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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

لومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،       جتميع للمع     
من مرفـق قـرار جملـس حقـوق         ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

   ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١ اإلنسان

هونغ (مبا يف ذلك منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة          (الصني      
 ))ماكاو، الصني(، ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة )كونغ، الصني

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية               

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . وجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     شكل م 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

و يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             وه. املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  مات األساسية واإلطاراملعلو  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    

  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  
مل /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

  ُيوافق عليها
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      

الـصني  : مييز العنـصري  أشكال الت 
؛ وماكـــاو، الـــصني )١٩٨١(
؛ وهونغ كونـغ، الـصني      )١٩٩٩(
)١٩٩٧(  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
: االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة  

؛ ومكاو، الـصني    )٢٠٠١(الصني  
؛ وهونغ كونغ، الـصني     )١٩٩٩(
)١٩٩٧(  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
 فقـط،   التوقيع(الصني  : والسياسية
؛ )١٩٩٩(؛ ومكاو، الصني    )١٩٩٨

  ) ١٩٩٧(وهونغ كونغ، الصني 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

؛ )١٩٨٠(الصني : التمييز ضد املرأة
؛ وهونغ  )١٩٩٩(ومكاو، الصني   

  )١٩٩٧(كونغ، الصني 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

الـصني  : ينـة أو الالإنسانية أو امله   
؛ ومكــاو، الــصني  )١٩٨٨(
؛ وهونغ كونغ، الـصني     )١٩٩٩(
)١٩٩٧(  

الـصني  : اتفاقية حقـوق الطفـل    
؛ ومكــاو، الــصني  )١٩٩٢(
؛ وهونغ كونغ، الـصني     )١٩٩٩(
)١٩٩٧(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       
  )الصني فقط(املدنية والسياسية 

الربوتوكول االختياري الثـاين    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية   

  مناهضة التعذيب 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    

ل املهاجرين وأفـراد    مجيع العما 
  أسرهم 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري 
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  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  
مل /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

  ُيوافق عليها
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك      

: األطفال يف الرتاعـات املـسلحة     
لصني؛ مبا يف ذلك مكاو، ا    (الصني  

  )٢٠٠٨) (وهونغ كونغ، الصني
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع      
األطفال واسـتغالل األطفـال يف      

مبا (الصني : البغاء ويف املواد اإلباحية
يف ذلك مكاو، الـصني؛ وهونـغ       

  ) ٢٠٠٢) (كونغ، الصني
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

كاو، مبا يف ذلك م   (الصني  : اإلعاقة
) الصني؛ وهونغ كونـغ، الـصني     

)٢٠٠٨(  
أو /التحفظـــات و
أو /اإلعالنــــات و

  التفامهات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
أشكال التمييز العنصري، حتفظات،    

ــادة ــصني (٢٢ امل ــاو، /ال ماك
 ؛ واملادة)هونغ كونغ، الصني  /الصني

  )نغ، الصنيهونغ كو (٦
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

عية والثقافيـة،  االقتصادية واالجتما 
 ٨من املادة   ) أ(١حتفظات، الفقرة   

نغ، هونغ كو/ماكاو، الصني/الصني(
) ب(١ والفقرة   ٦؛ واملادة   )الصني

 ؛)هونغ كونغ، الصني   (٨من املادة   
  )مكاو، الصني( ١وإعالن، املادة 

املدنية العهد الدويل اخلاص باحلقوق  
 ١لسياسية، حتفظات، املادتـان     وا
ــصني ) (ب(٢٥و ــاو، ال ؛ )مك

هونــغ  (١٣و )ب(٢٥واملادتــان 
  )كونغ، الصني

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
التمييز ضد املرأة، حتفظات، الفقرة     

ماكـاو،  /الصني (٢٩ من املادة    ١
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  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  
مل /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

  ُيوافق عليها
؛ )هونغ كونـغ، الـصني    /الصني

 مـن   ١، والفقرة   ١وإعالن، املادة   
، ١١ من املادة    ٢، والفقرة   ٤املادة  

 ١٥ مـن املـادة      ٤ و ٣والفقرتان  
  )هونغ كونغ، الصني(

اتفاقية مناهضة التعذيب، حتفظات،    
 ٣٠ من املادة    ١ والفقرة   ٢٠املادة  

هونـغ  ؛ و ماكاو، الصني ؛ و الصني(
  ) كونغ، الصني

وق الطفل، حتفظ، املادة    اتفاقية حق 
هونغ ؛ وماكاو، الصني؛ والصني (٦

ــص ــغ، ال ــات )نيكون ؛ وإعالن
من املادة  ) ب(٢الفقرة  : وحتفظات

هونغ كونغ،  ) (ج(٣٧، واملادة   ٣٢
  ) الصني

إجراءات الـشكاوى   
ــاذ  ــق واخت والتحقي

  )٣(إجراءات عاجلة

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  
مكـاو،   (٤١والسياسية، املـادة    

؛ وهونغ كونـغ،    ١٩٩٩الصني،  
  )١٩٩٧الصني، 

للعهـد  الربوتوكول االختياري     
ــاحلقوق  ــاص ب ــدويل اخل ال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

 ٤١املدنية والسياسية، املـادة     
  )الصني فقط(

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  ة والسياسية املدني
الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيـع أشـكال      

  التمييز ضد املرأة
اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد    

   ٢٢ و٢١ و٢٠
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  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  
مل /صكوك مل ُيـصّدق عليهـا     

  ُيوافق عليها
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بـشأن تقـدمي      

  البالغات 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم 
لربوتوكول االختياري التفاقية   ا

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
  صكوك مل ُيصّدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل االستعراض السابق  

التصديق أو االنضمام أو 
  اخلالفة

قية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      اتفا
  واملعاقبة عليها

ــالالجئني  ــة ب ــات املتعلق االتفاقي
، )الصني، مبا يف ذلك مكاو، الصني     (

 اخلاصة بوضع   ١٩٥٤واتفاقية عام   
هونـغ  (األشخاص عدميي اجلنسية    

  )٤()كونغ، الصني
 ١٢خــة اتفاقيــات جنيــف املؤر

 ١٩٤٩أغـــــــسطس /آب
ن األول ان اإلضــافيوالربوتوكــوال

  )٥(ثاينوال
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     

؛ )٦()مكاو، الصني (مجيعها  : الدولية
 ١٨٢ و ١٣٨ و ١١١ و ١٠٠وأرقام  

 ٩٨ و ٨٧ و ٢٩وأرقام   ؛)٧()الصني(
هونـــغ  (١٨٢ و١٣٨ و١٠٥و

   )٨()كونغ، الصني
اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز يف     

  )مكاو، الصني(التعليم 

الصني مبا  (بروتوكول بالريمو   
  )٩() ذلك مكاو، الصنييف

نظام روما األساسي للمحكمة    
  اجلنائية الدولية

هونغ كونغ، (بروتوكول بالريمو 
   )١٠()الصني

االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني    
؛ واتفاقية  )هونغ كونغ، الصني  (

 اخلاصـة بوضـع     ١٩٥٤عام  
األشخاص عـدميي اجلنـسية     

الصني مبا يف ذلـك مكـاو،       (
 ١٩٦١؛ واتفاقية عـام     )الصني

الصني؛ وماكـاو، الـصني؛     (
  )١١()وهونغ كونغ، الصني

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
  )١٢(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة     
 ٨٧العمل الدولية باستثناء أرقام     

 ١٠٥ و   ٢٩ و   ٩٨و
، وباستثناء رقمـي    )١٣()الصني(

هونغ كونـغ،    (١١١ و ١٠٠
   )١٤()الصني
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 الدولية رقم اتفاقيتا منظمة العمل
  )١٥(١٨٩ و١٦٩

اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز    
الصني مبا يف ذلـك     (يف التعليم   

  )هونغ كونغ، الصني

دعا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، يف العديد مـن اآلراء، احلكومـة إىل                -١
وأهاب املقـرر   . )١٦(النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

اخلاص املعين مبسألة التعذيب باحلكومة النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية   
مناهضة التعذيب، وإنشاء إجراء مستقل وفعال لتقدمي الشكاوى لفائدة ضحايا التعـذيب،            

عـذيب   من اتفاقية مناهضة التعذيب مينح جلنة مناهـضة الت         ٢٢وتقدمي إعالن مبوجب املادة     
  .)١٧(صالحية تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها

وُشجعت الصني على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع               -٢
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والنظر يف إصدار اإلعالن االختياري املنـصوص عليـه يف              

؛ وإعادة النظر   )١٨(كال التمييز العنصري   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أش       ١٤املادة  
يف قرارها االمتناع عن التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي            

  .)١٩(اإلعاقة
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري هونغ كونغ، الصني، علـى النظـر يف            -٣

. )٢٠(١٩٦٧روتوكوهلـا لعـام      اخلاصة بوضع الالجئني وب    ١٩٥١التصديق على اتفاقية عام     
نظر يف  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني، وماكاو، الـصني، بـال            

؛ )٢١(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       )ب(٢٥سحب التحفظ على املادة     
ـ اً  وهونغ كونغ، الصني، بالنظر يف اختاذ خطوات لتمديد بروتوكول بالريمو وفق           . )٢٢(ذلكل
  . )٢٣(وشجعت اليونسكو الصني على التصديق على اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
أحال الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي معلومات بشأن              -٤

 يف ذلك االدعاء بأن من شـأن        التنقيحات املقترح إدخاهلا على قانون اإلجراءات اجلنائية، مبا       
وردت . )٢٤(هذا التنقيح أن يضفي الصبغة القانونية على حاالت االختفاء القسري يف البلـد            

احلكومة، يف مجلة ما قالت، بأن املشاورات بشأن مشروع التعديالت جاريـة علـى قـدم             
إدخـال  وحث املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلكومة على اإلحجام عن           . )٢٥(وساق

  . )٢٦(التعديل املقترح
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وناشد املقرر اخلاص احلكومة أن تكفل على سبيل األولوية تعريف التعذيب بوصفه              -٥
التفاقية مناهضة التعذيب واملعاقبة عليه بعقوبات تتناسب مـع خطـورة           اً  جرمية خطرية وفق  

 من أن تقـوم     التعذيب، وكفالة االستبعاد الصريح ألي إفادة ثبت أنه أديل هبا حتت التعذيب           
وأوصت اللجنة املعنية   . )٢٧(يف أية إجراءات، إال إذا كانت ضد شخص متهم بالتعذيب           دليالً

حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني، أن تعترف بعدم قابلية حظر التعـذيب ألي اسـتثناء               
  .)٢٨(وحذف كافة الدفوع املمكنة املتعلقة جبرمية التعذيب

جعة قوانني السرية   ااألشخاص ذوي اإلعاقة الصني مبر    وأوصت اللجنة املعنية حبقوق       -٦
وتعديلها على النحو املناسب حبيث ميكن إجراء مناقشات علنية بشأن املعلومـات املتعلقـة              

  .)٢٩(بالقضايا واملشاكل املتصلة بتنفيذ االتفاقية
ونصح املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء الـصني بتعريـف احلـق يف الـضمان                  -٧

لمستفيدين املطالبة به أمام احملـاكم أو       لعي كحق من حقوق اإلنسان، حبيث ميكن        االجتما
  .)٣٠(احملاكم اإلدارية

أو /ة يف تشريعاهتا وتطوير األحكام الواردأن تواصل وشجعت اليونسكو الصني على   -٨
  .)٣١(املقاضاة على احلق يف التعليمإمكانية بشأن اً تقدم تقرير

  بنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة اإلطار املؤسسي وال  -جيم  
أوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصني بإنشاء آلية رصد وطنية              -٩

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تأكيد توصياهتا السابقة هلونـغ كونـغ،            روكر. )٣٢(مستقلة
ملبادئ باريس كي تنظـر الـشكاوى     اً  قالصني، بالنظر يف إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان وف       

وتعمل علـى    اوتتخذ إجراءات بشأهن  الفردية من انتهاكات السلطات العامة حلقوق اإلنسان        
ذات صـلة إىل ماكـاو،       وقدمت توصيات . )٣٣(قانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ      إنفاذ
  . )٣٤(الصني
 حمـددة إىل هونـغ      وقدمت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة توصيات         -١٠

 وجلنـة   )٣٦(، ومفوض إعادة التأهيل   )٣٥(كونغ، الصني، بشأن تعزيز عمل جلنة تكافؤ الفرص       
  .)٣٧(املرأة
متديـد  : وشجعت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصني على ما يلي            -١١

ددة بشأن ؛ والنظر يف إدراج أحكام حم ٢٠١٠خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان إىل ما بعد         
وردت الصني بأهنا تعتـزم     . )٣٨(كامالًاً  القضاء على التمييز العنصري؛ وتعزيز تنفيذها تنفيذ      

   .)٣٩(إجراء تقييم شامل لتنفيذ اخلطة
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  )٤١(حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
امية املدرجة  املالحظات اخلت 

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
 االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على   
  التمييز العنصري

ــسطس /آب  - ٢٠٠١أغسطس /آب أغ
٢٠٠٩  

تأخر تقدمي التقارير الرابـع عـشر       
واخلامس عشر والسادس عشر منـذ      

  ٢٠١٣يناير /كانون الثاين
ــة احل ــوق جلن ق

االقتــــصادية 
ــة  واالجتماعيـ

  والثقافية

  التقرير الثاين ينتظر النظر فيه  -  ٢٠١٠  ٢٠٠٥مايو /أيار

ــة  ــة املعني اللجن
حبقوق اإلنـسان   

هونغ كونـغ،   (
  )الصني

مـــارس /آذار  ٢٠١١  ٢٠٠٦مارس /آذار
٢٠١٣  

د تقدمي التقرير الرابع عـام      حيل موع 
٢٠١٨  

مـــارس /آذار  ٢٠١١  -  )مكاو، الصني(
٢٠١٣  

عد تقدمي التقرير الثاين عـام      حيل مو 
٢٠١٨  

ــة    ــة املعني اللجن
بالقــضاء علــى 
    التمييز ضد املرأة

التقريران السابع والثـامن ينتظـران        -  ٢٠١٢  ٢٠٠٦أغسطس /آب
  النظر فيهما

جلنــة مناهــضة 
  التعذيب

نــوفمرب /تــشرين الثــاين
٢٠٠٨  

تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام        -  -
٢٠١٢  

ــوق  ــة حق جلن
  الطفل

التقريران الرابع واخلامس ينتظـران       -  ٢٠١٠  ٢٠٠٥سبتمرب /يلولأ
التقرير األول املقـدم يف     /النظر فيهما 

إطار الربوتوكول االختياري التفاقية    
حقوق الطفـل املتعلـق باشـتراك       
األطفال يف الرتاعات املسلحة ينتظر     

  النظر فيه
ــة  ــة املعني اللجن
حبقوق األشخاص  

  ذوي اإلعاقة

تمرب سـب /أيلول  ٢٠١٠  -
٢٠١٢  

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين عـام       
٢٠١٤  
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  الردود على طلبات متابعة حمددة قدمتها هيئات معاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء علـى    
  التمييز العنصري

خطة العمل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان؛          ٢٠١٠
إعادة التأهيـل عـن     " و اريواالحتجاز اإلد 
؛ ومضايقة حمامي الدفاع؛ وخدم "طريق العمل

 .)٤٢(املنازل املهاجرون يف هونغ كونغ، الصني

  .)٤٤(احلوار متواصل. )٤٣(٢٠١٠

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة
ــة  ــة املعني اللجن

قوق اإلنـسان   حب
ــغ، ( هونــغ كون

  )الصني

ييز ضد خدم املنـازل؛     حق التصويت؛ والتم    ٢٠١٤
  .)٤٥(وتعليم األقليات اإلثنية باللغة الصينية

-  

ــة  ــة املعني اللجن
حبقوق اإلنـسان   

  )ماكاو، الصني(

املشاركة يف الشؤون العامة؛ ونقل اجملـرمني         ٢٠١٤
إىل أراضي الصني القارية؛ وحقوق العمـال       

  )٤٦(املهاجرين

-  

ــضة  ــة مناه جلن
  التعذيب

تعذيب وإساءة املعاملة وعدم    تفشي ال : الصني  ٢٠٠٩/٢٠١٠
كفاية الضمانات أثناء االحتجاز؛ والعقبات     
الرئيسية اليت حتول دون التنفيذ الفعال التفاقية 

قانون أسـرار الدولـة،     : مناهضة التعذيب 
وورود تقارير مبضايقة احملامني واملدافعني عن      

" عصابات"حقوق اإلنسان، واالعتداءات من 
ـ   تمتعتغري خاضعة للمساءلة      اً؛ حبصانة عملي

ومجع البيانات؛ واألحداث اليت وقعـت يف       
منطقة التبـت املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         

 تفشي ما تتحدث عنه     - ومقاطعاهتا وبلداهتا 
التقارير من االستخدام املفرط للقوة وغـري       

؛ وهونغ كونـغ،    )٤٧(ذلك من االنتهاكات  
الالجئون وعدم العودة إىل التعذيب؛     : الصني

تيش العارية وتفتيش التجويفات وعمليات التف
اجلسدية؛ والتحقيق املستقل يف سوء سـلوك       

التـدريب؛  : ؛ ومكاو، الـصني   )٤٨(الشرطة
 .)٤٩(واحلبس االنفرادي؛ واالجتار باألشخاص

 احلـــــوار )٥٠(٢٠٠٩/٢٠١٠
  .)٥١(متواصل

ــة  ــة املعني اللجن
حبقوق األشخاص  

  ذوي اإلعاقة

لى الصعيد  احلق يف احلياة؛ والتنفيذ والرصد ع       ٢٠١٣
  .)٥٢(الوطين

٥٣(٢٠١٣(  
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  )٥٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   احلالة خالل االستعراض السابق  

  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  )٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٩-١٠(التعليم   الزيارات اليت نفذت

ــسفي  ــاز التع ــول٣٠-١٨(االحتج  / أيل
  ، املتابعة )٢٠٠٤ سبتمرب
 ١٠ - نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٠ (التعذيب

  )٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

ــذاء  ــانون األول٢٣-١٥(الغــ  / كــ
  )٥٥()٢٠١٠ ديسمرب

الزيارات املوافق عليها من    
  حيث املبدأ

، ٢٠٠٤حرية الدين، وجهت الـدعوة عـام        
وبعثت آخر رسالة بطلب حتديد مواعيـد يف        

   ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
  الفقر املدقع

-  

  ٢٠٠٨الغذاء، قدم الطلب عام    طلبتالزيارات اليت
املدافعون عن حقوق اإلنسان، قـدم الطلـب        

  ٢٠٠٨ عام
  ٢٠٠٨السكن الالئق، قدم الطلب عام 

   ٢٠٠٦الصحة، قدم الطلب عام 
حاالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء أو         

الطلـب    قـدم  اً،بإجراءات موجزة أو تعسف   
  ٢٠٠٥ عام

  ).٢٠٠٥(النفايات السامة 

  )٢٠١١(معيات والتجمع حرية تكوين اجل
رسالة تذكرييـة   (املدافعون عن حقوق اإلنسان     

  )٢٠١٠ عام
  )٢٠٠٩قدم الطلب عام (األقليات 

  )٢٠١٠قدم الطلب عام (املياه والصرف الصحي 
 ٢٠١١قدم الطلـب عـامي      (الديون اخلارجية   

  )٢٠١٢و
قـدم الطلـب    (استقالل القـضاة واحملـامني      

  )٢٠١٣ ، وبعثت رسالة تذكريية عام٢٠١١ عام
  ) ٢٠١٣قدم الطلب (حاالت االختفاء 
  )٢٠١٣قدم الطلب عام (التمييز ضد املرأة 

ــائل  ــى رس ــردود عل ال
ــداءات  ــاءات والن االدع

  العاجلة

  .منها ٨٠ رسالة وردت احلكومة على حوايل ١٠٠خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت حوايل 

  )٥٦(التعذيب  تقارير املتابعة والبعثات

 طلب زيارة   ١٢فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن هناك          أشارت م   -١٢
رمسية إىل الصني من مقررين خاصني معنيني مبختلف قضايا حقوق اإلنسان مل يبت فيهـا،               

وإذ أشارت إىل أن الـصني قـد        . منها طلب من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد         
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فيها، بتعزيز التعاون مـع اإلجـراءات       للحالة  لشامل  تعهدت، خالل االستعراض الدوري ا    
  .)٥٧(اخلاصة، دعت احلكومة إىل تيسري دخوهلم البلد

إىل أنه أحال،    ، أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       ٢٠١٣ويف عام     -١٣
ت اليت إىل املعلومااً  منها استناد٧٧ قضية إىل احلكومة؛ مت إجالء مالبسات ١١٩منذ إنشائه،  

  .)٥٨( حالة معلقة٣٠قدمتها احلكومة، وال تزال 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
مسامهات مالية إىل املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان منـذ           اً  تقدم الصني سنوي    -١٤
، عقدت حلقة دراسية بـشأن تعـديل        ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . )٥٩(٢٠٠٨ عام

  .)٦٠(ام يف الصني، نظمتها وزارة اخلارجية بدعم من املفوضية الساميةعقوبة اإلعد

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -ألف  
لى اختاذ تدابري ملكافحة    حثت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصني ع          -١٥

الوصم املنتشر على نطاق واسع فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة وتنقيح سياسات تنظـيم              
األسرة الصارمة فيها، وذلك من أجل التصدي لألسباب اجلذرية للتخلي عن الفتيان والفتيات  

عية يف املناطق   وطلبت من الصني تقدمي ما يكفي من اخلدمات واملساعدة اجملتم         . ذوي اإلعاقة 
  . )٦١(الريفية
تعريف شامل للتمييز العنـصري وقـانون       : وأوصت اللجنة الصني باعتماد ما يلي       -١٦

شامل، على الصعيد الوطين، بشأن القضاء على التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب               
تفاقية الدولية  أو األصل القومي أو اإلثين، حبيث يشمل مجيع احلقوق واحلريات اليت حتميها اال            

وقدمت توصيات ذات صلة إىل هونغ كونغ، . )٦٢(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
وأوصت اللجنة الصني بالتحقق مما إذا كانت ندرة الـشكاوى مـن التمييـز              . )٦٣(الصني

العنصري ليست نتيجة لعدم وجود سبل انتصاف فعالة متكن الضحايا من طلب االنتصاف،             
اك الضحايا حلقوقهم، أو اخلوف من االنتقـام، أو انعـدام الثقـة يف الـشرطة                أو عدم إدر  

والسلطات القضائية، أو عدم االهتمام أو احلساسية إزاء قضايا التمييز العنصري من جانـب              
  .)٦٤(السلطات
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، على أرض الواقـع    وأعربت اللجنة عن قلقها من التمييز ضد املهاجرين الداخليني          -١٧
) هوكو(يذ قرارها املتعلق بإصالح النظام الوطين لتسجيل اُألسر املعيشية          وأوصت الصني بتنف  

وضمان متكني املهاجرين الداخليني، وال سيما أفراد األقليات اإلثنية، مـن التمتـع بـنفس               
على  استحقاقات العمل والضمان االجتماعي والصحة والتعليم على غرار السكان احلضريني         

  .)٦٥(املدى الطويل
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني، بالنظر يف سن تشريعات            وأوصت  -١٨

  .)٦٦(حتظر على وجه التحديد التمييز على أساس التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
، ٢٠١١فربايـر  /، ذكر األمني العام أن الصني اعتمدت، يف شـباط        ٢٠١٢يف عام     -١٩
 /ويف آذار .  جرمية اقتـصادية غـري عنيفـة       ة عشر لغي عقوبة اإلعدام بالنسبة لثالث    ياً  قانون
، عدلت الصني قانون اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك إدخال إجراءات جديدة            ٢٠١٢ مارس

تعزز إمكانية احلصول على املساعدة القانونية، وتلزم بتسجيل االستجوابات، وتأخذ بإلزامية           
 .)٦٧(قضايا اإلعـدام   لسات االستماع االستئنافية وبعمليات مراجعة أكثر صرامة يف       إجراء ج 

حماكم الدرجة الثانية بعقد    اً  من قانون اإلجراءات اجلنائية املعدل مؤخر     ) ١(٢٢٣وتلزم املادة   
وال تزال البيانات املتعلقة . )٦٨(جلسات حماكمة بالنسبة جلميع الطعون املتعلقة بأحكام اإلعدام      

  . )٦٩(لجوء إىل عقوبة اإلعدام تصنف على أهنا من أسرار الدولةبال
، أعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري عـن قلقـه            ٢٠١٢ويف عام     -٢٠

، على  ٢٠١١البالغ إزاء تقارير عن وقوع عدد كبري من حاالت االختفاء املزعوم خالل عام              
 واليت تتعلق من بني من      )٧٠(حيلت إىل احلكومة  النحو الذي يتضح من الرسائل العديدة اليت أ       

وقدمت احلكومة، يف ردودها،    . )٧١(تتعلق هبم مبدافعني عن حقوق اإلنسان وحمامني ورهبان       
  .)٧٢(معلومات تفصيلية عن حاالت األشخاص املشار إليهم واإلجراءات ذات الصلة

ت املقدمة من الـصني     ومع إقرار جلنة القضاء على التمييز العنصري بتسلم املعلوما          -٢١
 ،"إعادة التأهيل عـن طريـق العمـل       "بشأن تنقيح تشريعاهتا املتعلقة باالحتجاز اإلداري و      

يساورها القلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن الرقابة القضائية الفعالة على تلك اإلجراءات حمدودة 
ويف . األقليات اإلثنيةؤثر بشكل غري متناسب على أعضاء يمن الناحية العملية وأن تطبيقها قد 

هذا الصدد، وجهت اللجنة انتباه الصني إىل إجراء االستعراض الدوري الشامل، وال سـيما              
ويف ضوء القسم املتعلق حبظر االحتجـاز  .  للفريق العامل، واليت حظيت بتأييدها   ٣١التوصية  

 اإللغـاء   غري القانوين من خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، شجعت الصني على النظر يف            
وذكرت الصني، . )٧٣(الكامل ملثل هذه القوانني، على حنو ما أوصت به جلنة مناهضة التعذيب

يف ردها املفصل، من بني ما ذكرت أنه مل حتدث أي حاالت لتطبيق االحتجـاز اإلداري أو                 
 وأن سبل  على أفراد األقليات اإلثنية؛   " على حنو غري متناسب   "إعادة التأهيل عن طريق العمل      
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لألشخاص املوضوعني رهن االحتجاز اإلداري وأنه قد أنـشئت   اً  انتصاف أفضل متاحة حالي   
الصيين طاملـا   " إعادة التأهيل عن طريق العمل    "وأن نظام    آلية رقابة قضائية خبصائص صينية؛    

وأن اإلدارات املعنيـة     واحلفاظ على النظام العام؛    يف منع اجلرمية وخفضها   اً  رئيسياً  لعب دور 
  .)٧٤(لنظر بعناية يف آراء اللجنةبصدد ا

، فيما يتعلق باألشخاص الذين      ذوي اإلعاقة  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص      -٢٢
يعانون من إعاقات ذهنية ونفسية فعلية أو متصوَّرة املودعني بشكل غري طوعي يف مؤسسات، 

 الطـب النفـسي     املقدم هلؤالء األشخاص يف مؤسسات    " العالج التقوميي "عن قلقها لكون    
إنسانية ومهينة؛ ولعدم حظر مجيع التجارب الطبية اليت تتم دون موافقة حرة            يشكل معاملة ال  

كما أعربت اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي         . )٧٥(ومستنرية مبوجب القانون الصيين   
يـه  اإلعاقة عن قلقها لكون إجراء اإليداع غري الطوعي يف مؤسسات األمراض العقلية ينظر إل 

وردت الصني من بني ما ردت بـه        . )٧٦(كأداة للمحافظة على النظام العام، وأوصت بإلغائه      
 ينص بوضوح على الظروف اليت قـد يكـون فيهـا            ٢٠١٢بأن قانون الصحة العقلية لعام      

  . )٧٧(مناسباًاً اإليداع يف املستشفيات والعالج الطيب بشكل غري طوعي أمر
 للعقاب  اً اإلنسان بأن تضع هونغ كونغ، الصني، حد       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق     -٢٣

  .)٧٨(البدين يف مجيع الظروف
ومع تقدير اللجنة للتدابري املتخذة يف هونغ كونغ، الصني، أعربت عن القلـق إزاء                -٢٤

زيادة حاالت العنف املرتيل، مبا يف ذلك ضد الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة، وأوصت بزيادة              
كما أوصت ماكاو، الصني، باعتمـاد قـانون   . )٧٩(مكافحة العنف املرتيلاجلهود الرامية إىل  

  . )٨٠(بشأن منع العنف املرتيل وسن تشريعات حمددة حتظر التحرش اجلنسي يف مجيع الظروف
وأعربت اللجنة عن قلقها من التقارير اليت تفيد بأن هونغ كونغ، الصني، هي مصدر                -٢٥

ات مراهقات، من أراضيها ومن الـصني القاريـة         ومقصد ونقطة عبور لرجال ونساء وفتي     
 وأوصت. وأماكن أخرى يف جنوب شرقي آسيا، يتعرضون لالجتار بالبشر وللعمل القسري          

استعراض سياسة إصدار األحكام على مرتكيب هذه اجلـرائم؛         : هونغ كونغ، الصني، مبا يلي    
ساعدة إىل الضحايا؛ وإدخال ودعم املآوي اخلاصة اليت توفر احلماية للضحايا؛ وتعزيز تقدمي امل 

  .)٨١(بعض املمارسات املتعلقة خبدم املنازل األجانب يف تعريف جرمية االجتار بالبشر
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن بالغ انزعاجها مما ورد عن         -٢٦

 سيما  حوادث االختطاف والعمل القسري لآلالف من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وال          
وحثت الصني بقـوة علـى      . األطفال، من مثل حدوث حاالت السخرة يف شانسي وهينان        
  . )٨٢(مواصلة التحقيق يف هذه احلوادث ومقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
زيادة عدد املـوظفني    : الصني مبا يلي  أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ماكاو،         -٢٧

القضائيني املؤهلني؛ ومواصلة جهودها الرامية إىل احلد من تراكم القضايا املعروضـة علـى              
احملاكم؛ وتقدمي تعويض مناسب يف القضايا اليت تنطوي على إجـراءات مطولـة؛ وكفالـة               

  .)٨٣(الوجود الفعلي لثنائية اللغة يف نظام إقامة العدل
ملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن قلقه إزاء التقارير عن اللجوء بصورة            وأعرب ا   -٢٨

مفرطة إىل االحتجاز على ذمة احملاكمة وطول مدته، واالفتقار إىل ضمانات للطعن يف مدى              
قانونية االحتجاز، واالدعاءات املستمرة بشأن استخدام السخرة كتدبري تـأدييب، وإسـاءة            

. تجزين لدى الشرطة، ومضايقة احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان        معاملة املشتبه فيهم احمل   
 سـاعة، وأنـه     ٤٨وكرر التأكيد على أن فترة االحتجاز لدى الشرطة ال ينبغي أن تتجاوز             

  .)٨٤(ينبغي تعريض أي حمتجز لالتصال باحملققني دون رقابة ال
ضمان قدرة احملامني على    : وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الصني مبا يلي          -٢٩

، والترويع،  املضايقةممارسة مهمتهم حبرية، قانوناً وممارسةً؛ والتحقيق فوراً يف مجيع ادعاءات           
وغريها من األعمال اليت تعرقل عمل احملامني؛ وتنقيح مجيع القوانني واللوائح غري املتسقة مع              

كومة تقوم جبهود مضنية لتوسـيع      وردت الصني بأن احل   . )٨٥(قانون احملامني واملعايري الدولية   
  .)٨٦(دور احملامني يف محاية حقوق اإلنسان

وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل أنه يتحتم ضمان عدم قبول أي إفادة                -٣٠
 حمـدد   حمصلة خارج نطاق القضاء مل يصدق عليها حبرية ودون تردد أمام حمكمة، وحظـرٍ             

  .)٨٧("افتراضات"أو " استنتاجات"  طاق القضاء حىت كات حمصلة خارج نالستخدام إفاد
اً وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني، بإنشاء آلية مستقلة متام             -٣١

مكلفة بإجراء حتقيق مستقل ومناسب وفعال يف شكاوى االستخدام غري املتناسب للقـوة أو              
ة وإعطائها صالحية صياغة قـرارات      غري ذلك من إساءة استعمال السلطة من جانب الشرط        

  .)٨٨(ملزمة
واقترحت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أن ختصص الصني املـوارد              -٣٢

الالزمة ملراكز خدمات املساعدة القانونية، وطلبت منها أن تكفل عمل هذه املراكـز علـى               
  .)٨٩(ضمان الوصول إىل العدالة لألشخاص ذوي اإلعاقة

   يف حياة أسرية احلق  -دال  
ن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة من التقارير اليت تفيد أن ما يقارب مئـة   إحيث    -٣٣

ألف أسرة ال تزال موزعة بني الصني القارية وهونغ كونغ، الصني، نتيجة لـسياسات حـق              
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اً ا وفق فإهنا تكرر تأكيد توصيتها بأن تراجع هونغ كونغ، الصني، سياساهتا وممارساهت           اإلقامة،
اللتزاماهتا فيما يتعلق حبق األسر واألطفال يف احلماية مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              

  .)٩٠(املدنية والسياسية

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي،             -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية 

ملعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها للقيود املفروضة على أتباع طائفـة           أعربت اللجنة ا    -٣٤
، ٢٠١١ويف عام   . )٩١(فالون غونغ يف هونغ كونغ، الصني، وال سيما فيما يتعلق حبق التنقل           

 إجراءات خاصة برسالة بشأن ادعاءات تعذيب مزعوم حملتجزين من فالون غونغ            ةبعثت ثالث 
معـدل  " من أجل زيادة     ٢٠١١جن جياموسي عام    يف س " فريق إدارة صارم  "  عقب إنشاء 

وردت احلكومة على هذه الرسـالة      . يف أوساط أتباع طائفة فالون غونغ احملتجزين      " التحول
بتقدمي معلومات عن القضايا املثارة ذاكرةً من بني ما ذكرت أن فالون غونغ ليست ديانة وإمنا 

  .)٩٢(مع للخطرطائفة دينية سبق أن انتهكت حقوق اإلنسان وعرضت اجملت
 إجراءات خاصة برسالة مشتركة بـشأن التقـويض         ية بعثت مثان  ،٢٠١٢ويف عام     -٣٥
يف حرية الدين والثقافـة    لطائفة البوذية يف التبت     اقوق  هجي املزعوم للوظائف املستقلة وحل    املن

للمعلومات الواردة، فقد أدت السياسات اجلديدة إلدارة األديرة ومحـالت          اً  ووفق. والتعبري
عادة التثقيف الوطين أو التثقيف القانوين يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت إىل إغـالق               إ

وردت احلكومة يف جواهبا املفصل بأن احلرية الدينية لسكان التبت حممية وأن محالت             . أديرة
  . )٩٣(التثقيف القانوين جزء ال يتجزأ من تثقيف املواطنني

 باالحتجاز التعسفي، يف فتوى له، إىل مالحظة الصني بأن   وأشار الفريق العامل املعين     -٣٦
، قائلة إن كون التعبريات السلمية عن       )٩٤(الشخص احملتجز قد انتهك القانون اجلنائي الصيين      

على اإلطاحة بسلطة الدولة وقلب النظام اً  حتريض"الرأي جمرَّمة مبوجب القانون احمللي بوصفها       
 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق         ١٩قه مبوجب املادة    من ح اً  ال حترم شخص  " االشتراكي
  . )٩٥(اإلنسان

إىل اً  وأشارت اليونسكو أيض  . ٢٠١١وأدان املدير العام لليونسكو قتل صحايف عام          -٣٧
احلاالت اليت وردت هبا التقارير بشأن تعرض صحافيني ومنـتجني يف شـبكات التواصـل               

يهم بسبب تغطيتهم ملسائل يزعم أهنا      االجتماعي للمضايقات أو التخويف أو حىت القبض عل       
وشجعت اليونسكو الصني على التحقيق يف مجيع اهلجمات على الـصحافيني           . )٩٦(حساسة

  .)٩٧(والعاملني يف وسائط اإلعالم
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد أن هونـغ                 -٣٨

 اإلعالمية واألكادميية، مبا يف ذلك حاالت اعتقـال         يف احلرية اً  كونغ، الصني، شهدت تدهور   
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إلغاء أي قيود مباشرة     :الصحافيني واألكادمييني واهلجوم عليهم ومضايقتهم، وأوصتها مبا يلي       
أو غري مباشرة غري معقولة مفروضة على حرية التعبري، وال سيما بالنسبة لوسـائط اإلعـالم      

 مبا يف ذلـك التحقيـق يف اهلجمـات علـى            واختاذ خطوات فعالة،   واألوساط األكادميية؛ 
وأوصت . )٩٨(الصحافيني؛ وإعمال احلق يف احلصول على املعلومات من جانب اهليئات العامة          

ماكاو، الصني، بأنه ينبغي هلا أن تكفل متكن الصحافيني والناشطني االجتماعيني           اً  اللجنة أيض 
  .)٩٩(واألفراد من املمارسة احلرة حلقهم يف حرية التعبري

ما جيري شلًُّ املواقع اإللكترونية اليت تنتقد احلكومة أو         اً  وذكرت اليونسكو أنه كثري     -٣٩
، وأنه بـالرغم مـن   )١٠٠(اليت تعترب حساسة، مبا يف ذلك مواقع شبكات التواصل االجتماعي       

ـ وجود قانون حرية املعلومات، فإن إمكانية احلصول على املعلومات العامة ال تزال              شكل ُت
وشجعت الصني على إنفاذ قانون اإلعالم احلكومي املفتوح        . )١٠١(سبب شروط عديدة  باً  حتدي

  .)١٠٢(لتسهيل وصول اجلمهور إىل املعلومات
، وجهت املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان           ٢٠١٢ويف عام     -٤٠

 عـن حقـوق     عدة رسائل مشتركة بشأن ادعاءات تتعلق جبملة أمور منها سجن املدافعني          
هم وتعذيبهم، واسـتخدام    تاختفاؤهم، وهتديدهم ومضايق  /أو احتجازهم تعسفياً  /اإلنسان و 

وردت احلكومة على مجيع الرسائل مدعيـةً فيمـا         . القوة املفرطة ضد املتظاهرين السلميني    
وأعربت املقررة عن . )١٠٣(ادعت أن املزاعم كاذبة ومقدمةً معلومات عن احلاالت املشار إليها

، مبا يف ذلك    غ قلقها من اعتقال واحتجاز وختويف املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الصني           بال
  .)١٠٤(، بسبب ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية التعبريأفراد أسرهم

للقلق إزاء التقارير اليت حتدثت عن استخدام الشرطة املفـرط للقـوة،            اً  واستشعار  -٤١
ا يتصل باملظاهرات، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني،           سيما فيم  وال

بزيادة جهودها الرامية إىل توفري التدريب للشرطة فيما يتعلق مببدأ التناسب عنـد اسـتخدام         
؛ وكفالة تواؤم تنفيذ قانون النظام العام مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة              )١٠٥(القوة

ضع مبادئ توجيهية واضحة للشرطة والستخدام أجهزة التسجيل الفيـديوي          والسياسية؛ وو 
كما أوصت ماكاو، الصني، بكفالة . )١٠٦(وإتاحة اطالع اجلمهور على هذه املبادئ التوجيهية

  .)١٠٧(متتع األفراد الكامل باحلق يف حرية التجمع السلمي ومحاية هذا احلق يف املمارسة العملية
ء على التمييز العنصري الصني بتكثيف جهودهـا الراميـة إىل           وأوصت جلنة القضا    -٤٢

حتقيق مشاركة عادلة وكافية جلميع األقليات يف اخلدمة العامة وتشجيع نساء األقليات علـى       
  .)١٠٨(االخنراط بصورة أكثر فاعلية يف احلياة العامة
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
 املهاجرين من املناطق الريفية إىل احلضرية، أوصى املقرر اخلـاص    فيما يتعلق بالعمال    -٤٣

املعين باحلق يف الغذاء الصني ببذل املزيد من اجلهد يف تسجيل العمال لكفالة محايتـهم مـن                 
  . )١٠٩(االعتداءات والفصل التعسفي

ت ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـا          ٢٠١٢ويف عام     -٤٤
عن مبدأ املـساواة يف     تعبرياً صادقاً   يعرب  اً  تشريعياً  والتوصيات من حكومة الصني أن جتد قالب      

وأوصت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )١١٠(األجر بني الرجل واملرأة لقاء العمل املتساوي القيمة       
 بتقليص الفجوة اليت ال تزال قائمة يف األجور بني املـرأة والرجـل             اإلنسان ماكاو، الصني،  

  .)١١١(ومعاجلة مجيع األسباب اليت أدت إىل توسعها
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ماكاو، الصني، وهونغ كونغ،   -٤٥

الصني، باألخذ باملزيد من اإلجراءات اإلجيابية من أجل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة مـن              
  .)١١٢(احلصول على عمل

مييز العنصري الصني بزيادة فـرص العمـل ألفـراد          وأوصت جلنة القضاء على الت      -٤٦
األقليات اإلثنية، وال سيما من خالل التركيز على التدريب املهين وتوفري التدريب اللغـوي،              
وشجعت الصني على تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة القوالب النمطية السائدة بـشأن             

  .)١١٣(األقليات العرقية

  عي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتما  -زاي  
طلبت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من الصني توعيـة األشـخاص      -٤٧

يف احلصول على االستحقاقات ووضع نظام ملنع الفساد       ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية حبقهم     
. )١١٤(يف ختصيص وتوزيع استحقاقات الرعاية االجتماعية من جانـب املـسؤولني احمللـيني          

  .)١١٥(وأوصت هونغ كونغ، الصني، باألخذ مبعايري موحدة للموافقة على بدل اإلعاقة
 ٢٠٠٥وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل أن الصني قد انتقلت منذ عام                 -٤٨

، ولكـن  )١١٦(من كوهنا أحد املستفيدين من املعونة الغذائية إىل جهة ماحنة للمعونة الغذائيـة        
منها حتسني حالة األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية،          هناك حتديات خطرية،  تزال   ال

ووضع العمال املهاجرين من املناطق الريفية، وحتسني أمن ملكية األراضي وإمكانية احلصول            
وقـدم  . )١١٧(على األراضي، وحتقيق االنتقال إىل زراعة أكثر استدامة، ومعاجلة قضية التغذية          

كفالة قدر أكرب من األمن يف حقوق استخدام        :  لُينظر فيها من أجل ما يلي      توصيات مفصلة 
األراضي؛ وحتسني الشفافية واحلد من خماطر فساد املسؤولني احملليني يف صفقات األراضـي،             

ووضع احلدود بـصورة     ؛٢٠٠٧ومن مث ضمان االمتثال الفعلي ألحكام قانون امللكية لعام          
مي األراضي من أجل املصلحة العامة؛ وضمان إصـدار         ستخِدأفضل إلمكانية إخالء الدولة ملُ    
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اً وأوصى أيض . )١١٨(شهادات األراضي، واليت ينبغي أن تكون باسم الزوج والزوجة كليهما         
بـشكل يأخـذ يف   ) دي بـاو  (بأن تزيد احلكومة احلد األدىن الشهري لبدل املعيشة اليومي          

  . )١١٩(االعتبار الزيادات يف تكلفة املعيشة
  .)١٢٠(آخراً خطرياً والحظ املقرر اخلاص أن األمن الغذائي ميثل حتدي  -٤٩

  احلق يف الصحة  -حاء  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الصني مبواصلة التصدي للفوارق الصحية             -٥٠

اليت ال تزال تضر باألشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية، واسترعت انتباه الـصني إىل إجـراء                
  .)١٢١( اليت حظيت بتأييدها٢٠ الدوري الشامل والتوصية االستعراض

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن انزعاجها لزيـادة الطلـب علـى                -٥١
اً ، واقترحت أن ختصص هونغ كونغ، الصني، مزيد       املعروض منها اخلدمات الطبية العامة عن     

أن تضع ترتيبـات تعـاون شـركات        من املوارد البشرية واملالية للخدمات الطبية العامة، و       
  . )١٢٢(التأمني
وجود مستوطنات ملرضى   اً  ومما زاد اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق          -٥٢

  .)١٢٣(اجلذام
وناشدت اللجنة الصني تنقيح قوانينها وسياساهتا من أجل حظر التعقـيم القـسري               -٥٣

 الصني بـأن التعقـيم واإلجهـاض        وردت. )١٢٤(واإلجهاض القسري للنساء ذوات اإلعاقة    
  .)١٢٥(القسريني حمظوران صراحة مبوجب القانون الصيين

  احلق يف التعليم   -طاء  
بسياسة التعليم ثنائي اللغـة     اً  بينما أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علم         -٥٤

ن جديد  وأشارت بتقدير إىل زيادة معدالت االلتحاق باملدارس يف مناطق األقليات، أكدت م           
قلقها بشأن الفوارق املتبقية يف أوساط أطفال األقليات اإلثنية فيما خيص الوصول إىل التعليم،              

  . )١٢٦(ما يرتبط بوجود التدريس باللغة الصينية فقطاً وهو كثري
ويف ضوء توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري، أوصت اللجنة املعنية حبقـوق               -٥٥

حتسني جودة التعليم باللغة : ، بتكثيف جهودها الرامية إىل ما يلي     اإلنسان هونغ كونغ، الصني   
 الصينية لفائدة األقليات اإلثنية وللطالب غري الناطقني باللغة الصينية ذوي األصول املهاجرة،           

بالتعاون مع جلنة تكافؤ الفرص وغريها من اجلماعات املعنية؛ وتـشجيع إدمـاج طـالب               
  . )١٢٧(ليم العاماألقليات اإلثنية يف نظام التع
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وأوصت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصني بأن تعيد توزيع املوارد              -٥٦
من نظام تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك لضمان متكن عدد أكرب من األطفال ذوي              

  .)١٢٨(اإلعاقة من االلتحاق بالتعليم العام العادي

  احلقوق الثقافية  -ياء  
يونسكو أنه من اهلام كفالة عدم تشويش تنمية السياحة على االهتمـام            الحظت ال   -٥٧

  . )١٢٩(بتنمية التراث والثقافة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
حثت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصني على وضع تعريف قانوين              -٥٨

وأن تكفـل اعتـراف     للتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يشمل حظر التمييز غري املباشر،           
القانون اعترافاً صرحياً بأن رفض توفري الترتيبات التيسريية املعقولة يشكّل متييزاً قائمـاً علـى        

  . )١٣٠(أساس اإلعاقة
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون              -٥٩

 ٢ ٠٠٠ كل منها ما يصل إىل يف مؤسسات للرعاية وإزاء احتفاظ الصني مبؤسسات يودع يف
  .)١٣١(نزيل
 يف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون يف املناطق الريفيـة،            ٧٥وبالنظر إىل أن      -٦٠

حثت اللجنة الصني على ضمان إتاحة إمكانيـة الوصـول يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة                 
 -دليل التصميم   "عة  وشجعت اللجنة هونغ كونغ، الصني، على أن تواصل مراج        . )١٣٢(كلتيهما

  .)١٣٣(وأن تعزز عملية رصد إمكانية الوصول إىل املباين" إمكانية الوصول دون عوائق
ونصحت الصني بضمان أن تكون مجيع خدمات الرعاية الصحية املقدمة لألشخاص             -٦١

ذوي اإلعاقة قائمة على أساس املوافقة احلرة واملستنرية للشخص املعين، وبتطـوير جمموعـة              
 من اخلدمات وسبل الدعم اجملتمعية اليت تستجيب لالحتياجات الـيت يعـرب عنـها                واسعة

. )١٣٤(األشخاص ذوو اإلعاقة، واحترام استقاللية الشخص واختياراته وكرامته وخـصوصيته         
خدمات إعادة التأهيل ينبغي    "وردت الصني بأن اللوائح اليت جيري إعدادها تذكر بوضوح أن           

  .)١٣٥("وي اإلعاقة ورغبات أسرهم وأصدقائهمأن حتترم رغبات األشخاص ذ
وحثت اللجنة الصني على وضع خطة عمل وطنية شاملة وجامعة، تتضمن املشاركة              -٦٢

الكاملة جلميع ممثلي األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل إدماج منوذج اإلعاقة القـائم علـى               
ت الصني أن احلكومـة     ورد. )١٣٦(حقوق اإلنسان يف صلب السياسة الصينية املتعلقة باإلعاقة       

ستواصل، فيما سيأيت من جهود التنفيذ وتقدمي التقارير، التعـاون الوثيـق مـع منظمـات           
  .)١٣٧(األشخاص ذوي اإلعاقة
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  األقليات والشعوب األصلية   -الم  
 الـسلطات الـصينية علـى    ٢٠١٢نوفمرب /حثت املفوضة السامية يف تشرين الثاين       -٦٣

اليت طال أمدها واليت أدت إىل تصعيد مفزع ألشـكال          التصدي على وجه السرعة للمظامل      
وناشدت املفوضة السامية سكان    .  يف مناطق التبت   اً،االحتجاج اليائس، مبا فيه االنتحار حرق     

 وحثـت  اً،التبت الكف عن اللجوء إىل األشكال املتطرفة لالحتجاج، من قبيل االنتحار حرق     
ى استخدام نفوذهم للمـساعدة يف وقـف هـذه    قادة اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني عل  

وحثت املفوضة السامية احلكومة على أن تسمح، كتدبري مـن          . اخلسارة املأساوية لألرواح  
تدابري بناء الثقة، بزيارة مراقبني مستقلني وحمايدين وتقييمهم للظروف الفعليـة علـى أرض              

وأعربـت املفوضـية    . ملنطقةالواقع، ورفع القيود املفروضة على دخول وسائط اإلعالم إىل ا         
السامية حلقوق اإلنسان عن تأهبها للمساعدة بصورة بناءة يف حل هذه املسائل يف املنطقـة               

. )١٣٨(من مجيع أحناء العامل فيما يتعلق حبماية األقليـات        املستقاة  وللترويج ألفضل املمارسات    
 األسباب اجلذرية هلذه    كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الصني بالنظر بعناية يف          

ومراجعة  األحداث، مبا فيها العنف فيما بني اإلثنيات، واألسباب اليت أدت إىل تفاقم الوضع؛            
ميكن أن تؤدي إىل تغيري كبري للتكوين الدميغرايف ملنـاطق          اً  أية سياسات أو حوافز تقدم حالي     
  .)١٣٩(األقليات املتمتعة باحلكم الذايت

املعين باحلق يف الغذاء إىل أن الـسلطات قـد نفـذت، منـذ     وأشار املقرر اخلاص      -٦٤
سيتـشوان   ، جمموعة من السياسات يف منطقة التبت املتمتعة بـاحلكم الـذايت،           ١٩٨٥ عام

وتسينهاي ومنغوليا الداخلية وسينجيانغ، وهو ما أدى يف الواقع إىل استيطان الرعاة وختليهم             
" االشتراكية اجلديدة "ة التوطني يف القرى     وأعرب عن قلقه لكون إعاد    . )١٤٠(عن حياة الرحل  

وأوصى احلكومة بتعليق إعادة التوطني غـري       . )١٤١(تعين التخلي عن إيرادات الرعي والزراعة     
الطوعية للرعاة الرحل من أراضيهم التقليدية وتعليق برامج الترحيل أو إعادة اإلسكان غـري              

ء مشاورات معقولة مع اجملتمعات     وذلك للسماح بإجرا   الطوعية لغريهم من سكان األرياف،    
  .)١٤٢(احمللية املتضررة، حبيث يسمح لألطراف بدراسة مجيع اخليارات املتاحة

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -ميم  
فيما يتعلق حبالة العمال املهاجرين األجانب، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان              -٦٥

إنشاء آليات معقولة التكلفة وفعالة من أجل كفالـة         ماكاو، الصني، وهونغ كونغ، الصني، ب     
وإضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة هونغ كونغ، الصني، بالنظر         . مساءلة أرباب العمل املسيئني   

ويف شروط العيش يف البيوت الـيت  ) اليت تؤثر على خدم املنازل" (قاعدة األسبوعني "يف إلغاء   
  .)١٤٣(يعملون هبا
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تحدة السامية لشؤون الالجئني الصني باعتماد تـشريعات  وأوصت مفوضية األمم امل    -٦٦
وطنية للجوء بدعم تقين من املفوضية السامية؛ وبإنشاء مؤسسة حكومية مسؤولة يعهد إليها             
بشؤون الالجئني؛ وبقبول الدعم التقين للمفوضية السامية يف جمال بناء القـدرات لفائـدة               

كما . )١٤٤(صفة الالجئ على الصعيد الوطين    املسؤولني احلكوميني؛ وبوضع إجراءات لتحديد      
وكررت جلنة  . )١٤٥(أوصت املفوضية السامية الصني بتيسري جتنيس الالجئني من اهلند الصينية         
نح حـق اللجـوء     ملالقضاء على التمييز العنصري تأكيد قلقها من استمرار الرفض املنهجي           

املفوضية السامية الصني باختـاذ     وأوصت  . )١٤٦(لطاليب اللجوء من بلد جماور وإعادهتم قسراً      
مجيع التدابري الرامية إىل كفالة حيز إنساين قابل للحياة وفعال لطاليب اللجوء الذين قد يثبـت              
أهنم يف حاجة إىل محاية دولية، مبا يف ذلك إصدار هوية ووثائق من أجل إقامتـهم بـشكل                  

  .)١٤٧(قانوين يف الصني

  احلق يف التنمية وقضايا البيئة   -نون  
أشادت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باجلهود اليت تبذهلا الصني من              -٦٧

، وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء إىل التقدم امللحوظ احملرز         )١٤٨(أجل احلد من الفقر   
  . )١٤٩(على مدى العقود الثالثة املاضية يف انتشال مئات املاليني من الناس من براثن الفقر

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الصني بتكثيف جهودها الرامية إىل هتيئة              -٦٨
الظروف للتنمية املستدامة يف املناطق الغربية والقضاء على التفاوتات االقتصادية واالجتماعية           

د بني املناطق، مكررة تأكيد توصياهتا بأن تكفل الصني بصورة كاملة تعزيز الثقافات والتقالي            
  .)١٥٠(احمللية واإلقليمية واحترامها

  الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -سني  
كفالة أن تكون   : أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هونغ كونغ، الصني، مبا يلي           -٦٩

 للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      اً  تام  مجيع تفسريات القانون األساسي ممتثلة امتثاالً     
ـ             )١٥١(والسياسية اً ؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ االقتراع العام على قدم املـساواة وفق

للعهد؛ ووضع خطط واضحة ومفصلة عن الكيفية اليت ميكن هبا إجراء اقتراع عام وعلى قدم               
 املساواة؛ وضمان متتع مجيع مواطنيها، يف إطار النظام االنتخايب اجلديد، باحلق يف التـصويت             

وقدمت اللجنة توصيات مماثلة   . )١٥٢( من العهد  ٢٥والترشح لالنتخابات مبا يتماشى مع املادة       
وحثت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هونغ كونـغ،          . )١٥٣(إىل ماكاو، الصني  

الصني على تعزيز املشاركة الفاعلة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل السياسي من خـالل              
  .)١٥٤(بية وكفالة إمكانية الوصول إىل مجيع مراكز االقتراعإجراءات إجيا
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