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Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2011 dwar is-sitwazzjoni tan-

nisa fl-Afganistan u fil-Pakistan1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-

demokrazija fil-Pakistan, b’mod partikolari dawk tal-20 ta' Jannar 20112 u tal-

20 ta' Mejju 20103, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' April 2012 dwar ir-Rapport Annwali 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni, 

inklużi l-implikazzjonijiet għall-politika strateġika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem4, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 tal-kelliem tar-Rappreżentant 

Għoli dwar l-isparaturi fuq difensur żagħżugħ tad-drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-10 ta' Ottubru 2012 tad-Direttur Eżekuttiv ta' UN 

Women li tikkundanna l-attakk fuq Malala Yousafzai, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u 

l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew tat-twemmin, adottati fil-21 ta' Frar 2011, 

– wara li kkunsidra l-pjan ta' impenn fuq ħames snin bejn l-UE u l-Pakistan ta' Marzu 2012, 

li jinkludi prijoritajiet bħall-governanza tajba, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-għoti tas-

setgħa lin-nisa u d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pakistan tal-25 ta' Ġunju 2012, li 

jtennu l-aspettattivi tal-UE rigward il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-rispett ta' 

dawn id-drittijiet, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Post speċjali għat-tfal fl-

azzjoni esterna tal-UE" (COM(2008)0055), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 26 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-

1948 (UDHR),  

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 

                                                 
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0591. 
2 ĠU C 136 E, 11.5.2012, p. 90. 
3 ĠU C 161 E, 31.5.2011, p. 147. 
4 Testi adottati, P7_TA(2012)0126. 



Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tat-18 ta' Diċembru 1979 u d-

Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa tal-

20 ta' Diċembru 1993, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325 (2000) u 1820 (2008) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-

NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, u r-riżoluzzjoni 1888 (2009) tal-Kunsill tas-Sigurtà 

tan-NU dwar il-vjolenza sesswali kontra n-nisa u t-tfal f'sitwazzjonijiet ta' kunflitti armati, 

li jenfasizzaw ir-responsabbiltà tal-istati kollha biex itemmu l-impunità u biex iħarrku lil 

dawk responsabbli għal delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra, fosthom dawk relatati 

ma' vjolenza sesswali u vjolenza oħra kontra n-nisa u t-tfajliet, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi fid-9 ta' Ottubru 2012 Malala Yousafzai, tifla ta' 14-il sena mill-Wied ta' Swat, ġiet 

identifikata fuq ix-xarabank tal-iskola fi triqitha lejn id-dar, sparawlha f'rasha u f'għonqha 

u ndarbet serjament, waqt li żewġ tfajliet oħra wkoll sofrew ġrieħi waqt l-attakk; 

B. billi Malala Yousafzai kienet saret simbolu nazzjonali ta' reżistenza kontra l-isforzi tat-

Talibani li jċaħħdu lit-tfajliet minn edukazzjoni permezz ta' blogs li kitbet sa mill-età ta' 

11-il sena, filwaqt li f'Diċembru 2011 ingħatat il-Premju Nazzjonali taż-Żgħażagħ għall-

Paċi, li issa sar jismu l-Premju Nazzjonali Malala għall-Paċi ad unur tagħha; 

C. billi l-moviment Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) assuma r-responsabbiltà għall-attakk 

u ħareġ stqarrija wara l-attakki, li fiha ddikjara li kien obbligatorju li tinqatel kwalunkwe 

persuna li bl-azzjonijiet tagħha twassal għal kampanja kontra l-liġi Iżlamika u li fiha 

ħabbar li l-moviment jerġa' jipprova joqtol lil Yousafzai jekk tirkupra mill-ġrieħi li 

għandha;  

D. billi fil-Pakistan u f'ħafna pajjiżi Musulmani oħra saru dimostrazzjonijiet b'ammirazzjoni 

ta' u b'solidarjetà ma' Malala Yousafzai u b'kundanna tal-attakk brutali mit-Talibani; 

E. billi l-forzi tas-sigurtà rreaġixxew billi arrestaw lil ħafna persuni suspettati bir-reat, u billi 

l-Parlament tal-Pakistan iddibatta mozzjoni li tikkundanna l-attakk, iżda l-partit ewlieni 

tal-oppożizzjoni, il-Pakistan Muslim League-N, ma appoġġahiex; 

F. billi l-attakk fuq Malala Yousafzai kien preċedut fit-12-il xahar li għaddew mill-qtil ta' 

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Farida Afridi u Zarteef Afridi, allegatament għall-

ħidma tagħhom favur il-benessri u l-edukazzjoni tan-nisa;  

G. billi fix-xhur reċenti l-Pakistan kompla jesperjenza attakki minn gruppi armati li jużaw 

tattiċi terroristiċi u li huma influwenzati mit-Talibani jew Al-Qaid u/jew huma assoċjati 

magħhom, inkluż it-TTP, u dawk l-attakki spiss kellhom fil-mira siti tal-gvern, skejjel u 

ċivili, inklużi t-tfal, fil-provinċja ta' Khyber-Pakhtunkhwa, fiż-Żoni Tribali Amministrati 

Federalment (FATA) u fiċ-ċentri urbani; 

H. billi, fl-2011, ġew rappurtati 11 -il inċident ta' tfal li ntużaw minn gruppi armati biex 

iwettqu attakki suwiċidi, it-tfal baqgħu jkunu vittmi ta' attakki indiskriminati, anke 

permezz ta' apparat esplożiv improvviżat u ta' attentati suwiċidi, inqatlu total ta' 57 tifel u 

tifal matul il-perjodu rappurtat minħabba mini tal-art, fdalijiet esplożivi tal-gwerra u 

apparat esplożiv improvviżat, splużjonijiet ta' bombi, bombardamenti u attakki mmirati u, 

fit-13 ta' Settembru 2011, it-TTP allegatament attakka xarabank tal-iskola fil-provinċja ta' 



Khyber-Pakhtunkhwa, u qatel erbat itfal; 

I. billi, skont ċifri tal-Gvern, fl-2012, 246 skola (59 skola tal-bniet, 187 skola tas-subien) 

inqerdu u 763 ġarrbu ħsarat (244 skola tal-bniet, 519-il skola tas-subien) fil-provinċja ta' 

Kyhber-Pakhtunkhwa b'riżultat tal-kunflitt mat-Talibani, u dan ċaħħad lil eluf ta' tfal mill-

aċċess għall-edukazzjoni; 

J. billi, mill-2009 sal-lum, l-iskejjel tal-bniet baqgħu jkunu fil-mira diretta ta' gruppi armati 

f'attakki bil-bombi u b'apparat esplożiv improvviżat, u dan wassal għal 152 każ ta' qerda 

parzjali jew totali ta' faċilitajiet tal-iskejjel fil-FATA u fil-provinċja ta' Khyber-

Pakhtunkhwa fl-2011; billi ġie rrappurtat li l-attakki kienu maħsuba biex jivvendikaw 

operazzjonijiet militari fir-reġjun u bħala oppożizzjoni għall-edukazzjoni sekulari u tat-

tfajliet; billi l-attakk l-aktar reċenti fuq skola tal-bniet seħħ fil-25 ta' Settembru 2012 fid-

distrett ta' Charsadda; 

K. billi s-sitwazzjoni għadha estremament serja għal ħafna nisa u tfajliet fil-Pakistan, u billi 

l-Pakistan huwa klassifikat bħala t-tielet l-aktar post perikoluż fid-dinja għan-nisa mill-

Global Gender Gap Index; 

L. billi l-Education For All (EFA) Global Monitoring Report tal-Unesco tas-

16 ta' Ottubru 2012 żvela li l-Pakistan naqqas l-ammont li jonfoq fuq l-edukazzjoni għal 

anqas minn 2,3 % tal-Prodott Nazzjonali Gross (PNG), minkejja li għandu t-tieni l-akbar 

numru ta' tfajliet li ma jmorrux skola fid-dinja; 

M. billi t-tfajliet spiss għadhom ikunu vittmi ta' vjolenza domestika, traffikar u żwiġijiet 

sfurzati jew jintużaw bħala mezz ta' skambju fis-soluzzjoni tat-tilwim; 

N. billi, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-awturi ta' vjolenza kontra n-nisa u t-tfajliet jibqgħu ma 

jitħarrkux; 

O. billi, għalkemm hemm għadd ta' liġijiet diskriminatorji kontra n-nisa fil-Pakistan, fl-2011 

u fl-2012 il-Gvern tal-Pakistan daħħal leġiżlazzjoni ġdida biex tittratta d-diskriminazzjoni 

u l-vjolenza kontra n-nisa b'mod iktar effikaċi, inklużi liġijiet kontra ż-żwieġ sfurzat, il-

fastidju tan-nisa fil-post tax-xogħol u fid-dar, u attakki bl-aċidu; billi dawn il-liġijiet 

għadhom iridu jiġu implimentati u infurzati; 

P. billi ż-żieda fil-kontroll eżerċitat mit-Talibani f'ċerti territorji qed ikollha konsegwenzi 

negattivi għan-nisa u t-tfajliet, billi qed jiġu mxekkla milli jeżerċitaw id-drittijiet 

tagħhom; 

Q. billi, fil-pjan ta' impenn tagħha fuq ħames snin ta' Marzu 2012, l-UE affermat mill-ġdid l-

impenn tagħha favur il-bini ta' sħubija b'saħħitha fit-tul ibbażata fuq l-interessi reċiproċi u 

l-valuri kondiviżi mal-Pakistan, l-appoġġ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u tal-gvern ċivili 

tal-Pakistan, kif ukoll tas-soċjetà ċivili; 

R. billi, filwaqt li l-UE lesta tkompli bil-kooperazzjoni, tistenna mill-Pakistan li jirrispetta l-

impenji internazzjonali tiegħu, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà u d-drittijiet tal-

bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa; 

S. billi fil-5 ta' Ġunju 2012 l-UE u l-Pakistan ħabbru li qed jitwaqqaf Kumitat ta' Tmexxija 

għall-Ġlieda kontra t-Terroriżmu bl-għan ta' kooperazzjoni akbar fil-ġlieda kontra t-



terroriżmu; 

T. billi l-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-promozzjoni tad-

demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili huma prinċipji u 

objettivi fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi komuni għar-

relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi terzi; billi l-għajnuna tal-UE għall-kummerċ u l-iżvilupp 

tiddependi mir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-minoranzi; 

1. Jikkundanna bil-qawwa l-attakk vjolenti fuq Malala Yousafzai u l-ġrieħi serji li ġarrbu 

tnejn minn sħabha, filwaqt li jinnota li l-attakk jikkostitwixxi ksur serju tad-Drittijiet tat-

Tfal, kif ukoll attakk kemm fuq il-valuri bażiċi tal-bniedem kif ukoll fuq id-difensuri 

kollha tad-drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan; 

2. Jesprimi l-ammirazzjoni u r-rikonoxximent tiegħu tal-kuraġġ u d-determinazzjoni li 

bihom Malala Yousafzai, sa minn età żgħira ħafna, impenjat ruħha fit-taqbida favur id-

dritt tat-tfajliet li jingħataw edukazzjoni u saret eżempju għal ħafna tfajliet tal-età tagħha; 

jilqa' l-azzjoni medika rapida li ttieħdet minn tobba militari Pakistani u minn tobba fir-

Renju Unit u jittama ferm li tkun tista' tirkupra għalkollox mill-grieħi serji li għandha; 

3. Jilqa' l-kundanna ġenerali tal-attakk minn taqsimiet kbar tas-soċjetà Pakistana, studjużi 

Iżlamiċi u l-biċċa l-kbira tal-partiti politiċi ewlenin; jistieden lill-partiti politiċi kollha 

jikkundannaw b'mod ċar lit-TTP bħala dawk li assumew ir-responsabbiltà għall-attakk; 

4. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għal dawk il-familji Pakistani kollha li jinkuraġġixxu l-

edukazzjoni tal-bniet tagħhom; 

5. Jistieden lill-Gvern tal-Pakistan jiżgura s-sikurezza ta' Malala Yousafzai u tal-familja 

tagħha u li jtella' l-qorti lil dawk responsabbli għall-attakk; jistieden lill-Gvern tal-

Pakistan jiżgura s-sikurezza ta' attivisti oħra tad-drittijiet tal-bniedem – partikolarment in-

nisa u t-tfajliet li jsiru attivi fis-soċjetà u fil-politika – li rċevew theddid mit-Talibani u 

minn gruppi estremisti oħra; jesprimi l-inkwiet tiegħu dwar it-theddid rappurtat li rċeviet 

Hinna, ta' sbatax is-sena, u l-familja tagħha 

6. Huwa preokkupat ferm dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u t-tfajliet u dwar ir-rapporti ripetuti 

ta' ksur tad-drittijiet tan-nisa u t-tfal fil-Pakistan, inklużi rapporti ta' tfal li jintużaw minn 

gruppi armati biex iwettqu attakki suwiċidi; jenfasizza li trid tingħata b'urġenza aktar 

attenzjoni internazzjonali lis-sitwazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet fil-Pakistan; 

7. Huwa inkweatat ferm dwar ix-xejra li sejra għall-agħar ta' estremiżmu vjolenti, li 

jikkostitwixxi theddida serja għan-nisa u t-tfajliet, u dwar l-użu ta' intimidazzjoni u 

vjolenza, li diġà wassal biex jittajru skejjel tal-bniet u għas-swat bi frosta ta' nisa f'partijiet 

mill-FATA u mill-provinċja ta' Khyber Pakhtunkhwa; 

8. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Pakistani jħarrku lil dawk il-gruppi u l-individwi li jinċitaw għall-

vjolenza, b'mod partikolari dawk li talbu li jinqatlu individwi u gruppi li ma jaqblux 

magħhom; 

9. Jitlob b'insistenza li l-Gvern Pakistani jagħmel ferm iżjed biex jiġu rintraċċati l-mijiet, 

jekk mhux l-eluf, ta' vittmi ta' għajbien sfurzat fil-Pakistan, inklużi t-tfal, li wħud 

minnhom huma tfajliet ta' saħansitra disa' u għaxar snin; jitlob li r-riżultati ta' 

investigazzjonijiet interni tal-Gvern dwar il-kobor ta' din il-problema jiġu ppubblikati; 



10. Jilqa' l-politika dwar il-protezzjoni tat-tfal fil-FATA, imnedija fl-10 ta' Jannar 2012, li l-

għan tagħha huwa li jiġi implimentat pjan għal servizzi ta' protezzjoni u unitajiet ta' 

protezzjoni tat-tfal fl-aġenziji kollha tal-FATA; 

11. Jilqa' l-fatt li l-Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal tal-2010, kif diġà huwa fis-seħħ fil-

provinċja ta' Khyber-Pakhtunkhwa, issa se jiġi estiż għaż-Żoni Tribali Amministrati 

Provinċjalment (PATA), inkluż ir-reġjun ta' Swt, b'effett immedjat; jittama li l-

applikazzjoni effettiva ta' dan l-att jgħin biex il-PATA jerġa' lura għal sitwazzjoni ta' 

legalità; 

12. Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan juża l-momentum attwali biex itejjeb realment id-drittijiet 

tan-nisa u t-tfajliet, filwaqt li jirrieżamina u jirriforma partijiet mill-Ordinanzi Hudood u l-

Liġi tal-Evidenza, l-Att dwar il-Limitazzjonijiet għaż-Żwieġ tat-Tfal u liġijiet oħra li 

jiksru l-istatus u d-drittijiet tan-nisa billi jagħtuhom stat ta' inferjorità skont il-liġi; 

13. Jilqa' l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida mill-Gvern tal-Pakistan fl-2011 u fl-2012 

sabiex jittratta d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa b'mod iktar effikaċi, u 

jistieden lill-Gvern jiżgura li l-implimentazzjoni u l-infurzar attwali ta' dawn il-liġijiet 

ġodda; 

14. Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan jaħdem aktar mill-qrib man-NU u l-UE sabiex jintlaħqu l-

Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju, b'mod partikolari l-Għan 2 li jiddikjara li "sal-2015 it-

tfal, il-bniet u s-subien kollha, ikunu jistgħu jikkompletaw kors sħiħ ta' edukazzjoni 

primarja"; jistieden lill-Gvern Pakistani jagħti prijorità liż-żieda tal-għadd ta' tfajliet li 

jingħataw edukazzjoni skolastika u jiggarantixxi s-sikurezza tagħhom waqt li jkunu l-

iskola; 

15. Jistieden lill-Gvern tal-Pakistan iżid il-finanzjament għall-iskejjel pubbliċi u jieħu miżuri 

effikaċi biex jimponi kurrikulu standard mandatorju ta' edukazzjoni bażika u reġim ta' 

spezzjoni fil-"madrassas" kollha ta' proprjetà pubblika jew privata, li spiss ikunu l-uniku 

sors ta' edukazzjoni, speċjalment fiż-żoni rurali; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Gvern tal-Pakistan, programmi ta' 

edukazzjoni bl-għan li jittejbu l-litteriżmu u l-edukazzjoni tan-nisa fil-Pakistan bħala parti 

mill-politika tagħha ta' għajnuna għall-iżvilupp; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, kif ukoll lill-komunità internazzjonali, iżidu 

b'mod sinifikanti l-fondi maħsuba għall-isforzi biex in-nisa u t-tfajliet jiġu protetti mill-

istupru, mill-abbuż u mill-vjolenza domestika u biex jappoġġaw miżuri biex il-movimenti 

tas-soċjetà ċivili jiġġieldu kontra d-diskriminazzjoni tan-nisa u t-tfajliet; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq il-wegħda tagħha lit-tfal fil-Komunikazzjoni tagħha 

"Post Speċjali għat-Tfal fl-Azzjoni Esterna tal-UE" u tiżgura li l-UE tagħmel kulma tista' 

biex tippromwovi u tissalvagwardja d-drittijiet tat-tfal; 

19. Jinsisti li d-drittijiet tan-nisa u t-tfal jiġu indirizzati b'mod espliċitu fid-djalogi kollha 

dwar id-drittijiet tal-bniedem, u b'mod partikolari l-kwistjoni tal-ġlieda kontra u l-

eliminazzjoni tal-forom kollha ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa u t-tfajliet, 

b'mod partikolari ż-żwieġ sfurzat, il-vjolenza domestika u l-femminiċidju, u bl-istess mod 

jinsisti li għandha tiġi miċħuda l-invokazzjoni ta' kwalunkwe konswetudini, tradizzjoni 

jew kunsiderazzjoni reliġjuża ta' kwalunkwe tip biex wieħed ma jaqdix id-dmir li jelimina 



din il-brutalità; jemmen li l-prevenzjoni tal-prattika taż-żwieġ tat-tfal hjia vitali biex ikun 

żgurat li d-drittijiet fundamentali tat-tfajliet adolexxenti fil-Pakistan jiġu rispettati; 

20. Jistieden lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex ikomplu jenfasizzaw il-kwistjoni tat-

tolleranza reliġjuża fis-soċjetà fid-djalogu politiku tagħhom mal-Pakistan, billi din il-

kwistjoni hija ta' importanza kbira fil-ġlieda fit-tul kontra l-estremiżmu Iżlamiku; 

21. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kompetenti tal-UE biex jinsistu li l-Gvern tal-Pakistan 

jirrispetta l-klawsola rigward id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem minquxa fil-ftehim 

ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan; itenni l-

istedina tiegħu lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lir-Rappreżentant Speċjali 

tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem b'mod partikolari biex jirrapportaw regolarment dwar 

l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' kooperazzjoni u l-klawsola dwar id-demokrazija u d-

drittijiet tal-bniedem, inkluż l-eżerċizzju tad-drittijiet tan-nisa u t-tfal; 

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lis-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Viċi President tal-Kummissjoni 

Ewropea / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 

Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Gvernijiet u 

lill-Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u lill-

Gvern u lill-Parlament tal-Pakistan. 

 


