائمة بعدد املقاعد العامة        من ٢وترد يف اجلدول    . ٢٠٠٨الرقم كما هو يف عام      

  .٢٠٠٨واحملجوزة اليت تشغلها املرأة يف املقاطعات األربع بعد االنتخابات العامة لعام 
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 الوزيرة االحتاديـة لرفـاه الـسكان      ‘ ١‘وتشغل النساء يف الربملان احلايل مناصب         -١٩٣
وزيـرة  : ا تشغل املرأة مناصبكم. الوزيرة االحتادية للرفاه االجتماعي والتعليم اخلاص      ‘٢‘و

الدولة للمالية واإليرادات والشؤون االقتصادية واإلحصاءات ووزيرة الدولة للشؤون الربملانية          
وعينت امرأتان ملنصب املستشار اخلاص لـرئيس الـوزراء         . ووزيرة الدولة للشؤون الدينية   
  .وثالث نساء كأمينات برملانيات

املالية واإليرادات، والنهوض   : )١٩(نية يف اجلمعية الوطنية   برملااً  وترأس سبع نساء جلان     -١٩٤
  .باملرأة، والدفاع، والقانون والعدالة، والرفاه االجتماعي، والتعليم اخلاص، واإلعالم واإلذاعة

لـس وزراء البنجـاب؛ ومخـس       يف جم )  وزيراً ٤١من بني   (وتوجد وزيرة واحدة      -١٩٥
)  وزيـراً  ٢٧من بني   (السند؛ ووزيرة واحدة    يف جملس وزراء    )  وزيراً ٤٢من بني   (وزيرات  

يف جملـس   ) ٤٤مـن   (جملس وزراء مقاطعة احلدود الشمالية الغربية؛ ومخس وزيـرات           يف
  .)٢٠(بالوخستان وزراء

  رئيسة اجلمعية الوطنية    
يف تاريخ العامل اإلسالمي وتاريخ     اً  ألول مرة ليس فقط يف تاريخ باكستان وإمنا أيض          -١٩٦

معية الوطنية لتشغل أرفع منصب فيها وهو        انتخبت إحدى عضوات اجل    جنوب آسيا، منطقة  
 نلعضوية الربملا وقد انتخبت الدكتورة فهميدا مريزا، رئيسة اجلمعية الوطنية،         . رئيسة اجلمعية 

وجيوز، يف بعض األحيان، أن ُيطلب إىل رئيس        . العامة/ على املقاعد املباشرة   ١٩٩٧منذ عام   
ومنذ تويل الدكتورة فهميدا منـصب رئيـسة        .  الرئيس بالنيابة  اجلمعية الوطنية تويل منصب   

أكـرب  اً الربملان، واالهتمام يوجه باستمرار إىل الربملانيات النساء، ويركز على إكساهبن شعور     
  .بالثقة وزيادة قدراهتن على العمل من أجل متكني املرأة يف الربملان مبزيد من الفعالية

جلمعية، تأسس أول جتمع برملاين نسائي على اإلطـالق يف      وبقيادة األونرابل رئيسة ا     -١٩٧
  .٢٠٠٨نوفمرب /شهر تشرين الثاين

  التجمع الربملاين النسائي    
 من عضوات اجلمعية الوطنية ملناقشة حالة       ٥٦نشأت فكرة التجمع عندما اجتمعت        -١٩٨

 ومجيع  ٧٦ددهن  ومجيع عضوات اجلمعية الوطنية البالغ ع     . اللجنة الوطنية املعنية بوضع املرأة    
ويعني التجمـع منـسقات     .  هن عضوات يف التجمع    ١٧عضوات جملس الشيوخ وعددهن     

  .جلميع اللجان الربملانية الدائمة

__________ 

)١٩( http//www.na.gov.pk/cmen.html . جلنة برملانية باجلمعية الوطنية٥٤وتوجد . 
)٢٠( Aurat Foundation Legislative Watch Newsletter) التشريعيةالرسالة اإلخبارية للرقابة . مؤسسة أورات( ،

 .٢٠٠٨مارس /يناير إىل آذار/الثاينكانون 
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من إعداد خطة متفق عليها للنـهوض بـاملرأة         اً  وللتجمع النسائي عدة أهداف، بدء      -١٩٩
ات يف اقتراح التـشريعات     ويتوخى التجمع تعزيز دور الربملاني    ). انظر املرفق الثالث  (ومتكينها  
اجلنسانية، واستعراض القوانني والسياسات التمييزية وتعديلها، وكفالـة         لالعتبارات املراعية

 مبا يف ذلـك املتـصلة       - الرقابة الربملانية الفعالة على االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية       
 تلك االلتزامات يف الـسياسات      وجتلي - باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

بتيسري تبادل اآلراء بشأن جمـاالت      اً  وسوف يضطلع التجمع أيض   . واخلطط والربامج الوطنية  
االهتمام احلامسة، مبا فيها املمارسات التمييزية، سواء على املستوى الوطين أو الدويل من أجل              

عامل احلفـاز واملناصـر     وسيؤدي التجمع دور ال   . إبراز أفضل املمارسات لتكييفها ونسخها    
  :وسيقوم التجمع مبا يلي. لقضايا املرأة بني املشرعني وصانعي السياسات

االتصال وبناء عالقة عمل مع املؤسسات واملنظمات الرئيسية يف الدولـة واجملتمـع              •
املدين من أجل املسامهة يف اجلهود اليت تبذل على الصعيدين الوطين والدويل لتعزيـز              

 ؛ينها واملساواة بني اجلنسنيحقوق املرأة ومتك

 ؛استعراض القواعد واإلجراءات لضمان استمرار وصول املرأة إىل الربملان ومشاركتها فيه •

العمل املتضافر على حتقيق املؤشرات االجتماعية حىت تصبح األهداف اإلمنائية لأللفية           •
 .يف املتناول

جتديد مركز الشرطة النسائية    وقد أطلق التجمع، منذ منشئه، عدة أنشطة، ومن أوهلا            -٢٠٠
ملسألة العنف ضد املرأة، وال سيما حالة النساء        اً  خاصاً  ويويل التجمع اهتمام  . يف إسالم أباد  

وقد نتج عن هذا االهتمام إدخال إصالحات على إجـراءات          . من ضحايا احلرق باألمحاض   
 برملانيات منذ ذلك وقد كرست مثاين. الشرطة وتكثيف جهود الدولة لتقدمي اجلناة إىل العدالة       

احلني خمصصاهتن اإلمنائية إلقامة وحدات للحروق يف املستشفيات العامة بأقـاليمهن كمـا             
يف قضايا خمتلفة منها مدارس البنات واإلصالحات املتعلقة        اً  سامهت الربملانيات األخريات أيض   

  .بالرتيالت يف السجون وتقدمي املساعدة للمشردين
 املقررة للمستقبل القريب متكني النساء من احلـصول علـى   وتشمل أنشطة التجمع    -٢٠١

 يف املائة من العمل احلكومي، وإصالح قـانون        ١٠بطاقات اهلوية، وشغل حصة املرأة البالغة       
  .العقوبات الباكستاين

  التجمع النسائي يف اجلمعية اإلقليمية للبنجاب    
شكلت عضوات اجلمعية اإلقليمية    وعقب إنشاء التجمع الربملاين النسائي يف الربملان،          -٢٠٢

والغرض منه مشابه   . ٢٠٠٩فرباير  /من مجيع األحزاب يف شهر شباط     اً  نسائياً  للبنجاب جتمع 
  .للغرض من التجمع النسائي يف اجلمعية الوطنية



CEDAW/C/PAK/4 

GE.11-45934 44 

  املرأة يف جمال اخلدمة املدنية    
من مستويات  عدد النساء ونسبتهن املئوية يف مستويني       ) املرفق ألف  (٣يبني اجلدول     -٢٠٣

يف الوزارات التنفيذية ذات الصلة هبذا التقريـر،        ) ٢٢-١٧ والرتب   ١٦-١الرتب  (اخلدمة  
ويشري اجلدول إىل أن عدد النساء يف املستويات العليا من          . ٢٠٠٨-٢٠٠٧وذلك يف الفترة    

  .اًاخلدمة املدنية آخذ يف التزايد تدرجيي
ركة املرأة على مستويات صنع القـرار يف        معلومات عن تأثري التدابري املتخذة لزيادة مشا          

  احلياة العامة والسياسية 
من التدابري لتمكني مزيد من النساء مـن        اً  اختذت جلنة االنتخاب يف باكستان عدد       -٢٠٤

فباإلضافة إىل أكشاك االقتراع ومراكـز االقتـراع        . ٢٠٠٨املشاركة يف االنتخاب العام يف      
على اً لالقتراع مقصوراً  مركز١٣ ٢٦٦نشأت اللجنة املخصصة الستخدام الرجال والنساء، أ

  .للرجالاً ونفس العدد حصراً النساء حصر
وحشدت حكومة باكستان دعم منظمات اجملتمع املدين، باإلضـافة إىل جهودهـا              -٢٠٥

وشـنت وزارة   . اخلاصة، لتوعية الناخبات وتعبئتهن يف املناطق الريفية النائية من باكـستان          
وقد انضم كثري مـن     . ٢٠٠٨ة محلة واسعة النطاق قبل االنتخاب العام يف         شؤون تنمية املرأ  

. منظمات اجملتمع املدين إىل احلكومة يف إذكاء وعي الناخبني، وال سيما يف أوسـاط املـرأة               
محالت إعالنية لتثقيف الناخبات يف إطار مشروع       اً  وأطلقت جلنة االنتخاب يف باكستان أيض     

  .لدعم العملية االنتخابية
  متثيل املرأة يف املناصب العليا بالقضاء    

. يقدم دستور باكستان املعايري الالزمة لتعيني قضاة احملكمة العليا واحملاكم العالية            - ٢٠٦
شترط يف الشخص الذي يعني ملنصب       تعيني قضاة احملكمة العليا، وت     ١٧٧وتتناول املادة   

 احملاكم العالية ملدة ال تقل عن       قاضٍ يف احملكمة العليا أن يتمتع باخلربة كقاض يف إحدى         
وتـنص  . يف احملاماة أمام احملاكم العاليةاً  عام١٥مخس سنوات وأن جتتمع له خربة مدهتا      

، اليت تتناول تعيني قضاة احملاكم العالية، على أنه ال ميكن تعيني أي شـخص               ١٩٣املادة  
تع بـاخلربة اجملمعـة     ويتماً   عام ٤٠ملنصب القضاء يف تلك احملاكم ما مل يبلغ من العمر           

ملـدة  اً  قضائياً   سنوات أو أن يكون قد شغل منصب       ١٠  كمحام أمام احملاكم العالية ملدة    
  . سنوات١٠تقل عن   ال

  ٢٠٠٨املرأة يف احملكمة العليا واحملاكم العالية،     
يف احملكمة العليا أو إحدى احملاكم العالية ما مل يتمتع          اً  ال ميكن أن يعني شخص قاضي       -٢٠٧

، رغم أنه يزداد     نسبياً وما زال عدد القاضيات يف احملكمة العليا منخفضاً       . ملؤهالت املطلوبة با
  .١٩٩٨وكانت توجد ثالث قاضيات يف احملاكم العالية يف عام .  بطيئاًازدياداً
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 ١١٣، مـن جممـوع      ٢٠٠٨وكانت توجد أربع قاضيات باحملاكم العالية يف عام           -٢٠٨
 قاضـيات   ٣وكانت يف الـسند     ) ٥٣من أصل   (اضية واحدة   فكانت يف البنجاب ق   . اًقاضي

ومثة عدد أكرب من النساء يف حماكم األقاليم، وهن تعملن كقاضيات للنظر            ). ٣٧أصل   من(
 يف الدعاوى املدنية والدعاوى اجلنائية، وقاضيات إضافيات للـدعاوى املدنيـة والـدعاوى            

قاضـيات حتقيـق    /محاكم املدنيـة  اجلنائية، وقاضيات أقدم للمحاكم املدنية، وقاضيات لل      
  ).، أدناه٢اجلدول  انظر(

  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٨القضاة يف حماكم األقاليم، حسب الفئة ونوع اجلنس، 

 مدنية وجنائية 
قضاة إضافيون للدعاوى املدنية

 قضاة أقدم للمحاكم املدنية ةيواجلنائ
حماكم /قضاة احملاكم املدنية

 *آخرون قضاة التحقيق/األسرة

 إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور املقاطعة

  صفر  صفر  ٦٥٢  ٤٨  ٦٠٤  ٤٧  ٢  ٤٥  ٢٩٥  ٥  ٢٩٠  ٨٨  صفر  ٨٨ البنجاب
  صفر  صفر  ٢٠٠  ٢٣  ١٧٧  ٩٨  ١٩  ٧٩  ٨٣  ١٥  ٦٨  ٦٢  ٨  ٥٤ السند

مقاطعة احلدود الشمالية 
 الغربية

  رصف  صفر  ٢٢٥  ٣٤  ١٩١  ٢٣  ٣  ٢٠  ٨٣  ٦  ٧٧  ٢٤  ١  ٢٣

  ٨  ٣٨  ٥٩  ١  ٥٨  ٦  ٢  ٤  ٢١  ١  ٢٠  ٢٢  ٤  ١٨ بالوخستان
  صفر  صفر  ١٢  ٣  ٩  ١  صفر  ١  ٣  صفر  ٣  ١  صفر  ١ إسالم أباد

  ٨  ٣٨  ١ ١٤٨  ١٠٩  ١ ٠٣٩  ١٧٥  ٢٦  ١٤٩  ٤٨٥  ٢٧  ٤٥٨  ١٩٧  ١٣  ١٨٤ اجملموع

  .ابوقضاة حماكم مكافحة اإلرهوالقضاة الشرعيون، وهذا يشمل قضاة حماكم األسرة، وأعضاء جملس الشورى،   *

وتوجد يف بالوخستان بعض فئات من احملاكم منفصلة عن الفئات املشتركة بني مجيع      -٢٠٩
جملس الشورى، واحملاكم الشرعية وقضاهتا، وحماكم األسـرة، وحمـاكم          : وهي. املقاطعات

 قاضيات  ٨ويبلغ عدد القاضيات الالئي تشغلن مناصب يف هذه احملاكم          . مكافحة اإلرهاب 
  ).يف هذه الفئات اً قاضي٣٨من جمموع (

تسجيل املرأة لبطاقات اهلوية الوطنية ألغـراض احلـصول علـى           : ٣٥ و ٣٤الفقرتان      
  اخلدمات العامة

اهليئة املنظمة لقاعدة البيانات الوطنية والتسجيل مسؤولة عن ضمان حصول مجيـع              -٢١٠
طلوبـة لفـتح    وهذه البطاقـة م   . اًاملواطنني البالغني على بطاقة هوية وطنية جمهزة إلكتروني       

احلسابات املصرفية، والتصويت، والقيام باملشتروات الكبرية، ولطلب احلصول علـى مجيـع    
وقد أنشئت مراكز التـسجيل     . اخلدمات احلكومية األخرى، مبا يف ذلك برامج دعم الدخل        

  .االحتادية لإلدارة يف املقر الرئيسي لوكالة املناطق القبلية اخلاضعةاً التابعة للهيئة أيض
إلدارة التسجيل املدين الـذي    اً  ، بدأت اهليئة نظام   ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢١١

  .يقوم بتسجيل املواليد والزجيات وحاالت الطالق والوفاة
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مراكز لتسجيل اإلناث تابعة ‘وأقامت  اً  يف األسبوع للمرأة حصر   اً  وختصص اهليئة يوم    -٢١٢
. إقليم مردان يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية      يف الهور وروالبندي يف البنجاب ويف       ‘ للهيئة

.  من املركبات املتنقلة تصل إىل األشخاص يف مجيع أحناء البالد١٨٥وحتتفظ اهليئة بعدد قدره     
زالت توجد بعض مشاكل يف الوصول إىل األشخاص يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة              وما

ض وانتشار اجملتمعات احمللية صعوبة علـى       االحتادية وبالوخستان، حيث تضفي وعورة األر     
 ألن بطاقـة   كما أن الوصول إىل النساء يف بعض مناطق البلد تكتنفه املـشاكل           . تلك املهمة 

مـن النـساء    اً  تقتضي التقاط صورة فوتوغرافية، ولكن كثري     اً  اجملهزة إلكتروني اهلوية الوطنية   
  . التصوير الفوتوغرايف حتجمن عن

من    يف املائة إال قليالً    ٥٠نت نسبة احلاصالت على بطاقة اهلوية        كا ٢٠٠٤ويف عام     -٢١٣
 وقد ارتفـع هـذا الـرقم      . مجيع النساء البالغات، على النحو املشار إليه يف التقرير السابق         

 ٣٨,٩١وهذا ميثل نسبة قدرها     . ٢٠٠٨ديسمرب  / يف املائة حبلول كانون األول     ٦٤,٧٤ إىل
  .اًر من بطاقات اهلوية الوطنية اجملهزة إلكترونييف املائة من إمجايل العدد الذي أصد

وقد نشطت اهليئة املنظمة لقاعدة البيانات الوطنية والتسجيل على حنـو إجيـايب يف                -٢١٤
. تسجيل النساء الالئي حيتجن إىل بطاقات هوية جديدة أو بديلة بسبب الكوارث الطبيعيـة             

  .ذا التقريرويناقَش هذا مبزيد من التفصيل يف الفرع الثاين من ه
ويف بالوخستان، تقود اهليئة اجلهود املبذولة بالتعاون مـع اليونيـسيف وإحـدى               -٢١٥

وتيسر مركبات  . املنظمات غري احلكومية الدولية لكفالة إصدار بطاقات اهلوية الوطنية للنساء         
ان تقـدمي  محالت توعية لـضم اً وتنظم اهليئة أيض  . اهليئة املتنقلة هذه العملية يف املناطق النائية      

ويعمل الربنامج اإلمنـائي باالشـتراك مـع جلنـة          . النساء طلبات للحصول على البطاقات    
. االنتخابات لضمان حصول النساء على بطاقات اهلوية الوطنية لكي يتمكّن من التـصويت            
 ٤وقد مت تنفيذ نظام للمعلومات املتعلقة بإدارة الكوارث مصنفة حسب نـوع اجلـنس يف                

  .ه البيانات يف قاعدة بيانات اهليئةوتدرج هذ. أقاليم
  تسجيل املواليد    

قـانون تـسجيل املواليـد      : هناك مخسة قوانني جتعل تسجيل ميالد الطفل إلزامياً         -٢١٦
؛ وقـانون   )١٩٢٤(؛ وقانون التقـسيمات اإلداريـة       )١٨٨٦(والوفيات وحاالت الزواج    

انـات الوطنيـة والتـسجيل      ؛ وقانون اهليئة املنظمة لقاعـدة البي      )١٩٧٣(التسجيل الوطين   
وجيعل قانون احلكم احمللي مسألة تسجيل أحداث       ). ٢٠٠١(؛ وقانون احلكم احمللي     )٢٠٠٠(

. دورة احلياة ومجع قاعدة بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس من مسؤولية حكومة اإلقلـيم             
. اًوتساعد اللوائح اجلديدة املوظفني احلكوميني على تسجيل األطفال بطريقـة أكثـر يـسر           

لدراسة أشارت إليها وزارة    اً  ووفق. وتوجد جلنة وطنية معنية بتسجيل األطفال لدى مولدهم       
 يف املائة   ٥٠الرعاية االجتماعية والتعليم اخلاص، يقل عدد األطفال املسجلني عند امليالد عن            

  .عن ذلكاً ويقل تسجيل البنات كثري
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.  سنة لتسجيل املواليـد    ٢٠٠٦العام  وأعلنت حكومة املقاطعة احلدودية الشمالية الغربية         -٢١٧
ومتكنت إحدى املنظمات غري احلكومية الدولية، بالتنسيق مع حكومة املقاطعة، من تسجيل مليون             

وتضطلع . ومل ُيدخر جهد يف تسجيل البنات     .  سنوات ٣طفل يف هذه املقاطعة يف برنامج استغرق        
  . الطوعي للمواليد وحاالت الزواجعلى مستوى جمالس االحتاد بالتسجيلاً احلكومة احمللية أيض

 للوصـول   إتاحة نفس الفرص  . التمييز يف احلصول على التعليم وتوفريه     : ٣٧ و ٣٦الفقرتان      
  إىل برامج التعليم املستمر، مبا فيها برامج تعليم القراءة والكتابة للكبار وحمو األمية الوظيفية

ذلـك  . أحد التحديات اإلمنائية الكربى  ما زال توفري حمو األمية الوظيفية للمرأة ميثل           -٢١٨
ال تعرفن القـراءة    )  سنوات أو فوق ذلك    ١٠يف سن   ( يف املائة من مجيع النساء       ٥٨أن نسبة   
وترتفع معدالت األمية لكل من املرأة      .  يف املائة  ٣٣والرقم يف حالة الرجال هو      . )٢١(والكتابة

  .والرجل عن ذلك يف املناطق الريفية
لجنة الوطنية املعنية بالتنمية البشرية التابعة للحكومة أن تعليم الكبـار           من ال اً  وإدراك  -٢١٩

القراءة والكتابة وخباصة حمو األمية الوظيفية للمرأة يف املناطق الريفية مها من املـسائل الـيت                
  .على نطاق البلد لتعليم القراءة والكتابة للكباراً حتتاج إىل اهتمام جدي، فقد أنشأت برناجم

مهارات اإلملـام   )  جمموع الدارسني  ٢/٣( اكتسب ما يقرب من مليوين امرأة        وقد  -٢٢٠
ومن بني املزايا   . ٢٠٠٢الوظيفي بالقراءة والكتابة يف إطار هذا الربنامج منذ بدأ عمله يف عام             

األخرى أن اكتساب اإلملام الوظيفي بالقراءة والكتابة يعزز قدرة املرأة على حتصيل املعارف             
ميكنها من إدارة األعمال التجارية الصغرية من موقع أقوى، وحيفز األسر على            اليت تفيدها، و  

والكتابة للكبار   بالقراءة اإلملام حيث من اجلنسني تكافؤ وارتفع مؤشر . إبقاء بناهتا يف املدارس   
  .)٢٢(٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف ٠,٦٣ إىل ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف ٠,٥١من 
ملرأة يف باكستان، وكلها علـى      وتوجد عدة برامج أخرى للحد من معدالت أمية ا          -٢٢١

  .نطاق أصغر ولكنها تسهم يف النهوض مبستويات حمو األمية الوظيفية يف مجيع أحناء البالد

   من االتفاقية ١٠االمتثال للمادة     
  التوجيه الوظيفي واملهين    

. ليس للتوجيه الوظيفي واملهين جذور راسخة يف نظام التعليم العـام يف باكـستان               -٢٢٢
 عادة أن يتبع األطفال املتعلمون من كال اجلنسني املسارات الوظيفية اليت خيتارها هلم              ويفترض
ن، وال سيما حني    هأكرب من النساء تقمن اآلن باختيار وظائفهن بأنفس       اً  غري أن عدد  . ذووهم

تلتحقن مبجاالت غري تقليدية كالتجارة وتكنولوجيا املعلومات والعلـوم احلاسـوبية وإدارة            
  .القانون والسياسة والدراسات اإلمنائيةالشركات و

__________ 

)٢١( Pakistan Social & Living Standards Measurement Survey)    الدراسة االستقصائية لقيـاس املـستويات
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧) االجتماعية واملعيشية يف باكستان

)٢٢( Pakistan Social & Living Standards Measurement Survey) ائية لقيـاس املـستويات   الدراسة االستقص
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦)  واملعيشية يف باكستاناالجتماعية
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احلصول على نفس املناهج واالمتحانات، وهيئات التدريس اليت تتمتع مبؤهالت من نفس                
  املستوى، واملباين واملعدات املدرسية من نفس النوعية 

. املناهج والنصوص ونظام االمتحانات يف املدارس احلكومية واحدة يف كل مكـان             -٢٢٣
التعليمية يف نوع اجلنس بقدر ما تكمن يف الطبقة والدخل          ‘ الفجوة‘، ال تكمن    ويف باكستان 

ومن احملتمل أن يكون املعلمون يف املدارس احلكومية باملناطق احلضرية أفضل           . احلضر/والريف
وتسود كثري من املشاكل املتعلقـة باهلياكـل        . من املعلمني يف األماكن الريفية الفقرية       تأهيالً

  .ادية بصفة خاصة يف املناطق الريفيةاألساسية امل
  إزالة املفاهيم النمطية ألدوار الرجل واملرأة على مجيع املستويات ويف مجيع أشكال التعليم    

 على قدم وساق، ويركز يف بعض جوانبه على إزالة القوالـب            املناهجيسري إصالح     -٢٢٤
) ٢٠٠٩(ياسة التعليم الـوطين     وتشتمل سياسة التعليم احلالية ومشروع س     . النمطية اجلنسانية 

  .على إيالء االهتمام هلذه املسألة
  التعليم املختلط    

بالرغم من أن التعليم املختلط، كما أشري يف التقرير السابق، ال خيضع لقيود رمسية،                -٢٢٥
. فإن معظم األسر تفضل أن تلحق بناهتا وأوالدها مبدارس منفصلة بعد انتهاء الصف اخلامس             

عن معظم املدارس اخلاصـة       املدارس الثانوية والكليات العالية احلكومية، فضالً     غري أن معظم    
  .ومعظم اجلامعات تأخذ بنظام التعليم املختلط

  توافر نفس الفرص لإلفادة باملنح الدراسية واإلعانات الدراسية األخرى    
أسـاتذة  جلنة التعليم العايل هي املسؤولة عن زيادة عدد البـاحثني األكـادمييني و              -٢٢٦

 امـرأة مـن     ٤٢٥  وقد قدمت اللجنة املنح للدراسة يف اخلـارج ل        . اجلامعات يف باكستان  
 منحة دراسية للنساء امللتحقات بـربامج       ٧٦٠املسجالت يف برامج املاجستري والدكتوراه و     

 من أعضاء هيئة التـدريس يف        يف املائة  ٣٠ومتثل املرأة حوايل    . البكالوريوس داخل باكستان  
 ٢٩,٤ و ٢٠٠٢-٢٠٠١ يف املائة يف     ١٤وقد ارتفعت هذه النسبة من      . احلكوميةاجلامعات  
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف املائة يف

التدابري اخلاصة املتخذة لكفالة وصول الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات التعليم وبقاء                
  البنات يف املدارس

ـ         -٢٢٧ دارس االبتدائيـة  قطعت حكومة باكستان خطوات واسعة يف زيادة التحاق البنات بامل
وتتحسن اهلياكل األساسية املادية    . واإلعدادية والثانوية ومعدالت بقائهن فيها يف األعوام األخرية       

يف كثري من املدارس، وخاصة يف املناطق الريفية، مما يشجع الوالـدين علـى إحلـاق أطفاهلمـا               
وجيـري  .  املعلمـات ويبذل جهد كبري لزيادة عـدد  . اًوقد بنيت مدارس جديدة أيض    . باملدرسة

أي أساليب التعليم التفاعلية،    (كذلك تعزيز برامج التدريب للنهوض بالبيئة داخل الفصل الدراسي          
  ).مع العقاب البدين، والعمل اجلماعي، واستخدام مواد تعليمية مشجعةاً وعدم التسامح مطلق



CEDAW/C/PAK/4 

49 GE.11-45934 

يف املقاطعات  اً  كبري اًوارتفع صايف معدالت التحاق البنات باملرحلة االبتدائية ارتفاع         -٢٢٨
وبلغت الزيادة العامـة يف   . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و ١٩٩٩-١٩٩٨خالل الفترة بني    اً  األربع مجيع 

ويف البنجاب،  .  نقطة ٥٢ إىل   ٣٧ نقطة مئوية، من     ١٥التحاق الفتيات على الصعيد الوطين      
 ١١قدار   نقطة مئوية؛ ويف السند ومقاطعة احلدود الشمالية الغربية ارتفعت مب          ١٩الزيادة   بلغت

وارتفع املؤشر العـام لتكـافؤ      .  نقاط مئوية  ٧نقطة مئوية؛ ويف بالوخستان ارتفعت مبقدار       
 ٤انظر اجلدول    (٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف   ٠,٦٢٧ إىل   ١٩٩٩-١٩٩٨يف   ٠,٥٨٤اجلنسني من   

تفاصيل اجتاهات االلتحاق مبدارس املرحلـة      ) املرفق ألف  (٤وترد باجلدول   ). يف املرفق ألف  
 ١٩٩٩-١٩٩٨اجلنسني واملقاطعة، للفتـرتني      تكافؤ وع اجلنس ومؤشر  االبتدائية حسب ن  

  .٢٠٠٨-٢٠٠٧و
وازداد التحاق البنات باملرحلة االبتدائية مبعدالت أعلى من معدالت التحاق البنني،             -٢٢٩

وكان االرتفاع يف   . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و ٢٠٠١-٢٠٠٠يف خمتلف أحناء البالد، يف الفترة بني        
  :لفترة، حسب املقاطعة، كما يليالنسبة املئوية خالل تلك ا

  ٣اجلدول 
النسبة املئوية للزيادات يف صـايف معـدالت االلتحـاق باملرحلـة االبتدائيـة خـالل             

  ، حسب املقاطعة٢٠٠٨-٢٠٠٧ - ٢٠٠١-٢٠٠٠ الفترة
 أوالد بنات املقاطعة
  ٧,٥  ٢٩,٤ البنجاب
 ٢٣,٤  ٣٩,٩ السند

 ١١,٦  ٢٨,٥ مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
 ١٦,٦  ٢٧,٣ وخستانبال

الدراسة االستقـصائية لقيـاس    (Pakistan Social & Living Standards Measurement Survey  :املصدر
، املكتـب   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و ٢٠٠١-٢٠٠٠ )املستويات االجتماعية واملعيـشية يف باكـستان      

   .االحتادي لإلحصاء

 اإلطـار الـالزم     ، يف مجلة أمـور،    )٢٠٠٨-١٩٩٨(وتوفر سياسة التعليم الوطين       -٢٣٠
ويصدق نفس الشيء على مـشروع      . للنهوض بالتحاق اإلناث واإلبقاء عليهن يف املدارس      

وتعرب هاتان الوثيقتان عن التزامات بإصالح املناهج بغية التصدي         ). ٢٠٠٩(سياسة التعليم   
لعدد من املسائل، منها القوالب النمطية اجلنسانية اليت حتد من الفـرص التعليميـة للبنـات                

كما تشمالن بعض اإلجراءات املقترحة للتـصدي للـصعوبات الـيت تواجههـا             . والنساء
وجتري . حكومات املقاطعات يف توفري التعليم يف بعض املناطق الريفية وال سيما املتخلفة منواً            

ويـشمل  : تلبية احلاجة املالحظة إىل توسيع آفاق الفرص التعليمية أمام الفتيات والنساء          اً  أيض
  .جلهود إلتاحة مزيد من الفرص للتدريب التقين واملهينهذا بذل ا
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وقد أعدت برامج عديدة حمددة بزمن معني لضمان التحـاق البنـات بـالتعليم                - ٢٣١
، وكالمهـا لـه     ‘التعليم للجميع ‘و‘ إصالحات قطاع التعليم  ‘وبقائهن فيه، ومنها برنامج     

  .أهداف جنسانية حمددة
املرتبات املالية والكتب الدراسية باجملـان والـدعم        وتتيح عدة برامج يف املقاطعات        -٢٣٢

وتـصرف وحـدة   . وقد أدت هذه الربامج إىل زيادة التحاق البنات     . الغذائي ملدارس البنات  
مرتبات ماليـة   ) ٢٠١١-٢٠٠٥(الدعم التابعة إلدارة إصالح التعليم وحمو األمية يف السند          

دالت االحتفـاظ بالطالبـات يف      واهلدف منها هو زيادة مع     .١٠-٦للطالبات يف الصفوف    
 روبية يف العام، وهي إضافة كبرية إىل دخول ٢٤ ٠٠٠ويبلغ املرتب . املناطق النائية واحملرومة  

 يف املائة من مدارس البنات يف       ٧٠ويف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية، تقدم       . األسر الفقرية 
  .طفلمرتبات مالية يف إطار برامج دعم ال‘ املتخلفة‘األقاليم 
ولزيادة التحاق البنات بالتعليم واإلبقاء عليهن فيه يف بالوخستان والبنجاب، يـوفر              -٢٣٣

. برنامج األغذية العاملي القمح والزيت، بصفة رئيسية للفتيات، يف مجيـع أحنـاء املقاطعـة              
  .٥إلرسال البنات إىل املدرسة والتأكد من بقائهن فيها بعد الصف اً هاماً ويشكل هذا حافز

 لـإلدارة  ويف إطار ميزانية التعليم خبطة التنمية املستدامة للمناطق القبلية اخلاضـعة            -٢٣٤
، ختصص مبالغ لتعزيز تعليم البنات والنساء، ورفـع معـدالت           )٢٠١٥-٢٠٠٦(االحتادية  

  .االلتحاق واإلبقاء عليهن، وزيادة الوعي بضرورة تعليم البنت واملرأة
ويتمثل الغرض  .  مديرية لتعليم اإلناث   ٢٠٠٦ يف عام    ويف املناطق الشمالية، أنشئت     -٢٣٥

وفد أنشئت كليات جديـدة  . منها يف رصد نوعية التعليم املقدم يف مدارس البنات عن كثب    
وسوف ييسر ذلك على الشابات يف هذين اإلقليمني البقـاء يف املنـاطق             . للبنات يف إقليمني  

ُنُزل جديدة إلقامة املعلمـات يف إقلـيم        اً  وتوجد أيض . الشمالية للحصول على التعليم العايل    
ففـي  : من النساء على أن تصبحن معلمات باملدارس الثانوية       اً  وسيشجع هذا مزيد  . جيلغيت

وسيويل مشروع  .  يف املائة من معلمي املدارس الثانوية      ٢٠الوقت احلايل ال متثل النساء سوى       
لزيادة مهارات التدريس لـدى     اً  خاصاً  وله أحد املاحنني يف املناطق الشمالية اهتمام      ميتعليمي  

  .املعلمات على مجيع املستويات
 مدرسة أهلية يف املناطق الشمالية يف ظل برنامج العمل االجتمـاعي            ٥٤٠وأنشئت    -٢٣٦

 يف املائـة وغالبيـة      ٥٨وتبلغ نسبة التحاق البنات هبذه املـدارس        . الذي ميوله البنك الدويل   
  .املدرسني فيها من النساء

ز عدد من مبادرات الشراكة الواسعة النطاق بني القطاعني العام واخلاص على            ويرك  -٢٣٧
وتعاجل هذه املبادرات مسألة عدم إحلاق اآلبـاء واألمهـات          . باملباين املدرسية اً  االرتقاء مادي 

  .لبناهتم باملدارس اليت ال حييط هبا سور أو ليس هبا ماء للشرب أو محامات
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يف اً  ، وغالب لة لزيادة اشتراك اجملتمع احمللي يف التعليم أيضاً       وقد تطورت اجلهود املبذو     -٢٣٨
منذ تقـدمي التقريـر       مذهالًاً  شكل مجعيات اآلباء واملعلمني أو جلان اإلدارة املدرسية، تطور        

وتوجد عضوات يف معظم هذه املنتديات، وهن يشتركن مباشرة للمـرة األوىل يف             . السابق
 ٥ الزيادة يف التحاق البنات واإلبقاء عليهن بعد الصف          وميكن أن تعزى بعض   . تعليم أطفاهلن 

  .ملشاركة املرأةاً إىل هذه اللجان، وحتديد
وتدير حكومة بالوخستان وعدد من املنظمات الدولية اليت تركز على الطفـل مـدارس          -٢٣٩

  .أخرىوتعمل هذه املدارس يف املناطق اليت ال توجد فيها أي مدارس .  أقاليم٣يف ‘ للتعلم املبهج‘

  تأثري برنامج تاوانا باكستان على معدالت االلتحاق    
يف زيـادة معـدل     ) ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٢(يتمثل اهلدف من برنامج تاوانا باكستان         -٢٤٠

 بنت مـن الفئـة   ٦٥٠ ٠٠٠التحاق البنات باملدارس االبتدائية واحلد من سوء التغذية لدى     
يف املقاطعات، واملناطق القبليـة     اً  تخلفة منو من األقاليم امل  اً   إقليم ٢٩يف  اً   عام ١٢-٥العمرية  

وقد أفاد الربنامج ما يقرب من نصف مليون فتاة، كن ُتمـنحن            . اخلاضعة لإلدارة االحتادية  
  .عن تزويدهن باملغذيات الدقيقة يف كل يوم دراسي، فضالًاً وجبة واحدة متوازنة غذائي

وكانـت  .  يف مجيع أقاليم الربنامج     يف املائة  ٤٠وزاد التحاق البنات باملدارس بنسبة        -٢٤١
 يف ٣٣(، فاملناطق الشمالية ) يف املائة٣٧(، تليها السند ) يف املائة٥٢(أكرب زيادة يف البنجاب     

عالوة على ذلك، كثري من النساء الالئي انضممن إىل إحدى جلان اآلباء واملعلمـني              ). املائة
وفتحن واستخدمن  اً،  اجملهزة إلكتروني ألغراض هذا املشروع حصلن على بطاقة اهلوية الوطنية         

  .يف املصارف، وتركن حدود قراهن ألول مرةاً حساب
للتأثري تبني منه أن الربنامج خفـض مـن سـوء           اً  وأجرت جامعة األغا خان تقييم      -٢٤٢

ولوحظت أمارات حتسن يف التدابري     . التغذية، وزاد معدل االلتحاق، وحّسن املعارف الغذائية      
 يف املائة؛ واخنفض عـدد البنـات        ٤٥فاخنفض اهلزال بنسبة    :  باحلالة التغذوية  الثالثة املتعلقة 

وقد .  يف املائة٦واخنفض التقزم بنسبة ،  يف املائة٢١,٧الالئي تعانني من اخنفاض الوزن بنسبة 
اضطلعت حكومة بالوخستان واليونيسيف وإحدى املنظمات غري احلكومية الدولية اليت تركز           

ة من الدورات التدريبية يف الشؤون اجلنسانية من خالل املعهد اإلقليمـي   على الطفل مبجموع  
  . أقاليم٩لتدريب املعلمني، وذلك يف 

  اجلامعات النسائية    
تلتحق الشابات باجلامعة بأعداد تفوق أي وقت مضى، كما يتبني من معدالت القيد        -٢٤٣

 إىل أن عدد الطالبات     )٢٠٠٥-٢٠٠٤(وتشري أعداد القيد حسب جمال التخصص       . املتزايدة
يفوق عدد الطالب على مستوى درجة البكـالوريوس يف العلـوم والعلـوم االجتماعيـة               

  ). من املرفق ألف٥ اجلدول(
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 جامعة يف باكستان، يبلغ عدد      ٤٩البالغ عددها   ) احلكومية(ومن بني اجلامعات العامة       -٢٤٤
والبندي، وجامعة السردار هبـادور   جامعة فاطمة جناح النسائية يف ر     :  هي ٤اجلامعات النسائية   

خان النسائية يف كويتا، وجامعة احلدود النسائية يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية، وجامعـة              
ولعدد من كليات البنات    .  كليات طب للمرأة   ٤اً  وتوجد أيض . غوجارات النسائية يف البنجاب   
  .معات النسائية اخلاصةعدد من اجلااً كما يوجد أيض. تاريخ طويل وحافل يف باكستان

واهلدف هو االرتقاء   : ويوجد يف مخس من اجلامعات الكربى مركز لدراسات املرأة          -٢٤٥
وتعمل يف الوقت احلايل املراكـز      . كاملة للدراسات املتعلقة باملرأة   اً  هبده املراكز لتصبح أقسام   

  .القائمة يف الهور وبيشاور وإسالم اباد وكويتا وكراتشي
تعليم املستمر، تتخصص جامعـة     لق بالفرص املتاحة للوصول إىل برامج ال      وفيما يتع   -٢٤٦
 يف املائة من طالهبا يف العام       ٥٣ومتثل النساء نسبة    . مة إقبال املفتوحة يف التعليم عن بعد      العالّ

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 

  إصالح املناهج    
 نظام التعلـيم     يف إصالح مناهج املواد اليت تدرس يف       ٢٠٠٠العمل مستمر منذ عام       -٢٤٧

وخيتـار  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥احلالية لإلصالح يف    ‘ الدورة‘وبدئ يف   .  مادة ٨١العام وعددها   
والكتب الدراسية اليت جيري تنقيحها خالل الـدورة        . عدد من املواد لكل من هذه الدورات      

وجيري إعداد إطار وطـين     . ٢٠١٠أبريل  /احلالية ستكون يف الفصول الدراسية حبلول نيسان      
  .٢٠٠٩يوليه / وسيكتمل قبل هناية شهر متوزللمناهج
اجلنسانية للمعلمني العاملني  بالقضايا وتوفر حكومة بالوخستان التدريب على التوعية  -٢٤٨

 التنميـة  الدولية ووكالـة   للتنمية الكندية يف مكتب املناهج، بدعم من اليونيسيف والوكالة      
  .املتحدة للواليات التابعة الدولية

  يودالتحديات والق    
بعد علـى تلبيـة     اً  بالرغم من بعض املبادرات املمتازة، ليس نظام التعليم العام قادر           -٢٤٩

 يف املائة   ٢١,٥٦ أن   ٢٠٠٦وقد أظهر التعداد الوطين للتعليم لعام       . احتياجات األطفال كافة  
ومـن  . من القرى ال يوجد هبا أي مؤسسة تعليمية وأن الكثري منها يفتقر إىل مدرسة للبنات              

وكانت أعلى نـسبة    . غري قائمة بوظيفتها  اً   معهد ١٢ ٧٣٧دارس الواردة يف التعداد، كان      امل
  .يف السند)  يف املائة٥٨(مئوية هلذه املعاهد 

 يف املائـة    ٣٦(يف املناطق الريفيـة     اً  ناقص  والبنات والنساء بصفة خاصة ممثالت متثيالً       -٢٥٠
 يف  ٣٥(على التعليم الثانوي    اً  السمة أيض ، وتصدق هذه    ) يف املائة للمناطق احلضرية    ٤٣مقابل  

 يف املائـة مـن   ٤٧وال تشكل املعلمات سوى ).  يف املائة للحضرية   ٤٨املائة للمناطق الريفية و   
  . يف املائة يف املدارس الثانوية٥٥املعلمني يف املدارس االبتدائية، رغم أن هذه النسبة ترتفع إىل 
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.  املناطق الريفية احلرمان يف مجيع مراحل التعليم       وتواجه النساء والفتيات الطالبات يف      -٢٥١
ويؤدي تداخل هذه القضايا إىل تفاقم احلرمان بالنسبة لبعض الفئات، ويتضاعف احلرمـان             

  .)٢٣(الذي تواجهه الطالبات إذا كانت الطالبة يف مقاطعة أو منطقة من املناطق منخفضة األداء

  ية ووضع املرأة يف قطاع العمل املرتيل غري الرمسي التمييز يف العمالة الرمس: ٣٩ و٣٨الفقرتان     
 بشأن التمييز   ١١١باكستان من الدول املوقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             -٢٥٢

 بشأن املساواة يف    ١٠٠واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ) ١٩٥٨) (يف االستخدام واملهنة  (
  ).١٩٥١(األجور 
هلذه اً  ووفق. دستور باكستان ضمانات ضد التمييز يف اخلدمات       من   ٢٧وتوفر املادة     -٢٥٣
ال يتعرض أي مواطن مؤهل للتعيني يف خدمة باكستان للتمييز ضده فيما يتعلق هبـذا               "املادة  

  ".التعيني على أساس العرق أو الدين أو الطبقة أو اجلنس أو اإلقامة أو حمل امليالد وحده
 املرأة يف قطاع العمـل الرمسـي، فـإن القيـود            ورغم أنه ال يوجد أي متييز ضد        -٢٥٤

االجتماعية والصعوبات العملية اليت ينطوي عليها االحتفاظ بوظيفة يف بيئات يسيطر عليهـا             
  .الذكور تعوق الكثريات من النساء املؤهالت عن التماس العمل

لذي وقد استفادت النساء خاصة من التحسن ا. وتسعى النساء للعمل بأعداد متزايدة     -٢٥٥
، كما يتـضح مـن      ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ١٩٩٩طرأ على أداء سوق العمل يف الفترة بني عام          

  .)٢٤( يف املائة يف مشاركتهن يف القوة العاملة٥,٩الزيادة بنسبة 
وكما أشري يف التقرير السابق، متنح احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات إجازة             -٢٥٦

ف الضريبة على املوظفات مثبت عند معـدل        أمومة مدفوعة األجر مدهتا ثالثة أشهر، وسق      
  .أكرب منهم قبل خضوعهن للضريبةاً أعلى من سقف الضريبة على الرجال، مما يتيح هلن كسب

ويف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية جيري تشجيع املـرأة علـى التقـدم                -٢٥٧
  .شروع الرئيسي للتنمية املستدامةللوظائف يف مجيع املشاريع اإلمنائية اجلديدة، مبا يف ذلك امل

تشخيص أي نوع من الظلم يقع على أي        "وقد أنشئت أمانة املظامل االحتادية ألجل         -٢٥٨
، األمـر الـذي     "شخص من خالل سوء اإلدارة، والتحقيق فيه واإلنصاف منه وتصحيحه         

ـ      "يشمل، يف مجلة أمور، اختاذ قرار        از، منحرف أو تعسفي أو غري معقول أو جـائر أو منح
غري أن األمانة ال تبلغ مبعلومات مصنفة حسب نـوع اجلـنس عـن              . "قمعي أو متييزي   أو

  .الشكاوى املقدمة

__________ 

 ).٢٠٠٩(مشروع سياسة التعليم  )٢٣(
)٢٤( Pakistan Employment Trends 2007 )٢، اجلدول )٢٠٠٧لعام  اجتاهات العمالة يف باكستان. 
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  التشريع املتعلق بالتحرش يف مكان العمل    
 بعد موافقة من اجلمعية الوطنيـة       ٢٠٠٩لقد سن قانون تعديل القانون اجلنائي لعام          -٢٥٩

 من قانون العقوبـات   ٥٠٩عديل على املادة    وهو ت . وجملس الشيوخ واعتماد رئيس باكستان    
وكانت هذه املادة هي األقرب إىل تناول مسألة التحـرش اجلنـسي   ). ١٨٦٠(يف باكستان  

للتحـرش اجلنـسي ويـبني      اً  واضحاً  ويضيف التعديل احلايل تعريف   . ولكنها كانت غامضة  
ارع أو يف   بالتفصيل أن هذا السلوك، سواء ارتكب يف مكان العمل أو األسـواق أو الـشو              

ويشمل هذا مجيع النساء يف البلد مبن فيهن اخلادمات         . املرتل، هو جرمية يعاقب عليها القانون     
يف املنازل أو العامالت الزراعيات أو العامالت من املرتل، سواء يف القطـاع غـري الرمسـي         

و غرامة أ/ سنوات و٣وتصل العقوبة إىل السجن ملدة . الرمسي ويف األماكن العامة واخلاصة أو
  .تصل إىل مخسمائة ألف روبية باكستانية

باإلمجاع من  ) ٢٠٠٩(وقد أقر مشروع قانون احلماية من التحرش يف مكان العمل             -٢٦٠
أي قانون تعديل القانون اجلنائي     (ووقع رئيس الوزراء على كال املشروعني       . اجلمعية الوطنية 

بوصـفه الـوزير    ) ٢٠٠٩(ل  ومشروع قانون احلماية من التحرش يف مكان العم       ) ٢٠٠٩(
  .املسؤول عن وزارة شؤون تنمية املرأة

يف اجلمعيـة   ) ٢٠٠٩(وقد قدم مشروع قانون احلماية من التحرش يف مكان العمل             -٢٦١
وأعد .  بعد عملية تشاورية مستفيضة من مجيع اجلهات املعنية        ٢٠٠٩أبريل  /الوطنية يف نيسان  

ملزيد من اإلنتاجية وحلياة أفضل اً مكان العمل حتقيق مشروع القانون هذا لتهيئة بيئة مأمونة يف        
ويلتزم مشروع القانون كذلك بـاإلعالن      . ملبدأ تكافؤ الفرص للرجل واملرأة    اً  يف العمل وفق  

العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقييت منظمـة             
  .أجور العاملني ويتفق مع مبادئ اإلسالم بشأن ١١١ ورقم ١٠٠العمل الدولية رقم 

ويشترط مشروع القانون على مجيع املنظمات العامة واخلاصة أن تعتمـد مدونـة               -٢٦٢
الطعون هبدف هتيئة بيئة عمل مأمونة، خاليـة مـن          /داخلية لقواعد السلوك وآلية للشكاوى    

منصب أمني للمظامل كما ينص مشروع القانون على إنشاء . الترهيب واإليذاء جلميع العاملني 
  .على كل من الصعيد االحتادي وصعيد املقاطعات

  العمل من املرتل    
الغالبية العظمى من النساء الالئي حتصلن على أجر يف باكستان تعملن يف القطـاع                -٢٦٣

العمـل  : ويوجد جماالن رئيسيان للعمل يف القطاع غري الرمسـي يف باكـستان           . غري الرمسي 
  .رتلالزراعي والعمل من امل

 يف املائة من نساء الريف يف الزراعة وتربية املاشية، وتعمل           ٧٠ويعمل ما يزيد على       -٢٦٤
حوايل ثالثة أرباع قوة العمل النسائية يف املدن يف القطاع غري الرمسي، الذي ال حترم فيه املرأة                 

هـارات  من األجر والتدريب على امل    اً  من تعدادها يف البيانات الرمسية فحسب، بل حترم أيض        
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واحلماية القانونية واحلماية االجتماعية والضمان االجتماعي واالستحقاقات الصحية واخلاصة         
  .)٢٥(عن حق التنظيم باألمومة مبوجب قوانني العمل، فضالً

ومتثل املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية استثناء من انتشار عمل املرأة من املرتل يف   -٢٦٥
 عنقودية استقصائية وجتري أمانة املناطق، يف شراكة مع اليونيسيف، دراسة       . رىأحناء البلد األخ  

  .الرمسي غري القطاع يف واألطفال النساء بشأن األساس خط بيانات ستوفر املؤشرات متعددة
  مشروع السياسة الوطنية للعامالت من املنازل    

 بشأن العمل من ١٧٧قم مل تصدق باكستان بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية ر     -٢٦٦
 طلبت وزارة شؤون تنمية املرأة من إحـدى منظمـات           ٢٠٠٧ويف عام   ). ١٩٩٦(املرتل  

اجملتمع املدين أن تتصدر عملية وضع سياسة وطنية للعامالت من املنازل، ويف أعقاب ذلـك               
جمموعة من املشاورات على املستوى الوطين       )٢٦(بدأت شبكة العاملني من املرتل يف باكستان      

ومستوى املقاطعات مع العاملني من املرتل والوزارات واإلدارات احلكومية واملنظمات غـري            
  . واملنظمات األهلية واألكادمييني ووسائل اإلعالماحلكومية
للعاملني من املرتل ويشمل االلتزامات جبمع البيانات اً  ويشمل مشروع السياسة تعريف     -٢٦٧

دراج سؤال يتعلق مبكان العمل يف التعداد السكاين        املصنفة حسب نوع اجلنس، مبا يف ذلك إ       
ولكنه يشمل تسجيل مجيع العامالت     . وال يشمل مشروع السياسة العمال الزراعيني     . القادم

وسيعطي هذا التسجيل العامالت من املرتل احلق يف برامج احلمايـة االجتماعيـة             . من املرتل 
 من املرتل يف أن يدفع هلن احلد األدىن         حق العامالت اً  وحيدد مشروع السياسة أيض   . والتأمني

. من األجور ويف زيادة إمكانية وصوهلن إىل برامج االئتمان البالغ الصغر وتعزيـز املهـارات         
  .ويوجد يف مشروع السياسة كذلك تعريف للصحة املهنية ومعايري السالمة يف مكان العمل

ـ           -٢٦٨ رتل إىل وزارة العمـل     وقد أحيل مشروع السياسة الوطنية بشأن العامالت من امل
  .٢٠٠٨نوفمرب /والقوى العاملة يف تشرين الثاين

  استقصاء استخدام الوقت    
املعيـشية   األسـر  الستقصاء الوطنية الربامج من جزء هو الوقت ستخدام ا استقصاء  -٢٦٩
 يف سـواء  األنشطة يف املستنفد الوقت بشأن اجلنس نوع حسب املصنفة اإلحصاءات ومجع

  .العمل سوق يف أو نطاق األسرة
وأجري املكتب الوطين لإلحصاء أول استقصاء الستخدام الوقت على نطاق الدولة،             -٢٧٠

 /ينـاير وكـانون األول    / أسرة معيشية، يف الفترة بني كانون الثاين       ٢٠ ٠٠٠ويغطي قرابة   
واستخدم يف االستقصاء هنج اليومية، ويتطلب من املشاركني أن يتـذكروا           . ٢٠٠٧ ديسمرب

__________ 

 .نتصف املدةمب  اخلاصاإلطار اإلمنائي )٢٥(
 .سسة أوراتجهة التنسيق للشبكة هي املنظمة غري احلكومية مؤ )٢٦(
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ويكشف االستقصاء عـن  .  اليت ينفقوهنا على كل نشاط من األنشطة يف كل فصل   الساعات
اآلثار اليت تقع على االقتصاد الكلي من جراء أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر اليت تقوم هبا                

ويربز تقرير استقصاء   . اًالنساء والرجال يف املناطق الريفية واحلضرية يف املقاطعات األربع مجيع         
لوقت توزيع أعمال الرعاية غري مدفوعة األجر بـني النـساء والرجـال، وعـرب               استخدام ا 

ومبرور الوقت سوف تدمج املعلومات املستمدة من استقصاء استخدام         . التقسيمات األخرى 
  .من قبلاً ، وهو أمر مل يكن ممكن)١٩٩٣(الوقت يف نظام األمم املتحدة للحسابات القومية 

أجر ميثلون نـصف     بدون العاملني األسرة لوقت أن أفراد  ويبني استقصاء استخدام ا     -٢٧١
وخيلص االستقـصاء إىل    ).  سنوات ١٠سن   فوق( يف املائة من العاملني      ١٤مجيع العامالت و  

أن الرجال يقضون من وقتهم يف أنشطة نظام احلسابات القومية ما يزيد مخسة أمثال عمـا                
، بينما تنفق النساء على أنـشطة نظـام   )٢٧(ينفقونه يف أنشطة نظام احلسابات القومية املوسع   

احلسابات القومية املوسع ما يزيد مرة ونصف عما ينفقنه على أنـشطة نظـام احلـسابات                
أكرب مما تنفق نساء املدن يف األنشطة املرتبطة بنظام احلـسابات      اً  وتنفق الريفيات وقت  . القومية
 يف  ٣٣,٣و(ائة من النـساء      يف امل  ٧٨,٧ووجد استقصاء استخدام الوقت أن نسبة       . القومية

  .ال يكسبون أي دخل شخصي) املائة من الرجال
ويلّم املكتب االحتادي لإلحصاء بالبيانات املصنفة حسب نوع اجلنس يف استقصاءاته             -٢٧٢

اً وينـشر املكتـب مـوجز   . االجتماعية االقتصادية والتعدادات اليت جيريها لألسر املعيـشية       
وهو يتضمن معلومات   . ١٩٩٨ن كل أربعة أعوام منذ عام       لإلحصاءات اجلنسانية يف باكستا   

ومن املقرر أن تـصدر     . عن السكان والتعليم والصحة وتنظيم األسرة والعمل والتمثيل العام        
  .٢٠١٠أحدث إضافة إىل موجز اإلحصاءات اجلنسانية يف عام 

  القيود    
يف سوق العمل يف    ال يزال من الصعب مجع بيانات دقيقة وشاملة عن مشاركة املرأة              -٢٧٣

وتكتنف الوصول إىل املرأة مباشرة    . األنشطة االقتصادية، سواء مدفوعة أو غري مدفوعة األجر       
وتكمن مشاكل أخرى يف قدرة     . وال سيما يف املناطق الريفية واحملافظة     اً  بعض الصعوبة أحيان  

سن كلمـا   بعض مستويات احلكومة على مجع البيانات وحتليلها، ولكن احلالة آخذة يف التح           
  .جرى مجع مزيد من املعلومات واالضطالع مبزيد من الدراسات التحليلية

  احلصول على الرعاية الصحية وخدمات الدعم: ٤١ و٤٠الفقرتان     
ُتتخذ تدابري عملية لتعزيز فرص املرأة يف احلصول على الرعاية الصحية، وخاصة على               -٢٧٤

  . من االتفاقية١٢للمادة اً وفقاخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

__________ 

 ورعاية األطفال واملرضـى واملـسنني       ألسرة املعيشية  املوسع العناية با   القوميةتشمل أنشطة نظام احلسابات      )٢٧(
 .واخلدمات اجملتمعية
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 مـن   ٢٨٤وتعمل وزارة الرفاه السكاين باالشتراك مع نظرياهتا يف املقاطعات ومع             -٢٧٥
الشركاء على الصعيد العام واخلاص يف احلكومة واملنظمات شبه احلكومية وقطاع الشركات            

وتعمل وزارة الصحة   . والقطاع اخلاص على تلبية احلاجة إىل الرعاية املتعلقة بالصحة اإلجنابية         
. على حتسني حالة املرأة اليت حتتاج إىل رعاية جيدة النوعية يف جمال الـصحة اإلجنابيـة             اً  أيض

وتعترب كال الوزارتني احلق يف الرعاية املتعلقة بالصحة اإلجنابية من حقوق اإلنسان األساسية،             
وصندوق األمـم  . القتصاديةوأحد العوامل اليت تسهم مسامهة كبرية يف التنمية االجتماعية وا         

املتحدة للسكان من الشركاء اهلامني يف وضع السياسات واالستراتيجيات ويف ختطيط الربامج            
  .املرتبطة حبصول املرأة على الرعاية الصحية

  ٤اجلدول 
التحسينات اليت طرأت على تقدمي اخلـدمات الـصحية للمـرأة والطفـل يف الفتـرة                

  )٢٨(٢٠٠٧/٢٠٠٨ و١٩٩٤ بني

 املؤشر
خط األسـاس   

 ١٩٩٤ لعام

قياسات املستوى االجتماعي   
االستقصاء /ومستوى املعيشة 

الدميغرايف والصحي الـوطين    
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف باكستان 

ــ ــستهدف وفق اً امل
ــة  لألهــداف اإلمنائي

 )٢٠١٥(لأللفية 

  ١٤٠  ٢٨٠  ٥٠٠ معدل الوفيات النفاسية
  ٤٠  ٧٨  ١٠٥ معدل وفيات الرضع

   يف املائة٥٥   يف املائة٣٣   يف املائة١١ احلمل منع وسائل شيوع معدل
   يف املائة٩٠+    يف املائة٧٠   يف املائة٧٥ األطفال الذين مت حتصينهم بشكل كامل 

   يف املائة٩٠+    يف املائة٣٩   يف املائة٢٢ الوالدة بإشراف قابلة مدربة 
   وزارة الصحة:املصدر

سرة ملنع حـاالت احلمـل غـري        إتاحة جمموعة شاملة من وسائل منع احلمل وتنظيم األ            
  املرغوب فيه

أكرب من النساء حتصلن على الرعاية املتعلقة بالصحة        اً  تشري اإلحصاءات إىل أن عدد      -٢٧٦
  يف املائـة يف    ٣٦(غري أن معدل شيوع وسـائل منـع احلمـل           . اإلجنابية، ولديهن علم هبا   

. )٢٩( يف املائـة ٣٠قد اخنفض يف العامني األخرييـن، ويبلـغ اآلن          ) ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يعام
 يف  ٤٦-٣٥يتراوح بـني    (ومعدل شيوع وسائل منع احلمل يف املناطق احلضرية أعلى بكثري           

  ). يف املائة٢٤(منه يف املناطق الريفية ) املائة

__________ 

 . األسرة والرعاية الصحية األساسيةلتنظيماملوقع الشبكي للربنامج الوطين  )٢٨(
 ).٢٠٠٧-٢٠٠٦( والصحي يف باكستان الدميغرايفاالستقصاء  )٢٩(
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 ٣ ٥٠٠ السكاين ولكفالة الوفاء إىل حد كبري باحلق يف خيار اإلجناب، أنشأت وزارة الرفاه            -٢٧٧
وتقدم هذه املعاهد   . طبيبات أو أخصائيات لرعاية األسرة    اً  ا مجيع منفذ لتوصيل اخلدمات، وترأسه   

وجيري تعليم أخصائيات رعاية األسرة كيفيـة       . دورة مدهتا سنتان خلرجيات أقسام رعاية األسرة      
  .اجلنسية واإلجنابية إسداء املشورة للنساء يف القيام خبيارات حرة ومستنرية بشأن الصحة

يف زيادة الوعي باستخدام وسائل منـع       اً  كبرياً  إسهاماً  ويسهم القطاع اخلاص أيض     -٢٧٨
  .احلمل وبيع أجهزة منع احلمل وتسويقها

ويتم التزويد هبـا    . متاحة عند الطلب   )٣٠(وحبوب منع احلمل يف حاالت الطوارئ       -٢٧٩
  .دون مقابل وتقوم بتوفريها العامالت الصحيات

يدهن خالل الـسنوات الـثالث      وزادت نسبة النساء املتزوجات الالئي وضعن موال        -٢٨٠
 يف املائـة    ٣٥األخرية وحضرن مشاورة واحـدة سـابقة للـوالدة علـى األقـل مـن                

 االجتمـاعي  املـستوى  قياسـات ( ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف     ٥٣ إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف
اً، أما معدل املشاورات يف الفترة التالية للوالدة فكان منخفض        ). باكستان يف املعيشة ومستوى
غري أنه طرأ عليه قدر كبري من التحسن خـالل          . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف املائة يف     ٢٤ته  تبلغ نسب 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة يف     ٩الفقر، فارتفع من     من احلد استراتيجية الفترة املشمولة يف ورقة   
 وكانت معدالت التشاور أعلى يف املناطق احلضرية منها         ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف     ٢٤ إىل

  ).املرحلة الثانية - الفقر من احلد راتيجيةاست ورقة(يف الريفية 

  التدابري املتخذة للحد من معدالت الوفيات النفاسية من خالل معاجلة أسباب وفاة األمهات    
يوفر الربنامج الوطين لصحة األم والوليد الطفل خدمات الرعاية األساسية اخلاصـة              -٢٨١

ويـسدد  . مستشفى على مدار اليـوم     ١٩٨بالتوليد واملواليد اجلدد يف حاالت الطوارئ يف        
. الربنامج نفقات النقل يف حاالت الطوارئ ويزود املستشفيات باملعدات واألدوية الضرورية          

  . مدرسة للتوليد١١٤وسينشئ مبرور الوقت 
وتليب وزارة الصحة احلاجة إىل نطاق واسع من الرعاية الوقائية والعالجية، مبـا يف                -٢٨٢

ويركز الربنـامج الـوطين     . يت تركز على احلد من الوفيات النفاسية      ذلك الرعاية اإلجنابية ال   
على الطرق والوسائل الكفيلة باحلـد مـن        ) ٢٠١٢-٢٠٠٦(لصحة األم والوليد والطفل     

  .ويوفر الربنامج خدمات تنظيم األسرة الشاملة على مستوى األقاليم. االعتالل والوفاة
لصحة األم والوليد والطفـل اسـتحداث       ومن جماالت التركيز يف الربنامج الوطين         -٢٨٣

وتشترك اليونيسيف وعدة شركاء من املنظمات غـري        . القابالت العامالت يف اجملتمع احمللي    
  .)٣١(يف هذا الربنامج التدرييباً احلكومية أيض

__________ 

 . من وسائل اإلجهاضبوباحلذه ليست ه )٣٠(
 .٢٠٠٧ الدولية منذ عام التنميةمتوله إدارة  )٣١(
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  زيادة املعرفة والوعي بتنظيم األسرة بني الرجال والنساء    
ودها الواسعة النطاق لزياد املعرفة والوعي      بدأت وزارة الرفاه السكاين، يف إطار جه        -٢٨٤

للتعبئة االجتماعية سيشجع الرجال على الوعي بدورهم يف تنظيم    اً  بشأن تنظيم األسرة، برناجم   
املشتركني ‘ تعبئة الذكور ‘    ب من القائمني    ٢ ٢٠٠ويف البنجاب، يوجد ما يقرب من       . األسرة

  .يف هذه العملية
 من الزعماء   ٥ ٠٠٠كاين يف السند بتوعية ما يزيد على        وقد قامت إدارة الرفاه الس      -٢٨٥

اً  مـستوصف  ٢٣وقد أنشأت إدارة الصحة يف السند       . "قضايا املرأة "الدينيني بتنظيم األسرة و   
  .لألمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس يف أحناء املقاطعة

االت املضاعفات  وتوفر منافذ تقدمي اخلدمات التابعة لوزارة الرفاه السكاين الرعاية حل           -٢٨٦
  .السابقة والتالية لإلجهاض، وتساعد بذلك على إنقاذ أرواح النساء

  القيود والتحديات    
كبرية لتحسني إمكانيات احلصول على وسـائل منـع         اً  لقد بذلت احلكومة جهود     -٢٨٧

ويلزم تعزيز إمـدادات    . احلمل، ولكن تنفيذ الربامج حيتاج إىل تعزيز لكي تصبح أكثر فعالية          
والتنسيق بني اجلهود لتلبية احلاجة غري      اً  ل منع احلمل وتوافر خدمات تنظيم األسرة أيض       وسائ

  .)٣٢(امللباة إىل وسائل منع احلمل
ويف بعض املناطق الريفية تكمن الدراية الوحيدة املتاحة بشأن الـوالدة يف القـابالت                -٢٨٨

ومن الضروري االرتقاء   : بقةوقد توارثت هؤالء النسوة معارفهن عن األجيال السا       . التقليديات
وتقوم برامج تدريبية عديدة يف مجيـع أحنـاء         . لتعريض حياة النساء للخطر   اً  بتلك املعارف منع  

البالد بتعليم القابالت التقليديات املعارف احلديثة عن املمارسات الـصحية ورعايـة املواليـد          
ية لتوفري الرعاية اخلاصـة     وكلما رسخت تلك الربامج، وكلما اندجمت مع الربامج الرمس        . اجلدد

  .بالصحة اإلجنابية، مثة ما يدعو لألمل يف أن تسهم يف مواصلة خفض معدل الوفيات النفاسية
احلمل واالحتياجات غري امللباة باإلجهاض      منع وسائل انتشار ويرتبط اخنفاض معدل    -٢٨٩

 يف املائة مـن     ٦وايل  وتشري بيانات املعهد الوطين للدراسات السكانية إىل أن ح        . غري املأمون 
 من االستقصاء الدميغرايف والصحي     ١٢-١٤اجلدول  (الوفيات النفاسية تعزى إىل اإلجهاض      

) غري معترف به إىل حد كـبري      (معدل مرتفع   اً  ويوجد أيض ). ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف باكستان،   
وحتاول احلكومـة أن تتـصدى هلـذه    . من االعتالل املرتبط حباالت اإلجهاض غري القانوين   

  .صعوبات لة، على الرغم مما يكتنفها مناملشك

__________ 

 يف  ٢٥ غري امللباة بنـسبة      احلاجة إمجايل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦حيدد االستقصاء الدميغرايف والسكاين يف باكستان        )٣٢(
الوخـستان  وأعلى مـستوياهتا يف ب    )  يف املائة  ٢٣(وتبلغ احلاجة غري امللباة أدىن درجاهتا يف البنجاب         . املائة

 ). يف املائة٣١(ومقاطعة احلدود الشمالية الغربية 
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  الريفيات احملرومات والنساء ذوات اإلعاقة: ٤٣ و٤٢الفقرتان     
  الريفيات احملرومات

 ملنـاطق او. من جمموع السكان يف باكستان    اً   يف املائة تقريب   ٣٢,٦تؤلف الريفيات     -٢٩٠
كلـها  ) ة من سكان باكستان يف املائ٢وفيها ما يقرب من    (االحتادية   لإلدارة اخلاضعة القبلية

 يف املائـة  ٩,١ويف املناطق الريفية، تعول املرأة     . ريفية واملناطق الشمالية كذلك إىل حد كبري      
  .)٣٣(من األسر املعيشية

 يف املائة من    ٥٣,٥ يف املائة من دخل الرجل، وهو        ٧١,٧وميثل دخل املرأة يف املدن        -٢٩١
فجوة بني دخول النساء يف احلـضر والريـف،         كما توجد   . دخل الرجل يف املناطق الريفية    

  .)٣٤( يف املائة من دخل اإلناث يف املدن٥٢وتكسب اإلناث يف املناطق الريفية حوايل 
 الريفية عدة مشاريع على نطاق واسع لتنمية الريـف          والتنميةرة احلكم احمللي    اوتدير وز   -٢٩٢

. له من جهـود للتعبئـة االجتماعيـة     مبين يف صلب ما تبذ    ‘ النهوض باملرأة ‘    بوفيها عنصر يتعلق    
التعبئة ‘وتضطلع املنظمات شبه احلكومية اليت تتخصص يف تنظيم أفراد اجملتمعات احمللية عن طريق              

بتنفيذ املكونات اخلاصة بالتنمية اجملتمعية يف هذه املشاريع الكبرية، املصممة واملمولة إمـا   ‘ اجملتمعية
  .دية، بدعم مايل إضايف من اجلهات املاحنة الدوليةمن حكومة املقاطعات أو احلكومة االحتا

من أقـاليم   اً   إقليم ٩٤يف املناطق الريفية يف     اً  وتعمل برامج الدعم الريفي كلها تقريب       -٢٩٣
وتعمل هذه الربامج على إشراك املرأة يف طائفة متنوعة مـن           . املقاطعات ويف املناطق الشمالية   

 األساسية املادية، وال سيما خمططات اإلمـداد مبيـاه          املشاريع الرامية إىل النهوض باهلياكل    
كما تعمل على إضافة قيمة لعمل املرأة من خالل تنمية          . الشرب ومشاريع الصرف الصحي   

اً وتتسم زيادة رأس املال االجتماعي للمـرأة أيـض        . روح املبادرة ومشاريع تعزيز املهارات    
ل املرأة يف اهليئات احمللية الختاذ القرار مـن         ويتعلق هذا عادة باجلهود املبذولة إلدخا     : باألمهية

  .قبيل جلان إدارة املدارس وجلان تنمية القرية وجلان صحة القرية
ألن املرأة تكاد تتحمل املسؤولية كاملة عن إدارة املواشـي علـى مـستوى      اً  ونظر  -٢٩٤

يفي تعمـل،  املزرعة وعن كثري من جوانب العمل الزراعي غري املميكنة، فإن برامج الدعم الر        
مع وزارات وإدارات الزراعة واحملاصيل اخلاصة والثروة احليوانية، على ضـمان أن يـدرج              

  .موظفو اإلرشاد املرأة يف جهدهم لتزويد املزارعني باملعلومات احلديثة
وتدير إدارة الرعاية االجتماعية التابعة حلكومات املقاطعات مراكز للتدريب املهـين يف              -٢٩٥

  .وتوفر هذه املراكز وسيلة بالغة األمهية إلدرار الدخل من العمل املرتيل للريفيات. ةاملناطق الريفي
وترد يف الفرع الثاين من التقرير تفاصيل لربامج حمددة لتحسني احلالة االجتماعيـة               -٢٩٦

  .واالقتصادية للمرأة الريفية
__________ 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ املعيشة يف باكستان ومستوىقياسات املستوى االجتماعي .  يف املائة يف املناطق احلضرية٨,٨الرقم هو  ) ٣٣( 
 .إطار التنمية اخلاص مبنتصف املدة )٣٤(
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  القيود    
 برامج التنمية الريفية، مثـة      ة إلشراك املرأة يف   حجناعلى الرغم من اجلهود الكثرية ال       -٢٩٧

  .حاجة لتحسني ظهورها يف وضع السياسات اليت تركز على التنمية الريفية
من النساء املتخصصات تعملن يف وزارات وإدارات الزراعـة والثـروة           اً  وقليل جد   -٢٩٨

 وسيتطلب تغيري هذه احلالة إحداث تغيريات     . احليوانية، أو يف إدارات اإلرشاد هبذه الوزارات      
  .يف كل من العرض والطلب

  املرأة ذات اإلعاقة    
لقد قطعت باكستان خطوات بعيدة يف التعامل مع املشاكل اليت يواجهها األطفـال               -٢٩٩

. )٣٥(والكبار من الشباب الذين يعانون بعض أشكال اإلعاقة الوظيفية، سواء عقلية أو بدنيـة             
ياجات األطفـال والكبـار ذوي      ومثة مدارس ومعاهد مهنية ومراكز طبية منفصلة تليب احت        

  .اإلعاقة على وجه التحديد
وتضطلع وزارة الرعاية االجتماعية والتعليم اخلاص باملسؤولية عن رعاية األطفـال             -٣٠٠

قـوم  حمددة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وت    اً  وتعد هذه الوزارة خطط   . والكبار ذوي اإلعاقة  
ويف املقاطعات، تقع هذه املسؤولية على عـاتق إدارات تنميـة املـرأة والرعايـة               . بتنفيذها

  .والتعليم اخلاص االجتماعية
ووضعت املديرية العامة للتعليم اخلاص سياسة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف              -٣٠١
وطنية والقصد من خطة العمل ال    . ٢٠٠٦؛ وتلت ذلك خطة عمل وطنية يف عام         ٢٠٠٢ عام

  .هو إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التيار االجتماعي العام
 ٢٥وقعت باكستان على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف               -٣٠٢
 وتتمثل املادة زاي من املبادئ التوجيهية لالتفاقية يف املـساواة بـني           . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

  .الرجل واملرأة
لتدابري االستباقية املتخذة ألجل النساء ذوات اإلعاقة، تعمل الـوزارة          وفيما يتعلق با    -٣٠٣

وحيق للنساء والرجـال ذوي  . على ضمان أن جتد املرأة ذات اإلعاقة العمل املناسب إلعاقتها       
اإلعاقات البدنية أن يتقدموا بطلبات للتسجيل لدى اجمللس الوطين إلعادة تأهيل األشـخاص             

وبعد تسجيلهم، يصبح من حق هؤالء األشخاص       . عاية الوزارة ذوي اإلعاقة، الذي يعمل بر    
اً وجيوز هلم أيض.  يف املائة يف املناصب احلكومية٢التقدم للوظائف احملجوزة وفاء حبصة قدرها 

__________ 

وتـشري  . كالً من أشكال اإلعاقة    ش يعانون يف املائة من السكان      ٢,٤٩ أن   ١٩٩٨قدرت احلكومة يف عام      )٣٥(
 يف املائة من السكان يف البلدان املتشاهبة يف         ٢٠-١٠قرب من   نسبة ت تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أن       

وال توجد يف الوقت احلايل طريقة للتحقق مـن هـذا           .  االجتماعية االقتصادية منكوبة باإلعاقات    أوضاعها
 .قادم سيشمل للمرة األوىل بعض أسئلة عن اإلعاقاتغري أن التعداد ال. الرقم يف باكستان
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 امرأة من ذوات اإلعاقة يف      ٨٠فقد أحلق ما يقرب من      . التقدم لشغل الوظائف غري احملجوزة    
وقد أجـرت   ). ٢٠٠٧أي منذ عام    (العامني املاضيني   وظائف دائمة، داخل الوزارة، خالل      

  .الوزارة عدة دراسات حبثية عن اآلثار االجتماعية لإلعاقة
 من املسائل املتعلقة بالشابات     عدداً )٣٦(وقد عاجلت إدارة التعليم اخلاص يف البنجاب        -٣٠٤

يار االجتماعي  وال يدخر جهد لكفالة إدماجهم يف الت      . والشبان ذوي اإلعاقة البدنية والعقلية    
 من االتفاقية، ومتكُّنهم من إجياد فرص العمـل  ١٠العام، مبا يف ذلك تعليمهم، يف ضوء املادة    

  .املالئمة لقدراهتم
وتنظم محالت واسعة النطاق للتوعية، يتم التركيز فيها على حقوق األشخاص ذوي              -٣٠٥

  سؤاالً ٢٠١١لسكاين لعام   وسيتضمن التعداد ا  . اإلعاقة، مبا يف ذلك حقهم يف العمل الالئق       
وسيساعد ذلك على ضمان احلصول على بيانات دقيقة علـى          : له بعد جنساين عن اإلعاقة    

  .نطاق الدولة، وسيسهم يف وضع سياسات فعالة
لألسر اليت اً خاصاً  مشروع٢٠٠٨أغسطس / آب١٤وبدأ بيت املال الباكستاين يف   - ٣٠٦

 األسر املعدات اليت تلزمها ومنحـة تـصل        وتتلقى. هبا شخصان أو أكثر من ذوي اإلعاقة      
وال يوجد متييز بشأن من جيوز له احلصول علـى املنحـة            .  روبية يف العام   ٢٥  ٠٠٠  إىل
  .قيود عليه  أو

يف مشروعات صغرية احلجم تركز فيهـا       اً  وتعمل عدة منظمات غري حكومية أيض       -٣٠٧
وقد أطلقـت   . قتصادي العام على ضمان إدماج املرأة ذات اإلعاقة يف التيار االجتماعي واال         

إلصدار بطاقـات للهويـة الوطنيـة منفـصلة         اً  الوطنية برناجم  البيانات لقاعدة املنظمة اهليئة
  .ذوي اإلعاقة لألشخاص

ويناقش الفرع الثاين من هذا التقرير حالة املرأة ذات اإلعاقة يف أعقاب زلزال تشرين                -٣٠٨
  .٢٠٠٥أكتوبر /األول

  القيود والتحديات    
فلم تدمج بعد أوضـاع     . ال يواكب الوعي مبشاكل الكبار الوعي مبشاكل األطفال         -٣٠٩

ومع ذلك فقد أدى العدد الكبري      . املرأة البالغة ذات اإلعاقة يف عملية التخطيط الطويل األجل        
 إىل توسـيع نطـاق   ٢٠٠٥املؤمل من النساء والرجال ذوي اإلعاقة الذين خلّفهم زلزال عام       

  .املشكلةالوعي العام هبذه 

__________ 

 . يف املائة من موظفي إدارة التعليم اخلاص يف البنجاب٦٢متثل النساء نسبة  )٣٦(
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؛ )١٩٣٩(قانون فسخ الـزواج اإلسـالمي       : تنقيح قوانني األسرة  : ٤٥ و ٤٤الفقرتان      
  األدىن لسن الزواج القانوين والتدابري املتخذة للقضاء على الزواج القسري احلد
وعدل هذا القانون ). تعديل القوانني اجلنائية( صدر قانون محاية املرأة      ٢٠٠٦يف عام     -٣١٠

اً سـبب ) وهو أحد أشكال فسخ الـزواج     ( )٣٧(، فجعل اللعان  )١٩٣٩(اج  قانون فسخ الزو  
  .وقد ورد يف التقرير السابق شرح الفارق بني الطالق والفسخ، وأسباب الفسخ. للطالق
وكما جاء يف التقرير السابق، يف حالة فسخ الزواج بناء على األسـس املبينـة يف                  -٣١١
ال يتأثر حق املرأة املتزوجة يف صـداقها أو أي          من قانون فسخ الزواج اإلسالمي،      ) ٢( املادة

  .جزء منه
، أصدر جملس الفكر اإلسالمي التوصيات التاليـة        ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣١٢

  :بشأن صياغة التشريعات
يف اً  يوم٩٠على الزوج أن مينح زوجته الطالق يف غضون اً أن ُيسن قانون جيعل لزام  •

 حال طلب الزوجة ذلك كتابة؛

عد نفاذ الطالق، مع مراعاة الوضع املايل للزوج، متنح احملكمة نفقة املتعة للزوجـة              ب •
تعة وميكن دفع نفقة امل. املطلقة إىل حني زواجها ثانية، يف حال رغبتها يف الدعم املايل 

 بصفة شهرية أو يف دفعة واحدة؛

 .ينبغي تسجيل الطالق بنفس الطريقة اليت يسجل هبا النكاح •

حمـاكم  ) تعديل(، أقرت اجلمعية الوطنية مشروع قانون       ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب   -٣١٣
وينص مشروع القانون على تقدمي الغوث على الفور لألطفال بتـوفري اإلعالـة يف              . األسرة

  .املراحل األولية لإلجراءات القضائية يف قضايا اإلعالة
ـ ( مشروع قـانون     ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب اً  وأقرت اجلمعية الوطنية أيض     -٣١٤ ) ديلتع

 وهو حيمي حق األم يف االحتفاظ حبضانة أطفاهلا القـّصر خـالل سـن             . األوصياء والقّصر 
  .القصور الشرعي

وقد أدخلت تعديالت على قوانني األسرة يف اجلمعية الوطنية، وهي تنتظر النظر فيها               -٣١٥
  :ومن بني هذه التعديالت ما يلي. من اللجنة الدائمة

 توفري نفقة اإلعالة يف املرحلة األوىل لإلجـراءات يف        تقدمي الغوث الفوري لألطفال ب     •
  ؛)٣٨(دعوى اإلعالة

__________ 

فيمكن للزوجة يف هذه احلالة     . يصبح اللعان نافذاً يف حال عدم القدرة على إثبات اهتام الزوج لزوجته بالزنا             )٣٧(
 .ظل حقوقها يف اإلعالة كما هيوت. أن ترفع دعوى ضد زوجها لفسخ الزواج

 .٢٠٠٨حماكم األسرة لعام ) تعديل(قانون  )٣٨(
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ينبغي ضمان سرعة احملاكمة يف الدعاوى املرتبطة حبصة املرأة يف املرياث بإدراجها يف              •
، األمر الذي ينقل مسألة نـصيب       ١٩٦٤اجلدول الزمين لقانون حماكم األسرة لعام       

  ؛)٣٩(سرةاملرأة يف املرياث إىل والية حماكم األ

 لـتمكني املـرأة     ١٩٦١ من مرسوم قوانني األسرة املسلمة لعام        ٩تعديل يف املادة     •
املطلقة اليت انقضت مدة عدهتا ولكنها ما زالت ترضع أحد األطفال من زواجهـا              
السابق رضاعة طبيعية من أن يكون هلا احلق يف اإلعالة ملدة سنتني مـن زوجهـا                

ل وفاة الزوج السابق، أو من ممتلكات زوجها        السابق، أو من جّدي الرضيع يف حا      
 .)٤٠(املتويف على النحو املنصوص عليه يف القرآن الكرمي

وعلى غرار ذلك جيري استعراض مسألة احلد األدىن للسن القانوين للزواج ومت تقدمي               -٣١٦
 يف اجلمعية الوطنية، ويتـضمن تعـديالت        ٢٠٠٩تقييد زواج األطفال لعام     ) تعديل(قانون  
وليزيل التفاوت احلـايل    اً  ، ليكون رادع  ١٩٣٩حة على قانون تقييد زواج األطفال لعام        مقتر

  .يف األعمار بني اجلنسني
وكما جاء يف التقرير السابق يف حالة فسخ الزواج لألسباب املنـصوص عليهـا يف                 -٣١٧
 أي  من قانون فسخ الزواج اإلسالمي، فإن حق املرأة املتزوجة يف صـداقها أو يف             ) ٢( املادة

  .جزء منه ال يتأثر

إدراج معلومات مفصلة عن حجم مجيع الربامج اليت تنفذ لتعزيـز           : ٤٧ و ٤٦الفقرتان      
  حقوق املرأة ونطاقها، وال سيما تأثري تلك الربامج

لقد أدرجت التفاصيل املتعلقة حبجم الربامج اليت تركز على حقوق املرأة ونطاقهـا               -٣١٨
  . يف مناقشة كل من الربامج املذكورة يف التقرير)اجلغرايف واملواضيعي واملايل(

ستحمي التدابري التشريعية اليت مت سنها منذ تقدمي التقرير السابق املرأة من بعض آثار                -٣١٩
  .التقاليد االجتماعية احملافظة اليت تستغل املرأة وتؤذيها

اهتا منـذ أمـد     وتطبق بعض الربامج احلكومية املنفذة لتعزيز حقوق املرأة واستحقاق          -٣٢٠
وتشمل هذه الربامج برنامج التثقيف الـسياسي       .  ملموساً طويل، األمر الذي جيعل هلا تأثرياً     

وكما سلفت اإلشارة، نتيجة لربنـامج التثقيـف        . للمرأة وخطة العمل لإلصالح اجلنساين    
ئـات  يف اهلي اً  هاماً  السياسي للمرأة، تؤدي آالف عضوات اجملالس احمللية املنتخبات اآلن دور         

السياسي ألنفسهن وتـدرجن    ‘ اجملال‘وهن تفسحن   . احلكومية احمللية اليت انتخنب لعضويتها    
وعلى أرفع املـستويات،    . املسائل املرتبطة حبياة املرأة يف جداول األعمال اإلمنائية والسياسية        

 يف  يتيح حجز املقاعد يف اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ للمرأة أن تستخدم مهاراهتا وخربهتا            
  .كفالة مراعاة التشريعات لقضايا املرأة ومحايتها من االستغالل جبميع أنواعه

__________ 

 .٢٠٠٩ لعام  حماكم األسرة)تعديل(قانون  )٣٩(
 .٢٠٠٩ قوانني األسرة املسلمة لعام )تعديل(قانون  )٤٠(
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وقد بدأ إدماج خطط العمل لإلصالح اجلنساين على الصعيد االحتـادي وصـعيد               -٣٢١
ويوجد لدى كثري مـن كبـار املـسؤولني         . املقاطعات يف الوزارات واإلدارات ذات الصلة     

قوق اجلنسانية وحقوق املرأة، ويدركون ضرورة إدمـاج        احلكوميني اآلن فهم طيب ملعىن احل     
  .التفكري بشأن االعتبارات اجلنسانية يف التخطيط ووضع السياسات وتنفيذ الربامج

وفيما يتعلق بالتعليم، لقد حتققت حتسينات كبرية يف زيادة التحاق الفتيات جبميـع               -٣٢٢
. صلن الدراسة بعد املستوى االبتدائي    وزاد عدد الفتيات الالئي توا    . مستويات التعليم الرمسي  

وكثري من الالئي تتخرجن من املدرسة الثانوية واجلامعة تلتحقن مبهن جديدة وميكنـهن أن              
  .اًتتوقعن العمل يف بيئات أكثر أمان

وقد حميت األمية الوظيفية للمزيد من النساء اآلن بسبب الربامج الواسعة النطاق اليت               -٣٢٣
  . منهجياًتنفذ تنفيذاً

وتسهم برامج القطاع الصحي يف زيادة احلصول على الرعاية الصحية، مبـا فيهـا                -٣٢٤
  .الرعاية املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، واحلد من اعتالل األطفال الرضع ووفياهتم

  القيود والتحديات    
 مما جيعل   وتعلن على املأل،  اً  ال يزال من الصحيح أن التقييمات املنهجية ال جترى دائم           -٣٢٥

غري أن استقصاءات األسر املعيشية بشأن      . من الصعب تقييم النطاق الكامل للربامج وحجمها      
القطاع االجتماعي االقتصادي توفر مؤشرات للحكم على أداء خمتلف الربامج يف جمـاالت             

  .الصحة والعمل والتعليم وتنظيم األسرة

  تفاقية التصديق على الربوتوكول االختياري لال: ٤٨الفقرة     
 االنعكاسـات  يف للنظـر  االختيـاري  استعراض الربوتوكول  على احلكومة تعكف  -٣٢٦
  .العتماده احملتملة واآلثار

إدماج منظور يراعي االعتبارات اجلنسانية واالنعكاس الـصريح ألحكـام          : ٤٩الفقرة      
  االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 من األهداف اإلمنائية لأللفية على املساواة بني اجلنـسني ومتكـني            ٣يركز اهلدف     -٣٢٧
التعلـيم  اً  مؤشرات مرتبطة بنوع اجلـنس، وحتديـد      اً  املرأة، ولكن لألهداف األخرى أيض    
وإذا جرى حتليل احلالة يف ضوء معـايري        . ٦ و ٥ و ٤ و ٢والصحة، اللذان يشمالن األهداف     

ملدة، وأهداف اإلطار واألهداف اإلمنائية لأللفيـة، يتـضح أن          إطار التنمية اخلاص مبنتصف ا    
باكستان متقدمة على اجلدول الزمين يف حالة مؤشرين اثنني؛ معدل إملام الكبـار بـالقراءة               

  .والكتابة ونسبة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف اجلمعية الوطنية
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صف املـدة يف مـسارها      وستكون اإلجنازات املقررة يف إطار التنمية اخلاص مبنت         - ٣٢٨
 سنوات للمؤشرات التاليـة؛ مؤشـر       ٥الصحيح املؤدي إىل تنفيذ أهداف تناسبية مدهتا        

تكافؤ اجلنسني من حيث التعليم، وحصة املرأة من العمالة املدفوعة األجر يف القطاع غري              
جمال الزراعي، وإملام الشباب بالقراءة والكتابة، وتغطية السكان املستهدفني بالعامالت يف 

الصحة، وإمجايل معدالت اخلصوبة، ومعدل انتشار وسائل منع احلمل، ونسبة النـساء            
نقص الالئي حصلن على الرعاية السابقة على الوالدة مرة واحدة، ومعدل انتشار فريوس       

ومعدل انتشاره بني   اً   عام ٢٠- ١٥ بني صفوف احلوامل يف الفئة العمرية        املناعة البشري 
لف مؤشران متعلقان بنوع اجلنس عن باقي املؤشرات، ومها نسبة          ويتخ. الفئات الضعيفة 

 يف املائة   ٣٨الوفيات النفاسية اليت سيحقق إطار التنمية اخلاص مبنتصف املدة منها حوايل            
من األهداف اإلمنائية لأللفية، ونسبة الوالدات اليت تشرف عليها قابالت مدربات ولـن             

داف اإلمنائية لأللفية خالل إطار التنمية اخلاص        يف املائة من األه    ٧,٤يتحقق منها سوى    
  .)٤١(مبنتصف املدة

  التصديق على الصكوك القانونية األخرى اليت تدعو حلقوق اإلنسان: ٥١الفقرة     
توفر أحكام دستور باكستان، وهو أعلى قانون يف البالد، احلماية الكاملة حلقوق              - ٣٢٩

 وإظهاراً اللتزامها يف املنتديات الدولية لتعزيز       .اإلنسان جلميع املواطنني وتعزز هذه احلقوق     
حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق الفئات املهمشة، ولزيادة إمكانية حصول املـرأة علـى             
حقوق اإلنسان األساسية، فقد صدقت حكومة باكستان على خمتلف االتفاقيات املتعلقـة            

  .حبقوق اإلنسان
 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      ، صدقت باكستان على   ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٣٣٠

 القاسـية  العقوبـة  أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة املدنية والسياسية واتفاقية  
ووقعت باكستان على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف          . املهينة أو الالإنسانية أو

  .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول
لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       صدقت باكستان على ا    ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان   -٣٣١

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

__________ 

 .نتصف املدةاص مبخلاإطار التنمية  )٤١(
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  الفرع الثاين    
  االستجابات ملواد االتفاقية    

  ١مادة     
  تعريف التمييز ضد املرأة    

 من الدستور، مجيع    ٢٥للمادة  اً  ووفق. جيسد الدستور مبدأي املساواة وعدم التمييز       -٣٣٢
هلم التمتع حبماية القانون على قدم املساواة وال جيـري  املواطنني متساوون أمام القانون وحيق      

 ما مينع الدولة من وضع أي حكـم         ٢٥وليس يف املادة    . أي متييز على أساس اجلنس وحده     
  .خاص حلماية النساء واألطفال

واحلكومة ملتزمة بكفالة أن يكون من أولوياهتا احلد من التمييز والقضاء عليه، على               -٣٣٣
وقد عربت عن هذا االلتزام بالتفصيل خطـة العمـل          .  من الدستور  ١املادة  النحو احملدد يف    

على سـبيل   (وعدة مبادرات هامة    ) ٢٠٠٢( والسياسة الوطنية لتنمية املرأة ومتكينها       ةالوطني
  ).املثال خطة العمل لإلصالح اجلنساين

  ٢مادة     
  االلتزام بالقضاء على التمييز    

ويف الفرع األول، فإن مبدأي املساواة وعـدم التمييـز    كما أشري يف التقرير السابق        -٣٣٤
  .يف الدستور ويف عدة قوانني تشريعيةراسخان 

 ٢٦ و ٢٥ و ٨وال تضمن املـواد     . ويضمن دستور باكستان املساواة وحيظر التمييز       -٣٣٥
 حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية واملساواة أمام القانون فحـسب،       ٣٨ و ٣٥ و ٣٤ و ٢٧و

  .سياسة تتسمان بعدم التمييز، وال سيما فيما يتعلق باملرأةواً بل ترسي روح
وقد حددت احملاكم العليا بوضوح، عن طريق تطبيقها وتفسريها أحكام الدسـتور،            -٣٣٦

التـصنيف  ‘األمور اليت ترقى إىل التمييز واملساواة أمام القانون، واملساواة املوضوعية، ومبدأ            
حمكمة الهور العليا يف قضية شودري ناظر أمحد ضد         قررت  وكما  . للعمل اإلجيايب ‘ املعقول

إىل فئـات   اً  ورأسياً  اجملتمع يف باكستان ينقسم أفقي    "فإن  ) CLC 107 2007(مقاطعة البنجاب   
. وطبقات خمتلفة بينها تفاوت هائل يف املركز االقتـصادي واالجتمـاعي واالسـتحقاقات            

ومن الضروري  . سوأ أشكال التمييز  تكون معاملة األشخاص غري املتساوين بالتساوي أ       ورمبا
استهداف مجاعات حمرومة معينة بغرض تزويدها باالستحقاقات االقتصادية واالجتماعية اً دائم

هلذا التفاوت وعدم   اً  شديداً  وقد كان واضعو الدستور مدركني إدراك     ... مبا فيها اإلسكان    
اً ى الدولة هلمـا ضـمان     املساواة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي ولضرورة أن تتصد       
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  وقررت احملكمة العليا ". من الدستور  ٣٨ و ٣٧ و ٣للعدالة االجتماعية كما هو واضح من املواد        
أن ) PSC 771 2005(يف قضية أسد اهللا مانغي ضد شركة اخلطوط اجلوية الدولية الباكستانية            

يع الرعايا أو أن مجيع     املساواة بني املواطنني ال تعين أن مجيع القوانني جيب أن تطبق على مج            "
التمييز " كما قررت يف نفس القضية أن ".الرعايا جيب أن يتمتعوا بنفس احلقوق واملسؤوليات      

  ."على عنصر من عدم اإلنصاف والتحيز وهبذا املعىن يتعني أن ُتفهم هذه العبارةاً ينطوي دائم
كـستان، التمييـز   وكذلك أدانت احملاكم العليا بشدة، يف تطبيقها أحكام دستور با     -٣٣٧

للقانون، كما جاء يف رأي احملكمة      اً  بالغاً  القائم على اجلنس وحده وأعلنت أنه يشكل انتهاك       
من ) PLD 2005 SC 831(العليا يف قضية اخلطوط اجلوية الدولية الباكستانية ضد مسينة مسعود    

  ."من الدستور) ٢ (٢٥للمادة اً التمييز القائم على اجلنس يشكل انتهاك"أن 
) PSC 467 2000(وعلى غرار ذلك، يف قضية بشريان بييب ضد حكومة البنجـاب              -٣٣٨

ـ     اً  قُضي بأن التمييز التعسفي على أساس اجلنس حمظور متام         اً وُمنح تعويض للمدعيـة اعتراف
  . من الدستور٢٧ و٢٥حبقوقها األساسية مبوجب املادتني 

رق إليها هذا التقرير باملناقشة إىل      وهتدف مجيع الربامج واملشاريع احلكومية اليت يتط        -٣٣٩
واحلكومة ملتزمة بضمان أن ُيـدمج منظـور        . املسامهة يف احلد من التمييز ضد الفتاة واملرأة       

وستكون هذه املبادرات فعالة يف حماولتها القضاء على التمييز ضد          . جنساين يف مجيع مبادراهتا   
تـشمل الطـرق    ‘ ٢‘ الـبعض، و   تعمل فيه بالتناسق مع بعـضها     ‘ ١‘املرأة، بالقدر الذي    

واألساليب لكفالة الربط الكامل قدر اإلمكان بني التغريات القانونية والتشريعية وبني القـيم             
تنفذ على النحو املقرر وتستمر يف التطور لكي تعاجل الـشواغل           ‘ ٣‘االجتماعية التقدمية، و  

  .الطويلة األجل احلالية والناشئة
بيق االتفاقيات أو املعاهدات الدوليـة مباشـرة عنـدما    وبالرغم من أنه ال ميكن تط     -٣٤٠

تصدق عليها باكستان، فإن أحكام هذه االتفاقيات واملعاهدات تؤخذ بعني االعتبـار مـن              
  .)٤٤)(٤٣)(٤٢(جانب احملاكم لدى تفسريها القانون يف سياق معني

__________ 

 مـن   ٣٥، وفقاً للمـادة     )PLD 747 2003(احملكمة العليا يف الهور يف قضية السيد سيما ضد الدولة           رأت   )٤٢(
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، أن تـوفري              ١٦واملادة  ) ١٩٧٣(دستور باكستان   

 .احلماية ملؤسسيت الزواج واألسرة لزام على الدولة
د يف  رأت احملكمة أن احلكم الـوار     ) PLD 1 2008(ويف قرار اختذته حمكمة الشريعة االحتادية من تلقاء ذاهتا           )٤٣(

الذي حيرم الزوج غري الباكستاين ملواطنة باكـستانية مـن اكتـساب اجلنـسية              ) ١٩٥١ (ةقانون اجلنسي 
يتناىف مع املساواة بني اجلنسني؛ ويتعارض مع دستور باكـستان ومـع            : الباكستانية هو حكم متييزي ألنه    

 .القرآن والسنة؛ ويتناىف مع االلتزامات الدولية اليت وقعت عليها باكستان
يف التماس متعلق بأمر إحضار، طلبـت       ) PCRLJ 1089 LHC 2004 (السيد نسيم ماي ضد الدولة    يف قضية    )٤٤(

املدعية، وهي تامة األهلية القانونية، اإلفراج عنها من دار األمان ومل ترِد أن تصطحب والديها، خوفاً مـن                  
حدوث أي متييز على أسـاس       تنص على املساواة أمام القانون وعدم        ٢٥تعرض حياهتا للخطر وألن املادة      

، اليت  ١٥، اليت تتناول أمن الشخص؛ واملادة       ٩فأفرجت احملكمة العليا عن املدعية على أساس املادة         . اجلنس
 .، على أساس املساواة أمام القانون٢٥تسمح حبرية التنقل؛ واملادة 
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  التدابري القضائية وتطبيق القوانني    
من األحكـام   اً  ملساواة والتمييز وأصدرت عدد   لقد فسرت احملاكم العليا مصطلحي ا       -٣٤١

  .)٤٨)(٤٧)(٤٦)(٤٥(إىل مبدأي املساواة وعدم التمييزاً لصاحل نساء استناد

  اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الستعراض القوانني وإصالحها    
كما أشري يف الفرع األول، توجد ثالث هيئـات مكلفـة باسـتعراض القـوانني                 -٣٤٢

  .بالتعديالت والتوصية
، بعد أن قُدم التقريـر الـسابق،        )٤٩(وقد أعدت جلنة القانون والعدالة يف باكستان        -٣٤٣

صحائف وإصالحات مقترحة يف إطار مشروع إصالحات القوانني، وذلـك فيمـا يتعلـق         
  :باملسائل التالية

من مرسوم قانون   ) ٤(١٥١حذف املادة   ( لضحية االغتصاب    جتريح السلوك اخللقي   •
 ؛)١٩٨٤(الشهادة 

 ؛الزوجة بعد الطالق) إلعالة(ملتعة نفقة ا •

 إصالح قانون احلدود؛ •
__________ 

، اسـُتنِد إىل الواليـة   )PLD 2005 S.C 831 (اخلطوط اجلوية الدولية الباكستانية ضد مسينة مـسعود يف قضية  ) ٤٥(
ملوظفي شركة اخلطـوط  ) اخلدمة والتأديب( من نظام ٢٥الدستورية للمحاكم العالية يف الطعن يف سلطة املادة      

.  عامـاً  ٣٥، اليت تشترط على املضيفة اجلوية أن تتقاعد عندما تبلغ سـن             )١٩٨٥(اجلوية الدولية الباكستانية    
أن ميثل أي شيء متييزاً على أساس اجلنس بشكل أفضل مما يوجد هنـا مـن    ال ميكن   "ورأت احملكمة العليا أنه     

وبينمـا  ". حالة تعرض بعض األشخاص املوجودين يف نفس اجلماعة متاماً للتمييز ضدهم فقط لكوهنم إناثـاً              
وجهت احملكمة العليا إىل وجوب عدم وجود أي متييز بني سن التقاعد ألطقم الطائرات اإلنـاث والـذكور                  

ني إىل نفس الفئة من حيث األجر، فإهنا الحظت أنه إذا مل يِف أي فرد من أفراد طاقم املقصورة بـشرط                     املنتم
 .واجبات أرضية يف نفس الفئة/اإلدارة فيجوز، بعد الفحص الطيب، أن يكلف بأي واجبات

بـت  طال) CLD 133 Karachi 2009 (السيدة أنوار بيجوم ضد مصرف زاراي تاراقيايت باكـستان يف قضية  )٤٦(
وقضت احملكمة العليـا    . املدعية بتعويض مبوجب جمموعة لإلنصاف أعلنت عنها احلكومة يف مقابل قروض          

 .بأن األشخاص الذين يف وضع متساوٍ جيب أن يعاملوا نفس املعاملة فيما يتعلق باملزايا واحلماية
رأت ) CLC 1555 Peshawar 2006 (شفقة اهللا ضد جامع أموال حيازة األراضي دي سي هاريبوريف قضية  )٤٧(

. ، أن األشخاص الذين يف أوضاع متماثلة تكون هلم نفـس احلقـوق  ٢٥احملكمة العليا، باإلشارة إىل املادة      
وعندما يعلن عن إتاحة بعض احلقوق ألحد هؤالء األشخاص أو أكثر، فإن مجيع األشخاص الذين يف مثـل    

األشخاص من املساواة يف احلقـوق أن       ومن شأن حرمان هؤالء     . وضعهم يعتربون مستحقني هلذه احلقوق    
 .يشكل متييزاً صرفاً وخمالفة لالتفاقية

 ،)PLD 2006 Lahore 469 (ثريا خانون ضد الرئيس الطيب ملعهد بنجاب ألمراض القلب يف الهـور ويف قضية  )٤٨(
بـادئ  الحظت احملكمة أن مفهوم املساواة أمام القانون وأن اجلميع سواسية أمام القانون يستمد أصله من امل      

ورأت أيـضاً أن  . يف خطبة الوداع) صلى اهللا عليه وسلم   (األساسية اإلسالمية اليت دعا إليها الرسول الكرمي        
 من الدستور هي أيضاً متماشية مع املساواة للجميع ومتسقة معها، علـى             ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٤أحكام املواد   

 .النحو الذي كرسه اإلسالم
)٤٩( www.ljcp.gov.pk. 
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 ؛)١٩٣٩(تعديل على قانون فسخ الزواج اإلسالمي  •

 ؛)١٩٥١(تعديالت على قانون اجلنسية  •

 ؛)اجلرائم/تزويج اإلناث يف مقابل التصاحل يف املنازعات(‘ فاين‘إلغاء عادة  •

 ؛)١٩٨٤( من مرسوم قانون الشهادة ١٧التعديالت يف املادة  •

، والتعديالت على قانون    ١٩٧٦التعديالت على قانون الصداق وهدايا العروس لعام         •
 .)١٩٢٩(تقييد زواج األطفال 

التشريعات املرتبطة بـالعنف    ) ١(صحائف بشأن   اً  وتعد جلنة القانون والعدالة حالي      -٣٤٤
  .التعديالت على قانون القصاص والدّية) ٢(املرتيل و
وطنية املعنية بوضع املرأة منذ تقدمي التقرير السابق بأحباث يف          وقد اضطلعت اللجنة ال     -٣٤٥
 والدّيـة،   القـصاص : مفهوم العدالة يف اإلسـالم    ) ٢(حقوق املرأة يف املرياث، و    ) ١(شأن  

وقد أصدرت اللجنة بعـض توصـيات       . تأثري قوانني األسرة على حقوق املرأة املطلقة       )٣(و
  .اًسائل الثالث مجيعإلجراء إصالحات على القوانني يف هذه امل

 للتمييز الصادرة للتصدي التشريعات    

 التالية القوانني مشاريع قدمت ،٢٠٠٨ فرباير/شباط يف احلالية احلكومة انتخاب منذ  -٣٤٦
 :املرأة حقوق أو/و املرأة ضد التمييز من حمددة جوانب معاجلة هبدف الوطنية، اجلمعية يف

 للنساءاً  أمان أكثر عمل بيئة لتهيئة: ٢٠٠٩ ملعا العمل أماكن يف التحرش من احلماية •
 ؛والترهيب اجلنسي التحرش واإليذاء من خالية تكون والرجال،

 آمنـة،  وبيئة العمل  العامة البيئة جلعل. ٢٠٠٩ لعام اجلنائي القانون تعديل مشروع •
 مـن  بغية احلـد   العمل سوق دخول على النساء ولتشجيع للمرأة، بالنسبة وخاصة
 ؛بكرامة لكسب عيشهن والسعي الفقر

 لألطفال الفورية اإلغاثة لتقدمي. ٢٠٠٨ لعام األسرة  حماكم )تعديل(مشروع قانون    •
 ؛اإلعالة دعوى إجراءات من األولية املراحل يف اإلعالة توفري خالل من

 يف األم حـق  حلمايـة . ٢٠٠٨ لعـام   قانون األوصياء والقُصر   )تعديل(مشروع   •
 ؛القصور القانوين سن خالل رينالقاص أوالدها حبضانة االحتفاظ

 مستقلة وطنية مؤسسة إلنشاء. ٢٠٠٨ لعام اإلنسان حلقوق الوطنية مشروع قانون اللجنة   •
 ؛الدولية االلتزامات مع يتماشى مبا اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز أجل من اإلنسان حلقوق

تهمني يف  لتقدمي اإلغاثة لألشخاص امل   . ٢٠٠٨قانون مدونة اإلجراءات اجلنائية لعام       •
. السجن، مبنحهم الكفالة بعد سنتني يف حالة اجلرائم اليت يعاقب عليهـا بـاملوت             

 .وختفض هذه املدة إىل سنة واحدة وستة أشهر يف حالة املتهمات
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  فرادى األعضاء املقدمة من مشروعات القوانني    

نقل أي  لتمكني احملكمة العليا من     : ٢٠٠٩مشروع تعديل قانون حماكم األسرة لعام         '١'
دعوى أو استئناف أو إجراءات أخرى منظورة أمام أي حمكمة عالية أخرى يف قضايا األسرة               

وفقاً حلكم احملكمة العليا    ) ١٩٦٤(املرفوعة مبوجب قانون حماكم األسرة يف باكستان الغربية         
 من الدستور   ١٨٦وجتيز املادة   . السيدة بشرى ضد حممد نعيم    ) SCMR 115 2003(يف القضية   

حكمة العليا نقل أي دعوى، أو استئناف أو إجراءات منظورة أمام أي حمكمـة عاليـة                للم
ولكن هذه الصالحيات مل تكن ممنوحة للمحكمة العليا يف قضايا األسرة املرفوعة بناء علـى               

وميكن للمحـاكم العاليـة يف      . ١٩٦٤قانون تعديل حماكم األسرة يف غرب باكستان لعام         
اإلجراءات ضمن واليتها القضائية يف تلك املقاطعة، مما يـسبب          املقاطعات نقل الدعوى أو     

  .للزوجني مشقة كبرية عندما يضطر أي منهما لديه لرفع دعوى منظورة يف مقاطعة خمتلفة
لتمكني املرأة اليت طلقت    : ٢٠٠٩قوانني األسرة املسلمة لعام     ) تعديل(مشروع قانون     '٢'

رضيعاً من الزواج السابق من أن يكون هلا احلق يف           ولكنها ترضع طفالً     )٥٠(وانقضت فترة عدهتا  
  .اإلعالة ملدة عامني من زوجها السابق، ومن ممتلكاته أو من جّدي الرضيع يف حالة وفاته

للتخفيف من مشاكل املرأة العاملة من     : ٢٠٠٩قانون املصانع لعام    ) تعديل(مشروع    '٣'
عة واحدة يف بداية يوم العمل وسـاعة        خالل منحها فترة لالسترخاء يف أثناء العمل مدهتا سا        

  .واحدة يف هنايته
حلماية وتعزيز حقوق األطفـال دون الثامنـة        : مشروع قانون ميثاق حقوق الطفل      '٤'

  .عشرة من العمر
حلماية النساء مـن احليـف      : ٢٠٠٩ القانون اجلنائي لعام  ) تعديل(مشروع قانون     '٥'

ل املهور، والرش باألمحاض وإخفاء الزواج أثناء       االجتماعي، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة مبسائ      
  .إبرام عقد زواج الحق

لتقـدمي  : ٢٠٠٩لعام ) حقه يف االمتيازات يف التنقل  (مشروع قانون املواطن اخلاص       '٦'
تسهيالت للمواطنني ذوي األوضاع اخلاصة يف مجيع وسائل النقل سـواء كانـت خاصـة               

  .عامة لتمكينهم من التنقل بسهولة أو
حلماية حقـوق النـساء     . ٢٠٠٨شروع قانون محاية املرأة العاملة يف املنازل لعام         م  '٧'

  .العامالت كخادمات يف املنازل، فضالً عن األطفال وكبار السن
لتيسري وصول املرأة   : ٢٠٠٨لعام  ) إقامة احلد (مشروع قانون تعديل قانون القذف        '٨'

  .يف حقهن)  الباطل بالزنااالهتام(إىل احملاكم والبت السريع يف قضايا القذف 

__________ 

 .ج عن الزواج الذي مت فسخهت حيق فيها للمرأة احلصول على إعالة، وقد تشمل مدة احلمل الناالفترة املقررة اليت )٥٠(
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من أجـل تعلـيم مجيـع       : ٢٠٠٨مشروع قانون االلتحاق اإللزامي باملدرسة لعام         '٩'
  .األطفال، مع اإلشارة خاصة إىل تعليم البنات

لكفالة بيئة عمل خاليـة     : ٢٠٠٨مشروع قانون منع التحرش يف مكان العمل لعام           '١٠'
  .لى نوع اجلنسأو إساءة املعاملة القائمة ع/من املضايقة و

لتوفري إمكانيات الوصول للمـواطنني     : ٢٠٠٨مشروع قانون املواطن اخلاص لعام        '١١'
ذوي اإلعاقة يف مجيع األماكن العامة وختصيص مقاعد هلم يف وسائل النقل العـام وتـوفري                

  .املرافق الالزمة للكراسي املتحركة على ممرات املشاة
حلماية املرأة العاملة مـن     : ٢٠٠٨ العاملة لعام    املرأة) محاية حقوق (مشروع قانون     '١٢'

  .خالل توفري الوسائل الالزمة ملنع استغالهلا
للسماح للمرأة الباكستانية . ٢٠٠٨املواطنة الباكستانية لعام  ) تعديل(مشروع قانون     '١٣'

  .بنقل جنسيتها لزوجها األجنيب
): ٢٠٠٨قانون اجلنائي لعام    مشروع قانون تعديل ال   (منع املمارسات املناهضة للمرأة       '١٤'

  .للتخلص من املمارسات والعادات اليت تؤثر على املرأة، واليت تتناىف مع كرامة اإلنسان
للنص على معاقبة   : ٢٠٠٨مشروع قانون تعديل قانون العقوبات يف باكستان لعام           '١٥'

اء النـساء   األشخاص، مبن فيهم األعضاء يف جمالس البانشيات واجلريغا، الذين يقومون بإهد          
  .والفتيات الصغريات من أجل تعزيز اتفاقات املصاحلة

إلتاحة : ٢٠٠٨احلماية االجتماعية للعاملني من املنازل لعام       ) تعديل(مشروع قانون     '١٦'
  .الوضع للعاملني من املنازل/املساواة يف املعاملة

 وخباصة النساء   ملنع األشخاص الضعفاء،  : ٢٠٠٨مشروع قانون منع العنف املرتيل لعام         '١٧'
  .واألطفال وخدم املنازل، والشيوخ واملعوقون، من التعرض للعنف يف سياق العالقات الشخصية

  ٣املادة     
  تنفيذ االتفاقية من خالل مجيع الوسائل املتاحة    

  التدابري التشريعية    
  وحيدد مبادئ السياسة العامةاألساسيةيضمن دستور باكستان محاية حقوق اإلنسان     -٣٤٧

حقوق اإلنـسان   ) ٢٨ إىل   ٨املواد من    (١ويعاجل الفصل   . حلماية هذه احلقوق دون أميا متييز     
 القوانني غري املتوافقة مع احلقوق األساسية، أو اليت تستخف هبـا،            ٨وجتعل املادة   . األساسية

 مبادئ السياسات العامة بكفالة مجلة تدابري       ٤٠ إىل   ٢٩وحتدد املواد من    . باطلة كأن مل تكن   
من بينها املشاركة الكاملة للمرأة يف احلياة الوطنية، ومحايـة األقليـات، وتعزيـز العدالـة                

  .االجتماعية، واستئصال الشرور االجتماعية
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   فيما يتعلق باملرأة٢٠٠٥القوانني اليت مت سنها منذ عام     
يـة،  استعرضت حكومة باكستان منذ تقدمي التقرير السابق القوانني واملراسـيم التال            -٣٤٨

  :أو تعزيز املساواة بني اجلنسني/بقصد إزالة التمييز و
 مـن   ٤٩٧بتعديل املادة   اً   مرسوم ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٨أصدر الرئيس الباكستاين يف      •

. قانون العقوبات اجلنائية ملنح الكفالة للنساء املسجونات بتهم غري اإلرهاب والقتل          
ة احملتجزة لتهم خمتلفة، مبا يف ذلك       ويتيح القانون املعدل منح اإلفراج بكفالة عن املرأ       

ومن اجلدير بالذكر هنا أن الكفالة، يف اجلرائم غـري القابلـة   . انتهاك قوانني احلدود 
للمتهم بل هي ختضع السلطة التقديريـة للمحكمـة، وهـذا           اً  للكفالة، ليست حق  

 ؛أةللمراً التعديل جيعل الكفالة حق

 كـانون   ١، وصـدر يف     ٢٠٠٦، لعام   )ئيةتعديل القوانني اجلنا  (قانون محاية املرأة     •
لقـانون   لتوفري اإلغاثة واحلماية للنساء من إساءة استخدام ا        ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 ؛وإساءة املعاملة يف إطاره

ـ  هبا املعمول القوانني التقرير تفاصيل  هذا من الصلة ذات إطار املواد  يف وترد • اً حالي
  .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية سيةالسيا امليادين يف هبا والنهوض املرأة لتنمية

  ٤املادة     
  العمل اإلجيايب    

 إطار مناً كبرياً جزء) ٢٠٠٢ مارس/آذار (ومتكينها متثل السياسة الوطنية لتنمية املرأة   -٣٤٩
 .اإلجيايب العمل

يتمثل القصد من مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت مت حتديـدها يف الفـرع                -٣٥٠
 يف التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية      - مبا فيها الربامج واملشاريع وتنقيحات السياسة        -األول  

 أن يدعم بعضها البعض، من حيث هتيئة وتعزيـز بيئـة            وقُصد هبا أيضاً  . بني الرجل واملرأة  
 .تشريعية وبرناجمية مؤاتية لتحقيق املساواة واإلبقاء على هذه البيئة

 متـت  اليت املدنية اخلدمة يف العمل فرص من  يف املائة  ١٠ ةتزال احلصص البالغ   وال  -٣٥١
 اجلهـود  فـإن  ،يتم شغلها مجيعاً   مل أنه من الرغم وعلى. سارية السابق التقرير يف مناقشتها

 .املؤهالت واستبقائهن النساء مستمرة إلجياد

 هذه وليست. األقليات طوائف ألفراد  يف املائة  ٥ حصة قدرها  وأعلن عن ختصيص    -٣٥٢
 .اجلنس نوع حسب مصنفة احلصة

وميكن أن يعترب يف عداد العمل اإلجيايب أيضاً ما ُيبذل من جهـود لـضمان مجـع                   -٣٥٣
 - مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بالعنف واالجتار -البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس وحتليلها 
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يف ختطيط الـسياسات    اً  وتسلم هذه اجلهود بأنه دون املعلومات الدقيقة ال ميكن املضي قدم          
 .وتنفيذها مع التركيز على املساواة بني اجلنسني

أخذ االحتفاظ مبقاعد للنساء املنتخبات على كل مستوى من مستويات احلكومـة،              -٣٥٤
من جملس الشيوخ إىل جمالس األقاليم، حيدث النتيجة املرجوة بالتدريج، ألن شـغل النـساء               

  .يد من املسلّماتللمناصب االنتخابية يصبح على حنو متزا

  القيود والتحديات    
. إىل أعماق األمناط التقليدية للتوظيف    اً  ال تنفُذ التشريعات املستنرية واحلصص أحيان       -٣٥٥

  .غري أهنا خطوة أوىل ضرورية يف هذا الصدد

  ٥املادة     
  القضاء على القوالب النمطية    

 حيل حملـه   للمنافع، وأهنا متلقية  ،اقتصادياً تعتمد على غريها   أخذ االعتقاد بأن املرأة     -٣٥٦
 هذا مع  يتعارض وال. السليمة لألسرة وحمور يف االقتصاد  االعتقاد بأن املرأة مسامهة   اً  تدرجيي
 .اليت تقوم هبا املرأة األدوار بأمهية يعترف إنه بل األسرة؛ احملوري يف املرأة دور

 القيام جبهـود   عن اجلنس شأنب والثقافية االجتماعية األفكار تعديل ينشأ أن وميكن  -٣٥٧
 يف اخلرباء جلنة مالحظات من ٢٩ و ٢٨ الفقرتني الرد على  يف يرد وصفها  كاليت هلا، خمطط

 قبيل ارتفاع من واالقتصادية االجتماعية لالجتاهات نتيجةاً أيض التغيريات وتنشأ. الفرع األول
 من أكرباً  االجتاهات عدد  ذهومن احملتمل أن حتفز ه    . الشرائية القدرة وفقدان البطالة معدالت
 .العاملة مزيد من الظهور للمرأة إىل تؤدي وقد العاملة بالقوة لاللتحاق النساء

وباملثل، بدأت بعض املبادرات اليت اختذهتا وسائل اإلعالم املطبوعـة وااللكترونيـة              -٣٥٨
يت تقودهـا   إلدماج النساء، أو املبادرات ال    )  يف الفرع األول   ٢٩ و ٢٨نوقشت يف الفقرتني    (

 .نساء، يف حتدي القوالب النمطية وتغيريها

وتركز بعض التنقيحات اليت أدخلت على املناهج املدرسية على اجلهـود الراميـة               -٣٥٩
لتصوير الفتيات والنساء يف أدوار جديدة، وللتعريف بأن املرأة تدخل املهن غـري التقليديـة               

 .اليت حتتذيها الفتيات يف املدارسوتوسع هذه اجلهود نطاق النماذج : بأعداد متزايدة

ـ  املطلـوب  التأثري لكي حتقق  الوقت بعض هذه التنقيحات  وسوف تستغرق   -٣٦٠ اً، متام
 .كبرية قد حدثت بدايات ولكن

وحتقق املزيد من النساء شهرة على الصعيد العام، متحديات بذلك املفاهيم النمطية        - ٣٦١
فعلى سبيل املثال، الـدكتورة     .  قدوة حتتذى  عن قدرات املرأة وإمكانياهتا وتقدمن للنساء     

وقد انتخبت رئيسة   . مششاد أختار هي أول امرأة تعمل حمافظة ملصرف الدولة يف باكستان          
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املـسؤولة  /وتشغل امرأة منـصب رئيـسة     . ٢٠٠٨البنك املركزي يف آسيا الوسطى لعام       
ال حقوق اإلنسان   وأبرز النشطاء يف جم   . التنفيذية األوىل ألول مصرف للمرأة يف باكستان      

واملسؤول التنفيذي األول لشبكة دعم الربامج الريفيـة، الـيت تلـيب            . يف باكستان امرأة  
 امـرأة مناصـب     ةعـشر إحدى  وتشغل  . االحتياجات اإلمنائية لآلالف من النساء، امرأة     
 .رئيسات تنفيذيات للجامعات العامة واخلاصة

نسني يف هيئة إعادة التأهيل والـتعمري يف        امرأتان فريق حتقيق املساواة بني اجل      وتقود  -٣٦٢
 يف سلفت اإلشارة  كما الفريق، هذا كفل وقد. باكستان التابعة حلكومة  )٥١(أعقاب الزالزل 

 ورصـد  للـزالزل وتنفيـذها    االستجابات ختطيط يف اجلنساين املفهوم إدماج التقرير، هذا
 على املـسامهة   وقدراهتا رأةامل والتأكد من االعتراف باحتياجات    الزالزل االستجابات لوقوع 

 يف معاجلتها الوضـع    ما حد إىل احلكومة وقد أفادت . وتلبيتها الزلزال بعد اإلعمار إعادة يف
 .للزلزال االستجابة من املستفادة من الدروس املشردات والنساء للفتيات احلايل

 وهي تسهم  .الرئيسية احلضرية املراكز يف األعمال لسيدات الرابطات املهنية  وتعمل  -٣٦٣
 .االقتصاد يف املرأة بدور الوعي زيادة يف

ومع الزيادة يف توافر القروض الصغرية ومشاريع التدريب اإلمنائية، يرأس عدد أكرب              -٣٦٤
ويقل بعض  . من النساء الشركات الصغرية، يف كل من املناطق الريفية واحلضرية على السواء           

.  االعتراف بأن النساء تكسنب لقمة العـيش       الشيء، نتيجة لذلك، تردد الكثري من األسر يف       
ورغم أن النجاح ال حيالف كل النساء صاحبات املشاريع، أصبح من املعترف بـه بـصورة                

  .متزايدة أن إدارة األعمال املرتلية تسهم يف الرفاه االقتصادي لألسر
جال بصفة  الر عليها يهيمن اليت إىل املهن  ودخوهلن باجلامعة وبزيادة التحاق الشابات    -٣٦٥

. والتغلـب عليهـا    للمرأة التقليدية اخلاصة باألدوار  النمطية القوالب سيزيد حتدي  تقليدية،
 ).يف اجلامعات املقيدين لالطالع على أعداد ألف  يف املرفق١٠ اجلدول انظر(

، مبا يف ذلك الفهم السليم لألمومة بوصفها وظيفـة          "التربية األسرية   "  وفيما يتعلق ب    -٣٦٦
 واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنساء عن تربية وتنشئة أطفاهلم،            اجتماعية

وينظر إىل  . هبذا املعىن يف املدارس احلكومية يف باكستان      " للـتربية األسرية "يوجد برنامج    ال
كبار أفراد األسرة من النساء باعتبارهن املستودعات احلصرية والشرعية للمعلومات املتعلقـة            

ـ اً  وتؤدي احلماة دور  . ة اجلنسية واإلجنابية لبناهتن وزوجات أبنائهن     بالصح يف اختـاذ   اً  هام
ملا تشري إليه دراسة حديثة أجرهتـا       اً  القرارات يف جمال تنظيم األسرة ألبنائهن وزوجاهتم، وفق       
 .)٥٢(كربى منظمات القطاع اخلاص لتنظيم األسرة يف البلد

__________ 

 .هيئة إعادة التأهيل والتعمري يف أعقاب الزالزل )٥١(
 ).Green star Pakistan ("غرين ستار باكستان"منظمة  )٥٢(
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  القيود والتحديات    
. بالنسبة للمرأة يف احلـضر    اً   على القوالب النمطية السالبة أيسر كثري      ما زال التغلب    -٣٦٧
  .املرأة الريفية فمشكلتها ما زالت تتمثل يف حتقيق مزيد من الظهور أما

ورغم وجود بعض برامج ابتكارية وجيدة التنفيذ إلشراك الرجل يف برامج تنظـيم               -٣٦٨
ل اجلهود لكفالة إمساك غالبية النـساء،       ما زال يلزم بذ   ) كما أشري يف الفرع األول    (األسرة  

  .سيما نساء الريف الفقريات، بزمام التحكم يف حياهتن اجلنسية اخلاصة وال

  ٦املادة     
  االجتار بالنساء والفتيات    

 األول، بصدد تعديل    الفرع أعاله، يف    ٣١ و ٣٠إن باكستان، كما أشري يف الفقرتني         -٣٦٩
  ).٢٠٠٢ (مرسوم منع االجتار بالبشر ومكافحته

من التعديالت  اً   عدد ٢٠٠٦لعام  ) تعديل القوانني اجلنائية  (ويشمل قانون محاية املرأة       -٣٧٠
على اإلدانة للزواج القسري أو الغواية      ) باء(٣٦٥وتعاقب املادة   . جتار والبغاء ذات الصلة باال  

وجـب  والعقوبة مب . أو السجن مدى احلياة   /بغرض االتصال اجلنسي غري املشروع بالغرامة و      
االختطاف أو اخلطف من أجل تعريض أحد األشخاص للفـسق غـري            ) (ألف(٣٦٧ املادة

وتـشري  . عقوبة اإلعدام أو  اً   عام ٢٥هي الغرامة، أو السجن املشدد ملدة تصل إىل         ) الطبيعي
والعقوبة . ، على التوايل، إىل بيع األشخاص وشرائهم ألغراض البغاء        )باء(و) ألف(٣٧١املادة  

  .اً عام٢٥تني هي الغرامة والسجن ملدة تصل إىل يف كلتا احلال
تركز علـى    )٥٣()مكافحة االجتار (وقد أنشأت وزارة الداخلية خلية إلدارة اهلجرة          -٣٧١

من خلية إدارة اهلجرة بأن االجتار شكل من أشكال العنف،          اً  واعتراف. املسائل املتعلقة باالجتار  
شبكات االجتار  وانني وتركيزها يف جمال حتديد      بتعزيز قدرة وكاالت إنفاذ الق    اً  فهي تقوم أيض  

وتصدر مواد  . ذات توجه عملي على االجتار    اً  كما جتري أحباث  .  أعضائها باملرأة والقبض على  
االتصال التثقيفي للتوعية، بغية استخدامها كمدخالت ألغراض تغيري الـسياسات ولتعزيـز            

  .راألطر القانونية الوطنية والدولية فيما يتعلق باالجتا
وقد عقدت املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة، يف شـراكة مـع وزارة                -٣٧٢

شؤون تنمية املرأة ووزارة الداخلية ووكالة التحقيقات االحتادية جمموعة من حلقات العمـل             
وتركز حلقات العمل هذه على السياسات العامة الوطنيـة وإنفـاذ           . التدريبية بشأن االجتار  

ور اجملتمع املدين وغريه من اجلهات املعنية يف تقدمي الدعم للضحايا، وعلى تعميم             القوانني ود 
حلقـات  اً  وقد عقدت املنظمة أيـض    . املنظور اجلنساين يف أنشطة إنفاذ القوانني يف باكستان       

  .عمل إلذكاء الوعي بشأن االجتار لقضاة القضاء املدين وقضاة الصلح واحملامني
__________ 

 .منائيالة واحلماية اجلنسانية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلدبتمويل من مشروع الع )٥٣(
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ة بينظري بوتو للمرأة يف مواجهة األزمات التابعة لوزارة شؤون وتساعد مراكز الشهيد  -٣٧٣
وجيـري بـذل    . تنمية املرأة بعض النساء واألطفال الذين مت استرجاعهم من أيدي املتاجرين          

  .اجلهود للنهوض بتقدمي اخلدمات هلؤالء النساء والفتيات
حتادية، تقـوم وكالـة     اال لإلدارة اخلاضعة القبلية ويف مجيع املقاطعات ويف املناطق      -٣٧٤

كما تنظم املنظمات غري احلكومية التغطية      . التحقيقات االحتادية بتسجيل الدعاوى ضد اجلناة     
  .اإلعالمية واحللقات الدراسية بشأن االجتار باملرأة من أجل إبراز هذه القضية

  القيود والتحديات    
ـ اً  ما زال استغالل النساء والفتيات ألغراض البغاء موضوع         -٣٧٥ الغ الدقـة ال يتلقـى      ب
وميثل استخدام اجملرمني لطرق متزايدة التعقيد لإليقاع بالنساء يف . القليل من االهتمام العام  إال

شراك البغاء وغريه من أشكال الرق مشكلة عاملية وتبذل باكستان قصارى وسعها للحد من              
  .انتشار هذه املشكلة يف البلد

  ٧املادة     
  حلياة السياسية والعامةالقضاء على التمييز يف ا    

كما أشري يف التقرير اجلامع للتقارير األويل والثاين والثالث، يتمتع النساء والرجـال               -٣٧٦
بوصفهم من مواطين باكستان بنفس احلق الدستوري يف الترشح لالنتخاب لـشغل مجيـع              

االنتخابات املناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب العام ويف ممارسة حقهم يف التصويت يف مجيع              
وكذلك، ال ميكن أن تستبعد املرأة قانوناً مـن املـشاركة يف وضـع              . واالستفتاءات العامة 

السياسة احلكومية، أو من شغل املناصب العامة، أو من أداء الوظائف العامة على مستويات              
  .احلكم كافة

 لضمان استعراض السياسات  اً  اجلنساين خصيص  لإلصالح العمل وقد ُصممت خطة    -٣٧٧
. من قبل أعضاء أقسام تنمية املرأة التابعة للخطة يف الوزارات التنفيذية اليت تستضيف اخلطـة              

  .وتساعد عملية االستعراض املذكورة على كفالة إشراك املرأة يف مجيع جوانب السياسات
وتشارك املرأة بأعداد أكثر من أي وقت مضى يف احلياة السياسية، سـواء بـسبب                 -٣٧٨

أو بسبب اجلهود اليت تبذهلا األحزاب السياسية الجتذاب        ) أي حجز املقاعد   (العمل اإلجيايب 
  .املرأة إىل صفوف العاملني واملرشحني

، أدلت النساء بأصـواهتن ألول مـرة يف وكالـة           ٢٠٠٨ويف االنتخاب العام لعام       -٣٧٩
  ).يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية(وزيرستان اجلنوبية 

أشري يف الفرع األول، اضطلعت وزارة شؤون تنمية املرأة بتنفيذ برنامج وطين            وكما    -٣٨٠
 ٣٠ ٠٠٠وشارك قرابة   . للمشاركة السياسية للمرأة  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٤(مدته ثالث سنوات    
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من عضوات اجملالس املنتخبات يف أحناء البلد يف برامج تدريبية عززت معرفتـهن بـأدوارهن    
دهتن باإلملام باآلليات التشريعية ووفرت هلن املعلومات عن        واملسؤوليات اليت تقع عليهن؛ وزو    

  .كيفية تلبية احتياجات دوائرهن
وقد أعيد انتخاب كثري من عضوات اجملالس هؤالء لعـضوية جمـالس االحتـادات                

والتحاصيل واألقاليم للمرة الثانية، وبعضهن سترشحن أنفسهن لالنتخاب مـن جديـد يف             
وقد جنحت الكثريات مـن عـضوات       . انتخابات احلكومات احمللية  اجلولة الثالثة املقبلة من     

اجملالس املنتخبات يف اجتذاب األموال اخلاصة بالتنمية واستغالهلا لصاحل جمـالس احتـاداهتن             
والكثريات منهن اآلن من األشخاص     .  سياسياً وحتاصيلهن وأقاليمهن وكونّ ألنفسهن رصيداً    

  .ليالفاعلني املهمني على صعيد احلكم احمل
جمـالس  ) نـاظمي (ونائبات لرؤساء   ) ناظمات(كذلك رئيسات    وُتنتخب النساء   -٣٨١

 امـرأة يف االنتخابـات احملليـة األوىل يف          ١٦وانُتخبـت   . االحتادات والتحاصيل واألقاليم  
 توزيع النـساء    ٥ويرد يف اجلدول    . )٥٤( رئيسات أو نائبات لرؤساء هذه اجملالس      ٢٠٠٠ عام

  .٢٠٠٥ امرأة، يف انتخاب احلكومات احمللية لعام ٣٢، وعددهن املنتخبات هلذه املناصب
  ٥اجلدول 

  ٢٠٠٥الرئيسات ونائبات الرئيس املنتخبات جملالس االحتادات والتحاصيل واألقاليم يف عام 
 اجملموع جملس االحتاد جملس التحصيل جملس اإلقليم املقاطعة

 نائبة ١ باإلضافة إىل ( ٣  - البنجاب
  )رئيس

 ٥فة إىل   باإلضا( ١٥
  )نائبات رؤساء

٢٤  

 ١باإلضافة إىل   ( ٤ السند
  )نائبة رئيس

٧  ١  ١  

  ١  ١  -  - مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  .املوقع الشبكي للمكتب الوطين إلعادة اإلعمار  :املصدر
منتخبات يف بالوخستان أو يف املناطق الـشمالية يف          نائبات رئيس وال  رئيسات جمالس   مل توجد     :مالحظة

  .٢٠٠٥ معا

وتشارك املرأة والرجل يف املنظمات غري احلكومية أو املنظمات والرابطات املعنيـة              -٣٨٢
والواقع أن النساء بارزات يف قطاع املنظمات غري احلكومية، وبعض        . باحلياة العامة والسياسية  

النساء ترأسن أكثر املنظمات املرتبطة بتمكني املرأة من نيل حقوقهـا ومـستحقاهتا شـهرة              
وقد عاجلت احلركة النسائية النشطة العديد من القضايا ذات االهتمام اخلاص           . وأشدها فعالية 

  .لدى املرأة على مدى عقود

__________ 

)٥٤( http://sachet.org.pk/g_for_gender/elected_women.asp. 
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  القيود والتحديات    
لتقييـد  اً  اليت يلجأ إليها البعض أحيان    ‘ األعراف‘و‘ التقاليد‘مع  اً  يلزم التعامل تدرجيي    -٣٨٣

  .اسية واحلياة العامة يف بعض مناطق البلداملشاركة الكاملة للمرأة يف احلياة السي

  ٨املادة     
  التمثيل يف اخلارج    

وتعمـل عـشر   . من حق املرأة والرجل على قدم املساواة متثيل باكستان يف اخلارج       -٣٨٤
وتعمل غريهن كنائبات لرؤساء البعثات ووزيرات ومستـشارات      . )٥٥(كسفرياتاً  نساء حالي 

  .يف وزارة اخلارجيةاً صالت على رتبة السفري حاليوتعمل مخس نساء حا. يف عدة بلدان

  ٩املادة     
  اجلنسية    

تضمن القوانني للمرأة الباكستانية نفس حق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها              -٣٨٥
وال يؤثر الزواج مبواطن غري باكستاين يف جنسية املرأة وال يقتضي منها أن             . أو االحتفاظ هبا  

وأطفال املرأة الباكستانية املتزوجة من غري باكستاين       .  الباكستاين تكتسب جنسية زوجها غري   
  .هم من مواطين باكستان

والتعديالت على القانون املتعلق حبق املرأة الباكستانية يف أن تتـيح لزوجهـا غـري                 -٣٨٦
معروضة يف الوقت احلايل على احملكمـة العليـا   اً باكستانياً الباكستاين احلق يف أن يصبح مواطن   

  . من املادة األوىل يف هذا التقرير١٦ و١٥باكستان، كما سلفت اإلشارة يف الرد على الفقرتني ل

  ١٠املادة     
  املساواة يف احلقوق املتعلقة جبميع جوانب التعليم    

 على أنـه    ٢٢وتنص املادة   .  من الدستور على املساواة أمام القانون      ٢٥تنص املادة     -٣٨٧
 على حاق بأي مؤسسة تعليمية تتلقى معونة من اإليرادات العامةال ُيحرم أي مواطن من االلت"

وليس يف هذه املادة ما مينـع أي        . أساس العنصر أو الدين أو الطبقة أو مكان امليالد فحسب         
. "من املـواطنني اً أو تعليمياً سلطة عامة من اختاذ ما يلزم للنهوض بأي طبقة متخلفة اجتماعي      

ل الدولة األمية وتوفر التعليم الثانوي اجملاين واإللزامـي يف          تستأص" على أن    ٣٧وتنص املادة   
تتيح فرصة التعليم التقين واملهين للعموم وجتعل التعليم العايل         ] و[غضون أقل فترة زمنية مكنة      

  ".يف متناول اجلميع على أساس من اجلدارة
__________ 

تعمل هؤالء النساء يف اململكة املتحدة والدامنرك وسنغافورة وسري النكا وإسبانيا ومصر ولبنان وبلغاريـا                )٥٥(
 .ستراليا واألرجنتنيأو



CEDAW/C/PAK/4 

GE.11-45934 80 

  االستثمار يف إطار الناتج احمللي اإلمجايل    
تعليمي أحد املكونات اهلامة يف القطاع االجتمـاعي، تعتمـد          لكون القطاع ال  اً  نظر  -٣٨٨

احلكومة أكثر االستراتيجيات جدوى لنموه، مبا يف ذلك االعتماد على املوارد املالية املتاحة،             
واإلنفاق العـام علـى     . ومنوذج التنمية اهليكلية، والعناصر األساسية إلطار السياسات العامة       

 احمللي اإلمجايل يف باكستان منخفض بـسبب القيـود علـى            التعليم كنسبة مئوية من الناتج    
ويتمثـل اجتـاه    . اإلمجايل احمللي الناتج توزيع يف التزامن إىل الطريق مهدت املالية اليت  املوارد

 يف املائة يف    ٢,٤٥٧ يف املائة و   ٢,٥٠االستثمار يف التعليم من حيث الناتج احمللي اإلمجايل يف          
 يف املائة ٢,١٠، على التوايل، يف حني يقدر بنسبة ٢٠٠٨-٢٠٠٧ و٢٠٠٧-٢٠٠٦ السنتني

الحتياجاته بالنظر إىل أمهيـة هـذا       اً  وهو مييل إىل االخنفاض وفق    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   
  .من حيث احلالة املالية الراهنة لالقتصاداً القطاع ولكنه يبدو مناسب

  .ن الشكل التايلاجتاهه على مر السنني م/وميكن تبيُّن إنفاق القطاع العام  -٣٨٩
 روفات القطاع العام على التعليممص  مليون روبية   

 يف اجلمعيـة    ٢٠٠٨وقد مت تقدمي مشروع قانون االلتحاق اإللزامي بالتعليم لعـام             -٣٩٠
  .إىل تعليم البناتاً الوطنية، وهو يركز على تعليم مجيع األطفال، مع اإلشارة حتديد

 مـن   ٣٧ و ٣٦ يف الـرد علـى الفقـرتني         ١٠ وقد نوقش كل بند من بنود املادة        -٣٩١
وترد أدناه بعض تفاصيل إضافية للجهود املبذولة من أجل كفالة مراعـاة            . مالحظات اللجنة 

  .االحتياجات احلالية والناشئة للفتاة واملرأة يف كل وجه من أوجه التعليم
ـ  ١٣٩,٩٦٨وبلغ جمموع اإلنفاق على التعليم يف امليزانية          -٣٩٢   يف املائـة   ٢,١٣(اً   بليون
  يف املائـة   ٢,٤٤وبلغـت نـسبته     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفتـرة    ) الناتج احمللي اإلمجايل   من
: وترتفع هذه األرقام عندما تدرج فيهـا نفقـات القطـاع اخلـاص            . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف

 يف املائـة    ٢,٩١، كان اإلنفاق املشترك للقطاعني العام واخلاص ميثل         ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ففي
  .الناتج احمللي اإلمجايل من

ات
وبي
 الر
يني
ببال

قم 
الر
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  املبادرات التعليمية اجلديدة    
  التعليم املهين والتقين    

االضطالع بالدراسة االستقصائية الثانيـة علـى املـستوى الـوطين           اً  جيري حالي   -٣٩٣
اليت جتريها اللجنة الوطنية للتعليم املهين والـتقين علـى مؤسـسات            ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أي(

  .القطاعني العام واخلاص
  :٢٠٠٧-٢٠٠٦ للفترة إىل االستقصاء الوطيناً  موجز لإلحصاءات استنادويرد يف اجلدول التايل  -٣٩٤

  ٦اجلدول 
  ستة معاهد مهنية وتقنية، معدل االلتحاق وهيئة التدريس

 )باألعداد(

  خاصة مسجلة حكومية

 اجملموع خمتلط  إناث ذكور خمتلط إناث ذكور موجز لإلحصاءات

  ١ ٥٢٢  ١١٨  ٤٦  ٢١٨  ٢١٩  ٤٥٢  ٤٦٩ املعاهد
 ٣١٤ ١٨٨  ١٦ ٤٠٣  ١٤ ٥٢٥  ٣٣ ٨١٦  ٥٥ ٨٤٧ ١٠١ ٥٢٣  ٩٢ ٠٧٤ دل االلتحاقمع

  ١٧ ٤٠٩  ١ ٣٩٢  ٢٤٦  ٣ ١٣٨  ٢ ٨١٤  ٢ ٧١٢  ٧ ١١٩ هيئة التدريس حسب ما أفاد به أصحاب املعاهد

  جلنة التعليم العايل    
 من اجلامعـات ومعاهـد مـنح        ٢٨لعدد يبلغ   اً  منحت جلنة التعليم العايل ترخيص      -٣٩٥

وارتفـع  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧مية اجلديدة يف القطاع العام واخلاص خالل الفترة         الدرجات العل 
 يف املائـة، أي  ١٢٤معدل االلتحاق باجلامعات ومعاهد منح الـدرجات العلميـة بنـسبة       

ــام ٣٣١ ٧٤٥ مــن ــام ٧٤١ ٠٩٢ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف الع . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف الع
  .الضيق على مر السننيويعكس الشكل املدرج أدناه اجتاه الفجوة بني اجلنسني إىل 

خالل ) مستوى البكالوريوس (النسبة املئوية لقيد الطالب الذكور واإلناث يف التعليم العايل              
  ٢٠٠٨-٢٠٠١الفترة 

  
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ دراسة احلالة االقتصادية، :املصدر

وية
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  التعداد الوطين يف جمال التعليم    
توفري قاعدة للتخطيط املستنري وتعمل تعترف احلكومة باحلاجة إىل املعلومات الدقيقة ل        -٣٩٦

وقد كان أول تعداد وطين جيرى على اإلطـالق يف جمـال التعلـيم              . على تلبية هذه احلاجة   
. عملية تارخيية جلمع البيانات الدقيقة والقابلة للتحقق منها بشأن مجيع أوجه التعليم        ) ٢٠٠٦(

مبـا يف ذلـك     (خطـيط   وتشكل نتائج التعداد مرجعية مستقلة لكل جانب من جوانب الت         
ووضع السياسات مع التركيز على النهوض باحلالة التعليمية، مبـا يف           ) التخطيط املايل املستنري  

  .ذلك حتسني معدل االلتحاق ومعدالت بقاء الفتيات يف التعليم
ويشمل التعداد الوطين يف جمال التعليم بيانات عن مجيع أنواع املدارس العاملـة يف                -٣٩٧

ووجد .  يف املائة كانت يف القطاع العام      ٦٧منها  :  مدرسة ٢٢٧ ٧٩١يغطي  فهو  : باكستان
  . يف املائة٤٣التعداد أن معدل التحاق الفتيات يف مجيع املؤسسات التعليمية يبلغ 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف الفترة بـني   اً  ثالثة أضعاف تقريب   وقد زاد إنفاق القطاع العام على التعليم        -٣٩٨
يص مخسني يف املائة من مجيع اعتمادات التنمية لتـوفري التعلـيم            وجيري اآلن ختص  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧و

  .وإمكانيات احلصول عليه للفتيات

  القيود والتحديات    
التفاوت بني اجلنسني يف معدل اإلملام بالقراءة والكتابة وااللتحاق بالتعليم هو أحـد             -٣٩٩

ن يف السنوات األخـرية     وقد حتسنت حالة املرأة يف باكستا     . نقاط التركيز الرئيسية للحكومة   
يف وقت مبكر باألسرة اً ويبدأ عدم املساواة أحيان  . ولكن التفاوت بني اجلنسني ما زال متفشياً      

 كـامالً اً ومل تقدَّر إمكانيات املرأة بعد تقدير. بقي املرأة يف وضع غري مناسب طوال حياهتا    يو
نطوي على التمييز، واالفتقار إىل     ُيستفد هبذه اإلمكانيات بسبب املعايري االجتماعية اليت ت       ومل  

ويتفاقم هذا التمييز بسبب نقص سبل الوصول إىل املؤسـسات          . احلوافز، والعوائق القانونية  
جلهل األبوين، وإساءة تطبيق اً فاألرجح، نظر. التعليمية والتكاليف التعليمية والواجبات املرتلية    

يدات باملدارس ومـن مث أن يكـون        املذاهب، واملعتقدات الرجعية، أن تبقى البنات غري مق       
  .حظهن من التعليم أقل من حظ البنني

  ١١املادة     
  العمل    

جيسد كل من الدستور وعدد من القوانني اخلاصة بالعمل حقوق املـرأة يف املزايـا                 -٤٠٠
  . من االتفاقية١١واحلماية احملددة يف املادة 

لة وجرت مناقشتها يف التقرير     وقد حددت مواد الدستور وعناوين القوانني ذات الص         -٤٠١
  .اجلامع للتقارير األويل والثاين والثالث
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ويشمل برنامج احلكومة القطري للعمل الالئق استراتيجية وخطة عمل لتعزيز إجياد             -٤٠٢
وباملثـل،  . فرص العمل الالئق، واملوضوع الشامل املشترك فيهما هو املساواة بني اجلنـسني           

باملساواة بني اجلنسني وعدم وجود متييز ضـد      ) ٢٠٠٦(عاملة  تعترف سياسة محاية األيدي ال    
وتؤكد الـسياسة التـزام     . املرأة والرجل كحق أساسي من حقوق اإلنسان يقتضي احلماية        

  .احلكومة بتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة بني اجلنسني
التابعة لوزارة   )٥٦(العملويركز اإلصدار اخلامس لوحدة املعلومات والتحليل لسوق          -٤٠٣

على إمكانية حصول املرأة على فرص العمل وعلـى  اً  حصر) ٢٠٠٩(العمل واأليدي العاملة    
وخيلص التقرير إىل أن املرأة تكسب أقل مـن         . احلق يف العمل الالئق ويف التعويض املناسب      

. خـرية  وأن الفجوة يف األجور قد اتسعت يف األعوام األ         ٢٠٠٨ يف عام    ١/٣الرجل حبوايل   
 يف املائة من النساء العامالت يف وظائف ُتدفع عنها      ٦٠عالوة على ذلك، فإن نسبة قريبة من        

ساعات أطول  اً  وتعمل النساء أيض  . أجور ومرتبات كّن تنخرطن يف أعمال مؤقتة أو بالقطعة        
  .مما كّن تعملن يف السنوات السابقة

ـ   اً،  صاديلسن نشيطات اقت  )  يف املائة  ٧٨(وغالبية النساء     -٤٠٤ إىل أن  اً  ويعزى هذا جزئي
التكلفة اليت ينطوي عليها ترك واجبات الرعاية األسرية غري املأجورة التقليدية كاألعمـال             "

املرتلية ورعاية األطفال اللتماس العمل يف سوق العمل ذي التوجه الذكوري هـي تكلفـة               
  .)٥٧( باهظة للغاية بالنسبة لغالبية النساء

  ٧اجلدول 
، ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة  ) يف املائة + (١٥رئيسية لسوق العمل يف باكستان،      املؤشرات ال 

  حسب نوع اجلنس

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  باكستان
 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠التغيري مـن    

  )*نقاط يف املائة(
  معدل مشاركة القوة العاملة  -١

  ٢,١+  ٥٢,٥  ٥٢,٥  ٥٣,٠  كال اجلنسني
  ٠,٨-  ٨٢,٤  ٨٣,١  ٨٤,٠  رجال
  ٥,٥+  ٢١,٨  ٢١,٣  ٢١,١  نساء
  نسبة العمالة إىل عدد السكان  -٢

  ٣,١+  ٤٩,٩  ٤٩,٨  ٤٩,٧  كال اجلنسني
  ٠,٥+  ٧٩,١  ٧٩,٦  ٧٩,٦  رجال
  ٦,٢+  ١٩,٩  ١٩,٤  ١٩,٠  نساء
  معدل البطالة  -٣

  ٢,٢-  ٥,٠  ٥,١  ٦,١  كال اجلنسني
  ١,٥-  ٤,٠  ٤,٢  ٥,٢  رجال
  ٧,١-  ٨,٧  ٨,٦  ٩,٦  نساء
  حصة الصناعة من إمجايل العمالة  -٤

  ٢,٤+  ٢٠,٦  ٢١,٤  ٢١,٢  سنيكال اجلن
  ٢,٨+  ٢٢,٦  ٢٣,٥  ٢٢,٧  رجال
  ٣,٨+  ١٢,٢  ١٢,٦  ١٥,١  نساء

__________ 

)٥٦( Pakistan Employment Trends for Women) ٢٠٠٩، )ناجتاهات العمل بالنسبة للمرأة يف باكستا. 
)٥٧( Pakistan Employment Trends for Women) ٢٠٠٩، )اجتاهات العمل بالنسبة للمرأة يف باكستان. 



CEDAW/C/PAK/4 

GE.11-45934 84 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  باكستان
 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠التغيري مـن    

  )*نقاط يف املائة(
  حصة الزراعة من إمجايل العمالة  -٥

  ٥,٠-  ٤٢,٨  ٤٢,٠  ٤١,٦  كال اجلنسني
  ٨,٢+  ٣٥,٢  ٣٥,٠  ٣٥,٦  رجال
  ٠,١+  ٧٣,٨  ٧١,٤  ٦٧,٧  نساء
  حصة اخلدمات من إمجايل العمالة  -٦

  ٢,٦+  ٣٦,٦  ٣٦,٦  ٣٧,١  كال اجلنسني
  ٥,٤+  ٤٢,٢  ٤١,٥  ٤١,٨  رجال
  ٣,٩-  ١٣,٩  ١٦,٠  ١٧,٣  نساء
  حصة العاملني بأجر والعاملني مبرتبات من إمجايل العمالة  -٧

  ١,١+  ٣٧,١  ٣٨,٣  ٣٨,٤  كال اجلنسني
  ٤,١+  ٤٠,٦  ٤١,٥  ٤١,٢  رجال
  ١٠,٢-  ٢٢,٩  ٢٥,١  ٢٦,٦  نساء
  حصة العاملني حلساهبم اخلاص من إمجايل العمالة  -٨

  ٧,٧-  ٣٥,٩  ٣٦,٠  ٣٦,٥  اجلنسنيكال 
  ٦,٨-  ٤١,٢  ٤١,١  ٤١,٣  رجال
  ٢,٩-  ١٣,٩  ١٤,٣  ١٥,٩  نساء
  حصة العمالة يف االقتصاد غري الرمسي  -٩

  ٧,٤+  ٧٢,٤  ٧١,٥  ٧٢,٣  كال اجلنسني
  ٧,٤+  ٧٢,٤  ٧١,٦  ٧٢,٢  رجال
  ٧,٧+  ٧١,٧  ٦٩,٩  ٧٣,٠  نساء
  حصة العمالة اهلشة من إمجايل العمالة  -١٠

  ١,٢-  ٦١,٩  ٦٠,٦  ٦٠,٤  كال اجلنسني
  ٤,٣-  ٥٨,٢  ٥٧,٣  ٥٧,٥  رجال
  ١٠,٣+  ٧٧,١  ٧٤,٦  ٧٣,٠  نساء

  .، مستمد من استقصاء القوة العاملة، سنوات خمتلفة٢٠٠٩اجتاهات العمل بالنسبة للمرأة يف باكستان لعام   :املصدر
  .٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٠يشمل اجلدول األصلي بعض أرقام من عام   *

لعاملة يف القطاع غري الرمسي واملرأة العاملة حلساهبا اخلاص حـىت اآلن  وليس للمرأة ا   -٤٠٥
أي حق قانوين يف أي جانب من جوانـب الـضمان االجتمـاعي أو األمـن الـوظيفي                  

ويصف مشروع قانون العامالت من املنازل الذي نوقش يف إطـار           . استحقاقات األمومة  أو
ري النظر فيها لتحسني إمكانيات متتـع        يف الفرع األول التحسينات اجلا     ٣٩ و ٣٨الفقرتني  

  .العامالت من املنازل بأوضاع عمل الئقة وأجور حمسنة واستحقاقات أفضل
وفيما يتعلق باحلق يف اختيار املهنة، يوجد احلق القانوين يف ذلك بالفعل، ولكن هذا                -٤٠٦

من أن تتمتع به     من األسرة، بدالً  اً  احلق مييل يف املمارسة إىل أن يوجد لدى اجليل األكرب سن          
  .الشابات والشبان الساعون لاللتحاق بإحدى املهن

عـن    وتتمتع املرأة بنفس حق الرجل يف تلقي التدريب املهين وإعادة التدريب فـضالً              -٤٠٧
وتنتظم يف برامج التدريب املهين أعداد من النساء أكرب    . التدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر    

 من برامج التنمية الريفية احلكومية اليت تشمل املرأة يوجد هبا عنصر            وكثري. من أي وقت مضى   
. ومتيل هذه الربامج إىل أن تتعلق مبهارات ميكن استخدامها يف املرتل   . للتدريب املهين غري الرمسي   

غري أن تقليد التلمذة    . لالرتقاء باملهارات ‘ لتجديد املعلومات ‘وغالبية هذه الربامج تتضمن دورة      
  .ألن احلرف اليت يتعلق هبا جتري يف اجملال العاماً، ة مييل إىل التطبيق على الرجال حصرالصناعي
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  إجازة األمومة ومحاية األمومة    
 "استحقاقات األمومة للنـساء العـامالت   "يوجه دستور باكستان الدولة إىل كفالة         -٤٠٨

جب قواعد املـوظفني    وهكذا، مبو . ويوجد تشريع لتنفيذ هذا التوجيه اهلام     )]. ه(٣٧املادة  [
، ُيسمح ملوظفة اخلدمـة     ]١٩٧٣ من قانون املوظفني املدنيني لعام       ١٨أبطل املادة   [املدنيني  

جيوز  وال.  شهور، خارج حساب اإلجازات    ٣املدنية بإجازة أمومة بأجر كامل ملدة أقصاها        
قيـد  غري أن هـذا ال    .  مرات يف مدة خدمة هذه املوظفة      ٣أن ُتمنح هذه اإلجازة أكثر من       

كذلك جيوز أن متنح إجـازة      . ينطبق على موظفة اخلدمة املدنية العاملة يف إدارة للعطالت         ال
ألي إجازة أخرى مسموح هبا ملوظفة اخلدمة املدنية، أو بـاجلمع بينـهما             اً  األمومة استمرار 

، قـانون املؤسـسات املدنيـة       ١٩٨٠ من القواعد املنقحة لإلجازات لعـام        ١٣بالقاعدة  
وعلى غرار ذلك، ينص قانون استحقاقات األمومة لباكستان         ].٧٠٣الصفحة  ،  ١٩٨٩ لعام

، املطبق يف باكستان بأسرها، على أن ُتدفع للمرأة العاملة يف مؤسسة مـن              )١٩٥٨(الغربية  
املؤسسات، سواء كانت صناعية أو جتارية أو غري ذلك، أجورها خالل إجـازة األمومـة               

ويعاقب علـى انتـهاك هـذا    .  أسابيع بعده٦لوضع و أسابيع قبل ا ٦أي  اً،   أسبوع ١٢ ملدة
قواعد استحقاقات األمومة   [وقد وضعت قواعد لتنفيذ أغراض هذا القانون        . القانون بالغرامة 

اً أيض) ١٩٤١(وينص قانون استحقاقات األمومة للمناجم  ]. ١٩٦١يف باكستان الغربية لعام     
وحيظر القـانون كـذلك     ]. ٥ملادة  ا[. اً أسبوع ١٢على إجازة أمومة مدفوعة األجر مدهتا       

  ].٣املادة [توظيف املرأة احلامل، أو عملها، يف املناجم خالل فترة حمددة قبل الوضع وبعده 
 من الدستور إىل استحقاقات األمومة للمرأة العاملة، مثـة          ٣٧ويف حني تشري املادة       -٤٠٩

ـ           ات، ومهـا يـوفران     تشريعان هلما أمهية حمورية، أحدمها احتادي واآلخر خـاص باملقاطع
) ١٩٥٨(وينص قانون استحقاقات األمومـة      . استحقاقات األمومة للعامالت يف مهن معينة     

على أنه لدى إكمال أربعة أشهر يف العمل أو الفترة الالزمة لالستحقاق، جيوز للعاملـة أن                
ا مرتب حتصل على إجازة تصل مدهتا إىل ستة أسابيع قبل الوالدة وبعد الوالدة ُيدفع هلا خالهل         

ويسري هذا القانون على مجيع املؤسسات الـصناعية  . حمسوب على أساس آخر أجر تقاضته  
كما يفرض بعض قيود على طرد املرأة       . والتجارية اليت توظف النساء، مبا فيها املناطق القبلية       

  .خالل إجازهتا اخلاصة باألمومة
ت مـشاريع قـوانني     وفيما يتعلق باالستعراض الدوري لتشريعات احلماية، أعـد         -٤١٠

 ألوضاع العمل واخلدمة، مبوجـب قـانون العالقـات          ‘٢‘للسالمة والصحة املهنية و    ‘١‘
، مع مراعاة األحكام املتعلقة باتفاقيات العمل اليت صدقت عليها باكستان           )٢٠٠٨(الصناعية  

  .وأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  ١٢املادة     
  الصحة    

كما جاء يف التقرير السابق، ال يوجد حكم صريح حلماية الصحة البدنية يف دستور                -٤١١
 على أنـه   تنص  من الدستور، اليت   ٩غري أنه جتري محاية احلياة مبوجب املادة        . )٥٨(باكستان

وجتعل محاية احلياة ضمناً من الضروري تعزيز ". جيوز حرمان أي شخص إال وفقاً للقانون   ال"
تـوفر  " من الدستور    ٣٨ووفقاً للمادة   . محاية الصحة من مسؤولية الدولة    الصحة، مما جيعل    

الدولة الضروريات األساسية للحياة مثل الغذاء وامللبس واملسكن والتعليم واإلغاثـة الطبيـة             
جلميع املواطنني غري القادرين مؤقتاً على كسب رزقهم بسبب املرض أو العجز أو البطالـة،               

  ".لطائفة أو العقيدة أو العرقبغّض النظر عن اجلنس أو ا
اً  يف الفرع األول، قطعت باكستان شوط    ٤١ و ٤٠وكما أشري يف الرد على الفقرتني         -٤١٢
يف األعوام األخرية يف حتسني إمكانية حصول املرأة على خدمات الرعاية الـصحية يف              اً  بعيد

ة واإلجنابية وتنظيم   املنشآت الصحية احلكومية، مبا يف ذلك اخلدمات املرتبطة بالصحة اجلنسي         
وقد قامت الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة، واجلهات الدوليـة املاحنـة            . األسرة

بدور هام يف التصدي جلوانب عديدة مـن تـوفري          اً  لقطاعات بعينها، والقطاع اخلاص أيض    
  .الرعاية الصحية لألم والطفل

  الربنامج الصحي    
  برنامج التحصني املوسَّع     

يهدف برنامج التحصني املوسع إىل محاية األطفال بتحصينهم من اإلصابة بالسل يف              -٤١٣
مرحلة الطفولة وشلل األطفال والدفتريا والسعال الديكي واحلصبة والكزاز وحتصني أمهاهتم           

مبرور الزمن يف التغطية بالتحصني واحلـد مـن         اً  كبرياً  وقد أحرز الربنامج تقدم   . من الكزاز 
 نظامه اخلاص للمراقبة والرصد املنتظم وتقييم االستراتيجية وتوفري القـوة           األمراض من خالل  

ويكفل هذا التزام احلكومة بتوفري اللقاحـات واحلقـن         . العاملة املدربة الكافية يف أحناء البلد     
وتشمل . التحفيز الصحي /ومعدات سلسلة التربيد والنقل واملواد املطبوعة وشن محلة للتثقيف        

  :ة للربنامج ما يلياألهداف الرئيسي
احلد من الوفيات النامجة عن سبعة أمراض مستهدفة من برنامج التحصني املوسـع              •

 ؛والنساء يف سن اإلجناباً  شهر١١-وذلك بتحصني األطفال من الفئة العمرية صفر

__________ 

. حقوق األشخاص اخلاضعني للرعاية ألسباب تتعلق بالصحة العقلية       ) ٢٠٠٢(يتناول قانون الصحة العقلية      )٥٨(
والعقلي للمرضى وكفالة احلماية    وحيدد املرسوم مسؤوليات الدولة ومؤسساهتا من حيث محاية الرفاه البدين           

 .وصياغة املرسوم حمايدة جنسانياً. حلقوقهم يف امللكية
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 يف املائة من مجيع مضادات الربنامج املوسـع         ٩٠التغطية بالتحصني الروتيين لنسبة      •
 ؛٢٠١٢ يف املائة حبلول عام ٨٠التغطية يف كل إقليم عن على أال تقل نسبة 

 ؛٢٠١٠توقف نقل فريوس شلل األطفال حبلول عام  •

 ؛٢٠١٥القضاء على إصابة األطفال حديثي الوالدة بالكزاز حبلول عام  •

 .٢٠١٠ يف املائة حبلول عام ٩٠احلد من وفيات احلصبة بنسبة  •

  وطين ملكافحة اإليدزالالربنامج     
 الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز والربامج املناظرة يف املقاطعات مسؤولية وطنية           ميثل  -٤١٤

وقد مر الربنامج منـذ     . اإليدز يف باكستان  /نقص املناعة البشري  للتصدي لتزايد وباء فريوس     
 بتغيريات كثرية يف السياسات تعكس التغيري الشامل يف وباء فـريوس            ١٩٨٨تنفيذه يف عام    

  .اإليدز/رينقص املناعة البش
اإليـدز  /نقص املناعـة البـشري    وقد زاد االستثمار يف أنشطة الوقاية من فريوس           -٤١٥

وأمسك الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز بزمام املبادرة يف تبسيط         . ومكافحته على مر السنني   
إدارة اخلدمات الصحية لتعزيز جودة الرعاية وتقدميها على املستوى االحتـادي ومـستوى             

محالت لتوعية اجلماهري ونشر املواد اإلعالميـة، وتطـوير         اً  وينظم الربنامج أيض  . اتاملقاطع
اإلرشادات للنهوض بالرعاية والدعم واإلدارة السريرية واملراقبة والـدم املـأمون؛ وفعاليـة             

وتدار مصارف الدم عن طريق كل من القطاعني العام واخلاص، ويليب القطـاع             . التدخالت
 مليون من أكياس الدم يف البلد ويسهم        ١,٥ما جمموعه   اً  وُينقل سنوي . اتاخلاص غالبية الطلب  

  . يف املائة منها٦٦القطاع اخلاص بنسبة 
 /البـشري بفريوس نقص املناعة    اً   شخص حالي  ٧ ٤٠٠وتشري التقديرات إىل إصابة       -٤١٦

. ٢٠٠٨  يف عـام ٤ ٩٠٠ يف املائة وعدد الوفيات     ١اإليدز يف البلد ومعدل انتشار الفريوس       
، بلغ عدد احلاالت اإلجيابية اليت أُبِلغ هبا الربنامج الوطين وبرامج املقاطعـات      ٢٠٠٩ويف عام   

 ١٢العالج اجملاين من خـالل      اً   شخص ٨٥٠ويتلقى حوايل   .  حالة ٤ ٥٠٠ملكافحة اإليدز   
  .)٥٩(لعالج اإليدزاً مركز
نقـص املناعـة    وتوجد عدة أوضاع اجتماعية اقتصادية تساعد على انتشار فريوس            -٤١٧

ومن هذه األوضاع الفقر وتدين مستويات التعليم واهلجـرة إىل          . اإليدز يف باكستان  /البشري
ومن العوامل اهلامـة    . بلدان ترتفع هبا معدالت االنتشار مما يؤدي إىل زيادة التعرض للمرض          

اليت تزيد تعرض باكستان للوباء عدم كفاية الفرز يف حاالت نقل الدم وارتفـاع مـستوى                
  . للتربع بالدم وأعداد السكان املهاجرين والالجئني"احملترفني"

__________ 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسة احلالة االقتصادية،  )٥٩(
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  التغذية من خالل الرعاية الصحية األساسية    
 فقـر  ملكافحة الدقيقة باملغذيات التكميلية تشمل الرعاية الصحية األساسية التغذية      -٤١٨
 للنساء لدقيقةا واملغذيات العمر، من اخلامسة سن دون لألطفال التكميلي ألف وفيتامني الدم،
 الفطـام  وممارسـات  الطبيعية الرضاعة بشأن املشورة وتقدمي النمو، ورصد اإلجناب، سن يف

 الـصحيات،  العامالت نطاق برنامج  توسيع مت وقد. الصحيات العامالت خالل من والتوعية
   .البلد أقاليم مجيع يف الصحية الرعاية اآلن وهو يقدم

اجلهد الذي تبذله حكومة باكـستان   )٦٠()٢٠٠٩(ة وتفّصل السياسة الوطنية للصح   -٤١٩
لتحقيق التزاماهتا الوطنية والدولية، وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية، وورقة استراتيجية احلد 

. املرحلة الثانية، واألهداف القطاعية ضمن األطر الزمنيـة املنـصوص عليهـا            - من الفقر 
: ٢٠١٥يت تركز على املرأة والطفل حبلول عام        واحلكومة ملتزمة بتحقيق عدد من األهداف ال      

ومنها خفض معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال الُرَضع؛ واحلد من معدالت سـوء             
التغذية؛ وزيادة توفري اإلشراف على الوالدة من ِقبل قابالت مدربات؛ وزيادة توفري خدمات             

الرتباط الوثيق بني الفقـر وسـوء       إدراك ا ‘ ١‘وتستند مجيع هذه اجلهود إىل      . تنظيم األسرة 
  .االلتزامات باحلد من مستويات الفقر‘ ٢‘احلالة الصحية، و

وتشترك احلكومة مع عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة، منها صـندوق األمـم               - ٤٢٠
املتحدة للسكان واليونيسيف، ومع عدة وكاالت متويل دولية متخصصة يف رعاية األمهات            

عن برامج الـصرف      ة وبرامج التوليد يف حاالت الطوارئ، فضالً      واألطفال حديثي الوالد  
على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     اً  وتركز هذه اجلهود مجيع   . الصحي يف اجملتمعات احمللية   

  .املتعلقة بالصحة
ويعمل جملس السكان ووزارة الصحة ووزارة رفاه السكان معاً عن كثب يف إجراء               -٤٢١

إلجنابية وبناء القدرات لدى العاملني يف جمال الرعاية الصحية ووضـع           األحباث على الصحة ا   
على تنفيذ عدة مشاريع كبرية احلجم تركـز        اً  وتعكف الوزارات واجمللس حالي   . السياسات

على املباعدة بني الوالدات وحتسني سبل احلصول على خدمات رعاية األسرة ذات اجلـودة              
أن احلمل غري املرغوب فيه والرعاية بعد اإلجهـاض         وأجرى اجمللس دراسة وطنية بش    . العالية

  ."احلد من املستويات العالية لإلجهاض املقصود"وعمل باالشتراك مع احلكومة على 
 األمومة وأمراض فياتو‘بشأن  اً   أيدت حكومة باكستان قرار    ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -٤٢٢
  .)٦١(نسان التابع لألمم املتحدةيف جملس حقوق اإل‘ اإلنسان وحقوق منها، الوقاية ميكن اليت

__________ 

 .٢٠٠١تطبق السياسة السابقة منذ عام  )٦٠(
)٦١( The News International) ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٩، )ذي نيوز إنترناشيونال. 
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  القيود والتحديات    
بالرغم من التقدم اجليد الذي أحرز يف قطاع الصحة على مـر الـسنني، مـا زال                   -٤٢٣

األشخاص يعانون من مشاكل صحية متنوعة من قبيل االفتقار إىل سبل الوصول إىل املرافـق             
وتتعارض أنشطة التنمية يف    . شيةالصحية، وتفشي سوء التغذية، والفقر، وسوء األوضاع املعي       

باملقارنة بالبلدان األخرى اليت على مستوى مماثل مـن التنميـة           اً  شديداً  جمال الصحة تعارض  
وأكثـر املـشاكل    . لكثري من االحتياجات اليت تأخرت تلبيتها     اً  ودخل الفرد وتعكس تراكم   

ـ      : هياً  الصحية يف البلد إحلاح    اه غـري املأمونـة،     عدم مالءمة مرافق الصرف الصحي، واملي
واألوضاع املعيشية السيئة، والفقر، واخنفاض معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، واملرأة هي األشد 

ما جيعلها هي وأطفاهلا عرضة ملختلـف       اً  يف هذا الصدد ألن افتقارها إىل املعرفة كثري       اً  تضرر
علـى املـرأة    اً  مفرطاً  وسوء التغذية هو من مشاكل الصحة العامة اليت تؤثر تأثري         . األمراض

  .)٦٢(والفتاة والرضيع
 يف األساسية الصحية الرعاية إىل احلاجة بني الفجوة لسداً  حالي احلكومة وتسعى  - ٤٢٤
فقد . والكفاءات التشخيص ومعدات امليزانية موارد واالفتقار إىل النائية املناطق من العديد
اإلمجايل يف   احمللي الناتج من ائة يف امل  ٠,٦ من  أدىن قليالً  الصحية الرعاية خمصصات ظلت

 ارتفعت قد النفقات أن من الرغم على ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  إىل ٢٠٠٢- ٢٠٠١ الفترة من 
. ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ يف بليون روبية  ٦٠ إىل ٢٠٠٢- ٢٠٠١ يف  بليون روبية  ٢٤,٢٨  من

ـ اً  ثابت الصحة من واحملافظات الوزارة إلدارات الالزم التمويل وظل  ٢٠٠٥ مـن اً  تقريب
  :٢٠٠٨  إىل

  )على الصعيد االحتادي واملقاطعات(النفقات على الصحة والتغذية     

  

__________ 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسة احلالة االقتصادية  )٦٢(
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وكما هو احلال يف كثري من البلدان، يفضل األطباء املمارسون ذوو املهارة العالية أن                -٤٢٥
وكثري من الطبيبات   . يعملوا يف املراكز احلضرية، تاركني املناطق الريفية بدون الرعاية الالزمة         

ة يف االكتفاء بالعمل يف أحد املرافق الصحية احلكومية، يف املناطق الريفيـة             جتدن صعوبة بالغ  
وكثري من الريفيات ال ميكنهن احلصول على الرعاية الصحية األساسية، مبا فيها الرعاية . النائية

وباملثل، تعاين كثري من النساء الفقريات مـن ارتفـاع          . املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية   
وجتتمـع هـذه    . ر الدم وارتفاع معدالت اخلصوبة وارتفاع معدالت اإلجهاض       معدالت فق 

  .األمور لتدمر صحتهن بوجه عام يف األجل الطويل

  ١٣املادة     
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الدستور، كما سلفت اإلشارة، حيمي احلقوق األساسية جلميع املواطنني دون متييـز              -٤٢٦
 من الدسـتور املـرأة احلـق        ١٨ومتنح املادة   . ، بشأن املساواة أمام القانون    ٢٥للمادة  اً  وفق

االجتماعي واالقتصادي يف أن تلتحق بأي مهنة أو حرفة مشروعة وأن تدير أي نـوع مـن          
  .التجارة أو األعمال املشروعة

ة تتمتع املرأة حبقوق متساوية للمشاركة يف األنشطة الترفيهية والثقافيـة والرياضـي             -٤٢٧
، )٣٤املـادة   (تنظمها مواد الدستور املتعلقة بإشراك املرأة يف مجيع جماالت احلياة الوطنيـة             

 ٣٨وتنص املـادة    ). ٣٧املادة  (وتعزيز العدالة االجتماعية والقضاء على اآلفات االجتماعية        
تعزز الدولة الرفاه االجتماعي واالقتصادي للشعب بغـّض النظـر عـن اجلـنس              "على أن   

وتوفر جلميع املواطنني، يف حـدود      ...  أو العرق، عن طريق رفع مستوى معيشته         العقيدة أو
املوارد املتاحة للبلد، املرافق الالزمة للعمل وسبل العيش الالئقة اليت تسمح بقدر معقول مـن          

كما توفر الضمان االجتماعي جلميع العاملني يف خدمة باكـستان أو غـري             . الراحة والترفيه 
تـوفر الدولـة   ." "أمني االجتماعي اإللزامي أو بـأي وسـيلة أخـرى        ذلك، عن طريق الت   

الضروريات األساسية للحياة مثل الغذاء والكساء والسكن والتعليم واإلغاثة الطبية جلميـع            
املواطنني غري القادرين مؤقتاً على كسب رزقهم بسبب العجز أو املرض أو البطالة، بغـّض               

 ."ة أو العرقالنظر عن اجلنس أو الطائفة أو العقيد

 وفـاة  منحـة  وعلى تقدمي  األجر، املدفوعة األمومة منح إجازة  على القانون وينص  -٤٢٨
 لألجور اليومي املعدل مبا يساوي  حق يف استحقاقات العدة    احلامل لألرملة وكذلك. لألرملة
 .احلمل فترة طوال

 ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان : يةالتزامها بتنفيذ هذه املادة من االتفاق     اً  وقد أكدت باكستان جمدد     -٤٢٩
  .صدقت باكستان على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  االستحقاقات املباشرة من برامج الضمان االجتماعي    
وتتـأتى  . ذكرت التفاصيل املرتبطة بتوفري االستحقاقات األسرية يف التقرير السابق          -٤٣٠

وهي مؤلفة من معونات لإلسكان والنقل والرعاية       (ء يف التقرير،    هذه االستحقاقات، كما جا   
من التوظّف ذاته، وال صلة هلا حبجم األسـرة أو مـستويات            ) الطبية والضمان االجتماعي  

  .وهي واحدة للمرأة والرجل. دخلها
وورد يف التقرير السابق وصف لربامج الضمان االجتماعي املتاحة جلميع العاملني يف              -٤٣١
  .أو الذين يبلغون سن التقاعد/ع الرمسي الذين يصابون مبرض أو عجز، والقطا
  الزكاة. اًويطبق يف باكستان عدد من شبكات األمان اليت ترعى أشد الناس فقر  -٤٣٢
 يف املائة من مجيع األموال      ٢,٥مسامهة سنوية قدرها    (يهدف نظام الزكاة اإلسالمية       -٤٣٣

وحتدد جلان الزكاة احمللية    . مني من األرامل واليتامى واملسنني    ملنفعة املعد ) واألصول غري املنفقة  
وللتغلب على امليل إىل االعتماد الدائم على الزكاة، أدخلت         . أهلية كل من مقدمي الطلبات    

  .خمططات إلعادة التأهيل ومرتبات للتعليم التقين لدعم التحرك إىل االعتماد على الذات
اً  روبية شهري  ١ ٠٠٠، مبلغ   ٢٠٠٨لدخل، املنشأ يف عام     وسيمنح برنامج بينظري لدعم ا      -٤٣٤

وسيجري متديد الربنامج مبرور الوقت ليـشمل       . اًالمرأة واحدة من أفراد األسرة الضعيفة اقتصادي      
وسينطبق على األسر يف كل مقاطعة ويف املناطق القبليـة اخلاضـعة            . سبعة ماليني أسرة معيشية   

بسبب األنشطة اإلرهابية يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة        اً  حاليواألسر املشردة   . لإلدارة االحتادية 
  .االحتادية ومقاطعة احلدود الشمالية الغربية مؤهلة لالنضمام إىل برنامج بينظري لدعم الدخل

وهو من  . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بليون روبية للسنة املالية      ٣٤وقد خصص للربنامج مبلغ       -٤٣٥
 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل،    ٠,٢٦حلالية، ويشكل   أكرب االعتمادات يف امليزانية ا    

 يف املائة من السكان يف الشرائح منخفضة الدخل يف البلـد            ١٤-١٢وسيغطي ما يصل إىل     
بأسره، مبا يف ذلك املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، واملناطق الشمالية، وأزاد جامو،             

ق النائية، مبا فيها مناطق بالوخستان وشيترال ومشـال         ويوىل اهتمام خاص للمناط   . وكشمري
وُيتوقع توسيع نطاق برنامج بيـنظري لـدعم        . وجنوب وزيرستان، وكوهيستان، وثارباكور   

ورقـة  ( ماليـني أسـرة      ٧ بليون روبية وستزيد التغطية إىل       ٨٤الدخل يف العام القادم إىل      
  ).٨٠ املرحلة الثانية، الصفحة - استراتيجية احلد من الفقر

 ماليني أسرة يقل دخلها ٣,٤ روبية كل شهرين حلوايل ٢ ٠٠٠وسيصرف الربنامج    -٤٣٦
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩ روبية، وذلك على األقل للفترة املتبقية من السنة املاليـة            ٦ ٠٠٠الشهري عن   

 روبيـة يف    ٥ ٠٠٠فبالنسبة لألسر اليت حتصل على      . للغايةاً  وميكن أن يكون تأثري ذلك كبري     
وتنفق .  يف املائة يف قدرهتا الشرائية٢٠ روبية زيادة قدرها ١ ٠٠٠سيمثل مبلغ  ،  الشهر، مثالً 

.  يف املائة من دخلها علـى الغـذاء        ٧٠-٥٠األسر اليت يف الشرائح منخفضة الدخل ما بني         
ـ  ٢٥-٢٠ روبية يف الشهر لتمويـل       ١ ٠٠٠وبأسعار الدقيق احلالية، ستكفي      مـن  اً   يوم

  . أفراد من الدقيق٦-٥ احتياجات األسرة املؤلفة من
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وجيري متويله من حتويـل عائـدات       . ١٩٩٢ويعمل بيت املال الباكستاين منذ عام         -٤٣٧
الضرائب اليت يتم مجعها هلذا الغرض ومن املنح اليت تقدمها احلكومة االحتادية وحكومـات              

ملنظمـات  عالوة على ذلك، يتلقى بيت املال اهلبات من األفراد والسلطات احمللية وا           . املناطق
  .الوطنية والوكاالت الدولية

ومبوجب برنامج املساعدة املالية لألفراد، ميكن لألشخاص، الذين يقل دخلهم الشهري             -٤٣٨
  . روبية٣ ٠٠٠قدره اً شهرياً  روبية ويستوفون معايري األهلية، أن يتلقوا مرتب٦ ٠٠٠عن 
عدة املالية لإلجراءات الطبيـة     مبالغ متباينة للمسا  اً  ويقدم بيت املال الباكستاين أيض      -٤٣٩

  .‘إعادة التأهيل‘، و‘االحتياجات العامة‘واملنح الدراسية، و
. للنـساء ) للتدريب املهين (‘ دستكارية‘ مدرسة   ١٤١ويدير بيت املال الباكستاين       -٤٤٠

وميكن للنساء الفقريات واليتيمات أن يتعلمن فيها صناعة النسيج املرتلية اليت قـد تكفـيهن               
يف املدارس الدستكارية، وتعمل إحداها يف سجن يف مقاطعـة احلـدود الـشمالية            اًاقتصادي
 ٢٠٠٥ومنذ عـام    . وجارٍ بذل اجلهود لتوسيع نطاق املدارس االستكارية وتعزيزها       . الغربية

  .٥٨ ٥٠٠اً كان متوسط عدد املقيدات فيها سنوي
واملستفيدات منـه هـن     : للدعم الغذائي اً  ويدير بيت املال الباكستاين كذلك برناجم       -٤٤١

 ما يزيد قلـيالً   ( امرأة   ٣ ٣٣١ ٠٠٠فقد أفاد الربنامج    . النساء اللوايت تعانني من الفقر املدقع     
وتتلقى كل  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة بني    )  يف املائة من مجيع املستحقني     ٥٠على  

صد اجليش   ور األقاليموتشكل أفرقة إدارة    .  روبية كل ستة أشهر    ١ ٠٠٠أسرة معيشية مبلغ    
وكانت ميزانية بيت املـال     . فرقة عمل حتدد األشخاص املستحقني هلذه اإلعانة وتوصي هبا        

 ١٧,٦٧ بلغـت    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بليون روبيـة يف      ١٣,٧٥السنوية  
  . بليون روبية للمعونات الغذائية١٣,٢٦بليون روبية، خصص منها مبلغ 

للمنظمات اً  ي التابع لبيت املال الباكستاين منح     ويقدم برنامج إعادة التأهيل املؤسس      -٤٤٢
غري احلكومية اليت تركز على الذين يعانون الفقر املدقع والضعاف، مبن فيهم األشخاص ذوو              

ويقدم هذا الدعم للمؤسسات اليت تركز على الصحة أو التعليم أو التدريب املهين،             . اإلعاقة
  .عن دور األيتام الكبرية فضالً

  واألشكال األخرى لالئتمان املايلهان رفية والرَّالقروض املص    
. مجيع اخلدمات اليت يقدمها القطاع املصريف الرمسي متاحة للمرأة اليت تستويف املعايري املالية              -٤٤٣

اً وفيما يتعلق بالنساء الفقريات وذوات الدخل املنخفض، اتسع قطاع التمويل البالغ الـصغر اتـساع              
 والثاين والثالث وجيري بذل اجلهود لزيادة        التقرير اجلامع للتقارير األّويل    مييف باكستان منذ تقد   اً  كبري

وتقدم مؤسسات التمويـل    . إمكانية احلصول على هذا التمويل يف كل من املناطق احلضرية والريفية          
البالغ الصغر املشورة بدرجة متزايدة للنساء كعميالت وبعضها يقدم االئتمانـات البالغـة الـصغر               

وتتـيح أكـرب    .  البالغ الصغر ومهارات تنمية املشاريع لتعزيز قدرة املرأة علـى الكـسب            والتأمني
  .مؤسسات التمويل البالغ الصغر للمرأة كذلك إيداع مدخراهتا يف حسابات فردية حتقق فائدة
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وتشترط معظم مؤسسات التمويل البالغ الصغر أن تشكل النساء منظمـة أهليـة                -٤٤٤
، يتوخى منها العمل كشكل     )أصغر يف العادة من املنظمة األهلية     (تية  مجاعة للمساعدة الذا   أو

  .وحتتفظ املنظمات األهلية حبساب مصريف مشترك. من أشكال الضمان االجتماعي
، الذي أنـشأته    )أول مصرف للمرأة  (وجيمع مصرف ذي فريست وِِمرت بنك ليميتد          -٤٤٥

مـع  اً  ومتاشي.  البالغ الصغر للفقراء   ، بني اإلقراض التجاري والتمويل    ١٩٨٩احلكومة يف عام    
املسؤوليات احملددة يف خطة العمل الوطين، ميول املصرف الصناعات املتوسطة احلجـم الـيت      

منـه أن يكـون   اً متلكها وتؤسسها املرأة ويقتضي أن يكون لدى أي مشروع يلتمس قروض         
  . يف املائة٥٠لنساء بنسبة اً مملوك
 ٢٥ ٢٢٦روبية بصفة ائتمانات وساعد     مليارات   ٦,٦٧وقد صرف املصرف حىت اليوم        -٤٤٦

 من قروض ١٩ ٥٢٥وقد صرف املصرف . من النساء صاحبات األعمال على إقامة شركات
  .)٦٣(االئتمان بالغ الصغر للعميالت

 يف املائة من جمموع     ٧٥ بأن نسبة ما قدم للمرأة ميثل        ٢٠٠٧وأفاد املصرف يف عام       -٤٤٧
 يف املائـة    ٥٤ونـسبة   ). روبيـة مليـار    ١٦,٣١٣(ر املنصرفة   مبالغ االئتمان البالغ الصغ   

ويـدير املـصرف    . من املودعني يف مصرف ذي فريست وِِمرت بنك من النساء         ) ٦٨ ٥٥٢(
للخدمات املالية ومراكز األعمال التجارية للمرأة يف كراتشي والهور وإسالم أبـاد،            اً  مكتب

 حملو األمية احلاسوبية للنساء الفقريات      كما يدير مراكز  .  امرأة ٦ ٥٠٠ويبلغ جمموع عميالته    
  .والعاطالت عن العمل وسيدات األعمال

 ١٢٠ منظمة شريكة تعمـل يف       ٧٥ولصندوق التخفيف من حدة الفقر يف باكستان          -٤٤٨
وتقتضي السياسة اجلنسانية للصندوق من املنظمات الشريكة له أن تأخـذ بنـهج             . )٦٤(إقليماً

 يف املائة   ٤٦(ويشمل برنامج الصندوق االئتمان البالغ الصغر       . هااستباقي إلشراك املرأة يف براجم    
) املستفيدين نساء / يف املائة من املشاركني    ٥٠,١(واملياه واهلياكل األساسية    ) من القروض للمرأة  

، ) يف املائة من املـستفيدين نـساء       ٤٠,٦(والتدريب على تنمية املهارات والتدريب اإلداري       
 يف املائة من املـستفيدين      ٥٠(لصحة والتعليم واملياه واهلياكل األساسية      واملبادرات يف جماالت ا   

  . مليون روبية للنساء حىت اآلن١٣ ٦٤٠,٩وقد صرف الصندوق مبلغ . )نساء
وبرامج دعم الريف هي أكرب اجلهات املقدمة للخدمات املالية والتقنية اليت تركز على   -٤٤٩

 من أقـاليم باكـستان البـالغ      اً   إقليم ٩٤ود يف   وهلذه الربامج وج  . التخفيف من حدة الفقر   
وهي من بني املنظمات الشريكة لصندوق التخفيف من حدة الفقـر يف            .  إقليماً ١١١ عددها

 ويقتضي الصندوق وبرامج دعم الريف من األشخاص أن يشكلوا منظمات أهلية          . باكستان

__________ 

 .٢٠٠٨ لعام السنويالتقرير  )٦٣(
 يف املائة من قطاع التمويـل       ٤٠يستحوذ صندوق التخفيف من حدة الفقر يف باكستان على حصة قدرها             )٦٤(

 .البالغ الصغر
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امج دعـم الريـف     وتوفر تسعة من بـر    .  يف املائة من هذه املنظمات لنساء      ٣٣-٣٠ونسبة  
كما أن أعضاء املنظمـات األهليـة       . االئتمان البالغ الصغر والتأمني البالغ الصغر للعميالت      

 ٤٦ ٠٠٠ويوجد ما يزيد على     . مؤهلون لتلقي التدريب املهين والتدريب على تنمية املشاريع       
يقترب عـدد عـضواهتا     )  منظمة ١٤٩ ١٤٥ يف املائة من     ٣١(منظمة أهلية مملوكة لنساء     

  . امرأة٧٠٠ ٠٠٠ نم
، ليسهم يف احلـد     ٢٠٠٠وأنشأت احلكومة االحتادية مصرف خوشاهليبنك يف عام          -٤٥٠

 يف املائة   ٢٧، تبلغ نسبة النساء     ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز . من الفقر بتقدمي االئتمان البالغ الصغر     
  .من عمالء املصرف

يف ‘ مج الشعيب لتمكني املـرأة    الربنا‘وأنشأت إدارة تنمية املرأة التابعة حلكومة السند          -٤٥١
بدون فائدة وسيقدم التدريب على تنمية      اً  وسيصرف الربنامج قروض  . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

ويتـراوح حجـم    . املشاريع للنساء املعدمات، ملساعدهتن على إقامة مشاريع مرتلية صغرية        
ـ وبلغ عدد النساء الالئي تلقني قرو     .  روبية ٣٠ ٠٠٠ روبية و  ١٠ ٠٠٠القروض بني    يف اً  ض

  .٢٠٠٩يونيه / امرأة يف حزيران٦ ٤٥٣إطار هذا الربنامج 

  تنمية املشاريع    
تقوم املؤسسات املالية يف مجيع املقاطعات بدعم النساء الراغبات يف إقامة مـشاريع               -٤٥٢
زاراي تاراقيايت  (ومن بني هذه املؤسسات مصرف التنمية الزراعية        . التوسع يف مشاريعهن   أو

ومـصرف خوشـاهليبنك ومـصرف     ة تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطةوهيئ) بنك ليمتد
وفريست وِِمرت بنـك    ) مصرف فريست للتمويل البالغ الصغر    (فريست مايكرو فاينانس بنك     

  .على تنمية املشاريعاً وتركز كثري من املنظمات غري احلكومية الكبرية احلجم أيض. ليمتد
حتادية بتزويد النـساء صـاحبات األعمـال        وتلتزم وزارة الصناعات واإلنتاج اال      -٤٥٣

وتدير هيئة املشاريع الصغرية واملتوسطة التابعـة       . باملهارات واملعلومات واملوارد اليت تلزمهن    
وهي تزود النساء باملـشورة املهنيـة يف        . ٢٠٠٢للوزارة خلية تنظيم مشاريع املرأة منذ عام        

عن اخلربة التسويقية واملالية واحلـسابية   فضالًاملسائل القانونية ذات الصلة باملشاريع التجارية    
، أنشأت هيئة املشاريع الصغرية واملتوسـطة خليـة الحتـضان           ٢٠٠٧ويف عام   . واإلدارية

ويزود برنـامج   ). www.win.org.pk(املشاريع النسائية وشبكة معلومات لصاحبات األعمال       
ليت تلـزمهن إلدارة أعمـال      تدرييب مستمر النساء صاحبات األعمال احملتمالت باملهارات ا       

  .جتارية ناجحة
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  مشاريع وزارة شؤون تنمية املرأة لتعزيز وضع املرأة االقتصادي    
. ياالقتـصاد أخذت وزارة شؤون تنمية املرأة بزمام املبادرة للنهوض بوضع املـرأة        -٤٥٤

توسـطة  ويتفق هذا مع التزام احلكومة يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر وإطار التنميـة امل              
إىل غـري املتعـاملني   ... تقوم بتوسيع وتعميق نطاق وصول اخلـدمات املاليـة      "بأن   املدى
  .)٦٥("املصارف مع

، الذي جيـري تنفيـذه يف       )٢٠٠٩-٢٠٠٦(وقد وصل مشروع جفكاش أورات        -٤٥٥
ومتـول  . اً من النساء املهمشات اقتصادي    ٣٤ ٠٠٠إىل ما يزيد على     اً،  املقاطعات األربع مجيع  

من املنظمات غري احلكومية أو الشركاء      اً  من وزارة شؤون تنمية املرأة وجزئي     اً  ع جزئي املشاري
  .يف قطاع الشركات

وتشترك هذه املشاريع يف توفري االئتمان البالغ الصغر لتنمية املشاريع، وذلـك مـن        -٤٥٦
وبعضها يـوفر   .  روبية ٢٥ ٠٠٠ روبية وحد أقصى قدره      ٥... خالل قروض تتراوح بني     

. باألسـواق  التدريب الذي يركز على املشاريع وتربط عدة مشاريع صاحبات املشاريع    اًأيض
وتقع مجيع املشاريع يف املناطق النائية اليت تقل فيها بشكل كبري فرص حصول املـرأة علـى                 

  .التدريب واالئتمان البالغ الصغر
صة لرفاه املـرأة  جمموعة الرئيس اخلا  ‘وتطبق وزارة شؤون تنمية املرأة يف بالوخستان          -٤٥٧

وباإلضافة إىل توفري الوسيلة إلدرار الدخل، يقدم       .  مليون روبية  ١٠٠اليت تتكلف   ‘ ومتكينها
عـالج الناسـور    ‘ ٢‘عقد الزجيات اجلماعية، و   ‘ ١‘هذا الربنامج مبالغ من املال ألغراض       

  . النساء املعوزات"تأهيل" ‘٣‘و
أماكن منفـصلة   (‘ بشالنيات‘ ١٠ مليون روبية لتشييد     ١٩,٦١٩وقدمت الوزارة     -٤٥٨

. يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربيـة     ) لعزل نساء طائفة الكالش غري املسلمة خالل الوالدة       
وسيمكّن هذا املشروع نساء الكالش من احملافظة على تقاليدهن مع النهوض مبستوى املرافق             

  .اليت تضعن فيها مواليدهن
 مليون روبيـة    ٣٩ مبلغ   ٢٠٠٨-٢٠٠٧لعام  من ميزانيتها   اً  وخصصت الوزارة أيض    -٤٥٩

ويف غياب نظـام    .  حافالت لكليات البنات والكليات النسائية التابعة للقطاع العام        ٩لشراء  
  .للنقل العام، توفر هذه احلافالت الوسيلة الوحيدة لتأمني االلتحاق باملؤسسات التعليمية

__________ 

)٦٥( Evaluation of the Jafakash Aurat Project of the Ministry of Women Development )  تقييم مـشروع
 .٢٠٠٩يونيه /، حزيران)ية املرأةجافاكاش أورات التابع لوزارة شؤون تنم
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  ديف السن )اهلاريز(نامج معدمي األراضي من املستأجرين بر    
، أعلنت حكومة السند عن برنامج ملنح أراض من أراضي          ٢٠٠٨أغسطس  /يف آب   -٤٦٠

وجيري تنفيذ هذا الربنامج من     . )٦٦()العمال املستأجرين (الدولة للفقراء من معدمي األراضي      
وبالرغم من وجود عدة بـرامج إلصـالح        . اً إقليم ١٧خالل ثالثة برامج لدعم الريف يف       

 فإن هذا هو أول برنامج مينح سند ملكية األرض للمرأة ويـويل             األراضي يف تاريخ باكستان   
 ٢١٢ ٠٠٠وسيوزع ما جمموعـه     . من معدمي األراضي  ‘ اهلاريز‘أولوية يف الواقع لنساء فئة      

 ٤١ ٥١٧، كان قد مت توزيع      ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار . فدان من األراضي اململوكة للحكومة    
وباإلضافة إىل تسلم سـند     ).  مجيع املتلقيات   يف املائة من   ٧٠,٦١( امرأة   ٢ ٨٤٥على  اً  فدان

ملكية األرض، ستتلقى كل مستفيدة الدعم يف إعداد األرض للزراعة والبذور والسماد واملياه             
وبناء القدرات لكفالة قدرة هؤالء النساء على إدارة أراضيهن واالحتفاظ هبا واحلصول على             

  . املنفعة القصوى منها

  لفة يف السندروع اإلسكان منخفض التكمش    
 مرتل منخفض   ٢٠٠التابعة حلكومة السند ما جمموعه      ‘ خلية اإلسكان الشعيب  ‘تبين    -٤٦١

فقد . لألسر البالغة الفقر اليت تفتقر إىل املأوى املالئم       )  أقاليم ٥يف كل من       مرتالً ٤٠(التكلفة  
ل لـذلك،   وللتأه. تعرضت منازل الكثري من هذه األسر للتدمري من جراء السيول واألعاصري          

وتعطى األفضلية لألسـر  . )٦٧( نقاط أو أقل على سجل قياس الفقر  ٩جيب أن تسجل األسرة     
  . بأمساء نساء٢٠٠  اليت تعوهلا امرأة وستكون مجيع املنازل ال

  املرأة يف جمال الرياضة    
ال يوجد مانع قانوين من مشاركة املرأة يف الرياضة بأنواعها، على الـرغم مـن أن                  -٤٦٢

يف اً وقد أظهرت املرأة الباكستانية تفوق  . يف بعض األماكن ترتع إىل حتديد مشاركتها      العادات  
ألعاب القوى والغولف واالسكواش والسباحة وركوب الدراجات وتنس الطاولـة وفنـون            
الدفاع عن النفس، ففازت مبيداليات ذهبية وفضية وبرونزية يف هـذه الرياضـات يف دورة               

ودورة ألعاب جنوب آسيا العاشرة يف      ) ٢٠٠٥( الرابعة يف طهران     األلعاب اإلسالمية النسائية  
  .٢٠٠٥كولومبو لعام 

__________ 

 املستأجرين مبوجب برنامج معدمي األراضي      للهاريزتنفيذ جمموعة الدعم ملنح حكومة السند أراضي الدولة          )٦٦(
 .٢٠٠٩يونيه /حتديث الربنامج يف حزيران.  من العمال املستأجرين‘اهلاريز‘

خطيط يف حكومة باكـستان، أيـضاً       يتيح سجل قياس الفقر، الذي أعده البنك الدويل وتستخدمه جلنة الت           )٦٧(
 .رمسية حتددها احلكومة‘ أحزمة للفقر‘  األسرة ب‘ درجات‘وترتبط . سرعة تقييم مستوى الفقر ألسرة معينة
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  القيود والتحديات    
بالرغم من أن االئتمان البالغ الصغر وتنمية املشاريع يتيحان إمكانية النهوض بالوضع              -٤٦٣

لنـسائية  فكثري من عميالت االئتمانات ا    . االقتصادي للمرأة، ال خيلو أي منهما من املشاكل       
يقترضن لتمويل مشاريع أفراد األسرة الذكور، رغم أن مسؤولية سداد القروض تظل علـى              

وتعجز الكثريات منهن عن سدادها يف مواعيدها وتقترضن من مـصادر أخـرى             . عاتقهن
وقليل من النساء هلن القدرة على الوصول إىل األسواق دون وساطة،           . لتسديد هذه القروض  
ويقيد اخنفاض معدالت   . ‘الوسطاء‘أفراد األسرة الذكور يقومون بدور      األمر الذي يعين أن     

اإلملام الرمسي بالقراءة والكتابة واحلساب إدراكهن ألفضل املمارسات يف جمال تنمية املشاريع            
  .وتطبيقهن تلك املمارسات

  ١٤املادة     
  املرأة الريفية    

  . يف الفرع األول٤٣ و٤٢ية يف الفقرتني ورد كثري من التفاصيل املتعلقة بوضع املرأة الريف  -٤٦٤
يف كل من الربامج الكـثرية الواسـعة        ‘ تنمية اجملتمع احمللي  ‘    بويوجد عنصر خاص      -٤٦٥

وتتطلب هذه الربامج يف معظم احلـاالت أن        . النطاق للتنمية الريفية، اليت تغطي مئات القرى      
شاركة عادة شكل العضوية يف     وتتخذ هذه امل  . تشارك املرأة يف التخطيط على مستوى القرية      

. يكون أعضاؤها كذلك أعضاء يف منظمات أهليـة       عادة ما   إحدى جلان تنمية القرية، اليت      
يف ضمان أداء املدارس لوظيفتها على وجه سليم، وإقامـة نظـم            اً  وتؤدي هذه اللجان دور   

وتكفل . الصرف الصحي وصيانتها بشكل سليم، وحصول األشخاص على الرعاية الصحية         
كما تـدير   . إتاحة خدمات احلكومة اإلرشادية جلميع سكان القرى      اً  ان تنمية القرية أيض   جل

  .جلان تنمية القرى هذه برامج لتنمية املهارات سواء ما يتعلق منها باملزارع أو بغريها

  التحديات والقيود    
: هذه الربامج ما تقيد القيم األبوية وجود املرأة يف برامج التنمية ومشاركتها يف            اً  كثري  -٤٦٦

اليت حتّد من قدرهتن على التفاعل مع اآلخرين        ‘ التنقل‘ ذلك أن غالبية النساء تواجهن مشاكل     
عانني الفقر املدقع مـن  ُيوُتستبعد الريفيات الالئي . مااً  خارج احلدود االجتماعية الضيقة نوع    

  .ملشاركنياستحقاقات برامج تنمية الريف، إذا تطلبت هذه الربامج مسامهة مالية من ا
وتتوقف جودة اخلدمات الصحية والتعليمية املتاحة للبنات والنساء إىل حد كبري على          -٤٦٧

وبالرغم من أفضل اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة االحتاديـة          . بعد املسافة عن املراكز احلضرية    
اً قـر وحكومات املقاطعات واألقاليم، متيل قرى الريف النائية، وخاصة يف املقاطعات األشد ف      

. ويف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، إىل أن تقل فيها اخلدمات الصحية والتعليميـة             
  .املوظفني والتزويد باإلمكانياتعدد ما تكون هذه اخلدمات ضعيفة من حيث اً وأحيان
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ورغم أن احلالة آخذة يف التغري، كثري من الريفيات الفقريات غري ملمات بـالقراءة                -٤٦٨
كتابة وما زلن غري مدركات حلقوقهن وغري قادرات على احلصول على احلقوق والفوائد             وال

وما زالت النظم اإلقطاعية واألبوية الراسخة جتتمع على حرمان الكثريات          . اليت هلن حق فيها   
  .من الريفيات من احلصول على استحقاقاهتن

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون    

 ٣٤وتكفل املادة   . من دستور باكستان مبدأ املساواة أمام القانون       ٢٥ترسي املادة     -٤٦٩
 على محاية الزواج واألسـرة واألم       ٣٥وتنص املادة   . مشاركة املرأة الكاملة يف احلياة الوطنية     

 على حق مجيع املواطنني يف اقتناء املمتلكات واالحتفـاظ هبـا            ٢٣وتنص املادة   . واألطفال
  . على محاية حقوق امللكية٢٤والتصرف فيها، وتنص املادة 

ـ . باألهلية القانونية إلبرام العقود   ) ١٨٧٢(لقانون العقود   اً  وتتمتع املرأة وفق    -٤٧٠ اً ووفق
، للمرأة نفس ما للرجل من القدرة على ٢٠٠١لقانون استعادة املؤسسات املالية لألموال لعام 

د عليها املرأة كأدلة، بغّض النظـر       وُتقبل الوثائق اليت تشه   . الشهادة يف مجيع املعامالت املالية    
ومبوجب قانون الشراكة جيـوز     ). ١٩٨٤( من مرسوم قانون الشهادة      ١٧عن أحكام املادة    

  .للمرأة أن تكون شريكة يف األعمال التجارية
للقانون باحلق يف متلك املمتلكات املكتسبة من خالل أي وسـيلة           اً  وتتمتع املرأة وفق    -٤٧١

وهي مؤهلة على قدم املساواة مع الرجل للمثـول أمـام احملافـل          . هتاقانونية وإدارهتا وحياز  
وقد وردت تفاصيل بعدد القاضيات يف املادة األوىل        . القضائية ولتويل القضاء يف مجيع احملاكم     

  .من التقرير
 على عدم   ٢٦ من دستور باكستان على حرية التنقل، وتنص املادة          ١٥وتنص املادة     -٤٧٢

وهي . للقانوناً  وتتمتع املرأة حبرية التنقل وفق    . بالوصول إىل األماكن العامة   التمييز فيما يتعلق    
  .تتعرض لقيود يف بعض املناطق الريفية ويف األسر املعيشية احملافظة

وال ميكن اكتساب املوطن    . وللمرأة نفس ما للرجل من احلق يف اختيار مكان إقامتها           -٤٧٣
وال يقّيد هذا القـانون     . ا القانون واحد للرجل واملرأة    وهذ: مبوجب القانون إال من حمل امليالد     

  .حق أي شخص يف اإلقامة يف أي جزء من باكستان وال يؤثر على حرية أي شخص يف التنقل
وبالرغم من هذه الضمانات املشروطة والضمانات القانونية، ال تتمتع املرأة بوضـع              -٤٧٤

ري أن احملاكم تدعم هذه املبادئ يف حـال         غ. مساو للرجل يف اجملتمع وتواجه التمييز بالفعل      
  .االلتجاء إىل واليتها القضائية

قـوانني احلـدود    (وقد نوقشت التعديالت األخرية على اثنني من القوانني التمييزية            -٤٧٥
  .يف الفرع األول من هذا التقرير) وقانون القصاص والدّية
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  ١٦املادة     
  الزواج واحلياة األسرية    

) ٢٠٠٢مارس  /آذار( من السياسة الوطنية لتنمية املرأة ومتكينها        ٥-٤ف  يتناول اهلد   -٤٧٦
  .املرأة داخل األسرة واجملتمع احمللي

والزواج مبوجـب الـشريعة     . لكل من الرجل واملرأة احلق يف الزواج يف باكستان          -٤٧٧
  .اإلسالمية عقد ميكن لكل مسلم بالغ عاقل الدخول فيه

 حبرية قبل الزواج، والزواج الـذي       اموين يف اختيار زوجه   وللرجل واملرأة احلق القان     -٤٧٨
وحتدث الزجيات القسرية يف بعـض األحيـان، ألن         . للقانوناً  يقوم على الرضا باطل وفق     ال

  . خمالف للقانون"عن الشرفاً القتل دفاع"و. ما يرتبون حفالت الزفافاً شيوخ األسرة كثري
تسجيل مجيع عقـود الـزواج      ) ١٩٦١ (ويشترط مرسوم قوانني األسرة اإلسالمية      -٤٧٩

وال يوجد حاجز زمين للتسجيل وال ُيبطل عدم التسجيل         . املربمة مبوجب الشريعة اإلسالمية   
وميكن لعدم التسجيل أن يوجِد مشاكل للنساء يف حال الترمل أو الطـالق، عنـد               . الزواج

  .إثبات حقوقهن أو إثبات أهنن أرامل أو مطلقات بطريقة قانونية
الصداق شرط من شروط الزواج، ال بد للزوج من إعطائه لزوجته مبوجب الشريعة و  -٤٨٠

وُيدفع مقدم الصداق عند طلبه وميكن للزوجـة أن         . أو مؤخراً اً  وقد يكون مقدم  . اإلسالمية
وميكن أن يكون الصداق يف شكل نقد أو ممتلكات         . ترفض العيش مع زوجها حىت يتم دفعه      

أما مؤخر الـصداق    .  تتنازل عن الصداق مبحض اختيارها     وميكن للزوجة أن  . وليس له حد  
  .فيستحق الدفع يف حالة الوفاة أو الطالق

وجيـوز أن   . وللمرأة احلق يف إعالة الزوج هلا وألطفاهلا خالل فترة استمرار الزواج            -٤٨١
وهذا . عقد القران ختّول حق الطالق بواسطة الزوج عند الزواج أو يف وقت الحق من خالل              

وهلا احلـق يف إقامـة      . نه ليس من الضروري هلا أن تذهب للمحكمة وتطلب الطالق         يعين أ 
وقد ُيمنح هذا احلق بناء علـى أي مـن          . دعوى لفسخ الزواج إذا مت تفويضها حق الطالق       

  :الصداقاألسباب التالية الذكر، وال يؤثر أي منها على حقها يف 
 ؛ملدة أربع سنوات أن يكون مكان الزوج جمهوالً •

 ؛حكم على الزوج بالسجن ملدة سبع سنوات أو أكثرأن ُي •

 ؛أن ال يؤدي الزوج واجباته الزوجية دون سبب معقول ملدة ثالث سنوات •

 ؛عند الزواج وأن يبقى كذلكاً جنسياً أن يكون الزوج عاجز •

 ؛أن يكون الزوج فاقد العقل ملدة سنتني أو أن يعاين من اجلذام أو من مرض تناسلي معٍد •
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مت تزوجيها من ِقبل والدها أو وصيها قبل بلوغها سن السادسة عشرة،            أن يكون قد     •
 ؛الدخول هبا وأن ترفض الزواج قبل بلوغها سن الثامنة عشرة، ما دام مل يتم

 ؛أن يعاملها الزوج بقسوة •

 .أن يتهمها الزوج بالزنا وال يثبت االهتام •

طفال ألي من األبوين،    ويف حال الطالق أو االنفصال قبل الطالق، ُتمنح حضانة األ           -٤٨٢
‘ الوصـي الطبيعـي   ‘غري أن القانون الباكستاين يعترب األب       . مع مراعاة املصاحل املثلى للطفل    

وال يتطلـب   . ويعاجل قانون األوصياء والقّصر هذه املسائل      .للطفل‘ احلاضنة الطبيعية ‘واألم  
  .القانون من املرأة أن تغري امسها عندما تتزوج

 من الدستور، اليت تنص على حرية التجارة أو العمل أو املهنـة،             ١٨وتنطبق املادة     -٤٨٣
  .على كل من املرأة والرجل

. وإعالة الزوجة واألطفال خالل فترة استمرار الزواج هي مسؤولية الزوج حـصراً             -٤٨٤
. واحلصة اليت ترثها الزوجة من والديها أو اليت مينحها هلا زوجها هي ملكيـة خالـصة هلـا          

وجب القانون أن تكون امللكية مشتركة ألي من األصول الـيت تقـتىن بعـد               ُيشترط مب  وال
  .الزواج؛ ومن مث ال ميكن هلا أن تدير إال ما يكون بامسها

 ١٦وهو بالنسبة للفتيات    . وحيدد قانون تقييد زواج الطفل احلد األدىن لسن الزواج          -٤٨٥
: لة بعض تعديالت على القـانون     وقد اقترحت جلنة القانون والعدا    . اً عام ١٨ولألوالد  اً  عام

اً وقدم أيض . اًوحتدد هذه التعديالت سن الزواج لكل من الفتيات واألوالد بثمانية عشر عام           
مشروع قانون يف اجلمعية الوطنية لتعديل قانون تقييد زواج الطفل، وهو ينص على أن احلد               

  . عاما١٨ًاً األدىن لسّن الزواج أيض
قانون إلدخال تعـديالت علـى      اً  بادرة وقدمت مشروع  واختذت احلكومة زمام امل     -٤٨٦

  :القانونني التاليني
لتقدمي اإلغاثة الفورية لألطفال    . ٢٠٠٨قانون حماكم األسرة لعام     ) تعديل(مشروع   •

  من اإلجراءات يف قضايا اإلعالة؛بتقدمي اإلعالة يف املراحل األوىل

ايـة حـق األم يف      حلم. ٢٠٠٨قانون األوصياء والقّصر لعـام      ) تعديل(مشروع   •
 .االحتفاظ حبضانة أطفاهلا القصر خالل سن القصور

مبشاريع قرارات إلدخال تعديالت على بعض القوانني       اً  ويتقدم فرادى األعضاء أيض     -٤٨٧
  .٢يف إطار املادة اً اليت تتعلق بشؤون األسرة، كما أشري آنف
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  فتاة على املرأة وال٢٠٠٥أكتوبر /آثار زلزال تشرين األول: إضافة    
 شخص نتيجة للزلزال املدمر الذي وقع       ٨٠ ٠٠٠تشري التقديرات الرمسية إىل وفاة حوايل         -٤٨٨
مقاطعـة   فقد أثر الزلزال على السكان يف مخسة أقـاليم مـن          . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٨ يف

 شـخص   ١٠٠ ٠٠٠ وأصيب أكثر من  . )٦٨(احلدود الشمالية الغربية وأربعة يف أزاد جامو كشمري       
ويف أعقاب الزلزال، ما برح عشرات اآلالف من        .  ماليني شخص للتشريد   ٣ ما يقرب من     وتعرض

  .األشخاص يناضلون من أجل البقاء وإعادة بناء حياهتم وسبل رزقهم يف مواجهة مصاعب ّمجة
وواجهت النساء والفتيات مصاعب خاصة، لتعرضهن للعنف واالجتـار واإليـذاء             -٤٨٩
 يف البداية من الصعب احلصول على سلع اإلغاثة بل وأصعب           فقد وجدت النساء  . )٦٩(البدين

واحتاجت النساء الالئي تُعلن أسرهن املعيشية      . من ذلك أن حتصلن على سبل كسب الرزق       
إىل تدابري للحماية وإعادة    )  يف املائة من األسر املعيشية يف خميمات اإلغاثة        ١٠ما يقرب من    (

. ملرضع غاية يف املشقة، وكذلك املرأة ذات اإلعاقـة        كما كان حال املرأة احلامل وا     . التأهيل
وتعرضت املقيمـات   . وكابدت بعض النساء املتضررات يف ظل أشكال متعددة من احلرمان         

منهن يف املناطق الريفية للحرمان بصفة خاصة، وبذلت احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة             
  .)٧٠(يتهاجبارة لكفالة االعتراف باحتياجاهتن وتلباً الدولية جهود

وأنشأت احلكومة االحتاديـة هيئـة اإلصـالح والـتعمري يف أعقـاب الـزالزل                 -٤٩٠
)www.erra.gov.pk (  وتعمل هيئة إقليمية لإلصالح والـتعمري يف       . لقيادة االستجابة للكارثة

  .يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربيةاً أعقاب الزالزل أيض
اضيع الثالثة الشاملة اليت جيري تعميمها يف هيئة        ومتثل املساواة بني اجلنسني أحد املو       -٤٩١

وكان من أوىل مبادرات اهليئة استهداف تـدخالت        . اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل    
 يف املائة من    ٢٧فقدمت للنساء نسبة    : على حنو يراعي االعتبارات اجلنسانية    ‘ اإلنعاش املبكر ‘

 ٣ ٠٠٠ أشـهر و   ٦روبية يف الشهر ملدة      ٣ ٠٠٠(املنح النقدية للمساعدة على سبل العيش       
  ). من أشد األسر املعيشية فقرا٢٢ً ٠٠٠ألكثر من اً  شهر١٢روبية يف الشهر ملدة 

يف إجراء دراسة استقـصائية حمـددة األهـداف ومفـصلة           اً  وشرعت اهليئة أيض    - ٤٩٢
ا نوع اجلنس ملدى التعرض للخطر يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية مت من خالهل              حسب
أي، املسنات وذوات اإلعاقة واليتيمات     ( امرأة وفتاة معرضات للخطر      ٢٣٣ ٣٣٤  حتديد

 يف املائة من األشخاص الـذين       ٥٦ومثلت هؤالء النساء    ). والنساء املعيالت ألسر معيشية   
حتديدهم يف الدراسة االستقصائية، وكلهن مستحقات لتلقي جمموعات التعويض املعززة            مت

  .مجيع برامج اهليئة وبرامج التعمري واإلصالح يف املقاطعاتوأسبقية احلصول على 
__________ 

 .ال يشمل هذا التقرير سوى معلومات عن مقاطعة احلدود الشمالية الغربية )٦٨(
)٦٩( Earthquake Vulnerability Assessment, Pakistan, 2005–05) لتعرض خلطر الزالزل، باكـستان  تقييم ا

 . خميما٤٦٦ً شخصاً من املقيمني يف ٢٥٢ ٠٧٣مشلت هذه الدراسة . )٢٠٠٥-٢٠٠٥
اخلدمات املتاحة للمرأة والفتاة يف املنـاطق       ترد يف منشور هليئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل بعنوان            )٧٠(

 . وأمساء املنظمات اليت توفر هذه اخلدمات تفاصيل اخلدمات املقدمة يف قطاعات حمددةاملتأثرة بالزلزال
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حباجة النساء إىل االئتمان واملنح من أجل استعادة سبل كـسبهن الـرزق،   اً  واعتراف  -٤٩٣
 ٣٠صرف برنامج إعادة التأهيل لطرق كسب العيش يف أعقاب الزلزال التابع ملصرف خوشهايل              

 روبية منحة   ١٥ ٠٠٠ املكونة من ‘ اجملموعة‘مل  وتش. يف املائة من قروضه للعميالت النساء     
  . روبية٣ ٠٠٠واجب السداد قدره اً  روبية وقرض١٢ ٠٠٠ قدرها
للمعونة القانونية تراعى فيه   اً  وبدأت هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل برناجم         -٤٩٤

اوى القانونية الـيت    االعتبارات اجلنسانية يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية قام بتجهيز الدع         
 يف  ٩١ يف املائة من جمموع الدعاوى املسجلة و       ٢٩ومتثل هذه الدعاوى نسبة     . ترفعها النساء 

وقد مكن هذا الربنامج النساء والرجال من احلـصول         . املائة من الدعاوى اليت مت البت فيها      
اجلديدة اليت  على مستحقاهتم من التعويضات النقدية ألغراض إعادة تشييد املنازل ولألراضي           

بالربط بني املرأة احملتاجة إىل بطاقة اهلويـة        اً  وقام برنامج املعونة القانونية أيض    . يعاد فيها البناء  
  .الوطنية احملوسبة وبني اهليئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل

ومن نتائج تركيز هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل على اجلوانب اجلنـسانية               -٤٩٥
 يف املائة من األشخاص     ٤٧فاملرأة متثل   : أن الكثري من النساء اآلن مالكات أراض يف حد ذاهتن         

. اً شخص ٨ ٣٨٦ روبية لألرض واملسكن البالغ عددهم       ٢٥٠ ٠٠٠الذين تلقوا التعويض البالغ     
وينطبق . أو امرأة   يف الزوج الباقي على قيد احلياة، سواء كان رجالً        ‘ التوكيل الشرعي ‘ويكمن  

. فس املبدأ على السياسة املتعلقة باألسر اليت أصبحت أراضيها بالغة اخلطر وغري صاحلة للسكىن       ن
  .وسيكون لكل فرد من أفراد األسرة حصة يف مجيع قطع األرض املشتراة اجلديدة

ومتثلت مهمة هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل يف إعادة بنـاء اجملتمعـات            -٤٩٦
. االجتماعية بأسرها، األمر الذي يقتضي األخذ بنهج شامل ومتعدد القطاعات         احمللية املادية و  

. )٧١( من اليت أعيد بناؤها لنساء     ١ ٢١٦وفيما يتعلق بإعادة البناء املادي للمجتمعات احمللية،        
وتكفل هذه اللجان عملية تـشاركية      ):  يف املائة من اجملموع    ٢٢(جلان إعادة إعمار القرى     

وعشرون يف املائة من خطط التأهيل األهليـة        .  صعيد اجملتمعات احمللية   وشاملة للجنسني على  
  .لسبل كسب العيش يف مقاطعة احلدود الشمالية الغربية هي تدخالت خاصة باملرأة

واكتسبت كثري من النساء مهارات جديدة أو قمن بتحديث املهـارات املوجـودة               -٤٩٧
وفضلت معظم النساء اكتـساب     . كارثةلديهن يف برامج التدريب اليت أتيحت يف أعقاب ال        

منهن بدأن يف تعلم مهـارات كانـت          قليالًاً  مهارات احلياكة والتطريز، بالرغم من أن عدد      
ويف . مقصورة على الرجال قبل ذلك، من قبيل أشغال الورق، وجتميع الدوائر اإللكترونيـة            

‘ النقدية يف مقابل العمـل    ‘الفترة التالية للكارثة مباشرة، اخنرطت كثري من النساء يف برامج           
  .املمولة من املنظمات غري احلكومية الدولية

__________ 

 . من جلان الرجال إلعادة إعمار القرى٤ ٠٦١توجد  )٧١(
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  السياسة اجلنسانية واألنشطة اليت تركز على مراعاة االعتبارات اجلنسانية    
اعُتِمدت سياسة هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل للمناطق املتضررة مـن              -٤٩٨

ياسة إىل هنج مكمل لتدابري تعميم االعتبـارات        وتستند الس . ٢٠٠٧سبتمرب  /الزلزال يف أيلول  
وقد عمل الفريق االستشاري للشؤون اجلنسانية التـابع هليئـة          . اجلنسانية والتدابري اجلنسانية  

الفهم اجليد للمفهوم اجلنساين وحقوق     ‘ ١‘ اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل على كفالة      
تلبية احتياجات الفتاة ‘ ٢‘ و مجيع قطاعات اهليئةاإلنسان اخلاصة باملرأة والفتاة لدى األفراد يف

وتشمل تلك االحتياجات إدرار الدخل واكتساب املهارات واكتـساب األصـول           . واملرأة
وإدارهتا واملأوى والرعاية الطبية القصرية والطويلة األجل وإعادة اإلدماج يف اجملتمعات احمللية            

  .بشروط جديدة
  :ملساواة بني اجلنسني ما يليوتشمل أنشطة فريق حتقيق ا  -٤٩٩
الصحة، والتعليم، واحلماية   : حتديد الروابط مع ستة من قطاعات اهليئة ذات األولوية         •

 حي، واإلسكان الريفي، وسبل العيش؛االجتماعية، واملياه والصرف الص

وضع خطة شاملة للتدريب ودليل إرشادي بشأن تعميم منظور ملراعاة االعتبـارات             •
 ؛)٧٢(ية إعادة اإلعمار وإعادة التأهيلاجلنسانية يف عمل

  وثائق رمسية للتخطيط؛٣٠٧  نساين لإجراء عمليات استعراض ج •

 انية يف كل من األقاليم املتأثرة؛تعيني وتدريب منسق متفرغ للشؤون اجلنس •

ة إنشاء وتنفيذ شبكة إلعادة اإلعمار وإعادة التأهيل تراعى فيها االعتبارات اجلنساني           •
 م من األقاليم؛وتعمل يف كل إقلي

، ٥  استحداث مفهوم ووضع خطط إلنشاء مركز للنهوض باملرأة لكل من األقاليم ال            •
ماعيـة يف املقاطعـات     باالشتراك مع وزارة شؤون تنمية املرأة وإدارة الرعاية االجت        

 ؛)أنظر أدناه(

سـر  جعل األسواق تعمل مـن أجـل األ  ‘استحداث مفهوم الربنامج الرائد بغرض     •
 ؛‘ تعيلها امرأةاملعيشية اليت

حتديد خطط لنقل املسؤولية عن تعميم املنظور اجلنساين إىل حكومة مقاطعة احلدود             •
 كية احمللية وحتقيق نتائج مستمرة؛الشمالية الغربية، اليت ستؤدي إىل املل

 ساين يف استجابة باكستان للزلزال؛توثيق جتربة تعميم املنظور اجلن •

وقد جعل هذا من املمكن     . نوع اجلنس وحتليلها  كفالة مجع البيانات املصنفة حسب       •
 :التحقق، على سبيل املثال

__________ 

 .٢٠٠٩يونيه /دليل مدريب تعميم املنظور اجلنساين هليئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل، حزيران )٧٢(
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 يف املائة يف التحاق البنات باملـدارس        ٢١من وجود زيادة نسبتها       )أ(  
   يف املائة يف التحاق البنني يف األقاليم املتأثرة؛١٦وزيادة نسبتها 

 اً شخـص ٦٩ ٤٤٠ يف املائة من املرضى البالغ عددهم        ٤٤من أن     )ب(  
  الذين تلقوا خدمات الرعاية الصحية كن من الفتيات والنساء؛

 يف املائة من أفراد األسر املستفيدة من برنـامج اإلسـكان            ١٠أن    )ج(  
 . من هؤالء كن أرامل٢٨ ٥٠٥ كانوا من النساء وأن ٤٣ ٥١٦الريفي البالغ عددهم 

  مراكز تنمية املرأة يف األقاليم املتأثرة بالزلزال    
ار مبادرة هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل، ستفتح وزارة شـؤون            يف إط   - ٥٠٠
املرأة وإدارة الرعاية االجتماعية مخسة مراكز جديدة لتنمية املـرأة علـى مـستوى                تنمية

وستوفر هذه املراكز الرعاية الطبية والنفـسية،    . مقاطعة احلدود الشمالية الغربية     األقاليم يف 
وسيوفر كل مركز اإلقامة ملـدة تـصل إىل         . مهارات التدريب املهين  واملعونة القانونية، و  

ويف حال االحتياج إىل الرعاية ملدة أطـول، سـتحال          . شهرين للنساء الالئي متررن بأزمة    
وفتح . اً، الواقعة يف جممعات إدارة الرعاية االجتماعية املشيدة حديث        ‘دار األمان ‘النساء إىل   

واملراكز األخـرى يف    . ٢٠٠٩مارس  / آذار ٨اد أبوابه يف    مركز النهوض باملرأة يف مظفرأب    
التزمت باكستان بتوفري األموال الالزمة للتكاليف املتكررة         وقد. مراحل خمتلفة من اإلجناز   

  . سنوات٣لكل مركز ملدة 

  ٢٠٠٥أكتوبر /أنشطة اهليئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل عقب زلزال تشرين األول    
زلزال، حتركت اهليئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل بسرعة إلعادة         يف أعقاب ال    -٥٠١

بطاقات اهلوية الوطنية احملوسبة املفقودة للمقيمني يف األقاليم املتضررة اخلمـسة يف مقاطعـة              
ومتكنت كثري من النساء الالئي مل تكن لديهن بطاقات من قبـل،            . احلدود الشمالية الغربية  
حصول على سلع اإلغاثة ومنح التعويض اإلسكاين ومـنح متلـك           ولكنهن احتجن إليها لل   

وقامت مركبات  .  من تقدمي طلبات للحصول على بطاقات وحصلن عليها بسرعة         ،األراضي
  .اًاهليئة املتنقلة خبدمة النساء يف املناطق املتضررة النائية جغرافي

دود الـشمالية    امرأة يف مقاطعة احل    ٢٠ ٠٠٠عالوة على ذلك، تقدم ما يقرب من          -٥٠٢
 امرأة تغيريات على    ٢٠٠ ٠٠٠الغربية بطلبات للحصول على بطاقات بديلة وأدخلت قرابة         

  .بطاقاهتن، ومعظمها تتعلق بتغيري العنوان وتغيريات يف الوضع العائلي

  املرأة ذات اإلعاقة    
أصيب كثري من الرجال والنساء واألطفال بصدمات بدنية نتجت عنها إعاقـات،              -٥٠٣
وقام نظام الرعاية الصحية احلكومي واملنظمات غري احلكومية        .  دائم، من جراء الزلزال    بعضها

الباكستانية والدولية والوكاالت التابعة لألمم املتحدة بتـوفري اخلـدمات الالزمـة لتلبيـة              
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وسيحتاج عدد كبري من النساء املصابات بإصابات دائمة يف النخاع          . احتياجاهتم املتخصصة 
عاية طبية طويلة األجل ومعقدة، يف حني أن البعض ليس هلن أفـراد أسـرة               الشوكي إىل ر  

  .غري أن غالبيتهن تلقني العالج ومتت إعادهتن إىل أسرهن. لرعايتهن
واملعهد الوطين للطب التأهيلي مؤسسة تابعة هليئة اإلصالح والـتعمري يف أعقـاب               -٥٠٤

وجيمع هنج املعهد بني التأهيل     . اقةالزالزل تضطلع باملسؤولية عن رعاية األشخاص ذوي اإلع       
ويتيح التأهيل األهلي ألفراد األسرة تقدمي املساعدة ألفراد األسـرة ذوي           . املؤسسي واألهلي 

  .اإلعاقة، ويزودهم باملهارات لدعم العيش املستقل
وقد أنشأ مشروع التأهيل الطيب التابع هليئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الـزالزل               -٥٠٥

أهيل الطيب لألشخاص الذين يعانون من إصابات يف النخـاع الـشوكي وغريهـا    مراكز للت 
وتلقـى مـا يزيـد      . وأنشئت كذلك مراكز أهلية للتأهيـل     . اإلصابات املسببة للعجز   من
 شخص من ذوي اإلعاقة وأسرهم يف هذه املراكز العالج الطبيعي واملـشورة           ٢٥ ٠٠٠ على

  .طقالطبية والدعم النفسي االجتماعي وعالج الن
وقد جرى تعزيز نظام الصحة العامة يف األقاليم املتضررة لتوفري خـدمات إعـادة                -٥٠٦

فهي اآلن جمهزة لتقدمي الرعاية التشخيصية والعالج الطبيعي        : التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة   
  .واألطراف الصناعية وأجهزة الدعم ملن ُبترت أطرافهم واملصابني بشلل نصفي

فمن بني موظفي   : ت الصحيات املاهرات يف عالج ذوي اإلعاقة      وتشارك املتخصصا   -٥٠٧
 امرأة بني العاملني    ١٥٢وتوجد  .  من النساء  ٤٩اً،   شخص ٢٣٠التأهيل الطيب البالغ عددهم     

، ومن بني موظفي مشروع ذوي اإلعاقة البالغ        ٣٦٤يف إعادة التأهيل اجملتمعي البالغ عددهم       
 ١٠ ٦٨٦ من أصـل     ٤ ١٠٧يات أو النساء    ويبلغ عدد الفت  .  امرأة ١١توجد   ٣٢عددهم  
اً  شخص ٣٠٧ من أصل    ١٢٦كما يبلغ عدد الفتيات أو النساء       . تلقوا التأهيل الطيب  اً  شخص

  مـن  ٤١وعدد الفتيات أو النساء الالئي تلقني الدعم لسبل العيش          . مستفيدين بالدعم الطيب  
  .اً شخص٢١٠ أصل
و األمية وتطوير املهارات وفرص العمل      حماً  ويوفر املعهد الوطين للطب التأهيلي أيض       -٥٠٨

ذوي إعاقـة وأدمـج     اً   شخـص  ٣٢٦وقدم الدعم ألسباب العيش ملا يزيد على        . للمرضى
ومت منح وظائف دائمة . من ذوي اإلعاقة يف التيار العام للتعليم الشامل  طفال٣٥٢ًجمموعه  ما

 من األشـخاص ذوي     ٤٣يف مشاريع هيئة اإلصالح والتعمري يف أعقاب الزالزل لعدد قدره           
  .املتضررة املناطق يف اإلعاقة املقيمني

  برامج صندوق التخفيف من حدة الفقر يف باكستان ألجل األشخاص ذوي اإلعاقة    
من البنك الـدويل      مموالًاً  يطبق صندوق التخفيف من حدة الفقر يف باكستان برناجم          -٥٠٩

قة وأسرهم من خالل تدخالت      شخص ذوي إعا   ٩ ٠٠٠للنهوض بنوعية احلياة ملا يزيد على       
حمددة اهلدف ترمي إىل ضمان قدرة أفضل على احلركة وصحة أفضل وزيادة يف املـشاركة               
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وسريكز الربنامج بـشكل خـاص علـى        . حياة اجملتمع احمللي وإمكانيات العيش الالئقة      يف
  .)٧٣( يف اخلدماتاألشخاص ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية، اليت ما زالت تعاين نقصاً

وبدعم مايل من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، بدأت هيئة اإلصالح والتعمري             -٥١٠
أو احملتملـة   اً  للبحوث يركز على الفرص االقتصادية املتاحة حالي      اً  يف أعقاب الزالزل مشروع   

  . للنساء يف املناطق املتضررة، وكثريات منهن اآلن تضطلعن مبسؤولية إعالة أنفسهن وأسرهن
 وتستعرض فرقة العمل املتعلقة بالعائدين التابعة حلكومة املقاطعة مـشروع إطـار             -٥١١
  .العائدين حلماية

  الصعوبات يف تنفيذ االتفاقيات الدولية والسياسات الوطنية    
تشمل التحديات اليت جتاهبها احلكومة يف تنفيذ االتفاقية ضمان الفهـم الـصحيح               -٥١٢

الوطنية، وتوافقها مع القوانني القائمة، وإدماجها يف السياسة        لاللتزامات الدولية والسياسات    
وميكن أن يشكل ضمان إنفاذ هذه االلتزامات، من خالل نظـام قـوي             . العامة والتخطيط 

  .للمراقبة، بعض الصعوبات كذلك
ومن املشاكل اهلامة األخرى أن املمارسات العرفية، اليت يعوق كثري منها حقـوق               -٥١٣

واملواءمة بـني   .  ما زالت قائمة، حىت عندما تنطوي على انتهاك لقانون البالد          املرأة ورفاهها، 
: املمارسات املتأصلة يف هذه األعراف وبني النظام القانوين أمر بالغ الصعوبة ألسباب عديدة            

ما ال تقيم الشرطة اً   التفاصيل الكاملة للقوانني املنقحة؛ وكثري     يعلم أفراد قوة الشرطة دائماً     فال
ويشجع بعض  ؛  ‘التقاليد‘إىل  ى على األشخاص الذين ينتهكون القانون عند االحتكام         دعاو

اً أن النظام القانوين يتحرك أحيان    اً  ومما يْصدق أيض  . رموز السلطات احمللية املمارسات العرفية    
  .وحىت يف أكثر الظروف مالءمة، تبقى القدرة على القيام بعمل يف أيدي الرجل. ببطء
ا ُيعتقد، على غري حق، أن املمارسات التقليدية، وبعضها يفترض أن املـرأة   ماً  وكثري  -٥١٤

يف تسوية املنازعات بني الرجال يف األسر، يؤيدها الدين وأهنا لذلك           ‘ تستخدم‘ميكن حبق أن    
ومثة جهود مستمرة تبذهلا احلكومة واجملتمع املدين لتغـيري هـذه          . مشروعة وال ميكن تغيريها   

قتها حبقوق اإلنسان للمرأة واستحقاقاهتا األخـرى، ولكـن التغـيري           العقلية من حيث عال   
االجتماعي الذي يتحدى ما يعتقد أنه ممارسات مشروعة، كما يف كثري من البلدان األخرى،              

  .طويلة ومتضافرةاً سوف يستدعي جهود
ن والفقر والتفاوتات االجتماعية الراسخة، اللذان يؤثران على املرأة والرجل، يقيـدا            -٥١٥
ويشري إطار التنمية اخلاص . تنفيذ السياسات الوطنية واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنساناً أيض

رغم التقدم احملرز يف اجملاالت الرئيسية ما زالت نساء باكستان، الالئي           "مبنتصف املدة إىل أنه     
 مـن    يف املائة من سكاهنا، تعانني من االنعدام النسيب للحـد األدىن األساسـي             ٤٨تشكلن  

  ".االحتياجات واخليارات والتمكني والعدالة واملساواة
__________ 

 .AB2395 املشروع، تقرير البنك الدويل رقم معلوماتوثيقة  )٧٣(
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 )٧٤(٢٠٠٨و ٢٠٠٤يف الفتـرة بـني      اً  هامـشي اً  وتناقصت مستويات الفقر تناقص     -٥١٦
غري أن هذه األرقام قد     . واخنفضت معدالت الفقر يف املناطق احلضرية عنها يف املناطق الريفية         

وأسهم التضخم والزيـادات احلـادة يف       . ريتغريت مع حالة الكساد االقتصادي العاملي األخ      
يف انعدام األمن الغذائي والبطالة ورمبا يف        )٧٥(أسعار األغذية والوقود وتباطؤ النمو االقتصادي     

  . هامشياًفقدان كثري من املشاريع البالغة الصغر اليت تدر رحباً
اً  سـعر ٢ ٣٥٠إىل تناول الشخص البالغ أقـل مـن   اً ومعدل انتشار الفقر، استناد    -٥١٧
 يف ٢٨,٣٥ روبية للشخص البالغ يف الشهر، نـسبته         ٧٤٨,٥٦يف اليوم أو ما يعادل      اً  حراري
ويف حالة حساب هذا الرقم على أساس كسبه أقل من دوالرين أمريكيني يف اليوم،              . )٧٦(املائة

  .اًفإن معدل انتشار الفقر يزداد ارتفاع
مرأة الفقرية بالفعـل، وتـشتد حـدة        وميثل األمن الغذائي بدرجة متزايدة مشكلة لل        -٥١٨

الضغوط خاصة على األسر املعيشية اليت تعيلها امرأة واألسر املعيشية اليت هلا عدد كـبري مـن                 
مؤهلون لتلقي الدعم من عـدد مـن شـبكات األمـان            اً  وأشد النساء والرجال فقر   . املعالني

  .برنامج بينظري لدعم الدخلاالجتماعي، من قبيل الشبكات اليت يوفرها بيت املال الباكستاين و
ويوجد يف باكستان تقليد قوي لألعمال اخلريية، اليت يتلقى الفقراء عـن طريقهـا                -٥١٩

  .وهي توجه من خالل األفراد ومن عدة صناديق استئمانية إسالمية. العون والدعم
ن وكثري من القيود املشار إليها يف التقرير السابق، اليت حتد من قـدرة وزارة شـؤو                 -٥٢٠

ومثة حاالت للعجز يف املوارد البشرية      . تنمية املرأة على العمل من أجل املرأة، ما زالت قائمة         
ويلزم تعزيز بعض الصالحيات    . واملالية الالزمة لتنفيذ االتفاقيات الدولية والسياسات الوطنية      

فهـم القـوي   على سبيل املثال، الدراية القانونية واملعرفة بالتنمية االقتـصادية وال        (اجلوهرية  
للتفكري احلايل يف االعتبارات اجلنسانية من أجل التصدي بشكل مالئم للمجموعة الواسعة من 

  ).املسائل اليت يطلب من الوزارة التصدي هلا ولتعقيدها
وتقوم بعض اإلدارات احلكومية جبمع     . )٧٧( صعباً ويظل مجع البيانات املوثوقة والشاملة أمراً       -٥٢١

ويعـوق  .  اجلنس وحتليلها ولكن إدارات أخرى ما زالت ال تفعل ذلك          بيانات مصنفة حسب نوع   
  .هذا النقص يف البيانات بعض اجلهود الرامية إىل إصالح السياسات والتخطيط للمشاريع وتنفيذها

وجيري التصدي من جانب احلكومة لكثري من هذه التحديات املستمرة والناشـئة، كمـا                -٥٢٢
 الصحة والتعليم   -وقد كانت التحسينات سريعة يف بعض االجتاهات        . سبقت اإلشارة يف هذا التقرير    

  .من الوقتاً وسوف تستغرق حتسينات أخرى مزيد.  وجتري احملافظة عليها-على سبيل املثال 
__________ 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ة لباكستان دراسة احلالة االقتصادي )٧٤(
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧دراسة احلالة االقتصادية لباكستان  )٧٥(
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧دراسة احلالة االقتصادية لباكستان  )٧٦(
مسامهة املرأة احلقيقية للغاية يف االقتصاد الوطين ال جيـري          "يشري إطار التنمية اخلاص مبنتصف املدة إىل أن          )٧٧(

 ".بعد حساهبا يف الناتج احمللي اإلمجايل
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  املرفقات

  ألفاملرفق     
  جداول إحصائية    

  ١اجلدول 
لوزارة شؤون تنمية العنف واملسائل املرتبطة بالعنف اليت أفادت هبا مراكز األزمات التابعة       

  ٢٠٠٨-٢٠٠٥املرأة، 
 عدد احلاالت املبلغ عنها املسائل املرتبطة باألزمات/فئة العنف
 ٢١٢ االغتصاب اجلماعي/االغتصاب

 ٥٠ "عن الشرفاً القتل دفاع"
 ١٠٥ )غري االغتصاب(االعتداء اجلنسي 

 ٢ ١٩٥ العنف املرتيل
 ٩٣ االجتار
 ٨٨ القتل

 ٢ ١٠٧ معونة طبيةاإلصابات اليت تستلزم 
 ٢٣٢ العنف البدين فيما يتعلق باحلضانة والطالق

 ٥٢٦ املشاكل املرتبطة بامللكية
 ١٧٣ الزجيات غري املشروعة

 ٢٩٠ قضايا املهور
 ١ ٠٢٧ فسخ الزواج

 ٤٠١ االئتمانات البالغة الصغر/احلاجة إىل الدعم املايل
 ١ ٢٩٣ مشاكل أسرية أخرى

 ٢ ٠٥٥ احلاجة إىل املأوى
 ٢ ٥٢٠ املعونة القانونية

 ٥ ٣٨٢ )مبا فيها املشورة الالحقة(املشورة 
 ٢ ١٥٦ بنود متنوعة
 ٢٠ ٩٠٥ اجملموع

 ).مراكز األزمات(وزارة شؤون تنمية املرأة : املصدر

 ٢اجلدول 
 ٢٠٠٨ املقاطعات واملقاعد املنفصلة اليت تشغلها املرأة عقب انتخاب عام يفاملقاعد االنتخابية 

  معية اإلقليميةاجل
جمموع 
  املقاعد

املقاعد احملجوزة 
  للمرأة

املقاعد احملجوزة 
  املشغولة

املقاعد العامة اليت 
  تشغلها املرأة

 جمموع املقاعد اليت تشغلها املرأة
  )نسبة مئوية من اجملموع(

 )يف املائة ٢٠,٥(  ٧٦  ٩  *٦٧  ٦٦  ٣٧١  البنجاب 
 )يف املائة ١٧,٨(  ٣٠  ١  ٢٩  ٢٩  ١٦٨  السند 

 )يف املائة ١٨,٥(  ١٢  ١  ١١  ١١  ٦٥  لوخستانبا
 )يف املائة ١٧,٧(  ٢٢  صفر  ٢٢  ٢٢  ١٢٤  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية

 . املواقع الشبكية للجمعية الوطنية ومجعيات املقاطعات:املصادر
 .لألقليات وتشغله امرأةاً حمجوزاً واحداً يشمل مقعد  *
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  ٣اجلدول 
دنية، العدد والنسبة املئوية لوزارات وُشـَعب وإدارات        النساء العامالت يف اخلدمات امل    

  ٢٠٠٨ و٢٠٠٣خمتارة، يف 
 النسبة املئوية للتغيري ٢٠٠٨ ٢٠٠٣ 

  الشعب أو الوزارات أو اإلدارات

عدد النساء 
جبدول امالت ـالع

  األجر األساسي
١٦-١  
النسبية املئوية من (

  )جمموع العاملني

عدد النساء 
جبدول العامالت 
  ساسياألجر األ

٢٢- ١٧  
النسبية املئوية من (

  )جمموع العاملني

امالت ـعدد النساء الع
  جبدول األجر األساسي

١٦-١  
النسبية املئوية من (

  ) جمموع العاملني

امالت ـعدد النساء الع
  جبدول األجر األساسي

٢٢- ١٧  
النسبية املئوية من (

  )جمموع العاملني

جدول األجر 
  األساسي

١٦-١  

جدول األجر 
  األساسي

٢٢- ١٧  
  ١٠٠  ٧٨,٢٦  )٦,٧٢ (٨  )٣,٥١ (٤١  )٣,٢ (٤  )٢,٤٩ (٢٣  شعبة جملس الوزراء 

  ١ ٤٠٠  ٢٠٧,٦٩  )٨,٢٠ (١٥  )٤,٠٢ (٤٠  )٠,٦٤ (١  )٢,٠٤ (١٣  شعبة التجارة 
  ١١,٧٦-   ٢٠,٤٨  )٤,٧٠ (١٥  )١,٦٧ (٥٠٠  )٥,١٢ (١٧  )١,٥٦ (٤١٥  شعبة االتصاالت

  ٤٥,٤٥-   ١١١,١١  )٩,٢٣ (٦  )٦,٠٩ (١٩  )١٦,٦٧ (١١  )٣,٥٠ (٩  الشؤون االقتصادية
  ٢٧,٢٧  ٢١٦,٢٢  )٥,٣٦ (١٤  )٦,٧٧ (١١٧  )٥,٩٥ (١١  )٤,٤٦ (٣٧  شعبة اإلنشاءات 

  ٩٥٩,٥٧  ٤٧,٣١  )٣٢,٠٨ (٤ ٩٨٠  )٣٠,٤٢ (٣ ٩١٧  )٤٣,٦٤ (٤٧٠  )٤٠,٢٥ (٢ ٦٥٩  شعبة التعليم
  -  -  )٥٢,٦٥ (١ ٠١٥  )٤٦,٠٧( ٤ ٨٤٢  -  -  مديرية التعليم االحتادية

  -  -  )٦,٠٦ (٦  )٣,٥٤ (١٨  -  -  عامة االحتاديةجلنة اخلدمة ال
  ١٧٠  ٢٠٤,٤٨  )٥,٢٦ (١٠٨  )٤,٠٣ (٦٧٩  )٥,٢٠ (٤٠  )٢,٩٣ (٢٢٣  الشعبة املالية

  ٨٥,٧١  ٧٢,٢٢  )٤,٤٥ (١٣  )٢,٩٣ (٦٢  )٢,٨١ (٧  )٢,٣٥ (٣٦  شعبة الغذاء والزراعة والثروة احليوانية 
  ٢١٠,٤٧  ٢١٨,٩٩  )٤٠,٧٠ (٥٩٣  )٢٦,٤٨ (٢ ٣٥١  )٢٤,٣٩ (١٩١  )١٧,٧٩ (٧٣٧  شعبة الصحة

  ٤,٧٦  ٢٧٠,٨٣  )١٦,٤٢ (٢٢  )٦,٨٥ (٨٩  )١٣,٩١ (٢١  )٢,١٢ (٢٤  شعبة املعلومات والبث اإلذاعي
  ١١٤,٢٩  ٧٨,١٨  )١,٦٧ (١٥  )٠,٤٢ (٦٨٦  )٢,٢٢ (٧  )٣,٨٩ (٣٨٥  شعبة الداخلية 

  صفر  ١٠٠  )٧,٦٩ (١١  )٤,٣٢ (٣٨  )٥,٢٩ (١١  )٢,٠٠ (١٩  شعبة العمل والقوى العاملة
  ٦٠-   ٩,١٧-   )١٠,٣٥ (٢  )٣,٣٩ (٢  )٣,٧٣ (٥  )٢,١٧ (٢٤  نة القانون والعدالةجل

  ١٠٠  ١٥٠  )٤,٠٠ (٢  )٣,٦٦ (١٠  )٢,٨٦ (١  )٢,٥٢ (٤  احلكم احمللي والتنمية الريفية
  ٧١,٤٣  ٩٥  )٦,٨٢ (١٢  )٥,٦٩ (٣٩  )٤,٤٠ (٧  )٣,٩١ (٢٠  شعبة التخطيط والتنمية
  ١٤٠,٤٨  ٢٤٨,٢٨  )٤٩,٧٥ (١٠١  )٢٤,٩٦ (٣٠٣  )٢٦,٢٥ (٤٢  )٩,٦٨ (٨٧  شعبة الرفاه السكاين

  -  -  )٤٠,٢٢ (٢١٦  )٢٤,١٦ (٧٦  -  -  شعبة الرعاية االجتماعية والتعليم اخلاص
  ٧٥  ٢٥٩,٢٦  )٦,٢١ (٢٨  )٤,٢٨ (٩٧  )٣,٩٦ (١٦  )١,٦٥ (٢٧  شعبة اإلحصاءات

  -  -  )٢٠,٠٠ (٤  )١٣,٠١ (١٦  -  -  شعبة النهوض باملرأة
االجتماعية شعبة النهوض باملرأة والرعاية     

  التعليم اخلاص
٢٣,٣٧ (٦١  )١٨,١٢ (١٨١(  -  -  -    

 .٢٠٠٣ يوليه/متوز ١ املدنية، االحتادية احلكومة ملوظفي عشر الثالث التعداد  -١  :املصدر
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ االحتادية، احلكومة يف للعاملني السنوية اإلحصائية النشرة  -٢

 التعليم االحتادية، واللجنة االحتادية للخدمة العامـة،        بيانات املكتب االحتادي لإلحصاء، ومديرية      :مالحظة
مت فصل شعبة النـهوض     . ٢٠٠٣ومنظمة التعداد السكاين غري متاحة يف النشرة اإلحصائية لعام          

 .باملرأة عن شعبة الرفاه االجتماعي والتعليم اخلاص
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  ٤اجلدول 
نـوع اجلـنس،    حسب  ) ٩-٥السن  (اجتاهات صايف معدل االلتحاق باملرحلة االبتدائية       

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و١٩٩٨/١٩٩٩واملقاطعة للفترتني  اجلنسني تكافؤ ومؤشر

  ١٩٩٨/١٩٩٩  
استقصاء املستوى االجتماعي ومستوى 

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ املعيشة

  إناث  ذكور  اجملموع  املنطقة
مؤشر تكافؤ 

  إناث  ذكور  اجملموع  اجلنسني
مؤشر تكافؤ 

  اجلنسني
  ٠,٨٨١  ٥٢  ٥٩  ٥٥  ٠,٧٨٧  ٣٧  ٤٧  ٤٢  باكستان
  ٠,٩٥٢  ٥٩  ٦٢  ٦١  ٠,٨٥١  ٤٠  ٤٧  ٤٤  البنجاب
  ٠,٨٣٦  ٤٦  ٥٥  ٥١  ٠,٧٤٥  ٣٥  ٤٧  ٤١  السند

مقاطعة احلدود الشمالية 
  الغربية

٠,٧٤٥  ٤١  ٥٥  ٤٩  ٠,٦٣٨  ٣٠  ٤٧  ٣٩  

  ٠,٧٤٤  ٣٥  ٤٧  ٤١  ٠,٦٣٦  ٢٨  ٤٤  ٣٦  بالوخستان
 ،٢٠٠٧/٢٠٠٨، واستقصاء املستوى االجتمـاعي ومـستوى املعيـشة         ١٩٩٨/١٩٩٩ PISH  :املصادر

 .املكتب الوطين لإلحصاء

 ٥اجلدول 
 )كنسبة مئوية من إمجايل املقيدين(طالبات اجلامعة 

 التخصص
اإلناث احلاصالت على الليسانس    
 كنسبة مئوية من جمموع املقيدين

اإلناث احلاصالت على املاجستري    
 كنسبة مئوية من جمموع املقيدين

  يف املائة ٧١  يف املائة ٧١  علم األحياء 
  يف املائة ٥٤  يف املائة ٥٤   الكيمياء

  يف املائة ٣٥  يف املائة ٦٠  جراحة األسنان 
  يف املائة ٣٤  يف املائة ٥٦  علوم الطب والصحة 

  يف املائة ٣٩  يف املائة ٤٥  الصيدلة 
  يف املائة ٦٠  يف املائة ٦٣  جمموع العلوم االجتماعية 

 ٦اجلدول 
 /ن العامة واخلاصة، من كانون الثـاين      عدد الطلبة امللتحقني بكليات الطب وطب األسنا      

 ٢٠٠٨ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٥ يناير
 القطاع اخلاص القطاع العام الدورة
 طب أسنان طب طب أسنان طب السنة

 اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع إناث ذكور 
٤٤٥  ٢٣٤  ٢١١ ٣٩٨ ١  ٧٠٠  ٦٩٨  ٢٩٨  ١٣٢  ١٦٦ ٦٨١ ٣ ٨٠٦ ١ ٨٧٥ ١  ٢٠٠٥  
٤٤٧  ٢٤٤  ٢٠٣ ٥٦٣ ١  ٨٥٢  ٧١١  ٣٠١  ١٤٨  ١٥٣ ٧٣٢ ٣ ٧٧٧ ١ ٩٥٥ ١  ٢٠٠٦  
٤٤٨  ٢٥١  ١٩٧ ٧٦٠ ١  ٩١٦  ٨٤٤  ٣٢٨  ١٥٥  ١٧٣ ٨٥٧ ٣ ٨٢٣ ١ ٠٣٤ ٢  ٢٠٠٧  
٦٥١  ٣٥٢  ٢٩٩ ٩٥٨ ١ ٠٠٣ ١  ٩٥٥  ٣٣٢  ١٥٣  ١٧٩ ٨٩٥ ٣ ٧٩٥ ١ ١٠٠ ٢  ٢٠٠٨  
٧٥٠  ٤٣٥  ٣١٥ ٠١١ ٢ ٠٣٧ ١  ٩٧٤  ٣٣٥  ١٦٦  ١٦٩ ٢٠٠ ٤ ٩٧٧ ١ ٢٢٣ ٢  ٢٠٠٩  

 . اجمللس الباكستاين للطب وطب األسنان:املصدر  *
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  ٧اجلدول 
  التعليم األساسي االبتدائي واملتوسط: املؤشرات الرئيسية

  
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٥/٠٦ومستوى املعيشة 
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٦/٠٧ومستوى املعيشة 
استقصاء املستوى االجتماعي 

   ٢٠٠٧/٠٨ى املعيشة ومستو
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  

  )٩-٥ واألعمار ٥-١ الصفوف(التعليم االبتدائي  - معدالت القيد اإلمجايل
  ٩١  ٨٣  ٩٧  ٩١  ٨١  ٩٩  ٨٧  ٨٠  ٩٤  بوجه عام
  ٩٧  ٩٢  ١٠٢  ١٠٠  ٩٥  ١٠٦  ٩٤  ٨٩  ٩٨  البنجاب
  ٨٠  ٧٢  ٨٧  ٧٩  ٦٨  ٨٨  ٨٠  ٧١  ٨٨  السند

  ٨٣  ٧١  ٩٤  ٨٢  ٦٧  ٩٦  ٨٣  ٧٠  ٩٣  قاطعة احلدود الشمالية الغربيةم
  ٧٥  ٥٩  ٨٨  ٧٢  ٥٢  ٨٩  ٦٥  ٥٠  ٧٩  بالوخستان

  )٩-٥ واألعمار ٥-١ الصفوف (صايف معدالت القيد االبتدائي
  ٥٥  ٥٢  ٥٩  ٥٦  ٥١  ٦٠  ٥٣  ٤٨  ٥٦  بوجه عام
  ٦١  ٥٩  ٦٢  ٦٢  ٥٩  ٦٤  ٥٧  ٥٣  ٦٠  البنجاب
  ٥١  ٤٦  ٥٥  ٥٠  ٤٣  ٥٦  ٥٠  ٤٧  ٥٤  السند

  ٤٩  ٤١  ٥٥  ٤٩  ٤١  ٥٦  ٤٩  ٤٢  ٥٤  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٤١  ٣٥  ٤٧  ٤١  ٣٢  ٤٩  ٣٤  ٢٧  ٣٩  بالوخستان

  )نسبة إمجايل املقيدين( االبتدائي - القيد باملدارس احلكومية
  ٦٥  ٦٤  ٦٥  ٦٩  ٦٨  ٦٩  ٦٥  ٦٥  ٦٥  بوجه عام
  ٥٨  ٥٨  ٥٧  ٧٦  ٧٦  ٧٥  ٦١  ٦٢  ٦٠  البنجاب
  ٧٣  ٧٣  ٧٤  ٩٥  ٩٥  ٩٥  ٦٧  ٦٢  ٧١  السند

  ٧٥  ٨٠  ٧٢  ٧٩  ٨٠  ٧٨  ٧٠  ٧٦  ٦٦  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٩٠  ٩٣  ٨٩  ٩٤  ٩٥  ٩٣  ٨٩  ٨٩  ٨٩  بالوخستان

  )يف املائة(معدالت التسرب 
  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٣        ٠,٣  ٠,٢  ٠,٤  ١الصف 
  ٠,٩  ١,٢  ٠,٥        ١,٠  ٠,٩  ١,١  ٢الصف 
  ٢,٧  ٣,٥  ١,٥        ٣,٦  ٣,٣  ٣,٧  ٣الصف 
  ٥,٤  ٦,٤  ٣,٩        ٦,٤  ٦,٩  ٦,٢  ٤الصف 
  ٨,٨  ١٠,٦  ٦,١        ١٠,٣  ١١,٠  ١٠,٠  ٥الصف 
  ٢٢,١  ٢٦,٣  ١٦,٠        ٢٤,٥  ٢٩,٠  ٢١,٥  ٦الصف 

  ) سنوات من العمر فما فوقها١٠(دالت اإلملام بالقراءة والكتابة مع
  ٥٦  ٤٤  ٦٩  ٥٥  ٤٢  ٦٧  ٥٤  ٤٢  ٦٥  بوجه عام
  ٥٩  ٤٨  ٧٠  ٥٨  ٤٨  ٦٧  ٥٦  ٤٧  ٦٦  البنجاب
  ٥٦  ٤٢  ٦٩  ٥٥  ٤٢  ٦٧  ٥٥  ٤٢  ٦٧  السند

  ٤٩  ٣٣  ٦٨  ٤٧  ٢٨  ٦٧  ٤٦  ٣٠  ٦٤  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٤٦  ٢٣  ٦٦  ٤٢  ٢٢  ٥٨  ٣٨  ٢٠  ٥٤  بالوخستان
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استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٥/٠٦ومستوى املعيشة 
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٦/٠٧ومستوى املعيشة 
استقصاء املستوى االجتماعي 

   ٢٠٠٧/٠٨ى املعيشة ومستو
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  

  ) ١٢-١٠، األعمار ٨-٦الصفوف  ( اإلعدادي- معدالت القيد اإلمجايل
  ٥٣  ٤٨  ٥٩  ٥١  ٤٤  ٥٧  ٤٩  ٤٢  ٥٥  بوجه عام
  ٥٩  ٥٧  ٦١  ٥٥  ٥١  ٥٩  ٥٣  ٤٨  ٥٥  البنجاب
  ٤٦  ٣٧  ٥٤  ٤٣  ٣٦  ٤٩  ٤٤  ٣٧  ٥١  السند

  ٥٢  ٣٧  ٦٦  ٥٣  ٣٥  ٦٨  ٥٢  ٤٠  ٦٤  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٣٥  ٢٣  ٤٤  ٣٤  ٢٠  ٤٤  ٢٧  ١٨  ٣٤  بالوخستان

  ) ١٢-١٠، األعمار ٨-٦الصفوف  (اإلعدادي - صايف معدل االلتحاق
  ١٨  ١٧  ١٨  ١٨  ١٦  ٢٠  ١٨  ١٦  ١٩  بوجه عام
  ١٩  ٢٠  ١٨  ٢٠  ١٩  ٢١  ٢٠  ١٩  ٢١  البنجاب

  ١٨  ١٦  ٢١  ١٧  ١٤  ١٩  ١٧  ١٦  ١٨  سندال
  ١٤  ١١  ١٨  ١٦  ١١  ٢٠  ١٤  ١٢  ١٥  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية

  ١٢  ١٠  ١٤  ٩  ٧  ١١  ٧  ٦  ٨  بالوخستان
  .، املكتب االحتادي لإلحصاء٢٠٠٧/٢٠٠٨استقصاء قياس مستوى املعيشة يف باكستان،  :املصدر* 

  ٨اجلدول 
  سيشهادة التعليم األسا: املؤشرات الرئيسية

  
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٤/٠٥ة ومستوى املعيش
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٥/٠٦ة ومستوى املعيش
استقصاء املستوى االجتماعي 

 ٢٠٠٧/٠٨ة ومستوى املعيش
  اجملموع  إناث  ذكور اجملموع  إناث  ذكور اجملموع  إناث  ذكور  

  )١٤-١٣، األعمار ١٠-٩فان الص(  شهادة التعليم األساسي- معدل القيد اإلمجايل
  ٥٠  ٤١  ٥٩  ٤٨  ٣٥  ٥٧  ٤٤  ٣٥  ٥٤  بوجه عام
  ٥٤  ٤٧  ٦١  ٥١  ٤٤  ٥٧  ٤٧  ٤٠  ٥٥  البنجاب
  ٤٤  ٣٨  ٥١  ٤٥  ٣٦  ٥٣  ٤٤  ٣٥  ٥٥  السند

مقاطعة احلـدود   
  الشمالية الغربية

٤٩  ٣٠  ٦٦  ٤٥  ٢٤  ٦٤  ٣٨  ٢٢  ٥٣  

  ٣٤  ١٨  ٤٩  ٣٣  ٢١  ٤٢  ٣٣  ١٨  ٤٥  بالوخستان
  )١٤-١٣، األعمار ١٠-٩الصفان ( تعليم األساسيشهادة ال -صايف معدل القيد 

  ١١  ١٠  ١١  ١٠  ٩  ١٠  ١٠  ٩  ١٠  بوجه عام
  ١٣  ١٢  ١٣  ١١  ١١  ١١  ١٠  ١١  ٩  البنجاب
  ١١  ١٠  ١١  ١٠  ٩  ١١  ١١  ١٠  ١١  السند

مقاطعة احلـدود   
  ٦  ٦  ٦  ٦  ٤  ٨  ٧  ٤  ١٠  الشمالية الغربية

  ٥  ٤  ٦  ٥  ٥  ٤  ٥  ٥  ٥  بالوخستان
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  لقراءة والكتابةاإلملام با: املؤشرات الرئيسية
  سنوات فما فوقها١٠النسبة املئوية للسكان من األعمار  

  
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٥/٠٦ة ومستوى املعيش
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٦/٠٧ة ومستوى املعيش
استقصاء املستوى االجتماعي 

  ٢٠٠٧/٠٨ة ومستوى املعيش
  كالمها  اإلناث  الذكور  كالمها  اإلناث  الذكور  مهاكال  اإلناث  الذكور  املنطقة واملقاطعة
  ٧١  ٦٣  ٨٠  ٧٢  ٦٥  ٧٩  ٧١  ٦٤  ٧٩  املناطق احلضرية

  ٧٢  ٦٦  ٧٨  ٧٣  ٦٨  ٧٩  ٧٣  ٦٧  ٨٠  البنجاب
  ٧٣  ٦٤  ٨١  ٧٣  ٦٥  ٨٠  ٧٢  ٦٥  ٨٠  السند

مقاطعة احلـدود   
  الشمالية الغربية

٦٤  ٥١  ٧٩  ٦١  ٤٦  ٧٥  ٥٩  ٤٥  ٧٣  

  ٦٤  ٤١  ٨٤  ٦١  ٤٢  ٧٦  ٥٩  ٤٠  ٧٧  بالوخستان
  ٤٩  ٣٤  ٦٤  ٤٥  ٣٠  ٦٠  ٤٤  ٣١  ٥٧  املناطق الريفية

  ٥٣  ٤٠  ٦٦  ٥٠  ٣٨  ٦١  ٤٧  ٣٧  ٥٨  البنجاب
  ٤٠  ٢٠  ٥٧  ٣٦  ١٦  ٥٢  ٣٧  ١٧  ٥٤  السند

مقاطعة احلـدود   
  الشمالية الغربية

٤٦  ٢٩  ٦٥  ٤٤  ٢٤  ٦٥  ٤٤  ٢٧  ٦٢  

  ٣٩  ١٦  ٥٨  ٣٥  ١٥  ٥٢  ٣١  ١٣  ٤٦  بالوخستان
  ٥٦  ٤٤  ٦٩  ٥٥  ٤٢  ٦٧  ٥٤  ٤٢  ٦٥  بوجه عام

  ٥٩  ٤٨  ٧٠  ٥٨  ٤٨  ٦٧  ٥٦  ٤٧  ٦٦  ابالبنج
  ٥٦  ٤٢  ٦٩  ٥٥  ٤٢  ٦٧  ٥٥  ٤٢  ٦٧  السند

مقاطعة احلـدود   
  الشمالية الغربية

٤٩  ٣٣  ٦٨  ٤٧  ٢٨  ٦٧  ٤٦  ٣٠  ٦٤  

  ٤٦  ٢٣  ٦٦  ٤٢  ٢٢  ٥٨  ٣٨  ٢٠  ٥٤  بالوخستان
   .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨استقصاء قياس مستوى املعيشة يف باكستان،   :املصدر

 ٩ اجلدول
 )املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية( معدل االلتحاق باملؤسسات التعليمية

 املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية 
 إناث اجملموع إناث اجملموع إناث اجملموع السنوات/املستوى
٧٥٦  ١ ٨٨٠  ١ ٨٦٣  ٤ ٥٥٠  ٧ ٢١٩  ١٧ ٢٥٨  *٢٠٠٤/٠٥  
٨٨٢  ٢ ١٣٣  ٢ ١٦٩  ٥ ٢٦٢  ٧ ٢٨٨  ١٦ ٨٣٤  ٢٠٠٥/٠٦  
٩٤٩  ٢ ٣١٥  ٢ ٢٤١  ٥ ٣٦٨  ٧ ٤١٦  ١٧ ٠٤٢  ٢٠٠٦/٠٧  
 ١ ٠٠٣  ٢ ٤٣٦  ٢ ٢٥٩  ٥ ٣٦٦  ٧ ٥٣٩  ١٧ ٢٣٣  )م (٢٠٠٧/٠٨
 ١ ٠٤٣  ٢ ٥٣٧  ٢ ٢٨٩  ٥ ٤٠٠  ٧ ٦٢٣  ١٧ ٣٦٦  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 .تقديري -ت  مؤقت -م 
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان، : املصدر
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 ١٠اجلدول 
 )الكليات فما فوقها(اللتحاق باملؤسسات التعليمية معدل ا

 
 كليات اآلداب والعلوم

 )العدد باآلالف(
 الكليات املهنية

 )العدد(
 اجلامعات

 )العدد(
 اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع اإلناث اجملموع السنوات/املستوى
١٩٥ ٥٥٥  ٤٧١ ٩٦٤  ١٣٠ ٨٩٦  ٢٦١ ٩٥٥  ٣٢١  ٦٦٢  *٢٠٠٤/٠٥ 
٢١٢ ٩٩٧  ٥٢١ ٤٧٣  ١٩٨ ٢٠٨  ٣٢٥ ٩٩٣  ٤٢٨  ٨٥٤  ٢٠٠٥/٠٦ 
٢٩٤ ٩٩٧  ٦٤٠ ٠٦١  ٢١٢ ٠٨٥  ٣٤٨ ٨١٤  ٤٥٦  ٩٠٢  ٢٠٠٦/٠٧ 
 ٣٤٢ ١٢٥  ٧٤١ ٠٩٢  ٢١٤ ٢٠٦  ٣٥٢ ٣٠٢  ٤٨٠  ٩٦٢  )م (٢٠٠٧/٠٨
 ٣٤٢ ١٢٥  ٧٤١ ٠٩٢  ٢١٩ ٥٣٩  ٣٦١ ٠٧٢  ٤٩٧  ٩٩٨  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 .تقديري -ت  مؤقت -م 
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان، : املصدر

 ١١اجلدول 
 )املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية(عدد املؤسسات التعليمية 

 )األرقام باآلالف(

 املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية 
 إناث اجملموع إناث اجملموع إناث اجملموع السنوات/املستوى
٥,٣  ١٦,٦  ١٤,٨  ٣٠,٤  ٥٨,٧  ١٥٧,٢  ٢٠٠٤/٠٥  
٨,١  ٢٢,٩  ١٩,٣  ٣٩,٤  ٥٩,٨  ١٥٧,٥  ٢٠٠٥/٠٦  
٩,٠  ٢٣,٦  ١٧,٥  ٤٠,١  ٦٠,٩  ١٥٨,٤  ٢٠٠٦/٠٧  
  ٩,٣  ٢٣,٩  ١٨,٠  ٤٠,٨  ٦٤,٤  ١٥٧,٩  )م (٢٠٠٧/٠٨
  ٩,٧  ٢٤,٣  ١٧,٦  ٤١,٣  ٦٦,٠  ١٥٨,٠  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 . غري متاح- تقديري -ت  مؤقت -م 
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان،   :املصدر

 ١٢اجلدول 
 )الكليات فما فوقها( املؤسسات التعليمية عدد

 )األعداد(

 اجلامعات الكليات املهنية كليات اآلداب والعلوم 
  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  السنوات/املستوى
١٠٨  ٣٣١  ٦٧٧  ٦٨٤  ١ ٦٠٤  ٢٠٠٤/٠٥  -  
١١١  ٦٦٤  ١ ١٣٥  ١ ٤٨٤  ٢ ٩٩٦  ٢٠٠٥/٠٦  -  
١٢٠  ٦٣١  ١ ١٦٦  ١ ٤٢٠  ٣ ٠٩٥  ٢٠٠٦/٠٧  -  
  -  ١٢٤  ٦٤٩  ١ ١٩٨  ١ ٤٨٩  ٣ ٢١٨  )م (٢٠٠٧/٠٨
  -  ١٢٤  ٦٤٤  ١ ٢١٩  ١ ٤٩١  ٣ ٢٩٢  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 . غري متاح- تقديري -ت  مؤقت -م 
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان، : املصدر
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 ١٣اجلدول 
  )إلعدادية والثانويةاملدارس االبتدائية وا(ؤسسات التعليمية يف باكستان عدد املعلمني يف امل

 )األعداد باآلالف(

 املرحلة الثانوية املرحلة اإلعدادية املرحلة االبتدائية 
 إناث اجملموع إناث اجملموع إناث اجملموع السنوات/املستوى
١٣٨,٦  ٢٨٢,١  ١٥١,٥  ٢٤٦,٧  ٢٠٦,٥  ٤٥٠,١  ٢٠٠٤/٠٥ 
١٩٧,٤  ٣٦٢,٢  ٢٠١,٦  ٣١٠,٨  ٢٠١,٠  ٤٤٤,٠  ٢٠٠٥/٠٦ 
٢٠٠,٥  ٣٦٦,٦  ٢٠٣,٣  ٣١٣,٥  ٢٠٣,١  ٤٤٥,٨  ٢٠٠٦/٠٧ 
 ٢٠٧,٠  ٣٧٤,٢  ٢٠٨,٢  ٣٢٠,٦  ٢٠٥,١  ٤٣٨,٨  )م (٢٠٠٧/٠٨
 ٢١٠,٢  ٣٧٨,٣  ٢١٠,٤  ٣٢٣,٩  ٢٠٦,٤  ٤٣٧,١  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 . غري متاح- تقديري -ت  مؤقت -م 
  .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان،   :املصدر

 ١٤اجلدول 
  )الكليات وما فوقها( يف باكستان ؤسسات التعليميةعدد املعلمني يف امل

 )األعداد(

  اجلامعات  الكليات املهنية  كليات اآلداب والعلوم  
  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  اإلناث  اجملموع  السنوات/املستوى
٣٧ ٤٦٩  ٥ ١٩٢  ١٢ ٣٩٩  ٢٤ ٣٦٦  ٥٧ ٦٦١  ٢٠٠٤/٠٥  -  
٣٧ ٥٠٩  ١٠ ٤٨٥  ٢٠ ٥٦٨  ٣٣ ٩٥٩  ٦٩ ٤٢٥  ٢٠٠٥/٠٦  -  
٤٤ ٥٣٧  ١٠ ٥٨٧  ٢٠ ٧٦٨  ٣٤ ٩٩٦  ٧١ ٢٤٦  ٢٠٠٦/٠٧  -  
  -  ٤٦ ٨٩٣  ١٠ ٦٩٣  ٢٠ ٩٧٦  ٣٧ ١٥٩  ٧٤ ٢٢٢  )م (٢٠٠٧/٠٨
  -  ٤٦ ٨٩٣  ١٠ ٧٦٢  ٢١ ١١٢  ٣٨ ٢٢٦  ٧٥ ٨٢١  )ت (٢٠٠٨/٠٩

 . غري متاح- تقديري -ت  مؤقت -م 
 .٢٠٠٨/٢٠٠٩دراسة احلالة االقتصادية لباكستان،   :املصدر

 ١٥اجلدول 
 تان واملقاطعات باكس- املدنيةالقوة العاملة 

 )باملليون(

  القوة العاملة
٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  

  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع املنطقة/املقاطعة
 ١٠,٩٦  ٤٠,٨٢  ٥١,٧٨  ٨,١٠  ٣٧,١٣  ٤٥,٢٣ باكستان

  ٩,٣٣  ٢٦,٨٥  ٣٦,١٨  ٦,٤١  ٢٤,٣٠  ٣٠,٧١ املناطق الريفية
  ١,٦٣  ٣,٩٧  ٥,٦٠  ١,٦٩  ١٢,٨٣  ١٤,٥٢ املناطق احلضرية

  ٧,٤٨  ٢٣,١٩  ٣٠,٦٧  ٦,٤١  ٢١,٤٤  ٢٧,٨٥ البنجاب
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  القوة العاملة
٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  

  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع املنطقة/املقاطعة
  ٦,٣٥  ١٥,٥٦  ٢١,٩١  ٥,٢٢  ١٤,٥٤  ١٩,٧٦ املناطق الريفية

  ١,١٣  ٧,٦٣  ٨,٧٦  ١,١٩  ٦,٩٠  ٨,٠٩ املناطق احلضرية
  ١,٩٦  ١٠,٦٩  ١٢,٦٥  ٠,٨٠  ٩,٦٠  ١٠,٤٠ السند

  ١,٥٩  ٥,٦٨  ٧,٢٧  ٠,٤٢  ٤,٧٩  ٥,٢١ املناطق الريفية
  ٠,٣٧  ٥,٠١  ٥,٣٨  ٠,٣٨  ٤,٨١  ٥,١٩ املناطق احلضرية

  ١,٢٨  ٤,٩٩  ٦,٢٧  ٠,٧٢  ٤,٣٥  ٥,٠٧ مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ١,٩  ٤,٠٨  ٥,٢٧  ٠,٦٣  ٣,٦١  ٤,٢٤ املناطق الريفية

  ٠,٠٩  ٠,٩  ١,٠٠  ٠,٠٩  ٠,٧٤  ٠,٨٣ املناطق احلضرية
  ٠,٢٤  ١,٩٥  ٢,١٩  ٠,١٧  ١,٧٤  ١,٩١ ستانخبالو

  ٠,٢٠  ١,٥٣  ١,٧٣  ٠,١٤  ١,٣٦  ١,٥٠ املناطق الريفية
  ٠,٠٤  ٠,٤٢  ٠,٤٦  ٠,٠٣  ٠,٣٨  ٠,٤١ املناطق احلضرية

 .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ و٢٠٠٣/٢٠٠٤، ةاستقصاء القوة العامل :املصدر

 ١٦اجلدول 
  باكستان واملقاطعات- العاملون

 )باملليون(

  العاملون
٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  

  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  املنطقة/املقاطعة
  ١٠,٠٣  ٣٩,٠٦  ٤٩,٠٩  ٧,٠٦  ٣٤,٦٩  ٤١,٧٥ باكستان

  ٨,٦٩  ٢٥,٧٩  ٣٤,٤٨  ٥,٧١  ٢٢,٩٣  ٢٨,٦٤ املناطق الريفية
  ١,٣٤  ١٣,٢٧  ١٤,٦١  ١,٣٥  ١١,٧٦  ١٣,١١ املناطق احلضرية

  ٦,٩٠  ٢٢,٠٧  ٢٨,٩٧  ٥,٧٩  ٢٠,٠١  ٢٥,٨٠ البنجاب
  ٥,٩٦  ١٤,٨٧  ٢٠,٨٣  ٤,٨١  ١٣,٧٤  ١٨,٥٥ املناطق الريفية

  ٠,٩٤  ٧,٢٠  ٨,١٤  ٠,٩٨  ٦,٢٧  ٧,٢٥ اطق احلضريةاملن
  ١,٨٣  ١٠,٤٣  ١٢,٢٦  ٠,٦٥  ٩,١٤  ٩,٧٩ السند

  ١,٥٢  ٥,٦٠  ٧,١٢  ٠,٣٥  ٤,٦٤  ٤,٩٩ املناطق الريفية
  ٠,٣١  ٤,٨٣  ٥,١٤  ٠,٣٠  ٤,٥٠  ٤,٨٠ املناطق احلضرية

  ١,٠٨  ٤,٦٥  ٥,٧٣  ٠,٥٠  ٣,٩١  ٤,٤١ مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ١,٠٢  ٣,٨١  ٤,٨٣  ٠,٤٥  ٣,٢٦  ٣,٧١ املناطق الريفية

  ٠,٠٦  ٠,٨٤  ٠,٩٠  ٠,٠٥  ٠,٦٥  ٠,٧٠ املناطق احلضرية
  ٠,٢٢  ١,٩١  ٢,١٣  ٠,١٢  ١,٦٣  ١,٧٥ ستانخبالو

  ٠,١٩  ١,٥١  ١,٧٠  ٠,١٠  ١,٢٩  ١,٣٩ املناطق الريفية
  ٠,٠٣  ٠,٤٠  ٠,٤٣  ٠,٠٢  ٠,٣٤  ٠,٣٦ املناطق احلضرية

 .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ و٢٠٠٣/٢٠٠٤، ةاستقصاء القوة العامل  :املصدر
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 ١٧اجلدول 
 التوزيع حسب أقسام الصناعة الرئيسية - العاملون

 )يف املائة(

٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  
  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  أقسام الصناعة الرئيسية

 ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  .١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
الزراعة والغابات والصيد وصيد 

 األمساك
٧٥,٠  ٣٦,٩  ٤٤,٦  ٦٧,٣  ٣٨,١  ٤٣,١  

  ١١,٨  ١٣,٣  ١٣,٠  ١٤,٧  ١٣,٥  ١٣,٧ تصنيعال
  ٠,٤  ٧,٨  ٦,٣  ٠,٣  ٧,٠  ٥,٨ نشاءاتاإل

  ١,٨  ١٧,٩  ١٤,٦  ١,٧  ١٧,٥  ١٤,٨ جتارة اجلملة والتجزئة
  ٠,٢  ٦,٨  ٥,٥  ٠,١  ٦,٩  ٥,٧ النقل والتخزين واالتصاالت

اجملتمع واخلدمات خدمة 
 االجتماعية والشخصية

١٠,٦  ١٤,٤  ١٣,٧  ١٥,٨  ١٤,٨  ١٥,٠  

  ٠,٢  ٢,٩  ٢,٣  ٠,١  ٢,٢  ١,٩ غري ذلك *
  .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ و٢٠٠٣/٢٠٠٤، ةاستقصاء القوة العامل :املصدر

يشمل التعدين واستغالل احملاجر، والكهرباء والغاز واملياه والتمويل والتأمني والعقـارات           (غري ذلك     *
 ). واألنشطة غري احملددة بشكل كافوخدمات األعمال

 ١٨اجلدول 
  توزيع العاملني يف غري الزراعة- القطاعات الرمسية وغري الرمسية

 )يف املائة(

٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  
  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  القطاع

 ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
  ٢٧,٤  ٢٧,٢  ٢٧,٢  ٣٤,٣  ٢٩,٦  ٣٠,٠   الرمسي

  ٧٢,٦  ٧٢,٨  ٧٢,٨  ٦٥,٧  ٧٠,٤  ٧٠,٠   غري الرمسي
  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠   املناطق الريفية

  ٢٣,٢  ٢٥,١  ٢٤,٩  ٣٠,١  ٢٦,٧  ٢٧,١   الرمسي
  ٧٦,٨  ٧٤,٩  ٧٥,١  ٦٩,٩  ٧٣,٣  ٧٢,٩   غري الرمسي

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠   املناطق احلضرية
  ٣٢,٥  ٢٩,٢  ٢٩,٥  ٣٨,٤  ٣٢,٢  ٣٢,٨   الرمسي

  ٦٧,٥  ٧٠,٨  ٧٠,٥  ٦١,٦  ٦٧,٨  ٦٧,٢   غري الرمسي
 .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ و٢٠٠٣/٢٠٠٤، ةاستقصاء القوة العامل  :املصدر



CEDAW/C/PAK/4 

GE.11-45934 118 

 ١٩اجلدول 
  التوزيع حسب الفئات املهنية الرئيسية- العاملون يف القطاع غري الرمسي

 )يف املائة(

٢٠٠٧/٠٨  ٢٠٠٣/٠٤  
 إناث ذكور اجملموع إناث ذكور اجملموع سيةالفئات املهنية الرئي

 ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  اجملموع
  ٨,٣  ٢٩,٧  ٢٧,٧  ١,٤  ١٣,٥  ١١,٥ نوكبار املسؤولني واملدير. نواملشرع
  ١,٢  ١,٦  ١,٦  ١,٩  ٢,٠  ٢,٠ نواملهني
  ١٣,٦  ٣,٨  ٤,٧  ٨,٧  ٤,١  ٤,٩ نون املساعدون واملتخصصوالفني
  ٠,١  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٢  ١,٩  ١,٦ كتبةال

عمال اخلدمات واحملال التجاريـة     
  ٢,٥  ٩,٤  ٨,٧  ٠,٨  ٦,١  ٥,٢  البيع يف األسواقوعمال

  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٢  ٤٨,٤  ٣٢,٢  ٣٤,٩ العمال املهرة يف الزراعة وصيد األمساك
  ٦٠,٢  ٢٧,٨  ٣٠,٨  ١٤,٣  ١٦,٢  ١٥,٩  الصلة اتذاملهن  وعمال وناحلرفي

غيل اآلالت  عمال املـصانع وتـش    
  ٠,٣  ٨,٢  ٧,٥  ٠,١  ٤,٥  ٣,٧ وعمال التجميع

  ١٣,٦  ١٩,٠  ١٨,٥  ٢٤,٢  ١٩,٥  ٢٠,٣ ) رةا املهاليت تفتقر إىل(املهن االبتدائية 
 .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ و٢٠٠٣/٢٠٠٤، ةاستقصاء القوة العامل :املصدر

 ٢٠اجلدول 
 )ون احلاصلون على الدرجة األساسية فقطاملمارسون العام(جراحي األسنان /عدد األطباء
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠املسجلني حىت 

 بكالوريوس يف جراحة األسنان واجلراحةبكالوريوس يف الطب 
  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  املقاطعة
 ٣ ٥٩٣  ١ ٨٦٣  ١ ٧٣٠  ٤٥ ٣٢٩  ١٩ ٤٣٧  ٢٥ ٨٩٢  املنطقة االحتادية/البنجاب
 ٣ ١٤٢  ١ ٩٠٠  ١ ٢٤٢  ٤٩ ١٧٨  ٢١ ٩٧٨  ٢٧ ٢٠٠  السند

 ١ ٣٨٢  ٦٢١  ٧٦١  ١٢ ٢٧٥  ٣ ٨٠٩  ٨ ٤٦٦  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٢٣٦  ٨٨  ١٤٨  ٣ ٣٩٣  ١ ٢٧٥  ٢ ١١٨  بالوخستان

  ٣٨٣  ٩٣  ٢٨٩  ٢ ٨٩٧  ٦٧٤  ٢ ٢٢٣  الرعايا األجانب
 ٨ ٧٣٦  ٤ ٥٦٥  ٤ ١٧٠  ١١٣ ٠٧٢  ٤٧ ١٧٣  ٦٥ ٨٩٩  اجملموع

 .ب وطب األسناناجمللس الباكستاين للط  :املصدر
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 ٢١اجلدول 
 جراحي األسنان/عدد األطباء

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠املسجلني كأخصائيني حىت 

 بكالوريوس يف جراحة األسنان بكالوريوس يف الطب واجلراحة
 اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  املقاطعة
  ٢٥٢  ٦٢  ١٩٠  ١١ ٣٨٢  ٢ ٥٤٠  ٨ ٨٤٢  املنطقة االحتادية/البنجاب

  ١٦٩  ٤٢  ١٢٧  ٦ ٦٩٣  ١ ٧٨٧  ٤ ٩٠٦  سندال
  ٩٤  ١٤  ٨٠  ٢ ٩٥٢  ٥٢٣  ٢ ٤٢٩  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية

  ٢٤  ١  ٢٣  ٨٠٣  ١٣٧  ٦٦٦  بالوخستان
  ٣  صفر  ٣  ٧٨  ١٤  ٦٤  الرعايا األجانب

  ٥٤٢  ١١٩  ٤٢٣  ٢١ ٩٠٨  ٥ ٠٠١  ١٦ ٩٠٧  اجملموع
 .اجمللس الباكستاين للطب وطب األسنان  :املصدر

 ٢٢اجلدول 
 الصحة: رات الرئيسيةاملؤش

  

 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٥/٢٠٠٦  

 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
  موعاجمل  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  

  ) بناء على السجالت شهرا٢٣ً-١٢(التحصني الكامل 
  ٥١  ٥٠  ٥٢  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٤٩  ٤٩  ٤٩  بوجه عام
  ٥٨  ٥٦  ٥٩  ٥٧  ٥٧  ٥٦  ٥٨  ٥٩  ٥٦  البنجاب
  ٣٦  ٣٤  ٣٨  ٤٢  ٤٢  ٤١  ٣٢  ٣٢  ٣١  السند

  ٥١  ٥٤  ٤٨  ٤٦  ٤٤  ٤٧  ٤٧  ٤٦  ٤٩  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٣٧  ٣٧  ٣٦  ٣١  ٢٩  ٣٣  ٣٢  ٢٨  ٣٩  بالوخستان

  ) بناء على السجالت شهرا٢٣ً-١٢(التحصني الكامل 
  ٧٣  ٧١  ٧٥  ٧٦  ٧٥  ٧٧  ٧١  ٧١  ٧٢  بوجه عام
  ٧٦  ٧٣  ٧٩  ٨٣  ٨٣  ٨٤  ٧٦  ٧٦  ٧٥  البنجاب
  ٦٧  ٦٢  ٧١  ٦٥  ٦٥  ٦٥  ٧١  ٧١  ٧٠  السند

  ٧٤  ٨٠  ٦٩  ٧٦  ٧٣  ٧٩  ٦٤  ٦٢  ٦٥  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٥٧  ٥٨  ٥٥  ٥٤  ٥٢  ٥٦  ٤٨  ٤٣  ٥٦  بالوخستان

  ) سنوات٥دون سن ( املاضية  يوما٣٠ً  ال خالل الاإلسه
  ١٠  ١١  ١٠  ١١  ١١  ١١  ١٢  ١٢  ١٣  بوجه عام
  ١١  ١٢  ١٠  ١١  ١١  ١١  ١٤  ١٤  ١٥  البنجاب
  ٧  ٧  ٨  ١٢  ١٢  ١٢  ٨  ٧  ٩  السند

  ١٢  ١١  ١٢  ٨  ٨  ٨  ١٥  ١٤  ١٥  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٨  ٩  ٨  ٧  ٧  ٨  ٤  ٥  ٤  بالوخستان
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 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٥/٢٠٠٦  

 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 االجتماعي املستوى قياسات
باكستان  يف املعيشة ومستوى

٢٠٠٧/٢٠٠٨  
  موعاجمل  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  اجملموع  إناث  ذكور  

  ) سنوات٥دون سن (حمددة حاالت اإلسهال يف سنوات 
 ٧٦,٥٦  ٧٧,٠٩  ٧٥,٩٨ ٧٦,٣٨  ٧٦,٥٣  ٧٦,٢٤ ٧١,٦٣  ٧٠,٦٦  ٧٢,٤٩  بوجه عام
 ٦٩,٠٨  ٧٠,٥٥  ٦٧,٢٧ ٦٦,٩٣  ٦٦,٢٨  ٦٧,٥٣ ٦٤,١٣  ٦٢,٧٥  ٦٥,٣٧  البنجاب
 ٩٣,٤١  ٩٣,٥٧  ٩٣,٢٨ ٩٣,٦١  ٩٥,٣٠  ٩٢,٠٠ ٨٥,٠٦  ٨٤,٧٥  ٨٥,٣٦  السند

 ٨٧,٠٧  ٨٧,٨٦  ٨٦,٣٣ ٨٢,٥١  ٨١,٦٦  ٨٣,٣٥ ٨٤,٦٦  ٨٤,٢٥  ٨٥,٠٢  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
 ٨١,٩٤  ٨٤,٧٠  ٧٨,٧٠ ٨٣,٤٦  ٨٥,٥٧  ٨١,٣٨ ٨٤,٦١  ٨٤,٨٢  ٨٤,٣٨  بالوخستان

  ) من املواليد األحياء١ ٠٠٠مقابل كل (وفيات األطفال الرضع 
  ٦٩  ٦٥  ٧٥        ٧٠  ٦٧  ٧٣  بوجه عام
  ) عاما٤٩ً-١٥مرية النسبة املئوية للنساء املتزوجات يف الفئة الع(الكزاز  توكسويد
  ٦٦  ٦١  ٧٨  ٦٢  ٥٥  ٨٠  ٥١  ٤١  ٦٧  بوجه عام
  ٧٠  ٦٦  ٨٠  ٦٦  ٥٩  ٨٢  ٦٢  ٥٤  ٧٢  البنجاب
  ٦١  ٥١  ٧٨  ٦٢  ٤٨  ٨١  ٤٨  ٣٤  ٦٨  السند

  ٦٩  ٦٧  ٨٤  ٦١  ٦٠  ٦٩  ٤٥  ٤٠  ٥٨  مقاطعة احلدود الشمالية الغربية
  ٣٤  ٢٧  ٥٠  ٢٥  ١٨  ٥٢  ٢٥  ١٧  ٤٦  بالوخستان

  .، املكتب االحتادي لإلحصاءات٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف باكستان، استقصاء قياس مستوى املعيشة  :املصدر

 ٢٣اجلدول 
  االستخدام احلايل لوسائل منع احلمل

   الطريقة التقليدية   الطريقة احلديثة 
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٥٥٩ ١٠٠٫٠ ٩٣٫٣ ٠٫٠ ١٫٣ ١٫٢ ٢٫٥ ٢٫٦ ٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٥ ٠٫٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٫٢ ٦٫٧ ١٩–١٥ 

٤٦٣ ١ ١٠٠٫٠ ٨٤٫٦ ٠٫١ ٢٫٦ ٢٫١ ٤٫٨ ٥٫٢ ٠٫١ ٢٫٠ ١٫٢ ١٫٣ ٠٫٠ ٠٫٩ ١٠٫٦ ١٥٫٤ ٢٤–٢٠ 

٩٦٥ ١ ١٠٠٫٠ ٧٥٫٢ ٠٫٢ ٤٫٠ ٣٫٤ ٧٫٦ ٨٫١ ٠٫٣ ٢٫٧ ٢٫١ ٢٫٠ ٠٫٠ ١٫٩ ١٧٫٢ ٢٤٫٨ ٢٩–٢٥ 

٧٢٩ ١ ١٠٠٫٠ ٦٤٫٤ ٠٫١ ٥٫٠ ٣٫٦ ٨٫٧ ٩٫٣ ٠٫١ ٣٫٧ ٣٫٤ ٣٫٢ ٠٫٠ ٧٫٢ ٢٦٫٩ ٣٥٫٦ ٣٤–٣٠ 

٥٦٥ ١ ١٠٠٫٠ ٦٠٫١ ٠٫٣ ٥٫٤ ٤٫٥ ١٠٫٢ ٨٫٦ ٠٫١ ٢٫٠ ٣٫٨ ٢٫٧ ٠٫١ ١٢٫٥ ٢٩٫٨ ٣٩٫٩ ٣٩–٣٥ 

٢٠٨ ١ ١٠٠٫٠ ٥٨٫٤ ٠٫٣ ٥٫١ ٤٫٩ ١٠٫٣ ٥٫٩ ٠٫٠ ٢٫٢ ١٫٨ ٢٫١ ٠٫٣ ١٩٫١ ٣١٫٤ ٤١٫٦ ٤٤–٤٠ 

٠٦٧ ١ ١٠٠٫٠ ٦٨٫٥ ٠٫٠ ٣٫٤ ٤٫٤ ٧٫٨ ٢٫٦ ٠٫٣ ١٫٥ ١٫٢ ١٫٢ ٠٫٢ ١٦٫٧ ٢٣٫٦ ٣١٫٥ ٤٩–٤٥ 

 ٥٥٦ ٩ ١٠٠٫٠ ٧٠٫٤ ٠٫٢ ٤٫١ ٣٫٦ ٧٫٩ ٦٫٨ ٠٫١ ٢٫٣ ٢٫٣ ٢٫١ ٠٫١ ٨٫٢ ٢١٫٧ ٢٩٫٦ اجملموع

 .السكانية للدراسات الوطين املعهد ،٢٠٠٦/٢٠٠٧االستقصاء الدميغرايف والصحي لباكستان لعام   :املصدر
 .يف حال استخدام أكثر من طريقة واحدة؛ مل ُينظر يف هذا اجلدول إال يف أكثر الطرق فاعلية  :مالحظة
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 ٢٤اجلدول 
 احلقن املضادة لتوكسويد الكزاز

  السمة األساسية
ئي تلقني حقنـتني    نسبة الال 

  أكثر خالل آخر محل هلن أو
نسبة الالئي متتعن باحلماية يف آخر والدة       

 عدد األمهات  ‘١‘من إصابة املواليد اجلدد بالكزاز 
  عمر األم عند الوالدة

٤٦٠  ٥٨,٢  ٥٣,٢  ٢٠ 

٣٠٣ ٤  ٦٢,٦  ٥٥,٥  ٣٤–٢٠ 

٩١٥  ٤٧,٤  ٤٣,٤  ٤٩–٣٥ 

  ترتيب الوالدات
٩٦٥  ٦٤,٤  ٦٣,٣  ١ 

٩١٧ ١  ٦٨,١  ٥٩,٧  ٣–٢ 

٣٨٩ ١  ٥٦,٨  ٤٩,١  ٥–٤ 

٤٠٦ ١  ٤٨,٣  ٤٢,٣  +٦ 

  حمل اإلقامة
 ٧١٤ ١  ٧٣,٨  ٦٥,٣  بالكامل يف املناطق احلضرية

 ٩٠٩  ٧٨,٧  ٧١,١  إحدى املدن الكربى

 ٨٠٦  ٦٨,٣  ٥٨,٩  مناطق حضرية أخرى

 ٩٦٢ ٣  ٥٣,٨  ٤٨,٢  مناطق ريفية

  املقاطعة
 ١٨٢ ٣  ٦٥,١  ٥٩,٠  البنجاب

 ٤٠٤ ١  ٥٨,٣  ٥١,٢  السند

مقاطعة احلدود الشمالية 
  الغربية

٥١,٢  ٤٣,٢  
٨٢٧ 

 ٢٦٤  ٣٠,٩  ٢,٧  بالوخستان

  حظ األم من التعليم
 ٦٦٨ ٣  ٤٧,٥  ٤٢,٣  مل حتصل على أي تعليم 

 ٨٥٤  ٧٣,٩  ٦٥,٤  ابتدائي

 ٣٥٣  ٨٣,٢  ٧٦,٥  إعدادي

 ٤٦١  ٨٨,٥  ٧٩,٧  ثانوي

 ٣٤١  ٩٤,١  ٨٣,٢  عالٍ

  ُخميس الثروة
 ٢٨٩ ١      أدىن ُخمْيس

 ١٩٤ ١  ٣٥,٨  ٣١,٧  اخلَُمْيس الثاين

 ٠٩٩ ١  ٤٨,٦  ٤٣,٧  اخلَُمْيس األوسط

 ٠٦٦ ١  ٦٢,٦  ٥٥,٥  اخلَُمْيس الرابع

 ٠٢٩ ١  ٧٣,٧  ٦٥,٥  أعلى ُخَمْيس

  ٦٧٧ ٥  ٨٥,٧  ٧٧,٠ 

 ٦٧٧ ٥  ٥٩,٨  ٥٣,٤  اجملموع

 .السكانية ساتللدرا الوطين ، املعهد٢٠٠٦/٢٠٠٧االستقصاء الدميغرايف والصحي لباكستان لعام  :املصدر
تشمل األمهات الالئي تلقني حقنتني خالل احلمل لوالدهتما األخـرية، أو حقنـتني أو أكثـر                  ‘١‘

آخرهـا يف   (، أو ثالث حقن أو أكثـر        ) سنوات من آخر والدة صحيحة     ٣يف غضون    األخرية(
 ١٠آخرهـا يف غـضون      (، أو أربع حقن أو أكثر       ) سنوات من آخر والدة صحيحة     ٥غضون  

 .أو مخس حقن أو أكثر قبل آخر والدة هلن) صحيحةآخر والدة سنوات من 
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 ٢٥اجلدول 
 أسباب الوفيات النفاسية

  اجملموع  السبب
  نفاسي مباشر

  ٥,٦  متعلق باإلجهاض
  ١٠,٤  تسمم احلمل/الشنج النفاسي

  ٦,٠  انسداد األوعية املتعلق بالوالدة
  ٨,١  أسباب عالجية املنشأ
  ٥,٥  الرتيف السابق للوالدة

  ٢,٥  املتعسرة الوالدة
  ٢٧,٢  الرتيف الالحق للوالدة

  ١٣,٧  اإلنتان النفاسي
  ١,٢  اضطرابات املشيمة

  ٤,٣  أسباب مباشرة أخرى
  ٨٤,٦  جمموع األسباب النفاسية املباشرة

  ٢,٥  غري مباشر يصعب تصنيفه/مباشر
  ١٣,٠  نفاسي غري مباشر

 ١٠٠,٠  اجملموع
  ٢١٠  العدد
 .السكانية للدراسات الوطين ، املعهد٢٠٠٦/٢٠٠٧دميغرايف والصحي لباكستان لعام االستقصاء ال  :املصدر
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  املرفق الثاين

  مهام جملس الفكر اإلسالمي    
  :لدستور باكستان، فيما يلياً تتمثل مهام جملس الفكر اإلسالمي، وفق  -١  
وجمالس املقاطعات بشأن الطرق    ) الربملان(تقدمي التوصيات جمللس الشورى       )أ(  

الوسائل الكفيلة بتمكني مسلمي باكستان من تنظيم حياهتم بصورة فردية ومجاعية من مجيع             و
ملبادئ اإلسالم ومفاهيمه املنصوص عليها يف القرآن الكرمي والـسنة النبويـة            اً  النواحي وفق 

  وتشجيعهم على ذلك؛
 طعـة املقا حاكم أو أو الرئيس  املقاطعة مجعية جمللس النواب أو   املشورة تقدمي  )ب(  

 ؛ أم الاإلسالم  لتعاليممنافياً املقترح مبا إذا كان القانون فيما يتعلق اجمللس إىل حتال مسألة أي يف

 القوانني لتحقيق االنسجام بني   التدابري بشأن ما ُيتخذ من    التوصيات تقدمي  -٢  
 التنفيذ؛ موضع التدابري هذه ينبغي فيها وضع اليت واملراحل اإلسالم وتعاليم احلالية

 التعاليم اإلسالمية اليت ميكن إكساهبا الصفة التـشريعية يف         يقوم بتجميع  أن  )أ(  
 .املقاطعات وجمالس) الربملان (الشورى جملس إلرشاد مناسب شكل

 حسب وحيثما يرى اجمللس النيايب أو مجعية املقاطعة أو الرئيس أو احلاكم،            -٣  
 يتعلـق  فيمـا  املقترح دار القانون تأجيل إص  العامة تقتضي عدم   املصلحة أن احلال، مقتضى
 :تقدمي املشورة قبل القانون جيوز إصدار اإلسالمي، اجمللس لتلقي مشورةاً انتظار املثارة باملسألة

 بـأن  وأفاد اجمللس  ملشورتهاً  طلب اإلسالمي اجمللس إىل قانون إذا ما أحيل   أنه شريطة  
 الـرئيس  املقاطعـة أو   لنواب أو مجعية  فإن جملس ا   اإلسالمية، التعاليم  مع يتناىف ذلك القانون 

 .الصادر على هذا النحو القانون يف يعيد النظر احلاكم، حسبما يكون الوضع، أو

  ١٥ املادة    
ومـن  . تطرقت عدة ردود على مالحظات جلنة اخلرباء ملسألة املساواة أمام القانون            

 ٤٤ و ٣٩ و ٣٨ و ٢٩ و ٢٨ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤بينها الردود على الفقـرات      
 .٥١ و٤٥و
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 الثالث املرفق

 الربملاين النسائي التجمع أهداف    

التوصل إىل توافق واسع يف اآلراء بني مجيع النساء األعضاء يف الربملان على               -١  
جدول أعمال متفق عليه لتنمية املرأة ومتكينها وحتريرها، ومتكينها من العمل الذي يتجـاوز              

  .رتقاء بنساء باكستاناخلطوط احلزبية ويتخطاها من أجل اال
تعزيز دور الربملانيات يف اقتراح تشريعات تراعي االعتبـارات اجلنـسانية،             -٢  

  .ومراجعة القوانني والسياسات التمييزية وتعديلها
ضمان الرقابة الربملانية الفعالة على تنفيذ االلتزامات الدوليـة واإلقليميـة،             -٣  

 .والسياسات والربامج الوطنية

بادل وجهات النظر وتبادل املعلومات بشأن جمـاالت االهتمـام          تسهيل ت   -٤  
  .الدويل سيما املمارسات التمييزية االجتماعية، سواء على الصعيد الوطين أو احلامسة، وال

االتصال وبناء عالقة عمل مع مؤسسات الدولة واجملتمع املدين ومنظماهتما            -٥  
لدولية املبذولة لتعزيز حقوق املرأة ومتكينـها       الرئيسية من أجل املسامهة يف اجلهود الوطنية وا       

 .وحتقيق املساواة بني اجلنسني

استعراض القواعد واإلجراءات لضمان استمرار وصول املرأة إىل الربملـان            -٦  
  .ومشاركتها فيه

العمل املشترك من أجل حتقيق املؤشرات االجتماعية حبيث تصبح األهداف            -٧  
 .اإلمنائية لأللفية يف املتناول

        


