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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة عشرة
 ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ١ - أكتوبر/تشرين األول ٢١جنيف، 

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         موجز    
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

 ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس  ٥والفقرة 

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

إىل عملية االستعراض    )١(جهة معنية  ٨٢هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان       .الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
تحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات            مفوضية األمم امل  

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف               .حمدَّدة
بقـرار    وعمـالً . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

حلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية      ، ُيخصص، حسب مقتضى ا    ١٦/٢١ اجمللس
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببـادئ       

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت            .باريس
قرير دورية االستعراض والتطورات اليت     وروعي يف إعداد الت    .تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .حدثت يف تلك الفترة
__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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 املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة  -أوالً  

 املعلومات األساسية واإلطار  -ألف 

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية -١  

التابع لألكادميية الصينية للعلـوم االجتماعيـة        أوصى مركز حبوث حقوق اإلنسان      -١
احلكومة بالعمل بفاعلية على هتيئة الظروف من أجل التصديق         )  اإلنسان مركز حبوث حقوق  (

وأوصى ائتالف  .)٣(على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف أقرب وقت ممكن    
هونغ كونغ لدعم احلركات الدميقراطية الوطنية يف الصني بأن تصدق الصني على العهـد يف               

الصني بالتوقيع  ٩وأوصت الورقة املشتركة  .)٤(التحفظاتمن وبأقل عدد غضون سنة واحدة 
  .)٥(والتصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد

وأوصت منظمة األطباء املناصرون حلقوق اإلنـسان الـصني بالتـصديق علـى              -٢
القاسية الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

أو الالإنسانية أو املهينة وسحب التحفظات على االتفاقية والـسماح للجنـة بـالتحقيق يف        
وأوصى الفريق العامل الصيين املعين بـاإلجراءات العاجلـة الـصني            .)٦(ادعاءات التعذيب 

وأوصت  .)٧(بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
ينية للمدافعني عن حقوق اإلنسان الصني بالتوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية           املنظمة الص 

بينما أوصت منظمة التـضامن املـسيحي        )٨(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  .)٩(العاملي الصني بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 اإلطار الدستوري والتشريعي -٢ 

أشارت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان إىل التدابري التشريعية املتخذة منذ            -٣
لتحسني عدد من احلقوق بعينها، ومنها حقوق النـساء واألطفـال واملـسنني              ٢٠٠٩عام  

 .)١٠(عن األخذ بنظام حمدود لرفع دعاوى املصلحة العامـة          واألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً   
علـى  اً  الصينية معلومات مفصلة عن التعديالت اليت أدخلت مـؤخر        وقدمت مجعية القانون    

احتـرام حقـوق اإلنـسان      "قانون اإلجراءات اجلنائية موضحة أن أحد أهداف القـانون          
وذكرت منظمة العفو الدولية بدورها أن قانون اإلجراءات اجلنائيـة اجلديـد     .)١١("ومحايتها

لقانونية يف الدعاوى اجلنائيـة، والتقليـل مـن         أدخل يف القانون الوطين استبعاد األدلة غري ا       
استخدام األدلة املنتزعة حتت التعذيب؛ واختذ خطوات حنو االعتراف بقرينة الـرباءة وقـدم              

  .)١٢(بعض أشكال احلماية اإلجرائية املعززة للمشتبه فيهم وللمدعى عليهم يف قضايا اإلعدام

قانون اإلجراءات اجلنائيـة اجلديـد      من   ٧٣وأفادت منظمة العفو الدولية أن املادة        -٤
 بإلغائها شرط إخطار الشرطة لألسرة بـاملوقع        جعلت حاالت االختفاء القسري ممكنة قانوناً     
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وكذا بـسماحه للـشرطة      احملدد الذي ُيَتحفَّظ فيه على الشخص املقبوض عليه أو احملتجز،         
  .)١٣(اكز احتجاز رمسيةباحتجاز األفراد لفترة تصل إىل ستة أشهر يف مواقع جمهولة ليست مر

 التدابري السياساتيةو حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي والبنية األساسية  -٣ 

وأوصت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان الصني بأن تنكب بنشاط علـى             -٥
وأوصى ائتالف هونغ كونغ لـدعم       .)١٤(دراسة مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      

  .)١٥(ملبادئ باريساً راطية الوطنية يف الصني بإنشاء مؤسسة وطنية وفقاحلركات الدميق

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن احلكومة كانت حمل ثناء إلعراهبـا عـن               -٦
تأييدها للطابع العاملي حلقوق اإلنسان يف خطة عملها الوطنيـة األوىل حلقـوق اإلنـسان               

أضـعفت ذلـك االلتـزام      ) ٢٠١٥-٢٠١٢(لكن خطة العمل الثانية      .)٢٠١٠-٢٠٠٩(
، وهو مصطلح غامض مصمم ليتـيح       "مبدأ العملية "  لاً  بتعهدها بإعمال حقوق اإلنسان وفق    

وأوصى مركز حبـوث حقـوق       .)١٦("غري عملية "للحكومة تفادي االلتزامات اليت تعتربها      
 .)١٧(ملدنيةيف تدريب وتقييم اخلدمة ا      فعاالًاً  اإلنسان احلكومة بدمج حمتوى خطة العمل إدماج      

مرجعية لقياس التقدم وتدابري لتنفيـذ      اً  وأوصت جلنة وضع املرأة الصني بأن تدرج فيها نقاط        
  .)١٨(اخلطط

مشاركة املنظمات غري    وأوصى مركز حبوث حقوق اإلنسان الصني مبواصلة توسيع        -٧
قوق احلكومية واالستماع إىل آرائها كي تلعب دورها يف عملية وضع خطة العمل الوطنية حل             

اإلنسان وتنفيذها واستعراضها وتقييمها؛ وبأن هتيء على حنو استباقي الظـروف ملـشاركة             
املنظمات غري احلكومية وتفسح اجملال بشكل كامل لدورها يف تنفيـذ اخلطـط والرقابـة               

  .)١٩(العامة

وقدمت محلة احلقوق معلومات عن مقدمي امللتمسات وجمموعات حقوق اإلنسان           -٨
شاركة يف وضع خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان ويف إعداد التقرير الـوطين   اليت تطلب امل  

وكان بعض من يطلبون املـشاركة       .)٢٠(حلقوق اإلنسان وعن تقدمي طلب كشف املعلومات      
وصنفت  .)٢١(يف إعداد تلك الوثائق قد سجنوا أو أرسلوا إىل إعادة التأهيل عن طريق العمل             

علومات ذات الصلة بالتقرير الوطين حلقوق اإلنسان على أهنا من       وزارة اخلارجية، يف ردها، امل    
  .)٢٢(أسرار الدولة اليت ال جيوز إفشاؤها

وذكرت املؤسسة الفييتنامية للسلم والتنمية أن التثقيف يف جمال حقـوق اإلنـسان              -٩
حقوق وأعربت املؤسسة الصينية لتنمية      .)٢٣(كمادة إلزامية يف املناهج الدراسية    اً  مدرج حالي 

اإلنسان عن أملها يف أن تقدم املزيد من اجلامعات وكليات احلقوق دورات عادية يف قـانون         
وأن تقدم احلكومة الدعم لعملية نشر مزيد من األعمال بـشأن آليـات              )٢٤(حقوق اإلنسان 

ودعت املؤسسة الصينية لتنمية     .)٢٥(حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بالصوت والصورة      
نسان إىل مواصلة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائـدة املـسؤولني احمللـيني              حقوق اإل 
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وحتسني التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة مفوضي الشرطة وحراس السجون ومديري            
  .)٢٦(املكاتب القضائية

وأوصى مركز بيجني للمعونة والبحوث القانونية لألطفال أن تقوم احلكومة مـع              -١٠
  .)٢٧(األطفال من اجملتمع املدين بتقييم نظام رعاية الطفولة واقتراح إصالح رمسيخرباء شؤون 

وسلطت احلركة الكوبية من أجل سالم شعوب العامل وسيادهتا الضوء على األمهيـة    -١١
اجليوسياسية للصني وتشجيعها لسياسة عامة قوامها السلم وحل الرتاعات من خالل التفاوض        

  .)٢٨(والدبلوماسية

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ءبا 

 التعاون مع هيئات املعاهدات -١ 

أوصت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان الصني مبواصلة تنفيذ التوصـيات            -١٢
املعقولة املقدمة من هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك يف سياق تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق               

 .)٢٩(اإلنسان

 جراءات اخلاصةالتعاون مع اإل -٢ 

اقترحت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان أن توجـه الـصني، حـسب              -١٣
االقتضاء، دعوات إىل مزيد من اإلجراءات اخلاصة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            

وأوصت جلنة وضع املرأة الصني بتوجيه دعـوة دائمـة إىل            .)٣٠(والثقافية إىل القيام بزيارهتا   
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان الصني باملوافقة على العديد من  .)٣١(ءات اخلاصةاإلجرا

وأوصـت منظمـة     .)٣٢(طلبات املقررين اخلاصني لزيارة الصني، مبا يف ذلك مناطق التبـت          
بتوجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني املعنيني باحلقوق الثقافية، وحبريـة التجمـع             ١٩ املادة

مـع   ،)٣٣(يات، وحبرية الرأي والتعبري، وباملدافعني عن حقوق اإلنسان       السلمي وتكوين اجلمع  
إيصاء رابطة الصداقة السويسرية التبتية بتحديد تاريخ لزيارة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين             

الصني باملوافقة على طلب الزيارة الذي تقدم بـه   ٩وأوصت الورقة املشتركة  .)٣٤(أو املعتقد 
يف حني أوصت منظمة الصناديق الدائمة       ،)٣٥(ين باستقالل القضاة واحملامني   املقرر اخلاص املع  

لالجئني الكوريني الشماليني بتوجيه دعوة إىل املقررين اخلاصني املعنيني باملهاجرين وباالجتار           
   .)٣٦(باألشخاص

، ٢٠٠٩ ملنظمة حقوق اإلنسان يف الصني، فقد واصلت الصني، منـذ عـام              اًقووف -١٤
شاركة كاملة لكنها مل تنفذ بعد القرارات والتوصيات النهائية للفريق العامل املعين            املشاركة م 

باالحتجاز التعسفي املتعلقة باألفراد احملتجـزين بـصورة تعـسفية معلنـة، مبـن فـيهم                
وأعربت عن شواغل ذات صلة منظمة فريدم ناو اليت أوصت الصني بالتعاون           .)٣٧(سياوبو ليو
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ة اإلجراءات اخلاصة، ومنها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي          مع كاف   كامالًاً  تعاون
والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطـوعي، والـرد عليهـا ومتابعـة        

  .)٣٨(توصياهتا

 التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان -٣ 

وجه العجلة على تواريخ لزيـارة  أوصت الشبكة الدولية للتبت الصني باملوافقة على     -١٥
تشمل أن  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان للبلد يف املستقبل القريب، مبا يف ذلك املوافقة على              

هذه الزيارة مقاطعات التبت املتمتعة باحلكم الذايت، وال سيما تسينهاي وسيتشوان حيـث             
  .)٣٩(متعة باحلكم الذايتأكثر من غريها، ومنطقة التبت املتاً تكررت حاالت االنتحار حرق

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم 

 املساواة وعدم التمييز -١ 

أوصى احتاد الو النسائي الصني بتكثيف جهود تنفيذ قانون محاية حقـوق املـرأة               -١٦
بـإيالء  وأوصت مجعية حبوث املرأة يف الصني        .)٤٠(ومصاحلها، وتعزيز املساواة بني اجلنسني    

مزيد من االهتمام للتمييز بني اجلنسني يف العمالة وإنشاء آلية فعالة ضد هـذا النـوع مـن                  
  .)٤١(التمييز

التمييز بسبب  استثىن  ملنظمة يونيسون هونغ كونغ، فإن قانون التمييز العرقي         اً  ووفق -١٧
حثت منظمة  و .)٤٢(يهعل ، بل يف الواقع أضفى دون وجه حق الصبغة الشرعية         اجلنسية واللغة 

يونيسون هونغ كونغ حكومة منطقة هونغ كونغ، الصني، على اعتماد منهج دراسي تكـون    
مهنية اً  ؛ وإعادة النظر يف اعتبار الكفاءات يف اللغة الصينية املهنية شروط          "الصينية لغة ثانية  "فيه  

  .)٤٣(حقيقية لكل وظيفة يف اخلدمة املدنية

ال املهاجرين يعاملون كمواطنني من الدرجـة       أن العم  ٢وذكرت الورقة املشتركة     -١٨
وملعاجلة املسائل املتصلة بالعمـال      .)٤٤(الثانية ويتعرضون ملختلف أشكال االستغالل والتمييز     

احلكومـة   املهاجرين من الريف إىل املدن وأفراد أسرهم، أوصت رابطة حمامي عموم الصني           
ألسر املعيـشية يف املنـاطق احلـضرية،    مبواصلة تعديل السياسات القانونية املتعلقة بتسجيل ا    

واألحوال املعيشية والضمان االجتماعي؛ وتعزيز التدريب علـى التوجيـه           وبتعليم األطفال، 
وتقدمي املشورة؛ وزيادة املعارف القانونية للعمال املهاجرين وإداركهم حلقـوقهم؛ وزيـادة            

وأوصـى   .)٤٥(لعمال املهاجرين تعزيز املساعدة القانونية ل    هيئات املساعدة القانونية من أجل    
تدابري أقوى للحفاظ علـى  اً احتاد عموم الصني لنقابات العمال بدوره أن تتخذ احلكومة أيض     

  .)٤٦(احلقوق القانونية للمهاجرين وعمال عقود الباطن
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وأقرت مبادرة احلقوق اجلنسية باخلطوات اليت اختذهتا الصني من أجل إسقاط الصفة             -١٩
 )٤٧(فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية عناجلرمية والوصمة 

وأوصت بوضع قوانني ولوائح مناهضة للتمييز؛ وباملوافقة على قـوانني الـزواج املثلـي أو               
هونغ كونغ، الصني، بتوسيع نطاق حظرها       ٣وأوصت الورقة املشتركة     .)٤٨(املعاشرة املرتلية 

  .)٤٩(اجلنسي ليشمل القطاع اخلاصللتمييز بسبب امليل 

أن إنشاء جلان للحكامة     )٥١(ومركز بيجني إيزيشينغ   )٥٠(٤وذكرت الورقة املشتركة     -٢٠
املـصابني   مهام جملموعات خاصة يف مجيع أحناء البلد ترصد عن كثـب           - اجملتمعية الشاملة 

املناعـة  اإليدز ومن هم عرضة لإلصـابة بفـريوس نقـص           /البشريةبفريوس نقص املناعة    
يشكل  - اإليدز، والسجناء، ومتعاطي املخدرات واألشخاص املصابني بأمراض عقلية/البشرية
وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية الصني بإعادة النظر يف تـسجيل           .ويقتحم اخلصوصية اً  متييز

 وضمان احلماية الكاملة للحق     البشريةاالسم احلقيقي عند إجراء اختبار فريوس نقص املناعة         
أن  ٤قة املشتركة ركما اقترحت الو .)٥٢(فريوسهذا ال اخلصوصية جلميع من جيرون اختبار    يف

تتبع احملاكم قانون اإلجراءات املدنية حلماية الضحايا الذين أصيبوا بفريوس نقـص املناعـة              
اإليدز نتيجة بيع الدم ونقل الدم واستخدام منتجات الدم، وأنه ينبغي كفالـة حـق             /البشرية

وقدم االحتاد النسائي لعموم الصني توصـيات        .)٥٣(حايا يف السعي إىل االنتصاف    هؤالء الض 
اإليدز من األم إىل الطفل ومحايـة       /البشريةلتحسني منع انتقال العدوى بفريوس نقص املناعة        

  .)٥٤(األطفال املصابني باإليدز

ـ    ١٧,٩٤إىل تقارير تفيد بأن هنـاك        ٥وأشارت الورقة املشتركة     -٢١ اط مليـون متع
ويواجه متعاطو املخدرات التمييز من اجملتمع ومن الوكـاالت   .للمخدرات مسجل يف الصني 

أن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبـة باسـم         ٧وذكرت الورقة املشتركة     .)٥٥(احلكومية
وأوردت منظمة العفو الدولية تقـديرات األمـم         .)٥٦(مكافحة املخدرات شائعة يف الصني    

 خميمات إعادة التأهيل اإلجباري من تعاطي املخدرات قد ضـمت مـا             املتحدة اليت تفيد أن   
  .)٥٧(٢٠٠٩يصل إىل نصف مليون شخص عام 

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي -٢ 

أشارت منظمة حقوق اإلنسان يف الصني إىل أن الصني أدخلت، منذ آخر استعراض              -٢٢
وذكـرت   .)٥٨(املتعلقة بعقوبة اإلعـدام   دوري شامل للحالة فيها، سلسلة من اإلصالحات        

، ٢٠١٢-٢٠٠٩شخص قد أعدموا يف الفتـرة        ١٦ ٥٠٠  أن ما يقدر ب    مؤسسة دوي هوا  
وأن نائب وزير الصحة     ،)٥٩(٢٠٠٨-٢٠٠٥يف املائة مقارنة بالفترة      ٣٩وهو تراجع بنسبة    

ام اإلعدام  من اعتمادها على السجناء الذين تنفذ فيهم أحك       اً  ن الصني ستتخلص تدرجيي   قال إ 
وأوصت مؤسسة دوي هوا الـصني مبواصـلة         .)٦٠(٢٠١٥كمتربعني باألعضاء حبلول عام     

إعالن أحكام اإلعدام وبيانات     :العمل حنو إلغاء عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي           
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باإلعـدام، وال سـيما اجلـرائم       عليها  عاقب  ُيإصدار األحكام؛ وتقليص عدد اجلرائم اليت       
  .)٦١(ية غري العنيفةاالقتصاد

اً ال يزال اللجوء إىل التعذيب متفشي      ملا ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان،     اً  ووفق -٢٣
وزعمـت   .)٦٢(يف نظام العدالة اجلنائية يف الصني، وكذلك يف الفروع األخرى للحكومـة           

هـضة  مبوجب اتفاقيـة منا   اً  املنظمة الصينية للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن ما يعترب تعذيب         
التعذيب، مثل التسبب يف معاناة نفسية شديدة، ال يعترب كذلك يف قانون اإلجراءات اجلنائية              

  .)٦٣(املنقح وأن اإلفادات احملصلة هبذه األفعال ال تزال مقبولة أمام احملاكم

ملنظمة حقوق اإلنسان يف الصني، فقد الحظ اخلرباء القانونيون عودة ظهـور      اً  ووفق -٢٤
رمسية واخلارجة عن القانون اليت دافعت عن سياسات حكوميـة          الاسية غري   املؤسسات السي 

واالختفاء القسري اليت تستخدم الستهداف      "السجون السوداء "ضارية وقمعية، مبا يف ذلك      
وذكرت املنظمة الصينية للمـدافعني عـن        .)٦٤(الناشطني ومقدمي االلتماسات واملعارضني   

عوا دعاوى ضد حكومات حملية بسبب احتجـازهم  حقوق اإلنسان أن مقدمي التماسات رف     
وأوصت  .)٦٥(ما تقبل هذه القضايا   اً  بصورة غري قانونية يف سجون سوداء، لكن احملاكم نادر        

منظمة حقوق اإلنسان يف الصني بأن تعدل الصني قانون اإلجراءات اجلنائية هبا لضمان حـق   
اإلقامـة  "احلريـة، مبـا يف ذلـك        األفراد يف محاية إجرائية قوية عند مواجهة احلرمان من          

  .)٦٦("اجلربية

إعادة التأهيـل عـن طريـق    "والحظت منظمة حقوق اإلنسان يف الصني أن نظام         -٢٥
احلايل يعطي سلطة تقديرية واسعة للمسؤولني احملليني، مما يـؤدي إىل االسـتهداف              "العمل

 منظمة رصد حقـوق     وذكرت .)٦٧(املنتظم ملقدمي االلتماسات الذين يثريون مظامل مشروعة      
ـ        ٢٠١٣اإلنسان، يف أوائل عام      ر يف حـل نظـام    ، أن احلكومة أشارت إىل أهنا بصدد النظ

وذكرت املنظمة الصينية للمدافعني     .)٦٨("إعادة التأهيل عن طريق العمل    "  االحتجاز اإلداري ل  
 عـن   إعادة التأهيل "إعادة تسمية    -اً  عن حقوق اإلنسان أن اإلصالح الرئيسي يبدو جتميلي       

  .)٦٩("إصالح السلوك املنايف القانوين"باسم  "طريق العمل

إىل قانون الصحة العقلية اجلديد باعتبـاره األول مـن           ٩وأشارت الورقة املشتركة     -٢٦
، وهو شبكة   )Ankang( "أنكانغ"بيد أن القانون رفض بشكل انتقائي أن يشمل نظام           .نوعه

وذكـرت   .)٧٠(تديرها وزارة األمـن العـام  من مستشفيات الطب النفسي االحتجازية اليت  
املنظمة الصينية للمدافعني عن حقوق اإلنسان أن قانون الصحة النفسية فشل يف سد ثغـرات    

  .)٧١(إساءة االستعمال من جانب األقارب أو الشرطة أو احلكومة

وأشارت مؤسسة دوي هوا إىل أن العنف املرتيل أحد األسباب الرئيسية للجرمية يف              -٢٧
مع قواعد بانكوك، أصدرت حمكمة الشعب العليـا يف هونـان أول            اً  ومتاشي .ساط النساء أو

فرض عقوبـات أخـف     فيها   تشجع   ٢٠٠٩فتوى توجيهية إقليمية بشأن العنف املرتيل عام        
بيد أن معظم النساء علـى       ."يواجهن العنف بالعنف  "وختفيض العقوبات عن النساء الالئي      
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وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان الصني       .)٧٢( عقوبة قاسية  الصعيد الوطين ال زلن يتلقني    
  .)٧٣(بسن قانون شامل ضد العنف املرتيل

وزعمت منظمة األطباء املناصرين حلقوق اإلنسان أن اختالل التوازن بني اجلنـسني             -٢٨
لقتل األطفـال   اً  يف مجيع أحناء البلد بسبب تفضيل الناس الثقايف لألطفال الذكور كان حافز           

  .)٧٤(جتار بالبشر واالسترقاق اجلنسيواال

وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال بسن التشريعات            -٢٩
للعقاب البدين لألطفال يف    على سبيل األولوية    ويف مجيع أحناء الدولة من أجل احلظر الصريح         

  .)٧٥(املرتل ويف مجيع أشكال الرعاية

 الة، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العد -٣ 

 :أوصت الرابطة الشعبية الصينية للسالم ونزع السالح احلكومة بأن تواصل ما يلي             -٣٠
للقانون وسيادة  اً  تعزيز وحتسني النظام التشريعي ونظام األمن القضائي؛ وتعزيز احلوكمة وفق         

  .)٧٦(اسية أو الالإنسانية والقضاء عليهاالقانون، ومنع مجيع أشكال إنفاذ القانون الق

يف املائة مـن     ٢ملؤسسة دوي هوا، فقد مثلت سينجيانغ اليت تشكل أقل من           اً  ووفق -٣١
هتدد أمن  "يف املائة من احملاكمات الوطنية اليت        ٥٠،  ٢٠١٠-٢٠٠٨سكان الصني، يف الفترة     

 ٨٤٩من أصل   ٨٤٧ي هوا أن    وتزعم قاعدة بيانات املعتقلني السياسيني ملؤسسة دو       ."الدولة
وأوصت  .)٧٧(من اإليغور أو التبت   هم  باالنفصال أو التحريض على االنفصال      اً  متهماً  شخص

مؤسسة دوي هوا بتوضيح معايري إصدار األحكام وإثبات دوافع اجلرائم الـيت هتـدد أمـن                
األساس الذي  الدولة؛ وإعالن أحكام القضايا اليت هتدد أمن الدولة؛ وضمان أال تكون اإلثنية             

يقوم عليه تقييد احلريات األساسية والتمييز يف إنفاذ القوانني، مبا يف ذلك إصدار أحكام أكثر               
  .)٧٨(صرامة

يف ظل عدم وجـود حمـاكم       اً  أن األحكام حمددة سلف    ٩وأفادت الورقة املشتركة     -٣٢
يـه يف قـضية     تربئة أي مدعى عل   اً  أنه مل تسبق أبد    ٦وذكرت الورقة املشتركة     .)٧٩(مستقلة
ـ        .يف املائة  ٩٩ويزعم أن معدل اإلدانة يتجاوز       .جنائية  اوحىت يف احلاالت اليت مل يكن فيه

من القانون اجلنـائي     ٣٠٦اعتراف، عرض احملامون أنفسهم خلطر إدانة جنائية مبوجب املادة          
  .)٨٠("غري مذنبني"الصيين، جملرد دفع موكليهم بأهنم 

 )٨٢( حقوق اإلنسان يف الصني    والفريق املعين مبحامي   )٨١(٦وأبلغت الورقة املشتركة     -٣٣
عن ادعاءات عما يواجهه احملامون من قمع شديد يف الصني، وال سيما العـاملون منـهم يف           
قضايا حساسة، مثل متثيل أتباع طائفة فالون غونغ، أو نشطاء التبت، أو نشطاء الدفاع عن               

 وذكر الفريق العامل الـصيين      .البشريةاعة  احلقوق يف األراضي، أو ضحايا فريوس نقص املن       
، من مجيع احملامني املرخص هلم ٢٠١٢املعين باإلجراءات العاجلة أن وزارة العدل طلبت، عام 

ـ  .)٨٣( هذا الوالء فوق موكليهم    واعلأن جي أن حيلفوا قسم الوالء للحزب الشيوعي، و       اً ووفق
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 - حمامو دفاع من دون ترخيص    اً  اسوهم أس  - فقد سد احملامون احلفاة    ،٩للورقة املشتركة   
 .)٨٤(اضطهاد احملامني املرخص هلم    الفجوة اليت يعرفها احلصول على املساعدة القانونية نتيجة       

 حقوق اإلنسان يف الصني بأن تنفذ الصني خطـة اإلصـالح            وأوصى الفريق املعين مبحامي   
ت الصلة لتوفري ضمانة قانونية     تنقيح القوانني ذا  "  اردة يف الكتاب األبيض املتعلق ب     القضائي الو 

للمحامني من أجل تذليل صعوبات االجتماع باملشتبه فيه أو املتهم، واحلصول على املـواد               
؛ وتنظيم املمارسات غـري القانونيـة       "املتعلقة بالقضية، واحلصول على أدلة من التحقيقات      

وطلبت  .)٨٥(اطعاتللمسؤولني اليت تنتهك حق املواطنني يف الدفاع على مستوى املدن واملق          
تنفيذية وحمددة تكفل حـصول     اً  مجعية القانون الصينية بأن تقترح اإلدارات املختصة أحكام       

املشتبه فيهم يف قضايا يعاقب عليها بالسجن املؤبد واإلعدام على املـساعدة مـن حمـامي                
  .)٨٦(املساعدة القانونية يف الوقت املناسب

عن تنقيحات على قانون اإلجراءات اجلنائية       )٨٧(وأبلغت رابطة حمامي عموم الصني     -٣٤
عن قـضايا     أن التنقيحات أدخلت فصالً    )٨٨(، حيث ذكرت مؤسسة دوي هوا     ٢٠١٢عام  

واقترحـت مؤسـسة     .األحداث وإصالحات كان يتوقع منها أن ختفض األحكام احلبسية        
  .)٨٩(هوا توصيات ملواصلة إصالح قضاء األحداث من أجل املصاحل الفضلى لألحداث دوي

وحث ائتالف هونغ كونغ لدعم احلركات الدميقراطية الوطنية يف الصني الصني على             -٣٥
 ١٩٨٩احترام التوصيات اليت اقترحتها جلنة مناهضة التعذيب بشأن حركة الدميقراطية لعـام            

  .)٩٠(واالستجابة هلا بإجيابية كامالًاً أمهات تيانامنن احترام ووقف املضايقات اليت تتعرض هلا

 احلق يف اخلصوصية -٤ 

اً أنه، يف غياب تعريف قانوين للحق يف اخلصوصية، كثري         ٨ذكرت الورقة املشتركة     -٣٦
وأوصـت   .)٩١(ما يستشهد املسؤولون باخلصوصية إلحباط احملاوالت الرامية ملكافحة الفساد    

لرقميـة؛  وقف املراقبة االقتحامية واعتراض االتـصاالت ا       :الصني مبا يلي   ٨الورقة املشتركة   
وسن قانون حلماية البيانات على الصعيد الوطين؛ وتشجيع املناقـشة واإلقـرار بـاحلق يف               

  .)٩٢(اخلصوصية يف خطط العمل الوطنية حلقوق اإلنسان يف املستقبل

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف               -٥ 
  والسياسيةاملشاركة يف احلياة العامة

وذكر املركز الصيين للبحوث الدينية أنه، يف سياق التحول االجتماعي الـسريع يف              -٣٧
الصني، اخنرط عدد من املنظمات واألفراد يف أنشطة غري قانونية وإجرامية باسـم الـدين،               
اً مشوشة على النظام االجتماعي ومقوضة الوحدة الوطنية، يف حماولة لتقسيم البلد، وحتديـد            

  .)٩٣("انفصاليو تركستان الشرقية"و "حركة االنفصال يف التبت"و "ون غونغفال"

ومن الورقات اليت أبلغت عن مزاعم االضطهاد الديين املركـز األورويب للقـانون              -٣٨
ملنظمة العفـو   اً  ووفق .)٩٥(وجمموعة هوا جانغ دارما حلقوق اإلنسان يف النرويج        )٩٤(والعدالة
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ت متابعتها اجلنائية واضطهادها لألفراد واجلماعات الدينية الذين        الدولية، فقد واصلت السلطا   
مبا يف   أو الذين يسعون إىل العمل بدون موافقة الدولة،        "مهرطقني"أو   "غري قانونيني "تعلنهم  

وبعض الكاثوليكيني أو البوذيني أو املسلمني       "الذين يتخذون بيوهتم كنائس   " ذلك املسيحيون 
  .)٩٦(خرىأو اجلماعات الروحية األ

وأعربت جلنة العدالة والسالم التابعة لألسقفية الكاثوليكية يف هونغ كونغ عن قلقها             -٣٩
إزاء حالة الكنيسة الكاثوليكية يف الصني القارية وإزاء فرض السلطات الصينية تدابري سياسية             

قفة دون  مبا يف ذلك ترسـيم األسـا       )٩٧(ودينية منافية ملبادئ وممارسات الديانة الكاثوليكية     
  .)٩٨(تكليف بابوي

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الصني ال تزال مستمرة يف محلة منهجية على صعيد               -٤٠
البالد تتسم بالعنف يف كثري من األحيان من أجل القضاء جمموعة فـالون غونـغ الروحيـة          

 إنـشاء   وزعمت جلنة وضع املرأة    .)٩٩("مهرطقة" باعتبارمها مجاعة    ١٩٩٩احملظورة منذ عام    
، ٢٠١٢ويف عـام     .، للتصدي لطائفة فالون غونـغ     "٦١٠فرقة العمل   "فرقة عمل خاصة،    

قد وسع نطاقهـا لتـشمل       ٦١٠أخربت مصادر عديدة جلنة وضع املرأة أن والية املكتب          
وزعمـت الورقـة     .)١٠٠(اجملموعات الكنسية غري املسجلة واملدافعني عن حقوق اإلنـسان        

  وفاة جراء التعذيب أو غري ذلك من أشكال إساءة املعاملة،          حالة ٣٥٢تسجيل   ١٠املشتركة  
ما حتقق يف وفيات أتباع فالون غونـغ أثنـاء          اً  ؛ وأن السلطات نادر    )١٠١(٢٠٠٩منذ عام   

االحتجاز وأن اجلناة يتمتعون باإلفالت من العقاب؛ وأن أفراد األسر واحملامني الذين مارسوا             
ملا ذكرته مجعيـة الـشعوب      اً  ووفق .)١٠٢(لالنتقاممن أجل إجراء حتقيقات تعرضوا      اً  ضغوط

اً من فالون غونغ جيربون أيـض      "إعادة التأهيل عن طريق العمل    "املعرضة للخطر، فإن نزالء     
  .)١٠٣(على العمل يف املعسكرات أو كعمال مؤقتني يف إنتاج سلع ألسواق التصدير الغربية

السيطرة  ٢٠١٢-٢٠٠٩يف الفترة فيني الدويل أن الصني واصلت      اوذكر احتاد الصح   -٤١
على وسائط اإلعالم احمللية وحجب وسائط اإلعالم الدولية عن رصد القضايا الـيت تعتقـد               

وذكر مركز القلم الصيين املستقل أنه شهد        .)١٠٤(من الناحية السياسية   "حساسة"الصني أهنا   
عمـت منظمـة    بينما ز  ،)١٠٥(محلة ترمي إىل سجن أو إسكات األصوات املعارضة البارزة        

وأوصى نادي القلم الدويل     .)١٠٦(اًاختاذ إجراءات صارمة ضد املعارضة الفنية حتديد       ١٩ املادة
الصني باحترام ومحاية حق الكتاب والناشرين يف الصني يف النشر دون خوف من االنتقام أو               

لنـشر مـن الطـراز      اوبتعزيز قيام أدب حملي ودويل رفيع ومنو صـناعة           تدخل احلكومة، 
 هونغ كونغ باجمللس أن حيث احلكومة الـصينية علـى       ييوأهابت رابطة صحاف   .)١٠٧(امليالع

فيني احملليني واألجانب علـى حـد       االوقف الفوري للقيود غري املعقولة املفروضة على الصح       
وأوصت منظمة مراسلون بال حدود بأن تعاقب السلطات املـسؤولني الـذين             .)١٠٨(سواء

  .)١٠٩(اًع الصحافة على صعيد املقاطعات وحملييسيئون استعمال سلطتهم لقم
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وذكر مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان أن االعتقاالت اجلماعيـة والوقائيـة             -٤٢
وزعمـت الورقـة     .)١١٠(٢٠١٢و ٢٠١١للمدافعني عن حقوق اإلنسان تصاعدت عامي       

 قضايا شىت،   أن املدافعني عن حقوق اإلنسان املستهدفني من الدولة يعملون على          ٩املشتركة  
منها اهلدم واإلخالء القسري، واإلصالح السياسي، وحرية التعبري أو الدين، وحقوق العمال،            

وهناك من بني من يزعم استهدافهم حمامون مرخص هلم وحمـامون            .وحقوق األقليات اإلثنية  
ن مستقلون لالنتخابات، ومقدمو االلتماسات الذين يعملون بالنيابة عـن          و، ومرشح "حفاة"
وزعم مركز ضحايا احلرب وحقوق اإلنسان أن احلكومة أصـدرت،           .)١١١(تمعاهتم احمللية جم

  .)١١٢(يف اليوم حيظر تغطية قضايا بعينهااً توجيه ١٢، ما متوسطه ٢٠١٢طوال عام 

وذكرت منظمة حقوق اإلنسان يف الصني أن الصني واصلت، خـالل الـسنوات              -٤٣
والحظت الورقة   .)١١٣(قانوين ملنظمات اجملتمع املدين   األربع املاضية، وضع قيود على العمل ال      

أن حرية تكوين اجلمعيات تتقوض عندما ختضع منظمات اجملتمع املدين املستقلة            ٢املشتركة  
وذكرت شبكة املنظمات غري احلكومية      .)١١٤(إلشراف هيئة عامة أو تابعة للحزب الشيوعي      

منظمـة مـن     ٤٦٢ ٠٠٠يف الـصني     ٢٠١١الصينية للتبادل الدويل أنه كانت توجد عام        
منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جماالت التخفيف من حدة الفقر، والصحة، والتعليم، والبيئة             

وأعربت الرابطة الشعبية الصينية للسالم ونـزع        .)١١٥(وحقوق اإلنسان وغريها من اجملاالت    
تمع املدين الصيين العامل    السالح عن أملها يف أن تزيد احلكومة من ترحيبها وتشجيعها للمج          
دل والتعـاون الدوليـة     يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض مبشاركته يف مشاريع التبـا          

وأوصت  .)١١٦(وذلك من أجل املسامهة يف تنمية حقوق اإلنسان يف الصني والعامل      وتوجيهها،  
يف جمال  اليت تعمل مبادرة احلقوق اجلنسية بتعزيز احلوار بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية

حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية، ومحايـة البيئيـة،             
  .)١١٧(واألشخاص ذوي اإلعاقة، وحقوق املرأة

 فرد مـن  ٥٠ ٠٠٠-٢٠ ٠٠٠الدويل أن التقارير أفادت بوجود     القلم  وزعم نادي    -٤٤
ار عن طريق حتديد وإزالة احملتوى ورصد مـن         يعملون على حفظ االستقر    "شرطة اإلنترنت "

شـرحت   ،)١١٨(وبالرغم من انتشار املراقبة على نطاق واسـع        .ينشر مواد مسيئة للحكومة   
منظمة مراسلون بال حدود كيف أن املدونني ومستخدمي اإلنترنت يساعدون على تشكيل            

يـني املـدونني    وذكرت مجعية اإلنترنت يف الصني أن هنـاك مئـات مال           .)١١٩(الرأي العام 
وجيري التفكري يف املشاكل االجتماعيـة وحلـها         .ومستخدمي مواقع التواصل االجتماعي   

إىل وأشار احتاد الصحافيني الكوبيني      .)١٢٠(االجتار باألطفال   باستخدام اإلنترنت، ومنها مثالً   
ن  يف التعليق على سلوك أجهزة الدولة واملـسؤولني الـذي          وهو احلق يبعث على التفاؤل    أمر  

يف حني أشار االحتاد الـوطين       ،)١٢١(خيفقون يف الوفاء بالتزاماهتم ومسؤولياهتم ويف انتقادهم      
  .)١٢٢(للحقوقيني الكوبني إىل املشاركة املباشرة للمواطنني يف الشؤون العامة
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عن الصعوبات اليت عقدت نشر       وأبلغت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان      -٤٥
أثرت عليه وقيدته، مبا يف ذلك حمدودية التنمية الذاتية لبعض املسؤولني اليت            املعلومات العامة و  

حتول دون إعمال مبدأ توفري املعلومات العامة يف الوقـت املناسـب وبطريقـة مفتوحـة                
وأوصت اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان بإجراء فحص مـستفيض           .)١٢٣(وشفافة

أوصت املؤسسة الصينية لتنمية حقوق اإلنسان بإنشاء       و .)١٢٤(كشف املعلومات  لتنفيذ قانون 
بـأن تنـشئ وزارة      ١٩وأوصت منظمة املادة     .)١٢٥(حكومة إلكترونية مواتية للمستخدمني   

  .)١٢٦(محاية البيئة آلية منوذجية لكشف املعلومات البيئية

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية -٦ 

صني لنقابات العمال إىل أنه يف حـاالت عـدم وفـاء بعـض              أشار احتاد عموم ال    -٤٦
الشركات بالتزاماهتا، مبا يف ذلك توقيعها لعقود العمل ودفعها ألقساط التأمني على اإلصابات         
املهنية، يتعذر على العمال املهاجرين التمتع باحلقوق واالستحقاقات اليت خيوهلا قانون الوقاية            

وزعمت الورقة   .)١٢٧(ا أكرب جمموعة من ضحايا تغرب الرئة      من األمراض املهنية، ولذا أصبحو    
أن األعمال التجارية اليت هلا عالقات سياسية نافذة ترتع إىل تسجيل أكرب عـدد           ٢املشتركة  

بذلك من  من الوفيات بسبب الفساد املستشري الذي يرجح أن تكون له الكلمة العليا، مقلالً        
 احتاد عموم الصني لنقابات العمال عن اعتقاده أنه ينبغي          وأعرب .)١٢٨(فعالية التدابري الوقائية  

للحكومة أن تعزز املسؤولية التنظيمية عن الوقاية من األمراض املهنية وعالجها والقضاء على             
  .)١٢٩(تسبب يف خماطر مهنية حقيقيةتتكنولوجيات وأساليب اإلنتاج اليت قد 

نظام "نونية للعمال املهاجرين أن     وذكر مركز بيجني جتشنغ للمعونة والبحوث القا       -٤٧
قد أسيء استعماله من العديد من أرباب       ) العمال املتعاقدون من الباطن    ("العمالة من الباطن  

لقانون عقود العمل يقترح احلد من استخدام هذا          ونشر املؤمتر الشعيب الوطين تعديالً     .العمل
وأوصى مركز حبوث حقوق اإلنسان احلكومة بأن تطالب املؤسسات الـصغرية            .)١٣٠(النظام

كما أوصى احتاد عموم الصني لنقابات العمال        .)١٣١(واملتوسطة باالمتثال لقانون عقود العمل    
يف املائة من متوسط األجر يف اجملتمع        ٦٠-٤٠حنو جعل احلد األدىن لألجور      اً  بالتوجه تدرجيي 

  .)١٣٢(احمللي

ر احتاد نقابات عمال هونغ كونغ استمرار غياب إحراز تقدم حنو انتخابـات             وذك -٤٨
 .اًدميقراطية حقيقية داخل احتاد عموم الصني لنقابات العمال وأن احتكار الدولة ال يزال قائم             

 .)١٣٣(وال يزال عمل اجملموعات املعنية حبقوق العمال ومنظمي العمال يتعرض للقمع الشديد           
عمال هونغ كونغ أن حكومة هونغ كونغ، الصني، تـرفض باسـتمرار            وذكر احتاد نقابات    

تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بسن تشريعات من أجل االعتراف املوضـوعي             
  .)١٣٤(بالنقابات العمالية ألغراض املفاوضات اجلماعية
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 احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق -٧ 

من شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية إىل حتسن نوعية حياة          أشارت منظمة تضا   -٤٩
وأشارت الرابطـة    .)١٣٥(اًالسكان، وهو تقييم تؤيده إحصاءات موضوعية ومعترف هبا دولي        

يف املائـة    ٤,٢الكوبية لألمم املتحدة إىل خفض نسبة الفقر مبا يقـارب النـصف، مـن               
  .)١٣٦(٢٠١٠يف املائة عام  ٢,٨إىل  ٢٠٠٨ عام

يف ال تزال هناك فجوة كبرية       للرابطة الشعبية الصينية للسالم ونزع السالح،     اً  ووفق -٥٠
وقدمت الرابطة توصيات، منها إصـالح   .)١٣٧(الدخل وتوزيع غري عادل للموارد االجتماعية  

نظام توزيع الدخل، وتكثيف مكافحة الفساد وإجياد حلول للشواغل املتعلقة بالتعليم اجليـد،     
 والضمان االجتماعي، والرعاية الصحية، واإلسكان، والبيئـة، واألمـن الغـذائي            والعمالة،
  .)١٣٨(والدوائي

وأشارت اجلمعية الصينية للرعاية والرفق إىل تأثري شيخوخة سكان الـصني علـى              -٥١
وأوصت الصني بتحسني اخلدمات االجتماعية وإنـشاء        ،)١٣٩(التنمية وعلى سبل عيش الناس    

  .)١٤٠(سنني من األسر الوحيدة الطفلنظام وطين لدعم امل

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ماليني األشخاص يف مجيع أحناء الصني قد أجربوا،              -٥٢
وأفـاد فـرع     .)١٤١(يف غياب محاية قانونية    خالل السنوات األربع املاضية، على ترك بيوهتم      

مي االلتماسـات ضـد     واحتاد روابط مقـد    )١٤٢(اليابان لالئتالف من أجل صني دميقراطية     
 .أن احلق يف رفع التماسات مكفول يف الدستور        )١٤٣(عمليات اإلخالء القسري وهدم املنازل    

وذكر احتاد الروابط أن ما يقارب ثالثة أرباع االلتماسات املقدمة له صلة باملنازعات علـى               
يف املائة  ٠,٢ومل حيالف النجاح إال أقل من     .األراضي، مبا يف ذلك عمليات اإلخالء القسري      

وأوصت منظمة العفو الدولية الصني بإنشاء مصادر متويل بديلة        .)١٤٤(من مقدمي االلتماسات  
للسلطات احمللية من أجل احلد من اعتمادها على التنمية القائمة على بيع األراضي والبناء اليت               

  .)١٤٥(تؤدي إىل عمليات إخالء مجاعي قسري

 احلق يف الصحة -٨ 

اد النسائي لعموم الصني مبواصلة إدماج املنظور اجلنساين يف صنع القرار            أوصى االحت  -٥٣
الصحي واملشاريع الصحية، وحتسني خدمات صحة األم والطفل، وحتسني خدمات التـأمني            
الطيب األساسي من أجل متتع النساء الفقريات يف احلواضر ونـساء األريـاف واملهـاجرات               

  .)١٤٦(بالرعاية الصحية

رابطة نساء التبت إىل التحدي املتمثل يف توفري الرعاية الصحية للـسكان            وأشارت   -٥٤
وأبلغت رابطة نساء التبت عن      .)١٤٧(سكان الريف الرحل يف سورمانغ    ذلك  املنعزلني، مبا يف    

مزاعم ارتكاب اعتداءات جنيسانية على نساء التبت يف شكل سياسـات حتديـد النـسل               
ن حلقـوق   يوأوصت منظمة األطبـاء املناصـر      .)١٤٨(القسري، من قبيل التعقيم واإلجهاض    
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اإلنسان الصني حبذف اإلجهاض والتعقيم القسريني من ترسانة التدابري العالجية املوجودة يف            
  .)١٤٩(إطار لوائح جلنة تنظيم األسرة

 احلق يف التعليم  -٩ 

مـوم   ع ورابطة حمامي  )١٥٠( قدم مركز بيجني للمعونة والبحوث القانونية لألطفال       -٥٥
من املوارد وتتخذ تـدابري أكثـر       اً  توصيات من بينها أن تستثمر احلكومة مزيد       )١٥١(الصني

صرامة لكفالة إكمال األطفال الذين هم يف سن املدرسة سنوات التعليم اإللزامي التسع، وهو              
 وقدمت رابطة التعليم الصينية للتبادل .معاجلة جوهرية ما ميكن أن يعاجل مسألة عمالة األطفال

على الصعيد الدويل مقترحات لتحسني جودة التعليم لفائدة الفئات احملرومة، مبا يف ذلك عن              
طريق حتسني حالة املدارس من خالل حتليل الظروف احمللية، وتوفري مـوارد تعليميـة ذات               

  .)١٥٢(جودة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مسجلون يف املدارس    يون طالب مل ٣٠ عن   أن ما يزيد   ٢والحظت الورقة املشتركة     -٥٦
ما تكـون   اً   يف وظائف كثري    سلفاً بةرّتاملهنية، وأن العديد منهم تنتظرهم عمليات تنسيب مُ       

  .)١٥٣(الصني مبكافحة الفساد يف املدارس ٢وأوصت الورقة املشتركة  .مليئة باالستغالل

غوية لألقليـات اإلثنيـة،     وأعرب نادي القلم الدويل عن قلقه من تدهور احلقوق الل          -٥٧
ويزعم أن مدرسني حيتجون على النظام اجلديد        .دامت الصينية هي اللغة األساسية للتعليم      ما

  .)١٥٤(قد فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك

 احلقوق الثقافية -١٠ 

أثنت حركة شبكات التراث والتنوع الثقايف يف فرتويال على التقدم الذي أحرزتـه              -٥٨
وأشارت الرابطة   .)١٥٥(على التراث العاملي ومحاية التراث الثقايف غري املادي       الصني يف احلفاظ    

الصينية لألقليات اإلثنية للمبادالت اخلارجية إىل السياسات املتعلقة حبماية الثقافة وتنميتـها،            
  .)١٥٦("التعليم الثنائي اللغة"وأوصت الصني بزيادة االستثمار يف 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -١١ 

شددت حركة شبكات التراث والتنوع الثقايف يف فرتويال على أمهية حتسني اخلدمات  -٥٩
ـ          .)١٥٧(شـخص مليـون    ٨٥  باً  املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يقدر عددهم رمسي

يف املائة من  ٠,١شبكة اإلنترنت ال يستخدمها إال وأشارت مجعية اإلنترنت يف الصني إىل أن        
رية وأوصت احلكومـة بتحـسني إمكانيـة احلـصول علـى            السكان ذوي اإلعاقة البص   

  .)١٥٨(املعلومات
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 األقليات والشعوب األصلية -١٢ 

أن احلكومة سعت إىل تقويض ممارسة البوذية التبتيـة،          ١١زعمت الورقة املشتركة     -٦٠
تستعيض عن الوالء للداالي الما يف قلوب وعقول أهل التبـت بـالوالء للحـزب       ن  وإىل أ 

وذكـرت   .)١٥٩(ا قوضت، يف سعيها ذاك، اهلوية القومية للتبت يف جـذورها          احلاكم، وأهن 
، ٢٠٠٩ منذ عام اً،تيبيت قد انتحروا حرق ١٠٠منظمة حقوق اإلنسان يف الصني أن أكثر من       

وقـد ردت احلكومـة      .قوم هبا تعلى سياسات السلطات الصينية واملدامهات اليت       اً  احتجاج
 القسرية، واملراقبة املشددة   "التربية الوطنية "االي الما، و  بزيادة العسكرة، واحلط من شأن الد     

وجترمي األشخاص املتـهمني     ،)١٦١(وتقييد دخول املنطقة   ،)١٦٠(واالحتجاز لألنشطة الدينية، 
وأثارت شواغل ذات صلة كل من رابطة نـساء التبـت            .)١٦٢(اًاملنتحرين حرق  "مساعدة"  ب

 ،)١٦٣(لسويسرية التبتية ومنظمة رصد حقوق اإلنسانوالشبكة الدولية للتبت ورابطة الصداقة ا 
بينما زعم مرصد التبت أن طبيعة االعتقال والنظام القضائي يوضحان انعدام سيادة القـانون              

وذكرت اجلمعية الصينية لـصون الثقافـة الِتبتيـة          .)١٦٤(ثقافة اإلفالت من العقاب   وتفشي  
يف مناطق التبـت جـاء      اً  النتحار حرق من حاالت ا  اً  وتطويرها أن هناك دالئل على أن عدد      

وقدمت اجلمعية توصيات لتعزيز املـشاركة الـسياسية         .)١٦٥(نتيجة حتريض حاشية الداالي   
  .)١٦٦(لنساء التبت يف املناطق الريفية والرعوية

الشبكة الدولية للتبت عن مزاعم بشأن االستيالء على أراضي مـن أجـل              وأبلغت -٦١
ذلك استخراج املوارد واستحداث سد، دون املوافقة احلرة واملـسبقة       التنمية الصناعية، مبا يف     

وعن استمرار فرض سياسات إعادة التوطني اليت حترم الرعاة التبتيني الرحـل      ،)١٦٧(واملستنرية
  .)١٦٨(وغريهم من سكان األرياف من أراضيهم وسبل عيشهم

 من إثنيـة اهلـان إىل    وذكرت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة أن تدفق الصينيني         -٦٢
ما يسرع عمليـة  وهو منغوليا الداخلية أدى إىل وضع سياسات جديدة الستخدام األراضي،          

التصحر اليت تسعى الصني إىل قلب اجتاهها عن طريق منع رعاة منغوليا الداخلية من أراضـي    
  .)١٦٩(أجدادهم

إليغور الذين ميارسون وذكرت منظمة العفو الدولية أن الصني ال تزال تعامل بقسوة ا     -٦٣
شعائرهم الدينية بصورة مستقلة عن احلكومة ، مبا يف ذلك من خـالل املـدارس الدينيـة                 

عن قضايا حقوق اإلنـسان الـسياسية واملدنيـة          ١وأبلغت الورقة املشتركة     .)١٧٠(اخلاصة
ـ             يت واالقتصادية واالجتماعية والثقافية النامجة عن إجراءات وسياسات الدولة يف الفتـرة ال

وزعمت منظمة األمم والشعوب     .)١٧١(٢٠٠٩يوليه  /متوزأعقبت اضطرابات أورومتشي يف     
أن التفاوت االقتصادي يف منطقة سينجيانغ إيغور املتمتعة باحلكم الذايت كان هو             غري املمثلة 

  .)١٧٢(سبب التوتر اإلثين
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 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء -١٣ 

ائمة لالجئني الكوريني الشماليني أن سياسـة الـصني         ذكرت منظمة الصناديق الد    -٦٤
املتمثلة يف اإلعادة القسرية لالجئني من بلد جماور تضعهم يف وضـع استـضعاف شـديد،                

 "حقوق اإلنسان بال حدود   "وأوصت املنظمة الدولية     .)١٧٣(سيما إزاء االجتار باألشخاص    وال
انية الوصول دون عوائق إىل سجون      الصني بأن توفر للمفوضية السامية لشؤون الالجئني إمك       

الالجئني على احلدود يف تومن وتاندونغ، وإيالء اهتمام خاص لألطفال واحلوامل؛ وإعـادة             
  .)١٧٤(النظر يف سياستها املتمثلة يف حرمان الفارين من بلد جماور من صفة الجئ

 شخص ٤ ٠٠٠ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، فقد طردت الصني ما يقارب          اً  ووفق -٦٥
  .)١٧٥(من إثنية كاشني من مقاطعة يونان وأجربهتم على العودة إىل منطقة نزاع يف بلد جماور

 احلق يف التنمية وقضايا البيئة  -١٤ 

أقرت الرابطة الوطنية لالقتصاديني يف كوبا بالتقدم احملـرز بـالرغم مـن األزمـة                -٦٦
ة وغريها من اإلصـالحات     االقتصادية، والحظت أن من شأن استراتيجية حفز السوق احمللي        

وسلط النادي البوليفي حلقـوق اإلنـسان        .)١٧٦(املؤسسية أن تسمح للصني بتعزيز تنميتها     
والدميقراطية والتنمية الضوء على عملية التخطيط لتنسيق التنمية احلضرية والريفية من أجـل             

ىل أوجه حتسن بعينها يف   وأشار احتاد املرأة الكوبية إ     .)١٧٧(القضاء على الفقر يف املناطق الريفية     
  .)١٧٨(جمال التعليم والصحة لفائدة النساء واألطفال

واملؤسسة الصينية لربنـامج     )١٧٩(صايتوقدمت اجلمعية الصينية لتعزيز برنامج غوانغ      -٦٧
معلومات عن إسهام املقاولني الصينيني اخلواص يف احلد من الفقر والربامج            )١٨٠(صايتغوانغ

صاي الـصني أن تقـدم      تواقترحت اجلمعية الصينية لتعزيز برنامج غوانغ      .اًاملسؤولة اجتماعي 
يف البناء اجلديد يف املنـاطق       السلطات املختصة املعونة والدعم للمشروعات اخلاصة املشاركة      

  .)١٨١(أو ذات التكنولوجيا املتقدمة/الريفية املتسق مع خطة الصناعات الزراعية و

ضوء على التجاوزات املزعومة للشركات الـصينية       ال ١٢وسلطت الورقة املشتركة     -٦٨
يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى واليت تنطوي على ممارسة العنف ضد العمـال، وتـدين               

ممارسات العمل، وظروف العمل غري اآلمنة، وعمل األطفال، وتلوث امليـاه،     األجور ورداءة 
اخلاصة واململوكـة    لصينيةوالنقل القسري للمجتمعات احمللية، وأوصت بتشجيع الشركات ا       

محاية حقوق اإلنـسان والبيئـة وحقـوق        يف  اً  للدولة على األخذ باملعايري املعترف هبا دولي      
  .)١٨٢(العمل

 الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا -١٥ 

ملا ذكرت منظمة حقوق اإلنسان هبونغ كونغ، فإن احلق يف املشاركة السياسية            اً  وفق -٦٩
هتيمن عليه  "من خالل نظام انتخايب غري عادل ونظام سياسي         اً  جسيماً  يزال ينتهك انتهاك  ال  
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سياسية هائلة على التطـور     اً  ، وإن حكومة الشعب املركزية متارس ضغوط      "السلطة التنفيذية 
احلكومة  وحثت منظمة هونغ كونغ لرصد حقوق اإلنسان       .)١٨٣(الدميقراطي يف هونغ كونغ   

 باالقتراع العام مبا يتفق مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العمل :على ما يلي  
واملالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ وإلغاء مجيع الدوائر االنتخابية الوظيفية يف            

 رابطة صحافيي هونغ كونغ اجمللس على أن يطلـب  توحث .)١٨٤(انتخابات اجمللس التشريعي 
وأثـارت   .)١٨٥( احلكوميني الصينيني الكف عن الضغط على وسائط اإلعـالم         إىل املسؤولني 

منظمة حقوق اإلنسان هبونغ كونغ شواغل أخرى من مثل زيادة الفقر واالرتفاع الـشديد              
، وأوصت بإنشاء هيئة رصد مستقلة تعىن حبقوق الطفل وآليـة مـستقلة             دخلللتفاوت يف ال  

كون هلا سلطة التحقيق وتكون توصـياهتا ملزمـة         لتلقي الشكاوى املقدمة يف حق الشرطة ت      
   .)١٨٦(اًقانون
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