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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة

التقريــرين الــدوريني  التقريــر اجلــامع للتقريــر األويل و   
  )تابع(الثاين والثالث لباكستان 

CEDAW/C/PAK/1-3)و  CEDAW/C/PAK/Q/3 و Add.1( 
بناء على دعوة الرئيـسة، أخـذ أعـضاء وفـد باكـستان              - ١

 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
 )تابع (٦املادة 

ردا علــى األســئلة الــيت   ): باكــستان (الــسيد قاضــي  - ٢
 االجتــار، قــال إن اإلشــارة يف  بــشأن٧٨١وجهــت يف اجللــسة 

ــرة  ــر  ٩٨الفقــ ــن التقريــ ــين ) CEDAW/C/PAK/1-3( مــ ال تعــ
ــن     ــسؤولة عـ ــستان مـ ــارة إىل أن باكـ ــن  ١٠اإلشـ ــة مـ  يف املائـ

مشكلة االجتار يف العامل، بل إىل أنه مـن غـري املعقـول علـى مـا               
يبــدو أن يكــون بلــد واحــد مــسؤوال عــن تلــك النــسبة املئويــة   

الكــثرية الــيت تبـذهلا احلكومــة وبعــض  وبــرغم اجلهـود  . املرتفعـة 
املنظمــات غــري احلكوميــة، مل يــتم التأكــد مــن احلجــم الــدقيق    

بيد أنه إدراكا خلطورة القـضية صـدر        . ملشكلة االجتار يف البلد   
وملعاجلـة  . ٢٠٠٢مرسوم منع ومكافحة االجتار بالبشر يف عام    

احلالة اخلاصة بضحايا االجتار من اإلناث، جرى تقـدمي اقتـراح    
لتعديل املرسوم لوضع متييز واضح بني االجتار، وهتريب البـشر          

ومــع ذلــك، مــن الــصعب جــدا  . واهلجــرة ألغــراض اقتــصادية 
أحيانا وضع ذلك التمييز، كما يف حالة النساء البنغالديـشيات        

فـالبعض يـأيت كمهـاجرات ألغـراض        . الالئي يدخلن باكستان  
ل األسـرة  اقتصادية، والبعض اآلخـر يـأيت يف إطـار خطـة مل مشـ           

ومع ذلك، ينص املرسوم بالفعـل      . ويقع البعض ضحايا االجتار   
علـــى عقوبـــات أشـــد إذا كانـــت الـــضحايا مـــن النـــساء أو       
األطفــال، وميكــن أيــضا أن تلــتمس النــساء الــضحايا املــساعدة  

ــا يف ذلــك       ــوارد، مب ــوفر كــثريا مــن امل ــرأة، الــيت ت يف مراكــز امل
ــة  ــشارات القانوني ــل   . االست ــل  ويف حــني ميكــن جع ــانون أق الق

غموضــا، فقــد وضــع بالفعــل األســاس ملعاجلــة بعــض جوانــب   
 .االجتار اخلطرية يف البلد

قال إن معظـم    ): باكستان (السيد حممود سامل حممود    - ٣
احلركــة بــني باكــستان وبــنغالديش هــي بغــرض إعــادة توحيــد  

 كــانون ٢٠األســرة، إذ أن البلــدين كانــا بلــدا واحــدا حــىت      
يما يتعلق باالجتار بالنساء، دعمـت      وف. ١٩٧١ديسمرب  /األول

وكالة التحقيقـات االحتاديـة بالوثـائق كـثريا مـن احلـاالت الـيت               
أيـضا  . اعتقل فيها جتار وعوقبوا وفقا حلجـم احلالـة وخطورهتـا          

ردا على سؤال يف الربملـان، أشـار وزيـر الداخليـة إىل أن أكثـر                
 ضابطا ومعاونيهم قد عوقبوا، أو سـرحوا مـن اخلدمـة             ٣٠من  

 . بل وصودرت ممتلكاهتم بسبب ضلوعهم يف االجتار بالبشر
ردا علـى سـؤال بـشأن    ): باكـستان  (السيدة إسـحاق   - ٤

البغـــاء، قالـــت إنـــه مبوجـــب مرســـوم منـــع ومكافحـــة االجتـــار 
بالبـــشر، ُيعاقـــب علـــى االجتـــار أو اخلطـــف ألغـــراض الترفيـــه  

 عامـا باإلضـافة     ١٤االستغاليل بعقوبة تـصل إىل الـسجن ملـدة          
وقــد صــدقت احلكومــة أيــضا علــى اتفاقيــة رابطــة . الغرامــةإىل 

جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي بــشأن منــع ومكافحــة االجتــار 
ــام     ــاء يف ع ــراض البغ ــال ألغ ــساء واألطف ــع ٢٠٠٣بالن  واجتم

قادة دوهلـا األعـضاء يف إسـالم أبـاد يف أول مـؤمتر قمـة هلـم يف                   
وعــالوة علــى ذلــك، أجــرت باكــستان وإيــران   . ٢٠٠٤ عــام
 إلجيـاد طـرق إلحكـام الـسيطرة علـى           ٢٠٠٣ادثات يف عام    حم

ــاهلجرة       ــق ب ــا يتعل ــات فيم ــادل املعلوم ــشتركة وتب حــدودمها امل
 .وتدابري األمن األخرى

 ٨ و ٧املادتان 
قالت إنه ولـو أن التقريـر يـشري إىل        : السيدة غاسبارد  - ٥

ــشاط       ــرأة يف الن ــشاركة امل ــشأن م ــانع ب ــد أو م عــدم وجــود قي
قيقة أن املرأة مل تشترك بنفس قـدر اشـتراك          السياسي، تظل احل  
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الرجــل، جزئيــا بــسبب اخنفــاض النــسبة املئويــة للنــساء الالئــي   
ويف حني يكفل القانون والدسـتور     . أدلني بأصواهتن بوجه عام   

وجود النساء يف اجلمعية الوطنية، وجملس الشيوخ واجلمعيـات         
ــيس هــذا       ــة حبفــظ حــصة مــن املقاعــد هلــن، ســألت أل اإلقليمي

عمل اإلجيايب الواضح متييزيا يف الواقـع، ألنـه ميكـن اعتبـار أن              ال
وسـألت  . املرأة تفتقر إىل الشرعية باملقارنـة بزمالئهـا املنتخـبني         

هل هناك أي خطط لتغـيري النظـام االنتخـايب مـن أجـل معاملـة            
الرجال والنساء على قدم املساواة ألغـراض االنتخابـات وهـل           

يل عـن عـدد النـساء الالئـي         ميكن أن يقدم الوفد بعـض التفاصـ       
 .يشغلن مناصب أقدم يف اإلدارة والسلك الدبلوماسي

أشارت إىل احلكم الـوارد  : السيدة تفاريس دا سيلفا    - ٦
 ومفاده أنه ينبغي أن يكفـل للمـرأة حـق التـصويت             ٧يف املادة   

ــع     ــساواة مـ ــدم املـ ــاب علـــى قـ ــة االنتخـ ــات وأهليـ يف االنتخابـ
ــه يف حــني أن احل   ــوانني   الرجــل، فقالــت إن ــد ســنت ق ــة ق كوم

لكفالة وجود املرأة يف احلكومة ويف اهليئة القـضائية، مـا زالـت         
وبنــاء عليــه، ســألت عمــا إذا كانــت . أعــدادها منخفــضة جــدا

ــدابري      ــك الت ــا يف ذل ــة تنظــر يف اختــاذ أي إجــراءات، مب احلكوم
 .املؤقتة، بغية زيادة هذه األعداد

ــسيدة بلميهــوب   - ٧ ألذهــان أعــادت إىل ا:  زرداين–ال
ــام     ــة يف ع ــضمت إىل االتفاقي ــت ١٩٩٦أن باكــستان ان ، وأثن

عليهــا لتخــصيص حــصة خاصــة مــن املقاعــد للنــساء يف اهليئــة   
ــى      ــرأة علـ ــشجيع املـ ــايب لتـ ــل اإلجيـ ــشكل للعمـ ــشريعية، كـ التـ

ومع ذلك، تود معرفة املزيد عـن       . املشاركة يف احلياة السياسية   
ــة تعــيني النــساء لــشغل تلــك املقاعــد وعــن عــد    د النــساء عملي
ــة   ــد املفتوحـ ــشغل املقاعـ ــاهبن لـ ــرى انتخـ وحثـــت . الالئـــي جـ

ــساء      ــدابري أخــرى لتعــيني مزيــد مــن الن احلكومــة علــى اختــاذ ت
لـــشغل مناصـــب أقـــدم هلـــا أمهيتـــها يف اإلدارة العامـــة واهليئـــة   

 .القضائية

قـــال إنـــه ): باكــستان  (الــسيد حممـــود ســامل حممـــود   - ٨
ــام    ــة لعـ ــالحات االنتخابيـ ــب اإلصـ ــصت ،٢٠٠١مبوجـ  خصـ

ــسبة   ــساء ن ــي     ٣٣للن ــصعيد احملل ــى ال ــن املقاعــد عل ــة م  يف املائ
ــام     ــالح عـ ــب اإلصـ ــاطق، ومبوجـ ــعيد املنـ ــى صـ ، ٢٠٠٢وعلـ

 يف املائــة مــن املقاعــد يف اجلمعيــة  ١٧خصــصت للنــساء نــسبة 
وجـرى مـلء    . الوطنية، وجملس الـشيوخ واجلمعيـات اإلقليميـة       

زاب إىل هــذه املقاعــد احملجــوزة مــن القــوائم الــيت قدمتــها األحــ
ــى       ــضائية عل ــات الق ــات، يف حــني قامــت التعيين ــة االنتخاب جلن
أساس طول مدة اخلدمة واملؤهالت األخـرى وعلـى توصـيات           

ــبري القــضاة      ــن نقابــة احملــامني، واألقــاليم وك وفيمــا يتعلــق  . م
باملناصــب يف اإلدارة املدنيــة، هنــاك الكــثري مــن النــساء الالئــي  

ــالي    ــدم يف األق ــة أق ــشغلن مناصــب وزاري ــة  ي ــضم احلكوم م، وت
 .االحتادية سبع وزيرات يف جملس الوزراء

 ســيدة ٤٥قـال إن هنـاك   ): باكــستان (الـسيد قاضـي   - ٩
 سـفرية   ١٨ من أعـضاء الـسلك الدبلوماسـي، و          ٤٠٠من بني   

، وتــرأس أكادمييــة تــدريب الــسلك الدبلوماســي   ٦٠مــن بــني 
ويف حني شغلت هؤالء السيدات مناصبهن عـن طريـق          . سيدة

اخلدمـة املدنيـة، ميكـن أن تزيـد رتبـهن زيـادة كـبرية            امتحانات  
 يف املائــة املخصــصة للنــساء يف املناصــب    ١٠باحلــصة البالغــة  

 .األقدم
قالـت إن النـساء مل يبـدأن يف         ): باكـستان  (السيدة أغا  - ١٠

أخــذ تلــك االمتحانــات إال بعــد الــسبعينيات ومل يعــني بعــضهن  
ة اخلدمـة بعـد،   حىت اآلن بسبب عدم استيفائهن معيار طول مـد  

 .بضع سننيولكن هذه احلالة ستتغري يف غضون 
 ٩املادة 
 يف معرض إشارهتا إىل املادة      :السيدة زو كسياوكياو   - ١١
 مــن االتفاقيــة وضــرورة قيــام الــدول األطــراف مبــنح النــساء  ٩

حقوقا متساوية مع الرجال فيما يتعلق باجلنسية، الحظت مـع          
 ٢٠٠٠قـد تعـدل يف عـام        االرتياح أن قانون جنسية باكستان      
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لتمكني األطفال املولودين آلباء أجانـب مـن املطالبـة باجلنـسية            
بيد أهنا تود معرفة مىت ستكمل وزارة تنمية املـرأة       . الباكستانية

العملية اليت بدأهتا لتعديل هذا القـانون مـن أجـل مـنح اجلنـسية              
للزوج األجنيب المرأة باكستانية، على النحو الذي أوصت بـه          

 . نة الوطنية املعنية بوضع املرأةاللج
قالـت إن عمليـة مـنح       ): باكستان (السيدة تشوغتاي  - ١٢

زالت قيـد النظـر وليـست هنـاك          اجلنسية لألزواج األجانب ما   
بيــد أن احلكومــة قــررت   . مواعيــد هنائيــة مــضمونة إلجنازهــا   

إصــدار بطاقــات حتقيــق اهلويــة هلــؤالء األزواج والــسماح هلــم   
 .، لتسهيل اندماجهم يف احلياة الباكستانيةبامتالك املمتلكات

 ١٠املادة 
الحظت مع االرتياح أنـه جيـري بـذل         : السيدة سيمز  - ١٣

ــالتعليم وأن أداء     ــة البنــات فيمــا يتعلــق ب اجلهــود لتحــسني حال
ــت       ــدارس اخلاصــة، وحث ــنني يف امل ــن أداء الب ــضل م ــات أف البن

 الـذي   احلكومة على إيـالء مزيـد مـن االهتمـام بـالتعليم العـام،             
ــة      ــستانيني، وكفالـ ــال الباكـ ــى لألطفـ ــة العظمـ ــق باألغلبيـ يتعلـ

 . حصول البنات يف املناطق القبلية أيضا على تعليم جيد
 قال إنه سيكون من املفيـد احلـصول        :السيد فلنترمان  - ١٤

علــى بيانــات إضــافية بــشأن قيــد البنــات يف املــدارس االبتدائيــة 
ومــن . ب املنطقــةوالثانويــة، مبــا يف ذلــك توزيــع لألرقــام حــس 

ــة لتحديــد        ــن خطــط احلكوم ــد ع ــة املزي ــام معرف ــثري لالهتم امل
أسباب عدم التحاق البنـات باملـدارس أو عـدم إمتـام دراسـتهن              
وعن األنشطة الرامية إىل تشجيع الوالدين علـى إرسـال بنـاهتن            

وينبغـي تقـدمي معلومـات إضـافية بـشأن          . إىل املدرسة االبتدائية  
علــى القوالــب اجلامــدة يف الكتــب    اجلهــود املبذولــة للقــضاء   

 .املدرسية ودور اجملتمع املدين يف تلك اجلهود
قالت إن من املثري لإلهتمام معرفة مدة       : السيدة سيغا  - ١٥

التعليم اإللزامـي وهـل التعلـيم جمـاين علـى املـستوى االبتـدائي،              
وما زال ارتفاع معدل األمية بـني البنـات         . واملتوسط والثانوي 

. لبنــات غــري املقيــدات باملــدارس مــثريا للقلــق   وارتفــاع عــدد ا 
ــي تقــدمي بيانــات إضــافية بــشأن النــسبة املئويــة للبنــات        وينبغ
امللتحقات باملدارس املتوسطة وينبغـي تقـدمي معلومـات أخـرى           
ــتلط إىل      ــيم املخـ ــاق التعلـ ــد نطـ ــة إىل مـ ــط الراميـ ــشأن اخلطـ بـ

ــانوي  ــستوى الث ــي توضــيح أســباب معارضــة بعــض     . امل وينبغ
تمع إلدخـال قـضايا حقـوق اإلنـسان وفـريوس نقـص             فئات اجمل 

 . اإليدز يف املناهج الدراسية/ املناعة البشرية
 أعادت إىل األذهـان أنـه مـن       : آبياه –السيدة كوكر    - ١٦

املعتــرف بــه عامليــا أن النــهوض بــاملرأة يتوقــف علــى حــصوهلا    
ويف حني زاد معـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف            . على التعليم 

ومن املـثري للقلـق أن جمموعـة        . ن، فإنه ما زال منخفضا    باكستا
 من رجال الدين

وتركـت البنـات املـدارس،      .  األصوليني عارضـت تعلـيم املـرأة      
. وتعرضــت املدرســات للمــضايقات وأغلقــت مــدارس البنــات 

ــدات رجــال       ــة هتدي ــف واجهــت احلكوم ــي توضــيح كي وينبغ
 .الدين األصوليني

ــسيد حممــود ســامل حممــود    - ١٧ ــستانبا (ال ــار إىل ): ك أش
ارتفــاع مــستويات املــدارس اخلاصــة يف بلــدان الكومنولــث،      
ــات األصــلية       ــن الفئ ــة م ــذكر أن الطلب ــة ت ــن األمهي ــال إن م وق
ــون إىل التقــدم إىل      ــوا مبــدارس خاصــة مييل ــذين التحق ــيس ال ول
الرتب األعلى يف وزاريت التعلـيم والـصحة، والقـوات املـسلحة            

 .والربملان
ــا - ١٨ قالـــت إن الطلبـــة الـــذين  ): اكـــستانب (الـــسيدة أغـ

يلتحقــون باملــدارس اخلاصــة وجيتــازون االمتحانــات الدوليـــة      
ويف حـني أن مـدارس      . يفضلون ترك البلد عند إمتـام دراسـتهم       

البنـــات أقـــل عـــددا منـــها للبـــنني، جتـــدر مالحظـــة أن البنـــات 
شـــك يف أن  وال. يدرســـن نفـــس املنـــاهج الدراســـية كـــالبنني 

ملزيـد للتحـسني مـن مـستوى التعلـيم يف           احلاجة تـدعو للقيـام با     
ــة  ــاطق القبلي ــنني علــى حــد    . املن ــات والب ومعــدل التــسرب للبن
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ســواء أعلــى يف األقــاليم األقــل منــوا ويف بعــض األقــاليم تعــوق   
وفيما يتعلـق بالقولبـة     . التضاريس الصعبة الوصول إىل املدارس    

ــد        ــة ق ــة أن احلكوم ــوع اجلــنس، جتــدر مالحظ ــى أســاس ن عل
يف صــورة الرجــل واملــرأة يف الكتــب املدرســية،  أعــادت النظــر 

 .ونقحتها
، أنــشئت اللجنــة ٢٠٠٢واختتمــت قائلــة إنــه يف عــام  - ١٩

الوطنية للتنمية البشرية هبدف حتقيق تعليم ابتدائي عام وتعزيـز          
واستهدفت برامج حمو أمية الكبار املرأة الـيت        . حمو أمية  الكبار   

طـــوات نـــشطة وتتخـــذ احلكومـــة خ. تعـــيش يف منـــاطق نائيـــة
يف البنجــاب، ُيــدفع : لتــضييق الفجــوة بــني اجلنــسني يف التعلــيم

ــصعيد      ــى الـ ــدارس؛ وعلـ ــتحقن باملـ ــي يلـ ــات الالئـ راتـــب للبنـ
ــون بنــت هــدفا يف      مــن أفقــر  ٢٩االحتــادي، كــان نــصف ملي

واخنرطـت  . املناطق يف البلـد لربنـامج يقـدم وجبـة الغـداء جمانـا             
 عــن إعــداد األمهــات يف هــذا الربنــامج حيــث كــن مــسؤوالت

وجبــات الغــداء للبنــات وهنــاك خطــط لتوســيع الربنــامج أكثــر 
وعقـب مقاومـة يف البدايـة، أدخلـت قـضايا حقـوق             . من ذلك 

اإليدز وتنظيم األسـرة    /اإلنسان، وفريوس نقص املناعة البشرية    
 . يف املناهج الدراسية بنجاح

قالــت إن مــن الــصعب تقــدمي بيانــات  : الــسيدة بــاتن - ٢٠
العــاملني مــن البيــوت ألن األنــشطة اإلنتاجيــة دقيقــة عــن عــدد 

ومــن . هلــؤالء العمــال كــثريا مــا تتحــدد بــصورة غــري صــحيحة
ــة إىل معاجلــة      ــد عــن اخلطــط الرامي ــة املزي املــثري لالهتمــام معرف
استغالل واستبعاد العاملني من البيوت ولتحسني سبل وصـول         

ويف حــــني توجــــد . هـــؤالء العمــــال إىل األســــواق التنافــــسية 
ت كافية يف القطاع العام، يبدو أن قـوانني عمـل معينـة          تشريعا

وينبغي التذكري بأن احلكومـات     . ال تطبق على القطاع اخلاص    
ملزمــة بتــوفري التــشريعات الكافيــة يف القطــاع اخلــاص مبوجــب 

 من االتفاقية وسيكون من املثري لالهتمام معرفة املزيـد          ٢املادة  
إلضافة إىل ذلـك،  وبا. عن خطط احلكومة ملعاجلة تلك القضية   

. ينبغي توضيح كيف تكفل احلكومـة االمتثـال لقـوانني العمـل           

وينبغــي تقــدمي توضــيح بــشأن التــدابري اجلــاري اختاذهــا لتنويــع  
 . فرص العمل للمرأة

قـال إن علـى     ): باكـستان (السيد حممود سامل حممـود       - ٢١
احلكومــة أن تــصدق اآلن علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  

ومــن الــصعب احلــصول . أن العمــل مــن البيــت بــش١٧٧رقــم 
 يف ٦٥علــى بيانــات دقيقــة عــن العمــل مــن البيــت ألن نــسبة   

املائة من السكان تعيش يف مناطق ريفية حيث يكون كل فـرد           
ــام مبهــام متعــددة   وقــد عقــد يف . يف األســرة مــسؤوال عــن القي

 مؤمتر عن العمل من البيـت وهنـاك         ٢٠٠٧نيودهلي أوائل عام    
يوليـه عـام    /ة دراسـية يف إسـالم أبـاد يف متـوز          خطط لعقـد حلقـ    

ومـــع أن مـــن الـــصعب تطبيـــق قـــوانني العمـــل علـــى  . ٢٠٠٧
ــة     ــدخر أي جهــد لتحــسني احلماي القطــاع غــري النظــامي، ال ُي
املوفرة للعامالت وقد وقعت مذكرة تفاهم بني برنـامج األمـم           

 ٥٠ ٠٠٠املتحـــدة اإلمنـــائي ووزارة تنميـــة املـــرأة لتخـــصيص  
 .توظيفة للعامال

قال إنه أصبح مـن املمكـن       ): باكستان (السيد قاضي  - ٢٢
ــيش،       ــك اجلـ ــا يف ذلـ ــن، مبـ ــن املهـ ــد مـ ــرأة يف مزيـ ــول املـ دخـ

 .والشرطة، وقوات حفظ السالم وجماالت أخرى
قالـــت إنـــه ينبغـــي تقـــدمي : الـــسيدة زو كـــسياوكياو - ٢٣

بيانات إضافية عن ارتفاع معـدل وفيـات األمهـات يف املنـاطق             
ومـــن املـــثري . يـــة مـــن أجـــل حتديـــد األســـباباحلـــضرية والريف

لالهتمام معرفة ما إذا كانت احلكومة تتخـذ خطـوات خلفـض     
هــذا املعــدل وهــل هنــاك أي خطــط إلنــشاء مراكــز صــحية يف 

وينبغي توضيح ما إذا كان يسمح باإلجهـاض        . املناطق الريفية 
لــضحايا االغتــصاب وهــل أجريــت أي دراســة بــشأن العالقــة   

. أمون ومعـــدل وفيـــات األمهـــات  بـــني اإلجهـــاض غـــري املـــ   
وسيكون من املفيد أيضا معرفة ما إذا كانت هناك أي خطـط            
ــشطة      ــاك أي أن ــة باإلجهــاض وهــل هن ــوانني املتعلق ــيح الق لتنق

 .لتعزيز تنظيم األسرة
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قالت إنه ينبغي تقدمي بيانـات إضـافية     : السيدة ديريام  - ٢٤
ساء عن وصول املرأة إىل اخلدمات الـصحية لتحديـد فئـات النـ            

ومـن املـثري لالهتمـام معرفـة        . اليت ال تـصل إىل تلـك اخلـدمات        
املزيد عـن خطـط احلكومـة لتحديـد أسـباب وفيـات األمهـات               
ولزيادة استخدام وسائل منع احلمل وتوفري اخلـدمات الالحقـة      

ومؤشـرات الـصحة للمـرأة أفـضل يف املنـاطق الـيت             . لإلجهاض
ــة يغطيهــا برنــامج الزائــرات الــصحيات وســألت هــل هنــ   اك أي

 .خطط لتوسيع نطاق هذا الربنامج
ــل  - ٢٥ ــسيدة بيمينت ــة   : ال ــا إذا كانــت احلكوم ســألت عم

تقدر أمهية الصالت بني الفقر، ووفيات األمهـات واإلجهـاض     
أو غـــري القـــانوين ومـــا إذا كانـــت احلكومـــة،  /غـــري املـــأمون و

ووزارة الــصحة بوجــه خــاص، تتنــاول املــسألة األخــرية مــن       
وهــل جــرى الــتفكري بــأي  . ية فحــسبمنظــور الرعايــة الــصح

شــكل يف توســيع نطــاق تعريــف اإلجهــاض العالجــي ليــشمل  
إهنــاء حــاالت احلمــل الناجتــة عــن االغتــصاب وأفعــال العنــف    

 األخرى؟
واســتطردت قائلــة إهنــا ســتكون ممتنــة أيــضا للحــصول  - ٢٦

على معلومات إضافية عن اهلياكـل األساسـية الـصحية القائمـة            
تتمت بـاإلعراب عـن رغبتـها يف معرفـة          واخ. ونوعية اخلدمات 

ما إذا كانت للحكومة سياسات واضحة، مبـا يف ذلـك آليـات            
ــسية      ــصحة اجلن ــات األمهــات وال ــشأن وفي ــيم، ب الرصــد والتقي

 .واإلجنابية
سـألت عـن التـدابري احملـددة        : السيدة أروشا دومينغز   - ٢٧

وقالـت إنـه    . املتخذة خلفض معدل اخلصوبة يف الدولة الطـرف       
 من دواعي اهتمامها بوجه خـاص معرفـة مـا إذا كـان              سيكون

أي من هذه التدابري موجه للشباب وهل كانـت هلـا أي نتـائج              
 . ملموسة

واختتمت قائلة إن كفالـة وصـول املـرأة إىل خـدمات              - ٢٨
الرعايــة الــصحية ال ميثــل ضــمانا بأنــه جيــري تنــاول احتياجاهتــا  

ــددة ــو  . احملـ ــألت هـــل بـــذلت أي جهـ ــذا الـــصدد، سـ د ويف هـ
وأعربـت عـن    . للوقوف على األسباب احملدَّدة لوفيات اإلنـاث      

ــا   ــة م ــضا يف معرف ــها أي ــاء غــرف الطــوارئ    رغبت إذا كــان أطب
ــرتيل،       ــة للعنــف امل ــع احلــاالت املمكن ــى التعامــل م ــدربني عل م

 . وبوجه خاص هل وضعت آليات متابعة مناسبة
ردا علــى ســؤال وجهتــه   ): باكــستان (الــسيدة أغــا  - ٢٩

جتــر احلكومــة تــدقيقات  ام، قالــت إنــه يف حــني ملالــسيدة ديريــ
. لوفيــات األمهــات، مــازال البحــث يف هــذا اجملــال مــستمرا      

ــة      ــاطق الريفي ــى يف املن ــات األمهــات هــي األعل ومعــدالت وفي
ــة    بــسبب االفتقــار إىل املــوارد واهلياكــل األساســية، ولكــن بغي
حتـــسني األمـــور، أنـــشئت وحـــدات صـــحة أساســـية يف مجيـــع 

 أخـــصائية صـــحية طائفـــة ٩٦ ٠٠٠دم حـــوايل املنـــاطق، وتقـــ
وباإلضـافة إىل   . واسعة من اخلـدمات الـصحية لـسكان الريـف         

ذلــك، وضــع برنــامج صــحة املــرأة، وهــو مبــادرة مــدهتا مخــس 
ــيع نطـــاق    ــيوي، لتوسـ ــة اآلسـ ــا مـــصرف التنميـ ــنوات ميوهلـ سـ
خــدمات الــصحة األساســية للمــرأة، واســتحداث نظــم صــحية 

ــز    ــرأة وتعزيـ ــة للمـ ــة مراعيـ ــصحية حمليـ ــسات الـ ــدرة املؤسـ . قـ
واملشروع، الذي حقق نتائج إجيابية جدا، وفَّر أيـضا التـدريب           
للممرضات وقدم املنح الدراسية األكادميية ألخصائيي الرعايـة        

 .الصحية
واستطردت قائلة إن محالت زيادة الـوعي الراميـة إىل            - ٣٠

وباإلضـافة إىل   . زيادة استخدام وسائل منـع احلمـل قـد أمثـرت          
  وفرت احلكومة التدريب على تنظيم األسرة للزعماء  ذلك،

الدينيني، الذين اجتهـدوا يف تنـاول هـذه القـضية يف اتـصاالهتم              
 .باجلمهور، وقُدِّمت هلم عدة جوائز اعترافا جبهودهم

ــة يف      - ٣١ ــشكلة هام ــرتيل م ــف امل ــة إن العن واختتمــت قائل
باكستان، ومل حيصل كثري من األطباء على تدريب متخـصص        

وتبـذل احلكومـة كـل جهـد        . مع أهنم مـدركون هلـذه الظـاهرة       
 .لكفالة وضع إجراءات املتابعة موضع التنفيذ
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قال إن معدل اخلصوبة قد     ): باكستان (السيد قاضي  - ٣٢
وهبط معدل املواليـد    .  يف السنوات األخرية   نقص بصورة هامة  

 إىل ١٩٩٠ لكـل ألــف مولـود حـي يف عــام    ٤٠,٦األويل مـن  
 . ٢٠٠٣ لكل ألف مولود حي يف عام ٢٦,٥
قالـت إن اإلجهـاض     ): باكـستان  (السيدة تـشوغتاي   - ٣٣

بيـد أنـه    . غري قانوين يف باكستان ألن قتل اجلـنني يعتـرب اغتيـاال           
ــا  ء احلمـــل علـــى أســـس طبيـــة  يف بعـــض احلـــاالت، ميكـــن إهنـ

 .ألسباب متعلقة بالصحة البدنية والعقلية
أثنـت علـى الدولـة الطـرف        : السيدة زو كسياوكياو   - ٣٤

للجهــــود الــــيت تبــــذهلا لكفالــــة وصــــول املــــرأة إىل االئتمــــان 
. والقروض، ولكنها أعربت عن القلق إزاء اشـتراطات األهليـة         

م ال ينظـر  فكثري من املقرضني يشترطون تقدمي ضمان، وبعضه  
حتمـل بطـاق حتقيـق اهلويـة         بعني االعتبار ملقدمة الطلب الـيت ال      

وسألت هل اعتمدت احلكومة أية تدابري ملعاجلة تلـك     . الوطنية
 .املشاكل

واختتمت باإلعراب أيضا عـن قلقهـا إزاء قيـام بعـض             - ٣٥
اجلماعــات الدينيــة يف باكــستان مبنــع النــساء مــن املــشاركة يف  

فهــل اختــذت الــسلطات أي . اعيــة معينــةأنــشطة ثقافيــة واجتم
خطوات ملقاومة هذا االجتاه بالقيام، يف مجلـة أمـور، بالـدخول     

 يف حوار مع اجلماعات املعنية؟
قالـت إن احلكومـة تأمـل يف        ): باكـستان  (السيدة أغا  - ٣٦

إصدار بطاقـات حتقيـق اهلويـة الوطنيـة جلميـع املـواطنني حبلـول               
هلية احلصول على القـروض،  وفيما يتعلق بأ. ٢٠٠٧هناية عام   

ــورا        ــات، ذك ــدمي الطلب ــع مق ــن مجي ــادة م ــضمان ع ــب ال يطل
بيــد أن مـصرف املــرأة األول، الـذي ال يتعامــل إال مــع   . وإناثـا 

ــات     ــدمات الطلب ــاث، ســيقدم القــروض إىل مق العمــيالت اإلن
وقـد ثبـت أن االئتمـان الـصغري         . بضمانني شخـصيني فحـسب    

ــرأة يف   ــتمكني امل ــة ل ــل طريقــة فعال  باكــستان، ويقــدم عــدد  ميث
 .متزايد من املؤسسات هذه التسهيالت

ــر حـــسن حممـــود   - ٣٧ ــال إن ): باكـــستان(الـــسيد ظفـ قـ
ــددهن    ــالغ عـ ــات البـ ــشارات احملليـ ــة ٣٩ ٠٠٠املستـ  يف الدولـ

الطـــرف منخرطـــات بنـــشاط يف اجلهـــود املبذولـــة إلصـــدار      
 .بطاقات حتقيق اهلوية الوطنية للريفيات

أشـار إىل أن    ): باكـستان  (ودالسيد حممود سـامل حممـ      - ٣٨
وبنـاء عليـه، سـيعمل      .  هي سنة انتخابات يف باكستان     ٢٠٠٧

مجيع أصحاب املصلحة على ضمان تسجيل مجيع النـاخبني يف          
 .مجيع أحناء البلد

ســألت مــىت أنــشئ صــندوق باكــستان  : الــسيدة تــان - ٣٩
وأعربت عن رغبتها أيضا يف معرفـة هـل         . لتخفيف حدة الفقر  

 لفعاليته وكم عـدد الريفيـات الالئـي اسـتفدن           أجري أي تقييم  
 .من براجمه

 مــن التقريـــر،  ٤٣٦ويف معــرض إشــارهتا إىل الفقــرة     - ٤٠
طلبــت معلومــات إحــصائية عــن عــدد الــسيدات أعــضاء اهليئــة  

وأعربـت عـن رغبتـها يف مسـاع      . التشريعية مـن املنـاطق الريفيـة      
. ااملزيــد عــن الــشواغل واألولويــات احملــددة الــيت قمــن بطرحهــ

وسألت أيضا عن اآلليات املعمـول هبـا لكفالـة مـشاركة املـرأة              
واختتمت بـاإلعراب    . الريفية يف إعداد خطط التنمية وتنفيذها     

عـــن قلقهـــا إزاء االفتقـــار الواضـــح إىل نظـــام لتـــسجيل تـــواتر  
حوادث العنف ضد املـرأة الريفيـة وطبيعتـها، بـالنظر إىل نـسبة              

ــة مــن ســكان باكــستان تعــيش   ٦٨ ــة  يف املائ ــاطق ريفي .  يف من
وسألت هل أحرز أي تقدم يف هذا اجملـال منـذ تقـدمي التقريـر،              
وســألت عــن عــدد حــوادث قتــل األجنــة اإلنــاث علــى مــدى    

 .السنوات الثالث املاضية نتيجة ألعمال العنف
قـال إن مجيـع     ): باكـستان (السيد حممود سامل حممود      - ٤١

معيـــة  الالئـــي يـــشغلن مقاعـــد عامـــة يف اجل١١الـــسيدات الــــ 
 .الوطنية من املناطق الريفية

قال إن صـندوق باكـستان      ): باكستان (السيد قاضي  - ٤٢
ــنوات     ــذ مخـــس سـ ــشئ منـ ــر أنـ ــدة الفقـ ووزع . لتخفيـــف حـ
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 بليـون روبيـة علـى مـشاريع ملـساعدة           ١٠,٢الصندوق حـوايل    
أفقــر قطاعــات الــسكان، واســتهدف املنــاطق الريفيــة بوجــه       

ئـة مـن املـستفيدين منـه         يف املا  ٤٧ومتثل النساء حـوايل     . خاص
 . بصورة مباشرة وغري مباشرة

واختتم قائال إنه ال توجه حاليا آلية استشارات رمسيـة       - ٤٣
بيـد  . لكفالة انعكاس شواغل املرأة يف سياسات التنمية الوطنية       

أن املــرأة قــادرة علــى املــشاركة يف عمليــات إعــداد امليزانيــات   
 .وختطيط التنمية على صعيد املنطقة

 ١٦ و ١٥تان املاد
ــاه–الـــسيدة كـــوكر  - ٤٤  الحظـــت أن كـــثريا مـــن  : أبيـ

القوانني الشخصية يف باكستان صدر منـذ أمـد طويـل قبـل أن              
ــوق       ــرم حق ــذا النحــو، ال حتت ــى ه ــستقال، وعل ــد م ــصبح البل ي

ــة الطــرف أو   . اإلنــسان األساســية وســألت هــل اختــذت الدول
يما تعتــزم اختــاذ أي تــدابري الســتعراض تلــك القــوانني، وال ســ  

 . تلك اليت تنظم اجملتمع اهلندوسي
ســـألت عـــن التنفيـــذ  :  زرداين–الــسيدة بلميهـــوب   - ٤٥

ــوانني الشخـــصية يف باكـــستان  ــه خـــاص، . الفعلـــي للقـ وبوجـ
أعربت عن رغبتها يف معرفة القـوانني الـيت تطبـق علـى اجملتمـع               
غري املسلم وهل أنشئت حماكم خاصة لتنـاول القـضايا املتعلقـة          

 .تمعبأعضاء ذلك اجمل
واســتطردت قائلــة إنــه يف حــني يتمتــع الرجــل واملــرأة    - ٤٦

حبقوق متساوية يف الـدخول يف زواج، يبلـغ احلـد األدىن لـسن            
ــرأة  ــغ    ١٦زواج امل ــه يبل ــا يف حــني أن ــا للرجــل ١٨ عام .  عام

ــع       ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــهك أحكــام اتفاقي ــات تنت وهــذه الترتيب
ل علــى حــد أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــ 

سواء، ولذلك سألت عن اعتزام الدولة الطـرف تـصحيح هـذا        
 . الوضع
وأردفت قائلة إنه يف حالة الطـالق، تـصبح املـرأة هـي              - ٤٧

وأشـارت إىل   . احلاضنة ألطفاهلا يف حني يظل الرجل هو الويل       

ــشريعة اإلســالمية ال حتظــر اتفاقــات احلــضانة املــشتركة،     أن ال
. أو املتوخـاة ملعاجلـة هـذه القـضية        وسألت عن التدابري املتخذة     

ــزم احلكومــة معاجلــة أشــكال اجلــور     وســألت أيــضا كيــف تعت
املــستمرة بــني النــساء والرجــال يف جمــاالت املــرياث وقــسمة       

ويف اخلتـام، حثـت احلكومـة       . املمتلكات املشاعة بعـد الطـالق     
على معاجلة مشكلة الزواج القسري، الذي كثريا ما يـستخدم          

 .ات بني األسركوسيلة حلل احلزاز
يف معرض إشـارهتا إىل أن قيـام الوالـدين          : السيدة تان  - ٤٨

 عميـق اجلـذور يف   ٤٩٣باختيار األزواج املشار إليه يف الفقـرة        
الثقافــة اإلقليميــة، ســألت عمــا إذا كانــت احلكومــة قــد بــذلت 
أي جهـــود للعمـــل مـــع اجملتمعـــات الريفيـــة، واملنظمـــات غـــري 

ــدينيني    ــاء الـ ــة، والزعمـ ــرام   احلكوميـ ــضرورة احتـ ــهم بـ لتوعيتـ
 مـن التقريـر،     ٤٩٥وطبقا للفقرة   . الوالدين الختيارات أبنائهم  

يف حــني ميكـــن أن متــارس املـــرأة اخللــع، أي احلـــق يف تطليـــق    
ــرأة الــيت      ــهم امل ــشريعة اإلســالمية، ميكــن أن ُتت ــا لل ــزوج طبق ال

يقدم زوجها مستندات صحيحة عنـد فـسخ الـزواج بـالزىن             ال
وتود أن تعرف هل قامـت احملـاكم بأيـة          . يةيف حالة الزواج ثان   

ــبة    ــام الرجـــل بتقـــدمي املـــستندات املناسـ حمـــاوالت لـــضمان قيـ
ومـــن غـــري الواضـــح ملـــاذا ال . لزوجتـــه الـــسابقة عـــن الطـــالق

. تــستطيع احملــاكم إعطــاء املــستندات مباشــرة إىل املــرأة املعنيــة  
ــا إذا كــان       ــضاح م ــدعو احلاجــة إىل إي ــك، ت ــى ذل وعــالوة عل

يكــون صــحيحا إال بعــد موافقــة الــزوج علــى منحــه، اخللــع ال 
 أن  ٤٩٩وأورد التقريـر يف الفقـرة       . خالفا ملـا ذكـر يف التقريـر       

القـــانون الباكـــستاين ال يعتـــرف بـــأي عالقـــة زوجيـــة مل جيـــر  
ــا  ــدها دينيـ ــصول علـــى     . عقـ ــة إىل احلـ ــدعو احلاجـ ــذلك تـ ولـ

معلومات عن أي أحكـام متعلقـة بـالزواج املـدين يف باكـستان              
ــران معقــود    وعــن حقــو  ــودين خــارج إطــار ق ق األطفــال املول

ــا ــا الرجــل      . ديني ــاك حــاالت أكــد فيه ــضا هــل هن وســألت أي
ــر       ــا، وإذا كــان األم ــه هل ــه بعــد إدارت ــه ملمتلكــات زوجت ملكيت
كذلك، هل واجهت املرأة صعوبات يف إعادة تأكيـد ملكيتـها      
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ــوق      ــرأة حبقـ ــل واملـ ــع الرجـ ــرغم متتـ ــا، بـ ــصحيحة ملمتلكاهتـ الـ
. تالك املمتلكـــات، وإدارهتـــا والتـــصرف فيهـــامتـــساوية يف امـــ

وتدعو احلاجة إىل تقدمي تفاصيل عمـا إذا كـان قـانون األسـرة              
حيدد حقوق املرأة املطلقة وهل تتمتع بـاحلق يف احلـصول علـى            
نفقــة، ويف حــضانة األطفــال ويف املمتلكــات املكتــسبة بــصورة 

 .مشتركة أثناء الزواج
قـال إن املـادة     ): تانباكـس  (السيد حممود سامل حممود    - ٤٩
ــانون     ٢٥ ــام الق ــساواة يف احلقــوق أم ــضمن امل  مــن الدســتور ت

وال ميكـن سـن أي قـانون        . وحتظر أي متييز على أساس اجلنس     
وهنـــاك مـــشروع قـــانون إلبطـــال  . ينـــاقض روح هـــذه املـــادة

ممارســة الــزواج القــسري غــري املقبولــة تنظــر فيــه حاليــا اللجنــة  
عـدل وحقـوق اإلنـسان وسـتجري        الدائمة املعنية بالقـانون، وال    

ــان   ــا يف الربمل ــشة تقريره ــشروع    . مناق ــاد م ــل اعتم ــن احملتم وم
القـانون، إذ أنـه مقتــرح مـن زعـيم حــزب األغلبيـة يف اجلمعيــة      

 .الوطنية
ــحاق - ٥٠ ــسيدة إســ ــستان (الــ ــانون  ): باكــ قالــــت إن قــ

 جعـل الـزواج القـسري       ٢٠٠٤القانون اجلنـائي لعـام      ) تعديل(
سجن ملـدة ثـالث سـنوات كحـد أدىن          لـ جرمية يعاقب عليهـا با    

واألقليــات حتكمهــا القــوانني   .  ســنوات كحــد أقــصى  ١٠ و
. الشخصية اخلاصة هبا يف جماالت مثـل الـزواج وفـسخ الـزواج            

بيــد أنــه يقتــضي أن تقــدم األقليــات وثــائق مناســبة مبوجــب        
ومعظـم القـوانني    . ١٩٦١مرسوم قوانني األسرة املسلمة لعـام       

ــة ع   ــوم كلي ــد الشخــصية ال تق ــى التقالي ــن   . ل ــع م ــضها ينب وبع
ــضا   ــها أي ــات كــل من ــرأة   . ديان ــع، حتــصل امل ويف حــاالت اخلل

املعنية على وثيقة االنفصال القضائي مـن الـسلطات املختـصة،           
. ويف معظم احلاالت من جملـس التحكـيم، ولـيس مـن زوجهـا             

يتعني أن تنتظر املـرأة موافقـة زوجهـا إلقامـة دعـوى خلـع                وال
 . مستقلة لدى اجمللس

ــر حـــسن حممـــود  - ٥١ ــال إن ): باكـــستان (الـــسيد ظفـ قـ
حقـــوق املـــرأة املطلقـــة منـــصوص عليهـــا بوضـــوح يف وثـــيقيت  

وعند إقامة دعوى اخللع، تتمتع املرأة بـاحلق        . الزواج والطالق 
يف مجيــع املمتلكــات الــيت اكتــسبتها بنفــسها كمــا أهنــا تــستفيد 

 .من ممتلكات الزوج، مبا يف ذلك املهر
ــشو  - ٥٢ ــسيدة تـ ــستان (غتايالـ ــا  ): باكـ ــه طبقـ قالـــت إنـ

للقــانون الباكــستاين يكــون األب هــو الــويل الطبيعــي ألطفــال   
ومع ذلك تأخذ احملاكم يف االعتبار املـصاحل        . الوالدين املطلقني 

ــزم األمــر    ــا لألطفــال وحتكــم باحلــضانة لــألم إذا ل وحيــق . العلي
ويـسمح  . للوالد غري احلاضن زيارة األطفال يف مكان مناسـب        

ــان ــى الطــالق     الق ــد احلــصول عل ــة بع ــزوج ثاني ــألم أن تت . ون ل
والقــانون الباكــستاين ناشــئ مــن الفقــه اإلســالمي، الــذي تقــع  

. مبوجبــه املــسؤولية عــن اكتــساب املعيــشة علــى عــاتق الرجــل  
وكــل مــا يكتــسبه الرجــل يــتعني تقامســه مــع أســرته، يف حــني    

. متتلك املرأة شخصيا كل مـا تكتـسبه أو حتـضره عنـد الـزواج              
وجب القانون، إذا تقامست املسؤولية عن إعالة األسـرة مـع           ومب

وهنـاك أيـضا    . زوجها، فإهنا تقـوم بـذلك علـى أسـاس طـوعي           
. أحكــام متعلقــة بقيــام الوالــدين بإعطــاء اهلبــات أثنــاء حياهتمــا 

وتبقى النفقة من مسؤولية األب بصرف النظر عما إذا كانـت           
رتـب مـازال    ويف حـني أن الـزواج امل      . له الوالية علـى األطفـال     

سائدا، هناك حاالت حكمت فيهـا احملـاكم لـصاحل حـق املـرأة              
وباإلضـافة إىل الـزواج الـديين، هنـاك أيـضا           . يف اختيار زوجها  

واختتمــت . “احملكمــة بتــرخيص مــن”نظــام الــزواج املــدين أو 
 يف الـــرأي علـــى أن هنـــاك حاجـــة إلعـــادة النظـــر يف باالتفــاق 

 .ل واملرأةالفروق يف احلد األدىن لسن زواج الرج
 أسئلة املتابعة

يف معــــرض اإلشــــارة إىل أن الــــرقم : الــــسيدة شــــن - ٥٣
 يف املائـة،    ٢,٣املذكور للنسبة املئوية لألشخاص املعوقني تبلغ       

وقالـت إن متوسـط     . سألت عن كيفية احلصول على البيانـات      
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النسبة املئوية لألشخاص املعوقني يف معظم البلدان ال تقل عـن           
ظــت خبيبــة أمــل أنــه ال يوجــد برنــامج حمــدد والح. يف املائــة ٥

للنــساء املعوقــات وســألت عــن أســباب قيــام احلكومــة بــإدراج 
األشخاص املعوقني بوصفهم مـصدرا للقلـق إذا مل يكـن لـديها         

وتـدعو احلاجـة أيـضا إىل احلـصول       . أي برنامج من هذا القبيل    
علــى معلومــات عــن عــدد النــساء املعوقــات الالئــي اســتخدمن 

وحثـت الوفـد علـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات             . أماكن إيـواء  
 .عن حالة النساء املعوقات يف التقارير املقبلة

أعربـت عـن رغبتـها يف احلـصول علـى           : السيدة بـاتن   - ٥٤
توضيح بـشأن مـشروع القـانون املتعلـق مبعاجلـة العنـف املـرتيل               

وسـألت  .  يف إطـار الزوجيـة     االغتـصاب وهل تضمن املـشروع     
 العمل تنطبق أيضا علـى العمـل النظـامي    عما إذا كانت قوانني 

ومن غري الواضـح مـا إذا كانـت هنـاك أي       . يف القطاع اخلاص  
أحكــام يف قــانون العمــل فيمــا يتعلــق باملــضايقات اجلنــسية يف   

 .مكان العمل
ــة هــل   : الــسيد فلنترمــان - ٥٥ ــه يف معرف أعــرب عــن رغبت

ر إليـه   كان حمقا يف افتراض أن اإلعالن املتعلـق باالتفاقيـة املـشا           
يف التقريـــر لـــيس حتفظـــا يرمـــي إىل تقلـــيص االلتزامـــات ذات  

 االتفاقيـــة الـــصلة بباكـــستان بـــل جمـــرد إعـــالن، إذ أن روح     
وإذا . منسجمة مع روح دستور باكستان والشريعة اإلسـالمية       

كــان األمــر كــذلك، فإنــه مــن وجهــة نظــر قانونيــة، ال يكــون  
 .اإلعالن ضروريا

سألت عن أسـباب إعفـاء       :السيدة تفاريس دا سيلفا    - ٥٦
القانون لألقارب الذكور من العقوبة القصوى للقتـل ألسـباب          

وكون الشخص أبا، أو أخا أو زوجـا ينبغـي         . متعلقة بالشرف 
والحظـت أيـضا مـع القلـق أن قـانون           . أال يكون عـامال خمففـا     

القانون اجلنائي يعطي سلطات إنفاذ القـانون الـسلطة         ) تعديل(
ــة فيمــا إذا كانــ  ت تــسجل جرميــة مــا بوصــفها جرميــة   التقديري

وبــالنظر إىل أن اجلــرائم . ألســباب متعلقــة بالــشرف أو اغتيــاال

ــا    ــة بالـــشرف تـــستوجب حاليـ ــباب متعلقـ الـــيت ترتكـــب ألسـ
عقوبــات أكــرب، ســألت عمــا إذا كانــت تلــك اجلــرائم تــسجل 

وتــدعو احلاجــة إىل تقــدمي معلومــات  . أحيانــا بوصــفها اغتيــاال
عـد لتـسجيل أي جرميـة ترتكـب         عما إذا كانـت هنـاك أي قوا       

 .ألسباب متعلقة بالشرف على هذا النحو
قالت إن هناك حاجـة     :  زرداين –السيدة بيلميهوب    - ٥٧

ملعاجلة مـشكلة التـسجيل علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك                
شـــهادات املـــيالد، والـــزواج والوفـــاة فـــضال عـــن تـــسجيل       

يـد حقوقهـا    وهذا التسجيل بـالغ األمهيـة للمـرأة لتأك        . الناخبني
وحثـت الوفـد علـى إبـالغ احلكومـة          . وجعل صـوهتا مـسموعا    

باملناقــشة الــيت جــرت مــع اللجنــة لزيــادة الــوعي مبوقفهــا فيمــا   
يتعلق بالتقرير وسياسـات البلـد ولعقـد مـؤمتر صـحفي حتـضره              

 .املنظمات غري احلكومية ذات الصلة
أثنــت علــى مبــادرة احلكومــة بإنــشاء : الــسيدة بيغــوم - ٥٨

 عـن رغبتـها يف معرفـة        وأعربـت رأة األول احملـدود،     مصرف املـ  
ــه      ــة الفقــرية إىل املــصرف، وهــل ل ــرأة الريفي ــة وصــول امل كيفي
فروع يف املناطق الريفية ومناطق الـرتاع، وهـل يقـدم االئتمـان             

 .الصغري بدون ضمان وما هي أسعار الفائدة على القروض
ــامل حممـــود  - ٥٩ ــال إن ): باكـــستان (الـــسيد حممـــود سـ قـ

 القانون املتعلق بالعنف املـرتيل قدمـه للجمعيـة الوطنيـة       مشروع
عضوان من املعارضة واعتمدته يف وقت الحق اللجنـة الدائمـة           

ويف التقريــر . املعنيــة بتنميــة املــرأة والتابعــة للجمعيــة الوطنيــة     
النــهائي للجنــة كانــت هنــاك أصــوات قليلــة معارضــة مــن بــني  

 الـدورة املقبلـة    وسيعرض مشروع القانون يف   . ٢٣األعضاء الـ   
ــى ارتكــاب       ــة شــديدة عل ــع عقوب ــى توقي ــنص عل ــة وي للجمعي

 .العنف املرتيل
واســتطرد قــائال إن قــرار احلكومــة بــشأن املــضايقات    - ٦٠

ــام     ــصر أصــال علــى القطــاع الع ــسية يف مكــان العمــل اقت . اجلن
مــوظفي احلكومــة ) ســلوك(وأدخلــت تعــديالت علــى قواعــد  
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اط، مع ذلك، اليت تنص      وقواعد الكفاءة واالنضب   ١٩٦٤لعام  
على صرف أي موظف من اخلدمة يثبت أنه مذنب بارتكـاب           
ــة     ــات قانوني ــسية يف مكــان العمــل وعلــى عقوب مــضايقات جن

وتعمل احلكومة حاليـا أيـضا مـع جلنـة األوراق املاليـة             . شديدة
والبورصة يف باكستان للنص على إبعـاد أي شـركة يثبـت أهنـا        

 مكـــان العمـــل، عـــن مذنبــة بارتكـــاب مـــضايقات جنـــسية يف 
 .البورصات الوطنية

واختتم قائال إن مـصرف املـرأة األول احملـدود أنـشأته             - ٦١
ومتتلـك  .  فرعا فحسب  ٣٨وللمصرف  . نساء من أجل النساء   

 يف املائة من األسهم يف املـصرف        ٢٠وزارة تنمية املرأة حوايل     
وال جتـــد املـــرأة صـــعوبة يف . بغيـــة تنظيمـــه لغرضـــها املقـــصود

 Kitchen”ومـــشروع . ى االئتمـــان الـــصغري احلـــصول علـــ 

Cuisine “ الصغري الـذي قامـت فيـه       جناح االئتمان   قصة  مثال ل
نساء بدأن بقرض صغري من املـصرف بإنـشاء مـا أصـبح حاليـا               

وجــدير بالــذكر أيــضا أن . صــانعا رائــدا للفطــائر يف باكــستان
ــان الــصغري املتخــصص     ــصرف خوشــا ”ملؤســسة االئتم “  يلم

 .لفعل الريفيات يف مجيع أحناء باكستانفروع تصل إليها با
قـــال إن تفـــسري الـــسيد ): باكـــستان (الـــسيد قاضـــي - ٦٢

 . فلينترمان لإلعالن صحيح
قالــت إن حكومتــها ): باكــستان (الــسيدة تــشوغتاي - ٦٣

ــوارق بـــني     ــة للفـ ــة مراعيـ ــرية سياسـ ــة األخـ ــعت يف اآلونـ وضـ
 اجلنــسني ملعاجلــة مــشاكل األشــخاص املعــوقني يف املنــاطق الــيت

وجيــري تقــدمي التــدريب املهــين . ٢٠٠٥تــضررت بزلــزال عــام 
لــضمان متكــن النــساء املعوقــات مــن إدرار الــدخل وأن تــصبح 

وحــوادث القتــل ألســباب متعلقــة بالــشرف يرتكبــها . مــستقلة
 عامـا  ١٤والعقوبة القـصوى بالـسجن     . عادة األقارب الذكور  

الرتكــاب تلــك اجلرميــة قــد تغــريت إىل الــسجن مــع األشــغال   
 . عاما٢٥لشاقة ملدة ا

قـال إن وفـد     ): باكـستان  (السيد حممود سامل حممـود     - ٦٤
ــة وســيعقد بالفعــل مــؤمترا     ــة تعليقــات اللجن بلــده الحــظ بعناي
صحفيا عند عودته إلبالغ شعب باكـستان مبـا تتوقعـه اللجنـة             

وأكد لألعضاء أن حكومتـه ستواصـل جهودهـا         . من احلكومة 
 .من أحكام االتفاقيةالصادقة واملخلصة لتنفيذ كل حكم 

 .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


