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  املنهجية وعملية التشاور واملعلومات األساسية  -أوالً  

  املنهجية وعملية التشاور  -ألف  
املبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومـات يف  "جرى جتميع هذا التقرير على أساس       -١

على النحو املنصوص عليه يف مقـرر جملـس حقـوق           " ض الدوري الشامل  إطار االستعرا 
 فيما يتعلـق باالسـتعراض      ١٦/٢١متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان      : ١٧/١١٩ اإلنسان

ويركز التقرير علـى تقـدمي الـسياسات       ). A/HRC/DEC/17/119الوثيقة  (الدوري الشامل   
ان ومحايتها يف الصني القارية ومنطقيت      واملمارسات اليت مت االضطالع هبا لتعزيز حقوق اإلنس       

هونغ كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني منذ الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل            
، وكذا تنفيذ التوصيات املقدمة أثناء الدورة األوىل من االستعراض، والتحديات           ٢٠٠٩عام  

بلـد واحـد   " ملبـدأ   ووفقـاً . ناملتبقية، واألهداف املستقبلية للعمل يف جمال حقوق اإلنسا       
، يقدم اجلزآن اخلامس والسادس من هذا التقرير على التوايل الظروف ذات الـصلة    "ونظامان

وميكـن  . يف هونغ كونغ وماكاو، وقد مجعتهما حكومتا هاتني املنطقتني بصورة منفـصلة           
ول املقدم مـن    حتصيل فهم أفضل حملتوى هذا التقرير بقراءته باالقتران مع التقرير الوطين األ           

وتـشري أرقـام    ). A/HRC/WG.6/4/CHN/1الوثيقـة    (٢٠٠٩الصني خالل استعراض عام     
الفقرات الواردة بني معقوفتني والتوصيات املذكورة يف العناوين الفرعية هلذا التقريـر إىل         

من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري       " أو التوصيات /االستنتاجات و "جزء  
  ).A/HRC/11/25الوثيقة (ني الص: الشامل

وإلعداد هذا التقرير، بادرت وزارة اخلارجية الصينية بإنشاء فرقة عمل خاصة تضم              -٢
انظر املرفـق األول    ( هيئة تشريعية وقضائية وإدارية من احلكومة الوطنية         ٣٠ممثلي ما يقارب    

 ٢٠ة ممـا يقـارب      كما طلبت الوزارة آراء كتابية وشفوي     ). لالطالع على القائمة الكاملة   
منظمة غري حكومية ومؤسسة أكادميية، منها احتاد عموم الصني لنقابات العمال، واالحتـاد             
النسائي لعموم الصني، واجلمعية الصينية لدراسات حقـوق اإلنـسان، ومعهـد القـانون              

. )انظر املرفق الثاين لالطالع على القائمـة الكاملـة        (باألكادميية الصينية للعلوم االجتماعية     
  . الشؤون اخلارجية على اإلنترنتوطُلبت مسامهات عامة واسعة يف التقرير عرب موقع وزارة

  )٤، التوصية ١١٦الفقرة (متابعة تنفيذ الدورة األوىل لالستعراض   -باء  
يف أعقاب الدورة األوىل من استعراض حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين،               -٣

ووزعت تقريـر   . ل الفريق العامل املعين بتنفيذ توصياته     قادت وزارة الشؤون اخلارجية تشكي    
الفريق العامل السالف الذكر بشأن استعراض حالة حقوق اإلنسان على الـصعيد الـوطين              

يف أوساط اهليئات ذات الـصلة يف احلكومـة الوطنيـة،           ) الذي يتضمن التوصيات الواردة   (
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وصيات املقدمة ووضـع خطـط   وعقدت اجتماعات عديدة لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ الت  
وترد املعلومات املتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات وما جنم عن ذلـك           . ملموسة من أجل تنفيذها   

  .من إجنازات يف احملتوى احملدد من هذا التقرير

مفهوم حقوق اإلنسان ونسقها النظري يف إطار نظام اشتراكي ذي طابع صيين              -جيم  
  )٢٥ و٢٣، التوصيتان ١١٤الفقرة (
حتترم الصني مبدأ عاملية حقوق اإلنسان، وترى أن من واجب مجيع البلدان اختـاذ                -٤

تدابري، مبا يتناسب مع أوضاعها الوطنية، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها باسـتمرار              
 ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والروح اليت يقوم عليها اإلعالن العـاملي حلقـوق               وفقاً

وينبغي للمجتمع الدويل أن يـويل      . صل به من صكوك دولية حلقوق اإلنسان      اإلنسان وما يت  
نفس القدر من االهتمام إلعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

. واحلق يف التنمية؛ كما ينبغي له أن يشجع التطور املنسق حلقوق اإلنسان الفردية واجلماعية             
ة بالتبادل والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان مع مجيع البلدان، وبتشجيع حل            وإن الصني مللتزم  

  .انتقائية قة عادلة وموضوعية والاجملتمع الدويل ملسائل حقوق اإلنسان بطري
وتعمل احلكومة الصينية على استكشاف مسارات لتطوير حقوق اإلنسان، وإنشاء            -٥

تمر لنظرية حقوق اإلنسان، وكل ذلك يف       نظام قوي لضمانات حقوق اإلنسان، واإلثراء املس      
الشعب يف املقـام    "وتدعو بقوة إىل نظرة علمية للتنمية، تضع        . إطار اشتراكية صينية الطابع   

وهي تنسق . ، وجتعل ضمن مبادئها األوىل تعزيز ومحاية احلق يف البقاء واحلق يف التنمية  "األول
 عن حقـوق الفئـات      والثقافية، فضالً وتعزز ضمان احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية       

 وأمشل وأرشد، وتشجع بصورة شـاملة       اخلاصة، وتشّيد دعائم دميقراطية شعبية أوسع نطاقاً      
، وتعمـل علـى     ووئاماً وتتعهد قيام جمتمع أكثر إنصافاً    . التطور املنسق جلميع أنواع احلقوق    

  .ن أي وقت مضى مضمان متتع كل مواطن حبياة تسودها الكرامة واحلرية والرفاه أكثر

  اإلطار التشريعي واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثانياً  

  تشريعات حقوق اإلنسان  -ألف  
 حبلـول هنايـة   اختذ النظام القانوين لالشتراكية ذات الطابع الصيين شـكله أخـرياً     -٦
ـ            . ٢٠١٠ عام يت ويف ظل الدستور، جعل هذا النظام عموده الفقري األنظمة األساسـية ال

الدستوري، واملـدين، والتجـاري، واإلداري، واالقتـصادي،        : تشكل شىت فروع القانون   
عية، وُشيِّد باالسـتفادة    زواالجتماعي، واجلنائي، وكذا قانون اإلجراءات التنازعية وغري التنا       

من طبقات متعددة من املعايري القانونية املوجودة يف القوانني التشريعية ويف القواعد واللـوائح   
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ومنذ ذلك احلني، واصلت الصني تعزيز تشريعاهتا يف جمال حقوق اإلنـسان؛            . إلدارية واحمللية ا
 قوانني أساسية جديدة منها قانون املمتلكات الثقافية غري املادية وقانون الـصحة             ةوصيغت ست 

 آخـر،    أساسياً  نظاماً ٢٥للقانون اجلنائي، كما جرى تعديل      ) الثامن(العقلية، واعتمد التعديل    
مثل قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون اإلجراءات املدنية، وقانون احملامني، وقانون عقود العمل،            

 حىت  ١٩٤٩ وهكذا وضعت الصني، منذ تأسيسها عام     . وقانون منع ومكافحة األمراض املهنية    
 منها سـاري    ٢٤٣ والعديد من القوانني األخرى، يعترب ما جمموعه         ، دستوراً ٢٠١٢هناية عام   

فعول يف الوقت الراهن؛ وهبذه الطريقة، جرى باستمرار إثراء واستكمال إطار قانون حقـوق         امل
  . يف ظل اشتراكية ذات طابع صييناإلنسان

انضمام الصني إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واحلالة الراهنة لتنفيـذها             -باء  
  )١، التوصية ١١٤الفقرة (
انظر املرفق الثالث لالطالع   (ة حلقوق اإلنسان     اتفاقية دولي  ٢٦الصني دولة طرف يف       -٧

وهي دولة موقعة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛       ). على القائمة الكاملة  
 اهليئات املعنية يف احلكومة الوطنية السعي باطراد إىل حتقيق إصالحات إداريـة             وتواصل حالياً 

 إىل  ٢٠٠٩الل الفترة املمتدة من أوائـل عـام         وخ. وتشريعية حتضرياً للتصديق على العهد    
، شاركت احلكومة الصينية يف استعراض تقاريرها من العاشر إىل الثالـث            ٢٠١٣يوليه  /متوز

عشر اجملمعة يف تقرير واحد املقدمة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري بـشأن تنفيـذها                
صري؛ كما قدمت تقريريها الثالـث      لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العن       

والرابع اجملمعني يف تقرير واحد عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتقريرها األول عن تنفيـذ               
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة،   

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع    وتقريريها السابع والثامن اجملمعني يف تقرير واحد بشأن تنفيذ       
أشكال التمييز ضد املرأة، وتقريرها السادس عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن              

وقدمت . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املقدم إىل األمم املتحدة            
 جلنة األمم املتحدة املعنية     تقريرها األول عن تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل         

للجنة ، وكفلت مرور استعراض ا   ٢٠١٠حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف املوعد احملدد عام         
  . بسالسة٢٠١٢للتقرير عام 

وحتافظ احلكومة الصينية على اتصاالت وحوار بناءين مع هيئات معاهدات حقوق             -٨
آلراء واملقترحات اليت تعرب    ن ا وهي تثمّ . اإلنسان على أساس تعاون جدي وموقف مسؤول      

قصى حد تسمح بـه     عنها هيئات املعاهدات وتراعيها مراعاة تامة، وتعتمدها وتنفذها إىل أ         
  .الظروف احمللية
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  الضمانات املؤسسية حلقوق اإلنسان   -جيم  

  )٣٢ و٢، التوصيتان ١١٤الفقرة (النظام القضائي   -١  
ة جديدة من اإلصالحات القضائية     ، بدأت الصني جول   ٢٠٠٨ من أواخر عام     اعتباراً  -٩

وتدخل مهام حمددة من هذه .  من أهدافها هاماًاليت كان تعزيز ضمانات حقوق اإلنسان هدفاً
 أمثل، وتنفيذ سياسة جنائية     اإلصالحات ضمن اجملاالت األربعة لتوزيع املهام القضائية توزيعاً       

 يف القضاء، وتعزيز متويل اجلهاز      حتقق التوازن بني الشدة والتسامح، وتعزيز بناء روح الفريق        
، وجيري   قضائياً  إصالحاً ٦٠ اجلزء األساسي مما جمموعه      واكتمل حالياً . القضائي من امليزانية  

  .جتسيدها يف تنقيح وحتسني التشريعات ذات الصلة
فعلى سبيل املثال، أخذت حمكمة الشعب العليا على عاتقها إصالح نظام املستشارين           -١٠

ولكفالـة تنفيـذ    . الشعبية، وتوحيد العقوبات، وإصالح إجراءات احملاكمـة      يف احملاكمات   
لإلصالحات، أصدرت احملكمة اخلطة اخلماسية الثالثـة إلصـالح احملـاكم الـشعبية              متني

  إصـالحاً  ١٣٢، وهي تتضمن مقترحات بشأن      ٢٠٠٩مارس  /يف آذار ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(
كمات الشعبية وجمال أنشطتهم، وكـذا       تشمل توسيع نطاق اختيار املستشارين يف احملا       حمدداً

.  حمدداً  إصالحاً ١١٣وقد أجنر حىت اآلن     . لوائح أكثر صرامة لتنظيم السلطة التقديرية للقضاة      
، أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا خطة عمل من أجل تعميـق            ٢٠٠٩فرباير  /ويف شباط 

  حمـدداً   إصالحاً ٨٧ن  ، وتتضمن مقترحات بشأ   ٢٠١٢-٢٠٠٩إصالح النيابة العامة للفترة     
تشمل إصالح الوسائل واإلجراءات املستخدمة يف اختيار املستشارين يف احملاكمات الشعبية،           

وقد اكتمـل   . وكذا تعزيز وحتسني اإلشراف القانوين على دعاوى املنازعات اجلنائية واملدنية         
  .كرب من هذه اإلصالحات احملددةإجناز اجلزء األ

  )٥ و٤، التوصيتان ١١٤الفقرة (ير حقوق اإلنسان صياغة خطة شاملة لتطو  -٢  
، وضعت احلكومة الصينية خطة العمل الوطنية حلقوق        ٢٠٠٩أبريل عام   /يف نيسان   -١١

وتشري نتائج التقييم النهائي للخطة إىل أن كـل         .  وأصدرهتا ٢٠١٠-٢٠٠٩اإلنسان للفترة   
 أهدافها قد حتقق يف الوقـت        وأن كل هدف من     فعاالً التدابري الواردة فيها قد نفذت تنفيذاً     

 يف املائـة مـن      ٥٠ يف املائة من املؤشرات امللزمة وأكثر من         ٣٥املناسب؛ وقد أجنز حوايل     
 إىل  واسـتناداً . املؤشرات املتصلة مبعايش الناس قبل املوعد احملدد أو بشكل يتجاوز حصصها          

ق اإلنـسان   استخالص واع للتجربة، وضعت احلكومة الصينية خطة العمل الوطنية حلقـو          
  . وأصدرهتا٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة
وتؤيد احلكومة الصينية بشكل فاعل البحوث النظرية املتعلقة هبيئة وطنيـة حلقـوق               -١٢

وجتري األكادميية الصينية للعلوم االجتماعية وجامعة الـصني للعلـوم الـسياسية            . اإلنسان
الوطنية حلقوق اإلنسان والقانون دراسات مكثفة حول مواضيع من قبيل وظيفة ودور اهليئات  
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كما أنشأت بعض املؤسسات جمموعات حبثية      . وجدوى إنشاء هيئة من هذا القبيل يف الصني       
متخصصة، وعقدت العديد من احللقات الدراسية، وأوفدت بعثات حبثية إىل بلدان سـبق أن        

 دداً ع أنشئت فيها هيئات وطنية حلقوق اإلنسان من هذا القبيل، ونشرت يف هذا الصدد أيضاً             
  .‘نظمات الوطنية حلقوق اإلنسانحملة عامة عن امل ‘من الكتب والدراسات األكادميية، من مثل

، نظمت وزارة اخلارجية الصينية واللجنـة األسـترالية       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٧ويف    -١٣
حلقوق اإلنسان بصورة مشتركة حلقة دراسية يف بيجني نوقشت فيها بشكل متعمق مواضيع             

سسة وطنية حلقوق اإلنسان ودورها وتطورها املستقبلي وحتليـل ملـدى           من مثل وظيفة مؤ   
  .وى إنشاء هذه املؤسسة يف الصنيجد

  )٧، التوصية ١١٤الفقرة (التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان   -٣  
 يف خطـيت     هامـاً  جعلت احلكومة الصينية التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عنصراً          -١٤

، وهـو   ] أعـاله  ١١انظر الفقرة   [اللتني صدرتا حىت اآلن     العمل الوطنيتني حلقوق اإلنسان     
ويف الوقـت   . يوضح موقف الدولة من النظام اإللزامي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           ما

الراهن، تدرج اخلطة اخلماسية الوطنية السادسة إلشاعة فهم القانون، املوجودة قيد التنفيـذ             
 من عناصر تثقيف مجيع املواطنني  هاماًاره عنصراً، التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان باعتب  حالياً

بشأن النظام القانوين، وتشدد على توفري التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للمسؤولني البارزين 
  .مني والشباب يف مجيع املستوياتواملوظفني العا

، عقد  ٢٠١٢ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف الفترة من تشرين األول      -١٥
كتب اإلعالمي جمللس الدولة الصيين ما جمموعه ست دورات تدريبية يف املعارف املتعلقـة              امل

. حبقوق اإلنسان لفائدة مسؤولني يف احلزب واحلكومة والنظام القضائي من مجيع املستويات           
وقد أدجمت املدرسة املركزية للحزب والوحدات التعليمية للحزب على مجيـع املـستويات             

إلنسان يف مناهجها الدراسية، وتوفر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          وبشكل شامل حقوق ا   
وتعمل وزارة العدل على إذكاء الوعي بسيادة القانون        . للمسؤولني الرئيسيني من مجيع الرتب    

وحقوق اإلنسان يف صفوف موظفي إنفاذ القانون عن طريق توفري التدريب حلرس السجون             
ق األنشطة التثقيفية بالقيم األساسية لفائـدة مـوظفي   من مجيع أحناء البلد، وكذلك عن طري  

وتعكف وزارة األمن العام على  . إنفاذ القوانني يف نظام اإلدارة القضائية من مجيع أحناء الصني         
تعميم وتنظيم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق رعاية إعداد مواد التدريس املتعلقة              

إلنسان، وهو ما يتطلب من أجهزة األمن العام على         بإنفاذ قانون الشرطة وضمانات حقوق ا     
مجيع املستويات إنشاء دورات دراسية بشأن هذا املوضوع يف مجيع دورات التدريب املقررة             
بالتناوب ألفراد الشرطة؛ كما ُتربِز مواضيع معارف حقوق اإلنسان والتثقيـف بـشأهنا يف              

وتعمل رابطة احملامني يف .  األمن العامموقعها اإللكتروين املخصص للتثقيف والتدريب يف جمال
عموم الصني على حتسني دور احملامني يف ضمان حقوق اإلنسان عن طريق تنظيم تـدريب               

  .أنشطة دراسية ونقاشات لفائدهتممتخصص وكذا 
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، أدرجت وزارة التعليم الصينية مركز دراسات حقـوق اإلنـسان    ٢٠١١ويف عام     -١٦
وق اإلنسان جبامعة الصني للعلوم السياسية والقـانون،        جبامعة نانكاي، ومعهد دراسات حق    

ومركز البحث والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جبامعة غواجناو ضمن جمموعة املؤسـسات             
اليت تضم قاعدة البحوث اليت تركز على العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت تديرها الـوزارة،              

موعة جديدة من املراكز الوطنية للتدريب      وقد دخل إنشاء جم   . وقدمت أمواال خاصة دعما هلا    
  .إلنسان مرحلة التقييم املوضوعيوالتثقيف يف جمال حقوق ا

وتشجع احلكومة الصينية وسائط اإلعالم اإلخبارية املركزية واإلقليمية على ختصيص            -١٧
، ‘حقوق اإلنـسان  ‘نسان، وتواصل دعم استحداث جملة      أعمدة ومقاالت خاصة حلقوق اإل    

ق اإلنسان يف الصني، وغريها من املواقع اإللكترونية للمنظمات غري احلكوميـة            وشبكة حقو 
، نظمت اجلمعية الصينية لدراسات     ٢٠١٢ديسمرب  /واعتبارا من كانون األول   . حلقوق اإلنسان 

 اجتماعات وطنية ملؤسسات حبوث حقوق اإلنسان يف مجيـع          ةحقوق اإلنسان ما جمموعه أربع    
اخلربات املهنية، كما عقدت اجلامعات املرتبطـة باجلمعيـة أربعـة           أحناء البلد من أجل تبادل      

  .ؤسسات الصينية للتعليم العايلاجتماعات سنوية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف امل

مشاركة املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية، ووسائط اإلعـالم يف محايـة              -٤  
  )٦ة ، التوصي١١٤الفقرة (حقوق اإلنسان 

منظمة غري حكومية مسجلة يف      ٤٩٢ ٠٠٠ ، كانت هناك  ٢٠١٢حبلول هناية عام      -١٨
الصني تعمل يف جماالت التعليم والتكنولوجيا، والثقافـة والـصحة، واإلدارة االجتماعيـة،             

وجتري مؤسسات أكادميية مـن كـل       . واألعمال اخلريية والرعاية، ومحاية حقوق اإلنسان     
 حقوق اإلنسان بكل أمانة، وتشيع مفـاهيم حقـوق اإلنـسان    املشارب حبوثا بشأن نظرية  

كما تعمل وسائط . واملعارف املتعلقة هبا، وتذكي الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء اجملتمع
اإلعالم بصورة فاعلة على إشاعة املعارف املتعلقة حبقوق اإلنسان ونشرها، وتراقب محايـة             

  .فية والتقارير اإلخباريةملقاالت الصحاحقوق املواطنني، عن طريق املنشورات وا
، ما فتئت احلكومة الصينية تشجع وتدعم املنظمات غري احلكومية          ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٩

واملؤسسات األكادميية من أجل املشاركة يف صياغة تشريعات حقوق اإلنسان مـن خـالل              
 الوطين وأعـضاء  جمموعة متنوعة من القنوات، منها تقدمي مقترحات عرب نواب املؤمتر الشعيب          

املؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيين، وإصدار خرباء القانون لفتـاوى، واملناقـشات            
النظرية، واستطالعات الرأي باستخدام شبكة اإلنترنت؛ كما توجه إليها الدعوة للمشاركة            

دوليـة  يف إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان والتقارير املتعلقة بتنفيذ االتفاقـات ال            
كما ُيقدم الدعم املايل والتدريب ملؤسسات املساعدة القانونيـة املدنيـة،           . حلقوق اإلنسان 

  .ملشاركة يف محاية حقوق اإلنسانحيسن قدرهتا على ا مما
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  اإلجنازات واملمارسات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   -ألف  

  )٢٧ و٢٤ و٣ و٢، التوصيات ١١٤الفقرة (ة عامة حمل  -١  
 لآلثار اخلطرية النامجة عن األزمة املالية الدولية،        استجابت الصني استجابة فعالة جداً      -٢٠

 يف املائة يف السنة خالل      ٩,٣حيث حافظت على متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل عند نسبة           
، ٢٠١٢ليون يوان عام    ي تر ٥١,٩ي اإلمجايل   وبلغ ناجتها احملل  . ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨الفترة من   

وحافظت مداخيل سكان املناطق احلضرية والريفية      . حيث قفز إىل ثاين أعلى مرتبة يف العامل       
  . يف املائة على التوايل٨,٨ئة و يف املا٩,٩على معدالت منو سنوية متوسطها 

انية عـشرة   ، أصدرت الصني اخلطوط العريضة للخطة اخلماسية الث       ٢٠١١ويف عام     -٢١
، واليت  ")اخلطة اخلماسية الثانية عشرة   "    بيشار إليها فيما يلي     (للتنمية االقتصادية واالجتماعية    

. ٢٠١٥ إىل   ٢٠١١رمست خريطة طريق كربى للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف الفترة من           
ية  يف احلفـاظ علـى احلقـوق االقتـصاد    اً هاماًويلعب تنفيذ اخلطة، وسيواصل لعب، دور  

  .واالجتماعية والثقافية للشعب وحتسني مستواه املعيشي
، أصدرت الصني ونفذت خطة إلنشاء نظام وطين للخدمات العامة          ٢٠١٢ويف عام     -٢٢

وتضمن هذه اخلطة حتقيق اإلنصاف والعدالة      . األساسية يف إطار اخلطة اخلماسية الثانية عشرة      
ص املوارد العامة بـصورة تفـضيلية       بصورة فعالة عن طريق تسليط الضوء على مبدأ ختصي        

للمناطق الريفية والفقرية، وكذا للفئات االجتماعية املستضعفة، والعمل على تقليص أوجـه            
  .ة وفيما بني املناطق اجلغرافيةالتفاوت يف اخلدمات العامة فيما بني املناطق احلضرية والريفي

  )٢٠ و١٩ تان، التوصي١١٤الفقرة ( سبل العيش احلق يف  -٢  
تعطي احلكومة الصينية أولوية قصوى إلعمال حق الشعب يف البقاء والتنمية، وقـد               -٢٣

وأعدت احلكومة .  يف النهوض هبذه احلقوق لفائدة الفقراء واملستضعفني واضحاً حققت حتسناً 
) ٢٠٢٠-٢٠١١( ذا توجه إمنائي للحد من الفقر يف املناطق الريفية يف الـصني               عاماً خمططاً

نفيذه بقوة، ويتواصل بفضله تراجع عدد الفقراء يف املناطق الريفية بصورة           وهي منكبة على ت   
، رفعت احلكومة سقف الدخل املعياري لتلقي معونات احلد من الفقر           ٢٠١١ويف عام   . مثرية

، ٢٠١٢مستفيد؛ وحبلول هناية عام  ١٢٢ ٣٨٠ ٠٠٠يوان، حيث يشمل  ٢ ٣٠٠ليصل إىل 
 يف  ١٠,٢شخص، أو بنسبة     ٩٨ ٩٩٠ ٠٠٠عيار إىل   تراجع عدد السكان املشمولني هبذا امل     

  .ملائة من سكان املناطق الريفيةا
وارتفع املستوى املعيشي لسكان املناطق احلضرية والريفية يف الصني بصورة متواصلة             -٢٤

، ارتفع نصيب الفرد مـن      ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨ففي الفترة من    . طوال السنوات القليلة املاضية   
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، اخنفض ُمعامل إجنـل     ٢٠١٢وحبلول عام   .  كلغ ٤٣٥ كلغ إىل    ٣٩٨استهالك األغذية من    
)Engel (      يف املائة على التـوايل     ٣٩,٣ يف املائة و   ٣٦,٢بالنسبة لألسر احلضرية والريفية إىل  .

 للمقيمني يف املناطق الريفية واحلضرية الصينية على السواء، مع          وُيضَمن احلق يف الغذاء حالياً    
  .تفاع مستويات التغذيةحتسن األمناط الغذائية وار

وقد أرسى اإلجناز األساسي املتمثل يف احلق يف البقاء على قيد احليـاة واالرتفـاع                 -٢٥
 حبقه يف التنمية إىل جانب حتقيق  كامالًاملستمر ملستوى املعيشة أساسا متينا لتمتع الشعب متتعاً

  . كامالًمنائه حتقيقاً

  )١٧، التوصية ١١٤الفقرة (احلق يف العمل   -٣  
 من سكان املناطق احلضرية يف مجيع أحناء الصني على           مليوناً ٥٨,٧عثر ما جمموعه      -٢٦

، يف حني ظلت نسبة البطالة املـسجلة يف         ٢٠١٢ و ٢٠٠٨وظائف جديدة يف الفترة ما بني       
واستجابة لألزمة املالية الدولية، تساعد احلكومة العمال املهاجرين        .  يف املائة  ٤,٣املدن دون   
 مهاراهتم والعثور على وظائف وبدء أعمال جتارية عن طريق اإلسـراع بتنفيـذ              على تنمية 

سياسات لتعزيز املشاريع التجارية وتثبيت الوظائف، ولتوسيع ودعـم اسـتقرار العمالـة،             
. وباألخص لتعزيز املهارات املهنية للعمال املهاجرين وتوفري تدريب على تنظيم املشاريع هلـم   

 وهي بصدد تنفيذها؛ وهذه ٢٠١٥-٢٠١١عزيز العمالة للفترة    كما صاغت احلكومة خطة لت    
  .هوض بالعمالة على مستوى الدولة للنأول خطة يف الصني تصمم حتديداً

وأصـدرت قـانون الوسـاطة      .  حلماية حقوق العمال    قانونياً ووضعت الصني إطاراً    -٢٧
يف منازعات العمل   والتحكيم يف منازعات العمل، وصاغت قوانني ولوائح حتدد قواعد الوساطة           

حمكمة للتحكـيم يف منازعـات       ١ ٧٣٧وحىت الوقت احلاضر، أنشئت     . يف املشاريع التجارية  
 منازعة عمـل     ماليني ٦,٠٢٣، عاجلت هيئات التحكيم والوساطة      ٢٠٠٨العمل؛ ومنذ عام    

 يف  ٩٠حوايل   لتسوية الدعاوى من     على مجيع املستويات ويف مجيع أحناء البلد، مسجلة معدالً        
وقد أعادت مخس وعشرون مـن      . كما أنشئت آلية شاملة لتسوية احلد األدىن لألجور       . ائةامل

 يف  ٢٠,٢، حيث رفعته مبتوسط     ٢٠١٢حمافظات الصني تسوية احلد األدىن لألجور فيها حبلول         
كما جيري بالتدريج إنشاء آليات للزيادة العادية يف األجور يف املشاريع التجارية وآليات             . املائة
.  للتنميـة االقتـصادية اإلمجاليـة      ءات اآلمنة، وما فتئت أجور العمال تنمو باطراد تبعـاً         لألدا

وصممت نظم لإلشراف على األمان الوظيفي وآليات عمل ذات جودة أفضل نسبيا، وأنـشئ              
   .ن الوظيفي يف مجيع أحناء البلد هيئة لإلشراف على األما٣ ٢٩١ما جمموعه 

ني واللوائح والقواعد اليت تـنظم سـالمة اإلنتـاج،          وتواصل تعديل وحتسني القوان     -٢٨
بتحسني نظم مراقبة سالمة اإلنتاج، ورصد إنفاذ القانون والنجـدة واإلغاثـة يف حـاالت               

وتراجع عدد الوفيات يف    . الطوارئ، كما حدث حتسن مطرد يف احلالة العامة لسالمة اإلنتاج         
  .٢٠١٢ و٢٠٠٩رة املمتدة بني  يف املائة يف الفت١٣,٥احلوادث جبميع أنواعها بنسبة 
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 مليون عامل يف مجيع أحناء الـصني إىل نقابـات           ٢٨٠، انضم   ٢٠١٢وحبلول عام     -٢٩
وعلى نطاق الوطن، بلغ عدد املـشاريع       .  ماليني منهم إىل احتادات املزارعني     ١٠٥العمال،  

 ١٤٤ مليـون، وتـشمل      ٢,٨٩٩التجارية اليت جتري مفاوضات مجاعية بشأن األجور إىل         
 مؤسسة تنسق فيها عالقات العمل فيمـا بـني          ١٧ ٠٠٠ون عامل، وأنشئ ما جمموعه      ملي

  .ة عرب اآللية الثالثية األطرافالعمال وأرباب العمال واحلكوم

  )١٨، التوصية ١١٤الفقرة (احلق يف الضمان االجتماعي   -٤  
 حققت احلكومة الصينية، على مدى السنوات األربع املاضـية، نتـائج إجيابيـة يف               -٣٠

جهودها الرامية إىل بناء نظام للضمان االجتماعي يغطي السكان احلضريني والريفيني ويضم            
  .الضمان االجتماعي واملساعدات االجتماعية والرعاية االجتماعية واجلمعيات اخلريية

 ُنظُما للـضمان االجتمـاعي      ٢٠١٠وأنشأ قانون الضمان االجتماعي الصادر عام         -٣١
والصحة األساسية، والتأمني على اإلصابات املهنية والبطالة واألمومة        تشمل املعاش األساسي،    

وقد حققت النظم اجلديدة لتأمني املعاشات االجتماعية الـيت نفـذت           . على الصعيد الوطين  
، أي قبل مثان سنوات من      ٢٠١٢لفائدة سكان املناطق الريفية واحلضرية التغطية الكاملة عام         

وبلغ عدد سكان احلضر والريف املـشاركني يف بـرامج          . صليةالتاريخ املتوخى يف اخلطة األ    
وارتفع متوسط املعاش الشهري الذي     .  منهم معاشات   مليوناً ١٣١، يتلقى    مليوناً ٤٨٤التأمني  

 يواناً ١ ٧٢١  إىل ٢٠٠٩ عام   يواناً ١ ٢٢٥يتلقاه املوظفون املتقاعدون من مشروع جتاري من        
 ١,٣إىل اختاذ شكله األساسي، حيث يشارك أكثر من    ويتوجه نظام التأمني الطيب     . ٢٠١٢عام  

كما جيري باستمرار حتسني السياسات     . مليار شخص يف شىت أنواع خمططات التأمني الطيب       
. األمومـة والزيـادة يف اسـتحقاقاهتا      ى البطالة، واإلصابات املهنيـة، و     املتعلقة بالتأمني عل  

املنخرطني يف التأمني على احلوادث     ، كان عدد من األشخاص      ٢٠١٢من هناية عام     واعتباراً
 يف املائة مقارنة بالرقم الذي مياثلـه  ٣٧,٩، بزيادة قدرها  مليونا١٩٠,١ًاملهنية قد وصل إىل  

  .٢٠٠٨يف هناية عام 
 إقامة نظام لتأمني سبل العيش يغطي بشكل كامل سكان املنـاطق         وقد جرت عملياً    -٣٢

كان عدد األشـخاص املقـيمني يف املنـاطق         ،  ٢٠١٢وحبلول هناية عام    . احلضرية والريفية 
 على  مليونا٥٣,٤١ً و مليونا٢١,٤٢٥ًاحلضرية والريفية الذين يتلقون بدل اإلعاشة األساسي 

 مليار يوان، بزيادة ١٣٩,٢٣التوايل؛ وكانت النفقات على اإلعاشة األساسية قد ارتفعت إىل 
  .٢٠٠٩ يف املائة عن الرقم املسجل عام ٦٤,٧قدرها 

  حلق يف السكنا  -٥  
ومبوازاة تلبية االحتياجات اإلسكانية للجمهور من خالل تطوير سـوق املـساكن              -٣٣

التجارية، تواصل احلكومة الصينية تنفيذ مشاريع اإلسكان املدعومة لذوي الدخل املـنخفض            
  .لتلبية احتياجاهتم من املساكن
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 ٤٥٠اال أكثر من    ، خصصت احلكومة املركزية إمج    ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٩ويف الفترة من      -٣٤
مليار يوان يف شكل منح لبناء مساكن بأسعار معقولة يف املناطق احلضرية وحتويل مناطق مدن        

 مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة يف املنـاطق احلـضرية يف            ٢٩الصفيح؛ وقد بدأ تشييد     
 ويف الوقت نفـسه،   .  مليون وحدة منها بشكل عام     ١٧أحناء البالد، اكتملت أكثر من       مجيع

 ماليني أسرة معيشية منخفضة الدخل وحمرومـة اقتـصاديا يف املنـاطق             ٥تلقى ما يقارب    
احلضرية يف مجيع أحناء الصني إعانات إلجيار املساكن اخلفيضة التكلفة وزعتـها احلكومـة              

، خصـصت   ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠ويف الفترة مـن     . ملساعدهتا على مواجهة صعوبات السكن    
 ماليني أسرة ريفية    ٩,٥    ل مليار يوان، حيث قدمت الدعم       ٦٨,٩٧٢ احلكومة الصينية إمجاالً  

  .فقرية لترميم مساكنها املتداعية
وجيري يف السنوات األخرية، يف إطار التدابري اليت تتخذها احلكومة الصينية من أجل               -٣٥

حتسني وتتميم نظام مصادرة األراضي وهدم املباين، وضع معايري ملثل هذه العمليات وتنفيـذ              
 كما جرى توسيع نطاق الرقابـة        باتاً واهلدم غري القانوين ممنوع منعاً    .  صارماً اهتا تنفيذاً إجراء

  .والتفتيش حلماية احلقوق املشروعة للمواطنني

  )٢٢ و١٦، التوصيتان ١١٤الفقرة (احلق يف التعليم   -٦  
، أصدرت الصني اخلطوط العريضة للربنامج الوطين املتوسط والطويل         ٢٠١٠يف عام     -٣٦

، زاد  ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٨ويف الفترة مـن     ). ٢٠٢٠-٢٠١٠(املدى إلصالح وتنمية التعليم     
 تريليون يـوان،    ١,٨٥٨٧ تريليون يوان إىل     ١,٠٤٥ االستثمار املايل اإلمجايل يف التعليم من     

ويف .  يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل        ٣,٩٣ يف املائة إىل     ٣,٣١وهو ما ميثل زيادة من      
 ذت الصني بالتعليم اإللزامي الشامل لفترة تسع سنوات، وهو يغطي حاليـاً           ، أخ ٢٠١١ عام

 يف  ٣٠وكان املعدل اإلمجايل لاللتحاق بالتعليم العايل قد بلغ         .  يف املائة  ١٠٠السكان بنسبة   
 مليون شخص يف املدارس، حتتل الصني       ٣٣,٢٥؛ ومبا جمموعه    ٢٠١٢املائة حبلول هناية عام     
  .مل يف هذه الفئةاملرتبة األوىل يف العا

 سلسلة من اإلجراءات الـسياساتية إلدامـة توسـع          وتتخذ احلكومة الصينية حالياً     -٣٧
االستثمار يف جتديد مباين مدارس املرحلة األوىل من الثانوي يف األرياف وبناء مهاجع لتنقـل        

اخليـة  املدرسني، إىل جانب ختصيص املوارد التعليمية بصورة تفضيلية للمناطق الريفية، والد          
والغربية، ومناطق األقليات اإلثنية، وهو ما خفف بشكل واضح من االختالالت اليت يعرفها             

وقد أنشأت الصني نظاما لسياسات تقوم على تقدمي اإلعانات للطالب املنحدرين من     . التعليم
؛  من ما قبل املدرسي إىل الدراسات العليا       أسر فقرية، وهو يغطي مجيع مراحل التعليم انطالقاً       

 مليون طالب من األسر الفقرية كل سنة مثل هذه اإلعانات اليت تبلـغ         ٨٠ويتلقى ما يقارب    
 ، عبأت الدولة برناجمـاً    ٢٠١١ويف دورة اخلريف لعام     .  مليار يوان  ١٠٠قيمتها ما يقارب    

  . مليون طالب ريفي يف التعليم اإللزامي٣٠ لتوفري بدالت لوجبات مغذية لنحو جتريبياً
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كومة الصينية أمهية كربى حلماية حقـوق األطفـال املـرافقني للعمـال        وتويل احل   -٣٨
ويف الوقـت الـراهن، يتلقـى      . املهاجرين إىل املناطق احلضرية يف التعليم اإلجباري       الريفيني

 ٩,٧ مليون من هؤالء األطفال التعليم اإللزامي يف املدن، وهو ما ميثل ١٣,٩٣٨٧جمموعه  ما
 يف املائـة مـن   ٨٠,٢ للتالميذ يف مرحلة التعليم اإللزامي؛ ويتابع     يف املائة من العدد اإلمجايل    

وستواصل احلكومة الصينية اختاذ تدابري للسماح هلم  . هؤالء األطفال دراستهم باملدارس العامة    
 الصعوبات اليت كان    باملشاركة يف امتحانات شهادة الثانوية العامة احمللية، حبيث حتل تدرجيياً         

. اجهوهنا يف مواصلة دراستهم يف البلدات اليت أكملوا تعليمهم اإللزامي فيها      أفراد هذه الفئة يو   
كما أصبح تعليم األطفال ذوي اإلعاقة متاحا على نطاق أوسع ويعـرف نظـام تعلـيمهم                

  .مستمراً حتسناً

  )٣، التوصية ١١٤الفقرة (احلقوق الثقافية   -٧  
، ٢٠٠٩يد باستمرار، ومنذ عام ما فتئت احلكومات الصينية على مجيع املستويات تز       -٣٩

استثماراهتا يف الثقافة، ونفذت يف هذا الصدد سياسات تفضيلية لفائدة سكان غرب الـصني              
واعتبارا من هنايـة    .  عن املخصصة للفئات املستضعفة    وعلى مستوى القاعدة الشعبية، فضالً    

ات جمانيـا،   ، ُجعل دخول عامة اجلمهور إىل مجيع املتاحف على مستوى املقاطع          ٢٠١١عام  
كما رفعت احلواجز والعتبات عن الوصول إىل مجيع املكتبات العامة واملراكز الثقافية واملراكز             

وتنفذ مؤسسات الثقافة اجلماهريية على مجيع املستويات أنـشطة ثقافيـة           . اجملتمعية يف املدن  
 معـرض،   ١٠٧ ٠٠٠ لوحده، نظـم     ٢٠١١مكثفة وغنية احملتوى وصحية؛ ويف عام        عامة
وسجل . دورة تدريبية من مجيع األنواع     ٣٤٠ ٠٠٠ نشاط ثقايف وفين، وقدمت      ٦٢٠ ٠٠٠و

ارتفاع حاد يف اخلدمات الثقافية التطوعية يف مجيع أحناء البلد، مما يثري بشكل كـبري احليـاة                 
، وقد مت  مستمراًوتعرف نظم اخلدمات الثقافية العامة حتسناً     . الثقافية للناس على املستوى الشعيب    

مقاطعة ومراكـز     االنتهاء من تنفيذ سياسة قوامها إقامة مراكز ثقافية ومكتبات يف كل           إمجاال
  . ظروف احلياة الثقافية لكتلة واسعة من الشعبن كثرياًجمتمعية يف كل بلدة، مما حّس

  )٢١ و٢٠ و١٦، التوصيات ١١٤الفقرة (احلق يف الصحة   -٨  
فقـد بلـغ    . يف السنوات األخرية   حتسنت األوضاع الصحية للشعب الصيين كثرياً       -٤٠

، واخنفضت معدالت الوفيـات النفاسـية       ٢٠١٢ سنة عام    ٧٥متوسط العمر املتوقع للفرد     
، واخنفـضت   ٢٠١٢ لكل مائة ألف عام      ٢٤,٥ إىل   ٢٠٠٨ لكل مائة ألف عام      ٣٤,٢ من

وتأيت .  يف األلف خالل الفترة نفسها     ١٠,٣ يف األلف إىل     ١٤,٩معدالت وفيات الرضع من     
  .ليعة البلدان النامية من حيث املؤشرات الصحية األوليةيف ط
، أنشئ ٢٠٠٩ومنذ تنفيذ إصالح معمق لألنظمة الطبية وأنظمة الرعاية الصحية عام       -٤١

نظام طيب وصحي أساسي أويل لفائدة سكان املناطق احلضرية والريفيـة، يـضمن تـوافر               
طنني الصينيني؛ وقد مت إمجـاال تنفيـذ   اخلدمات الطبية والرعاية الصحية األساسية جلميع املوا    
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سياسة إنشاء عيادة يف كل قرية ومركز صحي يف كل بلدة، وكذا حتقيق هـدف وجـود                 
  .مستشفى يستويف معايري املقاطعة يف كل مقاطعة

 ٢٠٠٩ولتحسني محاية صحة املواطنني، أصدرت الصني قانون سالمة الغذاء عـام              -٤٢
  وطنياً ، وأنشأت مركزاً  ٢٠١٠ة تابعة جمللس الدولة عام      ونفذته، وأنشأت جلنة لسالمة األغذي    

ويف الوقت نفسه، تقوم باستمرار بتحسني وإمتـام        . ٢٠١١لتقييم خماطر سالمة األغذية عام      
نظام لوائح ومعايري سالمة األغذية، وبتعزيز الرصد والتقييم واإلنذار املبكر من املخاطر الـيت              

 عملية إدخال حتسينات على سالمة الغذاء، وتضع أنظمة      هتدد سالمة األغذية، وتباشر بفاعلية    
للحصول على تصاريح الوصول إىل األسواق، ولعمليات التفتـيش اإللزاميـة للمـصانع،             

  .وعمليات التفتيش اليومية للعينات
وقد أولت احلكومة الصينية أمهية استراتيجية معزَّزة حلماية البيئة؛ وجعلـت مـن               -٤٣

، واقترحت مفاهيم استراتيجية من مثـل بنـاء    ملزماًة الرئيسية تعهداًخفض االنبعاثات امللوث  
وقد شرعت وزارة محايـة     . حضارة إيكولوجية، وهي تعمل على حل القضايا البيئية العالقة        

البيئة يف رصد مستويات امللوثات اليت هلا ارتباط وثيق بصحة اإلنسان، مـن مثـل املـواد                 
خـيب،   - تيـاجنني  - طق رئيسية مثل منطقة بيجني    ، وذلك يف منا   )PM2.5 (٢,٥ اجلسيمية

ودلتا هنر اليانغتسى ودلتا هنر بريل، وكذا يف البلديات اخلاضعة بصورة مباشـرة للحكومـة               
  .املركزية وعواصم احملافظات، ويف إطالع اجلمهور على املعلومات احملصل عليها

  احلقوق املدنية والسياسية  -باء  

  )٢، التوصية ١١٦؛ والفقرة ٣٠، التوصية ١١٤لفقرة ا(محاية احلق يف احلياة   -١  
بالرغم من اإلبقاء على عقوبة اإلعدام يف الصني، فإهنا ختضع لرقابة صارمة وتستخدم   -٤٤
ويف السنوات القليلة املاضية، قلصت الصني تطبيقها بصورة أكرب من خـالل اختـاذ              . حبذر

لة يف القضايا اليت يعاقب عليها باإلعـدام،        سلسلة من التدابري اهلامة لتحسني وإمتام نظام األد       
واحلد من عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام، وتقنني معايري تطبيـق عقوبـة اإلعـدام                

  .واإلجراءات اليت تعاجل هبا مثل هذه القضايا
، أصدرت حمكمة الشعب العليا وغريها من أجهزة احلكومة املركزية   ٢٠١٠ويف عام     -٤٥

وائح بشأن القضايا اليت تظهر فيما يتصل بدراسة وتقييم األدلة يف القـضايا    بصورة مشتركة ل  
اليت يعاقب عليها باإلعدام واستبعاد األدلة غري القانونية يف القضايا اجلنائية، حيث شـددت              
على ضرورة تبديد كل شك له أسس معقولة بشأن الوقائع واألدلة عنـد تطبيـق عقوبـة                 

  .ة عند دراسة وتقييم األدلة يف مثل هذه القضايااإلعدام، وتطبيق معايري صارم
ـ   ٢٠١١للقانون اجلنائي الذي اعتمد عام      ) الثامن(ومبوجب التعديل     -٤٦ صني ، ألغت ال

 ١٩,١ جرمية اقتصادية غري عنيفة منفصلة، وهو ما ميثل          ة عشر عقوبة اإلعدام بالنسبة لثالث   
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 وإلجياد الشروط القانونية ملواصلة اخلفض      .يف املائة من فئة اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام        
 ٧٥ على إعفاء أي شخص يبلغ من العمر التدرجيي لتطبيق عقوبة اإلعدام، ينص التعديل أيضاً

  .سنة أو أكثر وقت احملاكمة من تطبيقها
ت اجلنائية، إذ كتبت بشكل صريح      ، عدلت الصني قانون اإلجراءا    ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

يف القانون، وزادت من حتسني وإمتام إجراء مراجعة عقوبة         " ايتهااحترام حقوق اإلنسان ومح   "
وينص القانون على أن تراجع حمكمة الشعب العليا القضايا الـيت يعاقـب عليهـا               . اإلعدام

باإلعدام وتستجوب املدعى عليهم، وأنه ينبغي للمحكمة االستماع إىل أي طلب من حمامي             
  .ليا أن تقدم املشورة إىل احملكمةالدفاع، وأنه جيوز للنيابة الشعبية الع

  )٣١، التوصية ١١٤الفقرة (محاية حق الفرد يف احلرية   -٢  
إن نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل تدبري تربوي وإصالحي يتناسب مع الظروف               -٤٨

الوطنية للصني؛ ولديها إجراءات حددها القانون لدراسته واملوافقة عليه، وآليـات لإلشـراف             
وتعكف حاليا أجهزة احلكومة اليت يدخل ضمن اختصاصها على دراسة          . وات لتلطيفه عليه، وقن 

  .مقترحات حمددة لتعزيز إصالح نظام إعادة التأهيل عن طريق العمل بصورة فاعلة ومطردة
ولتقنني تطبيق التدابري القسرية بصورة أكرب، حيدد قانون اإلجراءات اجلنائية بصيغته             -٤٩

 لالعتقال، إىل جانـب اإلجـراءات       طا أكثر صرامة وأكثر تفصيالً     شرو ٢٠١٢املعدلة عام   
اإلضافية اليت ينبغي أن تتبعها النيابة الشعبية يف استجواب املشتبه فيهم جنائيا واالستماع إىل              

 ملراجعة  وجهات نظر حمامي الدفاع عند التحقيق واملوافقة على االعتقاالت؛ كما يضع نظاماً           
هن االحتجاز سلفا، وكذا لتحسني إجراءات تعليق أو تعـديل          حالة األشخاص املوجودين ر   

وتلعب هذه األحكام، إىل جانب قوانني من       . التدابري القسرية واحلد من اللجوء إىل االحتجاز      
، دورا هاما يف احلفاظ علـى احلقـوق         ٢٠١٢مثل اللوائح املتعلقة باالحتجاز الصادرة عام       

  .املشروعة للمواطنني
ختراقات هامة يف إقامة نظام اإلصالح اجملتمعي املنـصوص عليـه يف       وقد مت حتقيق ا     -٥٠

للقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية املنقح حديثا، والذي وضع اإلطار ) الثامن(التعديل 
. القانوين لإلصالح عن طريق اخلدمة اجملتمعية ووسع نطاق تطبيق العقوبات غري االحتجازية           

لتنفيذ اإلصالح عن طريق اخلدمة اجملتمعية، اليت نشرهتا بشكل مشترك          وقننت التدابري املتخذة    
األجهزة احلكومية املعنية، سري اإلصالح عن طريق اخلدمة اجملتمعية ووفرت ضمانات هلـذا             

ويف الوقت احلاضر، يصل اجملموع اإلمجايل لألشخاص الذين يتلقون اإلصـالح عـن             . النظام
  . مليون شخص، كما أن النتائج إجيابية١,٤٠١اء الصني إىل طريق اخلدمة اجملتمعية يف مجيع أحن

  حقوق التصويت واملشاركة السياسية  -٣  
، عدلت الصني قانون انتخابات اجمللس الـوطين لنـواب الـشعب            ٢٠١٠يف عام     -٥١

ومبوجب القـانون   . واجملالس الشعبية احمللية، حيث زادت من حتسني وإمتام النظام االنتخايب         
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ب نواب اجملالس الشعبية حسب نسبتهم إىل سكان املناطق احلضرية والريفيـة،            املعدل، ينتخ 
ومبا يتناسب مع ظروف التنمية االقتصادية والسياسية والثقافية يف البلد والتغريات اليت يعرفها             

كما نقحت الصني القانون األساسـي للجـان القـرويني      . سكان املناطق احلضرية والريفية   
ن حتسني وإمتام إجراءات انتخاب وعزل أعضاء تلك اهليئـات،          ، حيث زادت م   ٢٠١٠ عام

ويف الوقت نفسه، تعاقب السلطات     . وكذا إدارهتا إدارة دميقراطية، ونظام الرقابة الدميقراطية      
  . للقانونالقضائية جرمية تعطيل االنتخابات ومتنعها، وفقاً

يات جديـدة يف    ، أجريت انتخابات النواب لوال    ٢٠١٢ إىل   ٢٠١١ويف الفترة من      -٥٢
 مقاطعة ومنطقة متمتعة باحلكم الذايت وبلديـة        ٣١اجملالس الشعبية للمقاطعات والبلدات يف      

خاضعة بصورة مباشرة للحكومة املركزية يف مجيع أحناء الصني، وأفرزت حوايل مليوين نائب             
  يف املائـة   ٩٨وأجريت انتخابات مباشرة للفوز بعضوية      . على صعيدي املقاطعات والبلدات   

  . يف املائة٩٥من جلان القرويني يف البالد، وبلغ متوسط إقبال الناخبني 

  حظر التعذيب  -٤  
تعمل الصني باستمرار على حتسني وإمتام قوانينها من أجل منع وقمع األفعال غـري                -٥٣

املشروعة لفرادى املوظفني القضائيني، من مثل انتزاع االعترافات حتت التعذيب أثناء مجـع             
وقد مت تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية من أجل احلظر الصريح          . قضية من القضايا  األدلة يف   

إلكراه أي شخص على جترمي ذاته، واحلفاظ على الطابع الطوعي لإلفادات اليت يـديل هبـا                
املشتبه فيهم واملتهمون جنائيا؛ كما يعزز قواعد استبعاد األدلة غري القانونية، ويـنص علـى               

فادات احملصل عليها باستخدام أساليب غري مشروعة من مثـل اإلكـراه،     ضرورة استبعاد اإل  
ويف . وكذلك إفادات الشهود احملصل عليها بوسائل غري مشروعة مثل العنـف أو التهديـد             

الوقت نفسه، أضيفت أحكام أخرى لتنص على إجراءات التسليم الفوري للمشتبه فيهم إىل             
يهم، واسـتجواهبم يف مركـز االحتجـاز،        مراكز االحتجاز عقب احتجازهم أو القبض عل      
وتوضح التفسريات القضائية املنقحة حديثا     . وتسجيل عملية االستجواب بالصوت والصورة    

املصاحبة للقانون املعدل وتضبط معايري إنفاذها، وتعزز رصد اإلجراءات اليت تعاجل هبا القضايا          
ع املـوظفني القـضائيني     اجلنائية، وتنص على وجوب التحقيق يف إجراءات من مثل انتـزا          

لالعترافات حتت التعذيب خالل سري الدعاوى والتحقق منها حبيث يقاضى املسؤولون عـن             
  . للقانونذلك وفقاً

ونفذت أجهزة األمن العام أعمال جتديد كبرية وموحدة ملباين مرافق إنفاذ القانون،              -٥٤
ضايا عن األجزاء األخـرى     وذلك باستخدام حواجز مادية لفصل األجنحة اليت تعاجل فيها الق         

كما . من املرافق، وبتثبيت معدات املراقبة اإللكترونية اليت تغطي بشكل كامل تلك األجنحة           
ثبتت معدات التسجيل السمعي البصري يف غرف االستجواب ملراقبة كامل عملية استجواب            

مرار على توحيد   وتعمل سلطات النيابة باست   . املوظفني املكلفني بالقضية للمشتبه فيهم جنائياً     
إجراءات مجع األدلة أثناء التحقيق يف حاالت اإلساءة اجلنائية الستعمال الصالحيات اإلدارية            
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الرمسية واملقاضاة عليها، وتكفل إجراء تسجيالت مسعية بصرية متزامنة متامـا السـتجواب             
اخلاضـعة   للقانون، فـإن املنـاطق       ووفقاً. األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم ملثل هذه اجلرائم      

  .لإلشراف ختضع ملراقبة سلطات النيابة والشرطة واجملتمع ككل

  )٣٥ و٣٤، التوصيتان ١١٤الفقرة (احلق يف حماكمة عادلة   -٥  
يضمن قانون اإلجراءات اجلنائية املعدل والتفسريات القضائية املنقحة حديثا املرافقة            -٥٥

مة عادلة من خالل تدابري حمددة ُتلزم       له مزيدا من احلماية حلق املتهمني يف احلصول على حماك         
بأن يسمح للمشتبه فيهم جنائيا بتوكيل حمام للدفاع أثناء مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة،             
وتوسع نطاق تطبيق املساعدة القانونية، وحتسن وتتمم اإلجراءات اليت تتيح حملامي الـدفاع             

اكمة، وتوحد الطريقة اليت يتعامل هبا زيارة املشتبه فيهم جنائيا، وتزيد من حتسني إجراءات احمل
مع توصيات احلكم، وتعزز إلزام الشهود باإلدالء بشهادهتم يف احملكمة، وتنشئ آلية إلعانـة              

  .الشهود على اإلدالء بشهادهتم، وحتسن وتتمم أنظمة محاية الشهود
 وحيمي قانون اإلجراءات املدنية املعدل حقوق التقاضـي لألطـراف املتورطـة يف              -٥٦

منازعات عن طريق زيادة حتسني وإمتام إجراءات توجيه التهم، وقبـول القـضايا وإعـداد               
احملاكمة التمهيدية؛ ووضع أنظمة املنازعات الصغرية، ودعاوى املصلحة العامة، وجرب ضـرر            
األطراف من غري املتقاضني؛ وحتسني وإمتام نظم التدابري التحفظية، والتعامل مـع األدلـة،              

  . عن إجراءات اإلشراف على احملاكمات، والتوافر العلين لوثائق احلكم، فضالًوجتهيز الدعوى
وتعد املعلومات القضائية مفتوحة بالكامل، كما مت توحيد وإمتام النظم اليت تـنظم               -٥٧

 وقد صاغت حمكمة الشعب العليا أحكاماً     . عمل املستشارين واملراقبني يف احملاكمات الشعبية     
. ي وفتاوى بشأن مواصلة تعزيز عمل املستشارين يف احملاكمات الشعبية         بشأن االنفتاح القضائ  

وتعكف احملاكم من مجيع املستويات يف مجيع أحناء البالد على إنشاء مرافق استقبال لتسجيل              
القضايا وإعالن احملاكمات للجمهور وتوفري املعلومات حول املساعدة القانونية وتوسيع نطاق          

وقد شارك املستشارون يف احملاكمات الشعبية يف أكثر من         . اكماتاختيار املستشارين يف احمل   
  .٢٠١١ إىل ٢٠١٠مليوين حماكمة يف الفترة من 

وأوضح قـانون  . وقد وضعت ضمانات فعالة لكفالة حق احملامني يف ممارسة مهنتهم         -٥٨
لتقاضـي،  اإلجراءات اجلنائية املعدل وقانون احملامني وضعهم الترافعي يف مجيع مراحل عملية ا   

وألزم بالسماح للمشتبه فيهم جنائيا يف مجيع القضايا بتوكيل حمامني للدفاع عنهم، وحـسن              
ومتم الضمانات املتعلقة بشروط اجتماع احملامني مبوكليهم وغريها من التدابري املنصوص عليها            

 وهناك حاليـاً  . يف القانون، ووسع نطاق سجالت القضايا اليت حيق للمحامني الوصول إليها          
 علـى   يف الصني، ويعرض سـنوياً   حمامٍ ٢٣٠ ٠٠٠مكتب للمحاماة و   ٢٠ ٠٠٠يقارب   ما

 مليون قضية، إضافة إىل مليون قضية أخرى غري تنازعية، وقـدمت            ٢,٣احملاكم ما متوسطه    
  .قضية ٣٠٠ ٠٠٠املساعدة القانونية يف 
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  احلق يف حرية العقيدة الدينية  -٦  
قانون، حرية مواطنيها يف العقيدة الدينية، وحتمـي         لل تضمن احلكومة الصينية، وفقاً     -٥٩

أنشطتهم الدينية العادية، وتدافع عن احلقوق واملصاحل املشروعة للطوائف الدينية، وتساعدها           
 مجاعة دينيـة يف الـصني، إىل        ٥ ٥٠٠وهناك حاليا حوايل    . يف تذليل الصعوبات املوضوعية   

 مكـان  ١٤٠ ٠٠٠ ديين، وما يـصل إىل  جانب ما يقارب مائة مؤسسة أكادميية هلا ارتباط 
ويصل تعداد رجال الـدين     .  للقانون واملفتوحة أمام اجلمهور    لألنشطة الدينية املسجلة وفقاً   

وتشرف املنظمـات الدينيـة     .  شخص، وهناك حوايل مليار من املتدينني      ٣٦٠ ٠٠٠حوايل  
يها رجال الدين، مـن     واملتدينون أنفسهم على تنظيم مجيع الواجبات الدينية العادية اليت يؤد         

 للعرف الـديين؛    مثل األنشطة الدينية العادية اليت تقام يف أماكن العبادة أو دور املتدينني وفقاً            
 مـن   واعتبـاراً . وتتمتع هذه األنشطة حبماية القانون وال جيوز أن يتدخل فيها أي شخص           

نية لصيانة وإصالح ، زادت األموال اليت تقدمها احلكومة الصينية إىل الطوائف الدي٢٠٠٩ عام
 ٢٠١١ مليون يوان، وزادت مـرة أخـرى عـام           ٢٠املعابد وغريها من أماكن العبادة إىل       

، أدرج جملس الدولة املرافق الدينية يف اخلطط العامـة          ٢٠١٠ويف عام   .  مليون يوان  ٣٠ إىل
  مليار يوان يف جهود    ١إلعادة اإلعمار يف أعقاب كارثة زلزال يوشو، إذ استثمر ما يقارب            

 مليون يوان يف ٨٠٠كما استثمرت احلكومة الصينية . االنتعاش بعد الكوارث وإعادة اإلعمار
بذل جهود كبرية لتحسني الظروف املادية يف مكاتب اجلماعات الدينية الوطنية، وكذلك يف             

وقد نشرت الدولة وثائق حمددة بـشأن حـل         . قاعات الدراسة يف املدارس واملعاهد الدينية     
شئة فيما يتعلق بالضمانات االجتماعية ملن يشغلون وظائف رجال دين، وانتهت           القضايا النا 

  .من التنفيذ اإلمجايل للتغطية الكاملة على أساس طوعي

  )٣٦ و٣٣، التوصيتان ١١٤الفقرة (حرية التعبري وحرية وسائط اإلعالم   -٧  
 / هناية كانون األول   ويف. تواصل الدولة زيادة استثماراهتا يف مرافق املعلومات األساسية         -٦٠

 ٥٦٤، كان عدد املواطنني الصينيني الذين يستخدمون اإلنترنت قـد بلـغ             ٢٠١٢ديسمرب  
 ماليني شخص   ٣٠٩ يف املائة، كما كان      ٤٢,١مليون شخص وكان معدل تغلغل اإلنترنت       

ويف كل سنة، توفر التفاعالت عرب اإلنترنت خـالل دورات       . يستخدمون املدونات الصغرى  
طين لنواب الشعب واملؤمتر االستشاري السياسي للشعب الصيين االتصال املباشـر           اجمللس الو 

وقد أصبح ممارسة شـائعة لـدى       . مع أعلى مستوى من صانعي القرار على الصعيد الوطين        
األجهزة التشريعية واحلكومية الوطنية واحمللية استطالع آراء اجلمهور عرب شبكة اإلنترنـت             

  .ت أو وضع السياساتخالل عملية صياغة التشريعا
وحلماية أمن شبكة املعلومات وضمان احلقوق واملـصاحل املـشروعة للمـواطنني،              -٦١

اعتمدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطين لنواب الشعب قرارا بشأن تعزيز محاية املعلومـات             
، حيث منعت بشكل صـارم سـرقة املعلومـات اإللكترونيـة     ٢٠١٢على الشبكات عام  

ني أو حيازهتا بغري ذلك من الوسائل غري املشروعة، وكذلك بيعها أو نقلها             الشخصية للمواطن 
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واختذت احلكومة الصينية تـدابري     . إىل أشخاص آخرين بغري ذلك من الوسائل غري املشروعة        
عديدة لتعزيز إدارة اإلنترنت، حيث حتظر احملتويات اليت حترض على العنـف أو الكراهيـة               

 املواقع اإلباحية الضارة باألطفال، وتضيق اخلناق على االحتيال عرب           باتاً العنصرية، ومتنع منعاً  
  .اإلنترنت وغري ذلك من األنشطة اإلجرامية

وجرى تعزيز قوانني الصحافة والنشر بصورة أكرب، كما منا حجم قطاعي الصحافة              -٦٢
ل ويف الوقت احلاضر، تعرف الصني نشر أكرب عدد من الكتب وأكرب تـداو            . والنشر باطراد 

للصحف اليومية يف العامل، كما حتل ثانية يف حجم املنشورات اإللكترونية، وهلا ثالث أكـرب               
ويف السنوات األخرية، ركزت الدولـة علـى        . صناعة طباعة من حيث قيمة الناتج اإلمجايل      

تشجيع برامج لصاحل الشعب، مثل مشروع القراءة يف كل أرجاء الوطن، ومشروع املكتبات             
ة ونشر األعمال بلغات األقليات، كما عملت باستمرار على حتسني وإمتـام            الريفية، وترمج 

كما تزداد درجة انفتاح وسائط اإلعالم الصينية باطراد، مـع          . البنية التحتية ألنشطة القراءة   
تقدمي تغطية موضوعية عن الصني باللغتني اإلنكليزية والفرنسية وغريمها من اللغات ملساعدة            

  .فهم الصني احلقيقيةالعامل اخلارجي على 
وتعمل حاليا  . وتعمل الدولة على تعزيز الشفافية يف الشؤون احلكومية بصورة شاملة           -٦٣

 حمافظـة   ٤١، كـشفت    ٢٠١١ بوابة إلكترونية حكومية؛ ويف عام       ٤٥ ٠٠٠سلفا حوايل   
 مليون معلومة، يف حني كـشفت خمتلـف وزارات          ٢٨,٨٥ومنطقة وبلدية طواعية حوايل     

  . مليون معلومة١,٤٩ الدولة املركزية طواعية حوايل وإدارات أجهزة

  احلق يف الرقابة الدميقراطية  -٨  
وميـارس  . حظيت حقوق املواطنني يف الرقابة الدميقراطية على مزيد من الضمانات           -٦٤

اجمللس الوطين لنواب الشعب وجلنته الدائمة صالحياهتما بصورة كاملة يف الرقابة على تنفيـذ   
وقد استمعت  . نني، والنهوض بصورة شاملة حبماية حقوق املواطنني وإعماهلا       الدستور والقوا 

اللجنة الدائمة، يف مناسبات عديدة، لتقارير خاصة عن أعمال جملس الدولة وحمكمة الشعب             
العليا والنيابة الشعبية العليا واستعرضتها، وكذا للتقارير املتعلقة بتنفيذ اخلطة الوطنية للتنميـة             

االجتماعية وميزانيتها؛ ودرست تنفيذ قوانني من مثل قانون محاية حقوق املـرأة        االقتصادية و 
ومصاحلها من زاوية إنفاذ القانون؛ وأجرت حتقيقات خاصة يف مشاريع بعينها مـن مثـل               
إصالح النظم اليت حتكم امليزانية املركزية، واألمن الغذائي القومي، وتعزيز الرعايـة الطبيـة              

ية الرقابة التابعة للمؤمتر االستشاري الـسياسي للـشعب الـصيين           كما تعرف آل  . والصحية
  .، مع زيادة مماثلة يف فعالية الرقابة الدميقراطية تدرجيياًبدورها حتسناً

وحتمي احلكومات من مجيع املستويات، إىل جانـب إداراهتـا التنفيذيـة واملعنيـة              -٦٥
ل تنفيذ اللوائح املتعلقة بامللتمسات بامللتمسات، احلقوق واملصاحل املشروعة للمواطنني من خال   

بأمانة، وتوفري قنوات طبيعية ودون حواجز للملتمسات، والعمل بقوة على تعزيز تدابري مـن              
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مثل تقدمي امللتمسات باستخدام اإلنترنت وإجياد خطوط هاتف مباشرة لتلقـي الـشكاوى،             
مجع املعلومـات وحتليلـها،     وحتسني وإمتام آليات استقاء املشورة من املواطنني، وتعزيز نظم          

وحتفيز كبار املسؤولني على املشاركة املباشرة يف التعاطي مـع امللتمـسات، والتحقيـق يف               
  .الرتاعات واملنازعات وحلها، واحلد من تراكم القضايا

  حقوق الفئات اخلاصة  -جيم  

  )٣، التوصية ١١٦؛ والفقرة ١٤، التوصية ١١٤الفقرة (حقوق املرأة   -١  
زيز املساواة بني الرجل واملرأة سياسة من السياسات األساسـية للدولـة يف             يعد تع   -٦٦

وقد وضعت إطارا قانونيا يضم جمموعة كاملة من القوانني حلماية حقـوق املـرأة              . الصني
ومصاحلها، تتمحور حول قانون محاية حقوق املرأة ومصاحلها، ويتضمن قوانني ولوائح من             

  .مثل قانون الزواج
ـ        وقد أدرجت   -٦٧ ام للتنميـة االقتـصادية      احلكومة الصينية مناء املرأة يف التخطيط الع

وتضم اخلطة اخلماسية الثانية عشرة فصوال وأبوابا تتناول على وجـه           . واالجتماعية الوطنية 
، أصدر جملس الدولـة     ٢٠١١ويف عام   . التحديد محاية حقوق النساء واألطفال ومصاحلهم     

 ٨٨وأساسـياً     هدفاً ٥٧الصيين اخلطوط العريضة خلطة تنمية املرأة يف الصني، حيث صاغ           
استراتيجية وتدبريا لفائدة املرأة يف اجملاالت السبعة الرئيسية املتمثلة يف الـصحة، والتعلـيم،              

  .واالقتصاد، واملشاركة يف صنع القرار واإلدارة، والضمان االجتماعي، والبيئة، والقانون
وتعمل احلكومة الصينية من أجل القضاء على املفاهيم اجلنسانية اليت عفـا عليهـا                -٦٨
لزمن، باستخدام أساليب ووسائط متعددة منها البث اإلذاعي الريفي والصحف احلائطيـة،            ا

وكذلك مسرح األوبرا احمللي، وذلك إلذكاء وعي أهل املناطق الريفية بشأن محاية حقـوق              
كما تدرب العامالت على املستوى الشعيب، وتنفذ أنشطة التثقيف         . ومصاحل النساء واألطفال  

  .سن الظروف الصحية، وتدفع قدما بالتعاون الدويلالعلمي الشعيب، وحت
ففـي  . كما تكافح احلكومة الصينية العنف ضد املرأة مبجموعة متنوعة من الطرق            -٦٩
، أصدرت حمكمة الشعب العليا والعديد من أجهزة احلكومة املركزية األخـرى            ٢٠١٠ عام

ساء واألطفال واالجتار هبـم،  بصورة مشتركة آراء بشأن العقوبة القانونية جلرائم اختطاف الن    
وحبلول . حيث زادت من توسيع نطاق احلماية القضائية للحقوق الشخصية للنساء واألطفال          

 حمافظة ومنطقة وبلدية قد نشرت القوانني واللوائح وغريها من          ٢٨، كانت   ٢٠١١هناية عام   
 جـدول العمـل     الوثائق احمللية ضد العنف املرتيل؛ وأُدرج قانون مكافحة العنف املـرتيل يف           

، كما يوجد   ٢٠١٣ و ٢٠١٢التشريعي للجنة الدائمة للمجلس الوطين لنواب الشعب لعامي         
  . يف خطة العمل اخلماسية الثانية عشرة للجنةحالياً
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  )١٣، التوصية ١١٤الفقرة (حقوق الطفل   -٢  
 حلماية حقوق ومصاحل الطفل، ويشمل قـانون         كامالً  قانونياً وضعت الصني إطاراً    -٧٠
  .اية القصَّر، وقانون التعليم اإللزامي، وقانون منع جرائم القصَّرمح
وتعترب الصني مناء الطفل عنصرا هاما من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعيـة،              -٧١

ويف . وأدجمته هبذه الصفة يف التخطيط االقتصادي واالجتماعي العام على مـستوى الدولـة            
، )٢٠٢٠-٢٠١١( العريضة خلطة منـاء الطفـل        ، أصدر جملس الدولة اخلطوط    ٢٠١١ عام

حيث أعلن التقيد مببادئ إعطاء األولوية لألطفال وضمان أقصى قدر من املنافع واملصاحل هلم،    
 يف  ٢٠٢٠ يتعني إجنازها حبلـول عـام         استراتيجية وتدبرياً  ٦٧ هدفا أساسيا و   ٥٢واقترح  

واالستحقاقات االجتماعية، والبيئـة    اجملاالت الرئيسية اخلمسة املتمثلة يف الصحة، والتعليم،        
  .االجتماعية، واحلماية القانونية

. وقد حتسنت البيئة والظروف اليت يعيش أطفال الصني وينمون فيها حتسنا ملحوظا             -٧٢
ففي جمال الصحة، اخنفض معدل وفيات األطفال البالغة أعمارهم مخس سـنوات أو دوهنـا              

وفيما يتعلـق حبمايـة     . ٢٠١٢األلف عام    يف   ١٣,٢ إىل   ٢٠٠٨ يف األلف عام     ١٨,٥ من
االستحقاقات االجتماعية، جيري باستمرار حتسني وإمتام آليات مساعدة ومحايـة األطفـال            

اإليدز واملنحدرين مـن أسـر      /ةاأليتام وذوي اإلعاقة واملصابني بفريوس نقص املناعة البشري       
  .فقرية واملشردين

  )٢٠، التوصية ١١٤الفقرة (حقوق املسنني   -٣  
فقد عدل قانون   . حتظى احلقوق واملصاحل املشروعة للمسنني يف الصني حبماية كاملة          -٧٣

، ٢٠١٢ ومرة أخرى عـام  ٢٠٠٩، عام ١٩٩٦محاية حقوق ومصاحل املسنني، الصادر عام    
وذلك لتوفري محاية أفضل حلقوق املسنني يف جماالت من مثـل النفقـة والـدعم املرتلـيني،          

وقـد  . السكن، وخدمات التقاعد، واملشاركة االجتماعيـة     االجتماعي، وظروف    والضمان
أدرجت قضية املسنني يف التخطيط االقتصادي واالجتماعي العام على الصعيد الوطين، مـع             

 يف إطار اخلطـة      أولياً وضع مسودة التخطيط اإلمنائي لفائدة املسنني يف الصني وتنفيذه تنفيذاً         
ء نظام للخدمات االجتماعية لفائدة املسنني خالل       اخلماسية الثانية عشرة ويف إطار خطٍة لبنا      

  .٢٠١٥-٢٠١١الفترة 
وقد حققت الصني بشكل عام     . كما خيضع نظام ضمانات التقاعد لتحسني مستمر        -٧٤

ورفعت احلكومـة مـستوى املعاشـات       . التغطية الكاملة لنظام تأمني املعاشات االجتماعية     
ويؤدي تعزيز نظم املـساعدة     . نوات متتالية األساسية للمتقاعدين من الشركات ملدة مثاين س      

جبميع أنواعها إىل محاية أفضل لألوضاع املعيشية األساسية للمـسنني الفقـراء يف املنـاطق               
تقـوم علـى املـرتل،      "وتتبلور بصورة تدرجيية شبكة خدمات اجتماعية       . احلضرية والريفية 
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يف األنشطة الثقافية والبدنية    ويشارك املسنون بفاعلية    ". ومساعدة اجلريان، والدعم املؤسسي   
  .ويف التنمية االجتماعية، وأصبحوا قوة ال يستهان هبا يف بناء اجملتمع

  )١٥، التوصية ١١٤الفقرة (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٤  
 والئحة، من مثل قانون محاية األشـخاص ذوي        قانوناً ٦٠وضعت الدولة أكثر من       -٧٥

اص ذوي اإلعاقة يف جمـاالت الـصحة، والتعلـيم،          اإلعاقة، من أجل محاية حقوق األشخ     
والعمل، والضمانات االجتماعية، واملشاركة يف إدارة الشؤون الوطنية، واحلياة االجتماعيـة،     

وصدر قانون الصحة العقلية . وكذا من أجل القضاء على التحيز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة
، يف حني جتري صياغة لوائح بشأن       ٢٠١٢واللوائح املتعلقة خبلق بيئة خالية من العوائق عام         

الوقاية من اإلعاقة وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقة على وجه االستعجال، كما جيري تنقيح لوائح              
وقد أدرجت احلكومة الصينية قضية األشخاص ذوي اإلعاقة        . تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة   

، مت نـشر    ٢٠١١عام  ويف  . يف التخطيط االقتصادي واالجتماعي العام على مستوى الدولة       
اخلطوط العريضة لنماء األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار اخلطة اخلماسية الثانية عشرة، وهي             

وجيـري تـدرجييا   . حتدد االجتاه العام للتنمية لصاحل قضية األشخاص ذوي اإلعاقة يف الصني        
إنشاء نظم للحماية واخلدمات االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما أن ظروف عـيش             

فأكثر من ثلث احملافظات واملناطق والبلديات . ومناء هؤالء األشخاص تتحسن بشكل ملحوظ 
 ٢٠٠٨ويف الفترة من    . بصدد إنشاء نظم لبدالت اإلعاشة التكميلية لألشخاص ذوي اإلعاقة        

 مليون شخص من ذوي اإلعاقة من إعـادة التأهيـل           ١٢,٢، استفاد ما يقارب     ٢٠١٢إىل  
 ماليني من ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفيـة         ٦,٢ساعدة حلوايل   بشكل أو بآخر؛ وقدمت امل    

 مليون من ذوي    ١,٧لإلفالت من براثن الفقر، وجرى ترتيب احلصول على عمل ملا يقارب            
كما قطعت أشواط كبرية يف هتيئة بيئات خالية من احلـواجز يف            . اإلعاقة يف املناطق احلضرية   

ة من العوائق يف قطاعات النقل السككي، والطـريان         املدن، مع مواصلة تعزيز اخلدمات اخلالي     
  .املدين، واخلدمات املالية

يف بـيجني يف    " إزالة احلواجز، وتعزيز االندماج   "وُنظم منتدى دويل حول موضوع        -٧٦
إعالن بكني للتنمية الـشاملة ملـسائل       "، واعتمد وثيقة ختامية بعنوان      ٢٠١٢يونيه  /حزيران
ت الصني بنجاح دورة األلعاب اآلسيوية لذوي اإلعاقـة يف          ، عقد ٢٠١٠ويف عام   ". اإلعاقة

كما أنشئ يف ذلك العام اجلناح األول املتعلق مبوضوع ذوي اإلعاقة يف معـارض              . غوانغجو
  .تاريخ العامل يف معرض شانغهاي العاملي

  )٣٧ و٢٦ و١٦، التوصيات ١١٤الفقرة (حقوق األقليات اإلثنية   -٥  
 لتطوير قضية حقوق اإلنسان      كبرياً  باستمرار اهتماماً  ويلة ت ما فتئت احلكومة الصيني     -٧٧

  .لألقليات اإلثنية، وتضمن متتعها حبقوق اإلنسان على نطاق واسع
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 يشارك أفراد مجيع األقليـات      .مواصلة النهوض باحلقوق السياسية لألقليات اإلثنية       -٧٨
.  أفراد إثنية اهلان ذات األغلبيـة      اإلثنية يف إدارة الشؤون الوطنية واحمللية على قدم املساواة مع         

 يف املائة من نواب اجمللس الوطين لنـواب         ١٣,٦٩ويشكل نواب األقليات اإلثنية ما جمموعه       
الشعب الثاين عشر، وهو ما يتجاوز نسبة األقليات اإلثنية إىل العـدد الكلـي للـسكان؛                

كما أن نسبة كبار    . ذاهتا أقلية إثنية من كامل الصني ممثلة بنواب من داخل اإلثنية            ٥٥ وكانت
  .املسؤولني يف مناطق األقليات اإلثنية الذين ينتمون إىل اإلثنية احمللية يتزايد تدرجييا بدوره

 حتظـى   . يف مناطق اإلثنيات يف التبـت       كامالً احترام حرية العقيدة الدينية احتراماً      -٧٩
. لدينية التقليدية بشكل عـادي    عقيدة الوالدة املتجدد لبوذا باالحترام التام، وتسري األنشطة ا        

 لألنشطة الدينية من مجيع األنواع يف التبت،         مكاناً ١ ٧٨٠وهناك يف الوقت الراهن أكثر من       
وال تزال العادات واملمارسـات الثقافيـة التبتيـة    .  راهب مقيم يف األديرة   ٤٦ ٠٠٠حبوايل  

  .تتوارث وحتمى
 ال يزال منو االستثمار يف منـاطق        .ةزيادة ضمان احلقوق االقتصادية لألقليات اإلثني       -٨٠

  مليارات ٦، جرى ترتيب ذهاب حوايل      ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠ففي الفترة من    . اإلثنيات متواصالً 
يوان يف شكل قروض إىل مشاريع تنمية األقليات اإلثنية من الـسلطات املاليـة املركزيـة                

عة يف مناطق األقليـات  لوحدها، وهي تستخدم لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املتسار 
. ويف الوقت نفسه، يتوسع نطاق اجلهود الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر والتنميـة             . اإلثنية

 يوان، اخنفض عـدد     ٢ ٣٠٠ إىل الدخل املعياري لتلقي معونات احلد من الفقر البالغ           واستناداً
 يف الفتـرة    يونـاً  مل ٣١,٢١ إىل    مليونـاً  ٥٠,٥٤املستفيدين من معونات احلد من الفقر من        

  . يف املائة٢١,٧ يف املائة إىل ٣٥,٤، وتراجع املعدل اإلمجايل للفقر من ٢٠١٢ إىل ٢٠١٠ من
، زادت احلكومة   ٢٠٠٩ منذ عام    .زيادة محاية احلقوق االجتماعية لألقليات اإلثنية       -٨١
ة مـا قبـل    من املعونات املخصصة لتمويل التعليم اإلثين، وتبلور نظام كامل من املرحل كثرياً

 أقليـة  ١٤ عدد سنوات التعليم اليت تتلقاهـا  املدرسية إىل مستويات اجلامعة؛ ويتجاوز حالياً 
وتعمل احلكومة  . إثنية، مبا يف ذلك الكوريون واملانشو واملغول والكازاخيون، املتوسط الوطين         

مجيـع  على إنشاء مدارس يف املناطق الداخلية من التبت وسينجيانغ لتدريب املوهوبني مـن              
كما جيري باستمرار حتسني نظم اخلدمات الطبية والصحية يف         . املشارب من هاتني املنطقتني   

  .مناطق اإلثنيات
زيادة محاية احلقوق الثقافية لألقليات اإلثنية، ومحاية حقوق األقليـات اإلثنيـة يف               -٨٢

، ٢٠١٢مايو  /يار اعتبارا من أ   .استخدام وتطوير لغاهتا ونظم الكتابة اخلاصة هبا بصورة واعية        
 منـها   ١٠٥( برناجما مدرجا على شبكة الـربامج        ٤٤١ حمطة إذاعية تبث     ٧٣كانت هناك   

، يف  ) منها بلغات األقليات   ١٠٠ ( برناجماً ٤٨٩ حمطة تلفزيونية تبث     ٩٠، و )بلغات األقليات 
اث  يف احلفاظ على التـر    وقد حتققت نتائج قوية أيضاً    . مناطق اإلثنيات املتمتعة باحلكم الذايت    

 يف  ٤٢ مشروعا لألقليات اإلثنية متثـل       ٥٥الثقايف املهدد باخلطر ومحايته، وذلك من خالل        
  .املائة من قائمة التراث الثقايف الوطين غري املادي
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ويف إطار االستجابة لألزمة املالية الدولية اليت اجتاحت العـامل مـؤخرا، تواصـل                -٨٣
تبت املتمتعة باحلكم الذايت يف جماالت التمويـل        احلكومة الصينية زيادة االستثمار يف منطقة ال      

والضرائب، واخلدمات املصرفية، واالستثمارات الرأمسالية، والبناء الصناعي، وتطوير الربامج         
االجتماعية، واعتمدت سلسلة من السياسات التفضيلية اخلاصة لتعزيز التنميـة االقتـصادية            

غ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف       ، بل ٢٠١٢ويف عام   . واالجتماعية يف تلك املنطقة   
 يف املائة مقارنة بالسنة السابقة، يف       ١١,٥، بزيادة قدرها    يواناً ١٨ ٠٥٦يف املناطق احلضرية    

، بزيـادة   يواناً ٥ ٦٤٥حني بلغ نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف يف املناطق الريفية            
  . يف املائة مقارنة بالسنة السابقة١٥,١قدرها 

  املشاركة يف األنشطة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان  -دال  

التعاون مع مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان واملفوضـية الـسامية                 -١  
  )١٢ و١١، التوصيتان ١١٤ الفقرة(

حافظت الصني على عالقات تعاون جيدة مع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق              -٨٤
، نظمت الصني واملفوضية السامية بنجـاح       ٢٠١١ويف عام   . يةاإلنسان ومع املفوضية السام   

 على االتـصاالت بـشأن تنفيـذ        ويواظب اجلانبان حالياً  .  يف بيجني   مشتركاً  قضائياً مؤمتراً
وتواصل احلكومة الصينية دعم عمل املفوضية السامية بالتربعات اليت         . مشاريع تعاونية جديدة  

.  دوالر أمريكـي   ٥٠ ٠٠٠ إىل   ٢٠١٠ريكي عام    دوالر أم  ٢٠ ٠٠٠ من   زاد مبلغها سنوياً  
  .وترحب الصني بقيام املفوضة السامية بزيارة الصني يف وقت يناسب الطرفني

  )١٠ و٩، التوصيتان ١١٤الفقرة (التعاون مع اإلجراءات اخلاصة   -٢  
. تواصل الصني التعاون مع إجراءات األمم املتحدة اخلاصة يف جمال حقوق اإلنسان             -٨٥

، رحبت احلكومة الصينية باملقرر اخلاص املعين بـاحلق يف          ٢٠١٠ديسمرب  /ن األول ويف كانو 
كما للصني اتصاالت وتبادل آراء متواصالن مع      . الغذاء، السيد أوليفييه دي شوتر، يف الصني      

وما فتئت احلكومة الصينية تتعامل مع      . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان ذات الصلة      
 بأمانة، وما فتئت تـرد      ن اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان دائماً      البالغات املقدمة م  

  .بسرعة على تلك البالغات بناء على دراسة متأنية

، ١١٤الفقرة  (تبادل اآلراء والتعاون الثنائيان ومتعددا األطراف يف جمال حقوق اإلنسان             -٣  
  )٤٢ و٤١ و٤٠ و٣٨ و٢٩ و٢٨ و٨التوصيات 

بكل ما تستطيع، يف إطار التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، إىل  تسعى الصني جاهدة و     -٨٦
تقدمي املساعدة االقتصادية والتقنية إىل البلدان النامية األخرى اليت تواجه صـعوبات ماليـة؛              

.  من مجيع أحناء العامل هذه املساعدة بـصيغة أو بـأخرى            نامياً  بلداً ١٢٠تلقى حوايل    وقد



A/HRC/WG.6/17/CHN/1 

GE.13-16079 24 

 مشروع ملساعدة املستفيدين من املعونـة؛       ٧٠٠ثر من   ، أقامت الصني أك   ٢٠٠٠عام   ومنذ
 لعرض التكنولوجيا الزراعية يف البلدان الناميـة، موِفـدة           مركزاً ٣٠وقد ساعدت على بناء     

أعدادا كبرية من اخلرباء الزراعيني من أجل التعاون التقين، وهو ما سـاعد تلـك البلـدان                 
 وزيادة إنتاجية حماصيل احلبوب؛ وساعدت      مساعدة فاعلة على رفع طاقتها اإلنتاجية الزراعية      

 مستشفى، وأوفدت عاملني يف اجملال      ٣٠ مدرسة ابتدائية وثانوية وحوايل      ١٠٠على بناء حنو    
 شخص موهوب   ١٠٠ ٠٠٠؛ ووفرت التدريب يف الصني ألكثر من         نامياً  بلداً ٥٦الطيب إىل   

لدان النامية على تطوير موارد     يف مجيع اجملاالت من البلدان النامية؛ وساعدت بصورة فاعلة الب         
الطاقة النظيفة واملتجددة؛ ودعمت بقوة إعادة اإلعمار يف البلدان الناميـة املتـضررة مـن               

 من أقل البلـدان      بالديون وبلداً   مثقالً  فقرياً  بلداً ٥٠الكوارث؛ وألغت الديون املستحقة عن      
  . حل موعد سدادهامنوا الناجتة عن القروض احلكومية املقدمة هلا من الصني واليت

وإلعمال احلق يف التنمية بصورة أفضل، تتقاسم الـصني بـشكل فاعـل خربهتـا                 -٨٧
وممارساهتا يف جماالت التخفيف من حدة الفقر، وتطوير التعليم والصحة، والنهوض بالتنميـة             
االقتصادية، واحلكم الرشيد مع غريها من البلدان النامية، إذ تساعد البلدان املتلقيـة علـى               

سني قدراهتا على التنمية الذاتية، والنهوض بالتنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي يف البلدان  حت
، أنشئ املركز الدويل للحد من الفقر يف الصني يف عملية مـشتركة             ٢٠٠٥ويف عام   . املتلقية

بني الصني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمات دولية أخرى، وهو يساهم يف معاجلـة              
  .ية احلد من الفقر يف مجيع أحناء العاملقض
وتواصل الصني املشاركة بفاعلية يف تبادل اآلراء والتعاون الثنائيني والدوليني يف جمال              -٨٨

 ٢٠وقد نظمت حوارات أو مشاورات بشأن حقوق اإلنسان مع ما يقارب      . حقوق اإلنسان 
. نسان مع أستراليا وبلدان أخرى    بلدا، وال تزال تنفذ أنشطة التعاون التقين يف جمال حقوق اإل          

وتشارك السلطات القضائية الصينية بفاعلية يف تبادل اآلراء مع نظرياهتا األجنبية يف برامج من              
مثل احلوارات الصينية األملانية بشأن سيادة القانون، ويف تبادل اآلراء والتعاون مع السلطات             

جملس حقوق اإلنسان، واللجنة الثالثـة       بناء يف    وتلعب الصني دوراً  . القضائية لبلدان أخرى  
للجمعية العامة، وغريها من آليات حقوق اإلنسان، وتشجع مجيع البلدان على معاجلة قضايا             

انتقائية تعزز التطور السليم لقـضية حقـوق         حقوق اإلنسان بطريقة عادلة وموضوعية وال     
  .اإلنسان على الصعيد الدويل

ة، رعت اجلمعية الـصينية لدراسـات حقـوق         وعلى مدى السنوات األربع املاضي      -٨٩
اإلنسان الدورات من الثانية إىل اخلامسة ملنتدى بيجني حلقوق اإلنسان، واليت نوقشت فيهـا              

وقد أصـبح  . العالقة بني حقوق اإلنسان وقضايا التنمية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة   
مة على السواء للمشاركة يف احلـوار وتبـادل         املنتدى منربا دوليا هاما للبلدان النامية واملتقد      

  .اآلراء بشأن حقوق اإلنسان
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  التحديات واألهداف املستقبلية  -رابعاً  

  الصعوبات والتحديات  -ألف  
ومع ضخامة عدد السكان وضعف أسـس االقتـصاد،         . ال تزال الصني دولة نامية      -٩٠
  .ق اإلنسان ومحايتهايلي بعض الصعوبات والتحديات اليت تواجهها يف تعزيز حقو فيما
فعـدد  . ال تزال التنمية تتأثر بقضايا انعدام التوازن، وقلة التنسيق، وقلة االسـتدامة             -٩١

 مليون شخص، مما يشكل     ١٠٠املستفيدين احملتملني من برامج احلد من الفقر ال يزال يقارب           
عن االرتفـاع   كما أن ضغوط العمالة ال تتوقف       . ضغطا كبريا على املعونات املقدمة للفقراء     

. فهياكل توزيع الدخل غري منـصفة     . بشكل عام، مع احتالل االختالالت اهليكلية للصدارة      
وال تـزال   . وصمم نظام اإلسكان بصوره تعتريها نقائص فيما يتعلق بتلبية طلب املستهلكني          

. هناك فوارق بني الرعاية الطبية واخلدمات الصحية األساسية واالحتياجات الصحية للشعب          
  . تزداد التناقضات بني التنمية االقتصادية وطبيعة املوارد بروزاكما
. ويعد املستوى العام للربامج االجتماعية يف بعض مناطق اإلثنيات متخلفـا نـسبيا              -٩٢

وحتتاج البيئة االجتماعية لنماء املرأة إىل مزيد من التحسني، ويف الوقت نفسه تواجه ضمانات              
وتـستمر املظـامل يف اجملـال       .  وذوي اإلعاقة ضغوطا   حقوق فئات خاصة من مثل املسنني     

القضائي؛ ومثة حاجة إىل مواصلة حتسني آليات احلماية القضائية حلقوق اإلنسان، كما هناك             
حاجة إىل زيادة مستوى الوعي حبقوق اإلنسان واحترام القانون يف ممارسة السلطة اإلداريـة              

  .يف أوساط املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

  األهداف املستقبلية  -باء  
أصدرت الصني اخلطوط العريضة للخطة اخلماسية الثانية عشرة وخطة العمل الوطنية        -٩٣

، واقترحت اهلدف الطموح املتمثل يف خلق جمتمـع         ٢٠١٥-٢٠١٢حلقوق اإلنسان للفترة    
وستواصل احلكومة الصينية تعزيز حقوق اإلنـسان  . ٢٠٢٠يعم فيه رخاء معتدل حبلول عام     

ايتها عن طريق دفع قضية حقوق اإلنسان يف الصني إىل مستوى جديد كليةً على أساس               ومح
وكخطوة تالية، ستركز الصني على إجناز املهام التالية        . مبادئ تقدمٍ مشروعٍ وشامل ومنفعي    

  .املوجهة حنو التحديات القائمة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي
 وتعزيز تـوازن التنميـة وتنـسيقها واسـتدامتها؛          حتويل منط التنمية االقتصادية؛     -٩٤

الريفية وفيما بني األقاليم؛ والسعي اجلاهد      /على تقليص الفجوات والفوارق احلضرية     والعمل
 يف املائة يف نصيب الفرد يف املنـاطق احلـضرية مـن             ٧إىل حتقيق معدل منو سنوي يتجاوز       

ل الصايف؛ والعمل على حتقيـق      القابل للتصرف ونصيب الفرد يف األرياف من الدخ        الدخل
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 ونصيب الفرد يف املناطق احلضرية والريفيـة مـن   ٢٠١٠مضاعفة الناتج احمللي اإلمجايل عام   
  .٢٠٢٠الدخل حبلول عام 

وتنفيذ مشاريع التخفيف من حدة الفقر يف مناطق متجاورة تعرف صعوبات خاصة،         -٩٥
ومواصـلة  . ق التخفيف من حدة الفقر    وتعزيز تنمية املناطق الفقرية والسكان الفقراء عن طري       

 ٩تنفيذ استراتيجية تعطي أولوية للتوظيف، والعمل اجلاد على خلق فرص عمل ألكثر مـن               
 يف ٥ماليني من سكان املناطق احلضرية يف السنة، وإبقاء معدل البطالة احلضري املسجل دون 

وزيعها وإدارهتا وسـحبها،    وحتسني وإمتام نظم دعم السكن فيما يتعلق ببناء البيوت وت         . املائة
والنهوض بتجديد املناطق احلضرية الفقرية، وإحداث حتسينات واضحة يف ظـروف سـكن             

  .العمال املهاجرين
واختاذ خطوات أولية حنو إقامة نظام للرعاية الطبية والصحية األساسية يغطي سكان              -٩٦

ن التمتع بالرعايـة    ، حىت يضمن جلميع السكا    ٢٠١٥املناطق احلضرية واألرياف حبلول عام      
وبذل قصارى اجلهد من أجل حتقيـق ختفيـضات      . الطبية األساسية وخبدمات الصحة العامة    

واضحة يف انبعاث امللوثات الرئيسية، وحتسني جودة مياه الشرب يف املناطق احلضرية والريفية             
 يف املائة من البلـديات علـى مـستوى    ٨٠بصورة كبرية، وضمان وصول جودة اهلواء يف        

قاطعات وما فوقها إىل معيار الدرجة الثانية أو جتاوزه، والتركيز على احلد من انبعاثـات               امل
  .٢٠٠٧ يف املائة دون مستويات عام ١٥ملوثات املعادن الثقيلة يف املناطق الرئيسية إىل 

والنهوض بالتنمية االقتصادية يف مناطق األقليات اإلثنية وتعزيز قدرهتا على التنميـة              -٩٧
وضمان قدرة املرأة على املشاركة على قدم املساواة يف الشؤون العامة واحلصول على             . ةالذاتي

وإمتام نظم الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية، ومحاية حقـوق         . منافع متساوية منها  
  .ومصاحل األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني محاية فعالة

 للقانون، وبناء حكومة حيكمهـا      دولة وفقاً وبذل قصارى اجلهد يف إدارة شؤون ال        -٩٨
القانون، ومواصلة تعميق اإلصالحات القضائية، واحلفاظ على نظام قضائي يف ظل اشتراكية            
ذات طابع صيين وإمتامه، وضمان ممارسة أجهزة القضاء واالدعاء لصالحياهتا بشكل مستقل            

عية، وتأمني وتوحيد القنوات    ورفع مستوى حضور العلم يف اإلدارة االجتما      .  للقانون ووفقاً
. اليت ميكن للشعب التعبري من خالهلا عن مطالبه، وتنسيق مصاحله، ومحاية حقوقه ومصاحله            

والعمل على توسيع نطاق التثقيف الشعيب يف جمال القانون، وتعزيز الوعي االجتماعي بشأن             
ون بـشأن قـانون     دراسة القانون واحترامه وطاعته واستخدامه، وتوعية موظفي إنفاذ القان        

حقوق اإلنسان ومحايتها، وحتسني وإمتام مجيع أنواع التدابري الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان             
  .يف إطار عملية إنفاذ القانون
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تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة             -خامساً  
  )٣٩، التوصية ١١٤الفقرة ) (هونغ كونغ، الصني(

  نهجية والتشاور مع اجلمهورامل  -ألف  
أجرت حكومة هونغ كونغ، الصني، يف إطار إعداد هذا اجلزء من التقرير، عمليـة                -٩٩

وقد أرسلت وثيقة التشاور الـيت      . ٢٠١٣مارس  /فرباير وآذار /تشاور مع اجلمهور يف شباط    
 نشرهتا حكومة هونغ كونغ، الصني، إىل طيف واسع من اجملتمع، يشمل اجمللس التـشريعي،             

واملنظمات غري احلكومية املعنية، واألفراد املهتمني من اجلمهور ووسائط اإلعالم، كما وزعت 
وأثناء فترة التشاور، مجعت حكومة هونغ كونـغ،        . عن طريق مكاتب املقاطعات واإلنترنت    

 وجهات نظر ممثلي املنظمات غري احلكومية يف اجمللس التشريعي ومنتدى حقوق            الصني، أيضاً 
  .وقد نظرت حكومة هونغ كونغ، الصني، بعناية يف مجيع التعليقات اليت تلقتها. اإلنسان

  إطار وتدابري تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -باء  
حيمي القانون يف هونغ كونغ، الصني، حقوق اإلنسان محاية كاملة، كمـا ورد يف                -١٠٠

اسي هلونغ كونغ، الصني،    وقد ُنص على الضمانات القانونية يف القانون األس       . التقرير السابق 
وتدعمها يف ذلـك    . وقانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ وغريها من القوانني ذات الصلة          

وإضافة إىل ذلك، هناك عدد من املنظمات الـيت تـساعد يف            . سيادة القانون وقضاء مستقل   
انـات  تعزيز حقوق خمتلفة ومحايتها، منها جلنة تكافؤ الفرص، واملفوض املعين خبصوصية البي           

الشخصية، وأمني املظامل، واجمللس املستقل للشكاوى املقدمة ضـد الـشرطة، وخـدمات             
وأداء حكومة هونغ كونغ، الصني، يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها           . املساعدة القانونية 

مفتوح أمام الفحص من خالل التقارير الدورية املقدمة إىل هيئات معاهدات األمم املتحـدة              
وخيضع للرقابة الدائمة للمجلس التـشريعي ووسـائط اإلعـالم وخمتلـف     حلقوق اإلنسان  

ومنذ االسـتعراض األخـري،     . املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان وعامة اجملتمع       
استمرت حكومة هونغ كونغ، الصني، يف إيالء أمهية كربى لتعزيز حقوق اإلنسان من خالل              

  .التعليم العام واإلعالنات

  جنازات والتحدياتاإل  -جيم  
ينص القانون األساسي على أن اهلدف األمسى هو انتخاب رئيس اجلهاز التنفيـذي               -١٠١

ومجيع أعضاء اجمللس التشريعي باالقتراع العام يف ضوء الوضع الفعلي هلونغ كونغ، الـصني،              
للمجلـس   للقرار الذي اعتمدته اللجنة الدائمـة        ووفقاً.  ملبدأ التقدم التدرجيي واملنظم    ووفقاً

، ميكن تنفيذ قرار انتخـاب رئـيس        ٢٠٠٧ديسمرب  /الوطين لنواب الشعب يف كانون األول     



A/HRC/WG.6/17/CHN/1 

GE.13-16079 28 

، وبعد ذلك، ميكن إجـراء انتخـاب   ٢٠١٧اجلهاز التنفيذي باالقتراع العام اعتبارا من عام    
  .اجمللس التشريعي هلونغ كونغ، الصني، عن طريق انتخاب مجيع األعضاء باالقتراع العام

، اعتمدت جمموعة اإلصالحات اليت طرحتها حكومة هونغ        ٢٠١٠عام  ويف صيف     -١٠٢
 بشأن انتخابات اجمللس التشريعي ورئيس اجلهاز التنفيذي بأغلبية         ٢٠١٢كونغ، الصني، عام    

ثلثي اجمللس التشريعي بكامل أعضائه، وحظي مبوافقة رئيس اجلهاز التنفيذي وبتأييد اللجنـة             
وأكملت منطقة هونغ كونغ، الصني، ألول مرة منذ        . الدائمة للمجلس الوطين لنواب الشعب    

، اإلجراءات الدستورية الالزمة لتعديل طرق انتخاب رئيس اجلهـاز          ١٩٩٧إنشائها يف عام    
مـارس  /وأجريت العمليتـان االنتخابيتـان بنجـاح يف آذار        . التنفيذي واجمللس التشريعي  

  . على التوايل٢٠١٢سبتمرب /وأيلول
كونغ، الصني، التزاما تاما باألخذ باالقتراع العام يف انتخـاب          وتلتزم حكومة هونغ      -١٠٣

 للقانون األساسي وقرار اللجنة الدائمة      كل من رئيس اجلهاز التنفيذي واجمللس التشريعي وفقاً       
وستطلق حكومـة  . ٢٠٠٧ديسمرب /للمجلس الوطين لنواب الشعب املعتمد يف كانون األول 

، ويف الظـرف املناسـب،      ٢٠١٠كتسبة من عملية    هونغ كونغ، الصني، يف ضوء اخلربة امل      
 ورئيس اجلهاز التنفيذي    ٢٠١٦مشاورات عامة بشأن طريقة انتخاب اجمللس التشريعي عام         

  . لذلك، ومباشرة اإلجراءات الدستورية املطلوبة وفقا٢٠١٧ًعام 
قاعد مايو من هذا العام، أقر اجمللس التشريعي مشروع قانون إللغاء مجيع امل           /ويف أيار   -١٠٤

 من الوالية املقبلة هلذه اجملالس، واليت سـتبدأ         القائمة على التعيني يف جمالس املقاطعات اعتباراً      
  .٢٠١٦عام 
ومثة تطور رئيسي آخر منذ االستعراض السابق هو التحسن امللحوظ لآللية املكلفـة          -١٠٥

كـانون  ها حكومة هونـغ كونـغ، الـصني، يف    تبالنظر يف ادعاءات التعذيب اليت استحدث   
. ٢٠١٢ديسمرب  /وقد تعززت اآللية بنظام أساسي منذ كانون األول       . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

وجيـوز  . وقد أتيحت للمشتكني، يف إطار اآللية، كل الفرص املعقولة إلثبـات ادعـاءاهتم            
 واملكوَّن من للمشتكني املتضررين الطعن أمام جملس استئناف شكاوى التعذيب املشكَّل قانوناً  

وال جيوز نقل مشتك من هونغ كونغ، الصني، إىل بلد آخـر            . قضاة صلح سابقني  قضاة أو   
  .توجد أسباب حقيقية حتمل على االعتقاد أن املشتكي سيكون فيه عرضة للتعذيب

البيانات ) خصوصية( تعديل قانون ٢٠١٢وفيما يتعلق حبماية اخلصوصية، جرى عام   -١٠٦
ومن بني التعديالت تعزيـز الالئحـة       . خصيةالشخصية لتعزيز محاية خصوصية البيانات الش     

املتعلقة باستخدام البيانات الشخصية يف التسويق املباشر وتقدمي البيانات الشخصية لآلخرين           
  .الستخدامها يف التسويق املباشر

وحتترم حكومة هونغ كونغ، الصني، احلرية واحلق يف التجمع السلمي والتظـاهر،              -١٠٧
.  القانون األساسي وقانون شرعة احلقـوق يف هونـغ كونـغ          على النحو املنصوص عليه يف    

فتئت الشرطة تيسر مجيع االجتماعات والتظاهرات العامة القانونية والسلمية حمافظـةً يف             وما
  .الوقت نفسه على النظام العام والسالمة العامة
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ل ولتعزيز آلية ملعاجلة الشكاوى املقدمة ضد الشرطة، جاء قـانون اجمللـس املـستق      -١٠٨
 ليعطـي   ٢٠٠٩يونيـه   /للشكاوى املقدمة ضد الشرطة الذي دخل حيز التنفيذ يف حزيران         

اجمللس وضعا قانونيا مستقال وينيط به وظائف وصالحيات قانونية تتمثل يف مراقبـة كيفيـة    
ويلـزم هـذا    . معاجلة الشرطة للشكاوى املبلغ عنها والتحقيق فيها ورصد ذلك واستعراضه         

االمتثال لشروط اجمللس، مما يزيد تعزيز استقالل اجمللس يف التعامـل           القانون الشرطة بواجب    
  .مع الشكاوى املقدمة ضد الشرطة

وتعد حرية التعبري وحرية الصحافة من احلقوق األساسية اليت يتمتع هبـا النـاس يف                 -١٠٩
، تقاريرها حبرية وتعلق    وتكتب وسائط اإلعالم، كما كان احلال دائماً      . هونغ كونغ، الصني  

وتنظر يف طلبات احلصول علـى      . باستفاضة وبصورة متحررة على الشؤون احمللية واخلارجية      
  .تراخيص البث هيئة تنظيمية مستقلة برتاهة ويف تقيد صارم بالقانون واإلجراءات الراسخة

وللتصدي لقضية الفقر، أنشأت حكومة هونغ كونغ، الصني، جلنة رفيعة املـستوى              -١١٠
 الستعراض مدى فعالية ما يوجد من سياسات        ٢٠١٢ديسمرب  /ن األول معنية بالفقر يف كانو   

للتخفيف من حدة الفقر، وصياغة سياسات جديدة للوقاية من الفقر واإلقصاء االجتمـاعي             
  .وختفيف حدهتما، وكذا لتعزيز االرتقاء االجتماعي

ياسة وفيما يتعلق حبقوق العمال، انتهت حكومة هونغ كونغ، الصني، من دراسة للس         -١١١
ويف . ٢٠١٢نـوفمرب   /العامة لساعات العمل العادية ونشرت تقرير الدراسة يف تشرين الثاين         

، عني رئيس اجلهاز التنفيذي ممثلني لقطاعات شىت يف اللجنـة املعنيـة             ٢٠١٣أبريل  /نيسان
  .بساعات العمل العادية، وذلك هبدف بناء توافق يف اآلراء وحتديد الطريق إىل األمام

نغ كونغ، الصني، يضمن حقوَق العمال يف تكوين النقابات واالنضمام إليها           ويف هو   -١١٢
ويتمتع أعضاء نقابـة عماليـة مـسجلة        . القانون األساسي وشرعة احلقوق يف هونغ كونغ      

وحيمي قانون  . وأعضاء مكتبها بعدد من احلقوق واحلصانات مبوجب قانون النقابات العمالية         
وتعكف حكومة هونغ كونغ، الصني،     . س االنتماء النقايب  العمل العمال من التمييز على أسا     

على دراسة تفاصيل اقتراح بشأن إعادة العامل املفصول من عمله بشكل غري معقول وغـري               
  .مشروع إىل عمله أو إعادة توظيفه

وقد حدث حتسن كبري يف عائدات العمال على مستوى القاعدة بعد األخذ باحلـد                -١١٣
وارتفع معدل احلد األدىن القانوين لألجور بدوالرين من        . ٢٠١١ عام   األدىن القانوين لألجور  

. مايو من هـذا العـام     / أيار ١ للساعة اعتبارا من      دوالراً ٣٠دوالرات هونغ كونغ ليصبح     
  .وجتري مراجعة احلد األدىن القانوين لألجور مرة واحدة كل سنتني على األقل

 .٢٠٠٩يوليه  /التنفيذ بشكل كامل يف متوز    ودخل قانون مكافحة التمييز العنصري حيز         -١١٤
ولتعزيز املساواة العرقية وضمان وصول األقليات اإلثنية إىل اخلـدمات العامـة األساسـية،              

 ٢١ستوسع حكومة هونغ كونغ، الصني، نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية اإلداريـة لتـشمل    
  . وإدارة وهيئة عامة يف وقت الحق من هذا العاممكتباً
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ذ الدورة األوىل لالستعراض، عززت حكومة هونغ كونغ، الـصني، خـدمات            ومن  -١١٥
وتشمل تدابري التعزيز زيادة عدد مراكـز       . الدعم لتسهيل اندماج األقليات اإلثنية يف اجملتمع      

، ٢٠١٣ويف عام   . خدمات الدعم ملد األقليات اإلثنية بأنواع خمتلفة من التدريبات واألنشطة         
ي مزيدا من التدابري لتعزيز الدعم املقدم للطالب غـري النـاطقني            أعلن رئيس اجلهاز التنفيذ   

بالصينية لتعلم هذه اللغة، من خالل أمور منها مشاركة الوالدين يف الربامج الـصيفية ملـد                
اجلسور اليت ترمي إىل تسهيل تأقلم الطالب بصورة مبكرة مع نظام التعليم احمللي، وتعزيـز               

وستبذل حكومة هونغ كونغ، الصني، مزيدا مـن        . إىل ذلك الكفاءات املهنية للمدرسني وما     
  .اجلهود، مع مراعاة وجهات نظر أصحاب املصلحة

ومنذ االستعراض األخري، ما فتئت حكومة هونغ كونغ، الصني، تفي وستواصـل              -١١٦
الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية القضاء على مجيـع             

  .تمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفلأشكال ال
وكما هو احلال يف العديد من أجزاء العامل، يعترب امليل اجلنسي موضوعا مثريا للجدل                -١١٧

 -وبالرغم من ذلك، فإن موقف حكومة هونغ كونغ، الصني، واضح. يف هونغ كونغ، الصني
ومـا فتئـت    . ل اجلنسي إذ ال ينبغي التمييز ضد أي شخص على أي أساس، مبا يف ذلك املي             

حكومة هونغ كونغ، الصني، تشن محلة إعالنية وتروجيية واسعة النطاق هبدف تعزيز ثقافـة              
  .وستضخ املزيد من املوارد يف هذا اجملال. التفاهم والتسامح واالحترام املتبادل يف اجملتمع

 وفقاً  تواصل العمل "وخالل االستعراض األخري، أُوصيت هونغ كونغ، الصني، بأن           -١١٨
وقد بذلت حكومة هونغ كونـغ،      ". لواقعها وصون خمتلف احلقوق ملواطنيها عمالً بقوانينها      

ولن تقلل احلكومـة    . الصني، جهودا متواصلة حلماية حقوق اإلنسان يف ضوء الوضع الفعلي         
من صعوبة بناء توافق يف اآلراء بشأن خمتلف القضايا املثرية للجدل، مثل التطور الدسـتوري               

وستحمي حكومة هونغ   .  حقوق األقليات اجلنسية، وحتديات ذلك يف السنوات املقبلة        ومحاية
كونغ، الصني، وتعزز حقوق خمتلف الفئات بالوسائل القانونية واإلدارية، وبتعاون وثيق مـع     

  .خمتلف القطاعات

ماكاو، (تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة            -سادساً  
  )٣٩، التوصية ١١٤لفقرة ا) (الصني

  املنهجية والتشاور مع اجلمهور  -ألف  
تعاونت مجيع اإلدارات احلكومية، خالل عملية صياغة هذا التقرير، تعاونا وثيقا مع              -١١٩

وقامـت حكومـة    . املنظمات غري احلكومية املعنية من أجل توفري أحدث املعلومات للتقرير         
 موقعها على اإلنترنت وكذا نص مكتب إصالح        ماكاو، الصني، بتحميل نص هذا التقرير يف      
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 مـن أجـل     ٢٠١٣مـايو   /القانون والقانون الدويل وأصدرت بيانا صحافيا ذا صلة يف أيار         
ووزع التقرير على نطاق واسع على خمتلف املستويات، مبـا يف ذلـك         . اجلمهور عليه  تعليق

ذات الـصلة، ووسـائط     اجمللس التشريعي، واإلدارات احلكومية، واملنظمات غري احلكومية        
  .اإلعالم، واإلنترنت

  اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -باء  
متارس ماكاو بصفتها منطقة إدارية خاصة جلمهورية الصني الشعبية ومبوجب القانون        -١٢٠

التشريعية األساسي ملاكاو، الصني، درجة عالية من احلكم الذايت وتتمتع بالسلطتني التنفيذية و           
وحيمي القانون األساسي حقـوق     . وهلا سلطة قضائية مستقلة تشمل إصدار األحكام النهائية       

وحريات سكان منطقة ماكاو، الصني، على املستوى الدستوري، مع ما يتصل بذلك مـن              
احلقـوق  (واخلـامس  ) احلقوق السياسية واالجتماعية(أحكام نص عليها يف الفصول الثالث  

  ).احلقوق الثقافية واالجتماعية(سادس وال) االقتصادية
 معاهدة دولية حلقوق اإلنـسان واجبـة        ٢٠ويف الوقت احلاضر، هناك ما جمموعه         -١٢١

العهـد  : التطبيق يف ماكاو، الصني، منها معاهدات حقوق اإلنسان األساسية السبع التاليـة           
وق االقتـصادية   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلق          

واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية           
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               

ة، واتفاقية حقوق   واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ          
وما فتئـت ماكـاو،     . ٢٠٠٨أغسطس  /األشخاص ذوي اإلعاقة، واليت بدأ تطبيقها يف آب       

الصني، تقدم تقارير التنفيذ مبا يتماشى ومتطلبات معاهدات حقـوق اإلنـسان األساسـية              
ومنذ تسليمها إىل الصني، قدمت ماكاو، الصني، سلفا تقريرها األول بشأن           . املذكورة أعاله 

ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتقريرها الثاين يف إطار كل من العهد الدويل اخلاص              اتفاقي
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد            
املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، واتفاقيـة مناهـضة              

وكانت ماكاو، الصني،   . قية حقوق الطفل من خالل احلكومة املركزية للصني       التعذيب، واتفا 
  . تقريرها األول بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةقد قدمت أيضاً

وملاكاو، الصني، قوانني حملية متعددة ملواصلة تنفيذ محاية حقوق اإلنـسان، وهـي               -١٢٢
ملتعلقة باإلطار القانوين لسياسة األسرة، واحلـق يف التجمـع         تشمل يف املقام األول القوانني ا     

واالحتجاج، واحلق يف تكوين اجلمعيات، والصحافة، وعـالج األشـخاص ذوي اإلعاقـة           
تأهيلهم، واإلطار القانوين لنظام التعليم عدا التعليم العايل، ومحاية البيانات الشخصية،            وإعادة

ل غري املقيمني، ونظـام الـضمان االجتمـاعي،         ومكافحة االجتار بالبشر، وتوظيف العما    
  .االقتصادي والسكن
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وميكن لسكان منطقة ماكاو، الصني، االحتجاج بصورة مباشرة باألحكام القانونية            -١٢٣
املوجودة يف خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان من أجل محاية حقوقهم الشخصية، وميكنـهم             

ويوسـع  .  لديهم إمكانات اقتصادية كافية    طلب احلصول على املساعدة القانونية إذا مل تكن       
 طيف األشخاص املؤهلني للحصول     ٢٠١٢نظام املساعدة القانونية العامة اجلديد املعتمد عام        

وتعمل جلنة مكافحة الفساد    . على املساعدات ليشمل املوظفني والطالب غري احملليني وغريهم       
حقوق اإلنـسان يف جمـاالت      ومكتب محاية البيانات الشخصية على مراقبة وكفالة إعمال         

اختصاص كل منهما على حدة، كما ميكن أن تساهم يف تعزيز تطور حقوق اإلنسان اللجان               
املعنية مبختلف جماالت حقوق اإلنسان اليت يشكلها ممثلو اجملتمع املـدين واملنظمـات غـري               

لجنـة  احلكومية، ومنها جلنة محاية ضحايا اجلرائم العنيفة، وجلنـة شـؤون الالجـئني، وال             
االستشارية لشؤون املرأة، وجلنة الرقابة التأديبية لقوات وخدمات األمن يف ماكـاو، وجلنـة    
مكافحة مرض اإليدز، وجلنة الصحة العقلية، واللجنة املعنية بتدابري ردع االجتار بالبشر، وجلنة 

نة جلشؤون املسنني، وجلنة مكافحة املخدرات، وجلنة إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، و           
  .ومكافحتهاالوقاية من األمراض املزمنة 

كمـا أطلقـت   . وقد أدرج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسـية        -١٢٤
حكومة ماكاو، الصني، أنشطة تروجيية وتدريبا متخصصا يف جمال حقوق اإلنسان لفائـدة             

ويف جمال اإلعالنـات،    . موظفي احلكومة وموظفي السلطة القضائية وخمتلف الفئات اجملتمعية       
استخدمت احلكومة جمموعة متنوعة من الوسائل، تشمل مطويات وصفحات على اإلنترنت           
ومناقشات وندوات حول موضوع خاص، من أجل التعريف مبعاهدات األمم املتحدة حلقوق            

  .على نطاق واسع اإلنسان

  التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -جيم  
او، الصني، أمهية كربى لالقتراحات املقدمة من الفريـق العامـل املعـين             تويل ماك   -١٢٥

ومنذ الدورة األوىل لالستعراض، واصلت     . باالستعراض الدوري الشامل التابع لألمم املتحدة     
ماكاو، الصني، اعتماد جمموعة متنوعة من التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             

  .ي لاللتزامات الواردة يف التقرير السابق؛ وفيما يلي التطورات الرئيسيةوكذا التنفيذ التدرجي
 سنة، وشرعت يف تقـدمي      ١٥تنفذ حكومة ماكاو، الصني، خطة للتعليم اجملاين ملدة           -١٢٦

وميكن للطالب الـذين    . ٢٠٠٩/٢٠١٠منح يف شكل كتب مدرسية خالل العام الدراسي         
 للحصول على مـساعدة يف شـكل رسـوم    لباً طيواجهون صعوبات مالية أن يقدموا أيضاً   

 جامعية، وتشمل   كما أنشأت احلكومة منحاً   . دراسية وبدالت إعاشة وبدالت مواد دراسية     
القروض الدراسية، واملنح الدراسية، وبدالت اإلقامة، وبدالت السفر من أجل تشجيع الطلبة            

سيخ مناء الشاب كشخص وأولت احلكومة دوما أمهية كربى لتر. على مواصلة تعليمهم العايل
. هلذه الغايـة  ) ٢٠٢٠-٢٠١٢(مكتمل الشخصية، وقد وضعت سياسة الشباب يف ماكاو         
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ولتشجيع التعلم مدى احلياة، بدأ العمل مبخطط لتطوير التعليم املستمر من أجل دعم تعلـيم               
  .٢٠١١السكان عام 

ال  أشـك  ٢٠١٢ويضم قانون حسابات صندوق االدخار الفردي الذي صيغ عام            -١٢٧
وإضافة إىل ذلك، جيوز للمسنني املؤهلني البالغـة        . محاية التقاعد لفائدة السكان إىل بعضها     

 عاما أو أكثر سحب معاش شيخوخة شهري وإعانة سنوية للمسنني، وجيوز ملن ٦٥أعمارهم 
وعالوة علـى ذلـك، إىل جانـب        . يواجهون صعوبات مالية طلب هذه البدالت بدورهم      

العامة اجملانية القائمة، بدأت احلكومة العمل خبطة للرعاية الـصحية          خدمات الرعاية الصحية    
  . من أجل إعانة السكان الذين يلتمسون العالج يف املؤسسات الطبية اخلاصة٢٠٠٩عام 
ويوفر نظام التصنيف وإسناد العالمات املعين بتقييم ذوي اإلعاقة وتسجيلهم وإصدار          -١٢٨

خدمات الرعاية الصحية العامة اجملانية وأسـعار        ٢٠١١هلم الذي بدأ العمل به عام       تصاريح  
النقل التفضيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين جرى تقييمهم واعتربوا مؤهلني لتلقي هـذه             

وما فتئت حكومة ماكاو، الصني، تدعم ماليا وتقنيا املنظمات غري احلكومية الـيت             . البدالت
 خدمات الرعاية املرتلية لألشـخاص ذوي       تقدم املساعدة للفئات املستضعفة، من مثل توفري      

  .اإلعاقة أو املسنني البادي ضعفهم الذين يفتقرون إىل الرعاية األسرية
ومن أجل مساعدة األسر اليت تواجه صعوبات مالية يف حل مشاكلها اإلسـكانية،               -١٢٩

نح مل اًَ وحدة سكنية عامة وشجعت خمطط     ١٩ ٠٠٠شيدت حكومة مكاو، الصني، أكثر من       
  . للعائالت اليت تنتظر السكن العمومية سكن مؤقتتبدال
يف الئحـة التـراث الثقـايف العـاملي         " منطقة املركز التارخيي ملاكـاو    "وأدرجت    -١٣٠
 معلمة ومبىن وجمّمع وموقع جيـري       ١٢٨ويف الوقت احلاضر، هناك ما جمموعه       . ٢٠٠٥ عام

، جيري كـل    ٢٠١١نذ عام   وم.  أشياء من التراث الثقايف غري املادي      ١٠حفظها، إىل جانب    
لتعزيز االندماج الثقايف بـني خمتلـف       " موكب استعراض ماكاو، املدينة الالتينية    "عام تنظيم   

اجملموعات اإلثنية وصياغة استراتيجيات مشتركة بني اإلدارات حلماية مركز املدينة التارخيي،           
  .وذلك لتعزيز الوعي حبماية التراث الثقايف

وزاد عدد الصحف   . ة اإلعالم يف ماكاو، الصني، بعد تسليمها      واستمر ازدهار صناع    -١٣١
، وتوزع إحـدى الـصحيفتني      ١٠ إىل   ٨اليومية الناطقة باللغة الصينية املنتظمة الصدور من        

وزاد عدد الصحف اليومية الناطقة باللغة الربتغالية من اثنتني إىل ثالث، كما            . اجلديدتني جماناً 
أما بالنسبة لقطاع البث، فقد أطلقت حمطـة        . نكليزيةتواىل صدور ثالث صحف يومية باإل     

وباإلضافة إىل قـانون الـصحافة   . تلفزيونية بالكابل وأربع حمطات فضائية تباعا بعد التسليم       
الذي يوفر األساس القانوين لضمان استقاللية الصحافيني يف ممارسة مهنتهم، أخذت حكومة            

 وعينت منسقا لشؤون    ٢٠١٠فرباير  / شباط ماكاو، الصني، بنظام املتحدث باسم احلكومة يف      
الصحافة والعالقات العامة يف كل دائرة حكومية، لكي يتسىن لوسائط اإلعالم استفسار تلك             

  .الدوائر احلكومية يف أي وقت وضمان التدفق احلر للمعلومات
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اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعـارة         وتعد االتفاقية اخلاصة بالرق، و      -١٣٢
، واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق،            الغري

وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية 
ـ               . صنياألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كلها واجبة التطبيق يف ماكـاو، ال

وإضافة إىل التعاون الوثيق املعتاد وتبادل املعلومات االستخباراتية مع إدارات شؤون الشرطة            
، وقعت حكومة ماكاو، الصني، على اتفاق تعاون بشأن مكافحـة االجتـار             اإلقليمخارج  

 واتفاق تعاون يف جمال تقييم املخاطر وخدمات        ٢٠١٠باألشخاص مع احلكومة املنغولية عام      
حايا االجتار باألشخاص مع مكتب هونغ كونـغ للمنظمـة الدوليـة للـهجرة              مرافقة ض 

 بشأن مكافحة االجتـار     ٦/٢٠٠٨كما وضعت ماكاو، الصني، القانون رقم       . ٢٠١٢ عام
باألشخاص، وأنشأت اللجنة املعنية بتدابري ردع االجتار بالبشر، وأشاعت معلومات إعالمية           

 ٢٤ لالستفـسار علـى مـدار         مباشراً  هاتفياً بشأن مكافحة االجتار بالبشر، وأنشأت خطاً     
 حلماية الضحايا، وتعاونت    الساعة، ونظمت برامج تدريبية ألفراد الشرطة، ووضعت خططاً       

مع املنظمات غري احلكومية إلقامة مالجئ توفر خدمات من قبيل املساعدة الطبية واالقتصادية             
الجتار، وذلك ملـساعدهتم علـى      واالستشارات القانونية والتدريب على املهارات لضحايا ا      

  .االندماج يف اجملتمع من جديد
 ١٢ودخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حيز التنفيذ يف ماكاو، الصني، يف               -١٣٣
واحلكومة ملتزمة باعتماد تدابري تنفيذ متعـددة يف إطـار االتفاقيـة،            . ٢٠٠٦فرباير  /شباط
 بشأن منع الرشوة    ١٩/٢٠٠٩وقد صيغ القانون رقم     . ةيشمل التدابري التشريعية واإلداري    مبا

يف القطاع اخلاص وقمعها من أجل تضييق اخلناق على السلوكيات الفاسـدة يف القطـاع               
 املتعلق بالنظام القـانوين     ١/٢٠١٣ويف جمال التنمية االجتماعية، جاء القانون رقم        . اخلاص

باملمتلكات الذي كان ساري املفعول     للتصريح باملمتلكات واملصاحل تعديال لقانون التصريح       
وإضافة إىل ذلك، عدل القانون األساسي للجنة مكافحـة الفـساد يف            . منذ سنوات عديدة  

، وهو يوسع نطاق وظيفة أمني املظامل لتشمل العالقات اإلدارية          ٢٠١٢ماكاو، الصني، عام    
  .حل القانونية للسكاناخلاصة القائمة بني األفراد اخلواص من أجل تعزيز محاية احلقوق واملصا

وقد صيغت جمموعة متوالية من القوانني بغرض بناء فريق إداري مـسؤول وفعـال                -١٣٤
؛ وهي تشمل القواعد العامة للمسؤولني الرئيسيني ملنطقة ماكـاو          عصيٍّ على اإلفساد  و جداً

صـة،  اإلدارية اخلاصة، واللوائح العامة للمسؤولني الرئيسيني ملنطقة ماكـاو اإلداريـة اخلا           
واألحكام األساسية للوائح املتعلقة بالقادة والرؤساء، واألحكام التكميلية للـوائح املتعلقـة            
بالقادة والرؤساء، والقيود املفروضة على الرؤساء التنفيذيني واملسؤولني الرئيسيني بعد انتهاء           

  .فترة الوالية



A/HRC/WG.6/17/CHN/1 

35 GE.13-16079 

  األهداف والتحديات املستقبلية  -دال  
رصا على مواصلة تعزيز محاية حقوق اإلنـسان، علـى          ستعمل ماكاو، الصني، ح     -١٣٥

صياغة قانون منع العنف املرتيل، وهو إطار قانوين حلماية حقوق واسـتحقاقات املـسنني،              
  .وقانون محاية التراث الثقايف، وكذا تعديل قانون الصحافة وحتسني نظام التعليم العايل

وإضافة إىل ذلك، ستزيد    . نيوتشكل شيخوخة السكان اختبارا حلكومة ماكاو، الص        -١٣٦
حكومة ماكاو، الصني، التعاون اإلقليمي يف جمال التحقيق يف الفساد ومجع األدلـة املتعلقـة           

وترافق تنمية ماكاو، الصني، فرص وحتديات يف الوقت نفسه، واحلكومة ملتزمـة            . مبكافحته
  . ة لسكاهنا ومحايتهامبواصلة اختاذ التدابري الالزمة لضمان محاية احلقوق واحلريات األساسي
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  املرفق األول

املؤسسات احلكومية املسامهة يف إعداد التقرير الوطين للصني يف إطار              
  االستعراض الدوري الشامل

  حمكمة الشعب العليا •
  النيابة العامة الشعبية العليا •
  جلنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطين لنواب الشعب •
  وزارة اخلارجية •
  نة الوطنية للتنمية واإلصالحاتاللج •
  وزارة التعليم •
  وزارة الصناعة وتكنولوجيا االتصاالت •
  جلنة الدولة للشؤون العرقية •
  وزارة األمن العام •
  وزارة الشؤون املدنية •
  وزارة العدل •
  وزارة املوارد البشرية والضمان االجتماعي •
  وزارة محاية البيئة •
  وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية والريفية •
  وزارة الزراعة •
  وزارة التجارة •
  وزارة الثقافة •
  اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم األسرة •
  اإلدارة العامة للصحافة والنشر والبث •
  اإلدارة العامة لسالمة العمل •
  إدارة الدولة للشؤون الدينية •
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  مكتب جملس الدولة لشؤون هونغ كونغ وماكاو •
  مكتب جملس الدولة للشؤون التشريعية •
  مي جمللس الدولة املكتب اإلعال •
  مكتب الدولة للمراسالت والشكاوى •
  مكتب اللجنة التوجيهية جمللس الدولة املعين بالتخفيف من الفقر والتنمية •
  املعنية باملرأة والطفلالدولة اللجنة العاملة الوطنية جمللس  •
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  املرفق الثاين

ت املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية املشاركة يف املـشاورا        
  خالل إعداد التقرير الوطين للصني يف إطار االستعراض الدوري الشامل

  األكادميية الصينية للعلوم االجتماعية •
  احتاد عموم الصني لنقابات العمال •
  االحتاد النسائي لعموم الصني •
  االحتاد الصيين لذوي اإلعاقة •
  شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لعمليات التبادل الدويل •
   الصينية للتفاهم الدويلالرابطة •
  رابطة الشعب الصيين للسالم ونزع السالح •
  املؤسسة الصينية للسالم والتنمية •
  اجلمعية الصينية لدراسات حقوق اإلنسان •
  املؤسسة الصينية لتطوير حقوق اإلنسان •
  رابطة الرعاية الصينية •
  الرابطة الصينية للتخفيف من الفقر والتنمية •
  اجلمعية الصينية للقانون •
  ابطة األمم املتحدة يف الصنير •
  مجعية الصليب األمحر الصينية •
  الرابطة الصينية حلماية ثقافة التبت وتنميتها •
  املركز الصيين لدراسات التبت •
  رابطة األقليات اإلثنية الصينية لعمليات التبادل الدويل •
  رابطة غلوري الصينية •
  رابطة التعليم الصينية للتبادل على الصعيد الدويل •
  احملامني يف عموم الصنيرابطة  •
  اجلمعية الصينية لإلنترنت •



A/HRC/WG.6/17/CHN/1 

39 GE.13-16079 

  املرفق الثالث

أصـبحت  تة والعشرون حلقوق اإلنسان الـيت       الصكوك الدولية الس      
  الصني طرفا فيها

تشمل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وصكوكا يف جماالت أخرى وثيقة الصلة حبقـوق             (
  ). ن اتفاقيات حقوق اإلنسان إىل اتفاقية أساسية م)*(وتشري النجمة . اإلنسان

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها   -١
  االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني   -٢
  الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني   -٣
  * االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  -٤
  ري واملعاقبة عليها االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنص  -٥
  * اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٦
  * اتفاقية حقوق الطفل  -٧
  االتفاقية املتعلقة بتساوي أجر العمال والعامالت عن العمل املتساوي يف القيمة   -٨
ية اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان             -٩

  * أو املهينة
  اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان   -١٠
اتفاقية جنيف لتحسني حالة اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة من أفراد              -١١

  القوات املسلحة يف البحار 
  اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني وقت احلرب   -١٢
  اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب   -١٣
 بشأن محايـة ضـحايا      ١٩٤٩الربوتوكول اإلضايف التفاقية جنيف املربمة يف عام          -١٤

  ) الربوتوكول األول(الرتاعات الدولية املسلحة 
 ١٩٤٩ أغسطس / آب١٢الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف     -١٥

  ) الربوتوكول الثاين(ا املنازعات املسلحة غري الدولية املتعلق حبماية ضحاي
  ) املعوقون(االتفاقية املتعلقة بالتأهيل املهين والعمالة   -١٦
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  اتفاقية حق العمال الزراعيني يف التجمع واالحتاد   -١٧
  * العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -١٨
امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل         الربوتوكول االختياري     -١٩

  األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية 
  االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها   -٢٠
  اتفاقية احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل   -٢١
  االستخدام واملهنة االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف   -٢٢
  اتفاقية السياسات املتصلة بالعمالة   -٢٣
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف               -٢٤

  النـزاعات املسلحة 
  * اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٢٥
عاقبة عليه  بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه وامل          -٢٦

  املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

        


