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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   الثانيةالدورة
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة                       ًامية حلقوق اإلنسان، وفقا موجز أعدته املفوضية الس
  ٥/١سان من مرفق قرار جملس حقوق اإلن

  *باكستان

                    إىل عملية االستعراض  ) ١ (                                                                 هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من واحد وعشرين من أصحاب املصلحة 
                 وال يتضمن التقرير   .     نسان     ّ                                                         وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل  .              الدوري الشامل

                                                                                               أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن 
ّ    مبطالبات حمّددة  ُ                                                                              ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه    قد  و  .          

ّ                                     واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه             .              لنصوص األصلية                              بقدر املستطاع مل جير تغيري ا                                    
                          وتتاح على املوقع الشبكي      .           ُ                                                                       املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

                        كون دورية االستعراض               وبالنظر إىل   .                                                                         للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
   ١                                                                                                                 يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعـت بعـد               

 .    ٢٠٠٤      يناير  /           كانون الثاين

  

                                                      

  .   حدة  ُ   َّ                                                            مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املت   *
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  املعلومات األساسية واإلطار -    ً أوال  
  نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

                  التصديق على العهد         املتعلق ب                                  ان أن باكستان مل تف حىت اآلن بتعهدها                           الحظ املركز اآلسيوي حلقوق اإلنس  -  ١
                                                                                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية 

        القوانني               وبالنظر إىل أن                  وباإلضافة إىل ذلك،   .                                                            مناهضة التعذيب رغم أهنا قطعته للمجلس يف فترة ما قبل االنتخابات
   . ) ٢ (                                                                                            الدولية ليست تلقائية التنفيذ، فإن احلكومة مل جتعل القوانني احمللية مطابقة للمعاهدات اليت صدقت عليها

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

   /                   تـشرين الثـاين     ٣                                                                                          أفاد االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن اجلنرال مشرف أعلن حالة الطـوارئ يف البلـد يف                   -  ٢
   . ) ٣ (    ٢٠٠٧         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٥                                   واستمر سريان قانون الطوارئ إىل        .                         بدعوى مكافحة اإلرهاب       ٢٠٠٧       نوفمرب  

            ل للـرئيس     ّ   خـوّ                                                                                    ُ              والحظت منظمة العفو الدولية أنه مت تعليق الدستور واستبداله بقانون الدستور املؤقت الذي يُ             
                                        نسان األساسية، مبا يف ذلك احلقوق يف احلياة أو                            ق أمر الدستور املؤقت حقوق اإل  ّ علّ   قد  و  .                    صالحية تعديل الدستور

                                                                املثول أمام حمكمة؛ ويف حرية التنقل؛ ويف التجمـع الـسلمي؛ ويف             حق                                            احلرية؛ ويف احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك        
                             والحظت منظمة العفو الدولية      .                                                                                   تشكيل الرابطات والنقابات؛ ويف حرية الرأي والتعبري؛ ويف املساواة أمام القانون          

                                                                                                          الرئيس أدخل عدة تعديالت على الدستور جتعل اإلجراءات التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات املتخذة               أن
   . ) ٤ (                                                                         خالل فترة حالة الطوارئ خارج نطاق املراجعة القضائية، حىت بعد رفع حالة الطوارئ

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين - جيم 

                إىل أن املؤسـسات    )  ١-                 الورقة املشتركة (                 مات غري حكومية       منظ                مقدمة من مثاين                         أشارت ورقة مشتركة      -  ٣
   َّ                                  وذكَّرت منظمة العفو الدولية بـأن        .  ) ٥ (               مبادئ باريس      قصده                                                 الوطنية حلقوق اإلنسان غري موجودة باملعىن الذي ت       

                                                              عن خطط إلنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان؛ وتكرر هذا التعهد     ٢٠٠٦    عام              أعلنت يف مطلع    قد        احلكومة 
     حىت     تتخذ               غري أن احلكومة مل   .                                                عندما قدمت باكستان ترشيحها إىل جملس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٦      أبريل  /  ان     يف نيس
   . ) ٦ (                         خطوات للوفاء هبذا التعهد   اآلن

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -      ً ثانيا  
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان - ألف 

                                 جراءات اخلاصة التابعـة لألمـم       إل                        تعاون باكستان مع ا                                             الحظ االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان النقص يف        -  ٤
         انتهاكات             تشري إىل وقوع                                                                  فقد طلبت سبعة إجراءات خاصة زيارة باكستان عقب ورود ادعاءات متكررة   .       املتحدة

ُ   ٍ                   ومل حيصل أي منها على رد ُمرضٍ منذ عام            .            قوق اإلنسان  حل                                       وعالوة على ذلك، فإن الردود على رسائل     .     ١٩٩٩                      
                مبـادرة حقـوق            وأشارت  . ) ٧ (                       االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان           ما أفاد به                         ة، أو غري كافية، حسب                   االدعاءات نادر 

                 رهـن اإلقامـة                                       املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد                        إىل أن باكستان وضعت                               اإلنسان يف بلدان الكومنولث   
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                                فوض السامي حلقوق اإلنـسان إىل                              احلكومة بأن تدعو امل     ١-                         وأوصت الورقة املشتركة    .  ) ٨ (                    اجلربية قرابة أسبوعني  
   . ) ٩ (                                                                   االضطالع ببعثة لتقصي احلقائق وذلك لتقييم حالة حقوق اإلنسان وتقدمي توصيات

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

ِ              قانون محاية املرأة الذي اعُتِمد يف كانون ا    بأن                        منظمة رصد حقوق اإلنسان،       أفادت   -  ٥   ،     ٢٠٠٦      ديسمرب  /   ألول                        ُ 
        مـن            ً    به سابقاً                                ً      ويلغي هذا القانون ما كان معموالً       .                                     ألحكام قانون العقوبات الباكستاين                 ً  االغتصاب خاضعاً      جيعل  

                                                                                       أربعة شهود من الذكور إلثبات ادعاء املرأة التعرض لالغتصاب، ويسمح بإصدار أحكام اإلدانـة             شهادة          اشتراط  
                                                                           غم ما ينص عليه قانون محاية املرأة من األحكام اإلجيابية، فإنه ال ميتثل               ور  .    ً                                    بناًء على أدلة الطب الشرعي والقرائن     
                     فال تعاجل التعـديالت      .                                                     اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                            للعديد من التزامات باكستان مبوجب      

                          بالتراضي خارج نطـاق                                                                                           املشاكل األساسية املتصلة بإقامة احلدود، مثل األحكام التمييزية اليت جترم ممارسة اجلنس           
   . )  ١٠ (                                       العالقة الزوجية وال تعترف باالغتصاب الزوجي

           الذي ينص  ىن                 تعديل قانون الز    ٢٠٠٦      نوفمرب  /                                                   وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه جرى يف تشرين الثاين  -  ٦
       وحيظـر    .   ية                            خارج نطاق العالقة الزوج           التراضي          اجلنس ب   ا            إذا مارس      الزىن         جرمية     ان                                على أن الرجل أو املرأة يرتكب     

                   وأبرزت منظمة العفو   .                                                                               التعديل اهتام املرأة بالزىن إذا اشتكت من التعرض لالغتصاب ومل تستطع إثبات هذا االدعاء
                                                                                                                       الدولية أن اللجنة القانونية الوطنية املعنية بوضع املرأة ومجاعات الدفاع عن حقوق املرأة دعت إىل إلغاء قـانون                  

                        ِّ                                            وال يزال القانون املعدل جيرِّم العالقة اجلنسية بالتراضي بني الرجل            .        االنتهاك                                       الزىن ألنه ينطوي على التمييز وييسر       
               وقبـل تعـديل     .                                    إنسانية أو مهينة على اجلناة املـدانني                                                       واملرأة خارج نطاق الزواج ويفرض عقوبات قاسية أو ال     

                       ن اختيارهم، ومل يعترب                                          على األزواج الذين اقترنوا بأزواج م                     يف أحيان كثرية           القبض        تلقي             الشرطة    ت             القانون، كان 
   . )  ١١ (                                       ذووهم بالتايل الزواج شرعيا،فاهتموهم بالزىن

                                                                                                         والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن باكستان ليس لديها أي قانون حمدد ملكافحة العنف املرتيل ومل تلـغ                    - ٧
                  دت إىل سجن اآلالف من    ، أ    ١٩٧٩                                         ُ َّ        وأشارت إىل أن هذه اجملموعة من القوانني، اليت ُسنَّت يف عام   .                    أحكام احلدود القمعية

                                                                       وجعلت معظم ضحايا االعتداءات اجلنسية غري قادرات على التماس اإلنصاف            "      الشرف "                                النساء بدعوى ما يسمى جبرائم      
                                       ِ                                                                                 عرب نظام العدالة اجلنائية الذي يعتربهن مذنِبات مبمارسة اجلنس بطريقة غري شرعية بدل معاملتهن كـضحايا للعنـف أو                   

                        يف املائة من النساء       ٧٠          ُ                  إىل أن ما ُيقدر بنسبة                                       منظمة األمم والشعوب غري املمثلة                كما أشارت     .  )  ١٢ (                   االعتداء غري املشروع  
                   َ           ورغم أن معظم مـن حيـاكَمن         .                                                                                 يف السجون ينتظرن حماكمات بتهمة جرائم زىن احملصنات اليت هلا صلة بأحكام احلدود            

       عـن                              ً             حيان ويـؤدي إىل حـاالت قتـل دفاعـاً                          ُ                                                     مبقتضى هذا القانون ُيربأن، فإن عار الزىن يدمر حياهتن يف كثري من األ            
                                                                                                           وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن النساء يتعرضن ملعاملة أسوأ مما يعانيه الرجـال يف احملـاكم، إذ                    .  )  ١٣ (     الشرف

      الـيت     ،   "     الشرف "       عن                                                              ً             احليف الثقايف الذي يطال املرأة عامل تشديد يف قضايا القتل دفاعاً             ّ عّد  ُ وُي  .      ً   كبرياً        ً   ثقافياً            ً  يواجهن حيفاً 
   . )  ١٤ (     املرأة           وا من أسرة                  ، وال سيما إذا كان           أو القتلة      القاتل           تساهلون مع       ما ي                        ً يبدو فيها أن القضاة كثرياً
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                   أنـه، وإن كـان       )  ٢-                  الورقة املشتركة  (                                                       وأوضحت ورقة مشتركة قدمتها ثالث منظمات غري حكومية           -  ٨
                                       جيايب يرمي إىل انتشال الطوائف املصنفة                                                                                الدستور الباكستاين حيظر التمييز بصفة عامة، يكاد ال يوجد أي إجراء إ           

                                                                           وتقع الطوائف املصنفة يف باكستان ضحية للتمييز على أساس الطائفة والساللة واملهنة   .                     من وضعها احلايل املتخلف
        تنتمـي        هـي       و  )                                         أي أقليات يف بلد أغلبية سكانه مسلمون       (             هنا هندوسية    إ           مزدوج إذ                              هي تعاين من حالة حرمان       و

                         ُ  َ                           من مسار احلياة العامة إذ ُتجَبر علـى الـسكن يف               ً   ومادياً                     ً   وهي مستبعدة اجتماعياً     ".      لدنيا          الطبقات ا  "          كذلك إىل   
َ                                                   أماكن منفصلة وُتحَرم من احلقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية        َ          أن الطوائف املصنفة ُتعاَمل                باإلضافة إىل  و  .               ُ      ُ                   

ٍ          الطعام يف أواٍن منفصلة،         ألفرادها         ُ   َّ  نفصلة، وُيقدَّم                         ، فإهنا تعيش يف مستوطنات م                  ً وتتعرض لإلهانة علناً  "    جنسة "             على أساس أهنا              
          املرأة يف   ّ عّد  ُ  ُت ، ٢-                الورقة املشتركة            ما جاء يف          وحسب    .                      الطوائف األعلى مكانة         أفراد                           اجللوس يف الداخل مع       م          وال جيوز هل  

   . )  ١٥ (                            عرض للتمييز واإلقصاء االجتماعي  لت  ة   يد          باكستان شد

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن -  ٢

        هتمتـان                                                    ّ           بينما مل تكن هناك، وقت حصول باكستان على االستقالل، إالّ                                                اد االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أنه         أف  -  ٩
                  خمتلفـة، تـشمل          هتمـة   ٢٧                             وقت كتابة هذا التقريـر إىل   م ه         هذه الت            ارتفع عدد  ،                                  جتلبان على صاحبهما عقوبة اإلعدام    

                                   وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنـسان أن    .  ة                                                       التجديف ونزع لباس امرأة يف مكان عام وختريب السكك احلديدي  
                     يها مبوجـب القـانون    ف                              اليت ينبغي حصر عقوبة اإلعدام      "             أخطر اجلرائم  "                                         احلكم هبذه العقوبة يتجاوز نطاق عبارة       

                           حمكوم باإلعدام، معظمهم بتهمة    ٧     ٥٠٠                                                      وأفادت منظمة العفو الدولية أنه يوجد يف الوقت الراهن حنو   .  )  ١٦ (     الدويل
     ١٠٠            يف حـق         ٢٠٠٧                احلكم يف عـام          هذا                                   ُ  ِّ             على عدة مئات من األشخاص باإلعدام وُنفِّذ                ً  م سنوياً  ُ   َ  وُيحكَ  .      القتل

                                                                          والحظ االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان كذلك أن عقوبة اإلعدام يف باكستان تتسم بالتمييز   .  )  ١٧ (            شخص على األقل
                             إىل النواقص اخلطرية اليت ينطوي       بالنظر     وذلك                                                            وغري عادلة وتنطوي على احتمال كبري بإساءة تطبيق أحكام العدالة 

                                                           وإىل الفساد املزمن وأمناط احليف الثقايف اليت متس املرأة           ،      الشرطة                     قامة العدل، وجهاز                                  عليها القانون نفسه ونظام إ    
                                                                               وشددت منظمة العفو الدولية على أن احلكومة ينبغي أن تنضم إىل التيارات اليت تعمل على   .  )  ١٨ (                واألقليات الدينية

                                                                                            من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، وذلك باختاذ تدابري منها إعالن وقف اختياري فوري جلميع عمليـات                  نطاق العامل 
   . )  ١٩ (                                           اإلعدام، بغرض إلغاء هذه العقوبة يف هناية املطاف

                                                                                املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان، تتحمل قوات األمن املسؤولية عن انتهاكات منهجية                     ما ذكره         وحسب    -   ١٠
                                                                        اإلنسان تشمل التوقيف اجلماعي بشكل تعسفي وغري قانوين واالختفاء القسري وحاالت                    وواسعة االنتشار حلقوق
   . )  ٢٠ (             من العقاب           االنتهاكات     هذه                يفلت مرتكبو     و  ،                                  واالحتجاز غري القانوين والتعذيب       ضاء                      إعدام خارج نطاق الق   

                     أن هجمات اجلـيش                                                                                         وأشار املركز الدويل لرصد حاالت االختفاء التابع للمجلس النروجيي لشؤون الالجئني إىل           
ُ     ً    أو موجهة توجيهاً ُمحكماً                                             والقوات شبه العسكرية يف بلوشستان ليست دقيقة،                          تسببت يف وفاة العشرات من    قد  و               ً 

                           املركز الدويل لرصد حـاالت               ما ذكره         وحسب    .                           ، ومها ديرا بوكيت وكوهلو         ً تضرراً      األشد            املقاطعتني     يف          املدنيني  
                         ختويف واعتقاالت تعـسفية                   ارتكاب أعمال                          تخبارات يف بلوشستان ب      االس       أجهزة             ُّ ِ                    االختفاء، اتُّهِمت قوات األمن و    

                             وأشار املركز كـذلك إىل أن        .                              ضاء كان ضحاياها من املدنيني                                                  وتعذيب وحاالت اختفاء وإعدام خارج نطاق الق      
                                 وقد تسبب اسـتعمال املتمـردين        .                                                        بالتعذيب والقتل العمد للمدنيني واهلجمات العشوائية                 ُّ ِ        ً     املتمردين اتُّهِموا أيضاً  

        قتال    دى    ، أ     ٢٠٠٧        أكتوبر   /               ويف تشرين األول    .                    خسائر بشرية عديدة        حدوث                                     لأللغام الربية على وجه اخلصوص يف       
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  .                          شخص على ترك بيـوهتم       ٨٠     ٠٠٠              إىل إجبار                                                              شرس استمر أكثر من أسبوع يف منطقة مريايل مشايل وزيرستان         
                                     ديد من اخلسائر البشرية يف أوسـاط                                                                                  وأدى قصف اجليش للقرى اليت شك بأن املقاتلني كانوا خيتبئون فيها إىل الع            

                                                                   وأشار املركز إىل أن استعمال اجليش الباكستاين للطائرات املقاتلة يف القتال   .                                املدنيني وإىل تدمري البيوت والدكاكني
   . )  ٢١ (                            َّ                              الذي جرى مؤخرا يف وزيرستان أثَّر بصفة خاصة على السكان املدنيني

                             ً        حاالت االختفاء القـسري ارتفاعـاً                فقد سجلت          ونية،                               املركز اآلسيوي للموارد القان             ما ذكره         وحسب    -   ١١
    ١١                                          وزادت أكثـر منـذ وقـوع هجمـات               ١٩٩٩                                                      منذ أن تولت احلكومة العسكرية السلطة يف عـام               ً مذهالً
                      ظهر أن هذه املمارسة                                                          ُ           وأبرز االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن منط اختفاء من اختفوا يُ            .  )  ٢٢ (    ٢٠٠١       سبتمرب   /     أيلول

                      وأشار االحتاد الـدويل      .                                                         منهجية وحتظى برعاية احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات         ة          هي ممارس                غري القانونية   
                                  َّ                                                                             حلقوق اإلنسان إىل أن الضحايا الذين وثَّقت اللجنة الباكستانية حلقوق اإلنسان حـاالهتم تعرضـوا يف العـادة                  

                 وزعم بعض من مت      .       خبارات    االست       أجهزة         ُ                             مدنيا ُيشتبه بأهنم ينتمون إىل                                       ً      لالختطاف على أيدي رجال يرتدون زياً     
   . )  ٢٣ (                                                        اإلفراج عنهم أهنم تعرضوا للتعذيب والتهديد لكي يلزموا الصمت

      ٢٠٠٧                                                االستخبارات السرية واصـلت يف أواخـر عـام                 أجهزة             إىل أن      ١١-                          وأشارت الورقة املشتركة    -   ١٢
           العثور على                ى العمل من أجل                   حبث اجلهات املعنية عل             احملكمة العليا         من قيام      أيام          وذلك بعد    ة           غري القانوني         االعتقاالت 

  ،     ٢٠٠٧         نـوفمرب    /                                                                           لعملية تطهري للجهاز القضائي واكبت إعالن حالة طوارئ يف تشرين الثاين                          ً  املفقودين؛ ونظراً 
 )  ٢٤ (                                                                                      توقفت احملكمة العليا بكل بساطة عن االستماع للشكاوى املتعلقة حباالت االختفاء القسري           

     مـا             وحـسب     .
                 تعرض أقربـاؤهم       قد   و  .                                   َ        صري ومكان وجود املئات من األشخاص جمهولَني                                        منظمة العفو الدولية، ال يزال م            ذكرته  

                                باكستان باالنضمام إىل العهد                          جلنة احلقوقيني الدولية         وأوصت    .  )  ٢٥ (                                           الذين يتابعون قضاياهم للمضايقة والتخويف    
            القـسري،                                                                                           الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء     

                                                                                                                          اللذين سيساعدان يف توضيح التزامات باكستان القانونية فيما يتعلق هبذه املسألة، رغم أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                 
   . )  ٢٦ (     العريف                   مبوجب القانون الدويل     ً     ً حظراً باتاً                                                    مينع االحتجاز التعسفي وأن ممارسة االختفاء القسري حمظورة 

            ويواجـه    ،                                                            وي للموارد القانونية، ينتشر التعذيب على نطـاق واسـع                    املركز اآلسي               ما أفاد به          وحسب    -   ١٣
    ُ            وقد ُيعتقد أن     .                                                   جرائم عادية خطر التعرض هلذا النوع من املعاملة               ارتكاب                              ن رهن االحتجاز حىت بتهمة       و      املوجود

                                وأضاف املركز اآلسيوي للمـوارد       .  )  ٢٧ (                     أنشطة مكافحة اإلرهاب        سياق        يف                     ُ            ً      التعذيب يف باكستان ُيستخدم غالباً    
             باالعتقاالت   ً اً                واقترنت أساس      ٢٠٠٧             خالل عام                                                          ً         القانونية أن ممارسة التعذيب يف مراكز االحتجاز ازدادت جمدداً        

      احملامني  ك                                 أحناء البلد، حيث تعرض مهنيون                    حدثت يف مجيع                                                      التعسفية اجلماعية اليت جرت خالل االحتجاجات اليت        
                                          وأوصت منظمة العفو الدولية بوقف مجيـع         .  )  ٢٨ (    اجليش                    استخبارات الشرطة و         أجهزة           من قبل       ً  أيضاً                     والصحفيني للتعذيب   

   . )  ٢٩ (                                                                                                      أشكال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة وتقدمي اجلناة إىل العدالة وفقا للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة

                              ، مبا يف ذلك العنف املـرتيل،        ت ا ي     والفت        النساء                                                       وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن العنف ضد            -   ١٤
   هي    ،                والزواج القسري ،      الكربيت                           ، واالعتداءات باستخدام حامض  "          عن الشرف           ً القتل دفاعاً "             الغتصاب وحاالت   وا

                                          من الصعب احلصول على أرقام دقيقة بشأن العنف              وأشارت إىل أن   .                                     أمور ال تزال متثل مشاكل خطرية يف باكستان
                                 يف املائة من النساء يعانني من شكل   ٩٠   و  ٥٠                                                         القائم على أساس نوع اجلنس، ولكن التقديرات تشري إىل أن ما بني 
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                  وزارة الداخليـة           بيانات          ، حسب           قد وقعت                                        وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه          . )  ٣٠ (     العنف       أشكال          ما من   
   . )  ٣١ (    ٢٠٠١        منذ عام   "                   قتل دفاعا عن الشرف "       حالة     ٤١٠٠                     الباكستانية، أكثر من 

          يعـاقبون           اجلنس    ن    ارسو مي               العزاب الذين       أن                                             منظمة العفو الدولية، ينص القانون على                  ما ذكرته         وحسب    -   ١٥
       وأشارت   .         بذنبه             اعترف املتهم      إذا                                                                    جلدة عندما يثبت ذلك بشهادة أربعة شهود مسلمني بالغني أو               ١٠٠       جبلدهم  

                                                                                                                منظمة العفو الدولية إىل أن اجللد ميكن أن يشكل أقصى عقوبة يف حالة االهتام زورا مبمارسة اجلنس خارج نطاق                   
َ              السرقة أو السطو وقد ُتفَرض هذه            جرمية                                                    حول؛ وإىل أن بتر األطراف هو أقصى عقوبة على             الك       تعاطي              الزواج أو      ُ                    

                                       وأبرزت منظمة العفو الدولية أن مجيع هذه    .                                                      يف حالة التسبب يف جرح وذلك مبقتضى مبدأ القصاص                     ً  العقوبة أيضاً 
       املهينة    و أ            الالإنسانية     و أ   ة                                                                                      األشكال من العقاب البدين ترقى إىل مستوى التعذيب وغريه من ضروب العقوبة القاسي            

                                                                 وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين للطفل           .  )  ٣٢ (                                        اليت حيظرها القانون الدويل حلقوق اإلنسان     
ِ                    أن السياسة الوطنية لشؤون الطفل، اليت اعُتِمدت يف أيار                                                    ، تعترف حبق الطفل يف احلماية من العقاب            ٢٠٠٦      مايو   /                                      ُ 

         ً التزاماً          على نفسها               ، قطعت احلكومة     ٢٠٠٦      يوليه  /     يف متوزُ     ُعقد                             ، ويف اجتماع ملنتدى جنوب آسيا  ) ٩      املادة  (      البدين 
                                   املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال                    ما أفادت به          وحسب    .                                      يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك البيت                     هذا العقاب     حبظر

  ،  )    ٢٠٠٥ (                         مشروع قانون محاية الطفل   ُ                  ، ُنص على هذا احلظر يف    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  حىت                     العقاب البدين للطفل، و
   . )  ٣٣ (      تنفيذه      ُ ِّ                                                                      الذي قُدِّم إىل جملس احلكومة وهو قيد التمحيص من قبل اللجنة املسؤولة عن استراتيجية 

                                                                                                     وأفادت منظمة العفو الدولية أن االحتجاز التعسفي واسع االنتشار، ويهدف يف كثري من األحيـان إىل                  -   ١٦
             ويوجد رهـن     .      لنفوذ          من ذوي ا             من أشخاص                             يف كثري من األحيان بأمر           جيري      هو                              معاقبة أو ختويف األشخاص، و    

                      املـسؤولية اجلماعيـة         حكم                                                                             عدد غري معروف من األفراد، مبن فيهم أطفال، يف مناطق القبائل مبوجب                   حتجاز  اال
        دة تصل   مل                                         الذي يسمح باعتقال أقرباء املشتبه هبم        و                                                  يف القانون املتعلق باجلرائم يف املناطق احلدودية،                      املنصوص عليه   

ُ                      ُيستعمل على نطاق واسع                   االحتجاز التعسفي                      ُ    َ      منظمة العفو الدولية، ُيعتقَد أن         ما ذكرته      وحسب   .             إىل ثالث سنوات
                  وأثناء املظاهرات،    .                              إرهابية أو تواطئهم معهم     ً الً                                                                    ملعاقبة القبليني على ما يدعى من إيوائهم للمشتبه بارتكاهبم أعما         

                                                          وأضاف املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أنه مت يف أعقاب فـرض حالـة     .  )  ٣٤ (                             جتري االعتقاالت اجلماعية بانتظام 
   ويف   .                                                                    اعتقال املئات من قادة املعارضة والنشطاء أو وضعهم رهن اإلقامة اجلربيـة     ٢٠٠٧       نوفمرب   /                        الطوارئ يف تشرين الثاين   

   . )  ٣٥ (       يد منهم              وقد اختفى العد  .                                                                    بلوشستان، تعرض الزعماء الوطنيون البلوشيون لالعتقال واالحتجاز التعسفيني

                                                                                                    وأشارت منظمة العفو الدولية كذلك إىل أن معارضي احلكومة يتعرضون لالحتجاز الوقائي، مبا يف ذلك                 -   ١٧
   دة  مل                                  الذي يسمح باالحتجاز دون حماكمة       و                                               للحفاظ على النظام العام املبهم الصياغة            ١٩٦٠                  مبوجب مرسوم عام    

                                        بغرض منع أي شخص من التصرف بأي طريقة تضر  "  ة                                                 تصل إىل ستة أشهر بدعوى االشتباه بارتكاب جرائم خمتلف
                               أن آالف األشخاص اعتقلوا يف إطار  ١-                        وأضافت الورقة املشتركة  .  )  ٣٦ ( "                                      باألمن العام أو باحلفاظ على النظام العام

       مراعاة                أي هتمة رمسية أو       توجيه                                                                     االحتجاز الوقائي، مبن فيهم نشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان، دون 
ُ  ِّ                                             بات أي جرمية؛ ويف بعض احلاالت، ُمدِّدت فترة االحتجاز دون إثبات سبب مقنع لالحتجاز        وجوب إث      حمكمة      أمام                            

                                                                                               وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بأن تفسح اجملال على الفور للجنة الدولية للـصليب                 .  )  ٣٧ (    خمتصة
                                 متهمني بارتكاب جرميـة معروفـة                                                                              األمحر لالتصال بكل احملتجزين الذين ترغب يف زيارهتم؛ وبأن توجه هتمة لل           

                                                                                                   وتقدمهم على الفور للمحاكمة أمام حمكمة تستويف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة أو تفرج عنهم؛ وبأن تسمح 
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                                                 ووصف املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أحوال السجون بأهنا    .  )  ٣٨ (                                          للمحتجزين باالتصال باحملامني وبأفراد أسرهم    
                       وأشـار إىل أن وزارة       .                                        ومعظم السجناء حمتجزون بانتظار احملاكمة      .              اكستان مكتظة                    فجميع السجون يف ب     .      مزرية

              قدرة االستيعاب         يف حني أن           يف البلد      ً  سجناً  ٩٠    يف       ً  سجيناً  ٩٠     ٢٥٨                  أبريل أنه يوجد حنو  /                      الداخلية أعلنت يف نيسان
  .     ٢٠٠٦      مارس   /   ذار     حىت آ              يف املائة       ١١٨      بلغت           االكتظاظ                    وبذلك فإن نسبة       ،        ً   سجيناً   ٤١     ٣٦٥      تبلغ            املسموح هبا   

   . )  ٣٩ (                        ا يعرضهم حبدة خلطر االعتداءُ                                    ُيحتجز اجملرمون من األحداث مع الكبار، مم    ً     عادةً ما  و

                  مليون شـخص يف       ١,٨                                         أن أرقام املسترقني بلغت ما مقداره                                        منظمة األمم والشعوب غري املمثلة            وأفادت    -   ١٨
ـ        تقييم    ال      اسات               إىل أن در                                اجلمعية الدولية ملكافحة الرق           وأشارت    .  )  ٤٠ (              أرجاء باكستان                         سريع لتحديـد نطـاق         ال
                                           وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمـل                                   وهي دراسات طلبت إجراءها          ات،      صناع     تسع            العمل يف                االسترقاق يف   

ُ         جيري دفع مبالغ كُسلف                               الدولية، توصلت إىل أنه                   للعمالـة     بت ا ث             مورد رخيص و         توافر                          لإليقاع بالعمال وضمان                   
        ً                 إذ عادةً ما يزداد بسبب  ،                                  ويعجز كثري من العمال عن تسديد الدين  .    ؤون                        العمل استعماله كما يشا    صحاب     ميكن أل

                                                                                                         تدين األجور ومدفوعات الفوائد املرتفعة والتكاليف املضخمة للسلع واخلدمات األخرى والتأخر يف دفع األجور              
            أن العمال   غري  .                                                                    مزيد من القروض لسد النفقات الطارئة أو تلبية احتياجات املعيشة اليومية          احلصول على        وضرورة 

                                                                                                                 املسترقني ال ميكنهم ترك أرباب عملهم ما مل يسددوا دينهم فيضطرون بالتايل للعمل بأجر زهيد أو بال أجـر يف                    
  .                                اجلمعية الدولية ملكافحة الـرق                   ما أفادت به                                            سنوات عديدة يف كثري من األحيان، حسب             ول  ،              ً   ظروف قاسية جداً  

َ                          والعنف البدين وُتفَرض قيود على حرية تنقلهم                                             ويتعرض من حياولون حتدي الوضع للتخويف والتهديدات   ُ               ) ٤١  ( .   

  إقامة العدل وسيادة القانون -  ٣

                                                                                املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان، يشكل اإلفالت من العقاب السبب الرئيسي لتـدهور                ً                وفقاً ملا أفاد به       -   ١٩
                      احلكومة الباكـستانية                         وأشار املركز إىل أن       .                                                                حالة حقوق اإلنسان يف باكستان ويساهم يف تزايد عدم االستقرار         

                                                                                              وفرت جو اإلفالت التام من العقاب على االنتهاكات اليت ترتكبها قوات األمن ومنها حاالت اإلعدام خارج نطاق 
              ، أمرت هيئة       ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٤    ويف    .                                                           واالحتجاز غري القانوين والتعذيب وحاالت االختفاء القسري          ضاء   الق

                                                       ً               اة افتخار حممد شودري احلكومة باإلفراج عن مجيع املفقودين مـشريةً إىل                                                 قضاة باحملكمة العليا برئاسة كبري القض     
                             وأشار املركز اآلسيوي حلقـوق       .           االستخبارات       أجهزة                                                          وجود دواع قوية لالعتقاد بأهنم رهن االحتجاز يف خمافر          

        حسبما  ،      ا يفيد                إىل احملكمة العلي       ً  تقريراً    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                                         اإلنسان كذلك إىل أن نائب املدعي العام قدم يف 
ُ  ِّ                                                     ُتُعقِّب أثرهم وأن اجلهود جارية من أجل تعقب أثر             ٤١٦                       من أصل ما جمموعه             ً   مفقوداً    ١٤٥       أن    ،                أوردته التقارير   ُ 

                                     وقد تعززت ثقافة اإلفالت من العقاب        .     ُ َّ                                                                  ومل ُتتَّخذ أي إجراءات للمساءلة وذلك مبعاقبة من ثبت ارتكاهبم للجرمية            .       الباقني
                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن إمكانية            .  )  ٤٢ (                    لى السلطة القضائية                            جراء االعتداءات الالحقة ع       من  

   . )  ٤٣ (                                  مكنت معظم اجلناة من اإلفالت من العقاب   قد               القصاص والدية ُ     ُحكمي                             الضمان القانوين للحصانة مبوجب 

                         وعن طريق التدخل من                                                   ً          أن السلطة القضائية ال تزال تتعرض للهجوم، فعلياً         ١-                          وأفادت الورقة املشتركة    -   ٢٠
             عن ممارسة                                                                ً          وأوضح املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن هذه اهلجمات نامجة جزئياً           .  )  ٤٤ (                       جانب السلطة التنفيذية  

                                                                                                               السلطة القضائية لضغط متزايد على احلكومة العسكرية واجليش فيما يتعلق باالعتقال التعسفي والتعذيب واختفاء             
                                           السلطات العسكرية واملدنية الباكستانية على         اعتداءات                عن قلقها إزاء             وقيني الدولية       جلنة احلق       وأعربت   .  )  ٤٥ (      األفراد

       رئـيس                                           ، واليت مشلت عزل الرئيس مشرف لكبري القضاة       ٢٠٠٧      مارس   /                                          سيادة القانون واستقالل القضاء منذ آذار     
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                   بية قضاة احملكمـة                                         وإقالته يف وقت الحق واعتقال أغل          ٢٠٠٧      مارس   /                           افتخار حممد شودري يف آذار                   احملكمة العليا   
   ،    ٢٠٠٧       نوفمرب   /                                                        ُ ِ                               وأضافت منظمة العفو الدولية أنه يف إطار حالة الطوارئ اليت فُرِضت يف تشرين الثاين               .  )  ٤٦ (      العليا

     مـا         وحـسب    .  ُ                                                                                                أُقيل بطريقة غري قانونية كبار القضاة الذين مل يؤدوا قسم الوالء ألمر غري قانوين ينسخ الدستور            
ُ      منظمة العفو الدولية، ُوضع ا      ذكرته  ُ                                         رهن اإلقامة اجلربية وُمنعوا من االتصال بأسرهم وباحملامني رغم أنه            ً لقضاة فعلياً                                         

                                       من قانون اإلجراءات اجلنائية الـيت          ١٤٤   ُ  ِ                                         واحُتجِز آخرون بدعوى اخلرق املزعوم للمادة         .   ُ   َّ                   مل ُتوجَّه إليهم أي هتم    
                        حلقوقهم يف حرية التعبري                     ً   مما يشكل انتهاكاً                                                                     حتظر جتمع أكثر من أربعة أشخاص يف مكان عام دون إذن الشرطة،             

                             إىل أن السلطة التنفيذية                                              مبادرة حقوق اإلنسان يف بلدان الكومنولث             وأشارت    .  )  ٤٧ (                        وتشكيل اجلمعيات والتجمع  
                 وأضـاف املركـز      .  )  ٤٨ (                                                                                                انتقت بعدئذ جمموعة من القضاة الذين تعهدوا بإخضاع دور السلطة القضائية للسلطة التنفيذية            

ُ  ِّ                                               حمام تعرضوا لالعتقال وُعذِّب العديد من احملامني ومنهم قضاة متقاعدون             ٣     ٥٠٠             ن أكثر من                                 اآلسيوي للموارد القانونية أ                        
                                       ودعت منظمة العفو الدولية احلكومـة إىل      .  )  ٤٩ (                                 وذلك أثناء وجودهم رهن االحتجاز                                    وأصحاب مناصب يف رابطة احملامني      

                              وينبغي وضع ضمانات إجرائية،      .                حقوق اإلنسان          حلماية        ً   رئيسياً                                                 ً        مان االستقالل التام للسلطة القضائية اليت تشكل ضامناً        ض
  .                                                                                                                      مبا يف ذلك قواعد صارمة لتعيني القضاة وعزهلم، وذلك بوسائل منها التعديالت الدستورية أو غريها مـن التـشريعات                  

                                                ُ                                                                      وطلبت منظمة العفو الدولية إعادة القضاة الذين أُقيلوا بطريقة غري دستورية خالل فترة األحكـام العرفيـة األخـرية إىل           
                                                    مجيع التدابري الالزمة الستعادة الـسلطة القـضائية              اختاذ              احلكومة إىل     "                ً   حقوق اإلنسان أوالً   "               ودعت هيئة     ، )  ٥٠ (       مناصبهم

   . )  ٥١ (                                     صالحية مراجعة إجراءات السلطة التنفيذية   له                     مكانتها كجهاز مستقل 

                   ع العنـف الـذي                                                                                        وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الدولة متادت يف عدم توخي احلرص الواجب ملن               -   ٢١
                                              وعالوة على ذلك، يتواصل العنف املرتيل، مبا يف          .              الحقة مرتكبيه                        لدولة يف حق املرأة وم            تابعة ل     غري        جهات         متارسه  

                                 ُ                                  ملمارسات التقليدية الضارة، دون أن ُيكبح مجاحه ألن الدولة قد تقاعست عن                              ذلك القتل واإلعاقة واالغتصاب وا
                  أي تقدمي الفتيات  ،                                       شرعت احملاكم يف اختاذ إجراءات يف قضايا سوارا   قد  و   . )  ٥٢ (                              منع هذه اجلرائم ومالحقة مرتكبيها

ِ        ُجِعلـت       قد   و  .                      منظمة العفو الدولية                  حبسب ما ذكرته                                                        والنساء لتسوية منازعة أو كدية على حادث قتل،                هـذه  ُ 
ِ                  تعديل أُدِخل على قانون الع           وذلك مبقتضى         سنوات   ١٠          دة تصل إىل  مل                 َ                املمارسة جرمية يعاقَب عليها بالسجن        قوبات        ُ 

            ما ذكرتـه                                                                                        ، ولكن نطاقه اقتصر على الديات يف حاالت القتل، وال تزال املمارسة قائمة، حسب                   ٢٠٠٥        يف عام   
            وأوصت منظمة   .  )  ٥٣ (                                إذا كان املتورطون من ذوي النفوذ                           اجلنائية نادرة، وال سيما       الحقة   فامل  .                      منظمة العفو الدولية  

                       الرجل واملرأة؛ وبأن حتظر       كل من                     نفس القيمة لشهادة                                                 رصد حقوق اإلنسان احلكومة بأن تعتمد قواعد أدلة تعطي
                  على القاتل يف حالة   "      الصفح "                                                                        مهما كانت الظروف اعتماد أحكام قانون القصاص والدية اليت ختول للقريب املباشر 

   . )  ٥٤ ( "                    القتل دفاعا عن الشرف "        ما يسمى 

                 حملاكم العـسكرية    ا        مينح       ١٩٥٢                                                                      وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل أن تعديل قانون اجليش لعام            -   ٢٢
      علـى           االعتداء                                          أنشطة معادية للدولة وإثارة الفتنة و            ممارسة                    بتهم اإلرهاب و       الحقني                 حماكمة املدنيني امل          صالحيات  

                                                       منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن هذه احملاكم العـسكرية                    ما ذكرته         وحسب    .  )  ٥٥ (                         موظفي اجليش وعلى الرئيس   
      أصول                      القواعد املوحدة لألدلة و       مراعاة                                   قيقات من قبل ضباط عسكريني، دون     ُ   َ                                ُتغلَق يف وجه اجلمهور، وجترى التح     

  ،     ٢٠٠٣       يناير   /                                                                                 وأوضحت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن القانون يسري بأثر رجعي من كانون الثاين              .                 احملاكمات اجلنائية 
                 ؤسسة العـسكرية      للم           كما يسمح     "         اختفائهم "                                                         بإفالت اجليش من العقاب على جرائم احتجاز األشخاص و                    ً  ويسمح فعلياً 

   . )  ٥٦ (               باحتجاز املعارضني
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                                                                                                          وأفادت منظمة العفو الدولية أن املوظفني السياسيني املعينني من قبل احلكومة يف مناطق قبلية معينـة يف                   -   ٢٣
                                                                                                       باكستان جيمعون بني املهام التنفيذية والقضائية وحياكمون األشخاص ويصدرون عليهم أحكاما، عقب حماكمات             

                                 معظم ضمانات احملاكمة العادلـة،                            ال يتوفر يف هذه احملاكمات     و  .                       امات أو تدمري املساكن                   بالسجن أو الغر          شكلية،
      كمـا    .  )  ٥٧ ( ُ                                                                                                   وُيطبق مبدأ املسؤولية اجلماعية حبيث ميكن معاقبة أسر أو مجاعات على جرائم ارتكبها أحد أفرادها              

              تطبق إجراءات    )              وبانتشايات          مثل جريغا  (                                                                        أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات مل متنع هيئات غري رمسية             
                                                                        عقوبات قاسية، ومتارس التمييز على وجه اخلصوص ضد املرأة، من التسلط على املهام      تفرض                  غري عادلة وغامضة و

              ، فإهنا ال تزال     ٢٠٠٤      أبريل  /                                  أعلنت عدم شرعية هذه اهليئات يف نيسان   قد                            ورغم أن حمكمة السيند العليا   .         القضائية
           ً تسمى حملياً و         القبلية،   "        احملاكمات "                                           وأوضح االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن ما يسمى  . )  ٥٨ (                     تتمتع بالرعاية الرمسية

             تقارير عـن                              وترية متزايدة يف الصحافة      ب ُ       وُتنشر    .    ضاء                                    اجملال إلعدام املتهمني خارج نطاق الق         ً  عادةً      سح         جريغا، تف 
            حق الطعـن،    يف                   املتمثلة يف الدفاع و                       الضمانات القضائية                  إن عدم توافر   و  .                                        حاالت اإلعدام العلين يف املناطق القبلية     

                      هذه اإلعدامات متميزة        جيعل     ،   "     الشرف "                                                                      باإلضافة إىل احليف الثقايف العميق اجلذور، وال سيما فيما خيص مسألة            
   . )  ٥٩ (                       من حيث افتقارها للعدالة

          املناطق                                  لبان احملليون واألجانب قبضتهم يف     ا ط      حركة                أحكم مساندو        فقد                          منظمة العفو الدولية،               ما ذكرته         وحسب    -  ٢٤
              وأضافت منظمة    .                                                                                                      القبلية وكذلك يف أراضي املقاطعات اجملاورة، مبا يف ذلك سوات يف املقاطعة احلدودية الشمالية الشرقية              

  .                                 وفق تفسريهم للشريعة اإلسالمية          ً أشخاصاً   "      عاقبوا " و  "       أدانوا " و  "       حاكموا "                        هياكل شبه قضائية و         قاموا                      العفو الدولية أهنم أ   
  ُِ                                     وقُِتل آخرون بطريقة غري قانونية ملـا         "          غري إسالمي  "                                            وبطريقة غري قانونية الهتامهم بإتيان سلوك           ُِ                 ً    وقُِتل عدة أشخاص علناً   

   . )  ٦٠ (                                ا أشارت إليه منظمة العفو الدولية ً  اً ملُ                                         ُزعم من تعاوهنم مع احلكومة أو قوات األمن، وفق

  احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية - ٤

                            مع ثالث منظمات غري حكومية، أن  ُ              أُعدت باالشتراك                                     طة الدولية للمثليات واملثليني، يف ورقة            أفادت الراب  -   ٢٥
     ٣٧٧                                 وينص قانون العقوبات يف املادة        .                                                                                   باكستان تبقي على العقوبات اجلنائية على املمارسة اجلنسية بني البالغني املتوافقني          

                                        ُ    َ                   ظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان ُيعاقَب بالسجن                لن       ً   خمالفاً                                  ً      أي شخص ميارس بإرادته اتصاال شهوانياً        : "       على أن 
َ    مدى احلياة، أو بالسجن مدة ال تقل عن سنتني وال تتعدى عشر سنوات، كما ُيلَزم ب    . )  ٦١ ( "     غرامة  ع   دف                                                                ُ 

                                                               حرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتشكيل اجلمعيات والتجمـع           -  ٦
    ية                                             السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياس

                                                                                                           أشار صندوق بيكيت للحرية الدينية إىل أن املعاملة القانونية املميزة اليت حيظى هبا املواطنون املـسلمون                  -   ٢٦
                                                                                               حلق اإلنسان يف احلرية الدينية رغم أن الدستور الباكستاين يضمن احلريـة الدينيـة لغـري                        ً   رئيسياً           ً  تشكل معوقاً 

          ذلـك أن     .                                                 العامة إىل أن انتهاكات احلرية الدينية متفشية                                               كما أشار معهد دراسة الدين والسياسة         .  )  ٦٢ (      املسلمني
                        يطاالن بانتظام سكان                    اإلثنية املتنافسة                        ن واجلماعات الدينية و    و         ن اإلسالمي  و      املتطرف                 اللذين ميارسهما          تمييز    ال      عنف و   ال

         العامل أن                                      وأضافت رابطة التضامن املسيحي على نطاق   .  )  ٦٣ (                     األمحديني واهلندوس والسيخ                       البلد الشيعة واملسيحيني و
  .  )  ٦٤ (                                                        رسائل هتديد تأمرهم باعتناق اإلسالم أو مواجهة املوت            ٢٠٠٧                                          املسيحيني يف بعض التجمعات تلقوا يف عام        

   ).         األمحديـة  (                القديانيـة                                                                                ً            وأبرز صندوق بيكيت للحرية الدينية أن التعديل الثاين للدستور الباكستاين حيظر رمسياً           
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            ما ذكرتـه         وحسب    .  )  ٦٥ ( "                     التظاهر بأهنم مسلمون   "              جديف وبدعوى                                               وتعتقل الشرطة باستمرار األمحديني بتهمة الت     
                                                                                      ساء باستمرار استعمال قوانني مكافحة التجديف املبهمة الصياغة الضطهاد املنـتمني إىل                                  ُ    منظمة العفو الدولية، يُ   

       يـزال                                               وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنـه ال           .                  أو الدعوة إليها                                                 األقليات الدينية ومنعهم من ممارسة معتقداهتم       
         وأضـافت    .  )  ٦٦ (ُ                                                         ِّ                                 ُيحكم على األشخاص باإلعدام مبقتضى قوانني مكافحة التجديف اليت جترِّم شتم اسم النيب حممد             

                                                                                            ً        رابطة التضامن املسيحي على نطاق العامل أن احملامني الذين يدافعون عن املتهمني بالتجـديف يواجهـون أيـضاً    
   . )  ٦٨ (                                  ومة على إلغاء قوانني مكافحة التجديف          وحثت احلك )  ٦٧ (                                    هتديدات متزايدة بالقتل واالعتداء اجلسدي

         التعـرض              يتمثـل يف                                                                                      وأشار املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إىل أن الصحفيني يعملون يف ظل خطر مـستمر                 -  ٢٧
                                                                 هومجت مكاتب وسائط اإلعالم وخضعت للمراقبة من قبل قوات األمن،              قد   و  .                     قوات األمن واملقاتلني                     العتداءات من قبل    

                                                                   ويعاين الصحفيون بانتظام من التعذيب واالختطاف واالحتجاز غـري           .                       ز اآلسيوي حلقوق اإلنسان       املرك          ما ذكره        حسب  
                وأضافت منظمـة     .  )  ٦٩ (                                                                                                  القانوين والضرب والتهديد بالقتل من جانب الدولة واملتمردين وأحزاب املعارضة السياسية العنيفة           

ُ  ِّ          رصد حقوق اإلنسان أن صحفيني ُحذِّروا                                                    احلبس بدورهم إذا سجلوا صـورا لعمليـات                                 أهنم سيواجهون االعتقال و       من                           
      علـى                               اعتـداء مـن االعتـداءات                                             أي قوات أمن إىل العدالة بسبب أي                   من أفراد     َّ   قدَّم   ُ ُي    ومل    .                           االعتقال أو غارات الشرطة   

                                                                        وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان احلكومة بأن حتقـق مـع أي مـسؤولني                .  )  ٧٠ (                           اليت وثقتها هذه املنظمة           الصحفيني
   . )  ٧١ (               ً تالحقهم قضائياً                                      تداءات على املنتمني إىل وسائط اإلعالم وبأن                  حكوميني ارتكبوا اع

 ُ ِ                                         فُرِضت قيود مشددة على وسائط اإلعالم من            فقد                                      املركز اآلسيوي للموارد القانونية،               ما ذكره         وحسب    -   ٢٨
ِ          خالل تعديالت أُدِخلت على      عالم                وتعرضت وسائط اإل  .                                                اهليئة الباكستانية لتنظيم وسائط اإلعالم اإللكترونية    عمل             ُ 

ُ  ِّ                                                                     املكتوبة للرقابة قبل صدورها، وُحرِّم على وسائط اإلعالم اإللكترونية مناقشة قانون الطوارئ، وهوجم العديد من                               
                   الشرطة واجلـيش         أجهزة                                       وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان أن         .  )  ٧٢ (                                 دور وسائط اإلعالم وصودرت معداهتا    

               ؛ وأبلغ عن حظر  "            جتاوزوا احلدود "       ُ            الذين ُيعتقد أهنم                     قاسية لتخويف الصحفيني       أساليب         استخدمت             واالستخبارات 
   . )  ٧٣ (                                                         مينع مجيع الصحفيني من إرسال تقارير من أحناء من املناطق القبلية

  ،  ً اً                                      أو بإفراط ضد املتظـاهرين سـلمي          ٍ داعٍ                                                             وأثناء االحتجاجات، كثريا ما تستعمل قوات األمن القوة بال            -   ٢٩
             ، منهم حمامون     ٢٠٠٧                                 ب مشاركون يف جتمعات احتجاجية يف عام        وقد أصي  .                    منظمة العفو الدولية         ما ذكرته     حسب 

            راوات أفراد                                               جبروح، كانت بالغة يف بعض األحيان، عندما هامجهم باهل                                   وصحفيون وغريهم من أعضاء اجملتمع املدين
                                               منظمة العفو الدولية، قضت احملكمة العليا يف                           وحسب ما أفادت به       .      ً مدنياً                         ً     ، يرتدي العديد منهم زياً              من الشرطة 
               وأبرز املركـز     .  )  ٧٤ (                  عمليات ضبط احلشود         أثناء       مدين             الشرطة بزي          أفراد                         بعدم قانونية نشر         ٢٠٠٧        أكتوبر   /           تشرين األول 

                                                                                                                اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون يف ظل ظروف تتسم بالعداء الـشديد يف باكـستان                   
   . )  ٧٥ (                                        املتمردين ومجاعات املعارضة السياسية العنيفة                                                 ويتعرضون باستمرار للتهديد والعنف من جانب الدولة و

                                                                                                        وأشار معهد دراسة الدين والسياسة العامة إىل أن النظام االنتخايب املشترك الذي يسمح لغري املـسلمني                  -   ٣٠
ِ                  خارج دائرة ديانتهم املسجلة اسُتحِدث يف عام               القتراع  با                                                 ه ال يزال يتعني على الشخص اإلعالن عن دينـه                   ، غري أن      ٢٠٠٢                             ُ  
          َُ  َّ                                          املنفصلة املَُعدَّة على أساس االنتماءات الدينية فرصـة                 االقتراع                وتتيح قوائم     .                      يف االنتخابات الوطنية                         كي يتسىن له االقتراع      ل

      املركز         ما ذكره      وحسب   .  )  ٧٦ (                                                                                   ملمارسة التمييز الديين وتنال بشكل خطري من أي ادعاء بوجود عملية انتخابات حرة ونزيهة    
                    يف املائـة مـن        ٢٠    ته     نـسب     ما         أن       ٢٠٠٧       يوليه   /                                  الف أقليات عموم باكستان يف متوز                                   اآلسيوي حلقوق اإلنسان، ادعى حت    



A/HRC/WG.6/2/PAK/3 
Page 11 

            من املنتمني       القتراع                    يف املائة ممن حيق هلم ا  ١٨      طب حنو   ُ وُش  .         اجلديدة     قترعني             من قائمة امل  وا ِ  بِعد   ُ اسُت   قد             غري املسلمني      قترعني  امل
   . )  ٧٧ (           لية الغربية                                اجلديدة يف املقاطعة احلدودية الشما     قترعني             من قائمة امل  ات       إىل أقلي

  ظروف عمل عادلة ومالئمةالتمتع باحلق يف العمل ويف  -  ٧

                                                                   إىل أن االسترقاق يقع ضمن السياق العـام لـسوق العمـل يف                                           اجلمعية الدولية ملكافحة الرق          أشارت    -   ٣١
     ازات  ج                          دفع أجر عن أيام العطلة واإل       القطعة  ب                   وال يتيح نظام العمل   .                                      باكستان، حيث تشيع انتهاكات حقوق العمل

                                                                     واكتشفت أفرقة التقييم السريع وجود انتهاك واسع النطاق لقانون احلد األدىن   .                      ا يشجع ويزيد املديونية    ة، مم ي    املرض
                    إىل رصـد هـذه                                   اجلمعية الدولية ملكافحة الرق             وقد دعت     .                                                لألجور إىل جانب طائفة من قوانني العمل األخرى       

   . )  ٧٨ ( ن                                              القوانني وتنفيذها بشكل تام يف مجيع مقاطعات باكستا

  احلق يف التعليم -  ٨

       مـا       إىل أن       الورقة                                          ، يعاين حنو ثلث السكان من األمية، وقد أشارت  ١-     ً                               وفقاً ملا جاء يف الورقة املشتركة         -   ٣٢
                        والحظت أنه يوجد تباين      .                  للتعليم العام      ٢٠٠٨-     ٢٠٠٧ُ  ِّ                ُخصِّص يف الفترة        قد                             يف املائة من امليزانية          ٢,٤٢       نسبته

                                                                                      الرجال والنساء بسبب ما تعانيه الفتيات من عدم املساواة يف فرص التعليم ومظاهر                                           هائل يف معدل حمو األمية بني       
   . )  ٧٩ (                               التحيز اجلنساين يف املواد التعليمية

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

                                      ً                          ُ   َ         ً                                        أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن أفراداً من معتنقي ديانات األقليات ُيقَتلون سنوياً حيث إن الشرطة ال متنـع                     -   ٣٣
                                                   أقليات فرائس سهلة لالستغالل واإلهانـة والعـروض                      املنتميات إىل    ُ               وُتعترب النساء     .                        قتلهم وال حتقق فيها       ادث  حو

                              وأفاد املركـز اآلسـيوي حلقـوق      .  )  ٨٠ (                ً                                               اجلنسية، اليت كثرياً ما تفضي إىل االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي 
                    ذلـك أن الدولـة       .                                 االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                               اإلنسان أن األقليات تقع ضحية للحرمان املنهجي من حقوقها          

                                                   وأضاف املركز أن األقليات الدينية تتعرض للتمييز         .                                                                     انتزعت منها بالقوة أراضيها وممتلكاهتا، مبا يف ذلك أماكن العبادة         
  .       يانتهم                                                                 ويتعرض كثري من أفراد جمتمعات األقليات لالختطاف والقتل بسبب د           .                                    واالضطهاد املنهجيني من جانب الدولة    

      إىل                                  منظمة األمم والشعوب غري املمثلة            وأشارت    .  )  ٨١ (                                                                 ومثة روايات منتظمة ذات مصداقية عن اإلكراه على تغيري الديانة         
                                                                          ً                                   أن أهل السيند قد واجهوا خالل نصف القرن األخري الذي مضى على إنشاء باكستان كثرياً من املشاق باعتبارهم أقلية         

ُ  ِّ                         فقد ُشرِّد أكثر من ثلث سكان       .      إثنية                                                                                      السيند، وال سيما معتنقو الديانة اهلندوسية منهم، ويعاين آخرون من انتـهاكات                 
ِ                        ، اسُتهِدف غري املسلمني، مثل                                     منظمة األمم والشعوب غري املمثلة               ما ذكرته         وحسب    .                               حلقوق اإلنسان من قبيل السخرة       ُ    

                              مييز، مبا يف ذلك االسـترقاق                                            ُ                              ً                الصوفية السيند واهلندوس مبوجب قوانني الكفُر، ويشكل اهلندوس بصفة خاصة هدفاً للت           
ِ                                                             وقد قُِمعت لغة وثقافة السيند لصاحل األوردو والثقافة التابعة من اإلسالم  .         واالختفاء ُ     ) ٨٢  ( .   

                ًاملشردون داخليا  - ١٠

 ُ       وُيحتمل   .            يف باكستان             ً  متشرد داخلياً  ٨٤     ٠٠٠                     بأن هناك ما ال يقل عن                          املركز الدويل لرصد التشرد،      أفاد   -   ٣٤
                واحتياجاهتم ألن                                          ً بكثري، ولكن استحال حتديد عدد املشردين داخلياً       من ذلك        أعلى       ً داخلياً                     أن يكون عدد املتشردين 

َ                                                                               من غري العسكريني ُيسَمح هلم بالوصول إىل املناطق املتـأثرة بالرتاعـات، مثـل بلوشيـستان                     ً   جداً      ً   ضئيالً     ً عدداً   ُ                
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                                 اع املـسلح انـدلع يف تـشرين                                   وأشار املركز إىل أن الـرت       .  )  ٨٣ (                                               ووزيرستان واملقاطعة احلدودية الشمالية الغربية    
                    واتسم الرتاع مبواجهات   .                                                           يف وادي سوات يف املقاطعة احلدودية الشمالية الغربية يف باكستان    ٢٠٠٧       أكتوبر  /    األول

               وأثناء املعركة،   .                                       طالبان الذين حاولوا السيطرة على املنطقة    ركة                                            عنيفة بني القوات احلكومية واملقاتلني املناصرين حل
    ٦٠                  وأفاد املركز أن حنو   .            من املدنيني     ً  قتيالً ٠ ٠ ٤                                  لتخريب أو التدمري وسقط ما ال يقل عن       مسكن ل   ١     ٠٠٠     تعرض 

   . )  ٨٤ (         التقديرات           أشارت إليه                    نسمة فروا حسب ما  ١     ٥٠٠     ٠٠٠                                    يف املائة من سكان الوادي البالغ عددهم 

        أجهـزة                      ال تـسمح هلـم                                              ً       يف مناطق بلوشيستان حيث يعيش املشردون داخلياً            أهايل                    وأضاف املركز أن      -   ٣٥
ُ  ِ                                    ُمنِعت وكاالت األمم املتحدة واملنظمات         قد   و  .                 ة هؤالء املشردين                                              االستخبارات التابعة للجيش الباكستاين مبساعد    

                                                              ً وبضغط من الدبلوماسيني األجانب والوكاالت املاحنة، منحت احلكومة أخرياً  .                             غري احلكومية من دخول بلوشيستان
                           من بلوشيستان يف كانون                                      ً      متها مليون دوالر إىل املشردين داخلياً                                                     اإلذن لألمم املتحدة بإيصال شحنة من املعونة قي       

                                 وأوصى املركز احلكومـة بإنـذار        .  )  ٨٥ (                                                    غري أنه مت إلغاء اإلذن فجأة بعد مرور بضعة أيام           .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول
ٍ    مسبقاً وخالل وقت كاٍف        املدنيني           القيام                                                                لكي يغادروا مناطق الرتاع قبل بدء العمليات العسكرية؛ ومبنع اجليش من     ً            

                                    من هتديدات املتمردين؛ وبكفالـة                                                                        ً         بالقصف العشوائي للقرى؛ وبتوفري احلماية الكافية ملخيمات املشردين داخلياً        
   . )  ٨٦ (                                                                   على املأوى والغذاء واملياه والتعليم والرعاية الطبية وفرص لكسب الرزق                       ً حصول مجيع املشردين داخلياً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١١

                                      باجلماعات اإلرهابية تعرضوا لالعتقـال               على صلة                        من املشتبه بأهنم                             ً     مة العفو الدولية أن آالفاً              أفادت منظ   -   ٣٦
                                             واعتيد جتاهل الضوابط احمللية اخلاصة باالعتقال حيث   .                                       وأضحى كثري منهم من ضحايا االختفاء القسري  .        التعسفي

ِقلوا دون أمر اعتقال واحُتجِزوا دون ا       ِ                       ُ  ِ                   اعُت ُ        ستناد إىل أي قانون وُوضع     ال  ُ  ُ  ِ                وا يف أماكن احتجاز غري معلنة وُمنِعوا من                                                        
  .  )  ٨٧ (                                                                                         االتصال باحملامني وبأسرهم وباحملاكم وتعرضوا يف كثري من األحيان للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة

         هي ممارسة                       اإلرهاب لالختفاء القسري    ُ                 من ُيشتبه بتورطهم يف                                              وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن ممارسة تعريض 
                    كما أشارت منظمة رصد   .  )  ٨٨ (                                                                 احلكومة يف حق الوطنيني البلوشيني والنشطاء السيند والصحفيني وغريهم               تنتهجها

               شـخص مـن      ١     ٠٠٠             ل أكثر من     ا    اعتق ب         تفيد                                                          ً         حقوق اإلنسان إىل أنه، وإن قدمت السلطات الباكستانية أرقاماً        
     وقبل   .                       ضايا عرب النظام القضائي                 ضئيل من هذه الق   عدد           ، مل مير سوى     ٢٠٠١                   يف اإلرهاب منذ عام   هم          شتبه بتورط  امل

       أجهزة                                                                                                     فرض حالة الطوارئ، مارست احملكمة العليا الضغط على احلكومة، وجاهرت بأهنا متلك أدلة قوية على أن              
                                  اإلرهاب ومعارضني آخرين وحثت السلطات  ُ                  ُيشتبه بتورطهم يف  ً اً     أشخاص                                 االستخبارات الباكستانية كانت حتتجز 

        منظمـة             ما ذكرته         وحسب    .                                                أو معاجلة قضاياهم من خالل النظام القضائي                   اإلفراج عنهم      على        ٢٠٠٧           طيلة عام   
ُ  ِّ               ً   أو ُوجِّهت هلم هتم إذعاناً  "     خمتفني " ُ  ِ                        أُفرِج عن العشرات ممن كانوا     فقد                  رصد حقوق اإلنسان،                       لضغط احملكمة العليا،    

ُ  ِّ                                                               وُرحِّل بعض األجانب أو ذوي اجلنسيات املزدوجة إىل بلداهنم األصلية                        هن االعتقـال                           وبقي تعذيب من ظلوا ر      .  
ُ  ِّ      وأشار املركز اآلسيوي للموارد القانونية إىل أن املئات من املشتبه هبم ُسلِّموا   .  )  ٨٩ (                             وإساءة معاملتهم مصدر قلق بالغ                                                               

                                           الذي ينص على إجراءات مفصلة ينبغي اتباعها     ١٩٩٧                    لقانون التسليم لعام                ً  مما يشكل انتهاكاً                  إىل سلطات أجنبية، 
   . )  ٩٠ (                  من قبل قاضي حتقيق          إجراء حتقيق      ذلك       ، مبا يف                    قبل تسليم املشتبه هبم 
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                                                          ما ال توفر احملاكم اخلاصة املنشأة مبوجب قانون مكافحة                                   ً    منظمة العفو الدولية، كثرياً              ما ذكرته         وحسب    -   ٣٧
                                                                                      حملاكمة اإلرهابيني املزعومني حماكمة عادلة ألن إجراءات احملاكمة السريعة تقوض ضمانات                ١٩٩٧              اإلرهاب لعام   
                                                                                       ة املنصوص عليها يف القانون الباكستاين لإلجراءات اجلنائية وقانون األدلة وكذلك يف القانون الدويل              احملاكمة العادل

                                      االستخدام املتزايد حملاكم مكافحة اإلرهاب                    جلنة احلقوقيني الدولية      والحظت   .  )  ٩١ (                              حلقوق اإلنسان واملعايري الدولية   
                         كما الحظت اللجنة تطبيق      .                          املعارضة السلمية للحكومة                                                             يف قضايا ال صلة هلا باإلرهاب من قبيل تلك اليت تتعلق ب           

                                          غرضها األصلي املتمثل يف مكافحة اإلرهـاب                                                      ُ             قانون اجليش وقانون األنشطة املعادية للدولية اليت غُري            ثل        قوانني م 
                         ودعت اللجنة احلكومة إىل      .  )  ٩٢ ( "                                  اإلدالء ببيانات تؤدي إىل ضرر عام      "                                          بإضافة صيغ غامضة حتظر أنشطة من قبيل        

ُ                        أي اهتامات ُوجهت للمحتجني سلمي        سحب                               تطبيق اإلجراءات القانونية       جعل                                 مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب و      ً اً           
                                                                                  على املشتبه بتورطهم يف اإلرهاب فقط والكف عن استعمال تدابري مكافحة اإلرهـاب                    يقتصر                  ملكافحة اإلرهاب   

   . )  ٩٣ (                                                             ضد املعارضة السياسية السلمية بغية قمع االحتجاجات واآلراء املعارضة

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–     ً ثالثا  
                                 قانون محاية املرأة الذي يلغـي           بسن                 ً  باكستان مؤخراً                                الدين والسياسة العامة قيام                      معهد دراسات       الحظ  -   ٣٨

     ألمام                خطوة جبارة إىل ا     ً            كافياً فقد اعتربه                    أن هذا اإلصالح مل يكن             املعهد رأى                               العديد من أحكام احلدود، ورغم أن
                       احملاكم العليا األربـع           ، أي                                                                ورحبت منظمة العفو الدولية بكون السلطات القضائية العليا         .  )  ٩٤ (                 بالنسبة لباكستان 

                                  وعها املعتاد للسلطة التنفيذيـة      ض        عن خ      ٢٠٠٧                                 حادت بشكل متزايد خالل عام            ، قد                          للمقاطعات واحملكمة العليا  
        مئات من               وبقدر من احلزم                  جلت على وجه اخلصوص    وعا  .                                             واعتمدت منظورا أساسه حقوق اإلنسان يف قضايا عدة

   . )  ٩٥ (                                                                  التماسات املثول أمام احملاكم، فأعطت أقرباء املختفني األمل يف العثور عليهم

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–     ً رابعا  
   .       ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -      ً خامسا  
   .       ال ينطبق

Notes 
_____________________ 

1  The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative 
status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with “A” 
status). 

Civil Society 

ACHR Asian Centre for Human Rights*, New Delhi, India. 

AI Amnesty International*, London, United Kingdom. 

ASI Anti-Slavery International*, London, United Kingdom. 
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