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 اليت تلقّتـها خـالل الـدورة      ٢٥٢  لنظرت احلكومة الصينية بعناية يف التوصيات ا        
. لس حقوق اإلنسان التابع جمل لفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     السابعة عشرة ل  

الـيت    أو فيها تلك اليت ُوضعت موضع التطبيـق        مبا  توصيات، ٢٠٤وتقبل احلكومة الصينية    
 تتوافق مع الظروف الوطنية األساسية يف الصني        ال  توصية ألهنا  ٤٨تقبل    وال جيري تنفيذها، 

  :ود احملددةوفيما يلي الرد. تتناقض مع املبادئ الدستورية للصني وروح قوانينها احمللية أو
  موقف احلكومة الصينية التوصية
 مل ُتقبل ١-١٨٦

على إجراء إصالحاهتا القضائية واإلدارية بصورة متأنية       اً  تعكف الصني حالي  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  من أجل اإلعداد بشكل فاعل للتصديق على   

على يتسّن إىل اآلن وضع جدول زمين حمدد للتصديق           ومل .ةاملدنية والسياسي 
  .االتفاقية

 مل ُتقبل  ٢-١٨٦

  .١-١٨٦انظر 
  قُبلت  ٣-١٨٦
 قُبلت ٤-١٨٦

 قُبلت ٥-١٨٦

 قُبلت ٦-١٨٦

 قُبلت ٧-١٨٦

 قُبلت ٨-١٨٦

 قُبلت  ٩-١٨٦

 قُبلت ١٠-١٨٦

 مل ُتقبل ١١-١٨٦

  .١-١٨٦انظر 
  مل ُتقبل ١٢-١٨٦

  .١١-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ١٣-١٨٦

  .١-١٨٦انظر 
 قُبلت ١٤-١٨٦

 مل ُتقبل ١٥-١٨٦

  .١-١٨٦انظر 
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  موقف احلكومة الصينية التوصية
  مل ُتقبل ١٦-١٨٦

فيما يتعلق باالختفاء القسري، سّنت الصني لوائح ذات صلة، وسـُتجري           
دراسة عن إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           

وفيما يتعلق بالربوتوكول االختيـاري     . االختفاء القسري يف الوقت املناسب    
 العقوبـة القاسـية     أو ة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة     التفاقية مناهض 

، تعتقد احلكومة الصينية أن تعزيز حقوق اإلنـسان         املهينة  أو الالإنسانية أو
عن طريق اجلهود اليت تبذهلا البلدان نفسها، وليس        اً  ومحايتها يتحققان أساس  

  .عن طريق زيارات ُتجرى إىل الدول األطراف
  مل ُتقبل ١٧-١٨٦

يتعلق بإجراء الشكاوى الفردية، ترى الصني أن هذا اإلجراء يف إطـار            فيما  
واحلكومات تتحمل . نظام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان إجراء اختياري      

حـال    ويف .املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       
. ف احمللية أوالً  انتهاك حق معّين، ينبغي على املواطنني استنفاد سبل االنتصا        

وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، فإن موقف الصني هو االحتفاظ هبا، مع الصرامة 
وقد بذلت الـصني    . يف احلد منها والتعقّل يف تطبيقها باالستناد إىل القانون        

 ٢٥  ويف .جهوداً قانونية ومنهجية للحد تدرجيياً من تطبيق عقوبة اإلعـدام         
مية تنطبق عليها عقوبة اإلعدام مبوجب       جر ١٣، ألغيت   ٢٠١١فرباير  /شباط

التعديل الثامن على القانون اجلنائي الذي اعُتمد يف االجتماع التاسع عـشر            
وستواصل الصني  . للجنة الدائمة احلادية عشرة للمؤمتر الشعيب الوطين الصيين       

 .يتفق مع التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها  مباجهودها يف هذا الصدد

  ُتقبلمل ١٨-١٨٦

  .١٧-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ١٩-١٨٦

 .١٧-١٨٦انظر 

 مل ُتقبل ٢٠-١٨٦

تعلّق الصني دائماً أمهية على دور اهليئات اجلنائية والقضائية الدولية يف صون            
السالم الدويل وتعزيز العدالة الدولية ومعاقبة مرتكيب أخطر اجلرائم الدولية،          

. ضائي دويل بطريقة بّنـاءة    وتشارك مشاركة فاعلة يف وضع نظام جنائي وق       
وتدعم الصني إنشاء حمكمة جنائية دولية مستقلة ونزيهة وفعالة تتمتع بوالية           

إالّ أن بعض ممارسات احملكمة اجلنائية الدولية تدفع اجملتمـع          . قضائية عاملية 
وتطالب الكثري من البلدان احملكمة اجلنائية الدولية بـأن         . الدويل إىل الشك  
.  وازدواجية املعايري لدى ممارسـتها لواليتـها القـضائية         تتجنب االنتقائية 

وستواصل الصني متابعة عمل احملكمة اجلنائية الدولية، وتأمل أن تكـسب           
 .احملكمة عن طريق ممارساهتا قاعدة أوسع من الثقة والدعم
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  موقف احلكومة الصينية التوصية
 مل ُتقبل ٢١-١٨٦

صّدقت الصني على الكثري من االتفاقيات األساسية حلقوق        . ١-١٨٦انظر  
  .ساناإلن

 مل ُتقبل ٢٢-١٨٦

  .١٧-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ٢٣-١٨٦

، واالتفاقيـة  التفاقية مناهضة التعـذيب فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري    
 .١٦-١٨٦الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، انظر 

 قُبلت ٢٤-١٨٦

 قُبلت ٢٥-١٨٦

 قُبلت ٢٦-١٨٦

 قُبلت ٢٧-١٨٦

 قُبلت ٢٨-١٨٦

 قُبلت ٢٩-١٨٦

 قُبلت ٣٠-١٨٦

 قُبلت ٣١-١٨٦

 قُبلت ٣٢-١٨٦

 قُبلت ٣٣-١٨٦

 قُبلت ٣٤-١٨٦

 قُبلت ٣٥-١٨٦

 قُبلت ٣٦-١٨٦

 قُبلت ٣٧-١٨٦

  قُبلت ٣٨-١٨٦
 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٣٩-١٨٦

تعلّق احلكومة الصينية أمهية كبرية على ثقافة حقوق اإلنسان وتعّززها علـى   
ت الصني ثقافة حقوق اإلنسان يف برامج تـدريب         وأدرج. مجيع املستويات 

  .موظفي اخلدمة املدنية
 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٠-١٨٦

  .٣٩-١٨٦انظر 
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  موقف احلكومة الصينية التوصية
 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤١-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٢-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٣-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 لفعلقُبلت وُنفّذت با ٤٤-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٥-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٦-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٧-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٨-١٨٦

 .٣٩-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٤٩-١٨٦

عّدل كذلك وجـوب اسـتبعاد      يوِضح قانون اإلجراءات اجلنائية الصيين امل     
  . سبل غري قانونية أخرى  أواالعترافات اليت ُتنتزع عن طريق االبتزاز

 قُبلت ٥٠-١٨٦

  قُبلت وجيري تنفيذها ٥١-١٨٦
باالستناد إىل قانون اإلجراءات اجلنائية املعّدل، عّدلت أجهزة األمن العام يف           

أجهزة األمن العام مع    الصني بصورة شاملة اللوائح املتعلقة بإجراءات تعامل        
وينص التعديل على تدابري أكثر صرامة يف مجـع األدلـة           . القضايا اجلنائية 

وفحصها واستبعاد األدلة غري القانونية، باإلضافة إىل إجـراءات أخـرى،           
ويقضي صراحةً باستبعاد األدلة اليت يتبّين وجوب استبعادها خـالل سـري            

خدامها كأساس لقبول مراجعة    التحقيق، وذلك مبوجب القانون، وبعدم است     
وتنص اللوائح املعّدلة أيضاً على أن تعيد       . االعتقاالت واملالحقات القضائية  

أجهزة األمن العام تصميم أماكن التحقيق يف القضايا، وتفصلها بشكل فعلي           
عن األماكن األخرى، وتطّبق نظام املراقبة بالفيديو، وحتّسن مرافق األمن يف           

 .إدارة تلك األماكن واستخدامها  تنظيمتلك األماكن، وتعزز
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  موقف احلكومة الصينية التوصية
 قُبلت ٥٢-١٨٦

 قُبلت ٥٣-١٨٦

 قُبلت ٥٤-١٨٦

 قُبلت ٥٥-١٨٦

 قُبلت ٥٦-١٨٦

 قُبلت ٥٧-١٨٦

 قُبلت ٥٨-١٨٦

 مل ُتقبل ٥٩-١٨٦

ولكـن  . مل تنشئ الصني مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفق مبادئ باريس         
وتقـع  .  مبسؤوليات مماثلة  الكثري من الوكاالت احلكومية يف الصني تضطلع      

قضية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ضمن سيادة الصني، وجيب النظر    
 .يتفق مع الظروف الوطنية  مباإليها بطريقة كلّية

 قُبلت ٦٠-١٨٦

 قُبلت ٦١-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٦٢-١٨٦

يقوم على صون حقوق ومصاحل الناس يف الصني عدد كبري من املنظمـات             
أحـد    وال .واحلكومة الصينية تشجع أنشطتهم وحتميها وتدعمها     . ألفرادوا

. آليات دوليـة    أو يواجه أعماالً انتقامية جراء املشاركة يف أنشطة مشروعة       
املنظمات املتورطة يف أنشطة غري مـشروعة باسـم           أو وفيما يتعلق باألفراد  

 صون حقوق اإلنسان، فستتعرض للمالحقة القضائية حسب األصول مـن         
 .احلكومة الصينية وتعاقَب وفقاً للقانون

 قُبلت ٦٣-١٨٦

 قُبلت ٦٤-١٨٦

 قُبلت ٦٥-١٨٦

 مل ُتقبل ٦٦-١٨٦

تعارض الصني تسييس قضايا حقوق اإلنسان، وتستنكر ممارسة ضغوط على          
حتقيق تابعة لألمم املتحدة     تؤيد إنشاء جلنة    وال باسم حقوق اإلنسان،    ما بلد

 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةمعنية حبقوق اإلنسان يف 

 قُبلت ٦٧-١٨٦

 قُبلت ٦٨-١٨٦
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  موقف احلكومة الصينية التوصية
 قُبلت ٦٩-١٨٦

 مل ُتقبل ٧٠-١٨٦

ستقّيم احلكومة قرارها بتوجيه دعوة دائمة لإلجراءات اخلاصة باالستناد إىل          
توّجه دعوة دائمة، فقد استقبلت زيارات        مل ومع أن الصني  . ظروفها الوطنية 

 وتتعامل الصني جبّديـة مـع مجيـع زيـارات           .كثرية من إجراءات خاصة   
 .اإلجراءات اخلاصة، وقد أسفرت هذه الزيارات عن نتائج جيدة يف العموم

 قُبلت ٧١-١٨٦

 مل ُتقبل ٧٢-١٨٦

  .٧٠-١٨٦انظر 
 قُبلت ٧٣-١٨٦

 قُبلت ٧٤-١٨٦

 قُبلت ٧٥-١٨٦

 قُبلت ٧٦-١٨٦

 قُبلت ٧٧-١٨٦

 قُبلت ٧٨-١٨٦

 قُبلت ٧٩-١٨٦

 لتقُب ٨٠-١٨٦

 قُبلت ٨١-١٨٦

 مل ُتقبل ٨٢-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٨٣-١٨٦

يتضمن كل من قانون العمل وقانون محاية القّصر يف الصني أحكاماً حتظـر             
، عّدل جملس الدولة األحكام املتعلقة حبظـر      ٢٠٠٢ عام  ويف .عمل األطفال 

ون جيوز للوحدات توظيف القّصر د  العمل األطفال لتنص بوضوح على أنه    
العام نفسه، أضاف القانون اجلنائي أحكاماً بشأن جرمية          ويف . سنة ١٦سن  

وُتجـري أجهـزة    . الصعبة  أو استخدام عمالة األطفال يف األعمال اخلطرية     
األمن املعنية بالعمل على مستوى الدولة واملناطق والبلديات واألقـضية يف           

القوانني اخلاصـة،    ذالصني أنشطة روتينية يف التفتيش وتقدمي التقارير وإنفا       
وتّتخذ من القضاء على عمل األطفال ومحاية احلقوق واملصاحل املـشروعة            

 .للقّصر مهامها الرئيسية

 قُبلت ٨٤-١٨٦
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 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٨٥-١٨٦

. ينص دستور الصني بوضوح على أن مجيع املواطنني متساوون أمام القانون          
. ن طريق سـن قـوانني حمـددة   وحتظر الصني مجيع أوجه التمييز املمكنة ع  

ومبوجب قوانني منها قانون احلكم الذايت الوطين يف املناطق، وقانون محايـة            
حقوق املرأة ومصاحلها، وقانون محاية حقوق كبار الـسن ومـصاحلهم،           
وقانون محاية القّصر، وقانون محايـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        

 يز حظراً واضحاً على أسسومصاحلهم، وقانون النهوض بالعمل، ُيحظر التمي
 .خمتلفة منها األصل اإلثين والدين ونوع اجلنس والسن واإلعاقة

 قُبلت ٨٦-١٨٦

 قُبلت ٨٧-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٨٨-١٨٦

أنشأ املكتب الوطين لإلحصاءات يف الصني آلية لإلحصاءات املوزعة حسب          
ـ         صائية املوزعـة   نوع اجلنس، ووضع نظاماً مكتمالً نسبياً للمؤشرات اإلح

حسب نوع اجلنس يشمل جماالت منها االقتصاد والسكان والرعاية الصحية          
والتعليم والعمل والضمان االجتماعي واخلدمة االجتماعية ومشاركة املـرأة         

وعن طريـق   . يف شؤون الدولة واحلماية القانونية وبيئة املعيشة االجتماعية       
ت الصني قدراً كبرياً من     نظام اإلحصاءات املوزعة حسب نوع اجلنس، مجع      

البيانات اإلحصائية املوزعة حسب نوع اجلنس، ووضـعت الكـثري مـن            
املنشورات املتعلقة باإلحصاءات املوزعة حسب اجلنس اليت تعكـس حالـة           
تطّور النساء الصينيات والتقّدم احملَرز حنو حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني             

 .والظروف املعيشية للنساء والرجال

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٨٩-١٨٦

حظر التمييز ضد اجلماعات املختلفة منصوص عليـه يف         . ٨٥-١٨٦انظر  
  .الكثري من قوانني الصني

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٩٠-١٨٦

ينص قانون العمل يف الصني على عدم جواز التمييز ضد العاملني على أساس      
ون النـهوض   وينص قـان  . األصل اإلثين والعرق واجلنس واملعتقدات الدينية     

 .بالعمل يف الصني على أحكام منهجية ضد أوجه التمييز يف العمل

 قُبلت ٩١-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٩٢-١٨٦

ُتنشئ قوانني صينية منها قانون العمل، وقانون النهوض بالعمل، وقانون محاية 
حقوق املرأة ومصاحلها، مبادئ بشأن حظر التمييز اجلنساين يف العمل وبشأن 

وي النساء والرجال يف األجر نظري العمل املتساوي، وتنص بوضوح على  تسا
أن مبدأ التساوي يف األجر نظري العمل املتساوي ونظام األجـور املرتبطـة             
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 .وجود للتمييـز بـني اجلنـسني       وال .باملنصب الوظيفي مطّبقان يف الصني    

نـساء  املمارسة العملية، توفّر الصني احلماية بصورة فاعلـة حلقـوق ال     ويف
 .ومصاحلهن يف العمل

 قُبلت ٩٣-١٨٦

 مل ُتقبل ٩٤-١٨٦

 .الكثري من النساء واألطفال املفقودين يف الصني ليس صحيحاً وجود

 قُبلت ٩٥-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٩٦-١٨٦

واعتمـدت  . تعلّق احلكومة الصينية أمهية كبرية على مكافحة االجتار بالبشر        
كافحة االجتار بالبشر بصورة فعالة، وسـعت       تدابري صارمة وشاملة ملنع وم    

إنقاذ الضحايا وتوطينهم وإعادة تأهيلهم، وتعاونت بفعالية يف         هبّمة من أجل  
 .ميدان مكافحة االجتار بالبشر مع البلدان واملنظمات الدولية ذات الصلة

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٩٧-١٨٦

تماعي املوّحد،  أنشأت الصني نظام تقاعد الشيخوخة االج     . ٩٦-١٨٦انظر  
الذي يشمل سكان املناطق الريفية واحلضرية على السواء، وتعمـل علـى            

 .حتسينه بصورة متواصلة

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٩٨-١٨٦

  .٩٦-١٨٦انظر 
 قُبلت ٩٩-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٠٠-١٨٦

وضعت الصني ونفّذت ستة برامج عمل متعلقة باإلعاقة مدة كل منها مخس            
وبعد أن اعتمدت الصني اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،          . سنوات

أدرجت مقاصد االتفاقية ومبادئها يف أهداف ومبادئ أحدث برنامج عمل          
 .هلا متعلق باإلعاقة ومدته مخس سنوات

 قُبلت ١٠١-١٨٦

 قُبلت ١٠٢-١٨٦

 قُبلت ١٠٣-١٨٦

 قُبلت ١٠٤-١٨٦

 قُبلت ١٠٥-١٨٦

 قُبلت ١٠٦-١٨٦
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 ُتقبلمل  ١٠٧-١٨٦

  .١٧-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ١٠٨-١٨٦

اإلحصاءات بشأن عقوبة اإلعدام وعقوبة اإلعدام مع وقف التنفيذ مشمولة          
يف إحصاءات األحكام بالسجن ملدد حمددة تزيد عن مخس سنوات والسجن           

 .توجد إحصاءات منفصلة بشأن عقوبة اإلعدام  وال.مدى احلياة

  مل ُتقبل ١٠٩-١٨٦
 .١٧-١٨٦انظر 

 قُبلت ١١٠-١٨٦

 قُبلت ١١١-١٨٦

 مل ُتقبل ١١٢-١٨٦

 .١٧-١٨٦انظر 

 مل ُتقبل ١١٣-١٨٦

 .١٧-١٨٦انظر 

 مل ُتقبل ١١٤-١٨٦

 .١٧-١٨٦انظر 

  مل ُتقبل ١١٥-١٨٦
. خارج نطـاق القـضاء يف الـصني         أو ال يوجد حاالت احتجاز تعسفي    

جراءات فاألحكام باالحتجاز اجلنائي واألمين تصدر وُتطّبق مبوجب قانون اإل     
ومبوجب الدستور والقوانني ذات . اجلنائية وقانون إدارة األمن العام يف الصني

الصلة يف الصني، يتمتع مجيع املواطنني حبرية التعبري وحرية الصحافة والتجمع         
جيوز هلم يف ممارستهم للحقوق       وال وتكوين اجلمعيات وحرية املعتقد الديين،    

املذكورة أعاله اإلضرار باملصاحل الوطنية واالجتماعية واجلماعية واحلقـوق         
ويالَحق مرتكبو األنـشطة غـري القانونيـة        . املشروعة للمواطنني اآلخرين  
 .واجلنائية قضائياً وفقاً للقانون

 مل ُتقبل ١١٦-١٨٦

  .١١٥-١٨٦انظر 
 لقُبلت وُنفّذت بالفع ١١٧-١٨٦

، اعتمدت اللجنة الدائمـة للمـؤمتر       ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٨يف  
الشعيب الوطين يف اجتماعها السادس قرار اللجنة الدائمة للمـؤمتر الـشعيب            
الوطين بشأن إلغاء الوثائق القانونية لنظام إعادة التأهيل عن طريق العمـل،            
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اء النظام، أطِلـق    وبعد إلغ . ملغيةً بذلك نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل       

سراح األشخاص الذين كانوا يقضون أحكامهم بإعادة التأهيل عن طريـق           
 .تبقى من فترات أحكامهم  ماُينفّذ  ولنالعمل،

  قُبلت وجيري تنفيذها ١١٨-١٨٦
ينص قانون اإلجراءات اجلنائية املعّدل يف الصني بوضوح على أن احملاكم هي           

العالج العقلي القـسري لألشـخاص      اجلهة املخولة إصدار القرارات بشأن      
الوقت احلايل، تعكف السلطات الصينية   ويف.الذين يعانون من أمراض عقلية 

تقّدمه مؤسسات العـالج العقلـي        ما ذات الصلة على وضع قواعد لتنظيم     
القسري من خدمات عالج وإعادة تأهيل وإدارة وتشخيص، وحلماية حقوق 

فيما يتعلق بنظام إعادة التأهيل     و. األشخاص اخلاضعني لعالج عقلي قسري    
 .١١٧-١٨٦عن طريق العمل، انظر 

 قُبلت ١١٩-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٢٠-١٨٦

 .١١٧-١٨٦انظر 

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٢١-١٨٦

 .١١٧-١٨٦انظر 

 مل ُتقبل ١٢٢-١٨٦

توجد أي حالة احتجاز إداري ألسباب سياسـية يف           ال .١١٥-١٨٦انظر  
  .الصني

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٢٣-١٨٦

باالستناد إىل قانون اإلجراءات اجلنائية املعّدل، راجعت وكاالت األمن العام          
يف ذلـك    مباالصينية إجراءات تعامل أجهزة األمن العام مع القضايا اجلنائية، 

اإلفراج بكفالة واملراقبة املرتليـة وإلقـاء        مراجعة االشتراطات السارية على   
كثر تشّدداً على املدة الزمنية الفاصلة بـني إلقـاء          القبض، وفرض شروط أ   

 .القبض واحلجز

 قُبلت ١٢٤-١٨٦

 قُبلت ١٢٥-١٨٦

 قُبلت ١٢٦-١٨٦

 مل ُتقبل ١٢٧-١٨٦

ة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسي  فيما يتعلق بالتصديق على     
مـل،  وفيما يتعلق بإلغاء نظام إعادة التأهيل عن طريـق الع      . ١-١٨٦انظر  
  .١١٧-١٨٦ انظر
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 مل ُتقبل ١٢٨-١٨٦

 قُبلت ١٢٩-١٨٦

 قُبلت ١٣٠-١٨٦

 قُبلت ١٣١-١٨٦

 قُبلت ١٣٢-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٣٣-١٨٦

ينص كل من قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية وقـانون           
 اإلجراءات اإلدارية بوضوح على أنه حيق لطرف يرفض قبول حكم ابتدائي          

وقد كّرسـت األنـشطة     . صادر عن حمكمة شعبية حملية أن يقّدم استئنافاً       
القضائية يف الصني وكفلت بشكل كامل احلق يف االستئناف، كحق إجرائي           

 .أساسي ألطراف الدعوى

 قُبلت ١٣٤-١٨٦

 قُبلت ١٣٥-١٨٦

 قُبلت ١٣٦-١٨٦

 مل ُتقبل ١٣٧-١٨٦

، يتمتع مجيع املـواطنني     مبوجب الدستور والتشريعات ذات الصلة يف الصني      
وتكفـل احلكومـة    . حبرية التعبري وتكوين اجلمعيات وحرية املعتقد الديين      

ولكن . يتفق مع القانون    مبا الصينية حقوق املواطنني مبمارسة هذه احلريات،     
جيب أن تتقّيد ممارسة احلريات املذكورة أعاله بالدستور والقوانني، وأالّ تضر 

ماعية واجلماعية واحلقـوق املـشروعة للمـواطنني        باملصاحل الوطنية واالجت  
ويالَحق مرتكبو األنشطة غري القانونية واجلنائية قـضائياً وفقـاً          . اآلخرين
 .للقانون

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٣٨-١٨٦

ومجيـع مـوظفي    . ينص دستور الصني على حرية املعتقد الديين للمواطنني       
ن يف مجهورية الـصني الـشعبية،       اخلدمة املدنية يف اهليئات اإلدارية مواطنو     

تتدخل يف معتقـداهتم      ال واحلكومة الصينية . ويتمتعون حبرية املعتقد الديين   
 الوقت ذاته، ينص قانون موظفي اخلدمة املدنية الصيين على أنه           ويف .الدينية

جيوز للحكومة أخذ املعتقد الديين يف االعتبار يف استقدام واختيار وتعيني            ال
 .ملدنيةموظفي اخلدمة ا

 قُبلت ١٣٩-١٨٦

 قُبلت ١٤٠-١٨٦

 قُبلت ١٤١-١٨٦
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 مل ُتقبل ١٤٢-١٨٦

يكفل الدستور والقوانني يف الصني حرية املعتقد الديين للمواطنني، ويفرضان          
وتـستند احلكومـة   . يف الوقت ذاته التزامات يتعّين على املواطنني الوفاء هبا     

واألفراد ذوي التوجهات الدينية    الصينية إىل القانون يف تعاملها مع املنظمات        
الذين يعملون بطريقة غري قانونية، ويرّوجون للخرافات واملعتقدات الزائفة،         
وخيدعون الناس، وحيّرضون على القالقل ويثريوهنا، ويقّوضون االسـتقرار         

ليست ديانة، وإمنا طائفة باطلة بكـل معـىن         " الفالون غونغ "و. االجتماعي
باالسـتناد إىل   " الفالون غونـغ  "لصينية من حظر    وغاية احلكومة ا  . الكلمة

القانون هو محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمواطنني، واحلفـاظ          
 .على حرمة الدستور والقوانني

 قُبلت ١٤٣-١٨٦

 قُبلت ١٤٤-١٨٦

 قُبلت ١٤٥-١٨٦

 قُبلت ١٤٦-١٨٦

 قُبلت ١٤٧-١٨٦

 قُبلت ١٤٨-١٨٦

 قُبلت وجيري تنفيذها ١٤٩-١٨٦

مبوجب الدستور والقوانني الوطنية ذات الصلة يف الصني، يتمتع املواطنـون           
حبرية التعبري وحرية الصحافة والتجمع وتكـوين اجلمعيـات واملـسريات           

 وتكفل احلكومة الصينية حق املـواطنني يف      . والتظاهر وحرية املعتقد الديين   
القضائية الصينية  وتتعامل األجهزة   . يتفق مع القانون    مبا ممارسة هذه احلريات  

يتفق   مبابرتاهة مع مجيع االنتهاكات حلقوق املواطنني الشخصية والدميقراطية،
عارية عن  " املدافعني عن حقوق اإلنسان   "يسمى قضية قمع      وما .مع القانون 

 .الصحة

 قُبلت ١٥٠-١٨٦

 مل ُتقبل ١٥١-١٨٦

 .١١٥-١٨٦انظر 

 مل ُتقبل ١٥٢-١٨٦

  .١١٥-١٨٦انظر 
 قبلمل ُت ١٥٣-١٨٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       ما زال على الصني أن تصدق على        
 .ةوالسياسي
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 قُبلت ١٥٤-١٨٦

 قُبلت ١٥٥-١٨٦

 مل ُتقبل ١٥٦-١٨٦

 .يتضمن عدد من القوانني الصينية أحكاماً حمددة عن حرية التعبري والصحافة          
د خيضع لسيادة والصني بل. بتعديل قانون أسرار الدولة توجد إىل اآلن نية وال

واألجهزة القضائية الصينية تتعامل    . واجلميع متساوون أمام القانون   . القانون
 .يتفق مع القانون  مبامع األشخاص الضالعني يف أنشطة غري قانونية وإجرامية

 قُبلت ١٥٧-١٨٦

 قُبلت وجيري تنفيذها ١٥٨-١٨٦

 .١٤٩-١٨٦انظر 

  مل ُتقبل ١٥٩-١٨٦
. لومات على اإلنترنت مفتوح وحر يف الـصني تدفق املع . ١١٥-١٨٦انظر  

ولكن مع التطور السريع لإلنترنت، تثري مشاكل متعلقـة بـأمن الفـضاء             
اإللكتروين مثل القمار واإلباحية والعنف واختراق املواقع الشبكية، هتديدات         

ومن أجل ضمان التـدفق     . متزايدة للحقوق واملصاحل املشروعة لعامة الناس     
تتحمل احلكومة الصينية مسؤولية منع إغراق اإلنترنـت        اآلمن للمعلومات،   

 .باملعلومات الضارة، واختاذ خطوات ملكافحة اجلرائم اإللكترونية

 مل ُتقبل ١٦٠-١٨٦

  .١٥٩-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ١٦١-١٨٦

  .١٥٩-١٨٦انظر 
 قُبلت ١٦٢-١٨٦

 قُبلت ١٦٣-١٨٦

 قُبلت ١٦٤-١٨٦

 قُبلت ١٦٥-١٨٦

 قُبلت ١٦٦-١٨٦

 قُبلت وجيري تنفيذها ١٦٧-١٨٦

  .١٤٩-١٨٦انظر 
 قُبلت ١٦٨-١٨٦

 قُبلت ١٦٩-١٨٦
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 قُبلت وجيري تنفيذها ١٧٠-١٨٦

اقتراحات   أوينص دستور الصني على أن للمواطنني احلق يف توجيه انتقادات         
وتتحّمل وسائل اإلعالم التقليدي والتواصل . مسؤول حكومي  أوألي جهاز

ولكن عليهـا  . تتناقله  ما عن فحوى وطريقة   االجتماعي يف الصني املسؤولية   
أن تعمل ضمن النطاق الذي ينص عليه القانون، وعلى حمتوى تقاريرها أن            

 .يكون صحيحاً وموثوقاً

  قُبلت ١٧١-١٨٦
 قُبلت ١٧٢-١٨٦

 قُبلت ١٧٣-١٨٦

 قُبلت ١٧٤-١٨٦

 قُبلت ١٧٥-١٨٦

 قُبلت ١٧٦-١٨٦

 قُبلت وجيري تنفيذها ١٧٧-١٨٦

  .٩٢-١٨٦انظر 
 قُبلت ١٧٨-١٨٦

 قُبلت ١٧٩-١٨٦

 قُبلت ١٨٠-١٨٦

 قُبلت وُنفّذت بالفعل ١٨١-١٨٦

وضعت احلكومة الصينية سياسة حمددة حلل مشكلة توفري الضمان االجتماعي 
وقد مشل  . يتفق مع تلك السياسة     مبا لرجال الدين، وُنفّذت إجراءات خاصة    

 . اآلننظام الضمان االجتماعي رجال الدين بصورة عامة إىل

 قُبلت ١٨٢-١٨٦

 قُبلت ١٨٣-١٨٦

 قُبلت ١٨٤-١٨٦

 قُبلت ١٨٥-١٨٦

 قُبلت ١٨٦-١٨٦

 قُبلت ١٨٧-١٨٦

 قُبلت ١٨٨-١٨٦

 قُبلت ١٨٩-١٨٦
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 قُبلت ١٩٠-١٨٦

 قُبلت ١٩١-١٨٦

 قُبلت ١٩٢-١٨٦

 قُبلت ١٩٣-١٨٦

 قُبلت ١٩٤-١٨٦

 قُبلت ١٩٥-١٨٦

 قُبلت ١٩٦-١٨٦

 قُبلت ١٩٧-١٨٦

 قُبلت ١٩٨-١٨٦

 قُبلت ١٩٩-١٨٦

 قُبلت ٢٠٠-١٨٦

 قُبلت ٢٠١-١٨٦

 قُبلت ٢٠٢-١٨٦

 قُبلت ٢٠٣-١٨٦

 قُبلت ٢٠٤-١٨٦

 قُبلت ٢٠٥-١٨٦

 قُبلت ٢٠٦-١٨٦

 قُبلت ٢٠٧-١٨٦

 قُبلت ٢٠٨-١٨٦

 قُبلت ٢٠٩-١٨٦

 قُبلت ٢١٠-١٨٦

 قُبلت ٢١١-١٨٦

 قُبلت ٢١٢-١٨٦

 قُبلت ٢١٣-١٨٦

 قُبلت ٢١٤-١٨٦

 قُبلت ٢١٥-١٨٦

 قُبلت ٢١٦-١٨٦

 قُبلت ٢١٧-١٨٦
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 قُبلت ٢١٨-١٨٦

 قُبلت ٢١٩-١٨٦

 قُبلت ٢٢٠-١٨٦

 قُبلت ٢٢١-١٨٦

 قُبلت ٢٢٢-١٨٦

 قُبلت ٢٢٣-١٨٦

 قُبلت وجيري تنفيذها ٢٢٤-١٨٦

بدعم قوي من احلكومة املركزية يف الصني، ُنفّذت املـشاريع يف منـاطق             
ى احلقوق السياسية واالقتـصادية     وحتظ. األقليات اإلثنية على وجه السرعة    

ولدى اكتـشاف انتـهاك     . والثقافية والدينية لألقليات اإلثنية حبماية كاملة     
حلقوق اإلنسان، تفتح األجهزة القضائية الصينية حتقيقاً شامالً مـن أجـل            

 .ضمان املساواة واإلنصاف والشفافية

 مل ُتقبل ٢٢٥-١٨٦

فمناطق األقليات . مي لألقليات اإلثنية  تطّبق الصني نظاماً للحكم الذايت اإلقلي     
 .اإلثنية تضع سياساهتا ذات الصلة بناًء على خصائصها احمللية

 قُبلت ٢٢٦-١٨٦

 قُبلت ٢٢٧-١٨٦

 قُبلت ٢٢٨-١٨٦

 قُبلت ٢٢٩-١٨٦

 مل ُتقبل ٢٣٠-١٨٦

وتكفل . ينص دستور الصني بوضوح على املساواة بني كل اجملموعات اإلثنية
ملصاحل القانونية جلميع األقليات اإلثنية، وحتظـر ممارسـة         الدولة احلقوق وا  

والقوانني واألنظمة ذات الصلة    . االضطهاد ضد أي جمموعة إثنية      أو التمييز
يف   مبـا  تضمن على حنو تام أيضاً املساواة يف مجيع احلقوق لألقليات اإلثنية،          
. لثقافيـة ذلك املشاركة يف الشؤون السياسية والدينية والتعبري عن اهلويـة ا          

 .توجد حاجة الختاذ خطوة على وجه األولوية يف هذا الصدد  الوبالتايل،

 قُبلت ٢٣١-١٨٦

 مل ُتقبل ٢٣٢-١٨٦

  .٢٢٥-١٨٦انظر 
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 مل ُتقبل ٢٣٣-١٨٦

  .٢٣٠-١٨٦انظر 
 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٢٣٤-١٨٦

باالستناد إىل الدستور الصيين والتزامات الصني الدولية حبقـوق اإلنـسان،           
  احلكومة الصينية ممارسة مجيع األقليات اإلثنية حلقوقهـا األساسـية،          تكفل
فيها السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والتعليميـة والدينيـة،          مبا

ممارسةً كاملة، وتعزز بقوة مجيع املشاريع املتعلقة باألقليات اإلثنية واملشاريع          
 .يف مناطق األقليات اإلثنية

 بلمل ُتق ٢٣٥-١٨٦

  .٧٠-١٨٦انظر 
 مل ُتقبل ٢٣٦-١٨٦

احلكومة املركزية الصينية ثابتة يف موقفها من االتصال والتفاوض مع الداالي           
واملفتاح من أجل مواصلة    . الما، وموقفها جّدي، وباب احلوار مفتوح دائماً      

وعلى الداالي الما أن ُيجـري إعـادة تقيـيم          . احلوار يف يد الداالي الما    
 دقيقاً الدعاءاته الـسياسية، وأن يتوقـف عـن التـآمر            جوهرية وتصويباً 

وتقسيم " استقالل التبت"والتحريض على أنشطة إجرامية عنيفة هدفها حتقيق 
الوطن األم، وذلك ليتسىن هتيئة الظروف املواتية إلحراز تقّدم يف االتـصال            

ينبغي أن يكون األشخاص الذين جيري االتصال والتفاوض          وال .والتفاوض
حكومـة التبـت يف     "وى املمثلني الشخصيني للداالي الما، وليس       معهم س 
 ".املنفى

 قُبلت ٢٣٧-١٨٦

 قُبلت ٢٣٨-١٨٦

 قُبلت ٢٣٩-١٨٦

 قُبلت ٢٤٠-١٨٦

 مل ُتقبل ٢٤١-١٨٦

التزمت احلكومة الصينية بثبات مببدأ عدم اإلعادة القسرية وغري ذلك مـن            
املهاجرون غري القانونيني من   أما.املمارسات الدولية يف إدارة قضايا الالجئني

وبالتايل، ينبغي أن تكون    . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فليسوا الجئني     
وتلتزم احلكومة الصينية بالقانون الدويل . معاملتهم خمتلفة عن معاملة الالجئني

والقانون احمللي والروح اإلنسانية يف التعامل بشكل الئق مع املهاجرين غـري          
 .ني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةالقانوني
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 قُبلت وُنفّذت بالفعل ٢٤٢-١٨٦

ينص دستور الصني على جواز منح اللجوء لألجانب الذين يطلبونه ألسباب           
وينص قانون إدارة اخلروج والدخول الصيين، الذي دخل        . سياسية يف الصني  

الذين يتقّدمون  ، على أنه جيوز لألجانب      ٢٠١٣يوليه  / متوز ١حيز النفاذ يف    
بطلب للحصول على صفة الجئ البقاء يف الصني مبوجب بطاقـات هويـة    
مؤقتة صادرة عن أجهزة األمن العام، وذلك خالل عملية الفـرز؛ وميكـن             

اإلقامـة يف الـصني مبوجـب      أولألجانب الذين ُيعترف هبم الجئني البقاء    
الصني أمهية على وتعلّق . بطاقات هوية الجئني صادرة عن أجهزة األمن العام

التشريعات املتعلقة بالالجئني، وتعزز بصورة فاعلة التشريعات ذات الصلة،         
 .إىل جانب التقّدم يف حتسني تشريعاهتا احمللية

 مل ُتقبل ٢٤٣-١٨٦

التزمت احلكومة الصينية بثبات مببدأ عدم اإلعادة القسرية وغري ذلك مـن            
وتلتزم الصني مببدأ عدم اإلعادة     . املمارسات الدولية يف إدارة قضايا الالجئني     

يترتب عليه من محاية جلميع ملتمسي اللجوء والالجئني          ما القسرية، وتوفّر 
حاجة   ال وبالتايل،. غريها  أو عابري احلدود، سواء كانوا من بلدان جماورة      

 ".الالجئني من البلدان اجملاورة"لتقدمي طلب خاص بشأن 

 قُبلت ٢٤٤-١٨٦

 قُبلت ٢٤٥-١٨٦

 قُبلت ٢٤٦-١٨٦

 قُبلت ٢٤٧-١٨٦

 قُبلت ٢٤٨-١٨٦

 قُبلت ٢٤٩-١٨٦

 قُبلت ٢٥٠-١٨٦

 قُبلت ٢٥١-١٨٦

  قُبلت  ٢٥٢-١٨٦

        

  


