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مووو و ورتوواع املعلوموواع الووواردة مو ا وواع صوواح ة املحوول ة بشو ن
الحني*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري الشااامضم ويتتاامن التقرياار مااو زاً لورقااام مالومااام مقدما ماان  127ها
من اجلهام صاحب املصلح ( )1إىل االستاراا الدوري الشاامض ،وهام مارو ا ك اوض ماو ز
تقيداً ابحلد األقصى لادو الولمامم

اثنيا -املعلوماع املقدمة م ا اع صاح ة املحل ة
ألف -نطاق االلتواماع الدولية( )2والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -2أوصاان مة م ا التتااامن املساايحم حااوت الاااا الصاال ابلتصاادي علااى الاهااد ال اادو
اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي واتفاقي مةاهت التاذيب وغريه من روب املاامل أو الاقوب
القاسي أو الالإنساني أو املهية واالتفاقي الدولي حلماي مجيع األ خاص مان االتتفااا القساري
ون ام روما األساسم للمحوم اجلةائي الدولي ()4م وحثتها الورق املشرتك  36علاى ددياد مهلا
زمةي مفصل للتصدي على الاهد الدو املذكور حبلاوت عاام )5(2020م وأوصاتها مة ما البقااا
الثقاك ( )Cultural Survivalابلتصدي على اتفاقي مة م الامض الدولي رقم )6(169م
__________

*

درر هذه الوثيق قبض إرساهلا إىل ووائر الرتمج التحريري ابألمم املتحد م
َّ
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 -3ووع اان الرابطا ا الص اايةي للتف اااهم ال اادو (
 )Understandingاحلووم إىل التحاور والتااون بشوض بةّاا ك جماات حقاوق اإلنساان ،وتازياز احلوكما
الااملي ملسأل حقوق اإلنسان ،وتيسري تقدم قتي حقوق اإلنسان الدولي بشوض وائم وفاات()7م

Chinese Association for International

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()8

 -4أكاادم مة م ا الافااو الدولي ا أن الصاال داارز أي تقاادم ك جمااات إنشاااا مسسس ا و ةي ا
حلقوق اإلنسانم وأعربان أيتااً عان قلقهاا إزاا هيوليا ااألمان القاومما القانونيا الات تشامض قاانون
موافح ا التسسااس وقااانون األماان القااومم وقااانون موافح ا اإلرهاااب وقااانون إوار املة مااام غااري
احلوومي ا األ ةبيا ا وق ااانون األم اان الس اايرباين وق ااانون املخ ااابرام الو ةيا ا واللا اوائ املتالقا ا ابلش ااسون
الديةيا م وتسااتخدم هااذه القاوانل واللاوائ مفاااهيم اابابي وواسااا لليايا عاان األماان القااومم ،و ااة
الساالطام فالي ااً صااالحيام غااري داادوو  ،وال تشااتمض علااى أي اامالم للحماي ا ماان االعتقااات
التاساافم وانتهاك اام احل ا ك اخلصوصااي وحري ا التابااري ،و واان أيت ااً أن تس اتيلها الساالطام لوا ّام
أفواه املاار وممارس الرقاب على املالومام ومتايق املدافال عن حقوق اإلنسان ومقا اهتم()9م
 -5ووفقاً لا  ،Xiaowavesيرمم ن ام الرصيد اال تماعم ،الذي أُعلن عةا ك عاام ،2014
إىل تص ااةي ك ااض ما اوا ن وتقييما ا بدر ا ا م ودا ادَّو الدر ا ا وفقا ااً ملا ااايري املش ااارك ك ا وائا ا ا،
والاة املةز  ،وعدم إعال األسر  ،ورفاع عارائ  ،وامتاايق ا اهليئاام احلووميا  ،والتشاهري عارب
اإلنرتنن ،وانتهاك سياس الطفض الواحدم ويااقب الةاس بدون إتطارهم وبدون اتباع اإل رااام
القانوني الوا ب وبدون توفري آليام لالستئةاف()10م

يم -تنفي و االلتواموواع الدوليووة املتعلقووة إلقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعاع

املساوا وعدم التمييز

()11

 -6أعرب اان الورق ا املش اارتك  17ع اان القل ا إزاا ع اادم و ااوو ق ااانون د اادو ك الص اال ي ااة
صراح علاى ح ار التميياز واملااملا غاري املتسااوي اد املثلياام واملثليال ومزوو ام املياض اجلةسام
وميايري اهلوي اجلةسااني  ،وأ اارم إىل عادم و اوو قاانون اد التميياز و/أو قاانون تااص الاسالا
األ خاص ةع التمييز دهم ك الامض()12م
 -7وأعلةاان مة م ا هيااومن رايااتس ووتاال أن الصاال مااا زالاان مااوي ا لةشااا اجلماعااام
املدافاا ا ا ع ا اان حق ا ااوق الةس ا اااا واملثلي ا ااام واملثلي ا اال ومزوو ا اام املي ا ااض اجلةس ا اام ومي ا ااايري اهلوي ا ا ا
اجلةسااني ()13م وأعلةان أيتااً مة ما  Rainbow Project Chinaأن احلووما تساسض أي تقادم
ذي ااأن س اوااً قانوني ااً أو عملي ااً لتاامان تااع كااض امل اوا ةل الصاايةيل حبقااوق متساااوي بصاارف
الة ار عان ميااوهلم اجلةساي أو هاويتهم اجلةساااني م وأ اارم كاذلا إىل اوعااااام تفياد تتاااعهم
للاالج قسراً بيي تييري هذه امليوت وتشارك في با املستشفيام الت تديرها احلووم ()14م
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 -8وذكرم الورق املشرتك  31أن ن ام اتساسيض أفاراو األسار املايشاي ا ) (hukouخيصا
اخل اادمام اال تماعي ا وحلايا ا احلق ااوق االقتص اااوي واال تماعيا ا للمقيم اال املس ااسلل ك أم اااكن
ددو وون غريهم ،و يز د فئام ا تماعي مايّة ()15م

التةمي والبيئ واألعمات التساري وحقوق اإلنسان

()16

حسةن اإل رااام املالي احملادو
 -9ذكرم مة م  Protect Women’s Rightsأن احلووم ّ
األهااداف عاارب اسااتحداج ب اراما إلعاااو اإلق اراا ااة الفق اراا قرو ااً مبااادالم فائااد أقااض ماان
مادالم الفائد املمةوح ك إ ار براما إعاو اإلقراا الزراعم()17م
 -10وأ ااارم الورق ا املشاارتك  29إىل و ااوو تفاااوم اقتصاااوي هائااض باال ا موعااام اإلثةي ا
()18
م وأ ارم مة ما SURES Estudios y
وكذلا األمر بل املةا الداتلي واملةا الساحلي
 Defensa en Derechos Humanosأيتااً إىل أن أو ا عادم املسااوا احلااو ماا برحان تو اد بال
سااوان الريا وسااوان احلتاار ،حيااو يسااسض احلصااوت علااى اخلاادمام الاام ا والتمتااع ابحلقااوق
اال تماعي أبرز الفروق الت جيب القتاا عليها()19م
 -11وأ ا ااار االدا اااو البيئا اام لاما ااوم الصا اال إىل أن املة ما ااام غا ااري احلوومي ا ا البيئي ا ا توا ا ا
مصاعب تتمثض ك التمويض غري الثابن وعدم اماتالك املالوماام املتخصصا الوافيا عان القاوانل
البيئي  ،وما برح عدو كبري من املة مام غري احلوومي البيئيا الشاابي يفتقار إىل القادر علاى فات
ابب التحاور والتااون على الصايد الدو ()20م
 -12و اادوم الورقا ا املش اارتك  26عل ااى أن مش اااريع الص اال الواس ااا الةط اااق ك جم ااا البا ا
التحتي واالستثمارام ك التيبن ،مثض السدوو املائيا التاخم املخصصا لتولياد الطاقا الوهرابئيا ،
الرحض التيبتيل ،كثارياً ماا تساببن ابنتهااك حقاوق التيبتيال
أو مواقع املةا م ،أو براما تو ل الرعا و ّ
()21
االقتصاوي واال تماعي  ،مةها على سبيض املثات احل ك سبض الايل والسون الالئ م
 -13وذكرم الورق املشرتك  41أن الصل ت ِ ابلتزامها احرتام احلقوق ك مستوى كاف من
اليذاا والتيذي وك بيئ صحي إذ إهنا تةع عن اعتماو التدابري الت ختل أ راراً على البيئ ()22م
 -14وأعرباان مة ما الافااو الدوليا عاان قلقهااا إزاا عاادم إ ااار القاوانل واللاوائ الصاايةي إىل
مباااوا األماام املتحااد التو يهيا بشااأن األعمااات التساريا وحقااوق اإلنسااان وعاادم ا ارتا ها علااى
الش ااركام الص اايةي الااملا ا وات ااض البل ااد أو تار ا ا إي ااالا الاةايا ا الوا با ا حلق ااوق اإلنس ااان()23م
وأ ااارم الورق ا املشاارتك  28إىل أن نطاااق القااانون الصااير يقتصاار علااى الوالي ا القتااائي احمللي ا
وال واان اسااتخدام لتة اايم عمليااام الشااركام الصاايةي الاامل ا تااارج حاادوو الصاالم وحثاان
الص ا اال علا ا ااى إوراج صا ا ااون املاا ا ااايري الدولي ا ا ا حلقا ا ااوق اإلنسا ا ااان ك تش ا ا ارياام ديا ا ااد تتةا ا اااوت
االستثمارام اخلار ي واملساعد اإلمنائي اخلار ي  ،وعةاد احلا ا  ،علاى تااديض اللاوائ التوميليا
الت تتةاوت امللوي أو حوكما الشاركام أو سالوك الشاركام التساريا املساسوتم وابلةساب ألعماات
الشركام الصيةي ك ميامنار ،حو دال ميامنار من أ ض الشفافي واملساال الصل على احرتام
حقااوق اإلنسااان ك البلاادان الاات تةفااذ فيهااا أنشااط ةاريا  ،مثااض إيااالا الاةايا الوا با الاات تشاامض
تقييماً ألثر هذه األنشط على حقوق اإلنسان ،وعلاى ماة األ اخاص الاذين يتتاررون أبنشاط
ركاهتا التساري إمواني اللسوا إىل سبض انتصاف فاال ()24م
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 -15و دوم الورق املشرتك  3أيتااً علاى أن اركام التاادين الصايةي  ،ال سايما تلاا الات
تشااارك ك مشااروعم م ارياوور وسااان كااارلوس ابنةت ازا ك إك اواوور ،اسااتحوذم علااى أراا بطريق ا
خمالف ا للصااوت ،مثااض ارائها بش ااوض غااري قااانوين ب ادون تش اااور ،وابالوعاااا علااى ااو تاس اافم
ابمااتالك حقااوق التااادين ،ورفااع وعاااوى مدنيا ااد األساار الاات ال تلااا سااةدام ملويا م وهااذه
املمارسام الات د اى بادعم قاوام األمان أاتحان هلاذه الشاركام اإل االا القساري ملاا قادره 42
أسر من السوان األصليل من مو ةها وهتسريها()25م
 -16وأ اارم الورقا املشارتك  14إىل االنتهاكااام الات ترتوبهاا اارك الاةفي الو ةيا الصاايةي
اململوكا ا للدولا ا م اان ت ااالت ا اريوتها  ،BGP Boliviaوتب ا ّال أهنم ااا ال تتقي اادان ابملا ااايري الدوليا ا
حلقوق اإلنسان من أ ض حلاي حقوق اإلنسان للشاوب األصلي وابالتفاقام املةبثق من عمليا
التشاااور واملوافق ا احلاار املساابق املسااتةري  ،ومشلاان هااذه االنتهاكااام متااايق وةاار املشاااركل ك
برلما السوان األصليل للمراقب اال تماعي والبيئي ()26م

حقوق اإلنسان وموافح اإلرهاب

()27

 -17أعربان مة ما الافااو الدوليا عاان قلقهاا إزاا مواصاال تو يا هتما االرغبا ك االنفصاااتا
إىل األوييور والتيبتيل ملمارستهم سلمياً حقهم ك حري التابري وصون هويتهم الثقافي ()28م
 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح الفرو ك احليا واحلري واألمان على خص

()29

 -18ذكرم الورق ﺍملشرتك  25أن الصل ك عداو البلدان الا  33الت ماا زالان هام وحادها
دتفظ ك قانوهنا احمللم باقوب ﺍإلعدﺍﻡ الرتواب رﺍئم متصل ابملخدرامم غري أن اإلحصاااام
املتالق ا أبحوااام اإلعاادام وعمليااام اإلعاادام تُاتاارب حساس ا للياي ا حبيااو ت ااض س اراً ماان أس ارار
الدول ا  ،فيسااتحيض مارف ا الا اادو احلقيقاام ألحوااام اإلعاادام وعملي ااام اإلعاادام الاات داادج ك ااض
عام()30م
 -19ووان اان احلملا ا الدوليا ا للقت اااا عل ااى األس االح الةوويا ا الص اال الس ااتمرارها ك ام ااتالك
أساالح نووي ا وحث ان احلووم ا علااى اختاااذ تاادابري فوري ا لوق ا كااض داااوالم تطويرهااام وذكاارم
احلمل أن أهم احلقوق الت تتأثر الساوم ابألسالح الةوويا هاو احلا ك احلياا  ،و ادوم علاى أن
عاادم نشاار مالومااام عاان ةااارب األساالح الةووي ا  ،وتاص ا ك املةااا امللوث ا  ،خيل ا عواقااب
وتيم على مستوايم املايش وحلاي الةاس()31م
 -20وذك اارم مة م  Safeguard Defendersﺃﻥ ﺍللس ااوا إىل اإلتف اااا ﺍلقسرﻱ زاو زايو غ ااري
قليل مةذ ولا ﺍالستارﺍﺽ الادوري الشاامض ﺍلسابق م وذكارم أيتااً أن مثا إ ااراً تة يميااً للقياام
عم اداً لي اااا احلا ا إىل تق ااد مالوم ااام عام ا بش ااأن اإل ارااام القت ااائي املتالق ا ابحتس اااز
أ خاص ك موان ددو وو اهم دن املراقب ()32م
 -21وأعربن مة م  The Rights Practiceعن قلقها ﺇﺯﺍﺀ ﺍستخدﺍﻡ ﺃماكن ﺍحتساﺯ غري رمسي ،
ﻭﺍالحتساﺯ ﺍلتاسفم ،ﻭﺍلقيوﺩ ﺍملفرﻭ على االس ا ا ااتاان مبح ا ا ااامل ،ﻭتطر التا ا ا اارا للتا ا ا ااذيب،
()33
ﻭﺍالعترﺍفاﺕ الت تُبو على ا ام التلفزيون م وذكارم مجايا The Law Society of England
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 and Walesأن احملامل يقاون مةاذ عاام  2013احااي لالعتقاات واالحتسااز ،وارتفاع مةذئاذ عادو
املاتقلاال واحملتسازين مااةهم علااى ااو مااا ُسااسض أثةاااا احللا  709القمايا ا ،ومثا قاساام مشاارتك باال
ما م هسالا احملامل أال وهو ثيلهم ألفراو ك قتااي متالق ابنتهاكام حقوق اإلنسان()34م
 -22ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  2ﺃن الساالطام الصاايةي عماادم ،مةذ ﺍالستارﺍﺽ ﺍلدﻭﺭﻱ
ﺍلشامض ﺍلثاين ،إىل تش ا ا ا ااديد قماه ا ا ا ااا للةا ا ا ا ااطل ﻭﺍملدﺍفال عن حقوﻕ ﺍإلنساﻥ ﺍحملليل ﻭﺍأل انب،
وذل ا ااا من تالﻝ ﺍالعتقاالﺕ ﺍلتاسفي ﻭﺍملالحقاﺕ القت ا ااائي ﻭﺍحلبس مبو ب ﺃحواﻡ ا اابابي
الصا اايي بشا ااأن ﺍألمن ﺍلقومم تسا ااري علا ااى ﺍألﺭﺍ م ﺍلصيةي ﻭك ﺍخلاﺭﺝ()35م وأعربا اان مة م ا ا
الافو الدولي عن قلقها الشديد إزاا قيام السلطام على و مةهسم مبراقب املدافال عن حقوق
اإلنسااان ومبتااايقتهم وتاارهيبهم واعتقاااهلم وسااسةهم()36م وأ ااارم مة م ا هيااومن رايااتس ووتاال
أيت ااً إىل حاااالم عديااد ت هاار مةااع اسااتاانتهم مبحااامل ماان اتتيااارهم واحتساااز التااحااي مااع
ع ازهلم ع اان الا ااا اخل ااار مم وذك اارم أن ع اادواً م اان امل اادافال ع اان حق ااوق اإلنس ااان قتا اوا أثة اااا
االحتساز أو باد إ الق سراحهم بوقن قصري()37م
 -23ووفقاً ملة م  ،Social-Economic Rights Watchتتع احلووم حداً ل اهر اخلتاوع
القسااري للاااالج الةفساام الاات تُسااتخدم كأحااد أ ااوات اال ااطهاو السياساامم فمتااى املسااسولون
احلووميون أو الشر ك إرسات مقدمم الاارائ والةا اطل ك جماات حقاوق اإلنساان ومةتقادي
احلووم إىل مستشفيام األمراا الةفسي رغماً عةهم()38م
 -24وأ ااارم الورقا املشاارتك  22إىل أن اإل ااار القااانوين ك الصاال وتااوي علااى الاديااد ماان
الثيرام الت تسم ابنتزاع أعتاا من اجلسد ،مبا فيها أعتاا من أ ساو السسةاا ،األمر الاذي
يتةاا ماع املبااوا األتالقيا م وتبقاى اهليئاام املساسول عان اإل اراف علاى القاوانل املتالقا بة ااام
التربع ابألعتاا عد الفاالي ()39م

إقام الادت ،مبا ك ذلا مسأل اإلفالم من الاقاب ،وسياو القانون

()40

 -25ﺫكر ﺍالداﺩ الااو ر للحقوقيل ك كوبا ﺃﻥ ﺍلصل ااسان علااى إصالﺡ ﺍلقتاا ،ممااا
ﺃتاﺡ إحا اراز تق اادم ك جم ااات دسل ﺍﻵلياﺕ ﻭﺍإل رﺍﺀﺍﺕ ﺍلقانوني  ،ﻭمراقبا ا املسسس ااام ،ﻭتة يم
ﺍألعماﻝ ﺍلقتائي قانونيااً مبزيااد ماان الفاالي ا  ،ﻭمواصاال دساال ن اﻡ ﺍلتماناﺕ ﺍلقتائي ()41م ك
املقابااض ،أعرب ان مة م ا حقااوق اإلنسااان بااال حاادوو عاان قلقهااا إزاا عدال ا احملاكمااام ،فأوصاان
صااالح ريقا اإل اراف القتااائم علااى قاوام األماان الصاايةي ومةااع تاادتض املسااسولل ك احلاازب
الشيوعم الصير ك القتاا ابعتبار ذلا زااً من الشرو التروري للمحاكمام الااول ()42م
 -26وذكار ( China Human Rights Lawyers Concern Groupفريا الصاال املااار بو ااع
احملامل املدافال عن حقوق اإلنسان) أن فرت االحتساز السابق للمحاكم ون زايوهتاا إىل 7
أ ااهر و 7أايم ،مث  6أ ااهر إ ااافي  ،إذا كااان املشااتب فيا قااد أرسااض لالحتساااز ك اموااان داادو
دن املراقبا ام واملشاتب فيا جمارب علاى البقااا يلا هاذه الفارت دان سالط الشار املبا ار بادون
أي رقاب قتائي فالي ()43م وأُعرب ك الورق املشرتك  35عن واغض مماثل ()44م
 -27وأ اارم مجايا  China Law Societyإىل أن باا احلووماام احملليا تساتوعب امااً
ماادى أمهي ا و اارور بةاااا مجايااام قانوني ا  ،وأن تفاااوم قاادرام اجلماي اام القانوني ا باال مةطق ا
وأترى ال يزات مو وواً()45م ووفقاً للورقا املشارتك  ،30ال تقادم الصال وومااً التامالم الالزما
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ألواا املهة القانوني على الو الصحي كماا تاة عليا مبااوا األمام املتحاد األساساي بشاأن
وور احملاااملم ونتيس ا لااذلا ،يوا ا احملااامون صاااوابم ك تةفيااذ مه اامهم بشااوض مسااتقض ويااتم
االنتقام مةهم ومالحقتهم قتائياً وماااقبتهمم واحملاامون ك الصال الاذين ياااجلون قتاااي حساسا
يتار ون للمتايقام ،وجيري التدتض ك أعماهلم بطريقا غاري مالئما  ،ووااكمون علاى او غاري
قا ا ااانوين ،ودا ا اااكمتهم غا ا ااري عاول ا ا ا  ،وُورما ا ااون ما ا اان االسا ا ااتاان مبحا ا ااامل لتمثا ا اايلهم ،ويتار ا ا ااون
للتاذيب()46م
 -28ووفقا ااً للرابط ا ا املس ااتقل حمل ااامم حق ااوق اإلنس ااان ك الصا ال ،يتت اامن الق ااانون املتال ا ا
ابحمل ااامل أحوام ااً عدي ااد تةط ااوي عل ااى قي ااوو واس ااا الةط اااق وغامت ا م و و اان دمي اض احمل ااامل
املسااسولي القانوني ا عاان الوااالم الااذي يقولون ا ك احملوم ا إذا اعتُ ارب أن ا ا اس األماان القااومما؛
وُ ةاون من ادري ا اﻵترين على تسوي املشاكض عن ريا اتاطياض الة اام الاااما أو اتااري
األماان الاااام للخطاارا؛ و واان أن تالَّ ا ت اراتي عملهاام أو يُفصاالون ماان نقاب ا احملااامل؛ وجيااوز
فاارا غرامااام علاايهم أو مقا اااهتم ةائي ااً للفاااات املااذكور أعاااله ابإل اااف إىل هتم ا اتس اريب
أس ارار الدول ا ا()47م وأعرباان جلة ا حقااوق اإلنسااان ك إنول ارتا وويلااز التابا ا لةقاب ا احملااامل عاان
مشاعر قل مماثل ()48م
 -29وذكار اداااو ااباب عمااوم الصاال أن الصاال اساتحدثن هااذا الة ااام القااانوين ملةااع ارائم
األحداج واحلمايا القتاائي  ،الاذي يشامض قاانون حلايا األحاداج وقاانون مةاع ةاوح األحاداج
والفصض املةق املاةون ااإل رااام اجلةائي للحداجا ك قانون اإل رااام اجلةائي ()49م
 -30وأعربا اان الورق ا ا املشا اارتك  9عا اان القل ا ا ألن القيا ااوو التش ا ارياي واإلواري ا ا الا اان ما اان
املستحيض تة يم الةقاابم الامالي بشوض مستقضم وما بارح الةشاطاا ك جماات الادفاع عان حقاوق
الاما ااات واملة ما ااام غا ااري احلوومي ا ا املاةي ا ا ابلاما ااض عر ا ا للتاا ااذيب واملاامل ا ا القاسا ااي اللا ااذين
يتسسدان ك أ وات من التهديدام اجلسدي واالعتداا على املوظفل واملتطاوعلم وبادأم هاذه
القيوو تسري أيتاً على الصحافيل الذين يُاتقلون لةشر أتبار عن دركام عمالي مجاعي ()50م

احلرايم األساسي واحل ك املشارك ك احليا الاام واحليا السياسي

()51

 -31ذكرم مة م حقوق اإلنسان ك الصل أن املستسدام القانوني والسياسي البارز الت
ااهدهتا الصاال ك السااةوام األتااري زاوم ماان سااوا البيئا السياسااي الاات هاام ك األصااض عدائيا
وتقييدي ا إذ إهنااا دااد بشااد ماان ممارس ا احلقااوق ساالمياً ،والوصااوت إىل املالومااام ،واملشااارك ك
احليا السياسي والاام  ،واحلصوت على الدعم واملوارو على املدى الطويض()52م
 -32وأعربان مة ما  ADF Internationalعان قلقهاا إزاا اعتازام الصال احلاد مان املمارساام
الاات يتباهااا مجيااع املتااديةل ،وعاادم السااماح للمة مااام غااري احلوومي ا األ ةبي ا ابلقيااام أبنشااط
ويةيا ك الصال()53م وذكار املركاز األورول للقاانون والادالا أيتااً أن القاانون الصاير يواب حريا
الاادين ماان تااالت قااانونل ( )1اللاوائ املتالقا ابلشااسون الديةيا و( )2املاااو  300ماان القااانون
اجلةائم ،اللذين جييزان للمة ماام الديةيا املساسل ك الدولا وون ساواها ابلتسماعم وأ اار املركاز
أيت ااً إىل أن الدول ا ال تا اارتف إال مس ا أواين()54م ووفق ااً للورق ا املش اارتك  ،18ة ااع الق ااانون
الصير حري الدين واملاتقد ،إذ إن املاو  300من القانون اجلةائم الصاير تاة علاى أن الاماض
من جمموعاام مدر ا علاى أهناا اxie jiaoا ر ا يااقاب عليهاا ابلساسن مان ثاالج إىل سابع
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س ااةوام أو أكث اار()55م وأ ااارم مة م ا ا التت ااامن املس اايحم ح ااوت الا ااا إىل أن اإل ااارام إىل
االتساالض األ ةاا"ا وااألماان القااومما ك اللاوائ املتالق ا ابألواين اابابي وك الوسااع اسااتخدامها
لفاارا قيااوو غااري مقبول ا علااى اجلماعااام الديةي ا م واسااتةدم جمموع ا واسااا ماان السياسااام إىل
ااألمن القومما كمربر للقمع()56م
ﻭﻭفقا للوﺭق ﺍملشترك  ،33تسببن عمليام املراقب واالعتقات واال طهاو الت قام الا
ً
-33
احلاازب الشاايوعم تالﻝ ﺍلفترﺓ  2018-2014بف ارار مااا ال يقض عن  500 000ااخ ماان
املسيحيل التابال لوةيس  Almighty Godمن مةازهلم وتشتن مئام آالف الاائالم()57م
 -34وأعربن الورق املشرتك  34عن القلا إزاا توثيا احلووما مةاذ عاام  2013عملياام
ﺍلقمع املةهس ا اام حلريا ا ا التاب ا ااري والتسم ا ااع ﺍلسلمم وتو ا ااوين اجلماي ا ااام ،ﻭاالس ا ااتةاو إىل ﺍلقوﺍنل
ﻭﺍللوﺍئ للحد من هذه ﺍحلقوﻕ ﻭتوثي ا ا ا املالحقا ا ااام ﺍجلةائي ا ا ااد ما ا اان اﺭسا ا ااوهنام و تا ا اام
احلووم ا ك س ااسن الوتّ ااب والص ااحافيل وامل اادونل ،و ُحول اان سياس ااام ص ااارم بش ااأن الفت اااا
السيرباين إىل قانون()58م
 -35وﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  2ﺃﻥ حري ﺍإلنترنن ما فتئن تتقل مةاذ عاام  ،2013مبا
يش ا اامض تش ا ااديد ﺍلرقاب على تطبيق ا ااام الرتاس ا ااض عرب ﺍإلنترنن مثض اWeChatام واعتُق ا ااض ع ا ااد
أ خاص بسبب الرسائض الت أرسلوها عرب تطبيقام وسائض التواصض اال تماعمم وأ ارم أيتااً
إىل أن الصل أقرم ك تشارين الثااين/نوفمرب  2016اقاانون األمان السايرباينا ،الاذي يُساتةد إليا
مة ااذ وتولا ا حي ااز الةف اااذ ك حزيران/يونيا ا  2017لتقيي ااد احلا ا ك حريا ا التاب ااري عل ااى اإلنرتن اان
وتوسيع نطاق الرقاب على اإلنرتنن()59م

 -36وذكاارم الورقا املشاارتك  27أن ااإل اااار بتة يا ماااايري الوصااوت إىل اابو اإلنرتناان
وسااوق اخلاادماما مةااع ماازووي تاادمام اإلنرتناان والشااركام واألف اراو ماان اسااتخدام الش ابوام

اخلاصا االفرتا اي ( )VPNsتاارج نطااق ظاروف داادوو  ،وح ار األنشاط التساريا عارب احلاادوو
بادون احلصاوت علااى موافقا مساابق ()60م وابملثاض ،أوصاان مة ما  Access Nowالصال بتحساال
حري التابري على اإلنرتنن ،ومةاع االنتهاكاام مان قباض اجلهاام احلووميا وغاري احلووميا  ،وسان
قوانل ولوائ بشأن االتصاالم دمم الوصوت إىل املالومام وحقوق اإلنسان()61م
 -37وذكرم مة م  Front Line Defendersأن حري التابري ك أوسا املدافال عن حقاوق
اإلنساان مقيّاد أكثاار بفااض فاارا رقابا علاى اإلنرتناان والرقابا احملادو األهااداف علااى اتصاااالهتم
اإللورتوني ا م وح اارم الس االطام الوص ااوت إىل مواق ااع املة م ااام احمللي ا املاةي ا حبق ااوق اإلنس ااان،
وتواصض تل وتوسايع نطااق الرقابا عارب ااجلادار الةااري الا ايما ،ومةاع أي مادافال عان حقاوق
()62
اإلنسان من أعماات الادعو حلمايتهاا ماع ابوام تاارج الصال م وأعارب ماهاد Happiness
 Realization Research Instituteومة م مراسلون بال حدوو عن واغض مماثل ()63م
 -38وذكاارم الورق ا املشاارتك  5أن احلووم ا اسااتمرم ك اسااتخدام ارائم االتح اري علااى
ختريب سلط الدولا وإاثر الشاسار وتلا املتاعابا كحسا الحتسااز وحابس األفاراو ملمارساتهم
حقااوقهم ك حري ا التابااريم و ر ا امجااع احلش اوو لزعزع ا الة ااام الااااما تُسااتخدم بشااوض روتياار
العتقات ممثلم الامات ك حاالم التحركام الامالي اجلماعي  ،وهذا أمار يةتهاا حا الاماات ك
حري التسمع واإل راب()64م
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 -39وأعرب اان الورقا ا املش اارتك  9ع اان القلا ا إزاا القي ااوو التشا ارياي واإلواريا ا املفرو ا ا عل ااى
الةقاابم الامالي م وما زات الةشطاا املدافاون عن حقوق الامات واملة مام غري احلوومي املاةيا
بشا ااسون الاما ااض يتار ا ااون للتاا ااذيب واملاامل ا ا القاسا ااي اللا ااذين يتما ااثالن ك هتديا اادام سا اادي
واالعتداا على املوظفل واملتطوعل()65م
تةفذ مةذ ﺍالستارﺍﺽ ﺍلدﻭﺭﻱ
 -40ﻭ دﺩﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  40على ﺃﻥ ﺍلصل
ﺍلشامض لاا ا ا ا ا ااﻡ  2013أايً من ﺍلتوصياﺕ ﺍلسن الا ا ا ا اات قبلتها ا ا ا ااا بشا ا ا ا ااأن االنتخاباﺕ ﻭﺍملشاﺭك
ﺍلسياسي ()66م

ح ر مجيع أ وات الرق

()67

 -41اادوم الورق ا املش اارتك  32علااى أن عم ااض األ ف ااات واالةااار ال ام واالعت ااداا اجلةس اام
علايهم ال تازات ثااض مشااكض تطااري ك الصاال ،فأوصان احلووما ابختاااذ تادابري فاالا  ،ماان بيةهااا
إنشااا نُ اام علااى الصااايدين الاو ر واحمللام حلمايا األ فااات ماان الامااض ك عماارهم هااذا ،واالةااار
الام ،واالعتااداا اجلةساام علاايهم()68م وأوصاان الورقا املشاارتك  39الصاال ابختاااذ إ ارااام فاالا ،
من بيةها إنشاا نُ م علاى الصاايدين الاو ر واحمللام حلمايا األ فاات مان الاماض ك عمارهم هاذا،
واالةار الم ،واالعتداا اجلةسم عليهم()69م

احل ك اخلصوصي واحليا األسري

()70

 -42أ اارم مة م هيااومن رايااتس ووتال إىل ﺃﻥ ﺍلسلطاﺕ تطلااب مجااع عيةاﺕ ماان ﺍحلم
ﺍلةوﻭﻱ ﻭبصماﺕ ﺍألصابع ﻭص ااور للقزحي ا ا ﻭفئ ااام ﺍلدﻡ جلمي ااع ﺍملقيمل ك مةطق ا ا اايةسيان
ﺃيتا ﺇىل ﺃن
ال ااذين ت ا ارتاوح أعم ااارهم ب اال  12و 65عام ا ااً()71م ﻭﺃ اﺭم مة م ا ا ً Access Now
قانوﻥ األماان الساايرباين ااة الساالطام الصاايةي ساالط األماار غااالق املواقااع اإللورتونيا أو إلياااا
حساااابم التواصااض اال تماااعم ،وأوصاان الصاال مبرا اا التشارياام القائما وتاااديلها ،مبااا فيهااا
قااانون األماان الساايرباين ،مبااا يتما ااى مااع املاااايري الدولي ا حلقااوق اإلنسااان ،وال ساايما عاارب إلياااا
الشرو املتالق بتو ل البيالم واستخدام االسم احلقيقم()72م
 -3احلقوق االتتحادية واال تماعية والثقافية

احل ك الامض وك ظروف عمض عاول ومواتي

()73

 -43حو اداو نقاابم الامات ك عموم الصل احلووم على إ اراا حباوج بشاأن التفااوا
علااى احلااد األو لل ااور ،وتشااديد التحق ا ماان األ ااور الاات تُاادفع للامااات املهااا رين ،وتازيااز
اجلهااوو لتوثي ا التفاااوا اجلم اااعم عل ااى األ ااور حلماي ا حق ااوق الامااات واحلق ااوق االقتص اااوي
للفئام احملروم حلاي أفتض()74م
 -44وذكاار مركااز وراسااام حقااوق اإلنسااان التااابع للكاو ي ا الصاايةي للالااوم اال تماعي ا أن
تفساريام قاوانل الامااض الو ةيا متبايةا  ،ويةبياام لل هااز اإلواريا والقتااائي ك الصاال أن ترسا
توحيد التفسريام القانوني م وجيب توسيع نطاق تيطي التمان اال تماعم()75م
 -45وأ ااارم الورقا ا املش اارتك  5إىل أن الص اال تاه اادم ك اجلولا ا الثانيا ا م اان االس ااتاراا
الاادوري الشااامض بتاامان السااالم أثةاااا الامااض ،لواان ال ت ازات تاارو مالومااام مثااري للقل ا بشااأن
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ساالم الاماات()76م وذكارم مة ما  Labour Action Chinaأن نساب احااي التسامم الويمياائم
املاازمن ك قطاااع صااةاع اإللورتونيااام ك مةطق ا غوانياادون تتساااوز  10ك املائ ا ماان السااوانم
وأكاادم املة م ا أيت ااً أن ا ال يو ااد اامان لرنصاااف اإل رائاام ،ال ساايما عةاادما يقااع ع اابا
اإلثب ااام عل ااى كاه ااض الت ااحااي ب اادالً م اان اجلة ااا  ،وال س اايما ااحااي س اار ان ال اادم ال ااذي يس اابب
الام ااض()77م وأوصا ان الورقا ا املش اارتك  5توثيا ا عملي ااام التفت اايل ك أم اااكن الام ااض املس ااتقض
و نفاذ التشرياام املتالق ابلسالم والصح ك أماكن الامض()78م

احل ك التمان اال تماعم

()79

 -46أعربن الورق املشرتك  16عن قلقها إزاا عدم كفاي املوارو البشري واخلدمام اإلنساني
وحث اان الص اال عل ااى زايو وع اام الام ااض اإلنس اااين ،ودس اال ن ااام الت اامان اال تم اااعم واملاون ا
اال تماعي لتحسل األو اع املايشي ألكثر الةاس هشا ()80م
 -47وحااو اداااو الةقاااابم الاماليا الصااير الصاال علااى إيااالا اهتمااام عاان كثااب للمشاااكض
املتزايااد املتصاال حب ا الامااات ك التاامان اال تماااعم؛ وكفال ا إنفاااذ الق اوانل والل اوائ الاات تااة م
التامان اال تماااعم؛ ودسال ن ااام التامان اال تماااعم مان تااالت توسايع نطاااق تيطيتا لتلبيا
احتيا ام الامات()81م وذكرم الورق املشارتك  31أن أرابب الاماض الصايةيل يلتزماوا إىل حاد
بايااد بقااانون عقااوو الامااض وقااانون التاامان اال تماااعم ،فلاام يااوفروا أي أتماال للامااات املهااا رين
الريفيل الذين ال يستطياون االنتمام إىل براما التأمل األساسي ()82م

احل ك مستوى مايشم الئ

()83

 -48حث اان مة ما ا  Fundaviviendaالص اال عل ااى املت اام ك و ااع السياس ااام ال اات دس اان
أو اع الامات الريفيل وأسرهم ،الذين ال يتمتاون مبا يتمتع ب سوان احلتر من تادمام عاما
وحلاي ومستحقام وفرص عمض()84م

احل ك الصح

()85

 -49سان مة م  Save Environment Save Humansاحلووم على مواصال الرتكياز علاى
دسل اﻵليام املتالق ابلصح وتازيز القدر ك جمات الصح ()86م
 -50وأعرب  Treatment Action Groupعن قلق إزاا عدم اكتمات السياسام الت دادو كيفيا
موا ه ا الصاال لااداا السااض والق اوان ِ
ل الاات دماام حقااوق الةاااس املصااابل ب ا  ،وإزاا عاادم مواكبتهااا
للتطورام الت تشهدها القوانل والسياسام املتالق مبوافح فريوس نق املةاع البشري ()87م
 -51ﻭﺫكر  Leitner Center for International Law and Justiceﺃن الوصام والتميياز ماا برحاا
ووالن وون إعمات حقوق اإلنسان األساسي للااملل ك الدعار ﻭﺍأل خاﺹ ﺍملصابل بفريﻭﺱ
نق ﺍملةاع ﺍلبشري ﻭﺍأل خاﺹ ﺍلذين يتا ا ااا ون املخ ا اادرام ك ﺍلصل()88م وحث ا اان املسسس ا ا ا
الص اايةي للتخفي ا م اان ح ااد الفق اار احلووم ا عل ااى إوراج الص ااح اجلةس ااي واإل ابي ا ك ص االب
االس ارتاتيسيام وال ارباما الو ةي ا  ،وتازي ااز ت اادمام تة اايم األس اار والص ااح اإل ابي ا ك املة ااا
األقض مناواً ،واالهتماام ابلصاح واحلقاوق اجلةساي واإل ابيا وملاا لادى جمموعاام فرعيا دادو مان
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احتيا ااام()89م وأعرباان مة م ا البقاااا الثقاااك عاان قلقهااا إزاا مااادت اإلصاااابم بفااريوس نق ا
املةاع البشري ك مةا األقليام اإلثةي  ،فهو األعلى مقارن مبادهلا الاام ك الصل()90م
 -52ﻭﺃعربن مة ما  Health in Actionعن قلقها ﺇﺯﺍﺀ و اع الاماات الصاحم ك ﺍلصل إذ
إﻥ ما م ﺍلاماﻝ املةتمل إىل أوسا فقري ون أن ياملوا لساعاﺕ ويلا ﻭهام عر ا لرصااب
ابألمراا ك موان الامض()91م

احل ك التاليم

()92

 -53أعربان مبااور  Initiative to Advance Human Rights Educationعان قلقهاا إزاا ةار
الساالطام مااا تقااوم ب ا املة مااام غااري احلوومي ا ماان أنشااط للتوعي ا ك جمااات حقااوق اإلنسااان
تتمن املةااها الدراساي مالوماام عان املبااوا الاامليا حلقاوق اإلنساان()93م
وللتوثي  ،وإزاا عدم ّ
وأعربان ( China Society for Human Rights Studiesمجايا الصال لدراساام حقاوق اإلنساان)
عن قلقها إزاا نق مستوى املارف حبقوق اإلنسان ،واقرتحن أن تُاتمد ك الشهاو اجلاماي ك
القانون مسأل حقوق اإلنساان كأحاد املقاررام الدراساي املطلوبا  ،ووعان إىل اعتمااو ذلاا علاى
نطاق واسع ك اجلاماام()94م
 -4حقوق أشخاص حمددي أو فئاع حمددة

الةساا

()95

 -54ذكرم مة م إنقاذ الطفض واملرأ أن مثا مة ماام ماةيا ابملارأ ك  31مقا اا ومةطقا
ذاتي احلوم وبلد وتشرف عليها مبا ر احلووم املركزي وتشوض بو متادو األباااو ومةساق
بدق لتحقي املساوا بل اجلةسل وتةمي قدرام املارأ ()96م وأوصان مسسسا تةميا قادرام املارأ
ك الصاال احلووما يااالا املزيااد ماان االهتمااام الحتيا ااام املارأ ك جمااات التةميا وزايو مااا تقاادم
إليها من وعم عام ووعم ما ()97م
 -55وأعربن الورق املشرتك  1عن القل إزاا ا القوانل الصيةي الت تفشض ك موافح
التمييااز باال اجلةساال ك فاارص الامااض ،وإزاا قااانون موافح ا الاة ا املةااز اجلديااد الااذي يااتم
جيرم القانون اجلةائم الصير صراح ً االةار ابأل خاص ألغراا استيالهلم ك الامض
تفايل م وال ّ
ومااض ماان يشاارتي ااحااي
القسااري أو الامااض ابلسااخر مقابااض الاادين أو الابووي ا القس اري  ،وال َّ
االةار الام أي مساسولي م وقاانون اجلماياام اخلرييا وقاانون إوار األنشاط احملليا للمة ماام غاري
احلوومي اخلار ي حداً من أنشط املة مام غري احلوومي الصيةي  ،و تا ّدت السلطام الصايةي
القوانل لتشسيع مشارك الةساا ك اهليئام التشرياي على الصايدين الو ر واحمللم()98م
 -56ﻭﺃ اﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  38ﺇىل ﺍلتمييز د املرأ ك قطاع الامض فاذكرم ﺃﻥ التميياز
ك جم ا ااات الام ا ااض ﻭتف ا اااوم األ ا ااور ب ا اال ﺍجلةسل م ا ااا زاال مو وﺩي ا اانم فالةس ا اااا الا ا ااامالم ك
القطاعااام غااري الرمسي ا يتقا اال أ اراً أقااض و ااماهنن اال تماااعم أو مسااتوىم وتُةتهااا أحيااالً
حقوق ومصاحل املرأ الريفي فيما يتال ابألرا()99م
 -57وذكا اارم الورق ا ا املشا اارتك  40أن الةسا اااا ال ي ا ازلن لقصا ااام التمثيا ااض ك قيا اااو احلا اازب
واحلووم م و دق السلطام اهلدف املتمثض ك مشاارك الةسااا ك اهليئاام احلووميا والسياساي
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مبا نسبت  30ك املائ  ،و تبذت هوواً إ افي لتمان مشاركتهن السياسي املتوافئ مع الر ات
ك اهليئام التشرياي واالستشاري ك الصل على مجيع املستوايم()100م

األ فات

()101

 -58إن الاقوب البدني لل فات ك الصل ،وفقاً للمباور الااملي إلهناا مجيع أ وات الاقوب
البدنيا لل فااات ( )GIEACPCقانونيا ك املةاازت وك مراكااز الرعايا البديلا وباا أماااكن الرعايا
الةهاري  ،ولوةها غري قانوني ك املدارس وك السسون()102م
 -59وأ ااار مرك ااز املس اااعد والبح ااوج القانوني ا لل ف ااات ك بيس اال إىل التح اادايم املتالق ا
حبمايا الطفااض وتشاامض حلايا الشاابوام ،ونقا املهةياال املتخصصاال ،واملة مااام اال تماعي ا ،
وبةاا القدرام()103م كما أ ارم مجاي الشاب الصير للسالم ونزع السالح إىل حاالم تارا
أ فات لسوا املاامل من قبض املدرسل ك مرحل ما قبض املدرس ()104م
 -60وأعرباان ﺍلوﺭق ﺍملشترك  32عن القل ا ألﻥ ﺍأل فاﻝ ﺍملها رين ،ﻭتصوص ااً ﺍلفتياﺕ،
يقاون ﺃكثر من غريهم حااي عمض األ فات بسبب ﺍلفقر ،ﻭﺍلتمييز بل ﺍجلةسل ،ﻭﺍحلرمان مان
ﺍخلدماﺕ ﺍلاام مثا اض ﺍلتالا ايم ﻭﺍإلعاناﺕ الاات تقاادمها ﺍلدﻭل م وبفاااض ن ااام اhukouا التقيياادي،
يوا الاديد من اﻵابا املها رين تياراً صاباً إذ يتطرون إىل ترك أ فاهلم حيو يقيمون فيصب
هسالا األ فات بدون حلاي أبويا تُاذكر وتشاتد لليايا احتمااالم االعتاداا علايهمم وأوم سياسا
دديد الةسض إىل إ هاا األ فات املااقل أو املواليد اإللج أو قتلهم أو التخلم عةهم()105م

األ خاص ذوو اإلعاق

()106

 -61أت ا ااذ اد ا اااو الو الةس ا ااائم علما ا ااً ابخلطا ا ا اخلمس ا ااي للتةميا ا ا االقتص ا اااوي واال تماعيا ا ا
( )2020-2016الت تتتمن إ اراً تاصاً للتمان اال تماعم األساسم ودسال السياساام
لدعم الامض وسري عمض الشركام وتةفيذ مشاريع إعاو التأهيض التروري للماوقل()107م
 -62وأ ار اداو ذوي اإلعاقا ك بيسال إىل أن األ اخاص ذوي اإلعاقا يوا هاون مشااكض
مةهااا مااثالً نق ا عاادو املة مااام املاةي ا بااذوي اإلعاق ا اال تماعي ا  ،واتااتالف اخلاادمام الاات
تقاادمها هااذه املة مااام ،وتفاوهتااا باال املةااا الريفي ا واملةااا احلت اري  ،ونق ا هااذا الةااوع ماان
املة مام ك املةا الريفي واجلبلي  ،وندر خمتل اخلدمام()108م
 -63وأعرب اان املسسسا ا الص اايةي لتةميا ا حق ااوق اإلنس ااان ع اان قلقه ااا إزاا ع اادم ت ااوفري التال اايم
الشااامض لل فااات ذوي اإلعاق ا الااذي ال ياادرك ا تمااع الصااير بيات ا م و ااسان املدرس ال ك
قطاع التاليم الة امم على املشارك ك براما تدريب على تاليم ذوي االحتيا ام اخلاص ()109م

األقليام والسوان األصليون

()110

 -64أ ااارم مجاي ا الشاااوب املهاادو علم ااً إىل مااا يتااارا ل ا سااوان التيباان واألييااور ماان
هتدياادام ماان حيااو الاادين والتالاايم واحلركا والتسمااع وأوصان الصاال ابالعارتاف بثقافا التيبتيال
واملةيوت واألوييور وابحرتام حقوقهم األساسي ()111م
 -65ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  36ﺃﻥ ﺍلصل تواص ااض االعت ااداا عل ااى امل اادافال ع اان حق ااوق
اإلنسااان لشاااب التيباان وإتتاااعهم للتاااذيب ةساايداً حلرمااان التيبتياال ماان حري ا تقرياار املصااريم
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واعتم اادم الص اال سياس ااام وممارس ااام تةته ااا بش ااوض مبا اار احلا ا ك حريا ا ال اادين للب ااوذيل
التيبتياالم وتسااتخدم الساالطام املادارس االصاايةي ا كآليا لياارس التيبتياال ك الثقافا الصاايةي ()112م
وذكاار مركااز التيباان حلقااوق اإلنسااان والد قرا ي ا أن االحتساااز التاساافم والتاااذيب يُسااتخدمان
كاقااوبتل ااائاتل علااى املاار ال السياساايل ومةتقاادي احلووم ا ()113م وأ ااارم جلة ا التيباان
الوةدي إىل مشول الفقر املستمر ك التيبن()114م
 -66وأك اادم رابط ا ا األقلي ااام اإلثةي ا ا الص اايةي للتب اااوت اخل ااار م أن اايةسيان ال تواك ااب
املةا األكثر منواً ك الصل و سان احلووم على زايو وعمها هلا ودقي التةميا االقتصااوي
واال تماعي املستدام والسليم فيها()115م
 -67وأ ااارم مة م ا هيااومن رايااتس ووتاال إىل أن و ااع األقليااام قااد ازواو سااوااً ك با ا
مةا قهااام فمةااذ نيسااان/أبريض  2016تقريبااً ،أُرسااض عشارام اﻵالف ماان األوييااور وأقليااام إثةيا
أترى إىل امراكز توعي سياسي ا غري مشمول ابلقانون وُوتسزون فيها مباازت عان الااا اخلاار م
إىل أ ض غري مسمى بدون هتم أو داكم ()116م وأ ار مشروع األوييور حلقوق اإلنسان إىل أن
االعتق اااالم التاس اافي واالس ااتخدام املوثا ا لوس ااائض املراقبا ا عل ااى األويي ااور يةتهوا اان حق ااوقهم
األساس ااي ()117م وذك اارم مة ما ا البق اااا الثق اااك ه اام أيتا ااً أن امل اادافال ع اان حق ااوق اإلنس ااان
للقليام اإلثةي يُاتقلون وواكمون وتو َّ إليهم التهمم كما أعربن عن قلقها إزاا القيوو املفرو
على حرك األقليام ،الت تستهدف دديداً التيبتيل الذين ُ ةع عليهم السفر إىل اخلارج()118م
 -68وأ ا ااارم الورق ا ا املشا اارتك  4إىل سياس ا ا ااهلسا اار اإليوولو ي ا ا ا وح ا اار رعا اام املا ا ااي
وسياسا التةميا اليربيا ومباااور احازام واحااد ،ريا واحاادا ،الاات هتاادف مجياهااا إىل احلااد لليايا
واتااض حاادوو الصاال ماان احلتااار البدوي ا ال ات تاااوو إىل آالف السااةلم و ةااع هااذه السياسااام
رعاام املا ااي وتاارغم السااوان الب ادو علااى االنتقااات إىل مةااا أكثاار دت اراً وتطااوراً ،األماار الااذي
يلح الترر بسبض رزق األقليام ،مثض املةيوت ،وبتقاليدها وثقافاهتا()119م

املها رون والال ئون وملتمسو اللسوا واملشروون واتلياً

()120

 -69أعلان  Beijing Zhicheng Migrant Workers’ Legal Aid and Researchأن مساتوى
وعا اام ﺍلاماﻝ املها ااا رين وقا اادرهتم علا ااى حلاي ا ا حقا ااوقهم ما ااا زاال ا ااايفل ،وأن املة ما ااام غا ااري
احلووميا الاات تُا ا الاام غااري كافي لتلبي متطلبااام حلاي ا حقااوقهم ،وأنا يلاازم املزيااد ماان احملااامل
لتقد تدمام املساعد القانوني إليهم()121م
 -70ﻭﺃ اﺭﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  5ﺇىل ﺃﻥ ﺍلاماﻝ ﺍملها رين يا ااملوﻥ كماوا ةل من ﺍلدﺭ
ﺍلثاني ﻭيتار وﻥ يومي ا ا ااً أل وات ا ا ا من ﺍالستيالﻝ ﻭﺍلتمييزم وال و ا ا ا للاما ا ااات امله ا ا ااا رين
الااملل ك املةا الريفي احلصوت على مسااكن ا تماعيا أو اق مدعوما م ولاذلا ،يةفا ماا
يربو على نسب  46ك املائ مةهم نسب  15,4ك املائ من وتلهام علاى الساون عةادما ال ياوفر
هلم أرابب الامض مساكن مدعوم ()122م
 -71ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  31ﺃﻥ اإل ا ا ااالا ﺍلقسرﻱ ﺍلوﺍسع ﺍلةطاﻕ للاماﻝ ﺍملها رين
من بيسل ك عاﻡ  2017كشا ظاااهر التمييااز بل املةااا الريفيا واملةااا احلتاري ك ﺍلصل
ﻭﺍلتمييز املوافا عليا ماان الدولا ااد ﺍملها رين ك الريا م و ااةن الساالطام احلووميا حلااالم
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لت اامان االس ااالم ا بيي ا اارو الس ااوان وه اادم املب اااين ال اات ال تس ااتوك املا ااايري املطلوب ا و تا ااا
األسباب اجلذري الت تدفع الةاس إىل الايل ك مثض هذه ال روف اخلطري ()123م
 -72وأ ار دال املاوا ةل حلقاوق اإلنساان للمختطفال والال ئال الواوريل الشاماليل إىل
ورحلتهم أو احتسزهتم أو
أن الاديد من املةشقل الووريل الشماليل اعتقلتهم السلطام الصيةي ّ
أعاوهتم إىل و ةهم قسراً()124م
 -5مناطق أو أتاليم حمددة

()125

 -73أ ااارم ﺍلوﺭق املش اارتك  6إىل ﺃﻥ هون كون (الص اال) تش ااوض با ااد جلةا ا حلق ااوق
اإلنسان ممةوح ً سلطام للتحقيا ﻭﻭاليا ً تيطم جمموع حقوﻕ ﺍإلنساﻥ كلها()126م
 -74وأ ارم به حقوق اإلنساان املدنيا إىل املشااكض الات تةطاوي عليهاا االنتخااابم غاري
التمثيليا ا ا  ،واالتتي ا ااار املس ا ااب للمر ا ااحل ،وع ا اادم أهليا ا ا املش ا ا ِّارعل املةتخب ا اال ك هونا ا ا كونا ا ا
(ﺍلصل)()127م

 -75وأع ا ا اارب ح ا ا اازب  Demosistoع ا ا اان قلقا ا ا ا إزاا ع ا ا اادم و ا ا ااوو ق ا ا ااانون ك هونا ا ا ا كونا ا ا ا
بشااأن السااسالم الاام ا  ،مم ااا يشااوض تط اراً علااى حري ا الوصااوت إىل املالومااام()128م وأعلة اان
( Society for Community Organizationمجاي ا ا التة ا اايم األهلا اام) أن مشا ااول الفقا اار ك هون ا ا
كون ا أصاابحن أكثاار بااروزاً ووعاان إىل اعتماااو اس ارتاتيسي ااامل ملوافح ا الفقاار وآلي ا لتوزيااع
الثروام من أ ض تقلي حد التفاوم ك الدتض()129م
 -76وذكاارم الورق ا املشاارتك  7أن الصاال د اار حري ا التابااري ماان تااالت فاارا قيااوو علااى
الةشر ابستخدام أساليب الرتهياب الراميا إىل مةاع املةشاورام الصااور ك هونا كونا مان وتاوت
الصاال القاري ا م ومااا عاااو لامااض وسااائض اإلعااالم املسااتقل و ااوو بساابب الرقاب ا والرقاب ا الذاتي ا م
واسااتُهدف الصااحافيون بتهدياادام اافوي وتطي ا  ،بااض وأحيااالً ابعتاادااام ساادي  ،لرتهياابهم
وإسواهتم واحلد من قدر اجلمهور على تلقم مالومام دايد ()130م
 -77وأ ااارم ﺍلوﺭق ﺍملشترك  10إىل ﺃﻥ ساااعام الامااض ابلةسااب للام ااات ك هون كون
(ﺍلصل) هم األ وت ك الاا  ،إذ إهنا تتساوز عاو الا  50سااع ك األسبوع()131م
 -78وذكاارم اارك  (PFL) Pathfinders Limitedأنا ال يو ااد قااانون أو سياسا تاااا و ااع
األم أو الطفااض أثةاااا إ اااز األموما والاالقا باال إ اااز األموما ومااا يساامى اقاعااد الااايل عةااد
رب الامااضا الاات تشاارت ها حووم ا هون ا كون ا (ﺍلصل) علااى الاااامالم املةزليااام األ ةبيااامم
وأوص ان  PFLحووم ا هون ا كون ا (ﺍلصل) عااداو مباااوا تو يهي ا سياسااي مفصاال وملموس ا
تااة علااى كيفي ا القيااام قانوني ااً وار فاارت احلمااض وإ اااز األموم ا القانوني ا للا اامالم املةزلي اام
األ ةبيام()132م
 -79وذُكاار ك قياااس األثاار الصااحم ( )Health Impact Assessmentأن السياسااام الصااحي
ك هون كونا (ﺍلصل) تب ّال هنسااً ياو االعتباار ملرحلا ماا بااد املارا ،فهام تركاز بشاوض اي
علااى ن ااام الرعايا الصااحي  ،وأن سياسااام باا القطاعااام غااري الصااحي تااااين ماان أو ا عاادم
اتس اااق و اان أن ُةها ا اجله ااوو املبذول ا للتوعيا ا مبس ااائض الص ااح الااما ا ()133م وذك اارم الورقا ا
املشاارتك  10أن با ا الفئااام توا ا ح اوا ز هيولي ا ك الوصااوت إىل الرعاي ا الصااحي األولي ا ،
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مثااض ساااعام الامااض واحل اوا ز الليوي ا والتميياازم ومتابا ا الو ااع الصااحم باااد فاارت الاااالج أماار
يص اااب احلص ااوت عليا ا ك املستش اافيام الااما ا وال تت ااوفر اخل اادمام الس ااابق للا ااالج ك ن ااام
الصح الاام ()134م
 -80وأ ااارم املباااور الااملي ا إلهناااا كااض أ ااوات الاقوب ا البدني ا الاات ااارس ااد األ فااات
( )GIEACPCإىل أن الاقوبا البدني ا لل فااات ك هون ا كون ا (ﺍلصل) ال ت ازات قانوني ا ك املةاازت
ومراكز الرعاي البديل وبا مراكز الرعاي الةهاري  ،وأوصن احلووم أبن تفرا احلووم ح اراً
صرواً على مجيع أنواع الاقوب البدني وأن تليم أي وفوع أو أذون قانوني للسوا إليها()135م
 -81ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق املشاارتك  5أن  15مليوﻥ عامااض ماان ﺍلاماﻝ املهااا رين ال اريفيل ﺍلذين
يقيمااون مع ذويهاام ك املةااا احلت اري ال و ا هلاام االسااتفاو ماان ﺍلتاليم ﺍإللزﺍمم ا اااين()136م
وذكارم الورقا املشارتك  10أن أ فااات اال" اللساوا والال ئال والامااات الاذين وصالوا إىل هونا
كونا (الصال) مان تااالت الاربلما املخصا للمس ِ
ااعدام املةزليااام األ ةبياام وبارلما الامااض
التوميلاام ( )Foreign Domestic Helper and Supplementary Labour Schemesال وا هلام
اإلقام فيهاا ،حا لاو ولادوا ك هونا كونا (ﺍلصل)م عاالو علاى ذلاا ،اعتُارب مقادمو الطلباام
بااادم إعاااوهتم قس اراً امهااا رين غااري اارعيلا ،ح ا لااو كاناان لباااهتم هااذه مدعوم ا ابألول ا م
وال يُسم ملقدمم هذه الطلبام وأل فاهلم ابرتياو املدرس إال باد موافق إوار اهلسر ()137م
 -82ﻭﺫكرﺕ ﺍلوﺭق ﺍملشترك  10ﺃن األ خاص ذوي اإلعاق ال و اون أبي وعام للاايل
ك جم ااتماهم احملل اام ،ﻭﺃنهم يرس االون ﺇىل ﺍملستشفياﺕ أو يُاتقل ااون ب اادون التحقيا ا ماه اام حبس ااب
األصوتم وابلةسب للامض ،تتي آلي تقييم اإلنتا ي وفع أ ار للااماض مان ذوي اإلعاقا يقاض عان
احلد األو لل ورم وال يارتف قانون الصح الاقلي ابلقادر القانونيا لل اخاص ذوي اإلعاقا
حبس مستوى قدرهتم الاقلي ()138م

 -83وأعربن مجاي نيو ماكااو ( )New Macau Associationعان قلقهاا إزاا االنتخااابم غاري
املتساوي وغاري املبا ار ك ماكااو ،وحريا التاباري واحلركا  ،واملشااكض املتالقا ابخلصوصاي واملراقبا م
وكثرياً ما ةع ر ماكاو الصحافيل و ِّ
املشرعل والةشطاا اال تمااعيل والبااحثل والوتّااب مان
هون ا كون ا ماان الاادتوت إىل ماكاااو (الصاال) اسااتةاواً إىل االقااانون اإل اااري للماان الااداتلما،
حبس أن الزائر املار يشوض اهتديداً للمن الداتلم ك ماكاو (الصال)ام وذكارم مجايا ماكااو
اجلدي ااد ( )NMAأن آلي ا ا حلايا ا البي ااالم الشخص ااي للما اوا ةل م اان اس ااتيالت الس االطام هل ااا
ايف م وليس لدى ماكااو أي سياساام دارتم اهلويا اجلةساي ملياايري اهلويا اجلةسااني و توساع
نطاق قانون الاة املةز ليشمض حااي الاة املةز من نوع اجلةس نفس ()139م
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CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH); EarthRights International (ERI); Red
Muqui, red de propuesta y acción (Muqui).
Joint submission 12 submitted by: Coalicion Peru;
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH); Centro de Políticas
Públicas y Derechos Humanos Perú (EQUIDAD);
CooperAcción; Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos (CNDDHH); EarthRights International (ERI); Red
Muqui, red de propuesta y acción (Muqui).
Joint submission 13 submitted by: International Federation
for Human Rights, Centro de Derechos Económicos y
Sociales, Ecuador (CDES); Centro de Documentación
Información, Bolivia (CEDIB); Acción Solidaria para el
Desarrollo, Peru (CooperAcción); Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, Argentina (FARN); Centro de Políticas
Públicas y Derechos Humanos, Peru (EQUIDAD); Acción
Ecológica, Ecuador; Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB); Asociación Pro Derechos
Humanos, Peru (APRODEH); La Comunidad Amazónica de
Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Ecuador
(CASCOMI); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos,
Ecuador (CEDHU); Central de Comunidades Indígenas
Tacana II Río Madre de Dios, Bolivia (CITRMD);
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Peru
(CNDDHH); EarthRights International (ERI); Federación
Provincial de Mujeres de Cotabambas, Peru (FEPROMUC);
Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la
Provincia de Cotabambas, Perú; Federación Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú
(FNTMMSP); Fórum Teles Pires, Brazil (FTP); Pueblos
Shuar Arutam, Ecuador (PSHA); Red Muqui, Red de
Propuesta y Acción, Peru; Red Eclesial Panamazónica,
Ecuador (REPAM).
Joint submission 14 submitted by: Central de
Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios
(CITRMD); Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB); Centro de Documentación e
Información Bolivia (CEDIB).
Joint submission 15 submitted by: Asociación Cubana de
las Naciones Unidas (ACNU); Asociación Cubana de
Esperanto; Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores;
Asociación Cubana de Producción Animal; Asociación
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales; Asociación de
Bomberos Voluntarios de Cuba; Asociación de Pedagogos
de Cuba; Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba;
Asociación Espiritista Kardeciana Cruzada Quisicuaba;
Asociación Hermanos Saiz; Asociación Médica del Caribe;
Asociación Nacional de Economistas y Contadores;

18

A/HRC/WG.6/31/CHN/3
Asociación Nacional de Sordos de Cuba; Asociación
Nacional del Ciego; Brigadas Técnicas Juveniles; Central de
Trabajadores de Cuba; Centro de Estudios sobre Juventud;
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria;
Centro de Investigación de la Economía Mundial; Centro
Félix Varela; Centro Oscar Arnulfo Romero; Consejo de
Iglesias de Cuba; Federación Cubana de Actividades
Subacuáticas; Federación Cubana del Deporte Canino;
Federación de Mujeres Cubanas; Fundación “Antonio Núñez
Jiménez” de la Naturaleza y el Hombre Fundación
“Fernando Ortiz"; Fundación “Nicolás Guillén"; Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano; Movimiento Cubano por
la Paz y la Soberanía de los Pueblos Sociedad Civil
Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente; Sociedad
Cubana de Alergología; Sociedad Cubana de Anatomía
Patológica; Sociedad Cubana de Anestesiología y
Reanimación; Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía
Vascular Sociedad Cubana de Antropología Biológica;
Sociedad Cubana de Aterosclerosis Sociedad Cubana de
Bioingeniería; Sociedad Cubana de Cardiología Sociedad
Cubana de Ciencias Farmacéuticas; Sociedad Cubana de
Ciencias Fisiológicas; Sociedad Cubana de Ciencias
Morfológicas; Sociedad Cubana de Cirugía; Sociedad
Cubana de Cirugía Endoscópica; Sociedad Cubana de
Cirugía Maxilo- Facial; Sociedad Cubana de Cirugía
Pediátrica; Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y
Caumatología; Sociedad Cubana de Coloproctología;
Sociedad Cubana de Dermatología; Sociedad Cubana de
Educadores en Ciencias de la Salud Sociedad Cubana de
Endocrinología y Enfermedades Metabólicas; Sociedad
Cubana de Enfermería; Sociedad Cubana de Estomatología;
Sociedad Cubana de Estudios Ortodóncicos; Sociedad
Cubana de Farmacología; Sociedad Cubana de
Gastroenterología; Sociedad Cubana de Geología; Sociedad
Cubana de Gerontología; Sociedad Cubana de Hematología;
Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología; Sociedad
Cubana de Historia de la Medicina; Sociedad Cubana de
Imagenología; Sociedad Cubana de Informática Médica;
Sociedad Cubana de Inmunología; Sociedad Cubana de
Investigaciones Filosóficas; Sociedad Cubana de Medicina
Bioenergética y Naturalista; Sociedad Cubana de Medicina
Familiar; Sociedad Cubana de Medicina Física y
Rehabilitación; Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y de
Emergencia; Sociedad Cubana de Medicina Interna;
Sociedad Cubana de Medicina Legal; Sociedad Cubana de
Microbiología y Parasitología; Sociedad Cubana de
Nefrología; Sociedad Cubana de Neumología; Sociedad
Cubana de Neurociencias; Sociedad; Cubana de Neurología
y Neurocirugía; Sociedad Cubana de Nutrición Clínica;
Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología; Sociedad
Cubana de Oftalmología; Sociedad Cubana de Oncología y
Radiobiología; Sociedad Cubana de Ortopedia y
Traumatología; Sociedad Cubana de Otorrinolaringología;
Sociedad Cubana de Patología Clínica; Sociedad Cubana de
Pediatría; Sociedad Cubana de Periodontología; Sociedad
Cubana de Prótesis Estomatológica; Sociedad Cubana de
Psicología de la Salud; Sociedad Cubana de Psiquiatría;
Sociedad Cubana de Reumatología; Sociedad Cubana de
Salud Pública; Sociedad Cubana de Sociedad Cubana de
Retinosis Pigmentaria; Sociedad Cubana de Toxicología;
Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud;
Sociedad Cubana de Urología; Sociedad Cubana para el
Estudio Multidisciplinario de la Sexualidad; Sociedad
Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de
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JS26

JS27

JS28
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Energía y el respeto ambiental; (CUBASOLAR); Sociedad
Cultural José Martí; Sociedad Económica Amigos del País;
Sociedad Meteorológica de Cuba; Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Cubana; Unión Árabe de Cuba; Unión de
Escritores y Artistas de Cuba; Unión de Periodistas de Cuba;
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba; Unión de Informáticos de Cuba;
Unión Nacional de Juristas de Cuba;
Joint submission 16 submitted by: Beijing NGO
Association for International Exchanges, (China) and Red
Cross Society of China Beijing Branch, (China);
Joint submission 17 submitted by: Coalition for
Advancing SOGIE Equality, (Switzerland);
Joint submission 18 submitted by: Coordination des
Associations et des Particuliers pour la Liberté de
Conscience (CAP LC); Center for Studies on New Religions
(CESNUR); European Interreligious Forum for Religious
Freedom (EIFRF); European Federation for Freedom of
Belief (FOB); International Observatory of Religious Liberty
of Refugees (ORLIR);
Joint submission 19 submitted by: Centro de Derechos
Económicos y Sociales (CDES); La Comunidad Amazónica
de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador:
(CASCOMI); Pueblos Shuar Arutam (PSHA); Red Eclesial
Panamazónica (REPAM); Coalición de sociedad civil sobre
derechos humanos y empresas chinas en Ecuador;
Joint submission 20 submitted by: CIVICUS- World
Alliance for Citizen Participation; Asian Human Rights
Commission (AHRC);
Joint submission 21 submitted by: Asociación Pro
Derechos Humanos (APRODEH); Centro de Políticas
Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD); CooperAcción;
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH);
EarthRights Internacional (ERI); and Red Muqui, red de
propuesta y acción (Muqui);
Joint submission 22 submitted by: China Organ Harvest
Research Center (COHRC); Human Rights Law Foundation
(HRLF); International Coalition to End Transplant Abuse in
China (ETAC);
Joint submission 23 submitted by: Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo
de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Fundación Banco de
Bosques; Movimiento Patagonia Libre;
Joint submission 24 submitted by: Free Tibet Gu; Chu
Sum; Tibet Watch;
Joint submission 25 submitted by: Harm Reduction
International (HRI) and the International Network of People
who Use Drugs (INPUD);
Joint submission 26 submitted by: International Federation
for Human Rights (FIDH), (France); and International
Campaign for Tibet, (USA);
Joint submission 27 submitted by: International Service
for Human Rights (ISHR), (Switzerland); and The
Committee to Protect Journalists;
Joint submission 28 submitted by: International Service
for Human Rights (ISHR), (Switzerland); and Mekong Legal
Network;
Joint submission 29 submitted by: Japan Society for
History Textbook Reform, (Japan);Veteran's voices
memorial project; Society for the Dissemination of
Historical Fact; Society of Volunteers to Correct the False
Story about Comfort Women; Society to Pass-down the Real
History to the Next Generation; Meeting in Hokkaido
aiming at a solution of a forgery problem of the Japanese
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military "comfort women"; and Japan association for
fostering the seeds of historical truth;
JS30
Joint submission 30 submitted by: Lawyers for Lawyers;
and Lawyers Rights Watch Canada;
JS31
Joint submission 31 submitted by: Law and Accountability
Project; Legal Rights Education Initiative; and The Network
of Chinese Human Rights Defenders (CHRD);
JS32
Joint submission 32 submitted by: Labor Education
Initiative (LEI); Children’s Rights Project; and The Network
of Chinese Human Rights Defenders (CHRD);
JS33
Joint submission 33 submitted by: Center for Studies on
Freedom of Religion Belief and Conscience (LIREC); and
Association for the Defense of Human Rights and Religious
Freedom (ADHRRF);
JS34
Joint submission 34 submitted by: Omnium des Libertés,
(Republic of Korea); and Canaan Human Rights, (Republic
of Korea);
JS35
Joint submission 35 submitted by: The Network of
Chinese Human Rights Defenders (CHRD); and Rights
Defence Network (RDN), (China);
JS36
Joint submission 36 submitted by: Tibet Advocacy
Coalition (TAG); and International Tibet Network (ITN);
JS37
Joint submission 37 submitted by: The Tibet Bureau,
(Switzerland); Unrepresented Nations and Peoples
Organization (UNPO); Nonviolent Radical Party
Transnational Transparty; Tibetan Community in
Switzerland & Liechtenstein; Swiss-Tibetan Friendship
Association; Tibetan Women Association Switzerland; and
Tibet Initiative Deutschland;
JS38
Joint submission 38 submitted by: All-China Women’s
Federation, (China) and Chinese Women’s Research
Society, (China);
JS39
Joint submission 39 submitted by: Labor Education
Initiative; Children’s Rights Project; and The Network of
Chinese Human Rights Defenders;
JS40
Joint submission 40 submitted by: Civil Society Monitor
on Basic-Level Elections; and The Network of Chinese
Human Rights Defenders;
JS41
Joint submission 41 submitted by: FIAN International;
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/Indonesian;
Traditional Fishermen Association (KNTI), Jaringan
Advokasi Tambang/Mining Advocacy Network (JATAM),
Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM); People's
Movement Against Port (PMAPC), National Fisheries
Solidarity (NAFSO), and Franciscans International (FI);
JS42
Joint submission 42 submitted by: PEN International;
Independent Chinese PEN Centre; PEN America; and PEN
Tibet.
The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination;
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights;
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR;
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights;
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR;
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition
of the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
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Convention on the Rights of the Child;
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.1, 186.2, 186.3, 186.4, 186.5,
186.6, 186.7, 186.8, 186.9, 186.10, 186.11, 186.12, 186.13, 186.14, 186.15, 186.16, 186.17,
186.18, 186.19, 186.20, 186.21, 186.22, 186.23, 186.24, 186.25, 186.26, 186.27, 186.28, 186.29,
186.30, 186.31, 186.32, 186.127, 186.61 186.63, 186.64, 186.65, 186.60, 186.66, 186.67, 186.68,
186.69, 186.70, 186.71, 186.72, 186.73, 186.168.
CSW paras. 62 and 64. See also CWT p.4; TCHRD, p.9; UHRP, para 18.
JS36, para. 36.
CS page 8. See also UHRP para. 18.
CAFIU. para. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.50, 186.52, 186.53, 186.54,
186.45, 186.146.
AI. pages 2 and 3. See also IAHRE, para. 9; CPAPD. para. 2; JS15, para. 10; CIGD, paras. 2 – 12.
Xiaowaves. para. 2, 4, and 7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.74, 186.75, 186.76, 186.84,
186.85, 186.89, 186.90, 186.174, 186.175, 186.198.
JS17, paras. 5, 8, and 21.
HRW.
Rainbow China.
JS32, para. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.148, 186.149, 186.248,
186.249, 186.250, 186.251, 186.252.
PWR, para. 2. See also SCW and LWU submissions, as well as UNJC, paras. 2-10.
JS29, para. 3.2.
SURES, page 1.
ACEF. para. 4 and 6. See also CNIE paras. 8-9. See also FANJ, para. 2.
JS26, para. 3.
JS41, para. 5. See also WUC. para. 43.
AI. P. 7 and 8. See also JS42, paras. 5-11.
JS28, pp. 3 and 8. See also MATA, para. 2.
JS3, pp 7-8. See also JS3, paras. 12-19; JS11, para. 11; JS12, paras. 8- 16; JS13, paras. 16-24;
JS14, paras. 4-6; JS19, paras 5, 41 and 43; JS21, paras. 33-34; JS23, paras. 6 -11.
JS14, paras. 4-6.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.239, 186.240.
AI, p.7. See also WUC. para. 16, 17, and 18. See also CPAPD. para. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.49, 186.51, 186.55, 186.56,
186.62, 186.107, 186.108, 186.109, 186.110, 186.111, 186.112, 186.113, 186.114, 186.115,
186.116, 186.117, 186.118, 186.119, 186.120, 186.121, 186.122, 186.123, 186.128.
JS25, para. 4.
ICAN, p.1.
SD paras. 8 and 12.
TRP, paras 8, 13, 21, 26 and 30.
LSEW, pp 4-5.
JS2, paras. 5 and 7-8. See also SAR, para. 3.
AI, p.3.
HRW, page 1.
SERW. para 5 and 6.
JS 22, p. 4. See also UHRMV, pp. 1-2.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.124, 186.125, 186.126,
186.129, 186.130, 186.131, 186.132, 186.133.
NUJC, para 5.
HRWF. P. 24. See also DHF, paras. 26-27.
CHRLCG. para. 1 and 8.
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JS35, paras. 1, 2, 7, and 37. See also HK Alliance, para 7.
CLS. page 5.
JS30, paras. 10, 12, and 25. See also ACLA. para. 7.
IAHRL China. paras. 2 and 6.
BHRC. para. 9. See also FLD, paras 17 and 18.
ACYF, para. 2.
JS9, paras. 2-4.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add. 1, paras. 186.136, 186.137, 186.138,
186.139, 186.140, 186.141, 186.142, 186.143, 186.144, 186.145, 186.147, 186.150, 186.151,
186.152, 186.153, 186.154, 186.155, 186.156, 186.157, 186.158, 186.159, 186.160, 186.161,
186.162, 186.163, 186.164, 186.165, 186.166, 186.167, 186.169, 186.170, 186.172, 186.173.
HRIC, para. 14.
ADF International. paras. 1, 4, 10 and 22, and 25. ECLJ. para. 2. See also HKJPC, para 5.
ECLJ. para. 4. See also WBO, p.1.
JS18, paras. 3.3, and 4.3.1. See also CRCCA, paras 9-10, CHNK part. 2, HRWF. page 1, 2, 23,
and 24, JS34, 10.2.
CSW. para. 5, 6, and 14. See also CRCCA. paras. 9-10.
JS33, para. 10.1. See also CHNK. part. 2, HRWF. pp 1- 2 and 23-24; JS8, para. 1.4; JS18, para.
11.2.
JS34, para. 4. See also JS20, paras. 2.3, LAC, paras. 35-36, and JS42, paras. 2-5.
JS2, paras. 14-15. See also CWT, para. 4.
JS27, part 3. para. 2.
AN. para. 8 and 22.
FLD, para 12. See also CIDF para. 15.
HRRI, p. 2. RWB, p. 2.
JS5, paras. 9 and 12.
JS9, para. 2.
JS40, para. 2.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.96, 186.97, 186.98.
JS32, para. 1 and Recommendations.
JS39, page 1.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.135.
HRW, pp. 3-4.
AN. para. 9, 21, and 22.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.176, 186.177, 186.178,
186.179.
ACFTU. para. 10. See also JS5, para 46.
CHRS, CASS. para. 13, 14, and 15. See also BZMWLARC. para. 7.
JS5, para 16.
LAC, paras 29 and 37.
HKCTU, para 37.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.180, 186.181, 186.182,
186.186, 186.187.
JS16. paras. 10 - 11. See also CCCS. para. 3.
ACFTU. para. 11.
JS32, para. 17.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.188, 186.189, 186.190,
186.191, 186.192, 186.195.
Fundavivienda, para. 9. See also CFPA. para. 11.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.199, 186.200, 186.201,
186.202, 186.203, 186.204.
SESH. para. D. See also CHINAFPA, para. 2.
TAG-NY. para. 13, 24 and 25.
Leitner Center, p. 8.
CFPA. para 11, 12, 14, and 15.
CS. part. C.
HIA, para. 3.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.39, 186.40, 186.41, 186.42,
186.43, 186.44, 186.45, 186.46, 186.48, 186.205, 186.206, 186.207, 186.208, 186.209, 186.210,
186.211, 186.212, 186.213, 186.214, 186.215, 186.216, 186.217, 186.218.
IAHRE. para. 1, 2 and 15.
CSHRS. para. 7 and 8.
For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.91, 186.92, 186.93, 186.94,
186.95, 186.99, 186.171.
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SCW, para 3. See also FMC, paras. 1-21.
CWDF. para. 11.
JS1, paras. 7, 13, 19, 24 and 26.
JS38, para. 9. See also LWU, para. 12.
JS40, para. 6 and 7.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.77, 186.78, 186.79, 186.80,
186.81, 186.82, 186.83, 186.86, 186.87, 186.101, 186.104, 186.134.
GIEACPC, paras. 1.1 and 2.
BCLARC. para. 10 and 11. See also HRWC, p.1.
CPAPD. para. 4.
JS32, para. 2, 3, 7, 16, and 21.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.100, 186.102, 186.103,
186.105, 186.106.
LWU, para. 7.
BDPF. para. 8. See also CDPF. paras. 12 and 13.
CFHRD. para. 8 and 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.196, 186.197, 186.219,
186.220, 186.221, 186.222, 186.223, 186.224, 186.225, 186.226, 186.228, 186.229, 186.230,
186.231, 186.232, 186.233, 186.234, 186.235, 186.236, 186.237, 186.238.
STPI, part 4. See also ACFD. paras. 2 and 3-2; CUAES. paras. 7.1 and 7.2.
JS36, paras. 5, 11, 15, and 18. See also AI. pp. 6 and 8.
TCHRD, para. 4, 10, 16, 23, 31, and 34. See also CAPDTC, para. 12 and 13, CTRC, para. 15.
CTC, page 5. See also Cemafee2018, paras.3-8; JS37, paras. 1 and 12; JS24, part 2.20.
CEMAEE. para. 7 and 8.
HRW, page 1. See also AACGCJ, paras. 17-18.
UHRP. para. 1.
CS. part E.
JS4, para. 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.241, 186.242, 186.243.
BZWM. para. 7.
JS5, paras. 47 and 48. See also CFPA. paras. 4 and 13.
JS32, paras. 3 and 8.
CHNK. part 1.1.1.
For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.33, 186.34, 186.35, 186.36,
186.37, 186.38, 186.58, 186.59.
JS6, para. 15. See also HKUL. para.2.
CHRF. part 1.
Demosisto, para 27.
SoCO, page 5 and 6.
JS7, paras. 7,10, 11, 17.
JS10, para. 53.
PFL, para. 2.4.
HIA, para. 7.
JS10, para. 70.
GIEACPC, para. 3.1.
JS5, para. 49.
JS10, paras. 87 and 90.
JS10, paras. 26, 50, 75 and 96.
NMA, page 3, 5, 7, 9 and 10.
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