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(A)     GE.09-10053    300109    030209 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

                                      ً       ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  للفقرةجتميع للمعلومات أعد
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  )مبا يف ذلك منطقتا ماكاو وهونغ كونغ اإلداريتان اخلاصتان(الصني 

عاهـدات، واإلجـراءات    املهذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات             
لك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة              اخلاصة، مبا يف ذ   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية               .الرمسية ذات الصلة  
 يأخـذ هبيكـل املبـادئ       وهو .املفوضيةاليت سبق أن نشرهتا     حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقارير        

 مراجع وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص .التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان
       أربـع                      يف اجلولة األوىل هي             ستعراض   ال       وترية ا     أن          مراعاة      مع   ُ              أُعد التقرير       قد   و .املعلومات الواردة يف التقرير   

         اذا كانت                                             خذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة،                                  ُ  ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُ .     سنوات
                                                                                             وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن                 .              ال تزال صاحلة  

   أو  /                                                     ُ                                      عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و  
  .                                                                املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  إىل

  

                                                      

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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  املعلومات األساسية واإلطار -     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

ــة   ــدات العاملي املعاه
ــوق   ــية حلق األساس

 )٢(اإلنسان

  
تاريخ التصديق أو االنضمام    

 أو اخلالفة

  
  

 التحفظات/اإلعالنات

  
االختصاصات االعتراف ب 

 احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء   
 على التمييز العنصري

ــصني ــانون ٢٩ :ال  ك
  ١٩٨١ديسمرب /األول

  
منطقــة ماكــاو اإلداريــة 

ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك
  ١٩٩٩ديسمرب /األول

منطقة هونغ كونغ اإلدارية    
يوليـه  / متـوز ١ :اخلاصـة 
١٩٩٧ 

كـاو  مبا يف ذلك منطقتا ما    (نعم، الصني   
دة املا):وهونغ كونغ اإلداريتان اخلاصتان   

٢٢  
املادة  :منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

٦ 

املـادة  (شكاوى األفراد   
 ال ):١٤

العهد الدويل اخلـاص    
ــصادية  ــاحلقوق االقت ب

 واالجتماعية والثقافية

مـارس  / آذار٢٧ :الـصني 
٢٠٠١  

  
منطقــة ماكــاو اإلداريــة 

ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك
  ١٩٩٩ديسمرب /األول

منطقة هونغ كونغ اإلدارية    
يوليـه  / متـوز ١ :اخلاصـة 
١٩٩٧ 

مبا يف ذلك منطقتا ماكـاو      (نعم، الصني   
املادة  ):وهونغ كونغ اإلداريتان اخلاصتان

  )أ(١- ٨
  ١املادة  :منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة

 :منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة 
 ٦و، )ب(١- ٨املادتان 

 -  
 

العهد الدويل اخلـاص    
قوق املدنيـــة بـــاحل
 والسياسية

منطقــة ماكــاو اإلداريــة 
ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك

  ١٩٩٩ديسمرب /األول
منطقة هونغ كونغ اإلدارية    

يوليـه  / متـوز ١ :اخلاصـة 
١٩٩٧ 

  نعم
  

  ١املادة  :منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة
 :منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة 

 ١٣و، )ب(٢٥املادتان 

الشكاوى املتبادلـة بـني     
  نعم): ٤١ملادة ا(الدول 

 مجيع  اتفاقية القضاء على  
  ضد املرأةأشكال التمييز

ــصني ــشرين ٤ :ال  ت
  ١٩٨٠نوفمرب /الثاين

  
منطقة ماكـاو اإلداريـة     

ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك
  ١٩٩٩ديسمرب /األول

ــغ  ــغ كون ــة هون منطق
ــة ــة اخلاص  ١ :اإلداري

 ١٩٩٧يوليه /متوز

مبا يف ذلك منطقتا ماكـاو      (نعم، الصني   
املادة  ):داريتان اخلاصتانوهونغ كونغ اإل

١-٢٩  
 :منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة 

 ٣- ١٥ و٢- ١١ و١- ٤ و١املـــواد 
  .٤- ١٥و

  

 -  

/  تشرين األول٤ :الصني اتفاقية مناهضة التعذيب
  ١٩٨٨أكتوبر 

  
منطقة ماكـاو اإلداريـة     

ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك
  ١٩٩٩ديسمرب /األول

ــغ  ــغ كون ــة هون منطق
ــة ــة اخلاص  ١ :اإلداري

 ١٩٩٧يوليه /متوز

مبا يف ذلك منطقتا ماكـاو      (نعم، الصني   
 املادة ):وهونغ كونغ اإلداريتان اخلاصتان

١- ٣٠  
الشكاوى املتبادلـة بـني     

  ال): ٢١املادة (الدول 
املـادة  (شكاوى األفراد   

  ال ):٢٢
املادة (إجراءات التحقيق   

 ال ):٢٠
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املعاهــدات العامليــة  
األساســـية حلقـــوق 

 )٢(اإلنسان

  
يق أو تــاريخ التــصد 
 االنضمام أو اخلالفة

  
  

 التحفظات/اإلعالنات

  
االعتراف باالختصاصات  
 احملددة هليئات املعاهدات

مـارس  / آذار٢ :الـصني  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩٢  

منطقة ماكـاو اإلداريـة     
ــة ــانون ٢٠ :اخلاص  ك

  ١٩٩٩ديسمرب /األول
ــغ  ــغ كون ــة هون منطق

ــة ــة اخلاص  ١ :اإلداري
 ١٩٩٧يوليه /متوز

يف ذلك منطقتا ماكاو وهونغ     مبا  (الصني  
  ٦املادة  ):كونغ اإلداريتان اخلاصتان

هونغ كونغ اإلداريتـان    ومنطقتا ماكاو   
 ).ج(٣٧، و)ب(٢- ٣٢املواد  :اخلاصتان

 - 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق بإشراك األطفال يف   

 الرتاعات املسلحة

مبا يف ذلك منطقتا    (الصني  
ونــغ ماكــاو وهونــغ ك
 ٢٠) اإلداريتان اخلاصتان 

 ٢٠٠٨فرباير /شباط

 -   سنة١٧ :٣إعالن ملزم مبوجب املادة 

الربوتوكول االختيـاري  
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
ــتغالل   ــال واس األطف
  األطفال يف املواد اإلباحية

مبا يف ذلك منطقة    (الصني  
 ):ماكاو اإلدارية اخلاصة

ديـسمرب  / كانون األول  ٣
٢٠٠٢ 

  -  ال يوجد

اتفاقية حقوق األشخاص   
 ذوي اإلعاقة

مبا يف ذلك منطقتا    (الصني  
ماكــاو وهونــغ كونــغ 

 ١ ):اإلداريتان اخلاصـتان 
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

  -  ال يوجد

التوقيع فقـط،(والسياسية  املدنية حلقوقاخلاص با الدويل العهد :املعاهدات األساسية اليت ليست الصني طرفاً فيها
حلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيارياخلاص با  للعهد الدويل    األول، والربوتوكول االختياري    )١٩٩٨
حلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكالاخلاص با لعهد الدويل   لالثاين  

 مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختيـاري التفاقية حقـوقالتمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية     
منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة( الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          

تفاقية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري ال            )اخلاصة
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 ال ليةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو

 ال )٤(بروتوكول بالريمو
مبا يف ذلك منطقة ماكاو اإلداريـة(نعم، الصني    )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

  ١٩٦١، باستثناء اتفاقية )اخلاصة
 ال، منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢خة اتفاقيات جنيف املؤر

 )٦( هباة امللحقة اإلضافيتوالربوتوكوال
  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول

٢٩ و ٩٨ و ٨٧نعم، باستثناء االتفاقيات رقـم       )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 ١٠٥و

) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
 افحة التمييز يف جمال التعليمملك

  نعم، منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة
 اإلدارية كونغ هونغ الصني مبا يف ذلك منطقة(ال، 

 )اخلاصة
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 الـدويل  التصديق على العهد :اإلجراءات اخلاصة الصني إىل النظر فيما يلي وأدعت هيئات املعاهدات   - ١

 التفاقية االختياري  والربوتوكول،)٩(بهلحقني كولني االختياريني امل والربوتو،)٨(والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص

  املرأة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد    ضد التمييز  مجيع أشكالعلى القضاء
 من األشخاص عمجي حلماية الدولية ، واالتفاقية)١١(التعذيب مناهضة التفاقية االختياري ، والربوتوكول)١٠(أسرهم

 اجلنائيـة  للمحكمـة  األساسي روما ، ونظام)١٣( ملنظمة العمل الدولية٢٩، واالتفاقية رقم )١٢(القسري االختفاء

 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز   ١٤ املادة يف عليه املنصوصاالختياري  اإلعالن ؛ وإصدار)١٤(الدولية
   من اتفاقية مناهضة التعذيب وسحب حتفظاهتا مبوجـب         ٢٢ و ٢١  ، وإصدار إعالن مؤيد للمادتني    )١٥(العنصري

املـرأة   ضـد  التمييز على بالقضاء املعنية وإضافة إىل ذلك، أوصت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة. )١٦(٢٠املادة 
  منطقةبالالجئني لتشمل  املتعلقة١٩٥١ عام  اتفاقيةوسيع نطاقالالجئني بت لشؤونالسامية  املتحدة األمم ومفوضية

اخلاصة على  اإلدارية كونغ هونغ ؛ وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق منطقة)١٧(اخلاصة اإلدارية كونغ هونغ
 .)١٨(بروتوكول بالريمو

 وتسحب مجيع حتفظاهتا على االتفاقية فيما يتعلق  الطرفقوق الطفل بأن تستعرض الدولةحوأوصت جلنة   - ٢
والثقافية الصني بقوة على  واالجتماعية االقتصادية احلقوق وحثت جلنة. )١٩(ائيةجبميع املناطق اخلاضعة لواليتها القض

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  باحلقوق اخلاص الدويل  من العهد٨ من املادة ١ن الفقرة أالنظر يف سحب إعالهنا بش

  .)٢٠(والثقافية
  اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

 يعلن األمهية القصوى الـيت      جاز التعسفي حبكم دستوري اعتمد حديثاً     رحب الفريق العامل املعين باالحت     - ٣
 النظر يف القانون اجلنـائي وقـانون        ،، وأُبلغت أنه جيري، نتيجة لذلك     )٢١(توليها الصني حلماية حقوق اإلنسان    

 .)٢٢( من األحكام الدستورية اجلديدةااإلجراءات اجلنائية واإلطار املنظم لالحتجاز اإلداري ملواءمته

 واستثناء غري املواطنني، مبن فيهم طالبإزاء والثقافية عن قلقها  واالجتماعية االقتصادية احلقوق نةجلوأعربت   - ٤
   اجلنسية، من الضمانات الدستورية املتعلقة بالتمتع باحلقوق واحلريات املنصوص عليها           ون وعدمي واللجوء والالجئ 

 .)٢٣(يف العهد

  ق اإلنسانحقووهيكل املؤسسي يكل  اهل-  جيم
بقلق عدم وجود مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق اإلنـسان  جلنة حقوق الطفل  ، الحظت   ٢٠٠٥يف عام     - ٥
ويف منطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريـتني        الصني القارية    هذه املؤسسات يف أراضي    صت الصني بأن تنشئ   ووأ

 والثقافية فيما يتعلق بأراضي الـصني  تماعيةواالج االقتصادية احلقوق  جلنة مماثلةًوقدمت توصياٍت. )٢٤(اخلاصتني
  .)٢٦( فيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة٢٠٠٦ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام )٢٥(يةالقار

  ةاتيتدابري السياسال - دال 

 وطنية والثقافية بأن تعتمد الصني خطة عمل واالجتماعية االقتصادية احلقوق ، أوصت جلنة٢٠٠٥يف عام   - ٦
بوضع وتنفيذ خطة عمل لتنفيـذ االتفاقيـة يف         جلنة حقوق الطفل    يف العام نفسه، أوصت     و. )٢٧(حلقوق اإلنسان 

  .)٢٨(منطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  ت املعاهداتالتعاون مع هيئا - ١

ملنشأة يئة ااهل
 )٢٩(عاهدةمب

آخر تقرير قُدم 
 وُنظر فيه

آخر مالحظات 
 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

علـى  جلنة القـضاء    
 التمييز العنصري

ــسطس /آب  ٢٠٠٠ أغـ
٢٠٠١ 

تأخر تقدمي التقارير مـن العاشـر إىل - 
٢٠٠٣ و٢٠٠١الثالث عشر منذ أعوام 

 على التوايل، وقـد    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥و
 ٢٠٠٨يونيه /قدمت يف حزيران

ــة ــوقا جلن  حلق
 االقتــــصادية

 والثقافية واالجتماعية

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين عـام -  ٢٠٠٥مايو /أيار  ٢٠٠٣
٢٠١٠ 

اللجنة املعنية حبقوق   
منطقة هونغ  (اإلنسان  

كونغ اإلدارية اخلاصة   
 )فقط

أغـــسطس /آب ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٥
٢٠٠٧ 

ير الثالـث عـامحيل موعد تقدمي التقر   
٢٠١٠ 

 القـضاء علـى     جلنة
 التمييز ضد املرأة

ــسطس /آب  ٢٠٠٤ أغـ
٢٠٠٦ 

حيل موعـد تقـدمي التقريـر اجلـامع - 
 ٢٠١٠للتقريرين السابع والثامن عام 

ــشرين   ٢٠٠٦  مناهضة التعذيبجلنة تــــ
ــاين ــوفمرب /الث ن
٢٠٠٨ 

تــــــشرين 
ــاين ــوفمرب /الث ن
٢٠٠٨ 

يفحيل موعد تقدمي التقريـر اخلـامس        
 ٢٠١٢نوفمرب /ثاينتشرين ال

ــول  ٢٠٠٣  حقوق الطفلجلنة ــبتمرب /أيل س
٢٠٠٥ 

 موعـد تقـدمي التقريـر اجلـامعلحي - 
 ٢٠٠٩للتقريرين الثالث والرابع عام 

ــول  الربوتوكـــ
االختيـاري التفاقية  
حقوق الطفل املتعلق   
ببيع األطفال وبغـاء    
األطفال واسـتغالل   
األطفــال يف املــواد 

 اإلباحية

ــول ٢٠٠٥ ــبتمرب /أيل س
٢٠٠٥ 

 -  - 

وفيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، أعربت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   - ٧
مالحظاهتا عدم تنفيذ عدد من التوصيات املقدمة يف إزاء وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها 

  .)٣٠(معاجلتها على  الطرفاخلتامية السابقة وحثت الدولة
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

 ال ُوجهت دعوة دائمة

الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر 
 البعثات

سـبتمرب  / أيلول ١٩ إىل   ١٠من  (املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       
 تـشرين   ٢٠مـن   (التعذيب  املقرر اخلاص املعين مبسألة     ، و )٢٠٠٣
 ).٢٠٠٥ديسمرب / األول كانون١٠نوفمرب إىل /الثاين

الزيارات املوافق عليها من حيث 
 املبدأ

ـ املقرر اخلاص املعين حبرية الدين،       ، ٢٠٠٤ت الـدعوة عـام      وجه
  ؛٢٠٠٦سبتمرب /وأرسلت آخر رسالة تطلب حتديد تواريخ يف أيلول
 .اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع

 الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل
 يوافق عليها بعد

  ؛٢٠٠٨ عام تالغذاء، طلب يف باحلق املعين اخلاص ملقررا
 ت باملدافعني عن حقوق اإلنسان، طلبة لألمني العام املعنية اخلاصةاملمثل
) ٢٠٠٨(؛ واملقررون اخلاصون املعنيون بالسكن الالئـق        ٢٠٠٨عام  
، وحباالت اإلعدام خـارج نطـاق القـضاء أو          )٢٠٠٦(الصحة  بو

 ).٢٠٠٥(، وبالنفايات السامة )٢٠٠٥ (اً موجزة أو تعسفبإجراءات

  -  التعاون أثناء البعثات/التيسري
 ٣٠ إىل   ١٨مـن   (زيارة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي         متابعة الزيارات

 .١٩٩٧، وزيارة متابعة لبعثة )٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

الردود على رسائل االدعاءات 
 والنداءات العاجلة

وإضـافة   .يف غضون فترة األربع سنوات    رسالة   ١٧١ حوايل   تأرسل
، مـن    فرداً ٣٤٦رسائل   هذه ال  تماعات خصّ املتعلقة جب  رسائلإىل ال 

 ، وهو ما ميثل رداً    رسالة ١٣٠وردت احلكومة على     . امرأة ٧٢بينهم  
 .عث هبا اليت ُبرسائل يف املائة من ال٧٠على 

الردود على االستبيانات املتعلقة 
 )٣١(مواضيعيةمبسائل 

 أرسـلها املكلفـون بواليـات اإلجـراءات          استبياناً ١٢من أصل   
، يف الفترة قيد االستعراض، مل ترد الصني على أي منها يف            )٣٢(اخلاصة

 على مذكرة شفوية للمقرر اخلاص املعين       قدمت رداً  و .اآلجال احملددة 
 اًحباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسف       

 دولـة عـام     ١٢شأن الشفافية واحلكم بعقوبة اإلعدام أُرسلت إىل        ب
٣٣(٢٠٠٥(.   

ـ لإأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن امتنانه احلقيقي حلكومة الصني على توجيه الدعوة               و - ٨ ه ي
 تقييد حماوالته   بيد أنه شعر بأنه مضطر لإلشارة إىل أن ضباط األمن واملخابرات حاولوا عرقلة أو              .وتيسري مهمته 
 الصني على تنفيذ توصيات املقرر اخلاص وتوجيه ٢٠٠٨وشجعت جلنة مناهضة التعذيب عام . )٣٤(تقصي احلقائق 

  .)٣٥( مرة أخرىالدعوة إليه لزيارهتا

حلكومـة  الـيت وجهتـها ا    وبالرغم من ترحيب املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة بالدعوات السابقة           - ٩
 مل يتم البت  اليتجياب على الطلباتاإل على الرد ب٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ يف بيان مشترك يف اهالصينية، فقد حثو
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بإجراءات   فيها بعد بشأن إجراء زيارات، مبا فيها طلب املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعدام خارج نطاق القضاء أو
  .)٣٦(اًتعسف  موجزة أو

  قوق اإلنسانالسامية حلفوضية املالتعاون مع  - ٣

، واصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تنفيذ برنامج التعاون التقين الوارد يف مذكرة             ٢٠٠٨يف عام    - ١٠
وضعت ستة مشاريع يف إطار الربنـامج       و. ٢٠٠٥مع احلكومة الصينية عام      التفاهم اليت وقعتها املفوضية السامية    

ة والسياسية ولتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق لدعم اإلعداد للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني 
، ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٣٠منذ انقضاء مذكرة التفاهم يف      تعكف املفوضية   و. االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .)٣٧(دعم الصني يف جهودها للنهوض حبقوق اإلنسانمواصلة لربنامج لتحديد كيفية اتقييم على 

 أو شاركت يف اجتماعات منها حلقة عمـل         )٣٨( املاضية، استضافت الصني   وخالل فترة األربع السنوات    - ١١
. )٣٩( ملبـادئ بـاريس    لبلدان آسيا اليت ليست هلا بعد مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً          نظمتها املفوضية   

  .)٤٠(٢٠٠٨عام يف وقدمت الصني مسامهة مالية للمفوضية 

  ان تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنس–باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

جموعة اإلصالحات القانونية والسياسات والربامج اليت مبجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة شيد يف حني ت - ١٢
   من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني، فقـد أعربـت                  مؤخراًالصني   ااعتمدهت

األبناء من قبيل تفضيل أمور مقلقة لقوالب النمطية الضاربة اجلذور اليت تعكسها  عن قلقها الستمرار ا٢٠٠٦عام 
، قانويننسبة الذكور إىل اإلناث واإلجهاض االنتقائي غري ال       بصورة سلبية يف    إىل ارتفاع   ؤدي  ، وهو ما ي   الذكور

جلنة أعربت  و. )٤١(الة هل نتهك حقوق اإلنسان املكفو   تولكون هذه املواقف السائدة ال تزال حتط من قيمة املرأة و          
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن . )٤٢(التخلي عن األطفالإزاء  هاقلقعن  ٢٠٠٥حقوق الطفل عام 

 .عامة السكان، وخباصـة يف املنـاطق الريفيـة   تشمل توسع الصني أنظمة التأمني واملعاشات التقاعدية للمسنني ل 
زيز جهودها لكفالة تسجيل مجيع الطفالت عند امليالد، وخباصة يف املناطق   لجنة الدولة الطرف على تع    الوشجعت  

  .)٤٣(الريفية، كما أوصت جلنة حقوق الطفل ببذل جهود لتسجيل األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال األكرب سناً

ة بالتمييز ضد التقارير املتعلقإىل  بقلق ٢٠٠٥والثقافية عام  واالجتماعية االقتصادية احلقوق ت جلنةأشارو - ١٣
والصحة والتعلـيم   للمعيشة  ستوى املالئم   احلصول على امل  األقليات اإلثنية يف الصني، وخباصة يف جماالت العمل و        

حالة نساء األقليات يف األرياف، مبن فيهن إزاء وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها . )٤٤(والثقافة
  .)٤٥( متعددة من التمييزنساء التبت اللوايت يواجهن أشكاالً

والثقافية ببالغ القلق إىل التمييز حبكـم الواقـع يف حـق     واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنةأشارت و - ١٤
 ما حيرم أطفال    كثرياًعمول به   امل) Hukou(، كما أشارت اليونيسكو إىل أن نظام تسجيل األسر املعيشية           نيالنازح

  .)٤٦(إصالحات جاريةإال أن هناك نها الرعاية الصحية من الوصول إىل أمور مالنازحني 
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، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز الصني جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد ٢٠٠٥ويف عام  - ١٥
؛ واألطفال ذوي اإلعاقـات؛      أو املتضررين منه   اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   بالفتيات؛ واألطفال املصابني    

 وغريهم ني وأطفال النازح؛ الذين ينتمون إىل أقليات إثنية أو دينية أخرى واألطفالبت والويغو واهلويو وأطفال الت 
  من اجملموعات املستضعفة عن طريق أمور منها كفالـة وصـول هـؤالء األطفـال علـى قـدم املـساواة إىل             

  .)٤٧(اخلدمات األساسية

  يف احلياة واحلرية واألمنالفرد حق  - ٢

بإجراءات   ، أوضحت حكومة الصني للمقرر اخلاص املعين باإلعدام خارج نطاق القضاء أو٢٠٠٥يف عام  - ١٦
يت تدفع إىل اللجوء  وأن أحد العوامل ال"اجلرائم اخلطرية جداً"على  أن عقوبة اإلعدام ال تطبق إال اًتعسف  موجزة أو
التعذيب بأال يعرض السجناء الذين ينتظرون سألة وأوصى املقرر املعين مب. )٤٨( هو الرأي العامسياق اللكإليها يف ذ

 م اإلعداماالنظر يف مجيع أحكجمدداً من إعادة    احملكمة العليا   متكني  تنفيذ حكم اإلعدام لعقوبات إضافية؛ وضرورة       
  فرصة لنشر اإلحصاءات الوطنية بشأن تطبيق عقوبة اإلعدام؛ وضـرورة تقلـيص نطـاق              واالستفادة من هذه ال   

  .)٤٩(عقوبة اإلعدام

 واملفوضة الـسامية حلقـوق      )٥٠(، أعرب سبعة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة       ٢٠٠٨ويف عام    - ١٧
التوترات املتصاعدة بني احملتجني وقوات األمن يف منطقة التبت املتمتعة بـاحلكم الـذايت              إزاء  اإلنسان عن قلقهم    

ودعت املفوضة السامية    .األرواح وتدمري املمتلكات   بالتقارير عن فقدان     واملناطق احمليطة بالصني، وأحاطوا علماً    
احلكومة إىل اإلحجام عن االستخدام املفرط للقوة عند حفظ النظام، وكفالة عدم إسـاءة معاملـة املوقـوفني                  

  وأعربت جلنـة مناهـضة التعـذيب       . )٥١( للمعايري الدولية  اإلجراءات القانونية الواجبة وفقاً   مبوجب  هم  اكمتوحم
 مزاعم التعذيب وسوء املعاملة وأوصت جبملة أمور منها أن جتري الدولة الطرف حتقيقاًإزاء لقلق  عن ا٢٠٠٨عام 
  .)٥٢( بشأن ما ذكر عن االستخدام املفرط للقوة ومستقالًدقيقاً

وبالرغم من جهود الدولة الطرف يف التصدي ملمارسة التعذيب واملشاكل املتصلة به يف نظـام العدالـة                  - ١٨
استمرار مزاعم االستخدام الروتيين والواسـع      إزاء   هاقلقعن   ٢٠٠٨ جلنة مناهضة التعذيب عام      بتأعراجلنائية،  

اعترافـات أو   نتزاع  ، وال سيما ال   شرطةل يف ُعهدة ا   االنتشار للتعذيب وإساءة معاملة املشتبه فيهم أثناء االحتجاز       
ـ  مـا  غ لكون هذه املزاعم نـادراً   بالها ال قلقعن   ، كما أعربت  اجلنائيةدعاوى  ا يف ال  همعلومات الستخدام  رى جي

املتعلقة بوقـوع   تقارير  ال بشأن   هاقلقعن  جلنة مناهضة التعذيب    وأعربت  . )٥٣( مرتكبيها  أو حماكمة   فيها لتحقيقا
أعربت عن  و. )٥٤(اتكاهتنالتحقيق يف هذه اال   عدم  عدد الوفيات و  ارتفاع  أثناء االحتجاز، مبا يف ذلك      انتهاكات  

، واستخدامها الحتجاز   "السجون السوداء "اعم وجود مرافق احتجاز سرية، مبا فيها املسماة          بشأن مز  ها أيضاً قلق
ها قلقعن اللجنة أعربت و. )٥٥(ه ضرباً من االختفاءشكل يف حد ذاتيهذه املرافق بينت أن االحتجاز يف سجناء وال

غريها ت القومية واإلثنية والدينية و    ن مزاعم التعذيب وسوء املعاملة واالختفاءات اليت تستهدف األقليا        أبشالبالغ  
  .)٥٦( الفئات املستضعفة يف الصني، من بينهم أهل التبت والويغور وممارسو فالون غونغمن

 بشأن االستخدام الواسع جلميع أشكال االحتجاز اإلداري وعدم هاقلقعن ت جلنة مناهضة التعذيب أعربو - ١٩
وأشار الفريق العامـل    . )٥٧("إعادة التأهيل عن طريق العمل    "ظام  التحقيق يف مزاعم التعذيب وسوء املعاملة يف ن       
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املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن االحتجاز اإلداري يشمل إعادة التأهيل عن طريق العمل، واحتجـاز وتثقيـف              
وإضافة إىل ذلك، أشارت جلنـة      . )٥٨(، والعالج القسري للمدمنني، ومدارس التأهيل للعمل      ومسات وزبائنهن امل
 من القانون اجلنائي قد أُسيء استخدامها الحتجـاز بعـض األشـخاص يف              ١٨اهضة التعذيب إىل أن املادة      من

  .)٥٩(مستشفيات األمراض النفسية

 للجـوء إىل  اًلدولة حدتضع ا بأن ٢٠٠٥عام يف والثقافية  واالجتماعية االقتصادية احلقوق وأوصت جلنة - ٢٠
وأعربت اللجنة عن رأي مفاده     . )٦٠("إعادة التأهيل عن طريق العمل    "حي، يف إطار برنامج     الصإالسخرة كتدبري   

 من عمل األطفال على طالب املدارس يشكل نوعاً" استقطاع وقت من الدراسة للعمل الَدُؤوب"أن تطبيق برنامج 
وأعربت جلنـة  . )٦١(الذي ينطوي على استغالل وشجعت الصني على سحب هذا الربنامج من مناهجها الدراسية  

  .مشابهقلق  عن )٦٣( وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية)٦٢(ق الطفلحقو

وعنيفة لتنفيذ قسرية هيئات املعاهدات عن القلق بشأن مزاعم استخدام تدابري واحدة أو أكثر من وأعربت  - ٢١
راهبـات  ضد ؛ وبشأن تقارير عن حوادث عنف ضد النساء يف مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك      )٦٤(سياسة السكان 

اليت قد تـساهم يف زيـادة االجتـار بالنـساء            الرجال إىل النساء     نسبةالسليب لتفاوت   ثر  األ؛ وبشأن   )٦٥(التبت
وحثت جلنة القضاء على التمييـز      . )٦٧(بيع النساء والطفالت والتخلي عن املسنات     شكلة  م؛ وبشأن   )٦٦(والفتيات

ومحايـة للنـساء   مباشرة  ضد املرأة وتوفري سبل انتصاف ضد املرأة الصني على اعتماد قانون شامل بشأن العنف     
 االجتـار بالبـشر     حملاربةمشروع برنامج عمل وطين     أن تعجل بإكمال وضع      وعلى   )٦٨(والفتيات ضحايا العنف  

  .)٦٩(واعتماده وتنفيذه

يف ة والثقافية وفيما يتعلق حبالة منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي - ٢٢
االستغالل  ألغراضبالبشر  عن قلقهما حلدوث االجتار  )٧١(٢٠٠٨عام  يف   وجلنة مناهضة التعذيب     )٧٠(٢٠٠٥عام  

والثقافية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقلق زيادة  واالجتماعية االقتصادية احلقوق والحظت جلنة. اجلنسي
  .)٧٢(عدد حاالت العنف املرتيل

 إىل مجلة أمور منها أن أغلب األطفال الذكور املختطفني ٢٠٠٤ عاملشترك املقطري التقييم لار تقرير وأشا - ٢٣
  أيضاً ريشوأُ .قضية متنامية يشكل  ينحدرون من أسر عمال مهاجرين وأن إمهال األطفال الذين يتركون يف القرى             

  .)٧٣(تناميف إىل أن ظاهرة أطفال الشوارع 

   القانونإقامة العدالة وسيادة - ٣

ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن إحدى أكرب العقبات أمام القضاء على التعذيب يف الصني هو      - ٢٤
، حددت جلنة مناهضة التعذيب ثالثـة مـشاكل   ٢٠٠٨ويف عام . )٧٤(الضعف املؤسسي وعدم استقاللية القضاء 

ما ذكر  و؛  ١٩٩٨عام   ل قانون حفظ أسرار الدولة    :شاملة تقف يف طريق كفالة الضمانات القانونية ملنع التعذيب        
 غري خاضعني "خارجون عن القانون"احملامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ واالعتداءات اليت يرتكبها مضايقة من 

. )٧٥(للمساءلة يستخدمون العنف البدين ضد مدافعني عن حقوق اإلنسان بعينهم ويبدو أهنم يتمتعون حبصانة فعلية
عدم وجود ضمانات للمحـامني  بشأن إىل احلكومة مزاعم  واحملامني القضاة باستقالل املعين اخلاص ملقررل اأحاو
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دت احلكومة جبملة رو. )٧٦( طبيعة جنائيةوذاضطهاد ، مبا يف ذلك ضطهادواجباهتم املهنية دون التعرض لالة مارسمل
وى تراعى بشكل   االقانونية ألطراف الدع  واملصاحل   أمور منها أنه ال توجد يف الواقع أدلة على املزاعم وأن احلقوق           

 من القانون ٣٠٦ ةداوأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بإلغاء امل. )٧٧( التطبيق املالئم للقانونُيكفلفعلي و
  .)٧٨( بالتراجع عن اعتراف قسريهحمام ينصح موكل أي ة مبوجبهالحقللم  أن يتعرض مثالًاجلنائي الذي ميكن

وفيما يتعلق بقضاء األحداث، أوصت جلنة حقوق الطفل جبملة أمور منها إلغاء عقوبات السجن املؤبـد            - ٢٥
، وبأن تعدل الصني تشريعاهتا لكفالة أن تكون جلميع ١٨ل سن ادون لألشخاص الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا 

 حقوق الوصـول الـسريع إىل املـساعدة         األطفال احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك يف مدارس التأهيل للعمل،          
  .)٧٩(والطعن يف قانونية حرماهنم من حريتهموغريها من أشكال املساعدة القانونية 

 وين مجعيات والتجمعكحرية الدين أو املعتقد، والتعبري وت     - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية السلمي،

 من املزاعم املتعلقة عدداًالصينية إىل احلكومة  املعتقد أو الدين ريــةحب املعنــي اخلاص أحال املقــرر - ٢٦
يف مبا  وضد ممارسي فالون غونغ، )٨٠(ون الدين املسيحي ق األشخاص الذين يعتن    اإلنسان يف حق   بانتهاكات حقوق 

يف  هاقلقعن   جلنة حقوق الطفلأعربتو. )٨١(قال واالحتجاز والتعذيب وإعادة التأهيل عن طريق العملتذلك االع
ضـون  يتعر بشأن تقارير تفيد بأن أطفال األسر اليت متارس طقوسها الدينية، وحتديداً الفالون غونغ،               ٢٠٠٥عام  

وذكرت . )٨٢( عن طريق العمل   أهيلللمضايقات والتهديدات وغري ذلك من اإلجراءات السلبية، مبا فيها إعادة الت          
 وال  ةنافالون غونغ ليست دي   " للقانون، لكن    طنني بشكل كامل وفقاً   الصني أهنا حتترم وحتمي احلرية الدينية للموا      

  .)٨٣("عقيدة شريرة ضد البشرية والعلم واجملتمعهي حركة روحية؛ وإمنا 

 بقلق بالغ القيود املفروضة علـى  ٢٠٠٥عام يف والثقافية  واالجتماعية االقتصادية احلقوق والحظت جلنة - ٢٧
 بالبحث األكادميي، واملنشورات األجنبية واحمللية، وشبكة اإلنترنت، وحثـت          الوصول إىل املعلومات فيما يتعلق    

 احلق ومحاية بتعزيز املعين اخلاص وأحال املقرر. )٨٤(الصني على إزالة القيود املفروضة على حرية املعلومات والتعبري

األشخاص الذين يكتبون مضايقة  والتعبري إىل احلكومة مزاعم بشأن انتهاكات حرية التعبري، من قبيل الرأي حرية يف
وتوقيف واحتجاز ، )٨٥(مقاالت تنتقد احلكومة، مبا فيها املدونات على اإلنترنت، وتوقيفهم واحتجازهم وسجنهم      

  .)٨٧(الكتابات املؤيدة للتبتأصحاب ، وسجن )٨٦(موقعي العرائض

نسان، إىل جانب غريها من املكلفني      وأحالت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإل          - ٢٨
بواليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني، إىل احلكومة مزاعم بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ضد نشطاء 

، ونشطاء حقوق السكن واحلقوق اخلاصة باألراضي الذين حيتجون ضـد           )٨٨(حقوق اإلنسان ومقدمي العرائض   
 ونـشطاء   )٩٢( ونشطاء البيئـة   )٩١( والتبتيني )٩٠(، واملدافعني عن طائفة الويغور    )٨٩(واملصادرة القسرية خالءات  اإل

وأشارت املمثلة اخلاصة إىل الردود     . )٩٤(، ونشطاء حقوق العمال   )٩٣(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   مكافحة  
 إجراءات اقد اختذمن العام أن السلطات القضائية الصينية ومكتب األومنها اليت قدمتها احلكومة، للغاية التفصيلية 

وأشارت إىل أهنا تود احلصول على مزيد من املعلومات من احلكومـة             . كل حالة يف امتثال صارم للقانون      بشأن
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تثبت أن بوسع املدافعني عن حقوق اإلنسان القيام بعملهم حبرية ونشر املعلومات وتقدمي العرائض وانتقاد احلكومة 
  .)٩٥( دون أن يعرضوا أنفسهم لتهم جنائية األخرىمية والقيام باألنشطة السلعلناً

بسبب أوصى املمثل اخلاص املعين مبسألة التعذيب بضرورة إطالق سراح مجيع األشخاص الذين حوكموا و  - ٢٩
 املمارسة السلمية حلرية التعبري، والتجمع، وتكوين مجعيات واحلرية الدينية، بناء على جرائم سياسية معرفة تعريفاً              

سياسية من قبيل   الرائم  اجل على حد سواء، وبضرورة إلغاء       ١٩٩٧، قبل وبعد إصالح القانون اجلنائي عام        غامضاً
 وأعربت جلنة .)٩٦( اليت تترك سلطة تقديرية واسعة لسلطات إنفاذ القانون واالدعاء"تعريض األمن القومي للخطر"

 من مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان والعنف مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن املعلومات اليت تفيد بوجود منط
 .)٩٨(١٩٨٩، وبشأن عدم التحقيق يف قمع احلركة الدميقراطية يف بيجني عام )٩٧(ضدهم

أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة باختاذ التدابري الضرورية كافة              و  - ٣٠
وأشارت الصني يف رد املتابعة إىل أهنا       . )٩٩(يق التصويت العام واملتكافئ   لضمان انتخاب اجمللس التشريعي عن طر     

إنشاء جملس تنفيذي أو تشريعي منتخـب يف        ضي  تقتد  مبا أهنا ق  ) ب(٢٥ مفاده عدم تطبيق املادة      سجلت حتفظاً 
ن القانون هذا التحفظ، أشارت الصني إىل أبالرغم من و .اًئماقهونغ كونغ وأشارت إىل أن هذا التحفظ ال يزال 

  العام هو اهلدف النـهائي للتطـور الدسـتوري         تصويت   ينص بوضوح على أن ال     ١٩٩٠م  ااألساسي الصادر ع  
  .)١٠٠(هلونغ كونغ

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٥

 والثقافية عن أسفها لقيام الدولة الطرف حبظر حق تنظـيم  واالجتماعية االقتصادية احلقوق أعربت جلنة - ٣١
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل         ٢٠٠٨ويف عام   . )١٠١(النقابات املستقلة واالنضمام إليها يف الصني     

  .)١٠٢(قيد الدراسةال يزال الدولية إىل إعالن احلكومة أن التشريع الرامي إىل تنظيم ممارسة حق اإلضراب 

إزاء سوء وخطورة والثقافية عن بالغ قلقها  اعيةواالجتم االقتصادية احلقوق ، أعربت جلنة٢٠٠٥ويف عام  - ٣٢
األطفال الـذين   بشأن   على حنو خاص بالنسبة للعمال النازحني، وكذا         وإزاء فداحة هذه املشكلة   العمل  ظروف  

وأعربت جلنة حقوق  .عايري العمل الدوليةال تفي مبيعملون يف مهن خطرية، يف غالب األحيان يف ظروف متذبذبة 
 ارتفـاع تـواتر   والثقافية أيضاً واالجتماعية االقتصادية احلقوق ومما أثار جزع جلنة .قلق مماثلةالطفل عن مشاعر 

بشأن ،  ٢٠٠٦الحظ تقرير جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية عام        و. )١٠٣(اخلطرية يف الدولة الطرف   هنية  وادث امل احل
  .)١٠٤(تعرضون إلصابات كل سنة يف مكان العمل، أن أكثر من مليون شخص يلقون مصرعهم أو يةلسالما

ضع آلية إلنفاذ األجـور  أن توالثقافية الدولة الطرف على  واالجتماعية االقتصادية احلقوق وشجعت جلنة - ٣٣
ُتيسِّر سبل االنتصاف يف الشكاوى املتعلقة باألجور، وتعاقب أصـحاب العمـل   وتكلفة املعيشة، لئمة  المجلعلها  

  .)١٠٥(ات عمل إضايف ويفرضون غرامات وجزاءات على العمالالذين عليهم متأخرات أجور وعالو
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق - ٦

 إزاء انتشار الفقر يف     ٢٠٠٥عام  يف  بالغ  قلق  عن  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      أعربت  و - ٣٤
الطفل حقوق  جلنة  أشادت  وبينما  . )١٠٦( السنوات األخرية  البلد، على الرغم من التنمية االقتصادية السريعة خالل       

 أن الفقر، ال سيما يف مناطق       الحظت أيضاً ، فقد    والنهوض بالفقراء  فقراألباملوارد اهلامة املخصصة لتنمية املناطق      
 وأعربت جلنـة  . )١٠٧(معينة ويف صفوف فئات سكانية حمددة، والتفاوتات املتزايدة، ال تزال تشكل شواغل جدية            

على حساب اإلنفـاق    نمية اهلياكل األساسية    تتركيز الدولة على    القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها بشأن         
 القضاء ويف حني تقر جلنة. )١٠٨( السياسات على النساء والفتيات، وخباصة يف املناطق الريفيةهذهاالجتماعي، وأثر 

نساء الريفيات باملساواة يف حق امتالك األراضـي واسـتعماهلا،           باحلماية القانونية لتمتع ال    على التمييز ضد املرأة   
والحظ تقريـر   . )١٠٩(لألراضي يف املائة من سكان األرياف غري املالكني         ٧٠النساء يشكلن   تالحظ مع القلق أن     

   بقلق أن نظام الضمان االجتماعي وبرنامج احلد األدىن ملـستوى املعيـشة             ٢٠٠٤عام  لشترك  املقطري  التقييم  ال
وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة على . )١١٠( يف املائة من السكان٣٠ يغطيان سوى ال

وإضـافة إىل  . )١١١(بسط املساعدة االجتماعية اليت ال تقوم على املسامهة لتشمل املناطق الريفية اليت مل تصلها بعد       
لثقافية إىل وضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده وتقيـيم          ذلك، دعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا      

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتحليل املنتظم لألثـر   .)١١٢(التقدم احملرز يف التخفيف منه   
  .)١١٣(اجلنساين جلميع السياسات االجتماعية واالقتصادية وتدابري ختفيف حدة الفقر

 بالتحسن البارز يف مؤشرات الرعاية الـصحية، فقـد          ٢٠٠٥عام  يف  نة حقوق الطفل    وبينما نوهت جل   - ٣٥
كررت ما سبق أن أعربت عنه من شواغل إزاء التفاوتات القائمة بني املناطق الريفية واملناطق احلـضرية، وبـني                  

والحظت  .)١١٤(طفالاملقاطعات الشرقية والغربية، ومجاعة اهلان واألقليات اإلثنية، فيما يتعلق مبؤشرات صحة األ           
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقلص األموال املرصودة للصحة العامة على الرغم من ارتفاع نفقات 

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة بقلق أن نظام الرعاية الصحية الذي كان . الرعاية الصحية خالل العقد املاضي
وأعربت جلنة القضاء   . )١١٥(األولية ملعظم سكان الريف، قد تقلص إىل حد كبري        يوفّر يف املاضي الرعاية الصحية      

على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت الوفيات النفاسية وتزايد تكاليف الرعاية الـصحية، مثـل                  
  على املستفيدين من اخلدمات الطبية، وهو ما حيد من إمكانية حصول املـرأة الريفيـة علـى                املفروضة  الرسوم  

  .)١١٦(تلك اخلدمات

 إىل أن بعـض املـدن       ٢٠١٠- ٢٠٠٦ للفترة   ةوأشار تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائي        - ٣٦
وإضافة . )١١٧(فيها غري مالئمة الستخدام البشر     يف العامل، وأن أغلب موارد املياه        الصينية من بني أكثر املدن تلوثاً     

إىل ذلك، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق نقص إمدادات املياه الـصاحلة للـشرب                
 ٥٣٨ إىل أن ٢٠٠٦ كما أشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام )١١٨(املأمونة يف مناطق الصناعات املكثفة

  .)١١٩( يف إمدادات املياه شديداً يف منطقة تعاين ضغطاًص يف مشال الصني يعيشون فعالًمليون شخ

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء التقارير الواردة عـن عمليـات                - ٣٧
حيلهم من مساكنهم يف إطار اإلخالء القسري وعدم كفاية التدابري املتخذة للتعويض أو توفري سكن بديل ملن مت تر

كما أعربت اللجنة عن قلقها     . مشاريع التنمية احلضرية وكذا مشاريع التنمية الريفية مثل مشروع املضايق الثالثة          
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إزاء عدم إجراء مشاورات فعلية وعدم توفري سبل االنتصاف القانونية لألشخاص الذين تضرروا مـن عمليـات                 
يف ذلك هدم البنايات ذات الطابع التارخيي، وهدم بنايات ومساكن يف هلاسا       اإلخالء القسري وهدم املساكن، مبا      

   إىل أن مـا يقـدر       ٢٠٠٧عام  يف  وأشار تقرير موئل األمم املتحدة      . )١٢٠(يف منطقة التبت املتمتعة باحلكم الذايت     
هلـدم  ، من عمليـات ا    ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠١ مليون شخص تضرروا بشكل مباشر، خالل الفترة املمتدة من           ١,٧ ب
  .)١٢١(املتصلة باأللعاب األوملبية لبيجنيإعادة التوطني و

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٧

 باعتماد إطار العمل من أجل تنمية       ٢٠٠٥عام  يف  رحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         - ٣٨
قها إزاء استمرار التفاوتات يف تعميم الوصول إىل التعليم االبتدائي          قلعن  لكنها أعربت   . ٢٠٢٠التعليم حىت عام    

اجملاين اإللزامي، وعلى وجه اخلصوص للمجتمعات الريفية وملناطق األقليات ولألسر احملرومة وللسكان النـازحني        
ـ )١٢٣(بشأن حالة الفتياتحمددة كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل   . )١٢٢(داخلياً ة املعنيـة  ، وكذا اللجن

بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليت أشارت إىل معدالت األمية والتسرب املدرسي اليت تتـضرر منـها الفتيـات        
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقوق االقتصادية           .)١٢٤(الريفيات بشكل غري متناسب   

 "املخفيـة "ني إىل إلغاء مجيع الرسوم املتنوعة وغريها من الرسـوم     واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل الص     
ودعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل         . )١٢٥(على التعليم االبتدائي  املفروضة  

ارد إىل كفالة إمتام مجيع إىل زيادة املوارد املخصصة للتعليم مبوازاة الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل وتوجيه تلك املو
األطفال لتسع سنوات من التعليم اإلجباري واالستفادة، على قدم املساواة مع اآلخرين، من برامج التعليم والتنمية 

التعليم إىل النـهوض بوضـع    يف باحلق املعين اخلاص وإضافة إىل ذلك، دعا املقرر. )١٢٦(للطفولة املبكرةاملخصصة 
  .)١٢٧(يف تكوين مجعياتملمارسة احلق ضمانات نحهم ا يف ذلك ماملدرسني، مب

  األقليات والشعوب األصلية - ٨

 يف املائة من جمموع ٨,٤ جمموعة إثنية متثل ٥٥ وجود إىل ٢٠٠٤عام لأشار تقرير التقييم القطري املشترك  - ٣٩
 جلنة احلقـوق    أشارت،  ٢٠٠٥ويف عام   . )١٢٨( مدقعاً  يف املائة ممن يعانون فقراً     ٤٠شكل  ت اسكان الصني، لكنه  

التقارير املتعلقة حبق حرية ممارسة الدين وحـق املـشاركة يف احليـاة    إىل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق     
ويغور والتبت املتمتعتني باحلكم    شينجيانغ  الثقافية، واستخدام وتدريس لغات وتاريخ وثقافة األقليات يف منطقيت          

وأوصت جلنـة   . )١٣٠(٢٠٠١عام  يف   ةمماثلشواغل  اء على التمييز العنصري عن      وأعربت جلنة القض  . )١٢٩(الذايت
مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ قانون احلكم الذايت ملناطق األقليات اإلثنيـة            صني  حقوق الطفل بأن تتخذ ال    

لتعـاون  لات األولوية    ضمن قائمة اجملاالت ذ    ٢٠٠٤ عام    املشترك تقييم القطري الوأورد تقرير   . )١٣١(تنفيذاً تاماً 
لغتهم وثقافتهم اخلاصة ويف احلصول     لهم  فترعتنمية م يف  ق  احلالدويل كفالة متتع األطفال يف مجيع مناطق األقليات ب        

  .)١٣٢(العايل على فرص متساوية، وخباصة يف التعليم
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  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ٩

غياب  :اصة، أعربت هيئات املعاهدات عن قلقها بشأن ما يليفيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخل - ٤٠
كون احلماية اليت يوفرها قانون التمييز العنصري املقترح        و؛  )١٣٣(محاية خدم املنازل األجانب من التمييز واالعتداء      

ن الـسياسات   ؛ واملعاناة الناشئة ع   )١٣٤(ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة لن تشمل املهاجرين من الصني القارية          
ة لتوصيات  متابعها يف رد،وأشارت الدولة الطرف. )١٣٥(املتعلقة حبق السكن يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

مشـل  إىل مجلة أمور منها أهنا تتفهم بشكل كامل الرغبات يف مجـع              بشأن املسألة،    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   
  .)١٣٦( مطلقاً حقاًت، لكن هذه الرغبات ليساألسر

إجراءات حنديد الالجئني يف     أن   ٢٠٠٥عام  يف  والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        - ٤١
تعتربهم الدولة الطرف مهـاجرين     إذ  ، وبشكل خاص القادمني من بلد جماور        بعض طاليب اللجوء  الصني تستبعد   

 عـن   ٢٠٠٨عام  يف  أعربت جلنة مناهضة التعذيب     ا  كم. )١٣٧(اقتصاديني وجتربهم بالتايل على العودة إىل بلداهنم      
قلقها لكون األشخاص الذين يسلمون إىل البلدان اجملاورة أو ُيتسلمون منها ال يستفيدون من الضمانات القانونية                

ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف إىل          . )١٣٨(ضد اإلعادة بالرغم من وجود خطر التعذيب      
مركز الالجئ، / منها أن تتبىن بشكل كامل هنجاً يراعي الفروق بني اجلنسني يف كامل عملية منح اللجوءمجلة أمور

وفيما يتعلق مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، أوصت  .)١٣٩(بالتعاون الوثيق مع مفوضية شؤون الالجئنيوذلك 
ولة الطرف بتعزيز تعاوهنا مع مفوضية شـؤون         الد ٢٠٠٥عام  يف  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .)١٤٠(الالجئني، وال سيما يف وضع سياسة جلوء واضحة ومتسقة على أساس مبدأ عدم التمييز

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق -  ثالثاً
مـا  الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير ما حققته الصني من إجنازات يف جمال احلد من الفقر، وهو                    - ٤٢

تقرير إطار عمل األمـم     شار  وأ. )١٤١(مكنها من حتقيق بعض األهداف اإلمنائية الرئيسية لأللفية قبل املوعد املقرر          
جموعة من مؤشرات   مبالتقدم اهلائل الذي أُحرز فيما يتعلق       إىل   ٢٠١٠- ٢٠٠٦املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة     

  .)١٤٢(األميةحمو لوالدة ووفيات األطفال والتنمية االجتماعية من قبيل العمر املتوقع عند ا

 إىل أن التحديات اليت تواجه الصني تشمل تعزيز حقوق ٢٠٠٤عام لشترك املقطري التقييم الوأشار تقرير  - ٤٣
املهاجرين والنساء واألطفال واملسنني وذوي اإلعاقات ومحايتها، وتعزيز حقوق األقليات اإلثنية، وتعزيز سـيادة              

  .)١٤٣(ةكموالقانون واحل

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية -  رابعاً
   تعهدات الدولة-  ألف

، بعد أن وقعت على العهد الدويل اخلاص حالياًتعكف ، ذكرت الصني مجلة أمور منها أهنا ٢٠٠٦يف عام  - ٤٤
إلجراءات اإلدارية وتعميـق اإلصـالح   تعديل قوانينها اجلنائية واملدنية وقوانني اعلى باحلقوق املدنية والسياسية،  

كما قدمت معلومات عن السعي إىل حتقيـق      . )١٤٤(يف موعد قريب  على العهد   لتصديق  لظروف  لتهيئة ال القضائي  
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تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تركز على الشعب والدفع باطراد باإلصـالح القـضائي والتحـسني املـستمر            
  .)١٤٥(للدميقراطية والنظام القانوين

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

قدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب توصيات إىل احلكومة منها ضرورة تعريف جرمية التعذيب على                - ٤٥
 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مع فرض عقوبات تتناسـب وخطـورة التعـذيب؛              ١ للمادة   سبيل األولوية وفقاً  

نائية مع مقتضيات احملاكمة العادلة، مبا يف ذلـك احلـق يف التـزام              إصالح قانون اإلجراءات اجل   فق  وضرورة توا 
   عن طريق التعذيب، وافتراض الـرباءة، وكفالـة اسـتقالل اجلهـاز          نتزعةالصمت، واالستبعاد الفعلي لألدلة امل    

  .)١٤٦(القضائي وحياده

مايـة مـن االحتجـاز    التعسفي توصيات من أجل حتسني نظام احل باالحتجاز املعين العامل وقدم الفريق  - ٤٦
تعـريض  "، من قبيل   فضفاضةعدم استخدام تعريفات قانونية تتضمن عناصر غامضة وغري دقيقة و         منها  التعسفي،  

التعبري السلمي عن احلقوق واحلريات اليت مينحها اإلعالن العـاملي حلقـوق   على لمعاقبة ل، "األمن القومي للخطر 
  .)١٤٧(اإلنسان للجميع

  /عنية حبقوق اإلنسان مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة أن تقـدم حبلـول نيـسان              وأهابت اللجنة امل   - ٤٧
التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة؛      ) أ( معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصياهتا بشأن         ٢٠٠٧أبريل  

. )١٤٨( يف هونغ كونـغ   والنظام االنتخايب ) د(واحلق يف السكن؛    ) ج(ومضايقة العاملني يف وسائط اإلعالم؛      ) ب(
ومل تكـن اللجنـة     . )١٤٩(٢٠٠٧أغسطس  /وقدمت منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة معلومات متابعة يف آب         

 من التوضيحات من الدولة بغية دراسة احلالـة يف دورهتـا             للردود املقدمة وطلبت مزيداً     كامالً مرتاحة ارتياحاً 
  .)١٥٠(٢٠٠٩عام اخلامسة والثمانني، يف ربيع 

، يف غضون سـنة واحـدة،        هلا ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب أن تقدم      ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ٤٨
 املتعلقة باخلطوات املتخذة ملنع     ٢٣ و ١٧ و ١٥ و ١١معلومات عن رد الصني على التوصيات الواردة يف الفقرات          

ايقة حمامي الدفاع، واملضايقات والعنف أعمال التعذيب وسوء املعاملة؛ وقانون أسرار الدولة، ومجع البيانات، ومض
؛ ١٩٨٩يونيه /املرتكب ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ومقدمي العرائض؛ وقمع احلركة الدميقراطية يف حزيران         

وما ذكر عن االستخدام املفرط للقوة وغريها من االعتداءات يف مناطق منها منطقة التبـت املتمتعـة بـاحلكم                   
 ١٢ و ١٠ و ٧هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على توصيات اللجنة الـواردة يف الفقـرات             ؛ ورد منطقة    )١٥١(الذايت

؛ ورد منطقـة    )١٥٢(املتعلقة بالالجئني وعدم العودة إىل التعذيب؛ والتفتيش العاري وتفتيش التجويفات اجلسدية          
ة املتعلقة بإنشاء آليـة   من مالحظاهتا اخلتامي٩ و٨ و٧ماكاو اإلدارية اخلاصة على التوصيات الواردة يف الفقرات   

ن تدريب العاملني يف جمال الرعاية      أمستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا معلومات عن منطقة ماكاو بش          
  .)١٥٣(بشرالصحية؛ واحلبس االنفرادي؛ واالجتار بال
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 مخسة جماالت ذات أولوية ٢٠١٠- ٢٠٠٦عدة اإلمنائية للفترة أورد تقرير إطار عمل األمم املتحدة للمسا  - ٤٩

تشجيع منو يقوم على اإلنصاف؛ والتركيز بشكل أكرب على التنمية  : وتشمل املذكورة،على الصعيد الوطين للفترة
م وأشار تقرير لربنامج األم   . )١٥٤(االجتماعية عن طريق تعزيز قدرات وآليات التنسيق والرصد والتقييم التشاركي         

 زيادة إمكانية الوصول إىل العدالة وسيادة القانون،        احلاجة إىل الدعم من أجل     إىل   ٢٠٠٥عام  يف  املتحدة اإلمنائي   
تقييم الوأشار تقرير . )١٥٥(وتعزيز مشاركة اجلمهور، وتشجيع التقيد حبقوق اإلنسان اليت حتترم على الصعيد الدويل

  .)١٥٦( باحلقوق متصالًلعاملني يف جمال األمن تدريباً إىل ضرورة إعطاء ا٢٠٠٤عام لشترك املقطري ال

  الـصني،  حكومـة   ويف إطار برنامج التعاون الـتقين بـني املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان و                 - ٥٠
، جرى االضطالع بأنشطة ملموسة يف جماالت ترمي إىل زيادة مشاركة اجملتمع املـدين يف               ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧سنيت  
هليئات املعاهدات؛ وأهلية احملاكم للنظر يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ مة عداد التقارير املقدعملية إ

وحتسني ظروف االحتجاز االحتياطي؛ ومنع التعذيب خالل استجوابات الشرطة؛ وإصالح قـانون اإلجـراءات              
  .)١٥٧(اجلنائية
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ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

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 

CRC  Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC  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 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families 
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CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced  Disappearance 
3 Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional 
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by China before the Human 
Rights Council, as contained in the note verbale dated  13 April 2006 sent by the Permanent Mission of 
China  to the United Nations addressed to the President of the General Assembly.  
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to 
the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to 
the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 
Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the 
Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention 
No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 
concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8 CAT/C/CHN/CO/4, para. 32; E/CN.4/2005/6/Add.4, para. 77; and CEDAW/C/CHN/CO/6, para.54;.  
9 CAT/C/CHN/CO/4, para. 41.  
10 CEDAW/C/CHN/CO/6, paras. 51 and 54; and CAT/C/CHN/CO/4, para. 41.  
11 E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 59; and CAT/C/CHN/CO/4, para. 41. 
12 CAT/C/CHN/CO/4, para. 32. 
13 E/C.12/1/Add.107, para. 51. 
14 CAT/C/CHN/CO/4, para. 41. 
15 A/56/18, paras. 231-255, para. 252. 
16 A/55/44, paras. 106-145, para. 124; and CAT/C/CHN/CO/4, paras. `39 and 40. 
17 CAT/C/HKG/CO/4, cpara.7 (f); CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 44 and UNHCR submission to the UPR 
on China, p. 1. 
18 CRC/C/CHN/CO/2, para. 88 (e). 
19 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 8 and 9. 
20 E/C.12/1/Add.107, para. 55. 
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21 E/CN.4/2005/6/Add.4, para.77. See also E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 14. and UNCT China, Common 
Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 14; see www.undg.org/archive_docs/6624-
China_CCA.pdf.  
22 E/CN.4/2005/6/Add.4, para. 20.  
23 E/C.12/1/Add.107, para. 14. 
24 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 16 and 17. 
25 E/C.12/1/Add.107, para. 41. 
26 CCPR/C/HKG/CO/2, para. 8. See also E/C.12/1/Add.107, para. 78 (b); 
27 E/C.12/1/Add.107, para. 41. 
28 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 13 and 15. 
29  The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee Human Rights Committee 

CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CAT  Committee against Torture  

CRC  Committee on the Rights of the Child 
30 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 6 and 7, E/C.12/1/Add.107, paras. 78 and 90; CCPR/C/HKG/CO/2, para. 8. 
31  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report 
by a special procedure mandate-holder. 
32  See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the 
right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the 
human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative 
measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in 
persons sent in 2006; (d) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights 
defenders (E/CN.4/2006/95 and E/CN.4/2006/95/Add.5), questionnaire on the implementation of the 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and 
Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) report of 
the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint 
questionnaire on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special 
Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent 
in 2005; (h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate 
and activities sent in November 2005; (i) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent on July 
2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; (k) report of the 
Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), 
questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in 
July 2007; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human 
rights policies and management practices.   
33 E/CN.4/2006/53/Add.3, para. 3. 
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34 E/CN.4/2006/6/Add.6, paras. 9-10. 
35 CAT/C/CHN/CO/4, para. 38.  
36 United Nations, Press release, “UN human rights experts call for restraint and transparency as mass 
arrests are reported in the Tibet Autonomous Region and surrounding areas in China”, 10 April 2008. 
37 2008 OHCHR Report on Activities and Results (forthcoming). 
38 OHCHR Annual Report2005, page 154. 
39 Ibid., p. 154 and A/HRC/7/69, para. 39. 
40 2008 OHCHR Report on Activities and Results (forthcoming). 
41 CEDAW/C/CHN/CO/6, paras. 5 and 17. 
42 CRC/C/CHN/CO/2, para. 28. 
43 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 32; and  CRC/C/CHN/CO/2, paras 42-43. 
44 E/C.12/1/Add.107, para. 38. 
45 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 27. 
46 E/C.12/1/Add.107, paras. 15 and 46; and UNICEF China, available at 
http://www.unicef.org/infobycountry/china_china.html. 
47 CRC/C/CHN/CO/2, para.32. 
48 E/CN.4/2006/53/Add.3, para 14 and note 11.  
49 E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 82  (p), (q) and ( r).  
50 Statement issued by the Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur on extrajudicial, 
summary or arbitrary executions; the Special Rapporteur for the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on freedom of religion or belief; the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders; the Independent Expert on minority 
issues; and the Special Rapporteur on the question of torture. 
51 Press release, High Commissioner, 14 March 2008; see also United Nations News, “China: United 
Nations rights chief voices concern over tensions in Tibet Autonomous Region”, 2008, New York, 
available at http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25980&Cr=arbour&Cr1#. 
52 CAT/C/CHN/CO/4, para. 23.  
53 Ibid., paras. 11 and31.  
54 Ibid., para. 12.  
55 Ibid., para. 14.  
56 Ibid., para. 22.  
57 Ibid., para. 13. See also A/55/44, paras. 120 and 127. 
58 E/CN.4/2005/6/Add.4, paras. 40-41. 
59 CAT/C/CHN/CO/4, para. 35.  
60 E/C.12/1/Add.107, paras. 22 and 51.  
61 Ibid., paras. 23 and 52. 
62 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 83-84.  
63 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2007, Geneva, doc. 
no. (ILOLEX) 062007CHN182. 
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64 CAT/C/CHN/CO/4, para. 29. See also E/C.12/1/Add.107, para. 36, CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 32. 
65 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 21; and CAT/C/CHN/CO/4, para. 20. 
66 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 31. See also UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, 
Beijing, pp. 30-31;  see www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf.  
67 E/C.12/1/Add.107, para. 19. 
68 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 22. 
69 Ibid., para. 20. 
70 E/C.12/1/Add.107, para. 113. 
71 CAT/C/MAC/CO/4, para.9. 
72 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 45; and  E/C.12/1/Add.107, para. 112. 
73 UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 30, available at 
http://www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
74 E/CN.4/2006/6/Add.6, paras. 75-76. 
75 CAT/C/CHN/CO/4, para. 15.  
76 A/HRC/4/25/Add.1, para. 86, and A/HRC/8/4/Add.1, paras. 101 and 102. 
77 A/HRC/8/4/Add.1, para. 93. 
78 E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 82 (l).  
79 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 89, 92, 93 (a),(b). 
80 For example, E/CN.4/2006/5/Add.1, paras. 78, 83, 85 and 105.  
81 For example, E/CN.4/2006/5/Add.1, paras. 89, 99; A/HRC/4/21/Add.1, paras. 105 and 120; 
A/HRC/7/10/Add.1, paras. 33, 38 and 77.  See also A/HRC/4/40/Add.1, Opinion No. 11/2006, 
para. 16. 
82 CRC/C/CHN/CO/2, para. 44. 
83 A/61/41 (2006), annex IV, p. 59. 
84 E/C.12/1/Add.107, paras. 39 and 68. 
85 E/CN.4/2005/64/Add.1, paras. 197 and 198; E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 162 and 173; 
A/HRC/4/27/Add.1, paras. 119, 121, 122, 126, 128 and 132. 
86 E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 157 and 170; and A/HRC/4/27/Add.1, para. 123.  
87 E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 164; and A/HRC/4/27/Add.1, para. 130. 
88 E/CN.4/2006/95/Add.1, para. 91; and A/HRC/4/37/Add.1, paras. 142, 143, 144 and 153.  
89 E/CN.4/2006/95/Add.1, para. 84; A/HRC/4/37/Add.1, paras. 140, 148, 150 and 151; and 
A/HRC/7/28/Add.1, para. 307. 
90 E/CN.4/2006/95/Add.1, paras. 83 and 85; and A/HRC/4/37/Add.1, para. 152. 
91 A/HRC/4/37/Add.1, para. 159; and A/HRC/7/28/Add.1, paras. 293 and 351.  
92 A/HRC/7/28/Add.1, paras. 278 and 354. 
93 Ibid., paras. 284, 330 and 359.  
94 Ibid., paras. 408, 421.  
95 Ibid., paras. 434-436. See also A/HRC/4/37/Add.1, paras. 172-173. 
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96 E/CN.4/2006/6/Add.6, paras. 60-61 and 82 (s), and (t).  
97 CAT/C/CHN/CO/4, para. 19. 
98 Ibid., para.21. 
99 CCPR/C/HKG/CO/2, para. 18. 
100 CCPR/C/HKG/2005/2/Add.1, paras. 14-16. 
101E/C.12/1/Add.107, para. 26. 
102 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 2008, Geneva, first 
paragraph, doc. no. (ILOLEX) 092008MAC105. 
103 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 83-84, and E/C.12/1/Add.107, paras. 23-24. 
104  UNDG, Resident Coordinator Annual Report on China, 2006, see  
www.undg.org/rcar.cfm?fuseaction=RCAR&ctyIDC=CPR&P=490. 
105 E/C.12/1/Add.107, para. 54. 
106 Ibid., para. 30. 
107 CRC/C/CHN/CO/2, paras. 18 and 71. 
108 CEDAW/C/CHN/CO/6, para.15.  
109 Ibid., para. 27.  
110 UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 27, available at 
http://www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
111 E/C.12/1/Add.107, para. 56. 
112 Ibid., para. 59. 
113 CEDAW/C/CHN/CO/6, para.16.  
114 CRC/C/CHN/CO/2, para. 62. 
115 E/C.12/1/Add.107, para. 32. 
116 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 27.  
117 United Nations Development Assistance Framework in China 2006-2010, Beijing, 2005, pp. 7-8; see  
www.undg.org/archive_docs/5988-China_UNDAF_-_UNDAF_China_Narrative.pdf. 
118 E/C.12/1/Add.107, para. 34.  
119 UNDP, Human Development Report 2006, New York, 2006, p. 14, see 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR06-complete.pdf. 
120 E/C.12/1/Add.107, para. 31. 
121 UN-Habitat, Global Report on Human Settlements 2007, Enhancing Urban Safety and Security, 2007, 
Nairobi, p. XXIX, available at http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2007.0.pdf. 
122 E/C.12/1/Add.107, paras. 10 and 37. 
123 CRC/C/CHN/CO/2, para. 75. 
124 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 27.  
125 CRC/C/CHN/CO/2, para. 77 (a); E/C.12/1/Add.107, para. 66; and CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 28.  
126 CRC/C/CHN/CO/2, para. 77 (b); and E/C.12/1/Add.107, para. 66. 
127 E/CN.4/2004/45/Add.1, para. 37. 
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128  UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 5, available at 
http://www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
129 E/C.12/1/Add.107, para. 38. 
130 A/56/18, paras. 244-5.  
131 CRC/C/CHN/CO/2, para. 45. 
132  UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 38, available at 
http://www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
133 A/56/18, para. 248; CEDAW/C/CHN/CO/6, paras. 41-42; and E/C.12/1/Add.107, paras. 78 (c), 83 
and 95. 
134 E/C.12/1/Add.107, para. 79. 
135 CRC/C/CHN/CO/2, para. 50; E/C.12/1/Add.107, para. 78(f), CCPR/C/HKG/CO/2, para. 15. 
136 CCPR/C/HKG/2005/2/Add.1, paras. 10-13. 
137 E/C.12/1/Add.107, para. 14. 
138 CAT/C/CHN/CO/4, para.26. 
139 CEDAW/C/CHN/CO/6, para. 34.  
140 E/C.12/1/Add.107, para. 92. 
141 CRC/C/CHN/CO/2, para. 3. 
142 United Nations Development Assistance Framework in China 2006-2010, Beijing, 2005, p. 1; see  
www.undg.org/archive_docs/5988-China_UNDAF_-_UNDAF_China_Narrative.pdf. 
143 UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, executive summary, p. ii; see 
www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
144 Pledges and commitments undertaken by China before the Human Rights Council, as contained in the 
letter dated 13 April 2006 sent by the Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United 
Nations, p. 2; see www.un.org/ga/60/elect/hrc/china.pdf.. 
145 Ibid., p. 1. 
146 E/CN.4/2006/6/Add.6, para. 82. 
147 E/CN.4/2005/6/Add.4, para. 78 ( e). 
148 In the original document, the HR Committee referred to paragraphs 9, 13, 15 and 18. 
149 CCPR/C/HKG/2005/2/Add.1. 
150 A/63/40, vol. I, 2007-2008 
151 CAT/C/CHN/CO/4, para. 44. 
152 CAT/C/HKG/CO/4, para. 17. 
153 CAT/C/MAC/CO/4, para. 12. 
154 United  Nations  Development Assistance Framework in China 2006-2010, Beijing, 2005, pp. 2-3; see  
www.undg.org/archive_docs/5988-China_UNDAF_-_UNDAF_China_Narrative.pdf. 
155 UNDP China, Country Programme Document for China (2006-2010), Beijing, para. 10;  see  
www.undp.org.cn/modules.php?op=modload&name=News&file=article&catid=18&topic=&sid=151&mode
=thread&order=0&thold=0. 
156  UNCT China, Common Country Assessment China, 2004, Beijing, p. 14;  see  
www.undg.org/archive_docs/6624-China_CCA.pdf. 
157 2008 OHCHR Report on Activities and Results (forthcoming). 
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