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  مقدمة ومعلومات أساسية -أوالً 
  للتقرير ومنهجيةُ إعدادهعرض عام  - ألف

العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل الواردة يف          أعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية         -١
ويركز على اإلطار التشريعي والبنية األساسية املؤسسية، والسياسات واملمارسة، والتحـديات           . A/HRC/6/L.24الوثيقة  

هونغ كونـغ اإلداريـة     ومنطقة  ة  املستقبل لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الصني، مبا فيها الصني القاري          آفاق  احلالية و 
. نطقتنيويقدم الفصالن السادس والسابع تقريرين منفصلني عن الوضع يف كلتا امل          . ماكاو اإلدارية اخلاصة  منطقة  اخلاصة و 

  ".بلد واحد ونظامان"الفصل اخلاص هبا عمالً مببدأ منطقة وأعدت حكومة كل 

 دائـرة تـشريعية     ٣٠حنو  من   الفرقة مؤلفة من أعضاء      وكانت. وأنشئت فرقة عمل خاصة إلعداد هذا التقرير        -٢
وأجريت مـشاورات شـفوية     . ، علماً بأن وزارة اخلارجية هي جهة التنسيق       )١انظر القائمة يف املرفق     (وقضائية وإدارية   
ال لعموم ، مبا فيها احتاد نقابات العم)٢انظر القائمة يف املرفق     ( منظمة غري حكومية ومؤسسة أكادميية       ٢٠وخطية مع حنو    

الصني واالحتاد النسائي لعموم الصني واجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان ومعهد القانون التابع لألكادميية الصينية               
  .وأجريت مشاورات عامة واسعة النطاق عرب موقع وزارة اخلارجية على اإلنترنت. للعلوم االجتماعية

   نبذة عن الصني- باء

، حتولت الصني تدرجيياً إىل بلد شبه مستعَمر وشبه إقطاعي          ١٨٤٠  عام فبعد. ن يف العامل  الصني أحد أعرق البلدا     -٣
ومنذئـذ،  . استقالله وحريتهالشعب الصيين ونال ، أسست مجهورية الصني الشعبية  ١٩٤٩ويف عام   . نتيجة الغزو األجنيب  

  .يز حقوق اإلنسان ومحايتها لتعزوأنشئ نظام اجتماعي وسياسي أساسيأضحى الشعب الصيين سيد البالد حقاً 

 مليار  ١,٣٢ويبلغ عدد سكاهنا    .  ماليني كلم مربع   ٩,٦  حنو  القارية اأكرب بلد نام إذ تبلغ مساحته     هي  والصني    -٤
  .متساويةالقوميات وكل هذه . جمموعة عرقية ٥٦ويوجد يف الصني .  يف املائة من سكان العامل٢١نسمة، أي 

 على التوايل وأنـشأت     ١٩٩٩ و ١٩٩٧هتا على هونغ كونغ وماكاو يف عامي        واستردت احلكومة الصينية سياد     -٥
  .ماكاو اإلدارية اخلاصةومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة منطقة 

  حقوق اإلنسان يف الصنيحالة  موقف الصني األساسي من حقوق اإلنسان و- جيم

تدابري باستمرار من أجـل تعزيـز       اللزمة باختاذ   حتترم الصني مبدأ عاملية حقوق اإلنسان وترى أن مجيع البلدان م            -٦
ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واألحكام ذات الصلة يف الصكوك الدوليـة حلقـوق             ملقاصد  حقوق اإلنسان ومحايتها طبقاً     

وينبغي للمجتمع الدويل أن حيترم مبدأ عدم جتّزؤ حقوق اإلنسان وأن يـويل             . اإلنسان، ويف ضوء الواقع الوطين لكل بلد      
نفس االهتمام للحقوق املدنية والسياسية من جهة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى، إضافة إىل                

ونظراً إىل اختالف النظم السياسية ومستويات التنمية والتجارب التارخيية والثقافية، من الطبيعي أن يكون              . احلق يف التنمية  
ومع ذلك، من املهم أن تتحاور البلدان وتتعاون على أسـاس املـساواة      . حقوق اإلنسان للبلدان آراء خمتلفة بشأن مسألة      

  .واالحترام املتبادل يف مسعاها املشترك حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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، حتقق تقدم كبري يف مستوى ومدى متتع الشعب ١٩٧٨ومنذ استهلت الصني سياسة اإلصالح واالنفتاح يف عام   -٧
فالشعب الصيين، الذي كانت تعوزه الضروريات يف وقت من األوقات، أصبح اليوم يتمتع             .  حقوق اإلنسان  الصيين جبميع 

ـ حالة  وحتسن  . لتعليم والثقافة والصحة العامة   اجتماعية كا وَتواصل التقدم يف جماالت     . سيببرخاء ن   وحكـم   ةالدميقراطي
احلكومات تطبق  و. اركة املواطنني يف احلياة السياسية للبالد     مشوزادت  واستمر التقدم يف إعادة اهليكلة السياسية       . القانون

هنج يضع الشعب يف صـدارة االهتمامـات        هي  هذه النظرة   و". النظرة العلمية للتنمية  "على مجيع املستويات     اليوم بوعي 
قانون واإلنصاف  حتقيق تنمية شاملة ومتسقة ومستدامة، سعياً إىل بناء جمتمع متآلف يتسم بالدميقراطية وحكم ال             ويتوخى  
وستوطد الصني إعادة اهليكلة السياسية وتسرع التنمية االجتماعية، مركِّزةً على التعليم والرعاية الصحية والعمالة              . والعدل

  ضمان متتع مجيع الناس حبقوقهم يف املـشاركة علـى قـدم املـساواة وتكـافؤ        وغري ذلك من جوانب رفاهية الشعب ل      
  .الفرص اإلمنائية

ملتزمة بالتبادل والتعاون مع البلدان األخرى يف ميدان حقوق اإلنسان وبتشجيع اعتماد اجملتمع الـدويل               والصني    -٨
  .قضايا حقوق اإلنسانمعاجلة هنجاً عادالً وموضوعياً وغري انتقائي يف 

   اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- ثانياً
   الدستور- ألف

ويبسط الفـصل   ". وتصوهناالدولة حتترم حقوق اإلنسان     "ية الصني الشعبية صراحة على أن       ينص دستور مجهور    -٩
الثاين من الدستور القول يف حقوق املواطنني وواجباهتم األساسية، مبا فيها احلقوق املدنية والسياسية، مثل حق املواطن يف                  

معيات واملسريات والتظاهر، وحرية االعتقاد الـديين  والصحافة واالجتماع وتنظيم اجلالتعبري أن َينتخب وُينتخب، وحرية   
واملراسلة واحلرية الشخصية؛ واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل احلق يف العمل والراحة والتعليم والـضمان               

نساء واملسنني  عن محاية حقوق ال   حمددة  ويرد يف الدستور أيضاً أحكام      . االجتماعي واالضطالع بأنشطة أكادميية وإبداعية    
  . العرقيةواألقلياتوذوي اإلعاقة واألحداث 

   تشريعات حقوق اإلنسان الوطنية وصكوك حقوق اإلنسان الدولية- باء

 قانوناً يتعلق حبماية حقوق اإلنسان على مدى العقود         ٢٥٠سّن اجمللس الوطين لنواب الشعب وجلنته الدائمة حنو           -١٠
والدستور . ووضعت الصني نظاماً قانونياً شامالً إىل حد بعيد حلفظ حقوق اإلنسان. تاحالثالثة املاضية من اإلصالح واالنف

هذا النظام الذي يشمل عدداً من القوانني األساسية األخرى مثل قانون التشريعات والقانون اجلنائي وقـانون                هو جوهر   
 وقانون القضاة وقانون جهاز النيابة الشعبية وقانون       اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات اإلدارية وقانون املراجعة اإلدارية       

وقانون العرقية  اإلقليمي لألقليات   احلكم الذايت   دولة وقانون   الذي متنحه ال  الشرطة الشعبية وقانون احملاماة وقانون التعويض       
لتعلـيم اإللزامـي    وقانون محاية األحداث وقانون ا    األشخاص ذوي اإلعاقة    محاية حقوق املرأة ومصاحلها وقانون محاية       

ويف العملية التشريعية، تسعى اهليئات التشريعية على مجيـع         . وقانون السالمة املهنية  العمل  وقانون حقوق امللكية وقانون     
ويف حالة التشريعات اليت تؤثر يف مصاحل الـشعب احليويـة،   . املستويات إىل االعتماد على حكمة الشعب وجتسيد رغبته       

طاق بطرق منها عقد اجللسات العامة ونشر مشاريع النصوص التشريعية بالكامـل، اللتمـاس               واسعة الن  ُتعقد مشاورات 
  .اآلراء والتعليقات من مجيع فئات اجملتمع
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، مبا فيها ست اتفاقيات أساسـية  )٣انظر املرفق ( صكاً دولياً من صكوك حقوق اإلنسان    ٢٥والصني طرف يف      -١١
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على مجيع          العهد الدويل : يف جمال حقوق اإلنسان، هي    

أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من                 
. قوق الطفل واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية ح          

وجتري اإلدارات املعنية اإلصالحات التشريعية والقضائية      . ووقعت الصني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
 قـد   ، كانت الصني  ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . واإلدارية الالزمة إلجياد الظروف املناسبة للتصديق املبكر على هذا العهد         

 تقارير يف إطار    ٤ فترة تبليغ، و   ١٣ تقارير دورية يف إطار االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري تشمل             ٦قدمت  
 تقارير يف إطار اتفاقية مناهـضة التعـذيب     ٤ فترات تبليغ، و   ٦اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تشمل          

إطار اتفاقية حقوق الطفل، وتقريرها األويل يف إطار العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق              فترات تبليغ، وتقريرين يف      ٥تشمل  
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتأخذ احلكومة الصينية مالحظات هيئات املعاهدات وتوصياهتا على حممل اجلد وتنظر فيها نظرة شاملة؛ وهـي                -١٢
  .تقبلها وتنفذها يف ضوء واقعها الوطين

  ضمانات املؤسسية حلقوق اإلنسان ال- جيم

   البنية التحتية السياسية األساسية للصني-١

فالشعب الصيين ميارس سلطاته بواسـطة    . النظام السياسي األساسي يف الصني    هو   نظام جمالس نواب الشعب      إن  -١٣
 علـى    املسائل املهمة جداً   ت يف وتبسن القوانني واللوائح    اليت ت اجمللس الوطين لنواب الشعب وجمالس نواب الشعب احمللية         

  فلكل مـواطن بلـغ مـن       . دميقراطية يف اجملالس الشعبية عرب انتخابات       هينتخب الشعب نواب  و. الصعيدين الوطين واحمللي  
ولسنوات عدة،  . احملافظة والناحية واالنتخابات تنافسية ومباشرة على صعيد      .  سنة احلق يف أن َينتخب وُينتخب      ١٨العمر  

  . يف املائة يف مجيع أحناء البالد٩٠ تتجاوز )١(اركة الناخبنيما فتئت نسبة مش

 واملشاورات السياسية بقيـادة احلـزب        املتعددة األحزاببني  ويقوم النظام السياسي احلزيب الصيين على التعاون          -١٤
ب الدميقراطية، وتشارك هذه األحزا. وإضافة إىل احلزب الشيوعي، يوجد يف الصني مثانية أحزاب سياسية أخرى. الشيوعي

  .على إدارة شؤون الدولة ووضع قوانني الدولة ولوائحها وتنفيذها التعاون مع احلزب الشيوعي، وهو احلزب احلاكم،ب

يف لألقليات العرقية   نظاماً للحكم الذايت اإلقليمي     تطبق  متساوية و العرقية  وتلتزم الصني مببدأ أن مجيع اجملموعات         -١٥
حكم ذايت يف هذه املناطق لضمان ممارسة حقـوق احلكـم           قد أنشئت أجهزة    و.  العرقية األقلياتاملناطق اليت تتركز فيها     

 والتعليم كاالقتصاديف إدارة شؤوهنا باستقاللية يف جماالت       اجملموعات العرقية   الذايت، مبا فيها احلق يف سن التشريعات وحق         
  .والعلم والثقافة والصحة

   النظام القضائي-٢

القانونيـة  وأجهزة النيابة الشعبية هي أجهزة الدولة املكلفة باملراقبة . بية هي األجهزة القضائية للدولة احملاكم الشع   -١٦
ومتلك صالحيات اإلذن يف إلقاء القبض وإقامة الدعاوى العامة وتقدمي االحتجاجات طبقاً للقانون، واإلشـراف علـى                 
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. جهزة األمن العام وأجهزة أمن الدولة وإنفاذ القوانني يف السجون     إجراءات احملاكم الشعبية وأنشطة التحقيق اليت تقوم هبا أ        
ومتارس احملاكم الشعبية وأجهزة النيابة الشعبية سلطاهتا القضائية والنيابية بصفة مستقلة دون تدخل من أي جهاز إداري أو                

  .منظمة أو فرد

  حقوق اإلنسانيف جمال  التثقيف -٣

املواطنني توعية تامة     توعية  لنشر املعرفة العامة بالقوانني قصد     ١٩٨٦عام   نذية م سنفذت الصني أربعة برامج مخ      -١٧
، اجلاري العمل به، على تعليم وتـدريب        )٢٠١٠-٢٠٠٦(اخلامس من هذا النوع     الربنامج  يركز  و. حبقوقهم وواجباهتم 

الصني، بالتدريج، تدريس    أدرجت   ومنذ مطلع التسعينات  . موظفي اخلدمة العامة يف جمايل حقوق اإلنسان وحكم القانون        
فمعظم املدارس االبتدائية والثانوية تدرس النظام القـانوين        . النظام القانون وحقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية للمدارس       

 ٢٠قانون حقوق اإلنسان، يف حـني أن أكثـر مـن    مقررات لدراسة    جامعة   ٣٠وأدرجت كليات احلقوق يف     . الصيين
  .عهداً حبثياً أنشأت مراكز لبحوث حقوق اإلنسانمؤسسة للتعليم العايل وم

  ووسائل اإلعالم يف محاية حقوق اإلنساناألكادميية  غري احلكومية واملؤسسات  مشاركة املنظمات-٤

  ففـي هنايـة    . يف أنشطة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     دين  تشجع احلكومة الصينية وتدعم مشاركة اجملتمع امل        -١٨
يف جمـاالت مثـل   هذه املنظمات  تنشط  و.  منظمة غري حكومية مسجلة يف الصني      ٣٨٧ ٠٠٠ ، كانت هناك  ٢٠٠٧عام  

، وهي قوة مـؤثرة يف احليـاة الـسياسية    التخفيف من حدة الفقر والصحة والتعليم ومحاية البيئة وحفظ حقوق املواطنني     
البحوث يف جمال حقوق اإلنسان وتنشر      وتعمل املؤسسات األكادميية هبمة على إعداد       . واالقتصادية والثقافية واالجتماعية  

للنـشر  وتؤدي وسائل اإلعالم دوراً خاصـاً       . املعلومات عن هذا امليدان وتشارك يف وضع التشريعات املهمة اخلاصة به          
  الـيت  تغطيـة األحـداث     احملاضرات و وتنظيم   حقوق اإلنسان ومحاتيها عن طريق النشر والكتابة         والرقابة يف جمال تعزيز   

  .هتم اجلمهور

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف جمال السياسات واملمارسات- ثالثاً
   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ألف

   واحلق يف التنميةالعيش احلق يف -١

 ١٩٥٣فقد وضعت منذ عام     . تويل احلكومة الصينية إعمال حق الشعب يف العيش وحقه يف التنمية أولوية فائقة              -١٩
وأدت هذه اخلطط دوراً أساسياً يف رفع مستوى معيشة الشعب          .  خطة مخسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية     ١١ونفذت  

  سنوياً ، سجل االقتصاد الصيين معدل منو     ١٩٧٨سياسة اإلصالح واالنفتاح يف عام      بدء  وبعد  . وتعزيز التقدم االجتماعي  
وحقق مستوى املعيـشة    . من الناتج احمللي اإلمجايل عشر مرات      يف املائة، وتضاعف النمو احلقيقي لدخل الفرد         ٩,٨قدره  

  .النسيبر إىل الكفاف ومن الكفاف إىل الرخاء من الفق: طفرة كبرية مرتني

بشدة وقد تقلص الفقر    .  استراتيجية للحد من الفقر موجهة حنو التنمية       ١٩٨٦ونفذت احلكومة الصينية منذ عام        -٢٠
نسقة للتنمية املتدابري الاصة للتخفيف من وطأة الفقر، واخلشاريع امللتنمية االقتصادية، وايع يف مجيع أحناء البالد بفضل مشار    
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يف  واخنفض عدد األشخاص الذين يعيشون حاالت من الفقر املدقع        . احلضرية والريفية، ومسامهات مجيع قطاعات اجملتمع     
احلد مـن   إن الصني هي أول بلد يف العامل حيقق هدف          . ناً مليو ١٥ سنة إىل    ٣٠حنو  منذ    مليوناً ٢٥٠ من   املناطق الريفية 

التخفيف مـن  للحصول على معلومات عن ، ١، اجلدول  ٤انظر املرفق   (الفقر املنصوص عليه يف األهداف اإلمنائية لأللفية        
  ).٢٠٠٧-١٩٨٦حدة الفقر يف الصني يف الفترة 

املائة من جمموع هذه األراضي علـى مـستوى    يف ٩ومع أن األراضي الصاحلة للزراعة يف الصني ال متثل سوى           -٢١
وقد حتسنت مستويات املعيـشة     .  يف املائة من سكان العامل     ٢١لسكان ميثلون   العامل، فإهنا استطاعت توفري الغذاء الكايف       

منط يعكس الـسعي    تأمني ظروف العيش األساسية إىل      يعكس جهود   حتسناً ملحوظاً وتغري منط االستهالك من منط        العامة  
 بالنـسبة   )٢() املعيشية أي نسبة النفقات الغذائية إىل جمموع إنفاق األسر       ) (Engel(فقد اخنفض ُمعامل إجنل     . ة عصرية حليا

   يف املائـة    ٤٣,١ يف املائـة و    ٣٦,٣ سـنة إىل     ٣٠منذ   يف املائة    ٦٧,٧ يف املائة و   ٥٧,٥إىل األسر احلضرية والريفية من      
  .على التوايل

وقد وضع كل ذلـك     . ين يف العيش عموماً، كما أن مستوى معيشته يف حتسن دائم          وقد أُّمن حق الشعب الصي      -٢٢
  . يرتكز عليه الشعب للتمتع الكامل حبقه يف التنمية، كما ترتكز عليه التنمية البشرية الشاملةناًمكيساً أسا

   احلق يف العمل-٢

 العمل، تنتهج احلكومـة الـصينية       والستحداث املزيد من فرص   . عدد سكان الصني كبري وكذلك القوة العاملة        -٢٣
اليت تقضي بأن خيتار العمال عملهم أو ينشئون أعماهلم اخلاصـة  سياسة استباقية يف جمال العمالة وتلتزم باملبادئ التوجيهية      

في السنوات األخرية، وضعت احلكومة الصينية سياسة ُتـسّهل  ف. سوق العمالة وتشجع احلكومة هذه العمالةالبينما تنظم   
كما حسنت نظام املساعدة . املسرَّحنيالعمال ظيف الذايت وإنشاء املشاريع وشجعت املؤسسات التجارية على توظيف التو

ويف . على التوظيف والتدريب املهين ملساعدة العدد الكبري من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة إعادة اهليكلة االقتصادية               
 يف  ٤ مليون شخص، واخنفضت نسبة البطالة احلضرية املسجلة فبلغت          ٧٦٩حنو  بلغ عدد من يعملون     ،  ٢٠٠٧هناية عام   

  .فالصني اليوم رائدة على الصعيد العاملي من حيث نسبة املوظفني إىل جمموع السكان. املائة

املهمة، منها قانون عقود العمل وقانون تشجيع العمالـة         العمل  ، سنت الصني عدداً من قوانني       ٢٠٠٧ويف عام     -٢٤
وجيري وضع  . توفر ضمانات قانونية متينة حلقوق العمال ومصاحلهم      اليت  يف الرتاعات املهنية،    التحكيم  الوساطة و وقانون  

. نظام ملعايري العمل يشمل ساعات العمل والراحة واإلجازة واألجور وحظر عمل األطفال والسالمة والصحة املهنيـتني               
اآللية الثالثية األطراف لتنسيق عالقات العمـل بـني احلكومـة           ووضع نظام لعقود العمل والعقود اجلماعية، وحتسَّنت        

، كان يوجد   ٢٠٠٧يف هناية عام    و. نظام للحد األدىن لألجور يف مجيع أحناء البالد       يطبق  و. والنقابات ومؤسسات األعمال  
  .  جلنة حتيكم يف نزاعات العمل على مستوى احملافظة فما فوق٣ ٢٠٠يف الصني حنو 

يف العمل، سعت الصني إىل القضاء علـى التمييـز يف           املتساوية  عمال ومحاية حقوق املواطنني     وحلفظ حقوق ال    -٢٥
وتعززت املساعدة املقدمة . يف املعاملةمتتعهن باملساواة التوظيف، مع إيالء اهتمام خاص لضمان فرص النساء يف التوظيف و

  . إىل ذوي اإلعاقة والعمال الريفيني املهاجرين يف جمال التوظيف
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وبإصدار قانون السالمة املهنية وقانون السالمة يف املناجم، وضعت الصني نظاماً للرصد واملراقبـة مـن أربعـة            -٢٦
 هرمياً لإلدارة من القمة إىل القاعـدة لرصـد          ماًعلى صعيد البلد واملقاطعة واملدينة واحلي، كما وضعت نظا        : مستويات

واعتمدت احلكومة الصينية يف السنوات األخرية . قاذ يف حاالت الطوارئ للمساعدة ولإلنماًالسالمة يف مناجم الفحم ونظا   
يف جمـال   املؤسسات  السالمة، وتعزيز مساءلة    إلصدار تراخيص   عدداً من التدابري لتحسني السالمة املهنية، مثل وضع آلية          

 احلوادث وفرض العقوبات، وحتديد     ، وتعزيز التحقيقات يف   املخاطر اخلفية اليت هتدد السالمة    السالمة املهنية، والقضاء على     
  .املسؤوليات عند وقوع احلوادث

من العمال الريفيني املهـاجرين  عضو  ٦٦ ٧٤٦ ٠٠٠ عضو من بينهم    ٢٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ العمال   وتضم نقابات   -٢٧
حة ويتمتع املوظفون باحلق اجلماعي يف إبرام عقود عمل مع أرباب العمل تشمل األجور وساعات العمل والرا               . إىل املدن 

  .والسالمة املهنية والصحة واستحقاقات التأمنيواإلجازة 

   الضمان االجتماعي- ٣

سعت احلكومة الصينية سعياً حثيثاً إىل إنشاء نظام رشيد للضمان االجتماعي يتناسب مع مـستوى النمـو                   - ٢٨
الرعايـة االجتماعيـة،    االقتصادي للبلد، وأسس هذا النظام الذي يشمل التأمني االجتماعي، واإلعانة االجتماعية، و           

وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، وصل جمموع إنفاق الصني املرصود يف امليزانية للضمان        . أخذت تضح شيئاً فشيئاً   
  . مرة١,٤١ يوان، أي ما يفوق املبلغ الذي أُنفق خالل السنوات اخلمس اليت سبقتها مبقدار ن تريليو١,٩٥االجتماعي 

ويشتمل هذا النظام علـى التـأمني ضـد    . جتماعي ما فتئ يتطور تطوراً سريعاًوأنشئ نظام للتأمني اال   - ٢٩
الشيخوخة يف املناطق احلضرية، والتأمني ضد البطالة، والتأمني ضد حوادث العمل، وتأمني األمومة، والتأمني الطيب 

يد من نظـم الرعايـة   وهناك نوع جد. لعمال املناطق احلضرية، والتأمني الطيب األساسي لسكان املناطق احلضرية 
وتبحـث  .  مليون مشترك  ٨١٥الصحية التعاونية يف املناطق الريفية، يغطي يف الوقت احلاضر الريف برمته ويضم             

، ٤انظر املرفـق    (احلكومة الصينية حالياً السبل الكفيلة بإنشاء خمطط للتأمني ضد الشيخوخة يف املناطق الريفية              
علقة باشتراك سكان املناطق احلضرية يف خمطط التأمني االجتماعي يف الفترة ، لالطالع على املعلومات املت٢اجلدول 

  ).٢٠٠٧ و٢٠٠٠ما بني عامي 

وقد أنشأت احلكومة الصينية عدداً من نظم أو خمططات اإلعانة واملساعدة االجتماعيتني، مبا فيها خمطط بدل   - ٣٠
الضمانات املتعلقة بالغذاء، وامللـبس، والرعايـة       " (الضمانات اخلمس "املعيشة يف املناطق احلضرية والريفية، ونظام       

، وخمطط دعم الرعايـة الـصحية يف املنـاطق      )الطبية، واملأوى ونفقات الدفن ملستحقيها من سكان املناطق الريفية        
ويف . احلضرية والريفية، ونظام اإلغاثة الطارئة يف حاالت الكوارث، ونظام مساعدة متشردي املنـاطق احلـضرية              

 شخص من سكان هذه     ٢٢ ٦٧٧ ٠٠٠، كان خمطط بدل املعيشة يف املناطق احلضرية يغطي          ٢٠٠٨ونيه  ي/حزيران
ويف هنايـة  .  شخص من فقراء الريف  ٣٧ ٤٩٩ ٠٠٠املناطق بينما كان خمطط بدل املعيشة يف املناطق الريفية يغطي           

 ١ ٩٩٩ ٥٠٠موعـه    مؤسسات للرعاية االجتماعية تستقبل ما جم      ٤٣ ٦٠٧، كانت توجد يف الصني      ٢٠٠٧عام  
  .شخص من كبار السن وذوي اإلعاقة واليتامى
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   احلق يف السكن- ٤

تنميـة  "و" توفري املأوى املناسب للجميع   "تسرع احلكومة الصينية يف إنشاء املساكن استجابة ملوضوعي           - ٣١
لحوظاً يف ظروف وقد شهدت السنوات األخرية حتسناً م". املستوطنات البشرية املستدامة يف عامل آخذ يف التحضر

وقد حازت اثنتا عشرة مدينة صينية جـائزة        . السكن وبيئة اإلسكان يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء         
  .موئل األمم املتحدة

وقد بدأت احلكومة الصينية العمل بنظام املساكن ذات اإلجيار املنخفض لتلبية احتياجات األسر املعيشية                - ٣٢
وجيوز لألسر املستحقة أن تعيش يف مساكن ذات إجيار         . خفض باستخدام األموال العامة   احلضرية ذات الدخل املن   

وقد ساهم هذا النظام يف     . منخفض توفرها احلكومة أو تتلقى إعانة منها تساعدها يف العثور على مسكنها اخلاص            
لصينية أيـضاً  وتعمل احلكومة ا.  أسرة من األسر ذات الدخل املنخفض    ٩٥٠ ٠٠٠حتسني ظروف السكن لصاحل     

على حتسني خمططها اخلاص مبلكية املنازل امليسورة التكلفة وتوحيد معايريه، وهذا املخطط هو برنامج يستهدف               
. مساعدة األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض واملتوسط على شراء مساكن منخفضة التكلفة ومرحية بقدر كافٍ              

 ١٧، كـان حـوايل   ٢٠٠٧وحبلول هناية عام . يع أحناء البلد ويبىن هذا النوع من املساكن الرخيصة سنوياً يف مج        
وباإلضافة إىل ذلك، أقامت الصني نظاماً للصناديق       . مليون شخص قد حصلوا على السكن مبوجب هذا املخطط        

  . مليون شخص من حتسني ظروف سكنهم٤٧االحتياطية العامة لإلسكان، متكّن من خالله 

، بادرت ٢٠٠٨مايو / ضربت وانشوان الواقعة يف مقاطعة سيشوان يف أيارويف أعقاب الزالزل املدمرة اليت  - ٣٣
وقد . احلكومة الصينية إىل تنظيم بناء مراكز اإليواء وغريها من املساكن املؤقتة وترميم البنايات املتضررة وتدعيمها

لثالثة اليت تلت  ماليني شخص متأثر بالزالزل على مكان إقامة مؤقت يف غضون األشهر ا      ١٠حصل ما يزيد على     
  . وستستكمل عملية إعادة بناء املنازل يف املناطق اليت ضربتها الزالزل يف غضون ثالث سنوات. وقوع الكارثة

   احلق يف التعليم- ٥

ومبقتضى هـذه   . وتنتهج احلكومة الصينية استراتيجية ترمي إىل تعزيز قوة البلد من خالل العلم والتعليم              - ٣٤
ففي . ولوية لتطوير التعليم، وقد ازدادت استثمارات احلكومة يف جمال التعليم بشكل مستمر    االستراتيجية، متنح األ  
 تريليون يوان، بزيـادة     ٢,٤٣، وصل جمموع إنفاق امليزانية على التعليم إىل         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣الفترة ما بني عامي     

ة إنفاق امليزانية الكلي علـى   وقد ازدادت نسب  .  مرة ١,٢٦تفوق ما أُنفق يف السنوات اخلمس اليت سبقتها مبقدار          
  . التعليم إىل الناتج احمللي اإلمجايل زيادة مطردة

، مت تعميم التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات تعميماً فعلياً يف مجيع أحناء البلد،              ٢٠٠٠وحبلول هناية عام      - ٣٥
ني بشكل كامل وقبل    وقد حققت الص  . ومت القضاء على األمية بشكل كبري يف أوساط الشباب ومتوسطي العمر          

، وصلت  ٢٠٠٧وحبلول هناية عام    . املوعد املقرر هدف تعميم التعليم االبتدائي احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية          
 سـنوات يف  ٨,٥ يف املائة، وبلغ معدل التحصيل   ٩٩نسبة السكان الصينيني الذين التحقوا بالتعليم االبتدائي إىل         

  . يف املائة٣,٥مية يف أوساط الشباب ومتوسطي العمر إىل الوقت الذي ُخفّض فيه معدل األ
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وبغية توسيع نطاق التغطية يف التعليم اإللزامي، وضعت الصني آلية لضمان متويل هذا التعليم؛ ومبوجب                 - ٣٦
، ٢٠٠٦عام ويف . هذه اآللية، يشكل التعليم اإللزامي يف املناطق الريفية عنصراً أساسياً يف الربامج اليت متّوهلا الدولة

ويف الفترة ما بـني     . عّدلت الصني قانوهنا املتعلق بالتعليم اإللزامي جلعل هذا التعليم جمانياً يف كامل أرجاء البلد             
، ألغيت الرسوم الدراسية ورسوم التعليم املتنوعة إلغاًء تدرجيياً يف املناطق احلضرية واملناطق ٢٠٠٨ و٢٠٠٦عامي 

  .جمانية التعليم اإللزامي بصورة فعليةالريفية على حد سواء، مما يضمن 

وتسعى احلكومة الصينية إىل تعزيز العدالة يف جمال التعليم ومعاجلة أوجه االختالل فيه بني املناطق احلضرية   - ٣٧
واملناطق الريفية وفيما بني املناطق؛ وقد نفذت احلكومة سياسة ملوارد التعليم متنح معاملة تفضيلية للمناطق الريفية            

وقد خصصت الدولة أمـواالً خاصـة       . ناطق الداخلية والغربية والفقرية واحلدودية ومناطق األقليات العرقية       وامل
ملساعدة الطالب املنتمني إىل األقليات العرقية؛ وتستخدم هذه األموال يف تقدمي املنح الدراسية احلكومية، وإعانات 

امعات واملدارس املهنية الثانوية واملدارس الثانوية العادية يف التعليم، وقروض التعليم، وبرامج العمل والدراسة يف اجل
  .كامل أحناء البلد بغية متكني الطالب املنحدرين من أسر فقرية من إكمال دراستهم

   احلق يف الصحة- ٦

أنشأت الصني نظاماً شامالً إىل حد كبري ملكافحة األمراض والوقاية منها، ولتـوفري الرعايـة الـصحية                   - ٣٨
وقد حتسنت حالة السكان يف     . مات الطبية على املستوى الوطين ومستوى املقاطعات والبلديات واحملافظات        واخلد

 سـنة يف  ٣٥وارتفع متوسط العمر املتوقع للمواطنني الصينيني مـن         . جمايل الرعاية الصحية والصحة حتسناً كبرياً     
 ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١ ٥٠٠فيات النفاسية من واخنفض معدل الو  .  سنة ٧٣السنوات األوىل للجمهورية الشعبية إىل      

 ١٥,٣ رضيع إىل ١ ٠٠٠ لكل ٢٠٠، يف حني اخنفض معدل وفيات الرضع من ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣٦,٦امرأة إىل 
   مـرة، ليـصل إىل   ٨٦وارتفع عدد مؤسسات الرعاية الصحية واملؤسسات الطبية يف البلد مبقدار          . ١ ٠٠٠لكل  

 التأمني الطيب األساسي املتعلقة بعمال أو سكان املناطق احلضرية وتغطي خمططات.  مؤسسة٣١٥ ٠٠٠ما جمموعه 
  . ماليني مريض من األسر الفقرية على املساعدة الطبية١٠,١وقد حصل حوايل .  مليون شخص٢٢٣ما جمموعه 

وقد استعرضت احلكومة الصينية بعناية اخلربات الـيت        . وكانت الصني أول بلد نامٍ يقضي على اجلدري         - ٣٩
، ٢٠٠٤ويف عام . واستخلصت الدروس من عملها يف جمال مكافحة تفشي املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمةلديها 

 وانشوان  ٢٠٠٨وعقب الزالزل املدمرة اليت ضربت يف عام        . جنحت الصني يف السيطرة على وباء أنفلونزا الطيور       
وتوفر الدولة العالج   .  أي وباء من األوبئة    الواقعة يف مقاطعة سيشوان، سلمت املنطقة املنكوبة بكاملها من تفشي         

اإليـدز،  /الطيب اجملاين لألشخاص الذين يعانون من األمراض املعدية الرئيسية مثل فريوس نقص املناعة البـشري              
اإليدز /وقد أنشأ جملس الدولة جلنة عمل تعىن بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري            . والسل، وداء البلهارسيا  

اإليدز وعالجه سنة بعد أخرى /ارتفع إنفاق احلكومة يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشريومبكافحته، و
  .٢٠٠٨ مليار يوان يف عام ١,٥٦ليصل إىل 

وقد عززت احلكومة الصينية مكافحـة      . ومحاية البيئة هي سياسة أساسية من سياسات الدولة يف الصني           - ٤٠
وتويل احلكومة أمهية كبرية للدور اهلام الذي يؤديه صون .  ملصادر التلوثالتلوث وأجرت دراسة استقصائية وطنية

، بلغت استثمارات الصني يف جمـال  ٢٠٠٧وحبلول هناية عام . النظام اإليكولوجي يف احملافظة على صحة السكان    
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البيئي يعمل هبا  حمطة للرصد ٢ ٣٩٩وقد أنشأت الصني .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١,٣٦مكافحة التلوث 
وتنفذ الصني بنشاط برنامج عملـها الـوطين للبيئـة          .  أخصائي تقييم وحملل فين يف جمال البيئة       ٥٠ ٠٠٠حوايل  

  .والصحة بغية تعزيز تقييم األخطار البيئية والصحية وإدارهتا

ة مـشكلة    مليار يوان ملعاجل   ٢٢,٣، استثمرت احلكومة الصينية     ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ويف الفترة ما بني عامي        - ٤١
 مليون شخص آخر من سكان املنـاطق        ١٩٢توفري مياه الشرب املأمونة يف املناطق الريفية، ومن املأمول أن حيصل            

وستحقق الصني قبل املوعد املقرر اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق . ٢٠٠٩الريفية على مياه الشرب املأمونة حبلول عام 
  .٢٠١٥احلصول على مياه الشرب املأمونة مبقدار النصف حبلول عام بتخفيض نسبة األشخاص الذين يتعذر عليهم 

   احلقوق املدنية والسياسية- باء 

   ضمان احلق يف احلياة- ١

يتضمن كل من الدستور والقواعد العامة للقانون املدين وغريها من القوانني الصينية ذات الصلة أحكاماً                 - ٤٢
ون اجلنائي ينص على أن كل عمل حيرم اإلنسان من احلياة، كالقتل            فالقان. تتعلق بضمان حق املواطنني يف احلياة     

العمد، أو أي عمل من أعمال التعدي على حياة الفرد، كالقتل نتيجة اإلمهال، أو التسبب يف حدوث انفجارات                  
  .أو يف وقوع حادثة خطرية بسبب اإلمهال، يشكل فعالً إجرامياً

  ومبوجب القـانون اجلنـائي     .  صارمة ويتم تطبيقها حبذر شديد     ويف الصني، ختضع عقوبة اإلعدام لرقابة       - ٤٣
عقوبة "، ويقضي هذا القانون بأن ال تطبق "عقوبة اإلعدام إالّ يف حق اجملرمني الذين ارتكبوا أبشع اجلرائم"ال تطبق 

د صدور  سنة من العمر عند ارتكاب اجلرمية أو على أي امرأة تكون حامالً عن١٨اإلعدام على أي شخص مل يبلغ 
ففي حالـة   . وللحد من عمليات تنفيذ اإلعدام، أنشأت الصني نظام الوقف املؤقت لتنفيذ حكم اإلعدام            ". احلكم

اجملرمني الذين ارتكبوا جرائم بشعة، جيوز إعالن وقف التنفيذ ملدة سنتني عند النطق حبكم اإلعدام إذا كان التنفيذ 
لة عدم ارتكاب الشخص احملكوم عليه باإلعدام مع وقف التنفيذ      ويف حا . الفوري حلكم اإلعدام أمراً غري ضروري     

ألية جرمية متعمدة أثناء فترة وقف التنفيذ، يستعاض عن هذه العقوبة بالسجن مدى احلياة بعد انقـضاء فتـرة                   
 سنة ١٥السنتني؛ ويف حالة ما إذا أثبت الشخص حسن السلوك، ختفف العقوبة إىل السجن ملدة حمددة ال تقل عن 

  . سنة تبدأ منذ انقضاء فترة السنتني٢٠ تزيد على وال

، أصبح النظر يف مجيع قضايا استئناف حكم اإلعدام يتم يف جلـسات             ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١واعتباراً من     - ٤٤
 كـانون   ١ومنـذ   . علنية، وسُيطلب تدرجيياً إجراء تسجيالت مسعية وبصرية لكامل وقائع كل هذه اجللـسات            

وعند إعادة  . دت سلطة إعادة النظر يف أحكام اإلعدام وإقرارها إىل احملكمة الشعبية العليا           ، أعي ٢٠٠٧يناير  /الثاين
النظر يف أحكام اإلعدام تطلب هذه احملكمة عموماً إحضار املتهم، وتقوم عند اللزوم بتحقيقات يف املوقع وبفحص 

  . قت احلاضروتسري آلية إعادة النظر يف أحكام اإلعدام بيسر يف الو. يف مسرح اجلرمية
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   ضمان حق الفرد يف احلرية- ٢

ويعترب القانون  ". حرية مواطين مجهورية الصني الشعبية هي حرية مصونة       "ينص الدستور الصيين على أن        - ٤٥
فكل شخص حيرم بصورة غري قانونية شخصاً آخر . اجلنائي االحتجاز غري املشروع فعالً إجرامياً يستوجب العقاب

ويتعرض موظفو الدولة الذين يستغلون     . رض للتحقيق يف مسؤوليته اجلنائية وفقاً للقانون      من حريته الشخصية يتع   
  . الوظيفة العامة الرتكاب هذه اجلرمية لعقوبة أشد

  وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ال جيوز توقيف أي مواطن إالّ مبوافقة النيابة العامـة الـشعبية                    - ٤٦
. در عن احملكمة الشعبية، وعلى أن يتوىل التوقيف جهاز من أجهـزة األمـن العـام               أو بقرار منها أو بقرار صا     

  . والضوابط والتوازنات هذه ميكن أن تراقب ممارسة هذه السلطة وتقّيدها بشكل فعال

ويشتمل قانون اإلجراءات اجلنائية واللوائح املتعلقة مبرافق االحتجاز وغريها من القوانني واللـوائح ذات                - ٤٧
 على أحكام صرحية تنظم االحتجاز والتوقيف اجلنائيني؛ وتغطي مسائل مثل املعـايري الواجبـة التطبيـق،                 الصلة

وهتدف هذه األحكام مجيعها إىل ضمان حق احملتجـزين يف رفـع   . واإلجراءات، واحلد الزمين، ومكان االحتجاز   
  حيق للمواطنني الـذين احُتجـزوا      ومبوجب قانون التعويض الذي متنحه الدولة،       . الشكاوى وتقدمي االلتماسات  

  .أو صدرت ضدهم أحكام بصورة غري مشروعة احلصول على تعويض من الدولة

وخالل السنوات اخلمس املاضية، بدأت أجهزة النيابة العامة وأجهزة األمن العام واحملاكم العمل بعدد من   - ٤٨
 انقضاء فترة االحتجاز؛ واإلحاطـة املنتظمـة        اآلليات، مثل آليات اإلخطار مبدة االحتجاز؛ والتذكري باملدة قبل        

بعمليات التفتيش؛ وبآلية رقابة ملعاجلة الشكاوى املتعلقة باالحتجاز لفترات طويلة دون مربر وتـصحيح هـذه                
  .وهتدف هذه اآلليات إىل القضاء على حاالت التمديد غري املشروع لفترة االحتجاز. احلاالت

   حظر التعذيب- ٣

جلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون القضاة وقانون املدعني العامني وقانون الشرطة الشعبية حيظر القانون ا  - ٤٩
ويعترب القانون اجلنائي انتزاع االعترافات     . حظراً صرحياً انتزاع االعترافات بالتعذيب أو مجع األدلة بصورة غري قانونية          

وكل من يرتكب هذه األعمـال  . فعالً إجرامياً يستوجب العقاببالتعذيب ومجع األدلة بالقوة وسوء معاملة احملتجزين  
ومبوجب قانون التعويض الذي متنحه الدولة، حيق لكل مواطن يعاين من إصابات بدنية . يعّد مسؤوالً من الناحية اجلنائية

 أدوات الشرطة ناجتة عن ممارسة التعذيب بغرض انتزاع االعترافات، أو عن أعمال العنف، أو عن استخدام األسلحة أو         
  . ولدى كل حمكمة من احملاكم الشعبية املتوسطة جلنة للتعويضات. أن يطالب بتعويض من الدولة

. وسّنت يف السنوات األخرية لوائح إضافية ترمي إىل تعزيز آلية منع التعذيب والرقابة والعقاب والتعويض  - ٥٠
رفع الدعاوى املدنية املتعلقة بالضرر الناجم عن التقصري وهي تشتمل على لوائح النيابة الشعبية العليا بشأن معايري  

يف أداء الواجب، واللوائح املتعلقة بإجراءات أجهزة األمن العام يف معاجلة القضايا اإلدارية، واللـوائح املتعلقـة                 
. عبيةبإجراءات أجهزة األمن العام يف معاجلة القضايا اجلنائية واحملظورات الستة املوجهة لشرطة الـسجون الـش               

والعدد اإلمجايل للقضايا املتعلقة بانتزاع االعترافات بالتعذيب ومجع األدلة بالقوة وسوء معاملة احملتجزين يعـرف          
  . تراجعاً يف الصني
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   احلق يف حماكمة عادلة- ٤

ُتكفَل احملاكمات العادلة من خالل سلسلة من النظم واآلليات، كنظام احملاكمة العلنية، ونظام الـدفاع،                 - ٥١
 نسبة املتقاضني الـذين قبلـوا       ت، بلغ ٢٠٠٧ويف عام   . ونظام رد القضاة، ونظام مستشاري الشعب القضائيني      

  . يف املائة من جمموع القضايا املفصول فيها٩٠,٠١عن احملاكم االبتدائية الَصادرة باألحكام 

ليت ارتكبها قُّصر، تكون جلسات     وباستثناء القضايا املتصلة بأسرار الدولة أو باحلياة اخلاصة أو باجلرائم ا            - ٥٢
  .احملاكم مفتوحة للجمهور

 هأي موظف قضائي يعتقد أن مصاحل تنحي  وبغية ضمان حماكمة عادلة ونزيهة، حيق للمتقاضي أن يطلب            - ٥٣
وعند احتمال تسبب إحدى القضايا اليت تنظر فيها حمكمة ابتدائية يف حدوث آثار اجتماعية              . تتضارب مع قضيته  

ق، أو إذا طلب أحد أطراف الدعوى تغيري اجلهة اليت تنظر فيها، حتال هذه القضية إىل هيئـة مـن                    واسعة النطا 
ويتمتع مستشاري الشعب القضائيني حبقوق مماثلة لتلك اليت يتمتع هبا القضاة من            . املستشارين القضائيني والقضاة  

 ٥٥ ٦٨١، شارك   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥امي  وفيما بني ع  . حيث تقرير وقائع القضايا وتعيني القانون الواجب تطبيقه       
  . مليون قضية١,٢١قضائياً يف النظر يف مستشاراً 

وينص كل من دستور الصني وقانون اإلجراءات اجلنائية فيها صراحة على أنه حيق للمدعى عليه االستعانة   - ٥٤
  و أصـم أو أبكـم      وينبغي للمحاكم أن تسّمي حمامي دفاع يف القضايا اليت يكون فيها املتهم كفيفـاً أ              . مبحامٍ

  أو قاصراً، ومل يعّين حمامياً للدفاع عنه، أو يف القضايا اليت قد يواجه فيها املتهم حكماً بالسجن مـدى احليـاة                     
ويف حالة عدم قدرة املدعى عليه على تعيني حمامٍ ألسباب ماليـة،  . أو باإلعدام، ولكنه مل يعّين حمامياً للدفاع عنه 

  /ويتضمن قانون احملامني املعدل الذي دخل حّيز النفاذ يف حزيران. اً للدفاع عنه جماناًجيوز أن تسّمي احملكمة حمامي
 املزيد من الضمانات املتعلقة حبقوق احملامني يف املنازعات القضائية، مبا فيها حق االجتماع باملوكلني، ٢٠٠٨يونيه 
  .طالع على امللفات، وحق التحقيق ومجع األدلة، وحق املرافعةاالوحق 

   حرية املعتقد الديين- ٥

والديانات الرئيسية فيه هي البوذية والطاوية واإلسالم . الصني بلد تتنوع فيه املعتقدات الدينية تنوعاً كبرياً  - ٥٥
  .والكاثوليكية والربوتستانتية

ألي وال جيوز   . وينص الدستور صراحة على أن املواطنني يتمتعون حبرية اإلميان أو عدم اإلميان بأي دين               - ٥٦
جهاز من أجهزة الدولة أو أي منظمة أو فرد إجبار املواطنني على اإلميان أو عدم اإلميان بأي دين، كما ال جيوز                     

ُيعاقب كل موظف "ويقضي القانون اجلنائي أن . هلم ممارسة التمييز ضد املواطنني املؤمنني أو غري املؤمنني بأي دين
روعة من حرية املعتقد الديين أو ينتهك أعرافاً وعادات األقليـات           من موظفي الدولة حيرم مواطناً بصورة غري مش       

، أصدر ٢٠٠٥ويف عام ". العرقية، يف احلالة اخلطرية، بالسجن ملدة سنتني أو أقل أو بوضعه رهن االحتجاز اجلنائي
وضـبط  جملس الدولة الئحة الشؤون الدينية لتعزيز احلفاظ على حقوق الطوائف الدينية ومصاحلها املـشروعة،               

  .السلوك اإلداري لإلدارات احلكومية، وتشجيع الوئام بني األديان والوئام االجتماعي
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 مليون شخص يّتبعون الديانات املتعـددة يف        ١٠٠وتشري إحصاءات غري مكتملة، إىل أن هناك أكثر من            - ٥٧
 ٢٣ملثال، يفوق حبـوايل  فعدد الربوتستانت، على سبيل ا. الصني، كما أن عدد السكان املتدينني يف تزايد مستمر   

. مرة عددهم يف السنوات األوىل من عمر اجلمهورية الشعبية وعدد رجال الدين تضاعف خالل العقـد املاضـي             
  . مليونا٢١ً إىل ١٩٩٧ مليوناً يف عام ١٨وارتفع عدد املسلمني الذين ميارسون شعائر الدين اإلسالمي من 

وختتـار هـذه   . ة أنشأهتا خمتلف الديانات بصورة مستقلة منظمة أو مجاعة ديني٣ ٠٠٠وهناك أكثر من      - ٥٨
اجلماعات وتعّين زعماءها وجمالس إدارهتا وفقاً للوائحها اخلاصة؛ وهي تدير بصورة مستقلة شؤوهنا الدينية، وتنشر 

. ىالنصوص املقدسة، وتنظم اخلدمات االجتماعية، وتقيم املبادالت الودية مع الطوائف الدينية يف البلدان األخر              
  . مليون نسخة من الكتاب املقدس ووزعت يف الصني٥٠، طبعت ١٩٨٠ومنذ عام 

   حرية التعبري وحرية وسائط اإلعالم- ٦

ينص الدستور صراحة على متتع املواطنني حبرية التعبري وحبرية الصحافة، وعلى حقهم يف انتقاد أجهـزة                  - ٥٩
  .الدولة أو املسؤولني فيها ويف تقدمي االقتراحات

غية تعزيز اهلياكل األساسية اليت تتيح للمواطنني التمتع الكامل حبرية التعبري وتضمن حقهم يف الوصول               وب  - ٦٠
إىل املعلومات، زادت الصني من حجم استثماراهتا يف جمال توسيع وتطوير الصحافة وقطاعي النشر واملعلومات، مع 

جل هذه الغاية، أُطلق برنامج يرمي إىل تزويـد كـل          وأل. إيالء األمهية للمناطق الفقرية ومناطق األقليات العرقية      
ولدى الصني يف الوقـت     ". مكتبة البيت الريفي  "القرى خبدمات اهلاتف واإلذاعة والتلفزيون، كما أُطلق مشروع         

 دورية ٩ ٠٠٠ صحيفة، وأكثر من     ٢ ٠٠٠ حمطة تلفزيونية، وحوايل     ٣٥٠ حمطات إذاعية، و   ٣١٠احلاضر حوايل   
، للحصول على املعلومات املتعلقة ٣، اجلدول ٤انظر املرفق ( كتاب ٢٤٠ ٠٠٠كتب املنشورة وجملة، وبلغ عدد ال

 مليون مشترك ٩٧٠ويوجد يف الصني حالياً ). ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٤٩بنشر الكتب والدوريات يف الصني من عام 
قع شـبكي يف     مو ١ ٩١٩ ٠٠٠وهناك  .  مليون من مستخدمي اهلواتف احملمولة     ٦٠٠يف خدمات اهلاتف، منهم     

ومع توفر هذه السبل امليسرة والـسريعة       .  مدون ٤٦ ٩٨٠ ٠٠٠ مستخدم لإلنترنت و   ٢٥٣ ٠٠٠ ٠٠٠البلد، و 
املتنوعة اليت تتيح الوصول إىل املعلومات والتعبري عن الرأي، مبا يف ذلك انتقاد احلكومة، أصبح املواطنون الصينيون 

  .ينعمون بنمط حياة جديد كل اجلدة

  / أيـار  ١ائح املتعلقة بوصول اجلمهور إىل معلومات احلكومة، واليت دخلت حيز النفـاذ يف              وتنص اللو   - ٦١
، على أن من حق املواطنني طلب الوصول إىل معلومات احلكومة، وعلى أن تبلغ احلكومة اجلمهـور    ٢٠٠٨مايو  

 ١٦٠ وعقدت أكثر من .دون تأخري حباالت الطوارئ أو باحلاالت اليت قد تكون هلا آثار كربى على رفاه السكان
مؤسسة وطنية، من بينها اجمللس الوطين لنواب الشعب، واللجنة الوطنية للمؤمتر االستشاري السياسي للـشعب               
الصيين، وجملس الدولة، والنيابة العليا واحملكمة الشعبية العليا، باإلضافة إىل مجيع املقاطعات، ومناطق احلكم الذايت 

طة احلكومة املركزية، مؤمترات واجتماعات منتظمة إلحاطة الصحفيني وعينـت          والبلديات اخلاضعة مباشرة لسل   
  .متحدثني رمسيني يتحدثون بامسها
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اتصاالت الشكوى، يوجد لدى احلكومات جبميـع       ووكما هو منصوص عليه يف اللوائح املتعلقة برسائل           - ٦٢
تتلقى هذه املكاتب التعليقـات  مستوياهتا مكتب مكلف مبعاجلة رسائل الشكوى واستقبال أصحاب الشكاوى؛ و    

. واالقتراحات وااللتماسات اليت يوجهها املواطنون أو األشخاص االعتباريون أو املنظمات إىل اإلدارات احلكومية            
  .وتساعد هذه اآللية يف إخضاع احلكومة إلشراف املواطنني ويف ضمان حق املواطنني يف املشاركة والتعبري والرقابة

  ماعات اخلاصة محاية حقوق اجل-  جيم

  حقوق املرأة - ١

وتنفذ الصني نظامـاً    . تتمثل إحدى السياسات األساسية للدولة يف الصني يف تعزيز املساواة بني اجلنسني             - ٦٣
ويستند هذا النظام إىل قانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها، ويتألف من حنو . كامالً حلماية حقوق املرأة ومصاحلها

وكان إلعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين اعُتمدا يف املؤمتر العاملي الرابع    .  قانون الزواج  مائة قانون والئحة، مثل   
  .، تأثري مهم يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتنمية املرأة١٩٩٥املعين باملرأة املعقود يف بيجني يف عام 

ا أحد نواب رئيس جملس الدولة، وتضم       وأنشأ جملس الدولة جلنة عاملة وطنية معنية باألطفال والنساء، يتـرأسه           -٦٤
وأُنشئت كذلك مخس هيئـات عاملـة أو هيئـات تنـسيق     .  وزارة وجلنة ومخس منظمات غري حكومية٢٨ممثلني عن   

  .مشتـركة على املستوى الوزاري لتناول املسائل املتعلقة بتعزيز تنمية املرأة الريفية واحلضرية، ومحاية حقوقها ومصاحلها

، ٢٠١٠- ٢٠٠١ و٢٠٠٠- ١٩٩٥ة الصني برناجماً عاماً لتنمية املرأة الصينية للفتـرتني وأصدرت حكوم  - ٦٥
. حددت فيه أولويات ومؤشرات تنمية املرأة، وأنشأت وكالة خاصة لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ الربنامج               

اطعات، ومناطق احلكم   كما أُنشئت شبكات جلمع بيانات إحصائية عن حالة املرأة ورصد حالتها على صعيد املق             
وقد دأبت حكومة الصني على حتسني عمليات جتميع وحتليل     . الذايت، والبلديات التابعة مباشرة للحكومة املركزية     

  . البيانات اإلحصائية، كما أضافت مؤشرات إحصائية تتعلق بكل جنس على حدة

وقد ازدادت نـسبة    . لنواب الشعب  يف املائة من النواب يف اجمللس الوطين         ٢٠وتشكل النساء أكثر من       - ٦٦
 يف املائة حالياً، وهي نسبة تزيد       ٤٥ يف املائة يف أوائل عهد مجهورية الصني الشعبية إىل           ٧,٥النساء العامالت من    
وحققت الصني بالفعل هدف القضاء على التفاوت بني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي               . على املتوسط العاملي  

  .ف اإلمنائية لأللفيةوالثانوي، وهو أحد األهدا

   حقوق األطفال- ٢

وضعت الصني نظاماً تشريعياً كامالً حلماية حقوق األطفال، يشمل قانون التعليم اإللزامي، وقانون محاية   - ٦٧
  .القُصَّر، وقانون منع جنوح األحداث

، اقية حقـوق الطفـل  اتف، والطفل مؤمتر القمة العاملي من أجلوانطالقاً من األهداف العاملية اليت قررها   - ٦٨
 الربنامج العام لتنمية األطفال الصينيني يف التسعينات، وهو أول خطة عمل وطنية             ١٩٩٢أصدرت الصني يف عام     
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، الذي حيدد أهدافاً وتدابري   )٢٠١٠- ٢٠٠١(كما أن الربنامج العام لتنمية األطفال الصينيني        . لتعزيز تنمية الطفل  
  .عليم واحلماية القانونية والبيئة، يتقدم حالياً بسالسةسياساتية معينة يف جماالت الصحة والت

 ١٩٩١ لكل ألف يف عام      ٦١وبنجـاح الصني يف خفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من              - ٦٩
، تكون الصني قد حققت أحد األهداف اإلمنائية لأللفية، املتمثل يف ختفيض            ٢٠٠٧ لكل ألف يف عام      ١٨,١إىل  

، ٢٠٠٧وحبلول هناية عـام     . ون سن اخلامسة بنسبة الثُلُثني، وذلك قبل املوعد املقرر له         معدل وفيات األطفال د   
وتضع الصني تعليم .  لقاحاً لألطفال١١حقق برنامج تطعيم األطفال مزيداً من التوسع، فصار اآلن يقدم أكثر من 

 ٢٠األطفال باملدارس االبتدائية من     وقد ارتفع معدل التحاق     . األطفال على رأس جدول أعمال تطوير التعليم يف البلد        
  .  يف املائة٩٩,٤٩يف املائة يف أوائل عهد مجهورية الصني ليصل اآلن إىل 

   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة- ٣

 يف املائة من إمجـايل      ٦,٣٤ مليوناً، وهو ما ميثل      ٨٣يزيد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني على           - ٧٠
 قانوناً والئحة، مثل قانون محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، من أجل محاية ٣٠ وقد سنت الدولة أكثر من. السكان

وضمان حقوقهم يف التأهيل، والتعليم، والتوظيف، والضمان االجتماعي، واملشاركة يف إدارة شـؤون الدولـة،               
 باألشخاص وتوجد يف كل مستوى من مستويات احلكومات احمللية جلنة عاملة معنية     . واملشاركة يف أنشطة اجملتمع   

. ذوي اإلعاقة، مما يدمج عملية تنمية هؤالء األشخاص يف جدول أعمال التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الصني         
ويف العقدين املاضيني جنح برنامج . وقد نفَّذت الصني حىت اآلن مخسة برامج وطنية لتنمية األشخاص ذوي اإلعاقة     

 ماليني شخص من ذوي اإلعاقة يف       ١٠ـرعاه احلكومة، يف انتشال     ختفيف وطأة الفقر عن طريق التنمية، الذي ت       
وقـد حتـسنت كـذلك      .  مليون شخص على خدمات التأهيل     ١٥املناطق الريفية من براثن الفقر، كما حصل        

  .األوضاع التعليمية والوظيفية هلؤالء األشخاص حتسناً كبرياً

ويف هذا الصدد، سارعت    . خاص ذوي اإلعاقة  وتسعى الصني إىل القضاء على التمييز والتحيز ضد األش          - ٧١
الصني إىل بناء مرافق خالية من احلواجز يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء، لتهيئة بيئة اجتماعيـة مؤاتيـة              

 دائرة لتقـدمي املـساعدة   ٣ ٠٠٠وتوجد حالياً أكثر من  . لذوي اإلعاقة، وحلماية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة     
  .  حمطة تقدم املساعدة الطوعية هلم١٠٠ ٠٠٠اص ذوي اإلعاقة، وأكثر من القانونية لألشخ

، ودورة األلعـاب    ٢٠٠٧وكان من مثار جناح الصني يف استضافة دورة األلعاب األوملبية اخلاصة يف عام                - ٧٢
اطتـهم  ، زيادة فهم واحترام األشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني ويف العامل، وإح           ٢٠٠٨األوملبية للمعوقني يف عام     

وقد صدقت الصني علـى اتفاقيـة حقـوق         . مبزيد من احلب واالهتمام، مما أسهم يف محاية حقوقهم ومصاحلهم         
  .٢٠٠٨األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام 

  األقليات العرقية حقوق - ٤

  مجاعة عرقية أخرى يبلغ عدد٥٥العرقية، هنالك " اهلان"فباإلضافة إىل مجاعة . الصني بلد متعدد األعراق  - ٧٣
ومتثل املساواة بني املنحدرين مـن      .  يف املائة من إمجايل سكان الصني      ٨,٤١ ماليني، تشكل    ١٠٦سكاهنا جمتمعة   

  .أصول عرقية خمتلفة حجر الزاوية لسياسة الصني جتاه األقليات العرقية
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وتتمتع .  األقلياتوتنفذ الصني نظاماً لالستقالل اإلقليمي لألقليات العرقية يف املناطق اليت تتركز فيها هذه  - ٧٤
أجهزة احلكم الذايت يف هذه املناطق املستقلة حبقوق استقاللية كثرية فيما يتعلق بالتشريع، واالقتصاد، والتعلـيم،                

وينبغي أن يكون رئيس أي حكومة ملنطقة مستقلة أو مقاطعة مستقلة أو إقليم مستقل، مـن                . والثقافة، والصحة 
 منطقة تتمتع   ١٥٥وتوجد حالياً يف الصني     . الستقالل اإلقليمي يف املنطقة املعنية    مواطين األقلية العرقية املتمتعة با    

 يف املائة من إمجايل األقليات العرقية الـيت         ٧٥ الذايت العرقي، تشكل األقليات العرقية اليت تعيش فيها          لباالستقال
 استخدام وتطوير لغاهتا املكتوبة واملنطوقة، كما حتـرص         وحتمي الصني حق األقليات العرقية يف     . تعيش يف الصني  

 مجاعة عرقية على    ١٣وقد ساعدت احلكومة    . على محاية ثقافاهتا واحتـرام عاداهتا وتقاليدها ومعتقداهتا الدينية       
  .إنشاء وتطوير لغات مكتوبة

اسة واالقتصاد والثقافة   وتستفيد األقليات العرقية يف الصني من سياسات تفضيلية خاصة يف جماالت السي             - ٧٥
وُتمثَّل كل األقليات القومية يف اجمللس الوطين لنواب الشعب ويف اللجنة الوطنية للمؤمتر االستـشاري               . والتعليم

دعماً كامالً ومطلقاً، من حيث  وتقدم حكومة الصني للمناطق اليت تقطنها أقليات عرقية      . السياسي لشعب الصني  
كما تشجع احلكومة املناطق املتطورة على تقدمي املساعدة للمناطق اليت . ملادية واملاليةالسياسات واملوارد البشرية وا

 ما يزيد جمموعـه علـى       ٢٠٠٠واستثمرت احلكومة منذ عام     . وتنظم تقدمي هذه املساعدة   عرقية  تقطنها أقليات   
ازدهـار  "طق الغربية، وبرنامج    تـريليون يوان يف متويل املشروعات املنفذة يف إطار االستـراتيجية اإلمنائية للمنا          

 ٧٠واسُتكمل ما جمموعـه  .  مجاعة عرقية قليلة العدد   ٢٢، وبرنامج آخر خاص لدعم      "املناطق احلدودية وسكاهنا  
من الغرب  " التيبت للسكك احلديدية، ومشروع نقل الطاقة الكهربائية         - مشروعاً رئيسياً، مثل مشروع كنغهاي      

  .وياً يف تطوير مناطق األقليات العرقية، وكلها تسهم إسهاماً ق"إىل الشرق

وأصبح التعليم اإللزامي . وحترز مجيع الربامج واخلدمات االجتماعية يف مناطق األقليات القومية تقدماً ثابتاً  - ٧٦
. متاحاً بشكل عام يف هذه املناطق، ومت القضاء على األمية بني شباب هذه األقليات ومن هم يف أواسط العمـر                   

ة للطلبات املقدمة من األقليات يف امتحانات االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل، وقد ُيـسمح هلـم                وُتمنح أولوي 
وحتسنت كذلك أحوال خدمات الرعاية الصحية يف مناطق األقليات . بااللتحاق بدرجات أقل يف هذه االمتحانات
  . ٢٠٠٦ يف عام ١١ ٧٩٦عبية إىل  يف أوائل عهد اجلمهورية الش٢٣٠حتسناً كبرياً؛ وازداد عدد املستشفيات من 

   املشاركة يف أنشطة حقوق اإلنسان الدولية- دال 

تشارك الصني مشاركة فعالة يف أنشطة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فقد أدت دوراً إجيابياً وبنَّـاًء يف                   - ٧٧
ناهضة العنصرية املعقود يف ديربان يف ، واملؤمتر العاملي مل١٩٩٣املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام 

  . ، ويف جلنة حقوق اإلنسان السابقة، وجملس حقوق اإلنسان٢٠٠١عام 

وحتتفظ الصني بعالقات تعاون جيدة مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، كما أهنا استضافت مثاين    - ٧٨
 على مذكرة تفاهم    ٢٠٠٠اإلنسان يف عام    ومنذ توقيع الصني ومفوضية حقوق      . زيارات قام هبا املفوض السامي    

حول التعاون التقين، أجرى الطرفان سلسلة من االتصاالت واضطلعا بعدد من مشروعات التعاون يف جمال حقوق    
واستضافت . وتتخذ حكومة الصني أسلوباً إجيابياً يف التعاون مع نظام اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة            . اإلنسان
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زيارات قام هبا املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، والفريق العامل املعين باالحتجاز  ١٩٩٤الصني منذ عام 
  . التعسفي، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

فقد شـاركت   .  اإلنسان وتشارك الصني مشاركة نشطة يف االتصال والتعاون الثنائي واإلقليمي يف جمال حقوق             -٧٩
على مدى أكثر من عقد يف اتصاالت وحوار مع حنو عشرين بلداً حول حقوق اإلنسان، وشاركت مشاركة نـشطة يف                    
أنشطة حقوق اإلنسان يف آسيا واحمليط اهلادئ على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي واألقاليمي، واستضافت حلقيت العمل                

 بالتعاون اإلقليمي من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ،               الثامنة والثالثة عشرة املعنيتني   
  . سيوي األورويبآلرمسيتني حول حقوق اإلنسان يف إطار االجتماع اغري وحلقتني دراسيتني 

   الصعوبات والتحديات- رابعاً 
  ايل للصني ينافس أعلى املعدالت يف العـامل،        وبرغم أن الناتج احمللي اإلمج    . تنتمي الصني إىل العامل النامي      - ٨٠

وال يزال االختالل قائماً يف مستوى التنمية       . ١٠٠إال أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ال يزال أدىن من             
وتواجه التنمية االقتـصادية  . بني الريف واحلضر، وفيما بني األقاليم، ويف مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية     

وميكن توضيح الـصعوبات والتحـديات      . واالجتماعية معوقات من قبيل حمدودية املوارد والطاقة وظروف البيئة        
  :الرئيسية اليت جتابه جهود الصني يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف الفقرات التالية

  لقياس الفقر يف الـصني إىل أن       فتشري املعايري احلالية    . ال يزال عدد السكان الواقعني يف براثن الفقر كبرياً          - ٨١
 مليون ريفي ال يزالون يعيشون يف فقر مدقع أو بدخل متدن يعجزون معه عـن تلبيـة احتياجـاهتم                    ٤٣,٢حنو  

كما أن التنمية االجتماعية يف املنـاطق       .  يف املائة من إمجايل سكان الريف يف الصني        ٤,٦األساسية؛ وميثل هؤالء    
  . مناطق البلداألشد فقراً تقل كثرياً عن سائر

وال تزال حالة التوظيف قضية ملحة، كما تظل عملية إعادة توظيف العمالة املستغىن عنها من الشركات                  - ٨٢
 ٢٤وسوف حتتاج املدن والبلدات يف السنوات القليلة القادمة إىل          . احلكومية أو املؤسسات التعاونية مهمة عسرية     

  .مليون وظيفة جديدة يف كل عام

فالتغطية هبذا النظام حمدودة، كما أن عملية جتميـع     . م الضمان االجتماعي من ضعف التنظيم     ويعاين نظا   - ٨٣
ونظراً إىل عدم جتميـع أي أمـوال        . وإدارة أموال الضمان االجتماعي ُتنفذ من خالل وكاالت املستوى األدىن         

 االجتمـاعي ضـغطاً     للضمان االجتماعي يف سنوات العمل باالقتصاد املوجه، فيشكل دفع استحقاقات الضمان          
ولذا ينبغي تعديل نظام الضمان االجتماعي ليتصدى للتحديات اجلديدة، من قبيل ارتفـاع             . شديداً على النظام  

  .أعمار السكان، وتسارع حركة احلضر، والتنويع الوظيفي، وارتفاع األسعار

وال يزال . ام الوضوحوال تزال مشكلة عدم مالءمة خدمات الصحة العامة الحتياجات السكان واضحة مت  - ٨٤
كما أن التخصيص غري . االختالل قائماً يف مستوى خدمات الرعاية الصحية بني الريف واحلضر وفيما بني املناطق

الرشيد للموارد، وضعف خدمات الصحة العامة، وعدم كفاية اخلدمات الطبية يف الريف ويف اجملتمـع ككـل،                 
دالنية، واالرتفاع املتسارع يف تكاليف الرعاية الصحية واألدوية،        وضعف تنظيم أنشطة تصنيع وتوزيع املواد الصي      

  .كل ذلك أدى إىل ردود فعل قوية من ِقبل السكان
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ويؤدي نقص منو اقتصادات    . وتتصاعد أيضاً الضغوط املرتبطة باحلاجة إىل محاية حقوق مجاعات خاصة           - ٨٥
وال يزال عامـة    .  التنمية االقتصادية واالجتماعية   مناطق األقليات العرقية إىل ختلف بعض هذه املناطق يف مستوى         

الناس وبعض اإلدارات احلكومية على قدر حمدود من الوعي بالقضايا اجلنسانية، وال تزال مراعاة املنظور اجلنساين       
 ماليني شخص من ذوي اإلعاقة يعيشون يف فقر، ويواجهـون صـعوبة يف              ١٠ويظل حنو   . متثل أحد التحديات  
  .دمات العامة ويف املشاركة يف أنشطة اجملتمعاحلصول على اخل

فاهليكل الصناعي غري الرشيد، والطبيعة االنتشارية للنمو االقتصادي، . ومتثل محاية البيئة أيضاً مهمة شاقة  - ٨٦
ُيتوقع ازدياد عدد سكان ) ٢٠١٠- ٢٠٠٦(وخالل فتـرة اخلطة اخلمسية احلادية عشرة . حباجة إىل معاجلة جذرية

.  يف املائـة   ٤٠ يف املائة أخرى، وازدياد الناتج احمللي اإلمجايل بأكثر من           ٤ عدد ضخم أصالً، بنسبة      الصني، وهو 
  . وسوف تظهر بوضوح آثار القيود اليت تفرضها البيئة وارتفاع تكاليف املوارد على التنمية االقتصادية واالجتماعية

إدارة شؤوهنا أوجه قصور يف قطاعات وصناعات       وتتسم إجراءات السالمة يف العمل بعدم الكفاية، وتشوب           - ٨٧
كما أن العقوبات املفروضة على انتهاك هذه اإلجراءات غري رادعة بالقدر الكايف، وتظل القواعد التنظيمية غري                . خمتلفة

  .وقد وقعت من وقت آلخر حوادث بعضها خطري وبعضها شديد اخلطورة. مرضية يف هذا الصدد

. كما تتسم آلية تنظيم السالمة الغذائية بالـضعف       . لسالمة الغذائية مهمة شاقة   وال تزال عملية حتسني ا      - ٨٨
وهناك عدد ال يكاد ُيذكر من الشركات واألفراد الذين يفتقدون األمانة، ويديرون أعماهلم مبا خيالف القـانون                 

ي القانون بإضـافة  ومن أمثلة ذلك قضية مسحوق اللنب امللوث اليت جنمت عن قيام عدد قليل من خمالف          . واللوائح
  . مادة امليالمني إىل اللنب اخلام

وال يزال بعض مسؤويل الدولة، وال سيما موظفي احلكومة احمللية، حباجة إىل حتسني مستوى وعيهم حبقـوق                   - ٨٩
 من االرختاء يف إنفـاذ     وال تزال هناك حاالت   . اإلنسان وحتسني أدائهم يف إطار ممارسة مهامهم الوظيفية وفقاً للقانون         

  .فاآللية القضائية حلماية حقوق اإلنسان حباجة إىل مزيد من التحسن. تطبيق أحكام العدالة القانون ومن إساءة

   األهداف املستقبلية-  خامساً
إلنفاذ املبدأ املدرج يف الدستور الصيين، والقاضي بالتزام الدولة باحتـرام ومحاية حقـوق اإلنـسان،                 - ٩٠

، تعكف احلكومـة    ١٩٩٣ليها يف إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادرين يف عام          واستجابةً للتوصيات املنصوص ع   
، ُتحدد فيها أهداف تعزيز ومحاية      ٢٠١٠- ٢٠٠٩الصينية على وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان للفتـرة          

  .حقوق اإلنسان يف العامني القادمني والتدابري الواجب اختاذها من ِقبل اإلدارات احلكومية يف هذا الصدد

وسوف تنفذ الصني خطة العمل بشكل فعال لدى اعتمادها، وذلك بالعمل على حتقيق التوازن يف التنمية      - ٩١
بني الريف واحلضر وفيما بني األقاليم، وبتسريع وترية التنمية االجتماعية، مع التـركيز على تعزيز رفاه السكان،         

ناء جمتمع متجانس يتمتع فيه مجيع السكان حبقوقهم يف       وتسعى الصني إىل ب   . وتعزيز العدالة االجتماعية واإلنصاف   
التعليم، والعمل، والرعاية الطبية، ورعاية املسنني، واملسكن، مما يضمن املشاركة العادلة جلميع السكان ومجيـع               

. يـة األفراد يف التنمية ويف التوزيع العادل لثمارها على النحو املنصوص عليه يف اإلعالن املتعلق بـاحلق يف التنم                 
  :ولبلوغ هذا اهلدف، سوف توىل أولوية للمساعي التالية
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زيادة االستثمار يف أنشطة احلد من الفقر، بتعزيز برنامج احلد من الفقر من خـالل التنميـة وزيـادة                     - ٩٢
استحقاقات ختفيف وطأة الفقر، بغية تقليل عدد الواقعني يف براثن الفقر؛ وسد الفجـوة يف املـستوى املعيـشي            

بني الريف واحلضر؛ وتطوير التعليم الريفي بشكل نشط مع التـركيز على التعليم املهين  خلدمات العامةومستوى ا
 يف املائة يف الـدخل      ٥الثانوي والعمل على إتاحته جماناً بشكل تدرجيي؛ وحتقيق زيادة سنوية متوسطة مقدارها             

  .التصريف لسكان احلضر ويف صايف دخل الفرد لسكان الريف

ة تنفيذ سياسة توظيف استباقية، بالتـركيز على إعادة توظيف العمالة املستغىن عنها نتيجة إعادة              مواصل  - ٩٣
  .  يف املائة٥اهليكلة، وباحملافظة على معدل البطالة املسجل دون مستوى 

مواصلة تطوير وحتسني نظام الضمان االجتماعي وهيكله اإلداري واخلدمي، مع تنويع مصادر متويلـه،                - ٩٤
ة االستفادة منه على مستويات متعددة، ووضع عملية إدارة التأمني االجتماعي واخلدمات االجتماعية حتت              وإتاح

مستقلة؛ ومواصلة توسيع التغطية اليت يكفلها الضمان االجتماعي وضمان استفادة          وسلطة جهة تشغيل متخصصة     
  .سني نظام الضمان االجتماعي يف الريفمجيع العاملني يف املناطق احلضرية منه على قدم املساواة؛ وتطوير وحت

احملافظة على الطبيعة اخلريية العامة خلدمات الرعاية الصحية والطبية، حبيث تضع الوقاية من األمراض دائماً يف                  - ٩٥
املقام األول، مع التـركيز على املناطق الريفية وإيالء أمهية متساوية للطب الشعيب الصيين والطب الغـريب؛ وتعزيـز                  

ليات احلكومة وزيادة اإلنفاق احلكومي املوجه لتطوير نظم خدمات الصحة العامة، واخلدمات الطبية، والتـأمني               مسؤو
الصحي، وضمان إمدادات األدوية لسكان الريف واحلضر على السواء؛ وتـزويد السكان باخلدمات الصحية والطبية              

  .  حتسني الوضع الصحي جلميع سكان البلداملأمونة والفعالة واملناسبة وامليسورة الكلفة، مبا يؤدي إىل

زيادة االستثمار يف تنمية مناطق األقليات العرقية، مع التـركيز على مساعدة فقراء هذه األقليات الذين                 - ٩٦
يعيشون يف ظروف بالغة الصعوبة؛ ودعم التعليم األساسي لألقليات العرقية؛ وتعزيز ثقافات هذه األقليات وطبها               

  . قدراهتا على التنمية الذاتيةالشعيب؛ وحتسني

العمل بنشاط على تعزيز املساواة بني اجلنسني واالهتمام باجلماعات اخلاصة يف اجملتمع ككل؛ مع إدماج                 - ٩٧
الوعي بالقضايا اجلنسانية يف السياسات الكلية لضمان املشاركة املتساوية للمرأة يف التنمية الوطنية ومـشاركتها               

ن مثار هذه التنمية؛ وزيادة املساعدة املقدمة من احلكومة إىل األشـخاص ذوي اإلعاقـة،               العادلة يف االستفادة م   
  .وضمان مشاركتهم يف أنشطة اجملتمع وتكافؤ فرص حصوهلم على اخلدمات العامة

، للـسيطرة   )٢٠١٠- ٢٠٠٦(تنفيذ الربنامج الوطين حلماية البيئة يف إطار اخلطة اخلمسية احلادية عشرة              - ٩٨
، واحلد من   ٢٠١٠ات غاز ثنائي أكسيد الكربيت وعلى الطلب على األكسجني الكيميائي حبلول عام             على انبعاث 

، وحتسني جودة البيئة يف املناطق واملـدن        ٢٠٠٥ يف املائة من مستويات عام       ١٠انبعاثات امللوثات الكلية بنسبة     
  .الرئيسية، والسيطرة إىل حد كبري على التدهور البيئي واإليكولوجي

القائمـة  "طوير القوانني واللوائح والتدابري السياساتية املتعلقة بالسالمة يف العمل؛ وإنشاء نظام للنـزاهة وخطة              ت  -٩٩
؛ واملعاقبة على املخالفات أو االنتهاكات بصورة أكثر صرامة؛ وإذكاء وعي املواطنني بالسالمة يف العمـل عـن        "السوداء

  . وحتسني قدرات املواطنني على إنقاذ الذات وعلى تقدمي املعونة املتبادلةطريق التـرويج اإلعالمي والتثقيف والتدريب،
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تطوير وحتسني رصد املخاطر وطرق تقييمها وآليات السيطرة عليها يف جمال السالمة الغذائية، واملعاقبـة                 - ١٠٠
  . على املخالفات أو االنتهاكات بصورة أشد صرامة

ع نطاق املشاركة املنظمة للمواطنني يف الشؤون السياسية، وحتسني         تعميق إعادة اهليكلة السياسية؛ وتوسي      - ١٠١
املؤسسات الدميقراطية، وتنويع أشكال الدميقراطية ومد قنواهتا على نطاق أوسع؛ وإجراء انتخابـات دميقراطيـة               

ق السكان ومواصلة حتسني عملية اختاذ القرار الدميقراطي واإلدارة الدميقراطية واإلشراف الدميقراطي، وضمان حقو
يف احلصول على املعلومات واملشاركة واالستماع لرأيهم واإلشراف؛ والعمل تدرجيياً على تساوي نسبة النـواب      

  . املمثلني للسكان يف انتخابات اجملالس الشعبية يف املناطق احلضرية والريفية

لدميقراطية واالنفتـاح يف    تعزيز سيادة القانون كمبدأ أساسي وتعميق إصالح اجلهاز القضائي؛ وتعزيز ا            - ١٠٢
النظام القضائي؛ ومواصلة تنظيم عملية إنفاذ القانون واملمارسة القضائية وتعزيز الرقابة القضائية؛ وحتسني برامج              
تدريب املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدمي التثقيف مبسائل حقوق اإلنسان والنظـام القـانوين                

  .ء وعي املواطنني حبقوقهم وواجباهتمجلميع أفراد اجملتمع، وإذكا

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة-سادساً 
  ]اإلنكليزية والصينية: اللغة األصلية[  

A. Methodology and consultation 

103. In preparing this part of the report, the Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) 
Government conducted an exercise in September 2008 to consult the public. The HKSAR Government 
published a consultation document which contained the background and objectives of the review, a 
proposed outline of the report and an appeal to the public for comments. This document was sent to a 
broad spectrum of the community, including the Legislative Council, relevant non-governmental 
organizations (NGOs), interested members of the public and the media, and was distributed through the 
District Offices and on the Internet. During the consultation period, the HKSAR Government also 
collected views from representatives of NGOs at the Human Rights Forum. The HKSAR Government 
carefully considered all the views and comments received.   

B. Background information 

104. The HKSAR was established on 1 July 1997 as a Special Administrative Region of the 
People’s Republic of China. In accordance with the Basic Law of the HKSAR of the People’s 
Republic of China, the HKSAR enjoys a high degree of autonomy and enjoys executive, legislative 
and independent judicial power, including that of final adjudication. 

105.  The Chief Executive is the head of the HKSAR. He leads the Government of the HKSAR 
and is responsible for implementing the Basic Law, signing bills and budgets passed by the 
Legislative Council, promulgating laws, making decisions on government policies and issuing 
executive orders.  

106.  The Legislative Council is the legislature of the HKSAR. It has 60 Members, with 30 
Members returned by geographical constituencies through direct elections and 30 Members by 
functional constituencies.  
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107.  The legal system of the HKSAR is founded on the rule of law and an independent 
judiciary. Under the principle of “One Country, Two Systems”, the HKSAR’s legal system differs 
from that of the Mainland, and is based on the common law. The Court of Final Appeal is the 
highest appellate court in the HKSAR. All judges are qualified legal practitioners and have security 
of tenure, which is protected by the Basic Law. 

C. Framework and measures for the promotion and protection of human rights 

108. In the HKSAR, human rights and freedoms are guaranteed constitutionally by the Basic 
Law, including equality before the law, freedom of speech and of the press, freedom of association, 
of assembly and of demonstration, freedom from unlawful search of or intrusion into homes or 
other premises, freedom and privacy of communication, freedom of movement, freedom of 
religious belief and right to social welfare in accordance with law. The Basic Law also provides for 
the rights of HKSAR permanent residents to vote and to stand for election in accordance with law. 

109. A total of 15 international human rights treaties apply to the HKSAR. As regards local 
legislation, the Hong Kong Bill of Rights Ordinance was enacted specifically to give effect in local 
law to the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights as applied to the 
HKSAR. The Ordinance binds the HKSAR Government and all public authorities. Further human 
rights protection is accorded by specific legislation, including the Sex Discrimination Ordinance, 
Disability Discrimination Ordinance, Mental Health Ordinance, Family Status Discrimination 
Ordinance, Race Discrimination Ordinance and Personal Data (Privacy) Ordinance. 

110. The protection of human rights is buttressed by the rule of law and an independent 
judiciary. In addition, there is an extensive institutional framework of organizations which help 
promote and safeguard different rights. These include a comprehensive legal aid system, the Equal 
Opportunities Commission, the Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, the 
Ombudsman, the Independent Police Complaints Council, as well as various administrative 
channels for complaints and redress. The effectiveness of these mechanisms and organizations is 
closely monitored by the Legislative Council, the media and the public. 

111. The HKSAR also attaches great importance to promotion of human rights through public 
education and publicity. Human rights topics form part of the school curriculum at different levels 
and are included in the syllabuses of a wide range of subjects. Courses on various aspects of 
human rights are offered by tertiary institutions. Outside of schools, government bureaux and 
departments organize activities to promote aspects of human rights relevant to their functional 
responsibilities and provide financial assistance to community organizations to promote public 
involvement in the endeavours. The HKSAR Government also organizes human rights training and 
education for civil servants.  

112. The promotion of human rights is also an important part of relevant organizations’ work. 
For instance, the Equal Opportunities Commission operates regular programmes to provide public 
education against discrimination and to promote equal opportunities. The Committee on the 
Promotion of Civic Education produces and distributes educational materials and sponsors 
programmes to foster community awareness of the rights of the individual. The Women’s 
Commission promotes the well-being and interests of women in all aspects of life. 

D. Achievements and challenges 

113. Since its establishment, the HKSAR has been taking steps to promote and protect human 
rights. Steady progress has been made. The key developments are highlighted below. 
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114. On constitutional development, the Basic Law provides that the ultimate aim is the election 
of the Chief Executive (CE) and all Members of the Legislative Council (LegCo) by universal 
suffrage in accordance with the principle of gradual and orderly progress. In December 2007, 
following extensive public consultation on the models, roadmap and timetable for implementing 
universal suffrage, the HKSAR Government submitted a report to the Standing Committee of the 
National People’s Congress (NPCSC). Consequently, the NPCSC decided that the election of the 
CE may be implemented by universal suffrage in 2017, and that after the CE is elected by universal 
suffrage, the election of the LegCo of the HKSAR may be implemented by the method of electing 
all the members by universal suffrage.  

115. Between 2008 and 2012, the third-term HKSAR Government will endeavour to roll forward 
Hong Kong’s electoral methods to a midway point. It will undertake public consultation to 
determine the two electoral methods for 2012. Between 2012 and 2017, the fourth-term HKSAR 
Government and the LegCo will address together the method for implementing universal suffrage 
for the election of the CE.  

116. The political appointment system of the HKSAR Government was implemented in 2002. 
Under the system, the principal officials (Secretaries of the HKSAR Government) are political 
appointees who serve coterminous with the CE in these positions for a term of five years. This 
represents a major step forward in the system of governance as it has widened the pool of 
candidates for appointment of principal officials and also requires the principal officials to 
shoulder political responsibility. Two additional tiers of political appointees (i.e. Under Secretaries 
and Political Assistants) were created in April 2008. Under the political appointment system, the 
civil service continues to remain permanent, meritocratic, professional and politically neutral.  

117. The more recent initiatives to enhance the protection of human rights include the enactment 
of the Race Discrimination Ordinance in July 2008. During the legislative process, the HKSAR 
Government received a number of requests for amendments to the proposed legislation. The 
HKSAR Government has made certain amendments to address some of the requests and is of the 
view that the Ordinance, as amended, represents a major step forward in our commitment to 
combat racial discrimination. To reinforce existing services, the HKSAR Government is planning 
the establishment of four regional support service centres for ethnic minorities to provide 
interpretation service to facilitate their access to public services and to organize language training 
and other programmes to promote their integration into the community. The HKSAR Government 
is also drawing up administrative guidelines for relevant bureaux and departments to facilitate their 
formulation and implementation of policies to promote racial equality. 

118. The Independent Police Complaints Council Ordinance was also enacted in July 2008. The 
Ordinance aims to convert the existing Independent Police Complaints Council into a statutory 
body and thus enhances the independence of the Council as well as the transparency of the police 
complaints system. 

119. With regard to the interests of women, the Sex Discrimination Ordinance was enacted 
in 1995. In 2001, the Women’s Commission was established to promote the well-being and 
interests of women in Hong Kong, and to monitor the implementation of the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women.  

120. To protect the rights of persons with disabilities, the Disability Discrimination Ordinance 
has been in force since 1995. With the ratification of the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities by the Central People’s Government, this Convention has been applied to the HKSAR 
since 31 August 2008.  
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121. The interests of the child are primary in the HKSAR Government’s formulation and 
dispensation of legislation and policies relating to or affecting children. It is also paramount in actions 
undertaken by courts of law and administrative authorities in charge of child welfare. Children in the 
HKSAR are now entitled to 12 years of free education in public schools. The HKSAR Government also 
organizes activities and provides funding for community projects to promote public awareness of and 
respect for children’s rights. The HKSAR Government pioneered the Children’s Council project and 
established the Children’s Rights Forum to provide a platform for exchange and to solicit the views of 
children representatives on matters relating to their interest. 

122. To encourage community involvement and seek contribution from the civil society, the 
HKSAR Government maintains continued dialogue with relevant NGOs and has in recent years 
established regular channels including the Human Rights Forum, the Ethnic Minorities Forum, the 
Sexual Minorities Forum as well as the Children’s Rights Forum to facilitate communication, 
exchange of views and mutual understanding. 

123. Through the various channels, the HKSAR Government receives views and suggestions 
from the public on human rights issues. Some have proposed that the establishment of a Human 
Rights Commission be considered. Since the HKSAR’s existing framework is operating well, the 
HKSAR Government does not see the need to establish a separate human rights institution to 
supersede or duplicate existing institutions. We do recognize that, with the development of society, 
there will be a need for further work and continued demand from different sectors for more to be 
done. The HKSAR Government will continue to gauge the views of all relevant sectors and balance 
different interests in the community. The HKSAR Government will also have to ensure that 
measures to be taken will suit local circumstances and fit the evolving situation in Hong Kong. 

VII. PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN  
THE MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION 

[Original: Chinese and English] 

A. Consultation process 

124. The draft Macao Special Administrative Region (MSAR) report was made available for 
comments and proposals at the MSAR Government website. 

B. Background and framework for the promotion and protection of human rights 

125. On 20/12/1999, China resumed the exercise of sovereignty over Macao, the MSAR was 
established and its Basic Law (BL) entered into force. The BL, which has constitutional value, is based 
on the principle “One Country, Two Systems”. Under this principle, the previous capitalist system and 
way of life shall remain unchanged for 50 years. The MSAR enjoys a high degree of autonomy (except 
for defence and foreign affairs) and executive, legislative and independent judicial powers, including 
that of final adjudication. All systems and policies, including the system for safeguarding fundamental 
rights and freedoms, are based on the BL, and no law can contravene the BL.2 

126. Human rights (HR) are safeguarded at all levels. First, the BL itself sets forth directly a 
broad range of human rights (political and some social rights are provided for in Chapter III, 
economic rights in Chapter V, and cultural and other social rights in Chapter VI). Second, its 
article 40 (1) ascertains that the provisions of the International Covenants on Civil and Political 
Rights and on Economic, Social and Cultural Rights, and international labour conventions, as 
applied before, shall remain in force and shall be implemented through the laws of the MSAR. 
Article 40 (2) determines that restrictions to rights and freedoms have to be prescribed by law and 
in any case cannot contravene the provisions of article 40 (1), granting, therefore, reinforced 
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protection to human rights by forbidding restrictions in breach of such treaties. Third, by virtue of 
articles 8 and 18 of the BL, previous laws that do not contravene it or have not been subject to 
amendments remain in force. As a result, the continuity of the legal system is ensured, and 
implicitly also of all HR and freedoms provided for at the level of ordinary law. Overall, the BL 
secures constitutional protection to human rights. 

127. The MSAR legal system is a civil law system, underpinned on principles (of equality, 
legality and publicity of Law) that shape all laws. Applicable international law is directly received, 
prevails over ordinary law and may be directly applied and invoked before a court of law. 
Altogether, the mentioned articles of the BL, applicable international law, and subsequent ordinary 
law fully safeguard fundamental rights and freedoms.  

C. Promotion and protection of human rights on the ground 

128. The two Covenants, the most important human rights treaties, humanitarian law treaties, 
and ILO conventions are applicable in the MSAR.3 

129. The supervisory mechanism of internal observance of treaty obligations rests primarily 
with the judiciary.4 However, other institutional bodies, such as the Ombudsman (Commission 
Against Corruption - CAC), several Commissions on specific human rights (e.g. for Women’s 
Affairs, Senior Citizens’ Affairs, Refugees, Trafficking in Persons, Disciplinary Control of the 
Security Forces, Fight against Drug, Mental Health, Rehabilitation’s Affairs, etc.) and an extensive 
social partnership between the MSAR Government and private associations uphold the legal 
protection mechanism. 

130. Fundamental rights and freedoms are the object of the MSAR Government’s policy of 
systematic and continued divulgation, carried out by all sorts of means (Internet, media, 
distribution of brochures and leaflets in public places, interactive campaigns, etc.), specifically 
aimed at increasing public awareness on the existence of rights and freedoms, manners of 
exercising them, and available remedies. 

D. Achievements, best practices, challenges and constraints 

131. The MSAR legal system is anchored on the rule of law and operates through the due 
process of law. Judges are fully independent and the Procuratorate is an autonomous organ, i.e. 
outside the Executive branch of the MSAR Government, that carries out its powers and functions 
independently and free from any interference. 

132. The respect for fundamental rights and freedoms is deeply rooted in the MSAR legal 
system and is cherished by Macao residents as a cornerstone of their way of living. 

133. Regular dialogue with the civil society, including the participation of local associations in 
many consultative mechanisms, namely for setting up the MSAR Government’s policies, is an 
important feature of Macao governance. 

134. The rapid economic development of Macao, albeit contributing to a high level of 
employment, led to a rise in the number of non-resident workers. One of the main challenges 
facing the MSAR in the last years lies on the need to balance the continuous demand for additional 
qualified manpower from abroad with an adequate protection of Macao residents’ expectations as 
regards the improvement of their living conditions. 

135. Significant achievements have been obtained in the phased setting up of a compulsory 
education system and on the generalization of universal and free education. 
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136. New legislation was adopted and several preventive measures against terrorism and 
terrorism financing were taken. Nonetheless, an appropriate balance between the need to guarantee 
the security of persons and the respect for human rights was kept. 

137. In spite of the MSAR Government efforts and the CAC achievements, major challenges and 
constraints still exist in the path for a fair and clean society. Measures have been taken to 
strengthen anti-corruption and auditing monitoring of government departments or administrative 
procedures that are more prone to corruption. Yet more efforts, particularly at the educational and 
the prevention levels, need to be undertaken to effectively promote a culture of integrity. A 
particular constraint and area of concern is electoral corruption where the political culture of many 
Macao voters still creates difficulties on the fight to completely eradicate electoral bribery. 

138. Another particular challenge lies on the need to build a more accountable Government to 
the citizens. 

139. The MSAR Government dedicates great attention to the preservation and promotion of Macao’s 
historic buildings and heritage, namely to the sites (“Historic Centre of Macao”) included in the 
UNESCO World Heritage List. Macao also hosts annually international arts events. Yet the Macao 
residents feel constrained by the limited number of museums and artistic and cultural events available. 

140. Tolerance and respect for cultural differences constitutes a cornerstone of the MSAR 
lifestyle. Such cultural diversity, also characterized by the cross-cultural features from both the 
East and the West, contributes to the unique identity of the MSAR. Another important challenge 
facing the MSAR ability to maintain this key feature of Macao’s identity lies in the need to 
integrate a relevant number of immigrants to Macao at a time of significant influx of non-resident 
workers that is provoking reactions from some sectors of Macao’s population. 

141. The MSAR Government has undertaken effective measures to promote adequate education on 
issues of tolerance and bias, in particular through the teaching of, and the conducting of public 
awareness campaigns on, equality and the fundamental rights, the youth being the main target group. 

E. Priorities, initiatives and commitments 

142. The MSAR Government remains deeply committed to ensure the enjoyment and protection 
in an effective manner of the fundamental rights and freedoms enshrined in the BL, in the human 
rights treaties applicable in Macao, as well as in ordinary legislation. 

143. The MSAR Government recognizes the importance of the reporting mechanism to the 
United Nations human rights treaty bodies and takes seriously their observations and 
recommendations. 

144. The MSAR Government pledges to continue to promote human rights, with due regard to 
the young generations, in order to assure a multicultural and ethnic society based on harmony, 
anti-bias and tolerance education. 

145. The MSAR Government shall strive to maintain a proper balance between the enjoyment of 
civil and political rights and social, economic and cultural rights, particular consideration being 
given to the rights of vulnerable groups, such as the disabled, the elderly, the children, the women 
and persons under custody. 

146. The MSAR Government commits to improve social rights. Cooperation with the civil 
society and NGOs will be enhanced. 
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147. The MSAR Government commits to extend compulsory education until the end of 
secondary school. 

148. The MSAR Government is committed to fully protect personal freedom and human dignity, 
inter alia, by reinforcing preventive measures and suppressing the trafficking of human beings and 
the exploitation of women and children and protecting victims’ rights. 

149. The MSAR Government pledges to increase its fight against corruption. To this end, the 
scope and powers of the CAC shall be broadened and reinforced. The CAC’s jurisdiction will be 
extended to the private sector, in order for the MSAR Government and the community to play a 
bigger part in building a probity culture. Anti-corruption mechanisms for administration and 
financial management systems related to public resources shall be put in place. Additional efforts 
shall be undertaken, together with the civil society and NGOs, to further promote a corruption-free 
society and to maximize the effectiveness of publicity campaigns to build a clean society. 

150. In line with the commitment to a government more accountable to the citizens, the MSAR 
Government shall strengthen its accountability system for bureau directors, department heads and 
division chiefs in systemic and disciplinary terms. 

151. The MSAR Government shall continue to dedicate great attention to the preservation and 
promotion of Macao’s historic buildings and heritage, namely to the sites (“Historic Centre of 
Macao”) included in the UNESCO World Heritage List. The annual international arts events that 
are currently hosted in Macao will be improved. Studies will be made with a view to promote new 
museums and artistic and cultural events that have good potential for Macao’s cultural 
development and economic diversification.  

152. Monitoring mechanisms of government policies in the field of human rights shall be 
strengthened, along with other means to improve “law in action” and to assess its effectiveness. 

  احلواشي
1 参参参参参参参参参参参参参参. 
2
恩格尔系数（%）=食品支出总额/家庭或个人消费支出总额*100%。该系数反映随着家庭和个人收

入增加，收入中用于食品方面的支出比例将逐渐缩小。根据联合国粮农组织提出的标准，恩格尔系

数在59%以上为贫困，50-59%为温饱，40-45%为小康，30-40%为富裕。 

3 For further detail as to the MSAR background and institutional framework, please refer to Part III of 

China’s Core Document [HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2]. 

4  A complete list of applicable treaties is available on the MSAR Government website. 

4 For an updated description on human rights protection mechanisms under such treaties and available 

remedies, please refer to Part III of China’s latest reports to each of the relevant UN HR treaty bodies. 
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  املرفق األول

   للصني يف إطاراملؤسسات الوطنية املسامهة يف إعداد التقرير الوطين
  االستعراض الدوري الشامل

 جلنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطين لنواب الشعب  •
 حمكمة الشعب العليا  •
 النيابة العامة الشعبية العليا  •
 وزارة اخلارجية  •
 اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالحات  •
 وزارة التعليم  •
 تصاالتوزارة الصناعة وتكنولوجيا اال  •
 جلنة الدولة للشؤون العرقية  •
 وزارة األمن العام  •
 وزارة الشؤون املدنية  •
 وزارة العدل  •
 وزارة املوارد البشرية والضمان االجتماعي  •
 وزارة محاية البيئة  •
 وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية والريفية  •
 وزارة الزراعة  •
 وزارة الصحة  •
 يم األسرةاللجنة الوطنية للسكان وتنظ  •
 اإلدارة العامة للصحافة واملنشورات  •
 اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة والتفتيش واحلجر الصحي  •
 اإلدارة العامة لسالمة العمل  •
 املكتب الوطين لإلحصاء  •
 إدارة الدولة للشؤون الدينية  •
 مكتب جملس الدولة لشؤون هونغ كونغ وماكاو  •
 ريعيةمكتب جملس الدولة للشؤون التش  •
 مكتب معلومات جملس الدولة  •
 مكتب الدولة للمراسالت والشكاوى  •
 مكتب اللجنة التوجيهية جمللس الدولة املعين بالتخفيف من حدة الفقر من خالل التنمية  •
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  املرفق الثاين

  املنظمات غري احلكومية املشاركة يف املشاورات حول إعداد
  الدوري الشاملالتقرير الوطين للصني يف إطار االستعراض 

 االحتاد النسائي لعموم الصني  •

 احتاد عموم الصني لنقابات العمال  •

 االحتاد الصيين لذوي اإلعاقة  •

 اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان  •

 الرابطة الصينية حلقوق اإلنسان  •

 معهد القانون التابع لألكادميية الصينية للعلوم االجتماعية  •

  احلكومية الصينية لعمليات التبادل الدويلشبكة املنظمات غري  •

 مجعية الصليب األمحر الصينية  •

 رابطة تنظيم األسرة يف الصني  •

 املركز الصيين لدراسات التيبت  •

 رابطة الرعاية الصينية  •

 رابطة األقليات العرقية الصينية لعمليات التبادل الدويل  •

 رابطة الصني للمشتغالت باألعمال احلرة  •

 بطة غلوري الصينية لتعزيز الربامج اخلرييةرا  •

  رابطة التعليم الصينية للتبادل على الصعيد الدويل  •  
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  املرفق الثالث

  حبقوق اإلنساناملتعلقة االتفاقيات الدولية اخلمس والعشرون 
  اليت انضمت إليها الصني

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  - ١
  اصة مبركز الالجئنياالتفاقية اخل  - ٢
  الربوتوكول اخلاص مبركز الالجئني  - ٣
  *االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  - ٤
  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها  - ٥
  *اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - ٦
  *اتفاقية حقوق الطفل  - ٧
  االتفاقية املتعلقة بتساوي أجور العمال والعامالت عن العمل املتساوي  - ٨
  *اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  - ٩

  اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان  ١٠
  لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة يف البحاراتفاقية جنيف   - ١١
  اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب   - ١٢
  اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب  - ١٣
يا الرتاعات الدولية املسلحة     بشأن محاية ضحا   ١٩٤٩الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف املربمة يف عام          - ١٤

  )الربوتوكول األول(
عات املـسلحة غـري     ا بشأن محاية ضحايا الرت    ١٩٤٩يف عام   ربمة  الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف امل      - ١٥

  )الربوتوكول الثاين(الدولية 
  )ألشخاص ذوي اإلعاقةاخلاصة با(العمالة اتفاقية التأهيل املهين و  - ١٦
   حبق العمال الزراعيني يف التجمع واالحتاداالتفاقية اخلاصة  - ١٧
  *العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ١٨

  ـــــــــــــــ
  .ترمز إىل اتفاقية أساسية حلقوق اإلنسان  *  
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الل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغ       - ١٩
  األطفال يف املواد اإلباحية

  االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها  - ٢٠
  االتفاقية املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل  - ٢١
  االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف العمالة واملهن  - ٢٢
  اتفاقية السياسات املتصلة بالعمالة  - ٢٣
  ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحةال  - ٢٤
  *فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةات  - ٢٥



A/HRC/WG.6/4/CHN/1 
Page 33 

 املرفق الرابع

 اجلداول

  ٢٠٠٧- ١٩٨٦ ختفيف حدة الفقر يف الصني، - ١اجلدول 
  احلد من الفقر يف املناطق الريفية

  )مباليني األشخاص(

  مادات املخصصة من امليزانية املركزية لربامج ختفيف حدة الفقرالنمو يف االعت
  )مباليني اليوانات(
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  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ السكان احلضريون املشاركون يف برامج التأمني االجتماعي، - ٢اجلدول 
  )مباليني األشخاص(

  ٢٠٠٧- ١٩٤٩ الدوريات والكتب املنشورة، - ٣اجلدول 
 الكتب الدوريات

 اتأنواع املنشور السنة
النسخ املطبوعة من كل 

 )باملاليني(عدد النسخ  عدد العناوين )باملاليني(عدد 
١٠٥ ٨ ٠٠٠  ٢٥٧ ١٩٤٩ 
٣ ٧٧٤,٢٤ ١٤ ٩٨٧ ٦٢,٠٠١ ٩٣٠ ١٩٧٨ 
٦ ٨٧٠ ١٧٠ ٩٦٢ ٢٠٤,٠٦ ٩ ٠٢٩ ٢٠٠٢ 
٦ ٢٩٣ ٢٤٨ ٢٨٣ ١٦٦,٩٧ ٩ ٤٦٨ ٢٠٠٧ 

_ _ _ _ _  

التأمني األساسي ضد
ل

األساسيالطيبالتأمني ضد البطالةالتأمني 
ضد احلوادث الصناعيةالتأمني األمومةتأمني 


