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Children, mine workers still vulnerable in Balochistan in 2018

Quetta,  22 August  2019.  At  the provincial  launch of  its  flagship annual 
report, State of Human Rights in 2018, the Human Rights Commission of 
Pakistan (HRCP) notes that, in a year of general elections, it was perhaps 
inevitable that the progress and observation of human rights issues might 
be suspended, if not forgotten altogether. The elections themselves were 
plagued by allegations of pre-poll manipulation and vote rigging as well 
as some appalling outbreaks of violence, notably in Mastung and Quetta, 
which left at least 180 people dead.

The  report  notes  that  sectarian  violence  in  Balochistan  has 
disproportionately targeted the Shia Hazara community. In Quetta, they 
remain confined to Hazara areas: their movement is restricted as is their 
access to markets and schools. The state’s response has been to establish 
security convoys that accompany members of the community when they 
leave  Hazara  areas,  but  this  does  not  guarantee  their  security  and  is, 
arguably, a short-term solution to sectarian violence in the province.

Citing the Baloch Human Rights Organisation and Human Rights Council 
of  Balochistan,  HRCP’s report  states that  at  least  541 partial  reports of 
enforced  disappearance  had  surfaced  in  2018.  In  August  2018,  the 
chairman of the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances said 
that  ‘merely  131  cases’  of  missing  persons  in  Balochistan  were  being 
heard.  The  lack  of  more  comprehensive  official  data  on  enforced 
disappearances – and the Balochistan media’s apparent powerlessness to 
report  on  these  –  is  a  poor  reflection  on  the  state’s  political  will  to 
eliminate this searing problem.

The report also notes that malnutrition is still a serious threat to children’s 
health  in  the  province,  to  the  extent  that  a  nutrition  emergency  was 
declared  in  Balochistan  in  November  2018  by  the  provincial  health 
minister.  While  a  Nutrition  Cell  was  established  to  address  chronic 
malnutrition, the state must prioritise and sustain its efforts to protect one 
of Balochistan’s most vulnerable segments.

Highlighting the alarming frequency of mining accidents in Balochistan, 
HRCP’s report documents at least three major accidents in 2018, in which 
at  least  57 miners were killed in 2018 alone.  It  also points out that,  in 



September, the Supreme Court asked the Balochistan government to file a 
reply  on  a  petition  moved  to  highlight  the  deaths  of  over  300  mine 
workers since 2010.  Despite this,  there has been no concerted effort  to 
monitor  and  enforce  occupational  health  and  safety  in  Balochistan’s 
mines.

Dr Mehdi Hasan

Chairperson 

 

پریس ریلیز
2018ء میں، بلوچستان میں بچے، کان کُن اب بھی غیر محفوظ

پـاکستن کمیشن بـرائـے انـسانی حـقوق (ایچ آر سی پی) نـے اپنی سـاالنـہ رپـورٹ، انـسانی حـقوق کی 
صـورتـحال 2018ء، کی صـوبـائی تـقریب رونـمائی کےمـوقـع پـر اس بـات کا نـوٹـس لیا ہـے کہ عـام 
انـتخابـات والـےبـرس اگـر انـسانی حـقوق کے مـعامـالت پـر پیش رفـت اور ان کے تـحفظ کو مکمل 
طـور پـر پـسِ پشـت نیہں بھی ڈاال گیا تـو انہیں تـعطل کا شکار ضـرور کیا گیا۔ انـتخابـات بـذات خـود 
قـبل از انـتخاب ہـونـے والی سـاز بـاز اور ووٹـوں کی دھانـدلی جیسے الـزامـات، جـن کا مکمل ازالـہ 
نہیں ہـوسکا نیز تشـدد کے بـعض خـوفـناک واقـعات کی لیپیٹ میں رہـے، خـاص طـورپـر مسـتونـگ 

اور کوئٹہ میں، جن میں کم از کم 180 افراد ہالک ہوئے۔
رپـورٹ میں یہ مـشاہـده کیا گیا کہ بـلوچسـتان میں فـرقـہ وارانـہ تشـدد میں غیر مـتناسـب طـور پـر 
شیعہ ہـزاره بـرادری کو نـشانـہ بـنایا گیا۔ کوئـٹہ میں، وه ہـزاره عـالقـوں تک محـدود ہیں؛ ان کی نـقل 
و حـرکت کےعـالوه بـازاروں اور اسکولـوں تک رسـائی محـدود ہـے۔ ریاسـت نـے اس حـوالـےسـے 
جـو اقـدامـات کیے ہیں وه سکیورٹی قـافـلوں کا قیام ہـےجـن میں بـرادری کے لـوگـوں کو لـے جـایا 
جــاتــا ہــے جــب وه ہــزاره عــالقــوں ســے بــاہــر نکلتے ہیں، لیکن یہ اقــدام ان کی سیکیورٹی کی 

ضمانت نہیں دیتا اور یہ صوبے میں جاری فرقہ وارانہ تشدد کا قلیل المدت حل ہے۔
بـلوچ ہیومـن رائـٹس آرگـنائـزیشن اور بـلوچسـتان انـسانی حـقوق کونسـل کا حـوالـہ دیتے ہـوئـے، ایچ 
آر سی پی کی رپـورٹ کہتی ہـے کہ 2018ء میں جـبری گمشـدگیوں کی کم از کم 541 جـزوی 
اطـالعـات سـامـنے آئیں۔ اگسـت 2018ء میں، جـبری گمشـدگیوں سـے مـتعلق تحقیقاتی کمیشن نـے 
کہا کہ 'بـلوچسـتان میں الپـتا افـراد کے'مـحض 131' مـقدمـات زیر سـماعـت تھے۔ جـبری گمشـدگیوں 
پـر جـامـع اعـدادوشـمار کی کمی—اور بـلوچسـتان میں میڈیا کے پـاس ان واقـعات کی رپـورٹـنگ کا 
بـظاہـر اختیار نـہ ہـونـا--  اس بـات کی عکاسی کرتـا ہـے کہ ریاسـت اس سنگین مسـئلے کے حـل کا 

سیاسی عزم نہیں رکھتی۔
رپـورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہـے کہ غـذائیت کی کمی صـوبـے کے بـچوں کی صـحت کے لیے اب 
بھی ایک سنگین خــطره ہــے جــس کا انــدازه اس بــات ســے ہــوتــا ہــے کہ نــومــبر 2018ء  میں 
صــوبــائی وزیر صــحت نــے بــلوچســتان میں غــذائی ایمرجنسی نــافــذ کردی تھی۔ اگــرچــہ درینہ 
غــذائیت کی کمی پــر قــابــو پــانــے کے لیے ایک نیوٹــریشن سیل قــائــم کیا گیا تھا، ریاســت کو 



بـلوچسـتان کے غیرمـحفوظ تـرین گـروہـوں میں سـے ایک کے تـحفظ کے حـوالـے سـے اپـنے 
اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی اور ان میں استحکام النا ہوگا۔

بـلوچسـتان میں کانـوں کے حـادثـات میں خـطرنـاک اضـافـے کی نـشانـدہی کرتـے ہـوئـے، ایچ آر سی 
پی کی رپـورٹ نـے صـرف 2018ء میں کم از کم تین بـڑے حـادثـات ریکارڈ کیے ہیں جـن میں 
کم از کم 57 کان کُن ہـالک ہـوئـے۔ رپـورٹ میں اس بـات کی بھی نـشانـدہی کی گئی ہـے کہ سـتمبر 
میں سـپریم کورٹ نـے بـلوچسـتان حکومـت کو ایک پٹیشن کا جـواب جـمع کرانـے کو کہا تھا۔ اس 
پٹیشن میں 2010ء سـے اب تک 300 سـے زائـد کان کُنوں کی امـوات کی نـشانـدہی کی گئی تھی۔ 
اس کے بـاوجـود، بـلوچسـتان کی کانـوں میں پیشہ ورانـہ صـحت اور تـحفظ کی نـگرانی اور نـفاذ 

کے لیے کسی قسم کے ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ 
 ڈاکٹرمہدی حسن
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