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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لباكستان*
نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري الخامس لباكســتا(  )CEDAW/C/PAK/5في جلســتي ا 1751
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و  1752انظر  CEDAW/C/SR.1751و  )CEDAW/C/SR.1752المعقودتي( في  12شــبافبفبراير
 . 2020وترد قـ ــاامـ ــة القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ــا واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــة التي ـ ــار ـ ــا ال ري العـ ــام ـ ـ لمـ ــا قب ـ ـ الـ ــدورة في الو يقـ ــة
 ،CEDAW/C/PAK/Q/5وترد ردود باكستا( في الو يقة .CEDAW/C/PAK/RQ/5

ألف  -مقدمة
تعرب اللجنة ع( تقدير ا لتقديم الدولة الفرف تقر َير ا الدوري الخامس .وتعرب يسـ ـ ـ ـ ـ ــا ع( تقدير ا
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لـ ـتـ ـق ـ ـ ــديـ ــم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الـ ـفـ ــرف تـ ـقـ ـريـ ــر مـ ـت ـ ـ ــابـ ـع ـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـ حـ ـظ ـ ـ ــات الـ ـخـ ـت ـ ـ ــا مـ ـي ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـق ـ ـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـن ـ ـ ــة
 )CEDAW/C/PAK/CO/4/Add.1وردود ا المكتوبة على قاامة القســايا والمســاا التي فرح ا ال ري

العـامـ لمـا قبـ الـدورة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل( التقرير الـدوري الخـامس .وترحـب اللجنـة بـالعر

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي الـ ي قـدمـ الوفـد،

ردا على األسالة التي فرحت ا اللجنة ناء الحوار.
وباإليساحات اإلسافية المقدمة ّ
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وت ني اللجنة على الدولة الفرف إلي اد ا وفدا رفيع المسـ ـ ــتوت ترسـ ـ ــت وكيلة و انرة حقو اإلنسـ ـ ــا(،

رابعة جويري آغا ،وس ـ ّـم مم لي( ع( ردارة تنمية قدرات المرة في حكومة الس ــند وو انرة حقو اإلنس ــا( والبع ة
الداامة لباكستا( لدت مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرت في جنيف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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والمتم

ترحــب اللجنــة بــالتقــدم المحرن منـ النظر في التقرير الــدوري الرابع للــدولــة الفرف في عــام 2013

في رجراء رص حات تشريعية ،وعلى وج التحديد اعتماد ما يلي:
)

القانو( الجنااي تعدي ) الجراام المتركبة باسـ ـ ـ ـ ــم الشـ ـ ـ ـ ــرف و ب ريعة الشـ ـ ـ ـ ــرف) والقانو(

الجنااي تعدي ) الجراام المتصلة باالغتصاب) ،ك

ما في عام 2016؛

* اعتمدت ا اللجنة في دورت ا الخامسة والسبعي(  10-28شبافبفبراير .)2020
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ب)

قــانو( نظــام قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األحــداح الـ ي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع برنــامجــا لتحويـ المجرمي( األحــداح ،في

ج)

القانو( رقم  13لعام  2018و و قانو( مغايري ال وية الجنس ـ ـ ـ ـ ــانية حماية حقوق م) ال ي

عام 2018؛

يعترف بح األش ـ ــخاا في اختيار ال وية الجنس ـ ــانية ويحظر التميين س ـ ــد مغايري ال وية الجنس ـ ــانية وحملة

ص ات الجنسي( ومسايقت م؛
د)

تسجي الناخبي(؛
ه)

قانو( االنتخابات لعام  2017ال ي يسـ ـ ــعى رلى سـ ـ ــما( المسـ ـ ــاواة في وصـ ـ ــو المرة رلى
قـانو( جراام االعتـداء بـاألحمـا

يجرم رس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام المواد
والحرو لعـام  2018الـ ي ّ

األكالة وينا على توفير الع ج واعادة التل ي والدعم القانوني والحماية لسحايا االعتداء باألحما
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والحرو .

وترحب اللجنة بالج ود التي تب ل ا الدولة الفرف لتحسـي( رفار ا المسسـسـي والسـياسـاتي الرامي رلى

تس ـ ـريع وتيرة القس ـ ــاء على التميين س ـ ــد المرة وتعنين المس ـ ــاواة بي( الجنس ـ ــي( ،م( قبي اعتماد و ت عي ما

يلي:
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)

خفة العم الوفنية لحقو اإلنسا( ،في عام 2016؛

ب)

اللجنة الوفنية لحقو اإلنسا( ،في عام 2015؛

ج)

رفار األمم المتحدة للتعاو( م( ج التنمية المستدامة لباكستا( ،في عام .2018

وترحب اللجنة يسا بتصدي الدولة الفرف على البروتوكو االختياري الت اقية حقو الف

اشتراك األف ا في المنانعات المسلحة ،في عام .2016

بشل(

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحب اللجنة بالدعم الدولي ألهداف التنمية المستدامة ،وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين

بحكم القانون (المســـــــــاواة القانونيةل وبحكم الواقع (المســـــــــاواة الفعليةل ،و،قا ألحكام ا تفاقية، ،ي جميع

مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المســـــتدامة لعام  .2030وتشـــــير اللجنة إلى أهمية ال دف  5من أهداف
التنمية المســـــتدامة وتعميم مبادس المســـــاواة وعدم التمييز ،ي جميع أهداف التنمية المســـــتدامة الســـــبعة

وتحل الدول طة الطرف على ا عتراف بالنســــاء بوكــــف ن محرم التنمية المســــتدامة ،ي باكســــتان،
عشــــر.
د

وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة ل ذه الغاية.

دال  -البرلمان
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تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم ،ي كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية (انظر الوثيقة

 ،A/65/38الجزء الثاني ،المر،ق الســـــــادسل .وتدعو الجمعي طة الوطنية والجمعيات اإلقليمية إلى أن تتخذ،

تمـاشـــــــ ـيـا مع و يـات ـا ،الخطوات الالزمـة ،يمـا يتعلق بتنفيـذ هـذه المالحظـات الختـاميـة من ا ن وحتى موعد

تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب ا تفاقية.
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هاء  -دواعي القلق الرئيسية والتوكيات
سحب اإلعالن الكادر عند ا نضمام إلى ا تفاقية
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على الرغم م( الت ســيرات الم صــلة التي قدم ا الوفد ،ال ت ان اللجنة تشــعر بالقل رناء رحجام الدولة

الفرف ع( س ــحب اإلع ( ال ي ص ــدرت عند االنس ــمام رلى االت اقية وم اد ( ”انس ــمام حكومة جم ورية
باكستا( اإلس مية رلى االت اقية يخسع ألحكام دستور جم ورية باكستا( اإلس مية“.
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وتحل اللجن ُة الدول طة الطرف على تعزيز ج ودها من أجل التعجيل بســحب اإلعالن الذي أكــدرت

عند ا نضمام إلى ا تفاقية.
تفويض السلطات
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تعرب اللجنة ع( قلق ا رناء ر التعدي ال ام( عشـ ـ ـ ـ ــر للدسـ ـ ـ ـ ــتور  )2010في الحوكمة العامة في

الدولة الفرف واعمال ا للحقو المنصـ ـ ـ ــوا علي ا في االت اقية .وت حظ ( ت وي
تقرير السـ ــياسـ ــات بشـ ــل( المسـ ــاا المتصـ ــلة بالن و

السـ ـ ـ ــلفات وصـ ـ ـ ـ حية

بالمرة م( الحكومة االتحادية رلى األقاليم قد يسدي رلى

ظ ور تحديات مام تن ي االت اقية بفريقة متجانسة ومتسقة في جميع نحاء الدولة الفرف.
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وتشـــــــدد اللجنة ،باإلشـــــــارة إلى مالحظات ا الختامية الســـــــابقة (،CEDAW/C/PAK/CO/4

الفقرة 12ل ،على مســـــــــكوليـة الحكومـة ا تحـاديـة عن كفـالـة التنفيـذ الكـامـل لالتفـاقيـة ،بســـــــ ـبـل من ـا تو،ير
معايير وأن تنشـل ةلية تنسـيق ،عالة ترمي
التوجي ات لحكومات األقاليم .وتوكـي بنن تضـع الدولة الطرف
ط
إلى كفالة تنفيذ ا تفاقية ،ي أنحاء إقليم ا تنفيذا شفا،ا ومتجانسا ومتسقا.
المرأة والسالم واألمن

- 13

ت ني اللجنـة على الـدولـة الفرف لقيـام ـا بنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  24امرة م( ح ظـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م في مختلف بع ـات

األمم المتحدة لح ظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ،واي اد و فري باكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاني للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااية للعم في رحدت بع ات
األمم المتحدة لح ظ الس ـ م .ولك( القل يســاور اللجنة رناء غياب خفة عم وفنية لتن ي قرار مجلس األم(
 )2000 1325بش ــل( المرة والسـ ـ م واألم( .ويس ــاور اللجنة القل

يس ــا أل( النس ــاء ال ينل( غير مم ت

بالقدر الكافي في عمليات منع نش ـ ـ ـ ــوب النناعات وبناء الس ـ ـ ـ ـ م ،وفي العدالة االنتقالية وعمليات المص ـ ـ ـ ــالحة

الوفنيـة ،على الرغم م( الج ود التي تبـ ل ـا الـدولـة الفرف لنيـادة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في عمليـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م

الوفنية والدولية.
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وتوكـــــــــي اللجنــ ُة الـــدولــ طة الطرف بـــنن تعتمـــد خطـــة عمـــل وطنيـــة لتنفيـــذ قرار مجلس األمن

2000( 1325ل ،بـالتعـاون مع ممثلي وممثالت منظمـات المجتمع المـدني النســـــــــائيـة من مختلف األقـاليم،
وأن تكفل أن تحرص الخطة على ما يلي:
)

مراعاة المجموعة الكاملة من المســـــائل المتكـــــلة بالمرأة والســـــالم واألمن المدرجة ،ي

جــدول أعمــال مجلس األمن على نحو مــا ترد ،ي ق اررات المجلس 2000( 1325ل ،و 2008( 1820ل،

و 2009( 1888ل ،و 2009( 1889ل ،و 2010( 1960ل ،و 2013( 2106ل ،و 2013( 2122ل،
و 2015( 2242ل ،و 2019( 2467ل ،و 2019( 2493ل؛
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ب)

اعتماد نموذج يكرس المســـاواة الفعلية يكون ل تنثير ،تماشـــيا مع ا تفاقية، ،ي جميع

جوانب حياة النســــاء ويتكــــدا للعنف الجنســــاني ضــــدهن وأشــــكال التمييز المتداخلة التي يتعرضــــن ل ا،
وباألخص النســاء ذوات اإلعاقة والنســاء والفتيات األحمديات والمســيحيات ونســاء و،تيات الــــــــــ ـ ”داليت“

وال ندوس والروما وشيدي والسيخ؛
ج)

ضــــــمان مشــــــاركة النســــــاء ،ومن ن النســــــاء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، ،ي

د)

إدماج ميزنة مراعية للمنظور الجنســــاني ،ووضــــع مكشــ ـرات للركــــد المنتظم لتنفيذها،

عمليات السالم والعدالة ا نتقالية والمكالحة ،و سيما ،يما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية؛
وانشاء ةليات للمساءلة.

تعريف التمييز ضد المرأة
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ت حظ اللجنـة مع التقـدير المعلومـات التي قـدم ـا الوفـد بـل( الـدولـة الفرف في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد تعـديـ المـادة

 25م( الدسـتور م( ج توسـيع نفا تعريف التميين سـد النسـاء وال تيات .ولك( ال ي ان يسـاور ا القل رناء
عدم وجود تعريف شام للتميين سد المرة بما يتماشى مع المادة  1م( االت اقية.
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وتماشــــــيا مع المادتين  1و  2من ا تفاقية ،والتوكــــــية العامة للجنة رقم 2010( 28ل بشــــــنن

ا لت ازمـات األســـــــــاســـــــ ـيـة للـدول األطراف بموجـب المـادة  2من ا تفـاقيـة ،والغـايـة  1-5من أهـداف التنمية

المســتدامة المتعلقة بالقضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد جميع النســاء والفتيات ،ي كل مكان ،توكـي

اللجن ُة الدول طة الطرف بما يلي:
)

أن تعدل المادة  25من الدســــــتور ،وأن تعتمد ،من دون تنخير ،تعريفا شــــــامال للتمييز

ضـد المرأة ،ي دسـتورها يغطي جميع أسـباب التمييز المحظورة دوليا ويشـمل التمييز المباشـر ولير المباشر

،ي المجالين العام والخاص ،بما ،ي ذلم أشكال التمييز المتداخلة التي تواج ا المرأة؛
ب)

وعقوبات مناسبة.

أن تضـــــــــمن أن تنص التشـــــــــريعات التي تحظر التمييز ضـــــــــد المرأة على ةليات إنفاذ

التعريف با تفاقية
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ترحب اللجنة بوس ـ ـ ـ ـ ــع وت عي نظام ردارة المعلومات المتعلقة بحقو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــا( ال ي تتولى بموجب

حكومات األقاليم مسسولية تن ي ورصد التنامات حقو اإلنسا( المتصلة بالنساء وال تيات .ولكن ا ت حظ بقل

التعريف المحـدود بـاالت ـاقيـة والم حظـات الختـاميـة والتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات العـامـة للجنـة واالفتقـار رلى الوعي ب ـا في
وسـ ـ ــاف عامة الجم ور والعاملي( في الم ( القانونية في الدولة الفرف ،فسـ ـ ـ ع( عدم وجود قسـ ـ ــايا جرت

في ا االحتكام باالت اقية في المحاكم.
- 18

وتوكي اللجنة بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

زيـادة الوعي بـا تفـاقيـة ،بـالتعـاون مع وســـــــــائط اإلعالم والمجتمع المـدني ،مع التركيز

بوج خاص على مف وم المساواة الفعلية؛
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ب)

تعزيز برامج التدريب القانوني وبرامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين

وليرهم من موظفي إنفـاذ القـانون ،وكفـالـة أن تكون ا تفـاقيـة والبروتوكول ا ختيـاري والتوكـــــــ ـيـات العـامـة

للجنة وةراكها بشـــنن الباللات الفردية والنتائج التي تتوكـــل إلي ا ،يما يتعلق با ســـتفســ ارات جزءا

يتج أز

من التدريب الم ني المن جي ،وذلم بغية تمكين األشخاص الذي يحكلون على التدريب من تطبيق أحكام
ا تفاقية مباشرة و/أو تفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع ا تفاقية.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
- 19

ترحب اللجنة بج ود الدولة الفرف الرامية رلى نيادة رمكانية لجوء النسـ ـ ـ ـ ــاء وال تيات رلى القسـ ـ ـ ـ ــاء.

وترحب ك لك بإنشـ ــاء المحكمة األولى للعنف الجنسـ ــاني في عام  2017في محكمة ال ور العليا ،وقد نظرت

في  123قس ـ ــية تنفوي على عنف جنس ـ ــاني س ـ ــد المرة ،وبإنش ـ ــاء  16محكمة لألس ـ ـرة في مقر المنفقة في

رقليم بنجاب .وت حظ اللجنة ن بموجب قانو( تس ـ ـ ــوية المنانعات بس ـ ـ ــب بديلة لعام  ،2017يجري االعتراف
رسـ ـ ـ ـ ـ ــميا بالنظم القانونية الموانية وارليات غير الرسـ ـ ـ ـ ـ ــمية لتسـ ـ ـ ـ ـ ــوية المنانعات ،بما في لك المجالس القبلية

والبانشـ ــايات ،ودمج ا في النظام القسـ ــااي العادي واخسـ ــاع ا ليش ـ ـراف القسـ ــااي واإلداري .وال ت ان اللجنة
يس ـ ــا رناء الوعي

تمين س ـ ــد النس ـ ــاء وال تيات .وال ت ان اللجنة تش ـ ــعر بالقل
تش ـ ــعر بالقل أل(
النظم قد ّ
المحدود لدت النساء وال تيات بحقوق ( ،والحواجن المادية واالقتصادية التي يواج ن ا في اللجوء رلى القساء.

- 20

وتوكـــــي اللجنة ،باإلشـــــارة إلى مالحظات ا الختامية الســـــابقة (،CEDAW/C/PAK/CO/4

الفقرة 16ل وتوكــــيت ا العامة رقم 2015( 33ل بشــــنن لجوء المرأة إلى القضــــاء ،بنن تقوم الدولة الطرف

بما يلي:

)

ضـمان أن تكون نظم العدالة الموازية وا ليات لير الرسـمية لتسـوية المنازعات متسـقة

ب)

زيادة الوعي لدا الجم ور إلعطاء األ،ضــلية لســبل ا نتكــاف القضــائية على ا ليات

ج)

إزالة الحواجز ،ي البيئة المادية والمبنية ،وحواجز التواكــل ،والحواجز ا قتكــادية التي

مع ا تفاقية وأ تميز ضد المرأة؛

لير الرسمية لتسوية المنازعات عند اإلبالغ عن انت ام لحقوق المرأة؛

تحول دون لجوء النسـاء والفتيات إلى القضـاء عن طريق ضـمان توا،ر تكنولوجيات المعلومات وا تكـا ت

الحديثة الميســـرة ،وباســـتخدام وســـائط اإلعالم ،بما ،ي ذلم وســـائل التواكـــل ا جتماعي ،لتوعية النســـاء
والفتيات بحقوق ن وسبل ا نتكاف المتاحة ل ن بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات النسائية؛
د)

تعزيز النظام القضــائي ،بســبل من ا تخكــيص الموارد البشــرية والتقنية والمالية الكا،ية

وبناء قدرات القضـــــــاة والمدعين العامين والمحامين وضـــــــباط الشـــــــرطة وليرهم من موظفي إنفاذ القانون

بانتظام ،ي مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
الج از الوطني للن وض بالمرأة
- 21

ت ني اللجن ــة على ال ــدول ــة الفرف لقي ــام ــا بتفوير وت عي ـ نظ ــام ردارة المعلوم ــات المتعلق ــة بحقو

اإلنسـ ـ ــا( .وت ني ك لك على عم اللجنة الوفنية المعنية بوسـ ـ ــع المرة .غير ن ا ال ت ان تشـ ـ ــعر بالقل أل(
الحوكمة ال ت ان تواج تحديات فيما يتعل بتكام وتنســي الســياســات الرامية رلى الن و
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اعتماد التعدي ال ام( عشـر للدسـتور وت وي

السـلفات في مجا حقو المرة .وال ت ان اللجنة تشـعر بالقل

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا للجـا( األقـاليم وادارات تنميـة قـدرات المرة ،ممـا قـد يمنع ـا
رناء االفتقـار رلى القـدرات والموارد التي تُ َخ م
م( الوفاء بواليت ا بوص ـ ـ ـ ا الج ان المعني بالن و

بالمرة على مسـ ـ ــتوت األقاليم .وت حظ اللجنة ك لك مع

القل الموارد البش ـ ـ ـرية والمالية المحدودة المتوفرة للجنة الوفنية المعنية بوسـ ـ ــع المرة للوفاء بواليت ا الواسـ ـ ــعة

النفا المتم لة في تعنين وحماية حقو المرة والمساواة بي( الجنسي(.
- 22

واللجنة ،تماشيا مع الغاية -5أ من أهداف التنمية المستدامة ،وباإلشارة إلى مالحظات ا الختامية

الســــابقة ( ،CEDAW/C/PAK/CO/4الفقرة 18ل ،تشــــدد على مســــكولية الحكومة ا تحادية المتعلقة
بكفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية ،ي أنحاء أراضــــي ا ،بما ،ي ذلم على كــــعيد األقاليم .وتوكــــي اللجنة بنن

تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

إذكاء الوعي بوجود نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنســـــان وبم ام  ،وتحديدا

ب)

ضـــــمان أ يلحق تفويض الســـــلطات ضـــــر ار بعملية الن وض بالمرأة ،ي جميع مجا ت

،ي أوساط منظمات المجتمع المدني ،وضمان إمكانية الوكول إلي ؛

الحياة ،وأن تكون المكســـســـات ا تحادية ،مثل اللجنة الوطنية المعنية بوضـــع المرأة ،مج زة تج ي از كامال

لكي تنســـق وتراقب بطريقة ،عالة عملية وضـــع وتنفيذ ســـياســـات وبرامج المســـاواة بين الجنســـين واعطاء
األولوية لحقوق المرأة ،ي ا ستراتيجيات اإلنمائية ،ي جميع أنحاء الدولة الطرف؛
ج)

تعــديــل قــانون اإلجراءات المــدنيــة (القــانون الخــامس لعــام 1908ل بغيــة كفــالــة مراعـاة

د)

إضــــفاء طابع مكســــســــي على ةلية تنســــيق مشــــتركة بين األقاليم وتخكــــيص الموارد

ه)

ضــــمان تزويد اللجنة الوطنية المعنية بوضــــع المرأة بالموارد البشــــرية والتقنية والمالية

ت وكيات اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة عند إعداد التشريعات والسياسات والبرامج ذات الكلة؛
البشرية والتقنية والمالية الكا،ية للجان األقاليم وادارات تنمية قدرات المرأة؛
الكا،ية لتفي بو يت ا.

المكسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
- 23

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور اللجنة القل أل( اللجنة الوفنية المعنية بحقو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا( لم تمت

- 24

وتوكي اللجنة بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

بمركن المسسسات الوفنية لتعنين وحماية حقو اإلنسا( مباد باريس).

بعد للمباد المتعلقة

)

ضمان توا،ق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان توا،قا تاما مع مبادس باريس؛

ب)

تعزيز و ية اللجنة وتمكين ا من التحقيق ،ي الشكاوا المتعلقة بانت اكات حقوق المرأة؛

ج)

تزويد اللجنة بالموارد البشــــــــرية والمالية الكا،ية لالضــــــــطالع بو يت ا ،ي جميع أنحاء

الدولة الطرف؛
د)

تشـــــجيع اللجنة على تقديم طلب الحكـــــول على شـــــ ادة اعتماد من التحالف العالمي

للمكسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
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المدا،عات عن حقوق اإلنسان
- 25

تشعر اللجنة بالقل رناء التقارير التي ت يد بل( المدافعات ع( حقو اإلنسا( والناشفات السياسيات

يتعرس ـ ـ ــ( في ك ير م( األحيا( ألعما انتقامية ومس ـ ـ ــايقات وت ديدات .وت حظ بقل
التي يمك( م( خ ل ـا للمنظمـات غير الحكوميـة الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو على تمويـ

ومر قة وتُفَمب بفريقة تميينية.
- 26

يس ـ ـ ــا ( اإلجراءات

جنبي ي رجراءات غير شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـة

وتوكــــي اللجنة بنن تكفل الدولة الطرف قدرة المدا،عات عن حقوق اإلنســــان للمرأة والناشــــطات

الســياســيات على ممارســة حقوق ن الســياســية وحكــول ن على حماية كا،ية من التخويف وأعمال ا نتقام
والعنف ،ومحـاكمـة مرتكبي أي أعمـال من هـذا القبيـل ومعـاقبت م العقـاب المالئم .وتوكـــــــــي الـدولـ طة الطرف

أيضــــــا باســــــتعراض إجراءات حكــــــول المنظمات لير الحكومية على تمويل أجنبي وضــــــمان تمكن ا من

ا ضطالع بنعمال ا ،ي مجال الدعوة بحرية.
تدابير خاكة مكقتة
- 27

ت حظ اللجنة بقل

( الدولة الفرف ال تسـ ـ ــتخدم التدابير الخاصـ ـ ــة المسقتة ،وفقا للمادة  )1 4م(

االت اقية ،بصـ ــورة من جية م( ج التعجي بتحقي المسـ ــاواة ال علية بي( النسـ ــاء والرجا في جميع المجاالت

التي تكو( في ا النساء محرومات و مم ت تم ي ناقصا في الدولة الفرف.
- 28

وتوكــي اللجنة ،تماشــيا مع الفقرة 1( 4ل من ا تفاقية ،وباإلشــارة إلى توكــيت ا العامة رقم 25

(2004ل بشنن التدابير الخاكة المكقتة ،بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

اعتماد تدابير خاكـــــــة مكقتة ذات أهداف محددة زمنيا ،بما ،ي ذلم نظام الحكـــــــص،

و،رض عقوبات ،ي حالة عدم ا متثال ،بغية التعجيل بتحقيق المســــــاواة الفعلية بين النســــــاء والرجال ،ي

جميع المجا ت التي تكون ،ي ا النســــــاء ،بما ،ي ذلم النســــــاء الريفيات والم اجرات وملتمســــــات اللجوء

والنســــــاء ذوات اإلعاقة ،محرومات أو ممثالت تمثيال ناقكــــــا ،مثل الحياة الســــــياســــــية والعامة ،والتعليم

والعمالة ،بما ،ي ذلم المناكب اإلدارية والخدمة العامة؛
ب)

تنفيذ برامج لبناء القدرات تســـــــت دف كـــــــناع القرار وأرباب العمل، ،يما يتعلق بالطابع

لير التمييزي للتدابير الخاكة المكقتة وأهميت ا ،ي تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
- 29

يس ــاور اللجنة القل رناء اس ــتمرار وجود قوالب نمفية تميينية فيما يتعل بلدوار ومس ــسوليات النس ــاء

والرجا في األس ـ ـرة وفي المجتمع ،وتت اقم

القوالب النمفية بس ـ ــبب االنقس ـ ــامات الدينية في الدولة الفرف

التي تديم خسـو النسـاء للرجا  .ويسـاور ا قل بالع ،على وج الخصـوا ،رناء اسـتمرار الممارسـات السـارة
التي تمين سد النساء ،م

- 30

نواج األف ا والنواج القسري ،والجراام المرتكبة بداعي الشرف ”كارو-كاري“).

واللجنــة ،بــاإلشـــــــــــارة إلى مالحظــات ــا الختــاميــة الســـــــــــابقــة (،CEDAW/C/PAK/CO/4

الفقرتان  21و 22ل والتوكـية العامة رقم  31للجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضـد المرأة/التعليق العام

رقم  18للجنة حقوق الطفل (2019ل ،الكــادران بكــفة مشــتركة ،بشــنن الممارســات الضــارة ،توكــي بنن
تعتمد الدولة الطرف اســتراتيجية شــاملة للقضــاء على القوالب النمطية التمييزية والممارســات الضــارة ،مثل
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زواج األطفال والزواج القســـري والجرائم المرتكبة بداعي الشـــرف (”كارو  -كاري“ل ،تشـــمل توعية وتثقيف
الجم ور وا بـاء واألم ـات والزعمـاء الـدينيين وزعمـاء المجتمعـات المحليـة ووســــــــــائط اإلعالم ،بـالتعـاون

مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية ،بشنن الطبيعة اإلجرامية وا ثار الضارة ل ذه الممارسات.
العنف الجنساني ضد المرأة
- 31

ت حظ اللجنة بقل ما يلي:
)

االغتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب في رفـار النواج غير معترف بـ كجريمـة جنـاايـة بموجـب القـانو( الجنـااي

ب)

ارت ا معد انتشـ ـ ـ ــار العنف الجنسـ ـ ـ ــاني سـ ـ ـ ــد المرة والقبو االجتماعي للعنف العاالي،

ج)

افتقار القســاة والمدعي( العامي( وســباف الشــرفة والعاملي( في القفا الفبي رلى الوعي

تعدي ) الجراام المتصلة باالغتصاب) لعام 2016؛

والنقا في اإلب غ ع( العنف الجنساني سد المرة ،واف ت الجناة م( العقاب؛

والتدريب فيما يتعل بالعنف ا لجنس ـ ــاني س ـ ــد النس ـ ــاء وال تيات بما يمكن م م( التص ـ ــدي ل

وعلى نحو يراعي االعتبارات الجنسانية؛
د)

الحاالت ب عالية

عدم ك اية عدد وســعة الم جا المخص ـصــة للنســاء وال تيات اللواتي يقع( ســحايا للعنف

الجنساني واالفتقار رلى خدمات رعادة التل ي الفبي والن سي ل (؛
ه)
- 32

عدم وجود بيانات متعلقة بعدد وامر الحماية الصادرة ومعد االمت ا

ي الصلة.

واللجنة ،باإلشــــارة إلى توكــــيت ا العامة رقم 2017( 35ل بشــــنن العنف الجنســــاني ضــــد المرأة،

الكـــادرة تحديثا للتوكـــية العامة رقم  19ومالحظات ا الختامية الســـابقة (،CEDAW/C/PAK/CO/4

الفقرة 22ل ،توكي بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

اعتماد تشـريع يجرم جميع أشـكال العنف الجنسـاني ضـد المرأة ،بما ،ي ا العنف العائلي

ب)

اعتماد خطة عمل وطنية لمكا،حة جميع أشـــــــكال العنف الجنســـــــاني ضـــــــد المرأة ،مع

ج)

بدء العمل ببرنامج من جي لبناء قدرات القضــــــاة والمدعين العامين وضــــــباط الشــــــرطة

وا لتكاب ،ي إطار الزواج ،من دون أي استثناءات؛
التركيز بوج خاص على العنف العائلي؛

وليرهم من موظفي إنفـاذ القـانون ،يمـا يتعلق بـالتطبيق الكـــــــــارم ألحكـام القـانون الجنـائي المتعلقـة بـالعنف

الجنســــــاني ضــــــد المرأة واجراءات التحقيق المراعية لالعتبارات الجنســــــانية ،وتقديم برنامج تدريب إلزامي
للعاملين ،ي المجال الطبي؛
د)

ضــمان توا،ر مالجل شــاملة وميســرة للنســاء ضــحايا العنف ،ي جميع أنحاء أراضــي ا،

وتعزيز خدمات الدعم الطبي والنفسـي للضـحايا ،إضـا،ة إلى خدمات المشـورة القانونية واعادة التنهيل ،من
خالل تو،ير التمويل الكا،ي وتدريب الموظفين والركد المنتظم لتلم الخدمات؛
ه)

القيام بانتظام بجمع وتحليل بيانات عن جميع أشـــــكال العنف الجنســـــاني ضـــــد المرأة،

مكـــنفة بحســـب الســـن والمنطقة واإلعاقة والعالقة بين الضـــحية والجاني ،وبيانات عن عدد أوامر الحماية

الكادرة ،والمحاكمات ،والعقوبات التي ُ،رضت على الجناة ،وادراج هذه البيانات ،ي التقرير الدوري المقبل.
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ا تجار با لبشر واستغالل م ،ي البغاء
- 33

ترحب اللجنة بالج ود التي تب ل ا الدولة الفرف لمكافحة االتجار باألش ـ ـ ــخاا ،وبخاص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء

وال تيات ،بسـب من ا التعاو( الدولي .وت حظ اللجنة ك لك مع التقدير اعتماد قانو( منع االتجار باألشـخاا

وقانو( منع ت ريب الم اجري( في عام  .2018غير ( اللجنة ت حظ بقل ما يلي:
)

العدد المرت ع لحاالت االتجار بالنس ـ ـ ـ ــاء وال تيات ألغ ار

ب)

بقاء الدولة الفرف بلد منشل وعبور ومقصد ل تجار ألغ ار

ج)

عدم وجود آلية مشتركة بي( الو انرات لتنسي رجراءات مكافحة االتجار على الصعيد الوفني؛

د)

عدم وجود خفة عم وفنية لمكافحة االتجار؛

ه)

التموي غير المسمو( للمنظمات غير الحكومية التي تدير الم جا وتقدم خدمات الدعم

و)

النس ــاء ل تجار ،وال س ــيما النس ــاء ال قيرات والعاف ت ع( العم والري يات

القسري و العم بالسخرة ،بما في لك استرقا العام ت المننليات؛

االس ـ ـ ـ ــتغ
االستغ

الجنس ـ ـ ـ ــي والعم
والنواج القسري؛

رلى سحايا االتجار؛
و وات اإلعاقة.
- 34

خفر تعر

وتوكي اللجنة بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

ضـــمان اإلنفاذ الفعال لقانون منع ا تجار باألشـــخاص وقانون منع ت ريب الم اجرين،

بســـبل من ا التدريب المن جي للقضـــاة والمدعين العامين وشـــرطة الحدود وســـلطات ال جرة ولير ذلم من
أج زة إنفاذ القانون ،وتعزيز عمليات التفتيش ،ي أماكن العمل ،و ســــــــيما ،ي القطاعات التي تســــــــتخدم

العمال الموسميين و،ي األسر المعيشية الخاكة؛
ب)

ضــــــمان وكــــــول الضــــــحايا إلى مالجل وخدمات دعم شــــــاملة وميســــــرة ،بما ،ي ذلم

ج)

تعزيز التعــاون مع الوحــدات المعنيــة بــالزواج القســـــــــري ،ي البلــدان التي يتم ا تجــار

د)

ضـــمان التحقيق بفعالية ،ي قضـــايا ا تجار بالبشـــر ومحاكمة مرتكبي ا و،رض العقوبة

ه)

التعجيل بإنشـــاء ةلية متخكـــكـــة مشـــتركة بين المكســـســـات لتنســـيق إجراءات مكا،حة

و)

التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكا،حة ا تجار باألشـــــــخاص وتقديم معلومات عن

ن)

زيــادة التمويــل المقــدم إلى المنظمــات لير الحكوميــة التي تــدير المالجل ،ويو،ر هــذا

المساعدة النفسية ا جتماعية ،وا نتكاف الفعال؛

بالفتيات والنساء من ا والي ا أللراض الزواج القسري ،وضمان عودت ن على وج السرعة؛
المناسبة على األشخاص المذنبين؛

ا تجار على الكعيد الوطني وتخكيص موارد بشرية وتقنية ومالية كا،ية ل ا؛
نتائج ا ،ي تقريرها الدوري المقبل؛

التمويل الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة اإلدماج ا جتماعي لضحايا ا تجار بالبشر؛

20-03728

9/17

CEDAW/C/PAK/CO/5

ح)

مواكـــــلة التوعية بشـــــنن الطابع اإلجرامي ومخاطر ا تجار بالنســـــاء والفتيات ،وتو،ير

التدريب للســـــلطة القضـــــائية وموظفي إنفاذ القانون وشـــــرطة الحدود على تحديد هويات النســـــاء والفتيات

تقدم الخدمات المناسبة؛
ضحايا ا تجار ،ي وقت مبكر وضمان إحالت ن إلى ال يئات التي د
ف)

تو،ير التـدريـب على معـاملـة ضـــــــ ـحـايـا ا تجـار بطريقـة مراعيـة لالعتبـارات الجنســـــــــانيـة

للســــــــلطة القضــــــــائية وموظفي إنفاذ القانون واألخكــــــــائيين ا جتماعيين والم نيين الطبيين العاملين مع

ضحايا ا تجار؛
ي)

ضــــمان جمع بيانات إحكــــائية مكــــنفة بشــــنن ا تجار الداخلي والعابر للحدود ،وعدد

الدعاوا الجنائية المقامة واألحكام الكـــــادرة بحق مرتكبي الجرائم المتكـــــلة با تجار ،وادراج هذه البيانات

،ي التقرير الدوري المقبل.

المشاركة المتساوية ،ي الحياة السياسية والعامة
- 35

ت حظ اللجنة ( لجنة االنتخابات في باكسـ ـ ـ ــتا( وسـ ـ ـ ــعت خفة اسـ ـ ـ ــتراتيجية لل ترة 2017-2014

لتعنين مشاركة المرة في الحياة السياسية .ولكن ا تكرر تلكيد شعور ا بالقل رناء ما يلي:

في الحياة السـياسـية والعامة ،وال سـيما في مناصـب صـنع

)

مسـتوت مشـاركة المرة المنخ

ب)

تخصيا نسبة  22في المااة فقف م( المقاعد في الجمعية الوفنية للنساء؛

ج)

القوالب النمفية التميينية فيما يتعل بلدوار المرة والرج في األس ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وفي المجتمع التي

د)

مسـ ــتوت مشـ ــاركة المرة في السـ ــلفة القسـ ــااية في المحاكم العالية االختصـ ــاا منخ

الق اررات وفي ردارات األقاليم واإلدارات المحلية ،وك لك في السلك الدبلوماسي؛

تسدي رلى حرما( المرة م( ح التصويت وتمنع ا م( الترشح ل نتخابات؛

والغياب التام للقاسيات في المحكمة العليا  ،CEDAW/C/PAK/CO/4ال قرة .)25
- 36

وتوكـــــــــي اللجنـة ،تمـاشـــــــ ـيـا مع المـادة 1( 4ل من ا تفـاقيـة والتوكـــــــــيتين العـامتين للجنـة رقم

1997( 23ل بشنن المرأة ،ي الحياة السياسية والعامة ورقم  ،25بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

تعديل قانون ا ا نتخابي لزيادة الحد األدنى لحكــــص تمثيل المرأة ،ي الجمعية الوطنية

ب)

وضـع إجراءات لعملية تقديم النسـاء شـكاوا بشـنن الحرمان من حق التكـويت واعتماد

وجمعيات األقاليم و،ي مجلس الشيوخ إلى ما

يقل عن ، 30ي المائة ،و،قا للمعايير الدولية؛

مشـروع القانون المقدم من لجنة ا نتخابات ،ي باكسـتان ،الذي يقضـي بإعادة ا قتراع ،ي ا نتخابات التي
تكون ،ي ا نسبة تكويت النساء أقل من ، 10ي المائة من مجمل األكوات المدلى ب ا؛
ج)

إجراء حمالت للتوعية بشنن أهمية مشاركة المرأة ،ي كنع القرار؛

د)

اتخاذ تدابير محددة ال دف ،بما ،ي ذلم تدابير خاكـة مكقتة مثل اسـتقدام النسـاء على

أســـاس تفضـــيلي ،ي حال التســـاوي ،ي المكهالت ،لزيادة عدد القاضـــيات ،ي المحاكم العالية ا ختكـــاص

وضمان تعيين النساء ،ي المحكمة العليا.
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الجنسية
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ت حظ اللجنة ( المادة  25م( دستور الدولة الفرف تك

المساواة بي( موافني ا .غير ن ا تشعر

بالقل أل( المادة  10م( قانو( الجنس ـ ـ ـ ـ ــية لعام  1951تنا على ( ش ـ ـ ـ ـ ــروف نق النس ـ ـ ـ ـ ــاء الباكس ـ ـ ـ ـ ــتانيات
جنسيت ( رلى نواج م األجانب ك ر صرامة م( الشروف الم روسة على الرجا الباكستانيي(.

- 38

وتوكـــــــي اللجن ُة الدول طة الطرف بتعديل المادة  10من قانون الجنســـــــية لعام  1951لكي تتوا،ق

تماما مع المادة  9من ا تفاقية ،وذلم بتمكين النسـاء الباكسـتانيات من منج جنسـيت ن ألزواج ن األجانب
على قدم المســاواة مع الرجال الباكســتانيين .واضــا،ة إلى ذلم ،توكــي اللجنة بنن تنظر الدولة الطرف ،ي

التكـــديق على ا تفاقية بشـــنن وضـــع األشـــخاص عديمي الجنســـية لعام  1954ا تفاقية المتعلقة بخفض

حا ت انعدام الجنسية لعام .1961
التعليم
- 39

ت ني اللجنة على الدولة الفرف لج ود ا الرامية رلى نيادة فرا حص ـ ـ ـ ـ ــو النس ـ ـ ـ ـ ــاء وال تيات على

التعليم بجميع مستويات  .غير ن ا تشعر بالقل بشل( ما يلي:
)

وفقــا ليحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات الحكوميــة ،يقــدر ( نــاك  22,8مليو( ف ـ تتراوح عمــار م بي(

ب)

ال تتاح لل تيات وات اإلعاقة وال تيات اللواتي يعش ـ ـ ـ ـ ــ( في المناف الري ية س ـ ـ ـ ـ ــوت فرا

 5و  16عاما غير ملتحقي( بالمدارس ،من م  12,6مليو( فتاة؛

محدودة للحصـ ـ ــو على التعليم بسـ ـ ــبب االسـ ـ ــت مارات غير الكافية في التعليم ،واالفتقار رلى المراف الميسـ ـ ـرة،
وت س ـ ــي ارباء واألم ات التحا بنات م بالمدارس المخص ـ ـص ـ ــة لل تيات فقف ،وال س ـ ــيما في المرحلة ال انوية،

وفي ك ير م( األحيا( ال تتوفر
ج)
- 40

المدارس في المناف الري ية؛

يبلع معد استبقاء ال تيات م( المرحلة االبتدااية رلى المرحلة ال انوية  52في المااة.

وتوكي اللجنة بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

ســن تشــريعات واتخاذ جميع التدابير الالزمة لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس والحد من

تسـرب ن ،وخاكـة ،ي المرحلة الثانوية ،بوسـائل من ا مسـاءلة الوالدين (أو األوكـياءل عن مواظبت ن على

الدراسة ،واعداد سياسات إلعادت ن إلى المدارس بغية تمكين الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الحمل،
واعتماد برامج ستبقاء الفتيات ،ي النظام التعليمي؛
ب)

إعداد وادماج العناكــــر التالية ،ي المناهج الدراســــية ‘1 :مضــــامين شــــاملة وميســـرة

بشـنن المسـاواة بين الجنسـين ،بما ،ي ا حقوق المرأة ،وتقديم كـورة إيجابية عن النسـاء ،ي الحياة العامة،

و  ‘2تو،ير التثقيف اإللزامي المناســـــب للفئة العمرية المســـــت د،ة بشـــــنن الكـــــحة والحقوق الجنســـــية
واإلنجابية ،بما ،ي ذلم التثقيف الشــامل بشــنن الســلوم الجنســي للمراهقات والمراهقين ،مع التركيز بشــكل

خاص على السلوم الجنسي المسكول؛
ج)

تعزيز وركـد تدابير ترمي إلى تشـجيع التحاق الفتيات بالمدارس وانتظام ن ،ي كـفوف

ـرب ن من المدرســــة ،وباألخص ،ي المســــتويين
الدراســــة وبقائ ن ،ي ا واعادة إدماج الفتيات ،ي حال تســـ د
الثـانوي والجـامعي مع التركيز على الفتيـات اللواتي يعـانين من الفقر والفتيـات اللواتي يعشـــــــــن ،ي المنـاطق
الريفية والفتيات الحوامل واألم ات المراهقات ،من خالل إلغاء تكاليف التعليم المباشــــــــرة وتخفيض تكاليف

التعليم لير المباشرة.
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العمالة
- 41

رغم ( اللجنة ت حظ العديد م( المبادرات اإليجابية م

المعتمدة على مستوت األقاليم ،ف ي ت حظ بقل ما يلي:
)

برنامج بنانير لدعم الدخ والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريعات

ال جوة العميقـة في األجور بي( الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي( في الـدولـة الفرف البـالغـة  34في المـااـة ،ي

ك ر م( سعف المتوسف العالمي؛

جدا لمشاركة المرة في القوت العاملة  23,9في المااة)؛

ب)

المعد المنخ

ج)

النسـبة العالية للنسـاء في قفا االقتصـاد غير النظامي ،وتحديدا في قفا النراعة ،ال ي

ال يوفر ل ( التغفية الممنوحة بموجب قانو( العم وبرامج الس ـ ـ ــما( االجتماعي ،م

والتعوي

ع( العم اإلسافي ،واجانة األمومة؛

د)

الحد األدنى لألجور،

عدم وجود بيانات مو وقة ع( عدد النساء الموظ ات ،بم( في ( النساء اللواتي يعمل( م(

المنن  ،والع ــام ت المننلي ــات ،والع ــام ت غير الم ــلجورات في مج ــا الرع ــاي ــة ،والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وات اإلع ــاق ــة،

وال جاات العام ت؛
ه)

المسـ ـ ــتوت المنخ

و)

النس ــبة الماوية المنخ س ــة جدا للنس ــاء ص ــاحبات المش ــاريع تقدر بنس ــبة  1في المااة م(

عام  4,2 2018في المااة)؛

جدا لمشـ ـ ــاركة النسـ ـ ــاء في المناصـ ـ ــب اإلدارية العليا والمتوسـ ـ ــفة في

صحاب المشاريع).
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وتوكي اللجنة بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

إنفاذ مبدأ األجر المتســـــــاوي لقاء العمل المتســـــــاوي القيمة إنفاذا ،عا  ،وخاكـــــــة ،ي

ب)

تعزيز المسـاواة ،ي تقاسـم المسـكوليات األسـرية ومسـكوليات الرعاية بين المرأة والرجل،

وسد ،جوة األجور بين الجنسين؛
القطاع الخاص ،من أجل تضييق د

بتطبيق ترتيبات العمل المرنة ،وزيادة عدد مرا،ق رعاية األطفال ،واســـــــتحدال تدابير مبتكرة من أجل زيادة

القبول ا جتماعي لتولي الرجال رعاية أطفال م ولخيار المرأة العودة إلى العمل بعد الو دة؛
ج)

تعزيز انتقال المرأة من ا قتكــــاد لير النظامي إلى ا قتكــــاد النظامي وتوســــيع نطاق

حماية العمال وتغطية الضـــــمان ا جتماعي ،بما ،ي ذلم نظام المعاشـــــات التقاعدية المقرر ونظام التنمين

الكـــحي الشـــامل ،ليغطي النســـاء العامالت ،ي ا قتكـــاد لير النظامي والحد من البطالة بين النســـاء عن
طريق تشجيع دخول ن ،ي ا قتكاد النظامي باتخاذ تدابير من ا التدريب الم ني والتقني؛
د)

مواكــــــلة تعزيز نظم جمع البيانات الجنســــــانية المتعلقة بعمالة المرأة ،و ســــــيما ،يما

يتعلق بالعامالت من المنازل ،والعامالت المنزليات ،والعامالت لير المنجورات ،ي مجال الرعاية ،والنســـــاء
ذوات اإلعاقة ،والالجئات العامالت؛
ه)

النظر ،ي التكـــديق على اتفاقية العمال ذوي المســـكوليات العائلية( 1981 ،رقم 156ل

لمنظمة العمل الدولية؛
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و)

تشــــجيع مشــــاركة المرأة ،ي مناكــــب إدارية وقيادية ،بســــبل من ا اتخاذ تدابير خاكـــة

مكقتة مثل نظام الحكص أو عمليات ا ختيار ذات المسار السريع للنساء.
الكحة
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ت ني اللجنة على الدولة الفرف العتماد ا الرسية الوفنية لل ترة  2025-2016بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل( اإلجراءات

المنسـ ــقة ات األولوية للتصـ ــدي للتحديات الصـ ــحية المتعلقة باإلنجاب واألمومة والوليد والم ار قي( والم ار قات
والتغ ية ،وخفة العم الخاص ـ ــة ب ا .غير ن ا ت حظ ( خفة العم ال تس ـ ــع مسشـ ـ ـرات و داف والتنامات

محددة متعلقة بالمينانية لك الة تن ي ا .واسافة رلى لك ،ت حظ اللجنة بقل ما يلي:
)

معد وفيات األمومة العالي في الدولة الفرف؛

ب)

ال را المحدودة المتاحة للمرة للحصـو على خدمات تنظيم األسـرة ،بما في لك وسـاا

منع الحم الحدي ة؛
ج)

قواني( اإلج ا

التقييدية والعدد الكبير م( النسـ ــاء اللواتي يلجل( رلى عمليات اإلج ا

غير الملمو( ،فس ع( االفتقار رلى خدمات الرعاية الكافية بعد اإلج ا

؛

العدد المرت ع لحاالت اإلص ــابة بناس ــور الوالدة في الدولة الفرف ،بس ــبب الوالدة المتعس ـرة
د)
التي تدوم ل ترات فويلة في غياب ِ
القبالة الما رة ،رس ـ ـ ـ ــافة رلى الناس ـ ـ ـ ــور الع جي الناجم ع( ر ما جراحي
خ

الجراحة القيصرية و عملية استاصا الرحم؛
ه)

رخسـ ـ ــا النسـ ـ ــاء وات اإلعاقة ،وتحديدا النسـ ـ ــاء اللواتي يعشـ ـ ــ( في مسسـ ـ ـسـ ـ ــات ،للتعقيم

القس ــري ،واجراء عملية جراحية لتغيير نو الجنس لحام ت ص ـ ات الجنس ــي( بغر
الجنس ،وال را المحدودة للسحايا للجوء رلى القساء.
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االعتراف القانوني بنو

وتوكــي اللجنة ،تماشــيا مع توكــيت ا العامة رقم 1999( 24ل بشــنن المرأة والكــحة ،بنن تكفل

الدولة الطرف تنفيذ الركية الوطنية للفترة  2025-2016وخطة عمل ا ،ووضـــــــع أهداف واضـــــــحة محددة

زمنيا ،وانشـاء هيئة دائمة لتنسـيق وركـد تحقيق هذه األهداف .واضـا،ة إلى ذلم ،توكـي اللجنة بنن تقوم

الدولة الطرف بما يلي:
)

تحســين وكــول المرأة إلى مرا،ق الرعاية الكــحية والمســاعدة الطبية التي يقدم ا أ،راد

مدربون ،وباألخص ،ي المناطق الريفية والنائية ،وضمان تخكيص الموارد البشرية والمالية الكا،ية لقطاع

الكحة ،ي جميع األقاليم ،وامكانية وكول النساء والفتيات إلى جميع الخدمات الكحية وضمان سالمت ا؛
ب)

تعزيز ج ودها الرامية إلى خفض المعدل المرتفع لو،يات األمومة ،وضـــــــمان حكـــــــول

ج)

اســــتعراض تشــــريعات ا المتعلقة باإلج اض بغية إضــــفاء طابع قانوني علي ،ي حا ت

النساء على وسائل منع الحمل الحديثة بنسعار معقولة ،ي جميع أنحاء الدولة الطرف؛

ا لتكـــاب أو ســـفاا المحارم أو الخطر على حياة أو كـــحة المرأة الحامل أو ا عتالل الجنيني الشـــديد،

واسـقاط الكـفة الجرمية عن اإلج اض ،ي جميع الحا ت األخرا ،واعداد مبادس توجي ية لضـمان حكـول

النساء والفتيات على الرعاية المنمونة بعد اإلج اض؛
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د)

التكـدي رتفاع عدد حا ت اإلكـابة بناسـور الو دة وازالة العوائق المادية وا قتكـادية

ه)

كفالة محاكمة مرتكبي التعقيم القســـــــري ومعاقبت م عقابا مالئما ،ومنع العملية الجراحة

التي تحد من إمكانية حكول المرأة على الرعاية قبل الو دة وخالل ا وبعدها؛

لير الضــرورية لتغيير نوع الجنس، ،ي القانون والممارســة ،وتحديد وازالة الحواجز التي تحول دون لجوء

الضـحايا إلى القضـاء ،ي المناطق الريفية والحضـرية ،وضـمان حكـول جميع الضـحايا على الجبر الفعال،

بما ،ي ذلم التعويض.
المرأة الريفية
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ت حظ اللجنــة مع التقــدير اعتمــاد قـانو( رن ــا حقو الملكيــة للمرة لعــام  2019في ارونـة األخيرة.

غير ن ا ال ت ان تشعر بالقل رناء استمرار العادات والممارسات التميينية التي تمنع المرة م( و ار ة األراسي
وغير ا م( الممتلكات و حيانت ا .وتعرب اللجنة ع( القل

يس ـ ـ ـ ـ ــا رناء الص ـ ـ ـ ـ ــعوبات التي تواج ا النس ـ ـ ـ ـ ــاء

الري يات في الوصو رلى الرعاية الصحية وغير ا م( الخدمات األساسية ،والتعليم ،و عمليات صنع الق اررات

على صعيد المجتمع المحلي.
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وتماشــيا مع التوكــية العامة رقم 2016( 34ل للجنة بشــنن حقوق المرأة الريفية ،توكــي اللجنة

بنن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
)

التنفيـذ الفعـال لقـانون إنفـاذ حقوق الملكيـة للمرأة لعـام  2019وزيـادة ،رص حيـازة المرأة

ب)

القضـــاء على الممارســـات والعادات التمييزية التي تمنع المرأة الريفية من حيازة ووراثة

لألراضي األرض عن طريق اإلرل أو شراء أو توزيع أراضي الدولة وحماية امتالم المرأة لألراضي؛

الممتلكات ،بما ،ي ذلم اســـتغالل األراضـــي ،ومن المشـــاركة ،ي المشـــاريع اإلنمائية بوكـــف ا من كـــناع

الق اررات والمستفيدين من ا؛
ج)

تعزيز وكـــول المرأة الريفية إلى الرعاية الكـــحية وليرها من الخدمات األســـاســـية ،بما

،ي ذلم التعليم ،وتعزيز مشــاركت ا ،ي كــنع القرار واشـراك ا ،ي تكــميم جميع الســياســات وا ســتراتيجيات
ذات الكلة وتطويرها وتنفيذها وركدها وتقييم ا.
الفئات المحرومة من النساء
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ت حظ اللجنة بقل ما يلي:
)

اسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار وجود القوالب النمفية التميينية التي تواج ا النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء وال تيات المنتميات رلى

األقليات اإل نية ،وال سـ ــيما النسـ ــاء وال تيات األحمديات والمسـ ــيحيات ونسـ ــاء وفتيات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”داليت“ وال ندوس

والروما والفوااف المنبو ة وشيدي والسيخ ،اللواتي يقع( حيانا سحايا االختفاف والتحوي القسري؛
ب)

عـدم توفر معلومـات وبيـانـات كـافيـة متعلقـة بحـالـة المرة التي تواجـ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـاال متـداخلـة م(

التميين ،بما في لك النس ـ ــاء وات اإلعاقة والنس ـ ــاء وال تيات األحمديات والمس ـ ــيحيات ونس ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”داليت“

وال ندوس والروما والفوااف المنبو ة وشيدي والسيخ.
- 48
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)

التكــــــدي ألشــــــكال التمييز المتداخلة ضــــــد النســــــاء والفتيات المنتميات إلى جماعات

األقليات اإلثنية والدينية ،و سـيما النسـاء والفتيات األحمديات والمسـيحيات ونسـاء و،تيات الــــــــــ ”داليت“

وال ندوس والطوائف المنبوذة والروما وشيدي والسيخ؛
ب)

تقديم معلومات ،مكــنفة حســب الجنس والســن واإلعاقة واألكــل اإلثني والدين والموقع

الجغرا،ي ،يتم جمع ا من خالل نظام إدارة معلومات حقوق اإلنســـان ،عن النســـاء اللواتي يواج ن أشـــكا

متداخلة من التمييز ،ي تقريرها الدوري المقبل.
الزواج والعالقات األسرية
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ال ت ان اللجنة تشـ ـ ــعر بالقل رناء وجود نظم قانونية متعددة فيما يتعل بالنواج والع قات األسـ ـ ـرية.

وترحب بس ـ ــ( قانو( نواج ال ندوس في عام  ،2017وك لك قواني( األسـ ـ ـرة واألحوا الش ـ ــخص ـ ــية األخرت في
قاليم السـ ــند وبلوش ـ ـسـ ــتا( وبنجاب .وترحب اللجنة ك لك بالمعلومات التي قدم ا الوفد بل( الدولة الفرف تقوم

يعد قانو(
حاليا بص ـ ـ ــياغة قانو( نواج للس ـ ـ ــيخ .غير ن ا ت حظ حاالت التلخير في اعتماد مش ـ ـ ــرو قانو( ّ
النواج المسيحي وقانو( الف المسيحي .وت حظ اللجنة بقل ما يلي:
)

استمرار نواج األف ا والنواج القسري في الدولة الفرف؛

ب)

الحد األدنى لس ــ( نواج ال تيات و  16س ــنة في حي( ( الحد األدنى لس ــ( نواج الرجا

ج)

السماح بتعدد النوجات بموجب القانو( في ظروف معينة؛

و  18سنة؛

في حاالت الف غير الرسـ ـ ـ ـ ـ ــااي ،ال ُيفلب رال م( النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء مقدمات االلتماس ر بات
د)
في المحكمة ،والدعم المقدم في حالة الف غير متجانس بي( مختلف المجموعات الدينية؛
سباب الف
وفاة األب.
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ه)

ال ي ان يتعي( على النسـ ـ ــاء تقديم فلب للحصـ ـ ــو على الوصـ ـ ــاية على ف ال ( في حالة

وتوكـــــي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشـــــروع قانون يعدل قانون الزواج المســـــيحي

وقانون الطالق المســــيحي ومشــــروع قانون الزواج للســــيخ .وتوكــــي اللجنة كذلم بنن تقوم الدولة الطرف

بما يلي:

)

اعتماد مشـــــروع قانون لتعديل قانون ضـــــبط زواج األطفال لتحديد الســـــن الدنيا للزواج

ب)

تعديل قانون العقوبات لجعل الجرائم المتكــلة بالزواج القســري جرائم واضــحة ومواكــلة

بـ  18سنة لكال الجنسين من دون استثناء، ،ي جميع أنحاء الدولة الطرف؛

زيادة الوعي ،ي كـــــفوف جميع الطوائف وعلى المســـــتويات كا،ة بالطابع اإلجرامي لزواج األطفال والزواج

القسري وةثارهما الضارة على تعليم وكحة ونماء الفتيات؛
ج)

تعديل مرسـوم قوانين األسـرة اإلسـالمية واتخاذ جميع التدابير الالزمة لتثبيط وحظر تعدد

الزوجات وضمان حماية الحقوق ا قتكادية للنساء ،ي الحا ت القائمة للزواج المتعدد الزوجات؛
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د)

ضــــــــمان أن تنص قوانين األســــــ ـرة ،ي مختلف الطوائف الدينية على تو،ير الحماية المالية

ه)

تعديل أو إلغاء جميع األحكام التمييزية ،ي القوانين التي تنص على عدم تساوي حقوق

للمرأة ،ي حا ت الطالق ،ي شكل مستويات متساوية للدعم بعد الزواج وحكص عادلة ،ي الممتلكات الزوجية؛
المرأة ،يما يتعلق بالزواج والطالق والوكاية والميرال والملكية.
جمع البيانات
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تش ــعر اللجنة بالقل رناء االفتقار رلى بيانات رحص ــااية مص ــن ة حس ــب الجنس والس ــ( واالنتماء اإل ني

والدي( واإلعاقة والموقع الجغرافي والخل ية االجتماعية االقتصـ ـ ـ ــادية ،و ي بيانات سـ ـ ـ ــرورية لتقييم وسـ ـ ـ ــع المرة

بدقة ،وتحديد حجم التميين وفبيعت  ،ووســع ســياســات مســتنيرة ومحددة األ داف واجراء عمليات من جية لرصــد

وتقييم التقدم المحرن نحو تحقي المساواة ال علية بي( المرة والرج في جميع المجاالت التي تشمل ا االت اقية.
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وتـدعو اللجنـة الـدولـة الطرف إلى اتخـاذ تـدابير لبنـاء القـدرات من أجـل تحســـــــــين جمع البيـانـات

المكـ دنفة حسـب الجنس والسـن وا نتماء اإلثني والدين والوضـع من حيل ال جرة واإلعاقة والعوامل األخرا
ذات الكــــلة ،والتي تعتبر ضــــرورية لتقييم أثر و،عالية الســــياســــات والبرامج الرامية إلى تعزيز تمتع المرأة

بحقوق ا .و،ي هذا الكـــــــدد ،توج اللجنة ا نتباه إلى توكـــــــيت ا العامة رقم 1989( 9ل بشـــــــنن البيانات

اإلحكائية المتعلقة بحالة المرأة.

البروتوكول ا ختياري لالتفاقية وتعديل المادة 1( 20ل من ا تفاقية
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تشـــــجع اللجنة الدولة الطرف على التكـــــديق على البروتوكول ا ختياري لالتفاقية ،والقبول، ،ي

يخص موعد جلسة اللجنة.
المدخل على المادة 1( 20ل من ا تفاقية ،يما
د
أقرب وقت ممكن ،بالتعديل ُ
إعالن ومن اج عمل بيجين
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا ســــــتعانة بإعالن ومن اج عمل بيجين ومواكــــــلة تقييم إعمال

الحقوق المكرسـة ،ي ا تفاقية ،ي سـياق اسـتعراض تنفيذ اإلعالن ومن اج العمل بعد مرور  25سـنة على

اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
النشر
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تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان نشر هذه المالحظات الختامية ،ي الوقت المناسب ،باللغة

الرســـــمية للدولة الطرف ،على مكســـــســـــات الدولة ذات الكـــــلة ،ي جميع المســـــتويات (الوطني واإلقليمي

والمحليل وتحديدا الجمعية الوطنية وجمعيات األقاليم والســـــــلطة القضـــــــائية ،من أجل التمكين من تنفيذها

تنفيذا كامال.

المساعدة التقنية
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توكـــــــــي اللجنـة الـدولـة الطرف بـنن تربط تنفيـذ ا تفـاقيـة بمـا تبـذلـ من ج ود ،ي مجـال التنميـة،

وبنن تستفيد من المساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية ،ي هذا الكدد.
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CEDAW/C/PAK/CO/5

ال تكديق على المعاهدات األخرا
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تشــــير اللجنة إلى أن انضــــمام الدولة الطرف إلى الكــــكوم الدولية الرئيســــية التســــعة

)1

المعنية

بحقوق اإلنسـان من شـنن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق اإلنسـان والحريات األسـاسـية الواجبة ل ا ،ي جميع

جوانب حيات ا .ولذلم تشـــــــجع اللجن ُة الدول طة الطرف على التكـــــــديق على ا تفاقية الدولية لحماية حقوق

جميع العمال الم اجرين وأ،راد أســــرهم وا تفاقية الدولية لحماية جميع األشــــخاص من ا ختفاء القســــري،

وهما ككان ليست طر،ا ،ي ما بعد.
متابعة المالحظات الختامية
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تطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف أن تقـدم، ،ي لضـــــــــون عـامين ،معلومـات خطيـة عن الخطوات

المتخذة لتنفيذ التوكيات الواردة ،ي الفقرات ( 32أل و ( 32بل و ( 34أل و ( 40أل أعاله.
إعداد التقرير المقبل
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تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الســـــــــادس الذي يحين موعد تقديم ،ي
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وتطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف اتبـاع المبـادس التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

شباط،/براير  .2024وينبغي أن يقدم التقرير ،ي الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديم .
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنســـــان ،بما ،ي ذلم مبادس توجي ية لتقديم وثيقة أســـــاســـــية موحدة ووثائق

خاكة بمعاهدات بعين ا ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفكل األولل.

__________
 )1الع د الدولي الخاا بالحقو االقتصــادية واالجتماعية وال قافية؛ والع د الدولي الخاا بالحقو المدنية والســياســية؛ واالت اقية الدولية
للقسـاء على جميع شـكا التميين العنصـري؛ وات اقية القسـاء على جميع شـكا التميين سـد المرة؛ وات اقية منا سـة التع يب وغير
م( سروب المعاملة و العقوبة القاسية و ال رنسانية و الم ينة؛ وات اقية حقو الف ؛ واالت اقية الدولية لحماية حقو جميع العما

الم اجري( و فراد سر م؛ واالت اقية الدولية لحماية جميع األشخاا م( االخت اء القسري؛ وات اقية حقو األشخاا وي اإلعاقة.
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