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  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  )ج(١٥اً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفق
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  امبا يف ذلك منطقت( الصني الشعبية مجهورية
  )نان اخلاصتتا هونغ كونغ وماكاو اإلداري

 . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل)١( من أصحاب املصلحة٤٦هذا التقرير هو موجز لورقات قدمها   
وال يتضمن التقريـر أيـة آراء أو        .  العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان      وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية    

وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات                 
 جير تغـيري    وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مل             . حمّددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قـد              . النصوص األصلية قدر املستطاع   
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية      . ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها          

وقد أُخذ يف االعتبار لدى إعداد التقريـر أن         . ورقات الواردة السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع ال      
  .دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

                                                      

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقةو .لوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه ا  *
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

لعهـد  مـن ا  ) أ(١- ٨حب حتفظها احلايل على املادة      حثت نشرة القوى العاملة الصينية احلكومة على س         - ١
 الذي يقيد حرية العمال يف اختيار العضوية يف نقابـة           ،الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

وأشارت منظمة حقوق اإلنـسان يف      . )٢(عمالية؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
عاهدات يف استعراض الشواغل أو املزاعم اليت       امللسلطة هيئات   الصني إىل أن على الصني أن تلغي حتفظاهتا املقيدة          

يثريها األفراد أو دول أطراف أخرى، وأن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين                 
يتني رقم  أن تصدق على االتفاقوأشار االحتاد الدويل للنقابات العمالية إىل أن على احلكومة أيضاً. )٣(وأفراد أسرهم

  .)٤( ملنظمة العمل الدولية٩٨ و٨٧

   اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

، مبا قوانني املنازعات الثالثة األساسيةتعديالت  أشارت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان إىل أن           - ٢
. الـوطين متر الشعب   ملؤ قد أدرجت يف جدول أعمال الربنامج التشريعي اخلماسي          فيها قانون املنازعات اجلنائية،   

حضور حمام  " و " يف التزام الصمت   حق املشتبه فيهم جنائياً   " و "قرينة الرباءة "ويعتقد الدارسون على حنو واسع أن       
 ملنظمة حقوق اإلنـسان يف      ووفقاً. )٥( ميكن أن تضاف إىل القانون اجلديد      "خالل استجواب املشتبه فيهم جنائياً    

لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حيجمه مع ذلـك نظـام   اآلخذ يف التطور ين الصني، فإن اإلطار الدستوري والقانو 
الذي يشمل قانون أسرار الدولة، واألحكام ذات الصلة من قانون أمن الدولة، والقوانني اجلنائيـة              (أسرار الدولة   

  .)٦()وقوانني اإلجراءات اجلنائية، ولوائح شىت

بلـد  "، اعتمدت الصني سياسـة  ١٩٩٧ني الشعبية عام وبعد تسليم إدارة هونغ كونغ إىل مجهورية الص        - ٣
ويف ثالث أمثلـة    . )٧(، على النحو الذي أشارت إليه منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان           "واحد، ونظامان 

لتفسري القانون األساسي جرت حىت اآلن، بعد التسليم، أدى اثنان منهما إىل انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة لعدد 
، وحرَّم تفسري ثالـث النـاخبني       األسر املشتتة مل مشل   ر واألفراد فيما يتعلق باحلق يف السكن ومنع         كبري من األس  

  .)٨(اجمللس التشريعيالنتخاب من حق التصويت العام املؤهلني 

  حقوق اإلنسانوهيكل املؤسسي اهليكل  -  جيم

مبـادئ  "عالن وبرنامج عمل فيينـا و      مع إ  ًأوصت رابطة األمم املتحدة يف الصني بإنشاء مؤسسة وطنية متاشيا           -٤
 إىل حتقيق هذا اهلدف، تكثيف التنسيق فيما بني الوكاالت وتعزيـز سـلطات              ً، وأنه يتعني على احلكومة، سعيا     "باريس

 للرابطة األمريكية    للمؤمتر العاملي للويغور ومشروع حقوق اإلنسان للويغور التابع        ووفقاً. )٩(ومسؤوليات مؤسسات شىت  
وتشارك فيها ألقليات اإلثنية ُتمثّل فيها اإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من األمور األساسية عترب الويغورية، ي

وأوصت منظمة حقوق اإلنسان هبونغ كونغ ومنظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان بأن . )١٠(مشاركة حقيقية
  .)١١( مع مبادئ باريسمتاشياًتنشئ منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانية 
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  اتيةتدابري السياسال - دال 

إنشاء نظـام  إىل القيام يف أقرب وقت ممكن بأوصى مركز بيجني للمساعدة القانونية لألطفال والبحوث      - ٥
وأشار االحتاد الدويل للنقابات العمالية إىل عدم وجود أي . )١٢( البيانات وإدارة ونشر املعلوماتعلمي فعال جلمع

الت رمسية بشأن جمموعة من القضايا وأن املوجود منها متناقض ومضلل وأن أغلب اإلحـصاءات املركزيـة        سج
  .)١٣(‘سرية‘

 ومركز بيجني للمساعدة القانونية لألطفال )١٤(وأشار مكتب بيجني للمساعدة القانونية للعمال املهاجرين  - ٦
. )١٥( متزايد األمهية يف صياغة وتعديل التشريع    ا دوراً والبحوث إىل أن املنظمات غري احلكومية وخرباء آخرين لعبو        

 لأللعاب األوملبية يف ح إىل أن زلزال سيشوان والتنظيم الناجكما ذكر اجمللس االقتصادي واالجتماعي الصيين أيضاً
ماح وأوصى منتدى التبت لالستعراض الدوري الشامل احلكومة بالس. )١٦(بيجني حفزا منو اجملتمع املدين يف الصني     

بعمل منظمات اجملتمع املدين املستقلة يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت وتوفري إمكانية الوصـول والـدعم ملقـدمي                
  .)١٧( التبتتطوير منظمات اجملتمع املدين يفمواصلة املساعدات التقنية الثنائيني واملنظمات غري احلكومية الدولية من أجل 

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

الحظت منظمة حقوق اإلنسان يف الصني أن احلكومة مل توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة                  - ٧
أوصت منظمة حقوق اإلنسان أوالً بتوجيه دعوة إىل املقرر اخلاص املعـين            . )١٨(املواضيعية جمللس حقوق اإلنسان   

الصني على توجيه دعوة " حقوق اإلنسان بال حدود"وشجعت املنظمة الدولية   . )١٩(دافعني عن حقوق اإلنسان   بامل
وأوصى منتدى التبت لالستعراض الدوري الشامل بتوجيـه        . )٢٠(إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد       

وتوفري إمكانيـة  تعسفاً ضاء أو بإجراءات موجزة أو دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعدام خارج نطاق الق        
الوصول دون عراقيل إىل منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت خلرباء األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبـن فـيهم                  

ودعت منظمة األمم والشعوب    . )٢١(مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملراقبون املستقلون اآلخرون        
  عـين باالحتجـاز التعـسفي يف تقريـره        مثلة الصني إىل تنفيذ التوصيات اليت قدمها الفريـق العامـل امل           غري امل 
انتهاك وحدة "، و"تعريض األمن القومي للخطر"، مبا يف ذلك تقدمي تعريف رمسي ملصطلحات من قبيل ٢٠٠٤لعام 

االحتجاز التعسفي، مبا يف ذلك لزيـارة       ، وما إىل ذلك، وتوجيه دعوة إىل الفريق العامل املعين ب          "وسالمة الدولة 
  .)٢٢(منطقة تسينجيانغ ويغور املتمتعة باحلكم الذايت

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

 ملنظمة حقوق اإلنسان يف الصني، فإن هشاشة املرأة أمام التمييز يفاقمها عدم وجود أي تعريـف                 وفقاً  - ٨
وأعرب االحتاد النسائي لعموم الصني عن اعتقاده أن التحيز والتمييز اجلنـسانيني سـبب              . )٢٣("التمييز"ل   قانوين

 إىل أمهية زيادة نسبة حضور املرأة يف العمل السياسي          وأشار أيضاً . )٢٤(أساسي يف أشكال شىت للعنف ضد املرأة      
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موم الصني احلكومة إىل اختاذ تـدابري لتعزيـز البيئـة      ودعا االحتاد النسائي لع   .  املشاركة السياسية للمرأة   ونوعية
االجتماعية والثقافية وإىل حماولة الدعوة إىل تغيري الثقافة اجلنسانية النمطية من أجل إجياد بيئة مواتية للمـشاركة                 

  .)٢٥(السياسية للمرأة

تساوية يف الوصول إىل فـرص       لالحتاد الدويل للنقابات العمالية، فإن األقليات ال تتمتع بإمكانية م          ووفقاً  - ٩
ويعد التمييز مصدر إحساس عميق باإلحباط يف بعض املناطق، من قبيل مناطق تـسينجيانغ              . التعليم وإىل العمل  

والحظت اللجنة اإلسالمية حلقـوق  . )٢٦(ويغور ومنغوليا الداخلية والتبت املتمتعة باحلكم الذايت واملناطق اجملاورة    
إذا دخل أحد ميكـن أن  ‘: ا يلي قد نصبت يف العديد من البنايات العامة يف بيجنياإلنسان أن شارات من قبيل م   

.  هذه البناية، يرجى إبالغ إدارة األمـن       "سينغخاي هوالونغ هوي  " و "تسينجيانغ ويغوري " و "تبيت"تكون هويته   
  .)٢٧(‘سيقنعه حراس األمن مبغادرة املبىنو

 إىل أنه بالرغم من اعتماد مشروع قانون بشأن التمييز وأشارت منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان  - ١٠
يف هذا القانون هو ، فإن تعريف التمييز غري املباشر الوارد ٢٠٠٨يوليه / يف متوزالعرقي يف هونغ كونغ أصبح قانوناً

ال يشمل أغلب الوظائف احلكومية، وال سيما وظائف اهلجرة والشرطة؛ وال يشمل التمييز على وتعريف ضعيف؛ 
 بذلك بشكل فعلي املنحدرين من الصني القارية والعمال املهاجرين من           ساس اجلنسية واملواطنة واإلقامة، مقصياً    أ

وأشارت منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان . )٢٨(اخلارج والداخل؛ وال يوفر احلماية لعمال املنازل األجانب
 القضاء على التمييز العنصري إىل حث منطقة هونغ         إىل أنه يتعني على جملس حقوق اإلنسان أن يردد دعوة جلنة          

  . )٢٩(كونغ اإلدارية اخلاصة على كفالة تواؤم القانون بشكل تام مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

، حيث  )٣٠(وأبلغ مركز بيجني إيزيشينغ عن الوصم والتمييز االجتماعي الذي يواجهه املصابون بالناعور             - ١١
 ما ترفض قبول دعاوى التعويض يف حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد وفريوس نقص املناعة  كثرياًأشار إىل أن احملاكم

؛ وإىل أن املصابني بالناعور الذين يواصـلون        )٣١(١٩٩٥اإليدز بسبب عدم وجود مراقبة الدم قبل عام         /البشري
؛ وإىل عدم وجـود     )٣٢( ما يواجهون القمع من احلكومة     النضال من أجل حقوقهم واحلصول على تعويض كثرياً       

  .)٣٣( عدم وجود التأمني الصحيعالج مالئم ويف الوقت املالئم وأحياناً

  عرفته الصني يف الـسنوات األخـرية،   وأشار االحتاد الصيين للمعوقني إىل أنه بالرغم من التحسن امللحوظ الذي              -١٢
  .)٣٤( فقررب عشرة ماليني منهم يفال يزال املعوقون فئة مستضعفة ويواجهون صعوبات حمددة كما يعيش ما يقا

  يف احلياة واحلرية واألمنالفرد  حق - ٢

املُلـح يف جمـال     ذكر معهد القانون التابع لألكادميية الصينية للعلوم االجتماعية أنه ينبغي توجيه العمل               - ١٣
قة بعقوبة اإلعدام على    الرامي إىل حتجيم اللجوء إىل عقوبة اإلعدام حنو التقليص التدرجيي لألحكام املتعل           التشريع  

كما نصح مبواصلة دراسة وإعداد اآلراء التوجيهية املتعلقة حباالت حكم اإلعدام . )٣٥(اجلرائم االقتصادية يف الصني
وأشارت مؤسسة  . )٣٦(لتوفري مبادئ توجيهية للمحاكم الشعبية العليا واحملاكم الشعبية االبتدائية على نطاق البلد           

 مفتـوح بـشأن   نقاشإجراء ، "أسرار دولة"ک نع، بتصنيفها إحصاءات عقوبة اإلعدام    دوي هوا إىل أن الصني مت     
الرامي إىل هدف احلكومة حتقيق ومتنع ُتفرض فيها هذه العقوبة، اللجوء إىل اإلعدام والعدد الكبري من اجلرائم اليت        



A/HRC/WG.6/4/CHN/3 
Page 5 

كمة الشعبية العليـا ملراجعتـها      والحظت منظمة العفو الدولية أنه منذ استئناف احمل       . )٣٧(إلغائها يف هناية املطاف   
وقدرت مؤسسة دوي   . )٣٨( يف عددها  ، أكدت السلطات تراجعاً   ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١ألحكام اإلعدام يف    

  .)٣٩(٢٠٠٧ شخص عام ٦ ٠٠٠ و٥ ٠٠٠هوا أن الصني نفذت حكم اإلعدام فيما بني 

 رفض طلبات من مفوضة ٢٠٠٨ريل أب/ أنه جرى يف أوائل نيسان    رصد حقوق اإلنسان  والحظت منظمة     - ١٤
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومن عدة مقررين خاصني تابعني لألمم املتحدة لزيارة منطقة التبت املتمتعة                

 للمنظمة، ال تزال أماكن وجود عدة مئات من التبتيني املتهمني باملشاركة يف احتجاجات ووفقاً. )٤٠(باحلكم الذايت
  .)٤١( منطقة التبت جمهولة يف٢٠٠٨مارس /آذار

 بتعريفات التعـذيب    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن عدة لوائح لتعزيز منع التعذيب ال تلتزم متاماً               - ١٥
وذكرت رابطة األمم املتحدة يف الصني أن احملكمة العليا أصدرت تعليمات واضـحة             . )٤٢(مبوجب القانون الدويل  

الضحايا واعترافات املدعي عليهم إذا ثبت باألدلة امللموسة أهنا انتزعت عن بعدم صحة شهادات الشهود وإفادات 
  القانونية، بيـد أن هـذه التعليمـات   طريق التعذيب أو التهديد أو اإلغراء أو اخلداع أو غريها من الوسائل غري    

 أن التعذيب ال يزال     وأشار املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصني إىل       . )٤٣( تدرج يف قانون اإلجراءات اجلنائية     مل
 للشفافية يف التحقيقات وأن االعترافات ال زالت ُتعامل على أهنا سيدة األدلـة               خطرياً ُيستخدم وأن هناك غياباً   

وذكرت منظمة العفو الدولية أهنا ال زالت تتلقى تقارير عن الوفيات أثناء االحتجاز . )٤٤( ما تنتزع باإلكراهوكثرياً
عم أن العديد منها ُزو ومراكز االحتجاز التابعة للشرطة، "عادة التثقيف عن طريق العملإ"يف السجون ويف مرافق 

وقالت اجلمعية الصينية لدراسات حقـوق اإلنـسان إن         . )٤٥(ناتج عن التعذيب أو سوء املعاملة أثناء االحتجاز       
ن مصادر حاالت الظلم وأدت مشاكل من قبيل االبتزاز بواسطة التعذيب واألحكام اخلاطئة واحتقار احملامني تعد م

  .)٤٦(إىل العديد من حاالت انتهاك حقوق اإلنسان

وأشارت رابطة األمم املتحدة يف الصني إىل وجود حاجة ملحة إىل إصالح نظام إعادة التأهيل عن طريق                   - ١٦
 العمـل   والحظت منظمة العفو الدولية أن أشكال االحتجاز اإلداري تشمل إعادة التأهيل عن طريق            . )٤٧(العمل

وتشري التقديرات إىل أن . وإعادة التأهيل القسرية للمدمنني على املخدرات) للبغايا وزبائنهن(واالحتجاز والتثقيف 
وبالرغم من أن قانون .  شخص حمتجزون يف نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل٥٠٠ ٠٠٠ و٣٠٠ ٠٠٠ما بني 

عى عليهم بالطعن أو االستئناف من أجل ختفـيض أو تعليـق            العقوبة اإلدارية املتعلقة بالنظام العام يسمح للمد      
والحظت منظمة العفو الدولية    . )٤٨( ما ينجح املدعى عليهم يف ذلك يف الواقع        األحكام الصادرة يف حقهم، فنادراً    

د  عن زيارة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين مبسألة التعذيب للصني، ُيعتق           ٢٠٠٦أنه حسب التقرير الصادر عام      
  .)٤٩( يف املائة من حاالت التعذيب جتري أثناء االحتجاز اإلداري٦٦ب أن ما يقدر 

  وأبلغت منظمة مدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصني عن شـكل جديـد مـن أشـكال االحتجـاز غـري                      -١٧
ـ       ( اليت عادة ما تديرها احلكومات واملؤسسات احمللية         ‘السجون السوداء ‘ - القانوين  )٥٠()ضائيمـن قبيـل اجلهـاز الق

الذي حيتجز مبوجبه مسؤولو احلزب أو احلكومة املشتبه فيهم بالفساد أو سوء ) تشوانغوي (" املزدوجاالستجواب"و
وأعربت منظمة مدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصني عن اعتقادها أن تعذيب وإساءة معاملة احملتجزين . التصرف

  .)٥١( تطرح مشكلة كبرية"االستجواب املزدوج"يف مرافق 
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 إىل السجناء الـذين     ، مشرياً  السخرة فداحة مشكلة وسلط االحتاد الدويل للنقابات العمالية الضوء على          - ١٨
حيكم عليهم نظام العدالة اجلنائية باإلصالح عن طريق العمل؛ واللجوء إىل إعادة التأهيل عن طريق العمل، وبرامج 

حمللية لألمن العام إرسال األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني   اليت ميكن يف إطارها للمكاتب ا  "اإليواء والتثقيف "
  .)٥٢( سنة إىل هذه الربامج دون اللجوء إىل نظام العدالة اجلنائية١٦ و١٣

والحظ االحتاد النسائي لعموم الصني أنه بالرغم من مجيع اجلهود اليت بذلتها احلكومة، ال تزال حـاالت                   - ١٩
ل االجتار يف النساء واألطفال، والعنف املرتيل القائم على نوع اجلنس، والتحرش العنف ضد املرأة موجودة، من قبي

وال يفي ما هو متوافر من املأوى واملساعدات للنساء ضحايا العنـف            . اجلنسي، وقتل الرضيعات والتخلي عنهن    
ا التشريعية الوطنية، ودعت الصني إىل النظر يف صياغة قانون حمدد بشأن العنف املرتيل يف خطته. )٥٣(باالحتياجات

  .)٥٤(انون وطين بشأن العنف املرتيلاالعتماد الرمسي لقوكذلك إىل تنقيح وحتسني قوانينها احلالية ذات الصلة قبل 

 لالحتاد الدويل للنقابات العمالية، فإن منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة هي منطقة عبور ووجهة للنساء ووفقاً  - ٢٠
الل اجلنسي التجاري ومثة أدلة على أن بعضهن يغرر هبن وُيكَرهن على الرق اجلنسي، املتجر فيهن ألغراض االستغ

  .)٥٥(يف كثري من األحيان عن طريق استعباد املدين

وأشار مركز بيجني للمساعدة القانونية لألطفال والدراسات إىل أن للصني بعض القواعـد واألنظمـة                 - ٢١
. لكن العديد منها مل جير إنفاذها بشكل جيـد        . لقة حبظر عمل األطفال   اإلدارية املتقدمة، من قبيل األحكام املتع     

محاية األطفال من أجل منع حاالت جمال وأوصى حبصول موظفي اإلدارات احلكومية املعنية على تدريب مالئم يف 
 وأن هنـاك    وأشار االحتاد الدويل للنقابات العمالية إىل أن عمل األطفال حمظور قانوناً          . )٥٦(انتهاك حقوق الطفل  

لكن يف املمارسة، ُيشغَّل األطفال دون سـن        .  سنة ١٨ و ١٦ن تتراوح أعمارهم بني     َمِل بالنسبة هبا    معموالً قيوداً
عمالة األطفال يف القطاع اخلاص، وخباصة يف قطـاع النـسيج           تتفاقم مشكلة   السادسة عشرة بشكل كبري كما      

واأللعاب النارية والبناء والتسلية والتـسول      ) يف البيوت (عة  كما ُيشغَّل األطفال يف العمل بالقط     . والتصدير عامة 
  .)٥٧(والبيع املتجول واألفران والبغاء) املنظم(

   إقامة العدالة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون- ٣

أشار مركز دراسات حقوق اإلنسان يف جامعة نانكاي إىل أن الصني أصدرت ونقحت سلـسلة مـن                   - ٢٢
 ذات الصلة حبقوق اإلنسان، لكن ال يزال هناك جمال ملزيد من التحسينات على نظام االنتصاف القانوين يف القوانني

 واسـتمرار الـدعم املـايل     الدستور، ونطاق قبول املنازعات اإلدارية، والوالية القضائية للمنازعات املدنيـة،           
نقص القضاة املؤهلني عن االحتياجـات  : ما يلي إىل وأشارت رابطة األمم املتحدة يف الصني أيضاً  . )٥٨(للمحاكم

؛ واستمرار حدوث تدخل رؤساء احملـاكم أو احملـاكم العليـا يف             )٥٩(املتنامية، وخباصة يف املناطق غري املتطورة     
اإلجراءات القانونية من وقت آلخر، وهو ما يقوض اسـتقاللية احملاكمـات وممارسـة املتقاضـني حلقهـم يف                   

 تفرضها احلكومات احمللية من حيث املوارد البشرية واملالية واملادية،          ال احملاكم تواجه قيوداً   ؛ وال تز  )٦٠(االستئناف
مما يؤدي إىل قرارات خمتلفة يف قضايا ذات طبيعة مشاهبة، وهو ما يؤثر على املساواة بني املدنيني يف احلصول على                

 وال يزال ينتظر إدماج التنقيحـات       ٢٠٠٧أكتوبر  /وقد ُنقِّح قانون احملاماة يف تشرين األول      . )٦١(انتصاف قانوين 
  .)٦٢(املدخلة عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية
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وأشارت جلنة رصد حقوق احملامني يف كندا إىل أن مجيع التعيينات القضائية والطرد منها واملهام املتصلة هبا   - ٢٣
حامي حقوق اإلنسان يف الصني عن مـشاكل        وأبلغ الفريق املعين مب   . )٦٣(متارس حتت السيطرة املباشرة للحكومة    

تواجه حمامي حقوق اإلنسان واملدافعني عن احلقوق القانونية، بسبب دفاعهم عن حقوق السكان الذين جـرى                
إخالؤهم بالقوة وحقوق املدعى عليهم والكتاب والصحافيني املعارضني وغريهم من الفئات احملرومة يف الـصني               

  أيضاًرصد حقوق اإلنسانوأشارت منظمة . )٦٤(" من الناحية السياسيةحساسة جداً " القارية، والقضايا اليت تعترب   
وأشارت جلنة رصد حقوق احملامني يف      . )٦٥(إىل أن السلطات منعت حمامني من بيجني من متثيل حمتجني من التبت           

والحظت . )٦٦(ونغكندا إىل أن مجهورية الصني الشعبية حظرت على احملاكم قبول دعاوى لصاحل ممارسي فالون غ      
مؤسسة دوي هوا أن قانون اإلجراءات اجلنائية يطالب احملاكم بتوفري إمكانية حضور احملاكمـات اجلنائيـة ألي                 

االطـالع علـى األحكـام      وأشارت مؤسسة دوي هوا إىل أن احملاكم تقيِّد         . )٦٧(مراقب، مع بعض االستثناءات   
تناقل بدعوى جنائية؛ وُيحذَّر احملامون وأسر املدعى عليهم من هلم صلة ِلَمن  حمدد الصادرة عنها وحتصره يف نطاق

 ما ال تعمم ؛ وأن احملاكم كثرياً"أسرار الدولة" مبوجب قوانني األحكام وهتددهم بصورة مبهمة بالتعرض للمالحقة
  .)٦٨(خرب احملاكمات ومتنع عامة اجلمهور من الوصول إىل سجالت احملاكم

حدة يف الصني إىل أن احلزب الشيوعي واحلكومة أنشآ يف مستويات شىت مكاتب وأشارت رابطة األمم املت  - ٢٤
للمراسالت والزيارات، ترد على عرائض املواطنني عن طريق الربيـد اإللكتـروين أو الفـاكس أو اهلـاتف أو                   

 أجـل   واقترحت رابطة األمم املتحدة يف الصني منح مكاتب املراسالت والزيارات سلطة إنفاذ مـن             . )٦٩(الزيارة
  .)٧٠(قيامها مبهامها بشكل أكثر فعالية

إنشاء حماكم األحداث يف أحنـاء      إىل  مركز بيجني للمساعدة القانونية لألطفال والدراسات       ومع إشارة     - ٢٥
 فنية لتوجه وتنسق قضايا األحداث وبأن أوصى بأن تنشئ النيابة الشعبية العليا ووزارة األمن العام ُشعباًفإنه البلد، 

هزة النيابة العامة واألمن العام احمللية من أجل إنشاء شعب فنية قوام موظفيها من املدعني العامني وأفراد                 تعززا أج 
  .)٧١(الشرطة املهنيني يف أقرب وقت ممكن

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

  جلنسي، على حنـو والعنف ابشخص من نفس اجلنس ليس هناك قانون أو سياسة بشأن التحرش اجلنسي       - ٢٦
وال يؤيد القانون زواج املثليني وال جيوز للمثليني تبين أطفال، على النحو املشار . يف مبادرة احلقوق اجلنسيةورد ما 

  .)٧٢(إليه يف مبادرة احلقوق اجلنسية

 حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين مجعيات والتجمع الـسلمي،           - ٥
  عامة والسياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة ال

 أكرب للمطالب الروحية ملختلف فئات اقترحت مجعية رعاية األطفال والرفق هبم أن تويل احلكومة اهتماماً  - ٢٧
على سبيل املثال، ينبغي منع اإلفـراط يف        و. الناس خالل فترة التحول االجتماعي ومعاجلة بعض املشاكل العملية        

ظروف مواتية ألتباع الديانات يف املواقع الدينية؛ وتفادي اإلفراط يف استغالل جبال بوذية وطاوية مقدسة؛ وتوفري 
  .)٧٣(يف املواقع الدينيةاجلهات غري الدينية تدخل 
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إىل أن التعبري عن الدين يف األماكن العامة ال يتمتع    " حقوق اإلنسان بال حدود   "وأشارت املنظمة الدولية      - ٢٨
 "اهليمنة األجنبيـة "ية اليت تضعف النظام العام أو الصحة أو التعليم أو   باحلماية يف الدستور كما أن األنشطة الدين      

، مبادئ توجيهية   ٢٠٠٨يناير  /وذكر صندوق بيكيت أن احلكومة أصدرت، يف كانون الثاين        . )٧٤(للدين حمظورة 
 التوجيهية تؤكد   جديدة لتنفيذ اللوائح الوطنية للشؤون الدينية يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت وأن املبادئ             

 ووفقـاً . )٧٥(السيطرة على مجيع جوانب املعتقدات والطقوس البوذية يف التبت، مبا يف ذلك الرهبان والراهبـات              
، تسمح لوائح الشؤون الدينية للمسؤولني احملليني بتوقيف املـؤمنني          "حقوق اإلنسان بال حدود   "للمنظمة الدولية   

يود على تنقل وحركة رجال الدين، حىت من الذين هم على ديانات بشكل تعسفي وإغالق أماكن العبادة ووضع ق
 ما جيري توقيف األتباع ومعاقبتهم مبجموعة واسعة من التهم اجلنائية ذات الصلة بالنشاط              وكثرياً. )٧٦(معترف هبا 

جلة علـى   وانتهاك القيود املفروضة على قدرة اجملموعات غري املـس     االجتماعيالديين، من قبيل اإلخالل بالنظام      
أن األقليات اإلثنيـة    " حقوق اإلنسان بال حدود   "وذكرت املنظمة الدولية    . )٧٧(التجمع أو السفر أو نشر أدبياهتا     

 بيد أن هذا ينطبق أيـضاً     .  على حريتها الدينية والثقافية     الويغور وبوذيي التبت، تواجه قيوداً     يمسلمكوالدينية،  
، فقد شرعت   رصد حقوق اإلنسان   ملنظمة   ووفقاً. )٧٨(غري معترف هبا  على اهلان الصينيني الذين ميارسون ديانات       

من احلج  فيما يبدو    يف مصادرة جوازات سفر املسلمني حماولة ملنعهم         ٢٠٠٧يونيه  /سلطات تسينجيانغ يف حزيران   
عليهـا   وأن احلكومة ال تتسامح مع األنشطة الدينية إال يف األماكن اليت تسيطر              )٧٩(إىل مكة دون موافقة الدولة    

وأشار الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان لفالون غونـغ إىل أن           . )٨٠(الدولة ويقودها رجال دين تعينهم الدولة     
وأشار الفريق العامل إىل ورود   . )٨١(١٩٩٩يوليه  / متوز ٢٠الصني حظرت فالون غونغ، وهي طريقة روحانية، يف         

الحتجاز التعسفي؛ وعدة ألوان من التعذيب أو املعاملـة   حاالت ا : تقارير عن تعرض ممارسي فالون غونغ ملا يلي       
الالإنسانية أو املهينة؛ والسخرة؛ وسرقة أعضاء اجلسم؛ وفترات السجن املطولة؛ وتعليق التراخيص وهتديد احملامني    
 الذين ميثلوهنم؛ وفرض قيود على السفر؛ وتعليق صرف املعاشات التقاعدية؛ ومصادرة املمتلكات؛ وطرد األطفال             

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن منطقيت ماكاو وهونغ كونغ اإلداريتني اخلاصـتني             . )٨٢(من املدارس 
  . )٨٣(تسمحان ألتباع فالون غونغ مبمارسة طقوسهم حبرية

والحظ االحتاد الدويل للقلم أن الكتاب والصحافيني املعارضني الذين ال يقبعون يف السجن يواجهـون                 - ٢٩
وأبلغ االحتاد الدويل للقلم أن بعض املواقع .)٨٤( خطرية على تنقالهتم وعلى قدرهتم على احلديث والنشر حبريةقيوداً

، من بينها موقع أمهات تيانامنن والويغور على اإلنترنت، وهو موقع يرمي إىل تعزيز اإللكترونية قد أغلقت مؤخراً   
وأبلغت منظمة مراسلون بال حدود أن املواقع اإللكترونيـة         . )٨٥(التفاهم بني اهلان الصينيني وأعضاء إثنية الويغور      

؛ وأن السلطات رفـضت مـنح       )٨٦( من طلبة التبت ومنتدى الشباب املنغويل قد أُغلقت أيضاً         األكثر استخداماً 
  وأشارت إىل ورود تقارير عـن طـرد       . املراسلني األجانب تصاريح لدخول منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت        

 ١٤ من منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت واملناطق احمليطة هبا يف الفترة املمتدة بـني                صحافياً ٢٥يقل عن   ال  ما  
 من الـصحافيني مسـح هلـم، منـذ           قليالً ؛ والحظ االحتاد الدويل للقلم أن عدداً      )٨٧(٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠و

  .)٨٨(ومةمارس، بالدخول إىل مناطق التبت يف ثالث زيارات نظمتها احلك/آذار

وأبلغت منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان عن إجراء دراسات استقصائية أشارت إىل أن الرقابة                 - ٣٠
وجرت اإلشارة إىل رفض إعطاء تصريح      . )٨٩(الذاتية هي أخطر مؤشر على تراجع حرية الصحافة يف هونغ كونغ          
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بعدم مالءمة منح إذاعة وتلفزيون هونغ كونـغ،        ؛ وإىل توصية جلنة عينتها احلكومة       )٩٠(بث إلذاعة سيتيزنز راديو   
  . )٩١(وهي ممن ينتقدون سلطات الصني وهونغ كونغ بقوة، مركز هيئة اإلذاعة العامة يف املستقبل

هتم جنائية توجيه  ملنظمة العفو الدولية، فإن السلطات تلجأ على حنو متزايد يف السنوات األخرية إىل ووفقاً  - ٣١
تعـريض أمـن الدولـة      "، و "اإلخالل بالنظام العام  "، و "تقويض سلطة الدولة  "، من بينها     فضفاضاً معرفة تعريفاً 

وأشارت . )٩٢( إلسكات صوت النشطاء السلميني يف الصني وإيداعهم السجن        "تسريب أسرار الدولة  "، و "للخطر
و متزايد؛ وأهنم يواجهـون    منظمة حقوق اإلنسان أوالً إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يعملون يف بيئة معادية على حن               

  .)٩٣( والتخويف ومعسكرات إعادة التأهيل عن طريق العمل، والتهديدات"السجون السوداء"التوقيف واالحتجاز يف 

وأوصت منظمة مدافعون عن حقوق اإلنسان يف الصني بأن يطلب الفريق العامل املعـين باالسـتعراض                  - ٣٢
، وخباصة فيما بتعلـق بـشرط       "يل وإدارة املنظمات االجتماعية   لوائح تسج "ل الدوري الشامل إجراء استعراض     

قانون مجهورية الصني الشعبية بشأن "  حكومية، وبأن يقوم باستعراض"وحدة إشراف"ب وجوب ارتباط أي منظمة 
  . )٩٤("التجمعات واملسريات واملظاهرات

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

نقابات العمال يف عموم الصني إىل أنه بالرغم من أن النقابات العمالية يف الـصني حققـت                 أشار احتاد     - ٣٣
إجنازات كربى يف ضمان حقوق ومصاحل العمال، ال تزال هناك العديد من النواقص يف محايـة هـذه احلقـوق                    

األجور يف بعض  ما حتدث، على وجه اخلصوص، مشاكل من مثل العمل لوقت إضايف وعدم أداء وكثرياً. واملصاحل
ذات االستثمارات األجنبية الكثيفة اليد العاملـة ومـشاكل         املؤسسات اليت يديرها القطاع اخلاص واملؤسسات       

 هاجروا مـن     وهناك جزء كبري مل ينضم إىل النقابات من العمال الذين          ؛واألفعال اليت تنطوي على إيذاء    السالمة  
 أنه مع تطـور     حظ احتاد نقابات العمال يف عموم الصني أيضاً       وال. )٩٥( مليون عامل  ١٤٠ األرياف البالغ عددهم  

منازعات الصينية ويتجه عدد    املؤسسات  اقتصاد السوق االشتراكي، حدثت تغريات عميقة يف عالقات العمل يف           
  .)٩٦(العمل إىل االرتفاع

ال نتيجة لربنـامج    وأوردت نشرة القوى العاملة الصينية معلومات عن النتائج السلبية لطرد ماليني العم             - ٣٤
اململوكة للدولة، من قبيل عدم أداء األجور واملعاشات التقاعدية واستحقاقات الـضمان         ات  ساملؤسإعادة هيكلة   

االجتماعي على حنو واسع االنتشار؛ وغياب إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف القانونية املالئمـة، وتـسييس                
 املؤسساتوأدت بعض االحتجاجات بشأن إعادة هيكلة       . )٩٧(لدولة اململوكة ل  املؤسساتالقضايا املتصلة بعمال    

  . )٩٨("تقويض سلطة الدولة"اململوكة للدولة إىل توقيف بعض النشطاء العماليني وحماكمتهم بتهم 

 من التنظيم خارج احتاد نقابات العمال يف وذكر االحتاد الدويل للنقابات العمالية أن العمال مينعون قانوناً  - ٣٥
 وأن اجملموعات املنشأة لدعم     )٩٩( الصني امللزم مبوجب قانونه األساسي بقبول قيادة احلزب الشيوعي الصيين          عموم

وجلـأت احلكومـات احملليـة وإدارات    . )١٠٠( بشدة للمتابعة واملضايقة من ِقَبل اجلهات الرمسيـة العمال تتعرض 
يق نشر الشرطة املسلحة وشرطة مكافحة      الشركات بشكل متزايد إىل القمع العنيف الحتجاجات العمال عن طر         

  . )١٠٢(وال يزال عشرات النشطاء العماليني املستقلني يقبعون يف السجون. )١٠١(الشغب بشكل واسع
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وأشار مكتب بيجني للمساعدة القانونية للعمال املهاجرين إىل أنه بالرغم من اعتماد عدة قوانني ولوائح                 - ٣٦
وال يزال نظام حل منازعات العمل . جرين، ال تزال هناك العديد من التحدياتوسياسات هامة حلماية العمال املها

واقترح املكتب بأنه يتعني أن يكون بوسع األطراف االختيار بينما إذا كانوا يفضلون التحكيم .  جداً ومكلفاًمعقداً
 اجلديدة والقائمة املنخرطة    ؛ وأنه يتعني على احلكومة تشجيع ودعم منظمات اجملتمع املدين         )١٠٣(العمايل أو احملكمة  

  . )١٠٤(يف توفري خدمات املساعدة القانونية للعمال املهاجرين، وال سيما ما يتعلق بالتمويل

عـدم أداء األجـور،     مـن    إىل أن عمال البناء املهاجرين يعانون        رصد حقوق اإلنسان  وأشارت منظمة     - ٣٧
أرباب العمل أقساط التأمني الطيب والتأمني على احلوادث        واإلصابة والوفاة، والعمل يف بيئات ال يدفع فيها أغلب          

  . )١٠٥(الذي يلزم به القانون

وذكر االحتاد الدويل للنقابات العمالية أن مثة اعتقاد بأن ملاكاو قائمة سوداء للعمال احملليني الذين أيدوا                  - ٣٨
 ٢٠٠٨أغسطس  /ن عمل جديد يف آب    وقد اعُتمد قانو  .  من دخوهلا  "مثريو القالقل األجانب  "منع  ُياإلضرابات، و 

لكنه تعرض للنقد على نطاق واسع من اجملموعات العمالية احمللية لعدم فرضه أية عقوبات جنائية علـى أربـاب                   
  . )١٠٦(العمال الذين ال يؤدون األجور وعدم حتديده للحد األقصى لساعات العمل واحلد األدىن لألجور

   معيشة الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى- ٧

أشار اجمللس االقتصادي واالجتماعي الصيين إىل التطورات األخرية اليت عرفتها التشريعات واليت زادت من   - ٣٩
تعزيز ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمواطن، من قبيل قانون حقوق امللكية، وقانون عقود العمل، ونظام 

لس الصيين األفريقي لألعمال التجارية الضوء على أمهية توجيه املقاولني وسلط اجمل. )١٠٧(إفشاء املعلومات احلكومية
  .)١٠٨(إىل الوفاء مبسؤولياهتم االجتماعية بشكل نشيط

  والحظ االحتاد الدويل للنقابات العمالية أن الناس، وخباصة يف املناطق الريفية ومناطق األقليات اإلثنيـة،                - ٤٠
وأوصت الرابطة الوطنية لالقتـصاديني يف      . )١٠٩(أن التفاوتات يف ازدياد   ال يزالون يعيشون حتت خط الفقر كما        

  . )١١٠(االقتصادية بني املناطق الريفية واحلضريةوكوبا بزيادة االهتمام بالتفاوتات االجتماعية 

 إىل أن ماليني عمال البناء املهاجرين ال يزالـون حمـرومني مـن              منظمة رصد حقوق اإلنسان   وأشارت    - ٤١
ت الرعاية االجتماعية بسبب نظام تسجيل األسر املعيشية، أو اهلوكو، الذي يـستثنيهم علـى وجـه                 استحقاقا
واقترح اجمللس االقتصادي واالجتماعي الصيين أنه يتعني أن تكون سياسات التشغيل املبنية علـى              . )١١١(التحديد

 يف املدن مؤهلني لالستفادة من هذه       ، مبا أهنم مل يسجلوا كمقيمني     التوقعات منطبقة على العمال املهاجرين أيضاً     
 يف  على احلكومة حتسني نظام بدل اإلعاشة األساسي ورفع احلد األدىن لألجور واملضي قدماً            أن  كما  . السياسات

إصالح نظم اخلدمات الطبية واإلسكان من أجل توفري بدل املعيشة األساسي ومعونات الرعاية الصحية والبيوت               
  .)١١٢(العيش يف املناطق احلضريةكسب ص الذين يواجهون أشد الصعوبات يف املنخفضة اإلجيار لألشخا

.  ملعلومات أوردهتا رابطة نساء التبت، فإن معدل الوفيات النفاسية ووفيات الرضع ال تزال مرتفعة              ووفقاً  - ٤٢
لرعاية الصحية يف  لسوء التغذية وعدم وجود عاملني مدربني يف جمال الرعاية الصحية وحمدودية الوصول إىل اونظراً

  .)١١٣(حاالت الطوارئ، تظل النساء والرضع يف التبت معرضني ملخاطر الوفيات ذات الصلة بالوالدة
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وبالرغم من املبادئ التوجيهية ووثائق السياسات اجلديدة املتعلقة بالتثقيف بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية   - ٤٣
ملدارس، أبلغت مبادرة احلقوق اجلنسية عن خصاص يف املدرسني اإليدز يف ا/وفريوس نقص املناعة البشري املكتسب

دون  قسرية فحوص؛ وعن إجراء )١١٤(املؤهلني واملناهج الدراسية املوحدة ومواد التدريس املالئمة بلغات األقليات     
 ب املكتساهلوية على بعض اجملموعات؛ وفرض قيود السفر على املصابني بفريوس نقص املناعة البشريالكشف عن 

صعوبات يف احلصول علـى     وجود  واإليدز؛ ورفض املستشفيات تقدمي الرعاية؛ ورفض املدارس ليتامى اإليدز؛ و         
استحقاقات الرعاية االجتماعية؛ وعدم وجود خدمات الوقاية والعالج يف السجن؛ واملخـاطر الـيت يواجههـا                

 الشرطة هلم عند حبثهم عن االستـشارة أو         املشتغلون باجلنس ومتعاطو املخدرات غري القانونية املتمثلة يف توقيف        
  .)١١٥(العالج الوقائي

والحظت رابطة تنظيم األسرة يف الصني أن احلكومة سنت العديد من القوانني واللوائح حلماية حقـوق                  - ٤٤
وباستثناء التبت، عدلت الواليات الثالثون األخـرى مجيعهـا أو    . الناس يف جمال الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة      

هناك كثري من األشياء   بأن تنظيم األسرة يف الصني أيضاًوعلقت رابطة. )١١٦(نشأت رابطاهتا احمللية لتنظيم األسرةأ
 وقوع حـوادث    ‘١‘:  مبا يلي  من أجل مواصلة حتسني حالة حقوق اإلنسان، وتتعلق أساساً        هبا  ينبغي القيام   اليت  

 ‘٢‘؛  املناطق النائية واحلدودية واملتخلفة اقتـصادياً     تنتهك احلقوق اإلجنابية لألشخاص من وقت آلخر يف بعض          
  هـاجرين وكـون أغلـب امل    ‘ ٣’وكيفية محاية الصحة اإلجنابية للمراهقني وحقوقهم بشكل كامل وبفعاليـة؛           

حقوقهم املتعلقة   ال ميكن إعمال     ال يزالون خارج نظام خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة القائمة، ومن مثّ           
  .)١١٧(ابية بشكل كاملالصحة اإلجنب

  إيـالء اهتمـام كـبري حلمايـة البيئـة         وأشارت اجلمعية الصينية للنهوض بربنامج غوانكـاي إىل ضـرورة             - ٤٥
  .)١١٨(املستدامة والتنمية

 للمركز املعين حبقوق السكن واإلخالءات، فإن أكثر من مليون شـخص قـد شـردوا خـالل                  ووفقاً  - ٤٦
 ما جرت عمليات اهلدم واإلخالء دون مراعاة لإلجـراءات          وكثرياً. ٢٠٠٨ام  االستعدادات لأللعاب األوملبية لع   

وأبلغ املركز عن حاالت مضايقة . )١١٩(االحتكام إىل القانونالسليمة وصرف تعويضات كافية ودون توفري إمكانية 
  .)١٢٠(نشطاء حقوق السكن وإيداعهم السجن، مبا يف ذلك خارج بيجني

  شاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم ويف امل - ٨

إجنازات يف جمال التعليم من قبيل اعتماد تعليم إجباري إىل  الرابطة التعليمية الصينية للتبادل الدويل أشارت  - ٤٧
وأوصت . )١٢١(لتسع سنوات، وإجنازات يف تعليم الكبار، وتطوير التدريب املهين والتقين، والتعليم ما قبل املدرسي

  . )١٢٢(االبتدائي املكفولة دستورياًالتعليم تعميم إلزامية اإلنسان يف الصني بكفالة منظمة حقوق 

 ً واضحا ً، مالحظة أن اللوائح ال تقدم تعريفا      ‘العمل والدراسة ’ إىل برامج    رصد حقوق اإلنسان  وأشارت منظمة     -٤٨
 توثيق العديد من    لسنوات األخرية، جرى  ففي ا . للنوع املقبول من هذا النوع اخلاص من العمل وكثافته ومدته اإلمجالية          

  .)١٢٣(احلاالت كان األطفال يعملون فيها يف ظروف تتسم بالتعسف حتت قناع برامج العمل والدراسة هذه
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ـ إىل املرحلـة    التعلـيم   يواصل   من أطفال التبت      قليالً وأشارت رابطة نساء التبت إىل أن عدداً        - ٤٩  ةالثانوي
 للمركز الصيين ووفقاً. )١٢٤(فمتابعة التعليم الثانوي عبء مادي على األسر. عيةويتخرج عدد أقل منه بشهادة جام

 على حنو واسع يف النظام التعليمي يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم لبحوث التبت، فإن اللغة التبتية مستخدمة حالياً
والحظـت  . )١٢٥(ومية شـىت  جدول أعمال مستويات حك   يتصدران  الذايت، وأن دراسة اللغة التبتية واستخدامها       

، وأن فصول التعلـيم     االبتدائيرابطة نساء التبت أن التعليم املزدوج اللغة حمصور يف مستوى ال يتجاوز التعليم              
  .)١٢٦(اإلعدادي والثانوي تدرَّس باللغة الصينية

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

دوث تغريات ضخمة يف منطقة التبت املتمتعـة  أشارت الرابطة الصينية حلفظ ثقافة التبت وتنميتها إىل ح   - ٥٠
باحلكم الذايت على مر اخلمسني سنة املاضية، بيد أن تنميتها االقتصادية واالجتماعية ال تزال متخلفة وراء العديد                 

وأبلغ املنتدى التـبيت    . )١٢٧(من املناطق األخرى يف الصني وأنه ال يزال هناك جمال لتحسني حالة حقوق اإلنسان             
باالستعراض الدوري الشامل عن حدوث إخالءات قسرية وعن سياسة مصادرة األراضـي وتـسييجها يف               املعين  

، مما يتسبب يف انعكاسـات ال سـبيل إىل إصـالحها علـى سـبل                املناطق الرعوية اليت يقطنها التبتيون أساساً     
إىل احلفاظ على التقاليد    ودعت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة الصني إىل تنفيذ سياسات ترمي            . )١٢٨(عيشهم

  .)١٢٩(والثقافة واهلوية التبتية

والحظت املنظمة أن احلكومة شجعت، يف السنوات األخرية، اهلجرة الريفية واحلضرية كحل للفقـر يف                 - ٥١
 النساء اللوايت تتـراوح  منطقة تسينجيانغ ويغور املتمتعة باحلكم الذايت وأن سياسة الترحيل هذه تستهدف أساساً           

غيـة  وذكرت املنظمة أن التقارير تشري إىل أن السلطات ختوف النساء وأسـرهن ب            .  سنة ٢٥ و ١٦هن بني   أعمار
ويف الوقت نفسه، تواصل احلكومة دعم آالف املهاجرين االقتصاديني من اهلان الصينيني الذين هاجروا              . ترحيلهم

  .)١٣٠( شديداًديداًومهددة ثقافة الويغور هتالسكانية  عن عمل، مغرية بذلك التركيبة حبثاً

وحثت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة احلكومة على كفالة أن يكون بوسع أهل منغوليـا الداخليـة      - ٥٢
؛ وحثت احلكومة على    )١٣١(حبرية إىل أية أعمال أدبية وفنية بشأن شعب وثقافة منغوليا الداخلية ونشرها           الوصول  

ليت تنتهجها، والسماح للمنغوليني مبواصلة حياهتم التقليدية يف        وقف سياسة الترحيل القسري ومصادرة األراضي ا      
  .)١٣٢(أرض أجدادهم

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ١٠

يف حني أشارت منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان إىل حالة عمال املنازل األجانـب يف هونـغ                    - ٥٣
ني ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة علـى        كونغ، فقد ناشدت جملس حقوق اإلنسان أن حيث حكوميت الص         

وغريها (توسيع سريان االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ليشمل هونغ كونغ               
؛ وإلغاء رسوم إعادة تدريب العمال؛ وتكرار دعوات جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة                )من مناطق الصني  

وجلنة القضاء على ) ٢٠٠٥ و٢٠٠١ و١٩٩٦ و١٩٩٤( االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة احلقوق) ٢٠٠٦(
حلث حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على إلغاء قـانون مهلـة             ) ٢٠٠١ و ١٩٩٦(التمييز العنصري   
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 تنقضي عقودهم األسبوعني ومعاجلة مشاكله، ويلزم هذا القانون عمال املنازل األجانب مبغادرة هونغ كونغ ما إن
  .)١٣٣(أو جيري إلغاؤها قبل األوان

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

، فإن إجراء تقييم دقيق حلالة حقوق اإلنسان يف تسينجيانغ أمر معقد لكـون              رصد حقوق اإلنسان   ملنظمة   وفقاً  -٥٤
  احلكومـة هنجـاً    واعتمدت. الوطين إىل االستقالل    ًبعض قطاعات احلركة االنفصالية الويغورية جلأت إىل العنف سعيا        

 ملنظمة األمم والشعوب غري املمثلة، فإن السلطات الـصينية          ووفقاً. )١٣٤( إزاء مجيع التعبريات االنفصالية    متشدداً
  .)١٣٥( بطائفتهم"إرهايب" ما تلصق نعت  وكثرياً"متطرفون"تؤكد بانتظام أن مجيع الويغور مسلمون 

  العوائقالتحديات ورسات و اإلجنازات وأفضل املما-  ثالثاً
سلط مركز الدراسات املتعلقة بآسيا وأوقيانوسيا وغرفة الزراعة والصناعة التابعة الحتاد غرف الـصناعة             - ٥٥

والتجارية لعموم الصني واجلمعية الصينية للنهوض بربنامج غوانكاي واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي الـصيين              
تقليص إىل بشكل كبري  أدى  رائعاًني على مر العقدين املاضيني شكلت جناحاًالضوء على أن التنمية االقتصادية للص

  .)١٣٦(عدد من يعيشون يف فقر مدقع

   الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية-  رابعاً
  ال ينطبق  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
منظمات اجملتمع املدين تقوية ذاهتا لتعزيز دورها يف محاية         ذكرت رابطة األمم املتحدة يف الصني أن على           - ٥٦

حقوق اإلنسان، وأن مفوضية األمم املتحدة الساميــة حلقوق اإلنسان رعت سلسلة من الدورات التدريبية، يف           
وأوصت .  من منظمات اجملتمع املدين الصينية شاركت يف التدريب واستفادت منه، وأن عددا٢٠٠٧ًسبتمرب /أيلول
  .)١٣٧(ظيم دورات مماثلة بانتظام وبشكل أكثر تواتراًبتن

 ٣٤١والحظ مركز بيجني للمساعدة القانونية لألطفال والدراسات أن الصني بلد نام وبلد يعيش بـه                  - ٥٧
وذكر أنه يدرك   . مليون طفل يف الوقت ذاته، وأن احلكومة تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق حبماية الطفل              

  ماليـاً وأعرب عن أمله يف أن تعطي وكاالت محاية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة دعمـاً             هذه التحديات   
  .)١٣٨( أكرب للصني يف هذا اجملال يف املستقبلوتقنياً
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