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  مقدمة    
، املُنـشأ   )الفريق العامـل  (ل  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشام     عقد    -١

الـسابعة  ، دورته  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان     مبوجب  
. ٢٠١٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١أكتـوبر إىل    / تشرين األول  ٢١ الفترة من   يف عشرة

. ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ املعقودة يف    الثالثةيف اجللسة   اسُتعرضت احلالة يف الصني     و
 يف  بالـصني واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق       . السيد فو هايلونغ   الصنيترأس وفد   و

  .٢٠١٣أكتوبر /ين األول تشر٢٥يف   املعقودةالعاشرةجلسته 
فريق املقـررين التـايل    اختار جملس حقوق اإلنسان  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .اإلمارات العربية املتحدة وبولندا وسرياليون: احلالة يف الصنياستعراض  لتيسري) اجملموعة الثالثية(
، ١٦/٢١قـرار   مـن مرفـق ال    ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :ألغراض استعراض احلالة يف الصنيصدرت الوثائق التالية 
) أ(١٥عـرض مكتـوب أُِعـد وفقـاً للفقـرة           /تقرير وطـين مقـدم      )أ(  

)A/HRC/WG.6/17/CHN/1(؛  
السامية حلقوق اإلنـسان    ته مفوضية األمم املتحدة     جتميع للمعلومات أعد    )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/17/CHN/2() ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/17/CHN/3 وCorr.1(.  
وأحيلت إىل الصني عن طريق اجملموعة الثالثية أسئلة أعدها سلفاً كل من إسـبانيا                -٤

سويد وأستراليا وأملانيا وبلجيكا وبنغالديش واجلمهورية التشيكية وسري النكا وسلوفينيا وال         
وكندا وكوبا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وميامنار والنرويج وهولندا           

وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى الـشبكة اخلارجيـة          . والواليات املتحدة األمريكية  
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة من   -ألف  
 ٣٠أشار وفد الصني إىل أنه أنشأ فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت مؤلفة من زهاء                 -٥

إدارة تشريعية وإدارية وقضائية وطنية إلعداد التقرير، وأنه أجرى مشاورات مع مـا يزيـد               
 أكادميية وحـصل علـى آراء عامـة        ممثالً عن منظمات غري حكومية ومؤسسات        ٢٠ على

  .اجلمهور من خالل موقع إلكتروين
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واعترب احترام  . والتوصيات اليت قبلت منذ أربع سنوات إما نفذت أو جيري تنفيذها            -٦
 يف اجملتمـع    اليت متّهد لتحقيق ازدهار معقول    حقوق اإلنسان ومحايتها بالكامل من األهداف       

  .اجلوانبالصيين من مجيع 
 )٢٠١٥-٢٠١٢(اإلنسان يف الـصني     خطة العمل الوطنية حلقوق     وصاغت الصني     -٧

  .٢٠١٢ هيوني/ونشرهتا يف حزيران
 ارتفع الدخل يف املناطق الريفية واحلضرية ٢٠١٢ إىل عام   ٢٠٠٨ويف الفترة من عام       -٨

للحد من الفقر املوجهـة  اخلطوط العريضة ونفذت الصني .  يف املائة سنويا٨,٨ً و ٩,٩بنسبة  
، ما أدى إىل خفض عدد الفقـراء        )٢٠٢٠-٢٠١١(صني  حنو التنمية يف املناطق الريفية يف ال      

  .من سكان املناطق الريفية خفضاً هائالً
من اخلرجيني اجلـامعيني     مليون   ٢٨وخالل السنوات األربع املاضية ساعدت الصني         -٩

 مليون وظيفـة يف املنـاطق       ١٢,٦٦ استحدثت   ٢٠١٢ويف عام   . على وظائف يف احلصول   
. مهاجر من املناطق الريفية علـى وظـائف يف املـدن           مليون عامل    ٢٦٠احلضرية وحصل   

  .ووضعت الصني آلية لتعديل احلد األدىن لألجور عموماً
 يف املائة   ٣,٣١ إىل الناتج اإلمجايل احمللي من       على التعليم نسبةً  وزاد إنفاق احلكومة      -١٠
  .اء البلدوأتيح التعليم اإللزامي اجملاين ملدة تسع سنوات يف كل أحن.  يف املائة٤,٠٧إىل 
يغطي كل أحناء البلد، وقد انـضم       نظاماً للتأمني الصحي األساسي     وأنشأت الصني     -١١

املعيشة وغطى برنامج بدل   .  مليار شخص إىل خمتلف خمططات التأمني الصحي       ١,٣أكثر من   
  .أساساً مجيع املناطق احلضرية والريفية

 مليار يوان   ٤٥٠أكثر من    خصصت احلكومة    ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩ويف الفترة من عام       -١٢
  .لصناديق املساعدة من أجل تشييد شقق تدعمها احلكومة يف املناطق احلضرية وجتديد أحياء الصفائح

احلد من امللوثات الكربى هدفاً إلزامياً يف أنشطة التنمية االقتـصادية           من  وجعلت الصني     -١٣
  .ل املشاكل البيئية الكربىواالجتماعية واختذت خطوات لتحسني اآلليات وتعزيز الرقابة وح

وتشجع الصني اجلمهور على زيادة املشاركة يف العملية التشريعية عن طريق نـشر               -١٤
  . ومنتدياتاتمشاريع القوانني وعقد جلسات استماع ومناقش

وينتخب النواب يف املؤمترات الشعبية حبسب نسبة السكان نفسها يف املناطق احلضرية              -١٥
  . يف املائة من جلان القرويني٩٨وتنظم االنتخابات املباشرة ألكثر من . والريفية على حد سواء

التعـديل  ألغى  و.  مهمة ٦٠واستكمل إصالح مجيع مهام النظام القضائي وعددها          -١٦
رتبطـة  املغـري   وقتصادية  يف اجلرائم اال   جرمية   ١٣الثامن للقانون اجلنائي عقوبة اإلعدام على       

صة مبراجعة عقوبة اإلعدام ونظام اسـتبعاد األدلـة غـري           سنت اإلجراءات اخلا  وُح. بالعنف
  .حدت معايري تطبيق تدابري الردعالقانونية، وُو
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واختذت الصني إجراءات فعلية حلماية حرية الشعب يف التعبري واملعتقـد الـديين وفقـاً          -١٧
 ذلك من   وميكن للشعب التعبري عن رأيه حبرية من خالل املدونات الصغرية والنشر وغري           . للقانون
  . موقع لألنشطة الدينية١٤٠ ٠٠٠ جامعة دينية و١٠٠ منظمة دينية و٥ ٥٠٠وتوجد . الوسائل

وحـسنت  . ووضعت الصني قانون مكافحة العنف املرتيل يف برناجمهـا التـشريعي       -١٨
بفريوس نقـص   املتأثرين  واألطفال  اآلليات املصممة ملساعدة اليتامى واألطفال ذوي اإلعاقة        

ومشلت خمططات التأمني للمسنني مجيـع املنـاطق        . وضمان حقوقهم اإليدز  /يةاملناعة البشر 
  .الريفية ومجيع املقيمني يف املناطق احلضرية دون عمل

وحتترم وتـضمن  . وتتمتع جمموعات األقليات العرقية بقدر هائل من حقوق اإلنسان   -١٩
  . واملكتوبةحريتهم يف املعتقد الديين وحقهم يف استخدام وتطوير لغتهم املنطوقة

.  اتفاقية دولية وقد عملت جاهدة على تنفيذ هـذه االتفاقيـات           ٢٦والصني طرف يف      -٢٠
وقـدمت  .  بلـداً  ٢٠كل سنة تنظم الصني حوارات أو مشاورات عن حقوق اإلنسان مع             ويف

  .ميةيف إعماهلا حقها يف التنالصني املساعدة االقتصادية والتقنية إىل سائر البلدان النامية ملساعدهتا 
السنوية إىل مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان     تربعاهتا  وستزيد الصني من      -٢١
وستستقبل الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف         .  دوالر أمريكي  ٨٠٠ ٠٠٠ لتبلغ

  .القانون واملمارسة وثالثة آخرين من اإلجراءات اخلاصة
وال تزال  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   ال  يف جم وتواجه الصني صعوبات وحتديات       -٢٢

وال يزال الكثري من    . التنمية غري املتوازنة وغري املنسقة وغري املستدامة مشكلة حادة تواجهها         
وال يزال انعدام   . ومل يوضع هيكل بعد لتوزيع الدخل توزيعاً متوازناً       . الناس يعيشون يف الفقر   
  .العدل القضائي قائماً

 وعّدلت  ٢٠١١ لألجور يف عام  القانوين  ونغ، الصني، احلد األدىن     وطبقت هونغ ك    -٢٣
أسـاليب اختيـار    تتوافق  وينبغي أن   . ٢٠١٢يف عام   ) اخلصوصية(مرسوم البيانات اخلاصة    

توافقاً تاماً   ٢٠١٦ وتأليف اجمللس التشريعي يف عام       ٢٠١٧املسؤول التنفيذي األول يف عام      
رات الوجيهة الصادرة عن اللجنة الدائمـة التابعـة         مع القانون األساسي والتفسريات والقرا    

وستواصل تعزيز محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة والنـساء          . للمؤمتر الشعيب الوطين  
تقدمي الدعم إىل فرادى اجملموعات مثل األشخاص املنحدرين من أقليات عرقيـة            وواألطفال،  

  .أو األشخاص أصحاب امليول اجلنسية املختلفة
الستفادة استفادةً قصوى من    ل، الصني، توسيع نطاق املوارد املتاحة       ماكاووواصلت    -٢٤

وستواصل . احلايلاملعيشية على أساس عملها     مجيع السياسات والتدابري املتعلقة بشؤون األسر       
  .تعزيز التنمية الثابتة لالقتصاد برمته، وضمان محاية حقوق املقيمني ومصاحلهم املشروعة
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  ع االستعراضوي وردود الدولة موضاحلوار التفاعل  -باء  
وترد التوصيات الصادرة خـالل     .  وفداً ببيانات  ١٣٧خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٥

  .احلوار يف الفصل الثاين من هذا التقرير
الشامل، ونظـام    املعاشات االجتماعية    وأشادت مجهورية فرتويال البوليفارية بنظام      -٢٦

  .رتفاع عدد الناخبنيالتأمني الصحي الواسع النطاق وا
وأثنت فييت نام على التقرير اإلخباري والحظت أن محاية حقوق اإلنسان تتطـور               -٢٧

  .دون انقطاع
وأثىن اليمن على اإلجنازات امللحوظة احملققة يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية   - ٢٨

  .يف الصني
 التـشريعية واإلداريـة،   وأشارت زامبيا إىل ضرورة إجراء املزيد من اإلصـالحات          -٢٩

  .وناشدت الصني مبواصلة التعاون الدويل
وأشادت زمبابوي بالتقرير الشامل وبرامج حقوق اإلنـسان وتنفيـذ توصـيات              -٣٠

  .االستعراض الدوري الشامل األول
التـشريعية  وأثنت أفغانستان على تعزيز حقوق اإلنسان من خـالل اإلصـالحات              -٣١
  .عمل الوطنية حلقوق اإلنسانالقضائية والتعليم وخطة الو

  .ورحبت ألبانيا بتقرير الصني ومتنت هلا وافر النجاح يف جهودها املقبلة  -٣٢
أعربت اجلزائر عن تقديرها لتعديل قانون اإلجراءات اجلنائيـة والقـانون اخلـاص               -٣٣

  . القضايا اليت ميكنهم الدفاع عنهاباحملامني، مبا وسع نطاق 
وير أطر حقوق اإلنسان، وال سيما تعزيـز آليـات حقـوق           وأثنت أنغوال على تط     -٣٤

  .اإلنسان وحتسني املؤشرات االجتماعية
 وبتعـديالت التـشريعات     خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان    وأشادت األرجنتني     -٣٥

  .اخلاصة حبماية املسنني من السكان، وحثت الصني على تبادل أفضل املمارسات
اليت اختذهتا الصني منذ االستعراض الدوري الشامل األول        وأقرت أستراليا باخلطوات      -٣٦

  .٢٠٠٩يف عام 
يز ضد من ميارس حقه يف      وأعربت النمسا عن قلقها إزاء التقارير الصادرة عن التمي          -٣٧

  .ن ومضايقتهحرية الدي
وأثنت أذربيجان على اإلصالحات املتعلقة بالتصديق على العهد الـدويل اخلـاص              -٣٨

 والتـدابري   خطة العمل الوطنية اجلديدة حلقوق اإلنـسان      والسياسية، واعتماد   باحلقوق املدنية   
  .الضمان االجتماعي والصحة يف جمايلاملتخذة 
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يف جمـال  بأنـشطة التثقيـف   ورحبت البحرين بتنفيذ التوصيات السابقة وأشـادت      -٣٩
  .اإلنسان حقوق
، االجتماعية السريعة تنمية  وأشارت بنغالديش إىل أن الصني تواجه حتديات بسبب ال          -٤٠

  .وأعربت عن تقديرها لتعاون الصني مع البلدان النامية
احلقوق االجتماعية والثقافية وحبالة    النهوض ب ورحبت بيالروس بالتدابري الرامية إىل        -٤١

  .األقليات العرقية
وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء عدم تصديق الصني على العهـد الـدويل اخلـاص           -٤٢

  .ية والسياسيةباحلقوق املدن
 من شأهنا أن تساعد علـى       خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان    وأشارت بنن إىل أن       -٤٣

  .دعم الصنيإىل التصدي للعديد من التحديات ودعت اجملتمع الدويل 
والحظت بوتان اإلجنازات العديدة الـيت حققتـها الـصني منـذ االسـتعراض                -٤٤

ل خطـة العمـل الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           وخاصة املبادرات املتخذة من قبي     السابق،
  .األضعف وتعزيز محاية حقوق الفئات ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة
  .وأثنت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على حتسن األحوال الصحية يف الصني  -٤٥
يف جمـال حقـوق     لتوفري التثقيف   وأثنت البوسنة واهلرسك على اخلطوات املتخذة         -٤٦

 وموظفي اخلدمة العامة والشباب، وطلبت أمثلـة علـى أفـضل            كبار املسؤولني لاإلنسان  
  .املمارسات يف جمال التنمية الذاتية يف البلدان املتلقية للمساعدة

وأثنت موريشيوس على حتسن مستوى املعيشة، وال سـيما الوصـول إىل املرافـق             -٤٧
  .الصحية ومحاية حقوق األطفال

  .جهودها الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بالكاملوشجعت الربازيل الصني على املثابرة يف   -٤٨
وأثنت بروين دار السالم على االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، وخاصـة               -٤٩

  .حقوق الفئات الضعيفة
عـدد  واحلد مـن    وأثنت بلغاريا على إصرار الصني على تثبيت مستويات العمالة            -٥٠

  .اجلرائم اليت تستوجب عقوبة اإلعدام
احلقوق لدفاع عن   والحظت بوروندي اإلصالحات القانونية واملؤسسية الرامية إىل ا         -٥١

  .يف جمال حقوق اإلنسانالتثقيف االقتصادية واالجتماعية وسلطت الضوء على جهود 
أشادت وأثنت كمبوديا على انضمام الصني إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، و            -٥٢

  .قتصادية واحلد من الفقرالتنمية االجتماعية واالبتدابري 
  .ورحبت كندا بوفد الصني وشكرته على مشاركته  -٥٣
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جمـال احلقـوق االقتـصادية      حرز من تقـدم كـبري يف        مبا أُ ت كابو فريدي    وأقر  -٥٤
  .ني التغيري واالستقرارالتوازن األمثل بإجياد ت على وحث. واالجتماعية

ة اقتصادية واجتماعيـة كـبرية      مبا حتقق من تنمي   ورحبت مجهورية أفريقيا الوسطى       -٥٥
  .ضمانات احلقوق يف العيش والتنميةوبتعزيز 

النهوض باحلياة وأثنت تشاد على زيادة االستثمار يف املؤسسات واألحداث الثقافية و           -٥٦
  .الثقافية للسكان

وأقرت شيلي بالتقدم احملرز يف التغلب على الفقر وبالسياسات الرامية إىل حتـسني               -٥٧
  .على خدمات الضمان االجتماعي والصحة والتعليمفرص احلصول 

  .ورحبت جزر القمر بالنجاح احملقق يف جماالت التعليم والصحة واحلق يف الغذاء  -٥٨
  .ورحب الكونغو باجلهود الرامية إىل ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -٥٩
ب على الفقر وحثت علـى      وسلطت كوستاريكا الضوء على التقدم احملرز يف التغل         -٦٠

  .إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم األمر الواقع
وأيدت كوت ديفوار التدابري الرامية إىل احلد من الفقر يف املناطق الريفية وإىل ضمان                -٦١

  .احلق يف الغذاء
املكسيك على خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، وأقرت بالتعـاون مـع            ثنت  وأ  -٦٢

  .اإلنساناهليئات الدولية حلقوق 
والتمست قربص معلومات عن اجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة من      -٦٣

  .الناحية العملية
  .ورحبت اجلمهورية التشيكية حبرارة بوفد الصني  -٦٤
 على مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   وشجعت    -٦٥

  .رهاي يف استخدام أنظمتها اللغوية والكتابية اخلاصة هبا وتطوحقوق األقليات العرقية
احلقـوق املدنيـة    جمـال   وأثنت مجهورية الكونغو الدميقراطية على التقدم احملرز يف           -٦٦

  .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
، وبينمـا   االحتجاز القسري من إضفاء الطابع القانوين على      وأعربت الدامنرك عن قلقها       -٦٧

  .أقرت بزيادة سبل الوصول إىل اإلنترنت، فإهنا ال تزال قلقة إزاء مراقبة الدولة لوسائل اإلعالم
خـالل النمـو    استمرار احلماية اليت حتظى هبا حقوق املرأة من         والحظت جيبويت     -٦٨

  . املتواصلنيوالتقدم االجتماعي
  .مال ذوي اإلعاقة إىل احلماية القانونيةوأقرت إكوادور بالتقدم احملرز يف إمكانية وصول الع  -٦٩
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وأثنت مصر على إسهام الصني يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً مـن                -٧٠
  .خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

والحظت غينيا االستوائية حتسن اللوائح اخلاصة باألمن الغذائي وحثت على مواصلة             -٧١
  .ال حقوق اإلنسانوالتوعية يف جمالتثقيف 

ورحبت إستونيا باجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان، مثل خطة العمـل              -٧٢
  .حقوق اإلنسانجمال الوطنية حلقوق اإلنسان والورقة البيضاء بشأن التقدم يف 

تبادل اخلربات وأفضل املمارسات يف جمال      حلرصها على   وأثنت إثيوبيا على احلكومة       -٧٣
  .احلد من الفقر

وطلبت فنلندا احلصول على مزيد من املعلومات عن التدابري املعتمـدة للتحقيـق يف      -٧٤
  .مزاعم ختويف من يريد املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل واالنتقام منه

  .وشكرت فرنسا الصني على عرضها  -٧٥
السـتعراض  والحظت غابون اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات املتفـق عليهـا يف ا             -٧٦

  .، ومنح األولوية للحق يف التنمية لفائدة الفئات الضعيفة٢٠٠٩الدوري الشامل لعام 
حلمايـة  الالزمـة   وشجعت أملانيا الصني على مواصلة إجراء التحسينات القانونية           -٧٧

  .حقوق األفراد، دون إغفال التقدم االقتصادي
وري الشامل الثاين، ما ساهم     وأثنت غانا على الصني ملشاركتها يف االستعراض الد         -٧٨

  .يف تعزيز اهليكل العاملي حلقوق اإلنسان
يف جمـال حقـوق     توفري التثقيـف    التركيز على   بإمكان الصني   والحظت اليونان أن      -٧٩

  .لوكاالت احلكومية، وخاصة يف جمال حقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقةلاإلنسان 
شريعية والقضائية الرامية إىل التصديق على العهد      والحظت غواتيماال اإلصالحات الت     -٨٠

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 صكاً دولياً، كما الحظت عدد طلبـات        ٢٦والحظت هنغاريا انضمام الصني إىل        -٨١

  .املكلفني بإجراءات خاصة اليت مل يرد عليها رد
من خالل نظـام العمـل،      وطلبت اهلند احلصول على معلومات عن إعادة التعليم           -٨٢

  .الوطنية حلقوق اإلنسانونوهت خبطة العمل 
يف تعزيز احلق يف التنمية وصونه خالل       ملحوظاً  وذكرت الصني أهنا أحرزت تقدماً        -٨٣

إجياد توازن بني اإلصالح والتنمية واالسـتقرار؛       : السنوات املاضية، وأن خربهتا تبني ضرورة     
؛ والكد يف حتسني الرفاه وتعزيز التنمية الشاملة؛ وتعزيـز          والتركيز كثرياً على احلد من الفقر     

  .احلماية البيئية واإليكولوجية
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ومتارس احملاكم والنيابات الشعبية الـسلطات      . والصني ملتزمة باالستقالل القضائي     -٨٤
وحتتفظ الصني بعقوبة اإلعدام، لكنها متارس رقابة صـارمة         . القضائية واإلشرافية باستقالل  

  .يف ضوء املرحلة احلالية من تنميتها االجتماعيةذر احلوتتوخى 
ويتجلى الكثري من   . وتكفل الصني تنفيذ ضمانات حقوق اإلنسان يف اجملال القضائي          -٨٥

  . إجنازات اإلصالحات القضائية بالفعل يف القوانني املنقحة
من احلقوق  وحتمي الصني احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وغريها           -٨٦

 على أكثر من صـعيد، مبـا يف ذلـك بنـاء           املشروعة، كما حتمي مصاحل األقليات العرقية       
وقد شهدت مناطق األقليات العرقية تنمية      . القوانني والسياسات والتدابري  وضع  املؤسسات و 

  .اقتصادية واجتماعية سريعة
ـ             -٨٧ . انونوتعارض الصني التعذيب، ويعاقب كل من يرتكب التعذيب مبوجـب الق

وال تشهد الصني أي احتجـاز تعـسفي        . وحيمي الدستور حرية التجمع وتكوين اجلمعيات     
  .اختفاء قسري أو
ولدى صياغة خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وتنفيذها، تويل الـصني األمهيـة               -٨٨

ـ      . لدور املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية      اً ويتمتع املواطنون حبرية التعـبري متتع
  .واحلكومات كلها ملزمة باختاذ إجراءات صارمة ضد جرائم اإلنترنت بكل أنواعها. كامالً
. والصني متمسكة بسياسة املساواة بني اجلنسني ومتنح األولوية حلماية حقوق الطفل            -٨٩

وقد وضعت الصني إطاراً قانونياً كامالً حلماية حقوق املرأة والطفل، وأدرجت تنمية املـرأة              
  .يف التخطيط العام للتنمية االقتصادية واالجتماعيةوالطفل 

. وحتمي الصني احلقوق واملصاحل املشروعة للمجموعات الدينية واملواقـع الدينيـة            -٩٠
ويعاقب القانون كل مـن يـشارك يف        . ويتمتع املواطنون بطائفة كاملة من احلريات الدينية      

  ".الدين"أنشطة غري مشروعة أو إجرامية حتت مسمى 
وقد حتققت إجنازات ملحوظة يف املساعي اخلاصة حبقوق اإلنسان يف منطقة التبت،              -٩١

نـاطق  املونفذت مشاريع اإلسكان امليسور يف      . حيث حتمى الثقافة التقليدية واحلرية الدينية     
  .بالتبت على أساس طوعي، إلرضاء األغلبية العظمى من املزارعني والرعاةالسكنية 

طة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي عالمة وطنية بارزة يف جمال    ورحبت إندونيسيا باخل    -٩٢
  .حقوق اإلنسان يف البلد

وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بالصني لصوهنا التراث الثقايف وتعزيز جـودة             - ٩٣
  .احلياة ملواطنيها

أعرب العراق عن تقديره للسياسة املّتبعة اليت تكفل حرية املعتقد الـديين، وفقـاً              و  -٩٤
  .قانون، وتشجع على إقامة عالقات وئام بني األديانلل
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وأعربت أيرلندا عن قلقها إزاء حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان والقيود املفروضة              -٩٥
  .على منظمات اجملتمع املدين يف الصني

بشأن حقـوق   األورويب  البناء القائم بني الصني واالحتاد      وار  احلوأثنت إيطاليا على      -٩٦
  .لى تراجع عدد اإلعداماتوعاإلنسان 

والحظت جامايكا إجراء اإلصالحات الالزمة للتصديق على العهد الدويل اخلـاص             -٩٧
  .باحلقوق املدنية والسياسية وحثت الصني على السعي إىل التصديق عليه يف أقرب وقت

وشجعت اليابان اجلهود املبذولة يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، والـشفافية يف              -٩٨
  .اإلجراءات القضائية وحقوق األقليات، مبن فيهم سكان التبت والويغور

  .وأثىن األردن على اجلهود املبذولة لتعزيز اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  -٩٩
وأعربت كازاخستان عن تقديرها للجهود املبذولة من أجل إعمال حقوق األقليات،             -١٠٠

  .مبا فيها األقلية الكازاخستانية
حظت كينيا اعتماد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنـسان الـيت منحـت األولويـة              وال  -١٠١

  .الستراتيجيات تعزيز رفاه الشعب
وأثنت الكويت على اجلهود املبذولة لضمان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك اخلطـة                -١٠٢

  . القانون يف صفوف عامة الناسالوطنية اخلمسية السادسة لتعميق فهم 
باخلطوات احلامسة املتخذة يف اإلصالحات القضائية، وخاصة يف        وأقرت قريغيزستان     -١٠٣

تنفيذ سياسة جنائيـة متوازنـة      إسناد املهام القضائية على النحو األمثل و      جماالت أربعة هي    
  .ألفرقة القضائية ووضع ميزانية اجلهاز القضائيوتعزيز تأليف ا

 تشجع الـصني أجهزهتـا      مجهورية الو الدميقراطية الشعبية عن أملها يف أن       وأبدت    -١٠٤
وموظفيها على التواصل مع اجلمهور للحصول على آرائهم، والنظر يف تنفيـذ االقتراحـات           

  .وفقاً لظروفهامن هيئات املعاهدات املقدمة 
والحظت التفيا وضع إطار مؤسسي وطين للتصديق على العهد الـدويل اخلـاص               -١٠٥

طلبات الزيارة املقدمـة  دراسة ات اخلاصة، و باحلقوق املدنية والسياسية، والتعاون مع اإلجراء     
  .من أصحاب الواليات

والحظ لبنان ما بذلته الصني من جهود لتعزيز اإلطار املؤسسي حلقـوق اإلنـسان                -١٠٦
  .الدوري الشامل جلولة األوىل لالستعراضيتعلق بتوصيات ا فيما
والتقدم الذي  حقوق ومصاحل املسنني    على قانون محاية    جه خاص   وبوأثنت ليسوتو     -١٠٧

  .أحرزته الصني يف جمال التعليم
والحظت ليبيا أن احلكومة دأبت على االتصال التعاوين مـع هيئـات املعاهـدات        -١٠٨

  . زانية الستكمال اإلصالحات القضائيةموارد إضافية يف امليوخصصت 
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  .وفقاً لقانوهنااملعتقدات الدينية وأقرت ماليزيا بالتزام الصني حبفظ حرية   -١٠٩
العمـل  خطة  اد مؤشرات للتقدم وتدابري لتنفيذ      وشجعت ملديف الصني على اعتم      -١١٠

  .الوطنية حلقوق اإلنسان
والحظت مايل أن الصني أدرجت على وجه التحديد ضمانات حلقوق املرأة والطفـل      -١١١

  .يف خططها العامة للتنمية االقتصادية
ذة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، املتمثلة يف       وقيمت موريتانيا التدابري البعيدة األثر املتخ       -١١٢

  .السياسة الوطنية للقضاء على عمالة األطفال، واحلصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم
وأعربت بوتسوانا عن تقديرها العتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، لكنها             -١١٣

  .الصنيبالبشر يف  املتعلقة بظاهرة االجتار الحظت التقارير
وأعربت كوبا عن تقديرها للتدابري الرامية إىل مكافحة األنشطة اإلجرامية وشجعت             -١١٤

  .الصني على مواصلة الدفاع عن حقها يف السيادة
وحثت منغوليا على مواصلة حتسني قوانني املنشورات، وأثنت على التقدم احملرز يف              -١١٥

  .صحيةالوصول إىل خدمات التعليم واإلسكان والرعاية ال
وهنأ املغرب الصني على تقدمها حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، نتيجة العتماد              -١١٦

  .السياسات الوطنية وتنفيذها
وأثنت موزامبيق على األداء االقتصادي للـصني وخفـض مـستويات الفقـر يف                -١١٧
  .٢٠١١ عام

ـ          -١١٨ ة لأللفيـة، والحظـت     ورحبت ميامنار بالتقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائي
  .اإلصالح القضائي اجلاري وما يتبعه من تغيريات يف التشريع

وأثنت ناميبيا على الصني لتعزيز حقوق اإلنسان للمواطنني وغري املواطنني، وللتعاون             -١١٩
  .مع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة

 والحظت اجلهود املبذولة    نيبال على التشريعات واملؤسسات الوطنية اجلديدة     وأثنت    -١٢٠
  .الصحة وحقوق املرأة والطفلويف جماالت التعليم 

  .وشجعت هولندا الصني على مواصلة تعزيز احلقوق املدنية والسياسية  -١٢١
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة لـرأب      جمال   التقدم احملرز يف     نيوزيلنداوالحظت    -١٢٢

ورحبت باإلصـالحات   . ل يف املناطق احلضرية   الصدع بني الدخل يف املناطق الريفية والدخ      
  .اخلاصة بعقوبة اإلعدام

التثقيف الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيز     خطة العمل   وسلطت نيكاراغوا الضوء على       -١٢٣
وأثنت على اإلجنازات االقتصادية احملققة وشجعت على القضاء على . يف جمال حقوق اإلنسان

  .تحقيق التنمية املستدامةعدم املساواة وحتسني توزيع الثروة ل
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ورحب النيجر بتعزيز اإلطار القضائي واملؤسسي وشجع الصني على مواصلة تنفيذ             -١٢٤
  .خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان

وأثنت نيجرييا على الصني للتشاور مع منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية         -١٢٥
  .وعامة اجلمهور لتحضري التقرير الوطين

للتصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       باألعمال التحضريية   ورحبت النرويج     -١٢٦
. املدنية والسياسية وباإلصالحات القانونية، ومنها اإلصالحات اخلاصـة بعقوبـة اإلعـدام           

  .وأعربت عن قلقها إزاء حرية التعبري
لتوفري ملبذولة  اهود  اجلوأثنت ُعمان على ما حققته الصني من تطورات، مبا يف ذلك              -١٢٧

  .مستويات معيشة كرمية يف املناطق احلضرية والريفية على حد سواء
مقاطعـة خينجيـانغ   وأثنت باكستان على تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف          -١٢٨

  .املتمتعة باحلكم الذايت، مبا يضمن حرية املعتقد واالستقرار
، وحماوالت تقويض حرية الدين    م والتعليم اإلعالوأعربت بولندا عن قلقها إزاء حرية         -١٢٩

  .والثقافة والتعبري جملتمع التبت البوذي
ورحبت الربتغال حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية واعتماد التعليم اإللزامـي            -١٣٠

  .ملدة تسع سنوات واإلصالحات اخلاصة بعقوبة اإلعدام
الوطنية حلقوق اإلنسان من    ة العمل   خطوأثنت قطر على اإلجراءات املنفذة يف إطار          -١٣١

  .أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها
فيما يتعلق  ودخوهلم  األشخاص   كوريا بتنقيح قانون إدارة خروج       ورحبت مجهورية   -١٣٢

  .مركز الالجئبعملية حتديد 
وأثنت مجهورية مولدوفا على التعاون بـشأن االسـتعراض الـدوري الـشامل،               -١٣٣

  .التدابري املعتمدةوالتوصيات املنفذة و
الوطنية حلقوق اإلنسان والتقـدم احملـرز يف        خطة العمل   والحظت رومانيا اعتماد      -١٣٤

  .مكافحة االجتار بالبشر وضمان احلق يف التعليم
ورحب االحتاد الروسي باإلجنازات احملققة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سـيما يف               -١٣٥

  .فاء طابع إنساين على التشريع اجلنائيجمال محاية حقوق األقليات يف الدين وإض
ورحبت رواندا بتحسني األوضاع الصحية وبالتعليم اإللزامي ملدة تـسع سـنوات              -١٣٦

  .وتعديل استخدام عقوبة اإلعدام
ورحبت اململكة العربية السعودية بالتقدم احملرز، وخاصة يف مناطق األقليات العرقية،             -١٣٧

  .ية والتعليميةعلى املستويات السياسية والثقاف
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وأثنت السنغال على حتسني محاية حقوق املرأة والطفل واملـسنني والحظـت أن               -١٣٨
  .التعاون يف جمال التنمية من األولويات

وأثنت صربيا على اجلهود املبذولة لتعزيز التشريعات اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان               -١٣٩
  .وشجعت الصني على مواصلة تنفيذ املعاهدات اليت صدقت عليها

ل باجلهود املبذولة العتماد سياسات وإجراءات تتماشى مع توصيات         يوأقرت سيش   -١٤٠
  .األمم املتحدة وشجعت الصني على مواصلة هذه اجلهود

والحظت سرياليون وضع ضمانات حلقوق اإلنسان، كما الحظت قوانني حقـوق             -١٤١
  .اإلنسان اجلديدة واجلهود املبذولة لتناول احلق يف التنمية

والحظت سنغافورة التركيز الشديد على حتسني البنية التحتية واملرافـق التعليميـة،              -١٤٢
  .يف ذلك يف املناطق الريفية ومناطق األقليات العرقية مبا

وشجعت سلوفاكيا النظر جمدداً يف عقوبة اإلعدام وتساءلت عن مشاركة اجملتمـع              -١٤٣
  .املدين يف اختاذ القرارات

 التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            وشجعت سلوفينيا على    -١٤٤
  .والسياسية وإدراج أحكامه يف التشريعات احمللية

  .وسلطت جنوب أفريقيا الضوء على استجابة احلكومة الفعالة لألزمة املالية العاملية  -١٤٥
ية ورحب جنوب السودان باستجابة الصني لألزمة املالية العاملية والسياسات التفضيل           -١٤٦

  .باحلكم الذايتاملتمتعة التبت اخلاصة الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف منطقة 
وأثنت إسبانيا على مشاركة الصني يف عملية االستعراض الدوري الشامل وأقـرت              -١٤٧

  .بالتوجه حنو احلد من استخدام عقوبة اإلعدام
ل الوطنية والتقدم يف حتقيق األهـداف       وأثنت سري النكا على اعتماد خطط العم        -١٤٨

اإلمنائية لأللفية واجلهود املبذولة لتعزيز احلق يف التنمية وحتقيق األمـن الغـذائي، وخاصـة               
  .للمجموعات الضعيفة

وأقرت دولة فلسطني باجلهود املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان وشجعت على تنفيـذ              -١٤٩
  .اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان

كـان الـدعم    بت الصني على التعاون الوثيق مع سائر البلدان الناميـة، و          وقد دأ   - ١٥٠
 بلـداً ناميـاً،   ١٢٠ قدمت الصني املساعدة إىل ما يزيد علـى  ٢٠٠٠ومنذ عام  . متبادالً

 ٨٠ ٠٠٠ مستشفى ومركزاً ملكافحة املالريا ودّربت ٣٠ مدرسة و٢٠٠  وشيدت أكثر من
  .مهين من مجيع التخصصات
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.  كونغ، الصني، قائالً إن حرية الصحافة يضمنها القانون األساسـي          ورد وفد هونغ    -١٥١
ويتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة باحلق يف التصويت وميكنهم دخول معترك االنتخابات وفقـاً             

حيـصل  و. وحيظر التشريع التمييز يف التوظيف ويف مكان العمل على أساس اإلعاقة          . للقانون
  .يفي والتدريب املهينالدعم الوظعلى اإلعاقة األشخاص ذوو 

وقد كرست حكومة مكاو، الصني، جهودها حلماية حقوق اجملموعات املهمـشة             -١٥٢
 سـنوات   ١٠باعتماد تدابري خمتلفة، منها سن التشريعات الوجيهة وتنفيـذ خطـة مـدهتا              

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني ومنح الدعم وتقدمي اخلدمات إىل من حيتاج إليها
 بالتحضري للتصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             وتقوم الصني   -١٥٣

  .والسياسية وستواصل إجراء اإلصالحات التشريعية والقضائية
ويشارك احملامون يف الصني يف العملية التشريعية وحيتوي قانون اإلجراءات اجلنائيـة              -١٥٤

   .على ضمانات راسخة للمحامني من أجل االضطالع بواجباهتم
نفذت الصني نظاماً شامالً للتعليم اإللزامي لتسع سنوات لفائدة مجيع سكان املنـاطق             و  -١٥٥

وقد اختذت تدابري   . احلضرية والريفية، وهي ملتزمة بتحقيق العدل واملساواة للجميع يف جمال التعليم          
  . من الناسللتعجيل بتطبيق تكنولوجيا املعلومات يف التعليم، وإتاحة املوارد التعليمية اجليدة للمزيد

 للتعبري عن خماوفهم وتقدمي     ت االتصال مفتوحة مع أفراد الشعب     والصني ملتزمة بإبقاء قنوا     -١٥٦
وحتظر الصني تقييد إجراءات تقدمي االلتماسات العادية بأي شكل كان، ولـن تـسمح              . شكاواهم

  ."السجون السوداء"على اإلطالق بقمع مقدمي االلتماسات أو إنشاء أي شكل من أشكال 
وقد بلـغ عـدد     . وتطورت املنظمات االجتماعية يف الصني بطريقة سليمة ومنظمة         -١٥٧

وتبذل الصني اجلهود ملواصلة اإلصالحات     .  منظمة ٥٠٦ ٠٠٠املنظمات االجتماعية املسجلة    
 يف تطوير القوانني، وحتسني سياسات الدعم، وتعزيز         املعنية، مبا يف ذلك االستمرار     يف املناطق 

  .كومة والقطاع االجتماعيالفصل بني احل
وتنفذ الصني سياسة عامة لتنظيم األسرة يف إطار مبدأ املزج بني التوجيـه الـوطين                 -١٥٨

لوائح الوقاية والعالج من فـريوس نقـص املناعـة          وال جتيز   . واملشاركة الطوعية من الناس   
اعـة  اإليدز ألية منظمة أو أي فرد التمييز ضـد املـصابني بفـريوس نقـص املن               /البشرية
اإليدز أو مرضاه أو أسرهم، كما تكفل متتـع مرضـى فـريوس نقـص املناعـة                 /البشرية
  .اإليدز باحلقوق يف التوظيف والرعاية الصحية وغريها من احلقوق/البشرية
 قانوناً والئحة بشأن محاية خمتلف حقوق األشخاص        ٦٠وصاغت الصني أكثر من       -١٥٩

لية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات      وسنت الصني قانون الصحة العق    . ذوي اإلعاقة 
 مليون شـخص    ٦,٢، أُخرج أكثر من     ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨ويف الفترة من عام     . الذهنية

 مليون شـخص ذي إعاقـة   ١,٧ذي إعاقة مقيم يف املناطق الريفية من دائرة الفقر، وحصل          
  .مقيم يف املناطق احلضرية على وظيفة



A/HRC/25/5 

GE.13-18853 16 

ويتعني أن يلتزم إنفاذ    . اية امللكية اخلاصة ملواطنيها   وسنت الصني قوانني ولوائح حلم      -١٦٠
أوامر املصادرة والتدمري وإعادة التوطني القانون لضمان التعويض العادل وإلتاحة القنـوات            

  .للحصول على املعونة واملساعدة القانونيتني املناسبتني
وتشجع .  القانون ويعترب احلق يف البيئة حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان حيظى حبماية            -١٦١

الصني اجلمهور على املشاركة بانتظام وتسعى للحصول على آراء اجلمهور العام واملنظمات            
  .غري احلكومية عند رسم السياسات البيئية

ويرحب السودان باجلهود املستمرة لتعزيز حقوق اإلنسان والتعاون مـع آليـات               -١٦٢
  .لغشحقوق اإلنسان، ومكافحة العنف وجرائم الكراهية وا

  .وأشارت السويد إىل تساؤالهتا املقدمة سلفاً ومتنت للصني استعراضاً ناجحاً  -١٦٣
وأثنت سويسرا على تقليص نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام لكنها أعربت عن قلقها إزاء       -١٦٤

  .قمع اجملتمع املدين
ضوعي الذي  وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن بالغ تقديرها للتقرير املفتوح واملو           -١٦٥

  .تضّمن عرضاً ملا حتقق يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان وللخطط املوضوعة يف هذا امليدان
وأعربت طاجيكستان عن تقديرها لتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان            -١٦٦

  .تنفيذاً كامالً" الشعب أوالً"والحظت أن الصني اقتربت أكثر من أي وقت من تنفيذ مفهوم 
وأثنت تايلند على التحول االقتصادي امللحوظ واجلهود املبذولة للحد مـن الفقـر               -١٦٧

  .وتعزيز املساواة يف الفرص
وأثنت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً على األنشطة املنجزة لصون احلقـوق             -١٦٨

ق االقتصادية واالجتماعية وتساءلت عن اخلطط املوضوعة لتحسني حقوق األقليات والتصدي         
زيادة التعاون مع مفوضية    وحثت على   . على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  .األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن اإلصالحات القضائية
مشاريع اإلسكان املدعومة لذوي     على اجلهود املبذولة لتنفيذ       ليشيت -وأثنت تيمور     -١٦٩

  . مليون وحدة سكنية يف املناطق احلضرية١٧الدخل املنخفض، وخاصة إنشاء أكثر من 
  .وأثنت توغو على اجلهود املبذولة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية لألقليات العرقية  -١٧٠
وشجعت تونس على مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز احلقـوق املدنيـة والـسياسية           -١٧١

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
انستان تزايد عدد املسؤولني يف مناطق األقليات العرقية املنحـدرين          والحظت تركم   -١٧٢

  . عرقية حمليةمن أصول
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 جرمية اقتصادية ال عنـف فيهـا،        ١٣والحظت أوغندا إلغاء عقوبة اإلعدام على         -١٧٣
  .وتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية

ألشـخاص ذوي   ورحبت أوكرانيا باجلهود املبذولة حلماية حقوق املرأة والطفل وا          -١٧٤
  .اإلعاقة ولتحسني األوضاع الصحية والرفاه االجتماعي

وأعربت اإلمارات العربية املتحدة عن تقدريها ملا أويل من عناية حلقوق الطفل مـن                -١٧٥
  .خالل إدماجها يف اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية

ا الشمالية عن قلقها إزاء القيـود       وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلند       -١٧٦
املفروضة على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وحثت على توخي املزيـد مـن الـشفافية               

  .يتعلق باستخدام عقوبة اإلعدام فيما
ورحبت مجهورية ترتانيا املتحدة باإلجنازات االقتصادية، ومن ضمنها إنشاء مساكن            -١٧٧

 وشجعت الصني علـى تبـادل خرباهتـا وممارسـاهتا           ميسورة التكلفة يف املناطق احلضرية،    
  .االقتصادية مع البلدان النامية

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن قلقها إزاء قمع حريات التجمع وتكـوين              -١٧٨
اجلمعيات والدين والتعبري، وإزاء السياسات اليت تضر باألقليات العرقية، ومضايقة الناشـطني       

  . ومنهم السيد زو زيونغ والسيد يانغ ماودونغواحتجازهم ومعاقبتهم،
والحظت أوروغواي أن الصني اعتمدت اإلطار القانوين املناسب وأشارت إىل خطة             -١٧٩

  .العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
نونيـة  الوطنية حلقوق اإلنسان واإلصالحات القا    خطة العمل   والحظت أوزبكستان     -١٨٠

  .والعناية اليت حتظى هبا التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق
وأثنت بربادوس على التعاون الفعال مع هيئات املعاهدات واجلهود الرامية إىل تعزيز              -١٨١

وأشارت إىل اإلصالحات القضائية األخرية اليت هتدف إىل        . التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    
  .ي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاتقوية اإلطار املؤسس

وسلطت إريتريا الضوء على االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان يف التشريع احمللي وتنفيذ              -١٨٢
  .توصيات االستعراض الدوري الشامل

يسلندا الصني على تكثيف تنفيذ القانون اخلاص باملساواة بـني اجلنـسني            آوحثت    -١٨٣
  .ة البلدوإتاحة فرص للمقررين اخلاصني لزيار

وأعربت الصني عن أسفها ألن عدداً قليالً من البلدان وصف تـصديها لإلرهـاب                -١٨٤
الذي قوض أمن املدنيني، بتطهري جمموعات عرقية أو أديان بعينـها، وألن هـذه البلـدان                

وأعربت الصني ". مدافعني عن حقوق اإلنسان"امتدحت قلة من اجملرمني يف الصني باعتبارهم       
  .فع مستوى حقوق اإلنسان لشعبها إىل درجة أعلىعن ثقتها يف ر
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وأعربت الصني عن امتناهنا ألغلب البلدان، وخاصة البلدان النامية، الـيت أقـرت               -١٨٥
بذلته الصني من جهود وما حققته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، واليت أعربت عن                مبا

. كـاراً وتوصـيات بنـاءة     تقديرها ملا تواجهه الصني من صعوبات وحتديات، وطرحت أف        
وأعربت الصني عن التزامها بدراسة مجيع التوصيات جبد يف ضوء ظروفها الوطنية ومبوافـاة              

  .جملس حقوق اإلنسان بردها على تلك التوصيات يف الوقت املناسب

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وقـت مناسـب    التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف       ستدرس الصني     -١٨٦
/  اخلامـسة والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف آذار            يتجاوز موعد الدورة   ال

  :٢٠١٤ مارس
التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           -١-١٨٦

؛ والتصديق على العهد الدويل اخلاصة بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            )ألبانيا(
؛ وتقيـد   )شيلي (شخاص من االختفاء القسري   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ    و

 ووضع إطار زمين واضح ٢٠٠٩الصني بااللتزام الذي قطعته على نفسها يف عام 
؛ )بلجيكـا (للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية           

والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول          
؛ والتصديق يف الوقت املناسـب      )هنغاريا(تفاقية مناهضة التعذيب    االختياري ال 

؛ والتصديق علـى    )اليابان(على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية الـذي وقعتـه الـصني يف               

للعهـد  ؛ واالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري األول        )ملديف (١٩٩٨ عام
؛ والتصديق على العهد الدويل   )ملديف(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

؛ )إسـبانيا  (١٩٩٨اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي وقعتـه يف عـام           
والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول          

؛ والتصديق على العهد الـدويل      )ليونسريا(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
  ؛)فرنسا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

التصديق يف أسرع وقت ممكن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق            -٢-١٨٦
؛ والتعجيل بالتصديق على العهـد الـدويل اخلـاص          )الربازيل(املدنية والسياسية   

؛ والتعجيل بعمليـة    )بلغاريا(باحلقوق املدنية والسياسية الذي سبق ووقعته الصني        
؛ واإلسراع  )إستونيا(التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

  ؛)غانا(يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
__________ 

 . للتحريراالستنتاجات والتوصياتمل ختضع   **  
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النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             -٣-١٨٦
  ؛)كابو فريدي(والسياسية 

العهد الـدويل اخلـاص     اختاذ خطوات للتعجيل بالتصديق على        -٤-١٨٦
  ؛)هورية التشيكيةماجل(باحلقوق املدنية والسياسية 

اختاذ خطوات حنو التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            -٥-١٨٦
  ؛)بنن(املدنية والسياسية 

 مواصلة االضطالع باإلصالحات اإلدارية والقـضائية حتـضرياً         -٦-١٨٦
  ؛)مصر(للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

مواصلة اختاذ اإلجراءات هبدف التصديق على العهـد الـدويل            -٧-١٨٦
  ؛)غواتيماال(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

العهد الدويل  مواصلة اإلصالحات الوطنية هبدف التصديق على         -٨-١٨٦
  ؛)التفيا(السياسية اخلاص باحلقوق املدنية و

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة للتصديق على العهد الدويل اخلاص           -٩-١٨٦
  ؛)بوتسوانا(باحلقوق املدنية والسياسية 

التقدم حنو التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            -١٠-١٨٦
  ؛)نيوزيلندا(والسياسية يف أقرب موعد ممكن 

يق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        التقدم حنو التصد    -١١-١٨٦
  ؛)النرويج(والسياسية يف املستقبل القريب 

مواصلة السعي من أجل التصديق على العهد الـدويل اخلـاص             -١٢-١٨٦
  ؛)الربتغال(باحلقوق املدنية والسياسية يف املستقبل القريب جداً 

 الدويل اخلـاص    التعجيل باجلهود الرامية إىل التصديق على العهد        -١٣-١٨٦
  ؛)مجهورية كوريا(باحلقوق املدنية والسياسية 

تسريع وترية اإلصالحات اإلدارية والتشريعية بغية التصديق على          -١٤-١٨٦
  ؛)تونس(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

وضع إطار زمين تشريعي واضح للتصديق على العهد الدويل اخلاص            -١٥-١٨٦
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(ة والسياسية باحلقوق املدني

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       التصديق على     -١٦-١٨٦
 والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، إضـافة إىل          القسري

  ؛)تونس(نظام روما األساسي 
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التصديق على الربوتوكولني االختيـاريني     أجل  اختاذ خطوات من      -١٧-١٨٦
  ؛)بنن (للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

التعجيل بعملية التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد   -١٨-١٨٦
  ؛)إستونيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

لحق بالعهد الدويل اخلاص    الربوتوكول االختياري امل  التوقيع على     -١٩-١٨٦
 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

؛ والتوقيـع   )الربتغال(حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات وتصديقهما        
على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي           

  ؛)ياألبان(البالغات 
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة            -٢٠-١٨٦

  ؛)إستونيا(واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا 
التصديق على ما تبقى من صكوك حقوق اإلنسان، ومنها العهد            -٢١-١٨٦

  ؛)ناميبيا(الدويل اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية 
وتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع      التصديق على الرب    -٢٢-١٨٦

  ؛)إسبانيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على الربوتوكول االختياري          -٢٣-١٨٦

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء         التفاقية مناهضة التعذيب و   
الدولية الرئيسية اليت مل ينضم إليها      ، عالوة على صكوك حقوق اإلنسان       القسري

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      ؛ والتصديق على    )األرجنتني(البلد بعد   
 وإصالح قانون اإلجراءات اجلنائية هبـدف ضـمان احلقـوق           االختفاء القسري 

  ؛)فرنسا(للمحرومني من احلرية 
ماية حقوق مجيع العمال االتفاقية الدولية حل  النظر يف االنضمام إىل       -٢٤-١٨٦

  ؛)مصر(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال   النظر يف االنضمام إىل       -٢٥-١٨٦

  ؛)غانا (املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     النظر يف إمكانية التصديق على        -٢٦-١٨٦

  ؛)غواتيماال(م مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره
استطالع خيارات االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة           -٢٧-١٨٦

  ؛)التفيا(اجلنائية الدولية 
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مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على سائر صكوك حقـوق            -٢٨-١٨٦
  ؛)منغوليا(اإلنسان والربوتوكوالت ذات الصلة 

لث التفاقية حقـوق    النظر يف توقيع الربوتوكول االختياري الثا       -٢٩-١٨٦
  ؛)سيشيل(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات وتصديقه 

النظر يف إمكانية االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية            -٣٠-١٨٦
  ؛)أوروغواي(الدولية، إضافة إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا 

فاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       االتالنظر يف إمكانية االنضمام إىل        -٣١-١٨٦
  ؛)أوروغواي( واإلقرار باختصاص جلنتها األشخاص من االختفاء القسري

النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             -٣٢-١٨٦
  ؛)زامبيا(والسياسية وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

 ٢٠١٥-٢٠١٢رة  تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفت        -٣٣-١٨٦
  ؛)السودان(وتقييم تنفيذها 

مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية اجلديـدة حلقـوق اإلنـسان             -٣٤-١٨٦
مفوضية األمم املتحـدة     بنجاح من خالل التعاون مع       ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة

  ؛)أذربيجان(السامية حلقوق اإلنسان 
النظر يف إشراك اجملتمع املدين يف اجللسات املعقودة لتقييم خطة العمل             -٣٥-١٨٦

  ؛)املكسيك(الوطنية حلقوق اإلنسان ويف صياغة التقرير الوطين اخلاص هبا وإعداده 
مواصلة اجلهود والتدابري الرامية إىل تنفيذ خطة العمل الوطنيـة            -٣٦-١٨٦

  ؛)إندونيسيا(الثانية حلقوق اإلنسان 
يالء األولوية لتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان واخلطة         إ  -٣٧-١٨٦

اخلمسية الثانية عشرة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مناطق األقليات          
  ؛)سرياليون(العرقية ويف اجملتمعات احملرومة األخرى 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وإيالء عنايـة            -٣٨-١٨٦
  ؛)أوكرانيا (٢٠١٥-٢٠١٢ة خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة خاص
اإلبقاء على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً أساسياً مـن             -٣٩-١٨٦

خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي التـدريب املناسـب إىل              
  ؛)قربص(رجال إنفاذ القانون وموظفي اخلدمة املدنية والشباب 

تكثيف التدابري العديدة املتخذة يف قطاع التثقيف يف جمال حقوق            -٤٠-١٨٦
  ؛)بوروندي(اإلنسان 



A/HRC/25/5 

GE.13-18853 22 

مواصلة تقدمي التدريب على حقوق اإلنسان إىل املسؤولني احمللـيني            -٤١-١٨٦
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (ومفتشي الشرطة وأمناء ومديري املكاتب القضائية 

 جمال حقوق اإلنسان، حبيث يـشمل بـرامج         توفري التثقيف يف    -٤٢-١٨٦
تدريب موظفي اخلدمة العامة للنهوض بسياسات حقوق اإلنسان وإدماجهـا يف           

  ؛)البحرين(خمتلف اجملاالت 
تبادل اخلربات املكتسبة يف التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مـع             -٤٣-١٨٦

  ؛)يةمجهورية الكونغو الدميقراط(البلدان اليت حتتاج إىل هذه اخلربات 
تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان هبدف إذكاء الوعي حبقوق            -٤٤-١٨٦

  ؛)سيشيل(اإلنسان 
إدماج املعارف يف جمال حقوق اإلنسان يف الدورات الدراسـية            -٤٥-١٨٦

  ؛)دولة فلسطني(ذات الصلة ومناهج التعليم القانوين 
فاذ القـانون   مواصلة اجلهود الرامية إىل إذكاء وعي املكلفني بإن         -٤٦-١٨٦

  ؛)تايلند(وموظفي األمن يف شىت أرجاء البلد 
  ؛)توغو(مواصلة التوعية حبقوق اإلنسان وتدريب السكان   -٤٧-١٨٦
إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف برامج تدريب مسؤويل       -٤٨-١٨٦

  ؛)أوزبكستان(احلكومة 
متطلبـات  مواءمة تعريف التعذيب الوارد يف التشريع الوطين مع       -٤٩-١٨٦

اتفاقية مناهضة التعذيب وضمان عدم قبول االعترافات اليت يتم احلصول عليها           
  ؛)املكسيك(بالقوة يف احملاكم 

مواصلة حتسني النظام القانوين لكي يعكس اإلرادة اليت أُعـرب            -٥٠-١٨٦
، وذلك هبدف مواصلة اجلهود الرامية إىل       ٢٠١٢من خالل إصالحات عام     عنها  

  ؛)النيجر(ان محاية حقوق اإلنس
تنفيذ وإنشاء اآلليات املؤسسية الضرورية لضمان إنفاذ القوانني          -٥١-١٨٦

الراهنة اليت حتظر التعذيب وتستبعد األدلة اليت يتم احلصول عليها بطريقة غـري             
  ؛)الدامنرك(قانونية 
التركيز على تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدق           -٥٢-١٨٦

  ؛)نستانأفغا(عليها البلد 
مواصلة اإلصالحات الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها،          -٥٣-١٨٦

  ؛)غابون(وخاصة تعزيز التشريعات والضمانات القضائية 
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مواصلة املراجعة اجلارية للقوانني الوطنية لضمان توافقهـا مـع            -٥٤-١٨٦
  ؛)تركمانستان(االلتزامات املقطوعة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

األخذ بنفس النهج املتبع إزاء احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -٥٥-١٨٦
والثقافية فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد            

  ؛)سلوفاكيا(واحلق يف حماكمة عادلة 
  ؛)جنوب أفريقيا(مواصلة ضمان احلقوق يف احلياة والتعليم والصحة   -٥٦-١٨٦
النظر يف إمكانية إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف              - ٥٧- ١٨٦
  ؛)تايلند(  الصني
مواصلة اجلهود املبذولة يف جمال البحوث النظرية املتعلقة باهليئات           -٥٨-١٨٦

  ؛)قطر(الوطنية حلقوق اإلنسان 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفقـاً ملبـادئ بـاريس             -٥٩-١٨٦

ؤسسة وطنية متاشياً مع مبادئ باريس وهتيئة مناخ مـواٍت          ؛ وإنشاء م  )نيوزيلندا(
ألنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف           

  ؛)تونس(اجملتمع املدين 
مواصلة الوفاء بالتزاماهتا املقطوعة مبوجب معاهـدات حقـوق           -٦٠-١٨٦

نـسان، مبـا يف ذلـك       اإلنسان واملشاركة على حنو بناء مع آليات حقـوق اإل         
  ؛)غانا(اإلجراءات اخلاصة 

ضمان مشاركة مجيع املواطنني حبريـة يف عمليـة االسـتعراض             -٦١-١٨٦
  ؛)اجلمهورية التشيكية(الدوري الشامل 

ضمان أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ميكنهم ممارسة أنشطتهم           -٦٢-١٨٦
التعـرض ألعمـال    املشروعة، مبا يف ذلك املشاركة يف اآلليات الدوليـة، دون           

  ؛)سويسرا(االنتقام 
مواصلة احلوار البناء والتعاوين مع نظام األمم املتحـدة حلقـوق             -٦٣-١٨٦

  ؛)أذربيجان(اإلنسان 
  ؛)كينيا(النظر يف آراء هيئات املعاهدات وغريها من اآلليات مواصلة   -٦٤-١٨٦
 اإلبقاء على االتصال واحلوار البناء مع هيئات معاهدات حقوق          -٦٥-١٨٦

  ؛)نيجرييا(اإلنسان 
جلنة األمم املتحدة للتحقيق يف انتهاكات حقوق توجيه الدعوة إىل   -٦٦-١٨٦

 لزيارة مشال شرق الصني للقـاء       مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية    يف   اإلنسان
  ؛)كندا(املسؤولني ومواطين كوريا الشمالية الذين فروا إىل الصني 
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ل يف أعمال جملس حقوق اإلنـسان     مواصلة االضطالع بدور فعا     -٦٧-١٨٦
ومواصلة اإلسهام يف حل القضايا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان بطريقـة عادلـة              

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(وموضوعية وحمايدة 
النظر يف إمكانية توجيه دعوة إىل اإلجراءات اخلاصـة لزيـارة             -٦٨-١٨٦

ية واالجتماعية والثقافية   الصني مع مراعاة التوازن املناسب بني احلقوق االقتصاد       
  ؛)إكوادور(واحلقوق املدنية والسياسية 

تكثيف التعاون مع املقررين اخلاصني املكلفني بواليات التابعني لألمـم            -٦٩-١٨٦
  ؛)ألبانيا( ؛ وزيادة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة وأصحاب الواليات)بنن(املتحدة 
النظر يف توجيه دعوة دائمة     زيادة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة و       -٧٠-١٨٦

إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق اإلنـسان      
؛ وتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة لألمم           )التفيا(

  ؛)هنغاريا(املتحدة وقبول مجيع طلبات الزيارة املقدمة من أصحاب الواليات 
ون الكامل مع مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           التعا  -٧١-١٨٦

  ؛)فرنسا(واإلجراءات اخلاصة 
تعزيز التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان باملوافقة           -٧٢-١٨٦

على طلبات زيارة الصني املعلقة، وتوجيه دعـوة دائمـة رداً علـى طلبـات               
  ؛)أستراليا(قبل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة يف املست

اختاذ التدابري امللموسة الضرورية لتيسري زيارة مفوضـة األمـم            -٧٣-١٨٦
؛ وتنظيم زيـارة    )النمسا(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف أسرع وقت ممكن         

؛ وتيسري زيـارات املفوضـة      )سلوفاكيا(للمفوضة السامية يف املستقبل القريب      
  ؛)سويسرا ( التبت والويغورالسامية واإلجراءات اخلاصة إىل منطقيت

  ؛)توغو(متابعة السياسات اليت تستهدف الفئات الضعيفة من اجملتمع   -٧٤-١٨٦
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق اجملموعات الضعيفة           -٧٥-١٨٦

  ؛)بوتان(مع التركيز خصوصاً على تضييق اهلوة بني خمتلف املناطق 
 إىل مكافحة الفقر والتمييز ضـد أكثـر         مواصلة اجلهود الرامية    -٧٦-١٨٦

  ؛)إكوادور(اجملموعات ضعفاً 
  ؛)موريشيوس(مواصلة محاية حقوق الطفل   -٧٧-١٨٦
اصة األطفـال اليتـامى وذوو      خبمواصلة تعزيز حقوق الطفل، و      -٧٨-١٨٦

األيدز وأطفال األسر   /فريوس نقص املناعة البشرية   اإلعاقة، واألطفال املصابون ب   
  ؛)جنوب أفريقيا(ة املعيشية الفقري
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مواصلة اجلهود الرامية إىل إجناح اخلطة املتعلقة بنمـاء الطفـل             -٧٩-١٨٦
اإلمـارات   (٢٠١١ اليت وضعها جملس الدولة يف عام        ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  

  ؛)العربية املتحدة
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، مبـا يف             -٨٠-١٨٦

ءات الالزمة للتصدي الختطـاف األطفـال وسـوء         ذلك مواصلة اختاذ اإلجرا   
  ؛)إثيوبيا(معاملتهم والتخلي عنهم 

زيادة عدد املؤسسات اليت تقدم اخلدمات املهنية لتربيـة اليتـامى             -٨١-١٨٦
  ؛)الكويت(ومحايتهم، ومحاية األطفال املشردين وإعادة تأهيل األطفال ذوي اإلعاقة 

انات عن إيذاء األطفال هبدف دعم زيادة اجلهود الرامية جلمع البي      -٨٢-١٨٦
  ؛)إيطاليا(عملية رسم السياسات 

إنشاء أنظمة على املستويني الوطين واحمللي حلماية األطفال مـن            -٨٣-١٨٦
  ؛)فنلندا(مجيع أشكال االستغالل، مبا يف ذلك عمالة األطفال 

 توفري احلماية الكاملة للحقوق واملصاحل املشروعة لألقليات العرقيـة          -٨٤-١٨٦
  ؛)مجهورية أفريقيا الوسطى(والنساء واألطفال واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة 

إدراج التعريف القانوين للتمييز يف القوانني الصينية كسبيل لتعزيز   -٨٥-١٨٦
  ؛)الربتغال(اجلهود اليت تبذهلا الصني يف هذا الصدد 

على النحو  ضمان تسجيل مجيع الفتيان والفتيات املولودين يف الصني           -٨٦-١٨٦
  ؛)املكسيك(الواجب حلماية حقوقهم يف الشخصية القانونية واملساواة أمام القانون 

إعطاء األولوية حلماية حقوق الفتيات عن طريق ضمان تسجيلهن         -٨٧-١٨٦
مجيعاً عند الوالدة، وتنفيذ محالت توعية واسعة النطاق بشأن حقـوق اإلنـسان            

  ؛)ينياسلوف(اخلاصة بالفتيات وتعزيز تعليمهن 
حتسني مجع ونشر البيانات اخلاصة باجلنسني يف جماالت التنميـة            -٨٨-١٨٦

  ؛)دولة فلسطني(االقتصادية واالجتماعية 
املثليات واملثلـيني   وضع قوانني ولوائح ضد التمييز لضمان متتع          -٨٩-١٨٦

 باملساواة يف املعاملـة، مبـا يف        ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     
  ؛)أيرلندا(ك يف املدارس ويف أماكن العمل ذل

تضمني قانون العمل والتوظيف أحكاماً حتظـر خمتلـف أشـكال             -٩٠-١٨٦
التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية والعرق             

  ؛)نداهول(فريوس نقص املناعة البشرية، متاشياً مع املعايري الدولية والدين واإلصابة ب
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اختاذ تدابري إضافية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء علـى            -٩١-١٨٦
  ؛)مولدوفامجهورية (القوالب النمطية املتعلقة بأدوار ومسؤوليات املرأة يف اجملتمع 

بذل املزيد من اجلهود للقضاء على التمييز القائم على اجلنس يف             -٩٢-١٨٦
بوليفيـا  (ن العمل املتـساوي القيمـة   املساواة يف األجر عسوق العمل وضمان    

  ؛)) املتعددة القوميات- دولة(
زيادة وتعزيز اإلجنازات احملققة يف جمال النهوض حبقـوق املـرأة             -٩٣-١٨٦

  ؛)إريتريا(ورفاهها متاشياً مع سياسات وممارسات محاية الكرامة البشرية وتعزيزها 
 بني الـسكان    تنفيذ تدابري للتصدي للتفاوت يف نسب اجلنسني        -٩٤-١٨٦

نظراً ملا يترتب من ضرر على قلة عدد النساء والفتيات، ووضع ضمانات تكفل             
  ؛)كندا(قيام السياسات املتعلقة باألسرة على أساس مبدأ املوافقة 

  ؛)مجهورية مولدوفا(اعتماد قانون شامل ملكافحة العنف املرتيل   -٩٥-١٨٦
  ؛)رومانيا(ة االجتار بالبشر مواصلة اعتماد التدابري املناسبة ملكافح  -٩٦-١٨٦
مكافحة جرائم اختطاف النساء واالجتار هبن، وتزويد الـضحايا           -٩٧-١٨٦

من النساء خبدمات إعادة التأهيل البدين والنفسي هبدف إعـادة إدمـاجهن يف             
اجملتمع، ومواصلة حتسني نظام املعاشات التقاعدية الذي يغطي املناطق احلـضرية           

  ؛)مايل(والريفية 
مراجعة سياسات إصدار األحكام على مرتكيب جـرائم االجتـار          -٩٨-١٨٦

  ؛)بوتسوانا(بالبشر وتعزيز تدابري املساعدة املقدمة إىل الضحايا 
بذل املزيد من اجلهود واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز حقوق املرأة            -٩٩-١٨٦

تقدم يف خمتلف ومحايتها وفقاً للقواعد والقيم الصينية التقليدية إلحراز املزيد من ال        
  ؛)ُعمان(اجملاالت 
اعتماد خطة عمل وطنية شاملة وجامعة لضمان حقوق األشخاص   -١٠٠-١٨٦

  ؛)الربازيل(ذوي اإلعاقة وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة الوصم املرتبط بالفتيان والفتيـات           -١٠١-١٨٦

تنظيم األسرة هبدف مكافحة األسـباب      من ذوي اإلعاقات، ومراجعة سياسات      
اجلذرية وراء التخلي عن الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة إضافة إىل تقدمي ما يكفي         

  ؛)أوروغواي(من اخلدمات واملساعدات اجملتمعية يف املناطق الريفية 
مواصلة العمل من أجل تلبية احتياجـات األشـخاص ذوي            - ١٠٢- ١٨٦

  ؛)السنغال(اإلعاقة 
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اعتماد سياسات موجهة حنو حتسني إدماج مجيع األشخاص ذوي           -١٠٣-١٨٦
  ؛)كوستاريكا(اإلعاقة يف مجيع جماالت اجملتمع، وخاصة األطفال 

مواصلة بذل اجلهود ملكافحة التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة           -١٠٤-١٨٦
  ؛)األرجنتني(والتخلي عنهم 

حتقيـق مـصاحل    مواصلة تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل         -١٠٥-١٨٦
  ؛)زمبابوي(األشخاص ذوي اإلعاقة 

مواصلة اجلهود اجلارية حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من        -١٠٦-١٨٦
  ؛)بروين دار السالم(خالل القوانني واللوائح ذات الصلة 

مواصلة اإلصالحات الرامية إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام يف هنايـة             -١٠٧-١٨٦
؛ ومواصـلة   )نيوزيلندا(الشفافية حول استخدامها    املطاف، والتحلي باملزيد من     

؛ ومواصلة العمل حنو إلغـاء عقوبـة        )رواندا(العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام      
اإلعدام بالكامل والنظر يف وقف تطبيق عقوبة اإلعدام وقفـاً فعليـاً وفوريـاً              

؛ )األرجنـتني (؛ والنظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام من النظـام القـانوين         )الربتغال(
؛ والعمل على وقف تطبيق عقوبـة       )أستراليا(والعمل على إلغاء عقوبة اإلعدام      
  ؛)إسبانيا(اإلعدام كخطوة أوىل إللغائها هنائياً 

؛ )إيطاليا(نشر األرقام املتعلقة بأحكام اإلعدام الصادرة واملنفذة          -١٠٨-١٨٦
رمسية ؛ ونشر إحصاءات    )سويسرا(ونشر اإلحصاءات عن أحكام اإلعدام املنفذة       

عن تطبيق عقوبة اإلعدام، وضمان احلق يف الدفاع العادل وإدراج إجراء لطلب            
؛ ونشر أو إتاحة معلومات دقيقة      )فرنسا(العفو هبدف وقف تطبيق عقوبة اإلعدام       

عن هوية وعدد األفراد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام حبقهم ومن نفـذت             
  ؛)بلجيكا(حبقهم العقوبة بالفعل يف السنة املاضية 

؛ )إيطاليا(مواصلة تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام           -١٠٩-١٨٦
وإحراز املزيد من التقدم يف تضييق نطاق اجلرائم اليت يعاقب عليهـا باإلعـدام يف               

؛ ومواصلة تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقـب عليهـا          )بلغاريا(التشريعات الصينية   
 ؛)أملانيـا ( هذه العقوبة وإلغائها يف هناية املطـاف         باإلعدام والنظر يف وقف تطبيق    

  ؛)بلجيكا(ومواصلة تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام 
مواصلة االحترام الصارم للشروط اخلاصة باألدلـة املـستخدمة         -١١٠-١٨٦

للنظر يف القضايا اليت يعاقب عليها باإلعدام والبت فيها واعتماد معـايري أكثـر              
  ؛)اجلزائر( هذا الصدد صرامة يف

مواصلة احترام ضمانات القانون الوطين خبصوص تطبيق عقوبـة           -١١١-١٨٦
  ؛)مصر(اإلعدام كإحدى األدوات املشروعة لتحقيق العدالة اجلنائية 
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  ؛)ناميبيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١١٢-١٨٦
  ؛)سلوفينيا(وقف تطبيق عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائها   -١١٣-١٨٦
  ؛)شيلي(النظر يف وقف تطبيق عقوبة اإلعدام   -١١٤-١٨٦
وضع حد للجوء إىل املضايقة واالحتجاز والتوقيف والتدابري املتخذة           -١١٥-١٨٦

جمـال   خارج نطاق القانون من قبيل االختفاء القسري للسيطرة على الناشـطني يف           
  ؛)األمريكيةالواليات املتحدة (حقوق اإلنسان وأفراد أسرهم وأصدقائهم وإسكاهتم 

إلغاء مجيع أشكال االحتجاز التعسفي وخارج نطـاق القـضاء            -١١٦-١٨٦
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(

إلغاء إعادة التأهيل من خالل العمل، ومنع التعـذيب وإخطـار             -١١٧-١٨٦
 األقارب على الفور عند توقيف شخص وإتاحة التمثيل القـانوين الفعـال لـه             

  ؛)فرنسا(؛ وإلغاء نظام إعادة التأهيل من خالل العمل )أملانيا(
ضمان أن يكون أي سجن يتم إصالحه أو نظام رعاية إلزاميـة              -١١٨-١٨٦

الدولية حلقوق اإلنسان، وإلغاء نظام االحتجاز التعسفي، مبا يف         للمعايري  مستوفياً  
  ؛ )السويد(ذلك إعادة التأهيل من خالل العمل 

صلة حتسني سبل وأساليب التعليم املهين للسجناء للمساعدة        موا  -١١٩-١٨٦
  ؛)بيالروس(على إعادة إدماجهم الحقاً يف اجملتمع 

نشر خطة مفصلة إللغاء خميمات إعادة التأهيل من خالل العمل،            -١٢٠-١٨٦
  ؛)بلجيكا(وتعديل اإلطار الزمين هلذا التدبري الذي يلقى االستحسان 

 إصالح نظام إعادة التأهيل من خالل العمل        مواصلة التقدم يف    - ١٢١- ١٨٦
مجهوريـة كوريـا    (يتناسب مع ظروف الصني الوطنية وجداوهلا الزمنيـة           مبا

  ؛)الدميقراطية  الشعبية
اإلفراج عن مجيع األشخاص قيد االحتجـاز اإلداري ألسـباب            -١٢٢-١٨٦

سياسية، مبن فيهم األساقفة والقـساوسة والفنـانون واملراسـلون واملنـشقون           
األشخاص الذين ينشطون يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان، وأفراد أسـرهم،           و

  ؛)كندا(وإلغاء التدابري املتخذة خارج نطاق القضاء من قبيل االختفاء القسري 
تعديل وحتديد الظروف والشروط املطبقة العتماد تدابري إلزامية          -١٢٣-١٨٦

اكمة واإلقامـة اجلربيـة   من قبيل التوقيف وإطالق السراح بكفالة ريثما تقام احمل 
  ؛)ليشيت -تيمور (

مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز النظام القضائي للنهوض بـاألمن           -١٢٤-١٨٦
  ؛)سنغافورة(العام وسيادة القانون 
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مواصلة تنفيذ اإلصالح القضائي الشامل الذي يضمن ممارسـة           -١٢٥-١٨٦
  ؛)قريغيزستان(السلطات القضائية لسلطاهتا وفقاً للقانون 

مواصلة اإلصالحات القضائية هبدف تعزيز ضـمانات حقـوق           -١٢٦-١٨٦
  ؛)نيجرييا(اإلنسان 
إعادة التأهيل من   "يشمل إلغاء   مبا  إصالح نظام القضاء اإلداري،       -١٢٧-١٨٦

، والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية          "خالل العمل 
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

  ؛)النرويج(زيادة الشفافية القضائية يف استخدام عقوبة اإلعدام   -١٢٨-١٨٦
مواصلة حتسني اإلطار التنظيمي للمحامني مبا يتيح هلم ممارسة مهنتهم            -١٢٩-١٨٦

  ؛)هنغاريا(دون عراقيل، ومواصلة مواءمة القوانني واللوائح مع املعايري الدولية 
 احملـامون وظـائفهم     مواصلة تعزيز الظروف اليت ميارس فيهـا        -١٣٠-١٨٦

  ؛)فريدي كابو(
ضمان إجراء حتقيق سريع وفعال من هيئة مـستقلة وحمايـدة يف              -١٣١-١٨٦

، )فنلندا(احلاالت اليت يدعي فيها حمامو الدفاع أهنم ُمنعوا من االتصال مبوكليهم            
الذين ينشطون يف جمال النهوض     واألشخاص  واختاذ خطوات لضمان أن احملامني      

كنهم ممارسة مهنهم حبرية، مبا يف ذلك عن طريق التحقيق سريعاً        حبقوق اإلنسان مي  
  ؛)كندا(يف االدعاءات بتعرضهم للعنف والتخويف مبا يعرقل عملهم 

إخطار املشتبه هبم حبقوقهم وواجباهتم يف الوقت املناسب ووفقـاً            -١٣٢-١٨٦
اعتباراً للقانون، والعمل بفعالية لتهيئة الظروف للمحامني للمشاركة يف القضايا          

  ؛)ليشيت -تيمور (من مرحلة التحقيقات اجلنائية 
تسريع وترية إصالح نظام القضاء اإلداري لكي يتـاح جلميـع             -١٣٣-١٨٦

  ؛)كندا(األشخاص فرص الوصول إىل إجراءات النقض القانونية 
مواصلة ضمان فرص حصول الشباب على املساعدة القانونيـة           -١٣٤-١٨٦

  ؛)جيبويت(وفقاً للقانون 
احلفاظ على احلماية الفعالة لألسرة باعتبارها الوحدة األساسـية           -١٣٥-١٨٦

  ؛)مصر(والطبيعية يف قوام اجملتمع 
تسريع وترية اإلصالحات القانونية واملؤسسية حلماية حريـة          - ١٣٦- ١٨٦

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع والدين واملعتقد محاية كاملة يف القـانون           
  ؛)أستراليا(واملمارسة 
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وقف مجيع املالحقات اجلنائية وإجراءات التوقيف وسائر أشكال          -١٣٧-١٨٦
ختويف األفراد نتيجة ملمارستهم السلمية حلقوقهم يف حرية التعبري أو حرية تكوين   

  ؛)إسبانيا(اجلمعيات والتجمع أو حرية الدين واملعتقد 
 اختاذ التدابري الضرورية لضمان أن احلقـوق يف حريـة الـدين             -١٣٨-١٨٦

والثقافة والتعبري حتظى باالحترام الكامل واحلماية يف مجيع اهليئـات اإلداريـة يف       
  ؛)بولندا(الصني 
مواصلة تعزيز حرية املعتقد الديين واحلفـاظ علـى االنـسجام             -١٣٩-١٨٦

  ؛)ماليزيا(االجتماعي والديين بني السكان 
  ؛)النمسا(عتقد اختاذ تدابري فعالة حلماية احلق يف حرية الدين أو امل  -١٤٠-١٨٦
ضمان حرية الدين من أجل احلفاظ علـى الوحـدة الوطنيـة              -١٤١-١٨٦

  ؛)جزر القمر(والسالمة اإلقليمية للبلد 
وقف مالحقة الناس واضـطهادهم بـسبب ممارسـة دينـهم             -١٤٢-١٨٦
والويغور معتقدهم، مبن فيهم الكاثوليك وغريهم من املسيحيني وسكان التبت           أو
نغ، وحتديد موعد لزيارة املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين           الفالون غو ممارسو  و
  ؛)كندا(املعتقد  أو

النظر يف إمكانية مراجعة التشريعات اخلاصة بـالقيود اإلداريـة            -١٤٣-١٨٦
  ؛)إيطاليا(لتوفري محاية أفضل حلرية الدين أو املعتقد 

  ؛)ناميبيا(تعزيز إطار حقوق اإلنسان لضمان حرية الدين   -١٤٤-١٨٦
حتسني تنظيم وإدارة احلج إىل اململكة العربية السعودية وخدماته           -١٤٥-١٨٦

لتزويد املسلمني بوسائل الراحة والضمانات الستكمال فريضة احلـج بـسالسة           
  ؛)اململكة العربية السعودية(

تعزيز التشريعات اخلاصة مبنع اخلارجني على القانون من تقويض           -١٤٦-١٨٦
  ؛)اململكة العربية السعودية(اع عن حقوق اإلنسان مصاحل سائر الناس باسم الدف

اعتماد تدابري إضافية الختاذ إجراءات صارمة ضـد املنظمـات            -١٤٧-١٨٦
  ؛)أوغندا(الطائفية لصون حرية العبادة والنظام الديين العام 

تكثيف اجلهود الرامية إىل تيسري مشاركة املنظمات غري احلكومية           -١٤٨-١٨٦
  ؛)نيجرييا(ة ووسائل اإلعالم يف صون حقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميي

تيسري هتيئة بيئة متكينية آمنة، يف القـانون واملمارسـة، ميكـن              -١٤٩-١٨٦
للمجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان على حد سواء العمل فيهـا دون             

  ؛)أيرلندا(خوف وعراقيل أو شعور بانعدام األمن 
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 احلكومية الوطنية والدولية باالضـطالع      السماح للمنظمات غري    -١٥٠-١٨٦
بدور كامل وفعال يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخاصة عن طريق توسـيع             
نطاق تسجيل مجيع فئات املنظمات غري احلكومية واملنظمـات االجتماعيـة يف            

  ؛)هولندا(الصني وعن طريق توسيع نطاق حريتها يف العمل بفعالية 
فروضة على حرية اإلعالم والتعبري اليت ال تتماشى مع         إزالة القيود امل    -١٥١-١٨٦

 اليت يفرضها القانون، واليت تعترب ضرورية ومتناسبة        -القانون الدويل حلقوق اإلنسان     
؛ واختاذ التدابري الضرورية إلزالة القيود املفروضة على حرية التعبري، مبا يف            )السويد(

؛ وإلغاء أيـة    )كوستاريكا(الدوليني  ذلك القيود املفروضة على الصحفيني الوطنيني و      
  ؛)بولندا(قيود مفروضة دون داع على حرية التعبري، وخاصة وسائل اإلعالم 

اإلفراج سريعاً عن احملتجزين أو احملبوسني بسبب ممارسة حقوقهم           -١٥٢-١٨٦
  ؛)السويد(يف حرية التعبري 

ئية ضمان امتثال مجيع القوانني واللوائح والتفـسريات القـضا          -١٥٣-١٨٦
للدستور والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لضمان الوفاء بـاحلق           

  ؛)الدامنرك(الذي يكفله الدستور يف حرية التعبري 
  ؛)النرويج(بذل املزيد من اجلهود لصون حرية التعبري جلميع املواطنني   -١٥٤-١٨٦
الـرأي  إصالح نظام إنفاذ التشريعات والقوانني لضمان حريـة           -١٥٥-١٨٦

  ؛)أملانيا(والتعبري، مبا يف ذلك على اإلنترنت 
اختاذ تدابري فعالة لضمان حرية التعبري ووسائل اإلعالم من خالل            -١٥٦-١٨٦

تعديل القوانني واملمارسات احلالية، مبا يف ذلك قانون أسرار الدولة، واإلفـراج            
  ؛)كيةاجلمهورية التشي(عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 

تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان حرية التعبري وحرية الـصحافة            -١٥٧-١٨٦
  ؛)كوت ديفوار(

ضمان إجراء التحقيقات املناسبة يف مجيع حاالت االعتداء علـى            -١٥٨-١٨٦
  ؛)بولندا(الصحفيني واإلعالميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

اإلعالم علـى اإلنترنـت     إزالة مجيع العقبات اليت تعرقل حرية         -١٥٩-١٨٦
  ؛)فرنسا(وضمان حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات للجميع 

اختاذ خطوات كي يتمكن املدونون والصحفيون واملدافعون عـن      -١٦٠-١٨٦
حقوق اإلنسان من ممارسة حقهم يف حرية التعبري، علـى اإلنترنـت وخـارج              

  ؛)النمسا(اإلنترنت، دون خوف من الرقابة أو املالحقة 
اختاذ تدابري تتيح جلميع فئات اجملتمع استخدام اإلنترنـت دون            -١٦١-١٨٦
  ؛)إستونيا(قيود 
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مواصلة تطوير قطاعي اإلنترنت واالتصاالت وإدارهتمـا، مبـا           -١٦٢-١٨٦
يضمن احلقوق واملصاحل املشروعة للناس العاديني يف التمتع باستخدام اإلنترنـت         

  ؛)فييت نام(بسالمة وأمان 
عزيز اجلهود الرامية إىل التطوير املنظم لإلنترنت ومحاية احلقوق         ت  -١٦٣-١٨٦

واملصاحل املشروعة للناس العاديني، فضالً عن تعزيز التشريعات اخلاصة حبمايـة           
  ؛)بنغالديش(املعلومات على اإلنترنت واإلشراف عليها 

التحقيق يف أنشطة اصطناع املعلومات الكاذبة ونشرها، واختـاذ           -١٦٤-١٨٦
  ؛)كوبا(بري حيال األشخاص الضالعني يف أنشطة غري قانونية على اإلنترنت التدا
تعزيز الضمانات املؤسسية للحقوق واملصاحل املشروعة لوكاالت         -١٦٥-١٨٦

  ؛)ميامنار(األخبار والصحفيني 
  ؛)إثيوبيا(مواصلة نشر وصالت اإلنترنت يف خمتلف املناطق الريفية   -١٦٦-١٨٦
يل نشاط اجملتمع املدين واحترام التزاماهتا الدولية       طعاالمتناع عن ت    -١٦٧-١٨٦

  ؛)أملانيا(بشأن احلق يف حرية التجمع السلمي 
توسيع نطاق قنوات وآليات احلوار املباشر بني احلكومة والسكان         -١٦٨-١٨٦

  ؛)االحتاد الروسي(
مواصلة تعزيز محاية حقوق مجيع املواطنني يف التعبري عن معتقداهتم            -١٦٩-١٨٦
  ؛)شيلي(ائهم على املأل والنهوض هبذه احلقوق وآر
زيادة الشفافية يف وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعيـة عـن      - ١٧٠- ١٨٦

طريق ضمان حقوق املواطنني الصينيني يف حرية نقد أي هيئة أو موظف تـابع              
  ؛)أستراليا(للدولة 
ة يف  بذل اجلهود لضمان مشاركة املرأة يف الشؤون العامة وخاص          -١٧١-١٨٦

  ؛)اهلند(اللجان القروية 
  ؛)أوغندا(ضمان تنفيذ قانون االنتخابات   -١٧٢-١٨٦
مواصلة ضمان حقوق املواطنني يف التعبري عن أنفسهم والتصويت         -١٧٣-١٨٦

  ؛)أوغندا(واالنتخاب 
زيادة اجلهود الرامية إىل التصدي لقضايا العمال املهاجرين يف املناطق            -١٧٤-١٨٦

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (أسرهم مبزيد من الفعالية الريفية واحلضرية و
زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق السكان املقيمني يف            -١٧٥-١٨٦

  ؛)دولة فلسطني(املناطق الريفية وأوضاع العمال املهاجرين من املناطق الريفية 
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وم الصني لصون    النقابات العمالية لعم   مواصلة استخدام شبكة احتاد     -١٧٦-١٨٦
  ؛)ميامنار(حقوق املوظفني يف احلصول على الوظائف واألجور والضمان االجتماعي 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلقوق يف العمل وضمان سالمة   -١٧٧-١٨٦
العمال، مبا يف ذلك التعبري الكامل يف التشريع عن مبدأ األجر املتـساوي بـني               

  ؛)آيسلندا(لقيمة املتساوية الرجل واملرأة على العمل ذي ا
تنفيذ االستراتيجية اليت تعطي األولوية للتوظيف وضمان تكـافؤ           -١٧٨-١٨٦

  ؛)اجلزائر(فرص التوظيف للمقيمني يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية 
مواصلة اعتماد سياسات مواتية للتوظيف وضمان تكافؤ فـرص           -١٧٩-١٨٦

  ؛)بلغاريا(ية واملناطق الريفية التوظيف للمقيمني يف املناطق احلضر
مواصلة حتسني نظام التأمني على البطالة ورفع مستوى التخطيط           -١٨٠-١٨٦

  ؛)أنغوال(املوحد لصناديق تأمني البطالة 
إجياد أساليب لتنفيذ اللوائح ذات الـصلة اخلاصـة بالـضمان             -١٨١-١٨٦

  ؛)األردن(االجتماعي لرجال الدين 
 نظم الضمان االجتماعي جلميـع الـسكان        مواصلة حتسني مجيع    -١٨٢-١٨٦

  ؛)بروين دار السالم(املسنني 
مواصلة تطبيق سياسات تعزيز ضمانات احلقـوق االجتماعيـة           -١٨٣-١٨٦

واالقتصادية للمواطنني، وخاصة يف جماالت التعليم والرعاية الصحية واحلمايـة          
ـ             ال االجتماعية والعمل، وإيالء اهتمام خاص للفئـات الـضعيفة مثـل األطف

  ؛)االحتاد الروسي(واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات الوطنية 
مواصلة حتسني ظروف املعيشة يف املناطق الريفيـة مـن خـالل          -١٨٤-١٨٦

  ؛)النيجر(تأسيس بىن حتتية اجتماعية وضمان خدمات أفضل للسكان 
مواصلة توفري احلماية الشاملة حلقـوق املـواطنني االقتـصادية            -١٨٥-١٨٦

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(ة والثقافية واالجتماعي
مواصلة اجلهود املبذولة لتنفيذ نظم ضمان اجتماعي تكون متاحة           -١٨٦-١٨٦

  ؛)الكونغو(للمقيمني يف املناطق احلضرية والريفية 
  ؛)أذربيجان( مواصلة اختاذ التدابري يف جمايل الضمان االجتماعي والصحة  -١٨٧-١٨٦
جلهود املبذولة للقضاء على الفقر وحتسني مرافق الرعاية        تكثيف ا   -١٨٨-١٨٦

  ؛)موريشيوس(الصحية للسكان 
مضاعفة اجلهود املبذولة لتنفيذ مشاريع احلد من الفقر وتعزيـز            -١٨٩-١٨٦

  ؛)ماليزيا(تنمية املناطق الفقرية 
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احلفاظ على اإلجنازات احملققة يف القضاء على الفقـر وتعزيزهـا            -١٩٠-١٨٦
طيد اجلهود املتواصلة عن طريق التركيز على خمططات التنمية الريفية      ومواصلة تو 

  ؛)إريتريا(املتكاملة حسب أولوياهتا وجتربتها يف امليدان للنهوض باحلق يف التنمية 
مواصلة تنفيذ السياسات الوطنية الرامية إىل حتسني نفاذ املواطنني           -١٩١-١٨٦

ني مستويات معيشة السكان وفقـاً      إىل سبل العيش والتنمية، واالستمرار يف حتس      
  ؛)املغرب(للظروف الوطنية يف الصني 

مواصلة زيادة االستثمار يف احلد من الفقر ورفع مستويات احلد            -١٩٢-١٨٦
  ؛)موزامبيق(من الفقر تدرجيياً، ومن مث تقليص عدد الفقراء من السكان 

قتـصادية  مواصلة األنشطة الرامية إىل رأب الصدع يف التنمية اال        -١٩٣-١٨٦
واالجتماعية بني املناطق الريفية واحلضرية وبني املناطق اجلغرافيـة، ومواصـلة           
اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر من خالل تنفيذ مشروعات احلد من الفقـر             

  ؛)صربيا(واستراتيجيات التوظيف 
مواصلة اجلهود املبذولة لتنفيذ خطط العمل اليت وضعتها الصني،           -١٩٤-١٨٦

طط العمل املتصلة بصون حقوق السكان االقتـصادية واالجتماعيـة          وخاصة خ 
  ؛)كمبوديا(والثقافية، مبن فيهم السكان األضعف والفئات املهمشة 

ضمان سالمة مياه الشرب بتعزيز بناء شبكة ملراقبة سالمة ميـاه             -١٩٥-١٨٦
  ؛)موزامبيق(الشرب 
  ؛)نيبال(كن مواصلة النهوض حبقوق املزارعني والرعاة يف الس  -١٩٦-١٨٦
مواصلة التقدم يف بناء مساكن دائمة للمـزارعني والرعـاة يف             -١٩٧-١٨٦

  ؛)تركمانستان(املنطقة على أساس طوعي وحسب احتياجاهتم احلقيقية 
بذل املزيد من اجلهود لتعزيز مهام مجيع إدارات احلكومة الـيت             -١٩٨-١٨٦

  ؛))ات املتعددة القومي-دولة (بوليفيا (تقدم اخلدمات العامة 
الوقاية من األمراض واملعاجلة منها وتثقيف السكان بالوقاية مـن            -١٩٩-١٨٦

  ؛)أنغوال(األمراض املزمنة وعالجها 
إنشاء شبكة وطنية للخدمات العامة تغطي الرياضة يف املنـاطق            -٢٠٠-١٨٦

  ؛)تشاد(الريفية واحلضرية 
 اخلفض  مواصلة ضمان حق الطفل يف الصحة ومواصلة التوجه حنو          -٢٠١-١٨٦

  ؛)إندونيسيا(املستمر يف معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من العمر 
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حتسني جودة اخلدمات املقدمة إىل األمهات يف املنـاطق الريفيـة             -٢٠٢-١٨٦
واحلضرية، وزيادة نسبة األطفال الذين يولدون يف املستشفيات وخفض معدالت          

  ؛)املغرب(وفيات األطفال 
 رعاية األمومة وخاصة يف املناطق الريفية والعمل        حتسني خدمات   -٢٠٣-١٨٦

على زيادة نسبة النساء الاليت يلدن يف املستشفيات وتقليل معـدالت وفيـات             
  ؛)قطر(األمهات أثناء الوالدة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف الـصحية للـسكان            -٢٠٤-١٨٦
ا يف ذلك من خالل    هبدف مواصلة احلد من معدالت وفيات األمهات والرضع، مب        

  ؛)سري النكا(إذكاء الوعي 
  ؛)تشاد(تعزيز تنفيذ التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات   -٢٠٥-١٨٦
مواصلة االستثمار واختاذ التدابري املناسبة لـضمان متتـع مجيـع             -٢٠٦-١٨٦

  ؛)الربتغال(األطفال يف سن الدراسة باحلق يف التعليم 
 وحصول السكان على خدمات تعليم مواصلة حتسني نظام التعليم  -٢٠٧-١٨٦
  ؛)سنغافورة(جيدة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل توطيد احلـق يف التعلـيم ملواصـلة              -٢٠٨-١٨٦
مستوى التعليم اإللزامي على غرار التقدم احملـرز يف تكـوين رأس املـال               رفع

  ؛)إريتريا(البشري 
لنائية والريفيـة،   زيادة املوارد املقدمة ملنشآت التعليم يف املناطق ا         -٢٠٩-١٨٦

  ؛)االحتاد الروسي(واملناطق اليت تقطنها األقليات العرقية 
  ؛)السنغال(حتسني فرص وصول السكان املهمشني إىل التعليم   -٢١٠-١٨٦
  ؛)تشاد(ضمان احلق يف التعليم ألطفال العمال املهاجرين   -٢١١-١٨٦
افقني اعتماد تدابري إضافية لضمان كامل حقوق األطفـال املـر           -٢١٢-١٨٦

  ؛)إيطاليا(للعمال الريفيني املهاجرين إىل املناطق احلضرية يف التعليم 
مواصلة إيالء أمهية كربى لصون حقوق األطفال املرافقني للعمال           -٢١٣-١٨٦

  ؛ )ليسوتو(الريفيني املهاجرين يف التعليم اإللزامي 
مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حق األطفـال املـرافقني للعمـال             -٢١٤-١٨٦
  ؛)مجهورية كوريا(هاجرين من املناطق الريفية يف التعليم امل

ختصيص املزيد من املوارد التعليمية للمناطق الوسطى والغربية واملناطق           -٢١٥-١٨٦
  ؛)جنوب السودان(الريفية واملناطق النائية واحلدودية وملناطق األقليات العرقية 
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وال سيما يف املنـاطق     حتسني أوضاع املدارس يف املناطق الريفية،         -٢١٦-١٨٦
  ؛)جنوب السودان(الفقرية اجملاورة 

رفع مستوى التعليم لذوي اإلعاقة وضمان تلقي األطفـال ذوي            -٢١٧-١٨٦
  ؛)األردن(اإلعاقة يف سن الدراسة للتعليم اإللزامي 

مواصلة توسيع نطاق برامج الدولة للمنح الدراسية لضمان عدم           -٢١٨-١٨٦
  ؛)زمبابوي(ب الفقر تسرب الطالب من املدارس بسب

مواصلة اختاذ التدابري والسياسات الرامية إىل ضـمان حقـوق            -٢١٩-١٨٦
األقليات العرقية يف التعلم والكتابة وتطوير اللغات اخلاصـة هبـا يف القـوانني              

  ؛)كمبوديا( املعنية
بذل املزيد من اجلهود حلماية الثقافات، وخاصة ثقافات األقليات           -٢٢٠-١٨٦

  ؛)العراق(اآلثار الثقافية يز محاية العرقية، وتعز
بذل املزيد من اجلهود لضمان مجيع حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا              -٢٢١-١٨٦

  ؛)اليابان(احلقوق الثقافية لألقليات 
اختاذ تدابري تشريعية وعملية إضافية للسماح لألقليات العرقيـة           -٢٢٢-١٨٦

بالكامـل وضـمان    حبفظ هويتها الثقافية وممارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبـا          
  ؛)النمسا(مشاركتها يف صنع القرار، وفقاً للدستور الصيين 

مواصلة ضمان حقوق األقليات العرقية على قدم املساواة ووفقاً           -٢٢٣-١٨٦
  ؛) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (للقانون 
تعزيز محاية حقوق األقليـات العرقيـة الدينيـة واالجتماعيـة             -٢٢٤-١٨٦

سياسية، وضمان السرعة والشفافية يف التحقيقات يف االنتهاكات        واالقتصادية وال 
  ؛)أستراليا(املبلغ عنها 

سبل الوصول إىل منـاطق األقليـات        رفع القيود املفروضة على     -٢٢٥-١٨٦
  ؛)أستراليا(بشكل كامل 

مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية يف مناطق األقليـات العرقيـة            -٢٢٦-١٨٦
  ؛)اهلند(مية وتعزيز قدرهتا على التن

مواصلة تعزيز التنمية االقتصادية يف مجيع املناطق وتعزيز قـدرهتا            -٢٢٧-١٨٦
  ؛)نيبال(على التنمية الذاتية 

مواصلة تنفيذ نظام احلكم الذايت اإلقليمي يف املنـاطق العرقيـة             -٢٢٨-١٨٦
ة وهتيئة املزيد من الظروف املواتية لألقليات العرقية للمشاركة يف ميادين السياس          

  ؛)فييت نام(واالقتصاد والثقافة 
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مواصلة تنفيذ نظام احلكم الذايت يف مناطق األقليـات العرقيـة             -٢٢٩-١٨٦
ومعاملة األقليات العرقية معاملة أكثر خصوصية يف جماالت السياسة واالقتـصاد          

  ؛)كوبا(والثقافة والتعليم 
ترامـاً  اختاذ خطوات عاجلة الحترام حقوق األقليات العرقية اح         -٢٣٠-١٨٦

كامالً، مبا يف ذلك املمارسات السياسية والدينية السلمية وأشكال التعبري عـن            
  ؛)السويد(اهلوية الثقافية 

مواصلة اختاذ التدابري للمـضي قـدماً يف التنميـة االقتـصادية         -٢٣١-١٨٦
، حلماية احلـق يف     واالجتماعية ملنطقة شني دجيانغ أويغور املتمتعة باحلكم الذايت       

ن واملعتقد، وللحفاظ أيضاً على االستقرار يف هذه املنطقة اليت تتمتـع            حرية الدي 
  ؛)طاجيكستان(باحلكم الذايت 

ضمان مشاركة أفراد مجيع األقليات العرقية مشاركة دميقراطيـة           -٢٣٢-١٨٦
وإتاحة سبل الوصول إىل مجيع مناطق األقليات دون عراقيل، مبا فيهـا منطقـة              

  ؛)أملانيا(التبت 
اية األقليات العرقية والدينية، مبن فيهم سكان منطقيت التبـت          مح  -٢٣٣-١٨٦

وأويغور، ووقف مجيع السياسات غري املتناسبة الـيت ال تـصب يف صـاحلهم،              
  ؛)اجلمهورية التشيكية(والتعامل مع سخطهم دون عنف وباحلوار 

محاية حقوق جمموعات األقليات العرقية، مبن فيهم سكان منطقيت           -٢٣٤-١٨٦
يغور واملنغوليون، وفقاً لدستور الصني والتعهدات الدوليـة يف جمـال           التبت وأو 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(حقوق اإلنسان 
االستجابة للدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين            -٢٣٥-١٨٦

واملعتقد لزيارة منطقيت أويغور والتبت، يف ضوء الشواغل املعرب عنها إزاء وضع       
  ؛)فرنسا(إلنسان يف هاتني املنطقتني حقوق ا
  ؛)نيوزيلندا(استئناف احلوار يف كال االجتاهني يف التبت   -٢٣٦-١٨٦
تعزيز اجلهود املبذولة الختاذ إجراءات ضد اجملرمني الذين حيرضـون            -٢٣٧-١٨٦

  ؛)باكستان( أو خيوفوهنم أو يساعدوهنم على ذلك ًاالنتحار حرقااآلخرين على 
لتدابري الرامية إىل تقدمي من حيرض اآلخرين على االنتحار         زيادة ا   -٢٣٨-١٨٦

  ؛)أوزبكستان(حرقاً إىل العدالة 
تركستان الشرقية ملنع أنشطتها العنيفة، مواصلة مواجهة منظمات      -٢٣٩-١٨٦

ومساعدة الناس العاديني من املخدوعني يف هذه املنظمات وضحاياها على العودة           
  ؛)باكستان(إىل حياهتم الطبيعية 
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مواصلة مواجهة األنشطة االنفصالية اإلرهابية والعرقية اليت يقوم          -٢٤٠-١٨٦
  ؛)سري النكا(هبا بعض األفراد واجملموعات 

محاية الالجئني من كوريا الشمالية وفقاً للقانون الدويل التزامـاً            -٢٤١-١٨٦
  ؛)اجلمهورية التشيكية(مببدأ عدم اإلعادة القسرية 

 بـشأن   ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    مفوقبول توصيات     -٢٤٢-١٨٦
  ؛)مجهورية كوريا(يشمل اعتماد تشريع وطين بشأن اللجوء مبا قضايا الالجئني، 

توفري احلماية املناسبة لطاليب اللجوء والالجئني عرب احلدود، مبـن         -٢٤٣-١٨٦
د فيهم خاصة الالجئون من البلدان اجملاورة، وفقاً لالعتبارات اإلنسانية والقواع         

  ؛)مجهورية كوريا(الدولية املعنية مثل مبدأ عدم اإلعادة القسرية 
  ؛)ناميبيا(مواصلة تعزيز احلق يف التنمية   -٢٤٤-١٨٦
إيالء األولوية حلق السكان يف التنمية ومواصلة بـذل اجلهـود             -٢٤٥-١٨٦

الرامية إىل رفع مستوى معيشة السكان يف إطار مساعي الصني حلماية حقـوق             
  ؛)اليمن(زيزها اإلنسان وتع

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل محاية البيئة وحتسني مـستويات            -٢٤٦-١٨٦
  ؛)بيالروس(املعيشة 
تعزيز اإلجراءات الرامية إىل ضمان التمتع بـاحلقوق األساسـية         -٢٤٧-١٨٦

  ؛)كوت ديفوار(والوصول إىل البنية التحتية األساسية يف أغلب املناطق النائية 
  ؛)بنغالديش( التعاون الدويل لإلسهام يف تطوير االقتصاد العاملي مواصلة  -٢٤٨-١٨٦
تعزيز اجلهود الدائمة الرامية إىل إعمال احلق يف التنمية وخاصـة             -٢٤٩-١٨٦

  ؛)لبنان(من خالل تبادل اخلربات وأفضل املمارسات مع سائر البلدان النامية 
احلد من الفقـر    تعزيز التعاون الدويل مع سائر البلدان من أجل           -٢٥٠-١٨٦

  ؛)جنوب أفريقيا(وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية واحلوكمة الرشيدة 
مواصلة تطوير التعاون والتبادل الثنائي واملتعدد األطراف، وخاصـة        -٢٥١-١٨٦

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ل اخلربات املكتسبة يف التعامل مع احلق يف التنمية         تطوير برنامج لتباد    -٢٥٢-١٨٦

  ؛)سرياليون(مع البلدان األفريقية يف سياق منتدى التعاون بني الصني وأفريقيا 
 يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف         الواردةأو التوصيات   /ومجيع االستنتاجات و    -١٨٧

ينبغي تأويلها على أهنا    وال  . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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