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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثوناحلادية و الدورة 
 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 5-16

بشوو ن  صوواح ة املحوول ةمووو و ورتوواع املعلوموواع الووواردة موو  ا  وواع   
 *الحني

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
مراعاا  ووريا  ، مع 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

 هاا   127لورقااام مالومااام مقدماا  ماان زاً االسااتاراا الاادوري الشااامضم ويتتاامن التقرياار مااو 
إىل االستاراا الدوري الشاامض، وهام مارو ا  ك  اوض ماو ز  (1)من اجلهام صاحب  املصلح 

 ابحلد األقصى لادو الولمامم داً تقي

 صاح ة املحل ةا  اع  املقدمة م املعلوماع  -اثنياا  

 (3)والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان (2)نطاق االلتواماع الدولية -ألف 
أوصااان مة مااا  التتاااامن املسااايحم حاااوت الااااا  الصااال ابلتصااادي  علاااى الاهاااد الااادو   -2

وغريه من  روب املاامل  أو الاقوب  مةاهت  التاذيب  اخلاص ابحلقوق املدني  والسياسي  واتفاقي 
واالتفاقي  الدولي  حلماي  مجيع األ خاص مان االتتفااا القساري  القاسي  أو الالإنساني  أو املهية 

علاى ددياد مهلا   36م وحثتها الورق  املشرتك  (4)ألساسم للمحوم  اجلةائي  الدولي ون ام روما ا
ما  البقااا م وأوصاتها مة (5)2020زمةي  مفصل  للتصدي  على الاهد الدو  املذكور حبلاوت عاام 

 م (6)169 ابلتصدي  على اتفاقي  مة م  الامض الدولي  رقم (Cultural Survival)الثقاك 

__________ 

    درَّر هذه الوثيق  قبض إرساهلا إىل ووائر الرتمج  التحريري  ابألمم املتحد م *
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 Chinese Association for International) الصاااايةي  للتفاااااهم الاااادو  الرابطاااا ووعاااان  -3

Understanding احلوكما  ( احلووم  إىل التحاور والتااون بشوض بةّاا ك جماات حقاوق اإلنساان، وتازياز
 م (7)الااملي  ملسأل  حقوق اإلنسان، وتيسري تقدم قتي  حقوق اإلنسان الدولي  بشوض وائم وفاات

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

إنشاااا مسسساا  و ةياا  جمااات أكاادم مة ماا  الافااو الدولياا  أن الصاال   داارز أي تقاادم ك  -4
القانونيا  الات تشامض قاانون إزاا هيوليا  ااألمان القاومما عان قلقهاا  أيتااً أعربان و حلقوق اإلنسانم 

موافحاا  التسساااس وقااانون األمااان القاااومم وقااانون موافحااا  اإلرهااااب وقااانون إوار  املة ماااام غاااري 
لشاااسون املتالقااا  اب احلووميااا  األ ةبيااا  وقاااانون األمااان السااايرباين وقاااانون املخاااابرام الو ةيااا  واللاااوائ 

ألماان القااومم، و ااة  عاان اوواسااا  للياياا   اابابي  واللااوائ  مفاااهيم  تسااتخدم هااذه القااوانلو الديةياا م 
 ااامالم للحماياا  ماان االعتقاااات ال تشااتمض علااى أي ، و غاااري داادوو صااالحيام الساالطام فالياااً 
لوااّم  الساالطامتيلها أن تساا أيتاااً احلاا  ك اخلصوصااي  وحرياا  التابااري، و واان  امالتاساافم وانتهاكاا

  م(9)ماملالومام ومتايق  املدافال عن حقوق اإلنسان ومقا اهتعلى  ممارس  الرقاب املاار   و أفواه 
، 2014 ك عاامعةا  علن أُ الذي  ،اال تماعم رصيدالن ام يرمم ، Xiaowaves ال وفقاً و  -5

، ا وائااا املشاااارك  ك املااااايري قااااً دَّو الدر ااا  وفم وداااكاااض ماااوا ن وتقييمااا  بدر ااا إىل تصاااةي   
، والتشاهري عارب هليئاام احلووميا امتاايق ا ا، وعارائ  رفاع، و األسر  إعال ، وعدم والاة  املةز 

دون اتباع اإل رااام بدون إتطارهم و ب الةاسب يااق  و ، وانتهاك سياس  الطفض الواحدم ناإلنرتن
 م (10)الستئةافلآليام توفري القانوني  الوا ب  وبدون 

الووودو  لقوووانون ا مراعووواةالدوليوووة املتعلقوووة إلقووووق اإلنسوووان  موووع  االلتوامووواعتنفيووو   - يم 
 اإلنساين الساري 

 عقطاعاال املشرتكة بنيسائل امل -1 

 (11)املساوا  وعدم التمييز  
القلااا  إزاا عااادم و اااوو قاااانون دااادو ك الصااال ياااة  عااان  17الورقااا  املشااارتك   أعربااان -6

صراح  علاى ح ار التميياز واملااملا  غاري املتسااوي   اد املثلياام واملثليال ومزوو ام املياض اجلةسام 
أو قاانون تااص الاسالا ىل عادم و اوو قاانون  اد التميياز و/، وأ اارم إوميايري اهلوي  اجلةسااني 

 م (12)األ خاص  ةع التمييز  دهم ك الامض
وأعلةااان مة مااا  هياااومن راياااتس ووتااال أن الصااال ماااا زالااان مااويااا  لةشاااا  اجلماعاااام  -7

املدافااااااا  عاااااان حقااااااوق الةساااااااا واملثليااااااام واملثلياااااال ومزوو اااااام امليااااااض اجلةساااااام وميااااااايري اهلوياااااا  
أن احلووما    تساسض أي تقادم  Rainbow Project Chinaمة ما   أيتااً م وأعلةان (13)اجلةسااني 

لتاامان  تاااع كااض املااوا ةل الصاايةيل حبقااوق متساااوي  بصااارف  أو عملياااً  ياااً قانون ذي  ااأن سااوااً 
الة ار عان ميااوهلم اجلةساي  أو هاويتهم اجلةساااني م وأ اارم كاذلا إىل اوعااااام تفياد  تتاااعهم 

 م (14)بيي  تييري هذه امليوت وتشارك في  با  املستشفيام الت تديرها احلووم راً للاالج قس



A/HRC/WG.6/31/CHN/3 

3 GE.18-14507 

خيصا   (hukou) أن ن ام اتساسيض أفاراو األسار  املايشاي ا 31املشرتك  وذكرم الورق   -8
اخلااادمام اال تماعيااا  وحلايااا  احلقاااوق االقتصااااوي  واال تماعيااا  للمقيمااال املساااسلل ك أمااااكن 

 م (15)ددو  وون غريهم، و يز  د فئام ا تماعي  ماّية 

 (16)وحقوق اإلنسان التساري  التةمي  والبيئ  واألعمات  
أن احلووم  حّسةن اإل رااام املالي  احملادو   Protect Women’s Rightsذكرم مة م   -9

مبااادالم فائااد  أقااض ماان  األهااداف عاارب اسااتحداج بااراما إلعاااو  اإلقااراا  ااة  الفقااراا قرو اااً 
 م (17)مادالم الفائد  املمةوح  ك إ ار براما إعاو  اإلقراا الزراعم

اقتصاااوي هائااض باال ا موعااام اإلثةياا   فاااومىل و ااوو تإ 29وأ ااارم الورقاا  املشاارتك   -10
 SURES Estudios yم وأ ارم مة ما  (18)وكذلا األمر بل املةا   الداتلي  واملةا   الساحلي 

Defensa en Derechos Humanos  ًإىل أن أو ا  عادم املسااوا  احلااو  ماا برحان تو اد بال  أيتاا
سااوان الرياا  وسااوان احلتاار، حيااو يسااسض احلصااوت علااى اخلاادمام الااماا  والتمتااع ابحلقااوق 

 م (19)اال تماعي  أبرز الفروق الت جيب القتاا عليها
االداااااو البيئاااام لامااااوم الصاااال إىل أن املة مااااام غااااري احلوومياااا  البيئياااا  توا ااااا  وأ ااااار  -11

مصاعب تتمثض ك التمويض غري الثابن وعدم اماتالك املالوماام املتخصصا  الوافيا  عان القاوانل 
البيئي ، وما برح عدو كبري من املة مام غري احلوومي  البيئيا  الشاابي  يفتقار إىل القادر  علاى فات  

 م (20)ابب التحاور والتااون على الصايد الدو 
ن مشااااريع الصااال الواسااااا  الةطااااق ك جماااا  الباااا  علااااى أ 26و ااادوم الورقااا  املشااارتك   -12

التحتي  واالستثمارام ك التيبن، مثض السدوو املائيا  التاخم  املخصصا  لتولياد الطاقا  الوهرابئيا ، 
ماا تساببن ابنتهااك حقاوق التيبتيال اً أو مواقع املةا م، أو براما تو ل الرعا  والرّحض التيبتيل، كثاري 

 م (21) ، مةها على سبيض املثات احل  ك سبض الايل والسون الالئ االقتصاوي  واال تماعي
أن الصل   تِ  ابلتزامها احرتام احلقوق ك مستوى كاف من  41وذكرم الورق  املشرتك   -13

  م(22)على البيئ راً اليذاا والتيذي  وك بيئ  صحي  إذ إهنا    تةع عن اعتماو التدابري الت ختل  أ را
القااوانل واللااوائ  الصاايةي  إىل إزاا عاادم إ ااار  أعرباان مة ماا  الافااو الدولياا  عاان قلقهااا و  -14

عاادم ا اارتا ها علااى مباااوا األماام املتحااد  التو يهياا  بشااأن األعمااات التسارياا  وحقااوق اإلنسااان و 
م (23)نقاااوق اإلنساااااحلالاةاياااا  الوا بااا  إياااالا   أو تار ااا واتااااض البلااادالشاااركام الصااايةي  الااملااا  

لااى الوالياا  القتااائي  احمللياا  أن نطاااق القااانون الصااير يقتصاار عإىل  28أ ااارم الورقاا  املشاارتك  و 
تاااارج حااادوو الصااالم وحثااان الااملااا   وااان اساااتخدام  لتة ااايم عملياااام الشاااركام الصااايةي   وال

ملاااااااايري الدولياااااا  حلقااااااوق اإلنسااااااان ك تشاااااارياام  ديااااااد  تتةاااااااوت صااااااون االصاااااال علااااااى إوراج 
اللاوائ  التوميليا   تااديضعةاد احلا ا ، علاى واملساعد  اإلمنائي  اخلار ي ، و   ر ياخلا اماالستثمار 

ابلةساب  ألعماات املساسوتم و الشاركام التساريا  امللوي  أو حوكما  الشاركام أو سالوك الت تتةاوت 
الشركام الصيةي  ك ميامنار، حو دال  ميامنار من أ ض الشفافي  واملساال  الصل على احرتام 

شاامض الاةاياا  الوا باا  الاات تإيااالا فيهااا أنشااط  ةارياا ، مثااض ةفااذ اإلنسااان ك البلاادان الاات تحقااوق 
  أبنشاطيتتاررون الاذين  أل اخاصعلاى ماة  اعلى حقوق اإلنسان، و هذه األنشط   ألثر اً تقييم

  م(24)سبض انتصاف فاال  ركاهتا التساري  إمواني  اللسوا إىل 
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أن  اركام التاادين الصايةي ، ال سايما تلاا الات علاى  أيتااً  3الورق  املشرتك   و دوم -15
اسااتحوذم علااى أراا بطريقاا  ك إكااواوور، سااان كااارلوس ابنةتاازا و  ماارياوور تشااارك ك مشااروعم

تاسااافم علاااى  اااو الوعااااا ابو  ،دون تشااااورباااغاااري قاااانوين ئها بشاااوض ، مثاااض  اااراخمالفااا  للصاااوت
هااذه و ملوياا م الاات ال  تلااا سااةدام  مدنياا   ااد األسااررفااع وعاااوى ، و التااادينحقااوق ابمااتالك 

 42 القساري ملاا قادره الا ااإلذه الشاركام اتحان هلاأ بادعم قاوام األمانالات د اى املمارسام 
 م (25)هاوهتسري أسر  من السوان األصليل من مو ةها 

االنتهاكااام الات ترتوبهاا  اارك  الاةفي الو ةيا  الصاايةي   إىل 14الورقا  املشارتك  وأ اارم  -16
ملاااااايري الدولياااا  وتباااّل أهنمااااا ال تتقياااادان اب، BGP Boliviaها ت  للدولاااا  ماااان تااااالت  ااااريواململوكااا

ن عمليا  ةبثق  مالتفاقام املاباألصلي  و شاوب حلقوق اإلنسان من أ ض حلاي  حقوق اإلنسان لل
املشاااركل ك متااايق  وةاار  ومشلاان هااذه االنتهاكااام ، املسااتةري التشاااور واملوافقاا  احلاار  املساابق  

 م (26) والبيئي  اال تماعيب  مراقبرلما السوان األصليل لل

 (27)حقوق اإلنسان وموافح  اإلرهاب  

أعربان مة ما  الافااو الدوليا  عاان قلقهاا إزاا مواصاال  تو يا  هتماا  االرغبا  ك االنفصاااتا  -17
 م (28)ي حقهم ك حري  التابري وصون هويتهم الثقاف إىل األوييور والتيبتيل ملمارستهم سلمياً 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (29)على  خص  ناك احليا  واحلري  واألم الفروح    
وحادها الت ماا زالان هام  33أن الصل ك عداو البلدان الا  25شرتك  ملاالورق  ذكرم  -18

غري أن اإلحصاااام م ابملخدراممتصل    رائمالرتواب  اإلعدامباقوب  دتفظ ك قانوهنا احمللم 
مااان أسااارار راً اتااارب حساسااا  لليايااا  حبياااو ت اااض سااااملتالقااا  أبحواااام اإلعااادام وعملياااام اإلعااادام تُ 

اإلعااادام الااات دااادج كاااض عملياااام ألحواااام اإلعااادام و  يقااامساااتحيض مارفااا  الاااادو احلقفيلدولااا ، ا
 م (30)عام
الصااال الساااتمرارها ك اماااتالك ليااا  للقتااااا علاااى األسااالح  الةوويااا  احلملااا  الدو وانااان و  -19

وذكااارم م هااااتطوير كاااض دااااوالم احلوومااا  علااى اختااااذ تااادابري فوريااا  لوقاا    نأساالح  نوويااا  وحثااا
أن  ادوم علاى احلا  ك احلياا ، و  وساوم ابألسالح  الةوويا  هاالت تتأثر الاحلقوق هم أاحلمل  أن 

عواقاااب خيلااا  األسااالح  الةوويااا ، وتاصااا  ك املةاااا   امللوثااا ، ةاااارب  نشااار مالوماااام عااانعااادم 
  م(31)الةاسوحلاي  ستوايم املايش  على موتيم  

زاو زايو  غاااري  القسريللساااوا إىل اإلتفااااا ا أن Safeguard Defenders مة م  وذكااارم -20
لقياام ل اً تة يميا اً إ اار ن مثا  أ أيتااً ذكارم و م السابق الادوري الشاامض  االستاراض مةذ  ولا  قليل 
حتسااااز اإل ااارااام القتاااائي  املتالقااا  ابشاااأن بعامااا  مالوماااام تقاااد  ليااااا احلا ااا  إىل  داً عمااا

 م (32)موان ددو وو اهم دن املراقب ك أ خاص 
، رمسي غري  احتساز أماكن استخدام إزاء قلقها عن The Rights Practiceمة م   وأعربن -21

 ،التااااااااارا للتاااااااااذيب وتطر، االسااااااااتاان  مبحاااااااااملعلى  املفرو   والقيود، التاسفم واالحتساز
 The Law Society of Englandم وذكارم مجايا  (33)تُبو على  ا ام التلفزيون التواالعترافات 
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and Wales رتفاع مةذئاذ عادو، واالحتساازالعتقاات وال احااي  2013مةاذ عاام احملامل يقاون  أن 
مثاا  قاساام مشاارتك باال ، و القماياا ا 709أثةاااا احللاا  ُسااسض علااى  ااو مااا اتقلاال واحملتساازين مااةهم امل

 م (34)متالق  ابنتهاكام حقوق اإلنسانأال وهو  ثيلهم ألفراو ك قتااي امل ما م هسالا احمل
 الدوري االستاراض مةذن السااالطام الصااايةي  عمااادم، أ 2 املشترك  الورق  وذكرت -22

 ،واأل انب اإلنسان احملليل حقوق عن واملدافالإىل تشااااااااااديد قماهااااااااااا للةا ااااااااااطل ، ينالثا الشامض
 ااااابابي   أحوام مبو ب واحلبسالقتاااااائي   واملالحقات التاسفي  االعتقاالت تالل منوذلاااااا 

م وأعرباااان مة ماااا  (35)اخلارج وك الصيةي  األرا م تسااااري علااااى القومم األمنالصاااايي  بشااااأن 
املدافال عن حقوق إزاا قيام السلطام على  و مةهسم مبراقب  الافو الدولي  عن قلقها الشديد 

هياااومن راياااتس ووتااال وأ اااارم مة مااا  م (36)هموساااسة ماعتقااااهلو  هموتااارهيب تهمتاااايقمبو اإلنساااان 
مااع التااحااي  واحتساااز   ماان اتتيااارهمحااامل اسااتاانتهم مبت هاار مةااع   عدياادإىل حاااالم  أيتاااً 

أثةااااا تاااوا مااان املااادافال عااان حقاااوق اإلنساااان قواً أن عااادم وذكااارم عااازهلم عااان الااااا  اخلاااار م
  م(37)از أو باد إ الق سراحهم بوقن قصرياالحتس

ل اهر  اخلتاوع داً حاحلووم    تتع ، Social-Economic Rights Watch ة م ووفقاً مل -23
املسااسولون فمتااى أ ااوات اال ااطهاو السياساامم أحااد ك  القسااري للاااالج الةفساام الاات ُتسااتخدم

والةا اطل ك جماات حقاوق اإلنساان ومةتقادي  ك إرسات مقدمم الاارائ احلووميون أو الشر   
 م (38)عةهم رغماً فسي  ألمراا الةااحلووم  إىل مستشفيام 

لصاال وتااوي علااى الاديااد ماان ك ااإل ااار القااانوين أن  إىل 22الورقاا  املشاارتك  أ ااارم و  -24
مبا فيها أعتاا من أ ساو السسةاا، األمر الاذي ، ابنتزاع أعتاا من اجلسدالثيرام الت تسم  
ة ااام علاى القاوانل املتالقا  ب اإل ارافساسول  عان ام امليئاتبقاى اهلو م  تالقيااأل يتةاا  ماع املبااوا

 م (39)ابألعتاا عد   الفاالي  التربع

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

مماااا ، االقتا صالح اااسان علاااى إ الصل أن كوبا ك للحقوقيل الاااو ر االداد ذكر -25
 وتة يم، مراقباااا  املسسسااااامو، القانوني  واإل راءات اآلليات دسلجمااااات  كإحااااراز تقاااادم  أتاح

م ك (41)القتائي  التمانات ن اممواصاال  دساال ومبزيااد ماان الفاالياا ،  قانونياااً  القتائي  األعمال
، فأوصاان عدالاا  احملاكمااامإزاا عاان قلقهااا  اإلنسااان بااال حاادوو قن مة ماا  حقااو بااعر أاملقابااض، 
ض املسااسولل ك احلاازب تاادتومةااع  اإل ااراف القتااائم علااى قااوام األماان الصاايةي  ريقاا   صااالح 

 م (42) لشرو  التروري  للمحاكمام الااولمن اااً  ز ك القتاا ابعتبار ذلا الشيوعم الصير 
بو ااع فرياا  الصاال املااار ) China Human Rights Lawyers Concern Groupوذكار  -26

 7 إىل اللمحاكم   ون زايوهتا  االحتساز السابقفرت  أن  (حقوق اإلنساناملدافال عن احملامل 
اموااان داادو ك رسااض لالحتساااز قااد أشااتب  فياا  أ ااهر إ ااافي ، إذا كااان امل 6 ، مثأايم 7أ ااهر و

دون باالشار   املبا ار  سالط  دان  فارت يلا  هاذه ال املشاتب  فيا  جمارب علاى البقااا و دن املراقبا ام 
 م (44)مماثل عن  واغض  53الورق  املشرتك  ك عرب أُ و م (43) يأي رقاب  قتائي  فال

  امااً ساتوعب أن باا  احلووماام احملليا    تإىل  China Law Society مجايا وأ اارم  -27
باال مةطقاا  ام القانونياا  يااقاادرام اجلماتفاااوم ، وأن قانونياا مجايااام أمهياا  و اارور  بةاااا ماادى 
التامالم الالزما   وومااً الصال  ، ال تقادم30 لورقا  املشارتك ل م ووفقاً (45)اً زات مو وويال وأترى 



A/HRC/WG.6/31/CHN/3 

GE.18-14507 6 

مبااوا األمام املتحاد  األساساي  بشاأن تاة  عليا   ألواا املهة  القانوني  على الو   الصحي  كماا
ياااتم بشااوض مسااتقض و امهم وور احملاااملم ونتيساا  لااذلا، يوا اا  احملااامون صاااوابم ك تةفيااذ مهاا

قتاااي حساسا  اجلون الاذين ياااحملاامون ك الصال و م ماااقبتهمو  هم قتائياً ومالحقتمةهم النتقام ا
ون علاى  او غاري ماك  واو  ك أعماهلم بطريقا  غاري مالئما ،التدتض جيري للمتايقام، و يتار ون 
يتار ااااااون ، و همتمثاااااايلُورمااااااون ماااااان االسااااااتاان  مبحااااااامل ل، و تهم غااااااري عاولاااااا ، وداااااااكمقااااااانوين

 م (46)لتاذيبل
يتتاااامن القااااانون املتالاااا  ل، للرابطاااا  املسااااتقل  حملااااامم حقااااوق اإلنسااااان ك الصااااقاااااً وفو  -28

 لض احملااااميااا وااان دمو وغامتااا م واساااا  الةطااااق  قياااووةطاااوي علاااى ت عدياااد  اً أحواماااابحملاااامل 
؛ األمااان القاااومماس رب أنااا  ا اااك احملومااا  إذا اعتُاااالاااذي يقولونااا  املساااسولي  القانونيااا  عااان الواااالم 

ااري  الة اام الاااما أو ات عن  ريا  اتاطياض شاكضاآلترين على تسوي  املوُ ةاون من ادري ا 
فصاالون ماان نقاباا  احملااامل؛ وجيااوز يُ هاام أو عمل   تااراتي أن تالَّاا؛ و واان اللخطاار األماان الاااام

اتسااريب  هتماا  املااذكور  أعاااله ابإل اااف  إىلفاااات لل اً  ةائياا هتمأو مقا اااعلاايهم غرامااام فاارا 
عااان التاباااا  لةقابااا  احملاااامل نولااارتا وويلاااز إأعربااان جلةااا  حقاااوق اإلنساااان ك و م (47)أسااارار الدولااا ا

 م (48) مماثلشاعر قل  م
الة ااام القااانوين ملةااع  اارائم اساتحدثن هااذا أن الصاال  اداااو  ااباب عمااوم الصاالذكار و  -29

األحداج واحلمايا  القتاائي ، الاذي يشامض قاانون حلايا  األحاداج وقاانون مةاع  ةاوح األحاداج 
 م (49)داجا ك قانون اإل رااام اجلةائي ااإل رااام اجلةائي  للحاملاةون والفصض املةق  

قلااااا  ألن القياااااوو التشااااارياي  واإلواريااااا   الااااان مااااان العااااان  9الورقااااا  املشااااارتك  وأعربااااان  -30
الةشاطاا ك جماات الادفاع عان حقاوق وما بارح بشوض مستقضم  الامالي املستحيض تة يم الةقاابم 

اللااااذين عر اااا  للتاااااذيب واملااملاااا  القاسااااي  اةياااا  ابلامااااض الامااااات واملة مااااام غااااري احلوومياااا  امل
هاذه بادأم واالعتداا على املوظفل واملتطاوعلم و  سدي اجل امالتهديدمن أ وات  يتسسدان ك

 م (50)عمالي  مجاعي  دركام ةشر أتبار عنالذين يُاتقلون لفيل اعلى الصح أيتاً تسري القيوو 

 (51)السياسي احليا  الاام  و احلرايم األساسي  واحل  ك املشارك  ك احليا    

  الت بارز ذكرم مة م  حقوق اإلنسان ك الصل أن املستسدام القانوني  والسياسي  ال -31
 ااهدهتا الصاال ك السااةوام األتااري  زاوم ماان سااوا البيئاا  السياسااي  الاات هاام ك األصااض عدائياا  

إىل املالومااام، واملشاااارك  ك ، والوصاااوت داااد بشااد  مااان ممارساا  احلقاااوق ساالمياً إذ إهنااا وتقييدياا  
 م (52)احليا  السياسي  والاام ، واحلصوت على الدعم واملوارو على املدى الطويض

مارساام املالصال احلاد مان إزاا اعتازام عان قلقهاا  ADF Internationalة ما  وأعربان م -32
لقيااام أبنشاااط  لمة مااام غااري احلوومياا  األ ةبياا  ابعاادم السااماح لمجيااع املتااديةل، و الاات يتباهااا 

حرياا  يواب  القاانون الصاير  أن أيتااً  ذكار املركاز األورول للقاانون والادالاا و م (53)ويةيا  ك الصال
ماان القااانون  300( املاااو  2)( اللااوائ  املتالقاا  ابلشااسون الديةياا  و1) الاادين ماان تااالت قااانونل 

وأ اار املركاز ابلتسماعم اها وون ساو للمة ماام الديةيا  املساسل  ك الدولا  لذين جييزان ، الاجلةائم
القاااانون  ةاااع ، 18ورقااا  املشااارتك  للقااااً م ووف(54)  أواينأن الدولااا  ال تاااارتف إال  مسااا إىل أيتااااً 

تاة  علاى أن الاماض من القانون اجلةائم الصاير  300 او إذ إن املالصير حري  الدين واملاتقد، 
عليهاا ابلساسن مان ثاالج إىل سابع ب  ر ا  يااق ا اxie jiaoا موعاام مدر ا  علاى أهناا من جم
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إىل أن اإل ااااارام إىل  أ ااااارم مة ماااا  التتااااامن املساااايحم حااااوت الاااااا م و (55)سااااةوام أو أكثاااار
اسااتخدامها ك الوسااع و   اابابي واين املتالقاا  ابأللااوائ  االتساالض األ ةاا"ا وااألماان القااومما ك ال

إىل  ماان السياساااماسااا  و جمموعاا  اسااتةدم قيااوو غااري مقبولاا  علااى اجلماعااام الديةياا م و فاارا ل
 م(56)ااألمن القومما كمربر للقمع

تسببن عمليام املراقب  واالعتقات واال طهاو الت قام الا ، 33 املشترك  للورق  ًووفقا -33
 اااخ  مااان  500 000 عن يقض بفااارار ماااا ال 2018-2014 الفترة تاللاحلااازب الشااايوعم 

 م (57)وتشتن مئام آالف الاائالم من مةازهلم God Almightyاملسيحيل التابال لوةيس  

عملياام  2013القلا  إزاا توثيا  احلووما  مةاذ عاام عن  34الورق  املشرتك   وأعربن -34
القوانل االسااااااتةاو إىل و، وتوااااااوين اجلمايااااااام السلمموالتسمااااااع املةهساااااام حلرياااااا  التابااااااري القمع 

و تاااااام م اسااااااوهن ار ااااااد ماااااان اجلةائي  توثياااااا  املالحقااااااام واللوائ  للحد من هذه احلقوق و
صاااارم  بشاااأن الفتااااا سياساااام ُحولااان فيل واملااادونل، و ااب والصاااحاحلوومااا  ك ساااسن الوتّااا

 م (58)قانونإىل  سيرباينال
مبا  ،2013ما فتئن تتقل  مةاذ عاام نترنن إلاأن حري   2ذكرت الورق  املشترك  و -35

قااااااض عااااااد  اعتُ و ام WeChatعرب اإلنترنن مثض االرتاسااااااض  تطبيقااااااامالرقاب  على يشاااااامض تشااااااديد 
 أيتااً وأ ارم  أ خاص بسبب الرسائض الت أرسلوها عرب تطبيقام وسائض التواصض اال تماعمم

ُيساتةد إليا  ، الاذي اقاانون األمان السايرباينا 2016نوفمرب تشارين الثااين/ك إىل أن الصل أقرم 
رتنااان لتقيياااد احلااا  ك حريااا  التاباااري علاااى اإلن 2017  يونياااحزيران/ك وتولااا  حياااز الةفااااذ مةاااذ 

 م (59)اإلنرتنننطاق الرقاب  على وتوسيع 

تة ياا  ماااايري الوصااوت إىل  اابو  اإلنرتناان ب  ااااراإلاأن  27  وذكاارم الورقاا  املشاارتك -36
بوام مةااع ماازووي تاادمام اإلنرتناان والشااركام واألفااراو ماان اسااتخدام الشاا وسااوق اخلاادماما

األنشاط  التساريا  عارب احلاادوو تاارج نطااق ظاروف داادوو ، وح ار ( VPNsاالفرتا اي  )اخلاصا  
حساال تبالصال  Access Nowوابملثاض، أوصاان مة ما  م (60)بادون احلصاوت علااى موافقا  مساابق 

حري  التابري على اإلنرتنن، ومةاع االنتهاكاام مان قباض اجلهاام احلووميا  وغاري احلووميا ، وسان 
 م (61)ساناالتصاالم دمم الوصوت إىل املالومام وحقوق اإلنبشأن قوانل ولوائ  

املدافال عن حقاوق ك أوسا  تابري الأن حري   Front Line Defendersوذكرم مة م   -37
علااى اتصاااالهتم دو  األهااداف فاارا رقاباا  علاى اإلنرتناان والرقاباا  احملافااض د  أكثاار باإلنساان مقيّاا

ساااان، قاااوق اإلناحملليااا  املاةيااا  حبة ماااام املالوصاااوت إىل مواقاااع  السااالطامح ااارم اإللورتونيااا م و 
، ومةاع أي مادافال عان حقاوق ااجلادار الةااري الا ايما عارب الرقابا نطااق وتوسايع تل  تواصض و 

 Happinessم وأعارب ماهاد (62)ماع  ابوام تاارج الصالحلمايتهاا الادعو  أعماات اإلنسان من 

Realization Research Institute  م (63)مماثل  واغض مراسلون بال حدوو عن مة م  و 
أن احلوومااا  اساااتمرم ك اساااتخدام  ااارائم االتحاااري  علاااى  5وذكااارم الورقااا  املشااارتك   -38

حتسااز وحابس األفاراو ملمارساتهم كحسا  الاملتاعابا  تلا  و إاثر  الشاسار ختريب سلط  الدولا  و 
الة ااام الاااااما ُتسااتخدم بشاااوض روتيااار زعزعااا  و لو شااااحل ر ااا  امجااع و هم ك حريااا  التابااريم حقااوق  

ت ك اماايةتهاا حا  الذا أمار ، وه اجلماعيالتحركام الامالي  مات ك حاالم العتقات ممثلم الا
 م (64)حري  التسمع واإل راب
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القيااااوو التشاااارياي  واإلوارياااا  املفرو اااا  علااااى إزاا قلاااا  العاااان  9وأعرباااان الورقاااا  املشاااارتك   -39
املاةيا  وومي  عن حقوق الامات واملة مام غري احلاملدافاون الةشطاا وما زات الةقاابم الامالي م 

ام  سااااادي  ك هتدياااااداللاااااذين يتماااااثالن للتااااااذيب واملااملااااا  القاساااااي  بشاااااسون الاماااااض يتار اااااون 
  م(65)واالعتداا على املوظفل واملتطوعل

 الدوري االستاراض مةذ تةفذ   الصل أن على 40 املشترك  الورق  و ددت -40
 واملشارك  النتخاباتا بشااااااااااأن الاااااااااات قبلتهااااااااااا السن التوصيات من أايً  2013 امااااااااااالا الشامض

 م (66)السياسي 

 (67)الرقأ وات  مجيع ح ر  

واالعتاااداا اجلةسااام  مأن عماااض األ فاااات واالةاااار الاااعلاااى  32الورقااا  املشااارتك   م ااادو -41
ماان بيةهااا تادابري فاالاا ، ، فأوصان احلووماا  ابختاااذ تطااري  ك الصاال ثااض مشااكض ال تاازات علايهم 
، واالةااار ك عماارهم هااذا امااضالم حلماياا  األ فااات ماان لاااحملو ر و نُ اام علااى الصااايدين الااإنشااا 

إ اارااام فاالاا ، الصاال ابختاااذ  39الورقاا  املشاارتك   أوصاانو م (68)علاايهم ، واالعتااداا اجلةسااممالاا
، ك عمارهم هاذا اماضالم حلمايا  األ فاات مان لااحملو ر و علاى الصاايدين الا م إنشاا نُ من بيةها 
  م(69)عليهم ، واالعتداا اجلةسممواالةار ال

 (70)احل  ك اخلصوصي  واحليا  األسري   

 احلم ماان  عيةاتتطلااب مجااع  السلطات أنهيااومن رايااتس ووتال إىل  مة م أ اارم  -42
مةطقاااا   اااايةسيان   ك املقيمل جلميااااع الدمفئااااام وصااااور  للقزحياااا  و األصابع وبصمات الةووي

ن أ إىل ًأيتا Now Accessم مة ماااا  وأ ارم (71)عاماااااً  65و 12الااااذين تاااارتاوح أعمااااارهم باااال 
إللورتونياا  أو إلياااا واقااع ااملغااالق  الساالطام الصاايةي  ساالط  األماار  ااة   األماان الساايرباين قانون

هااا التشاارياام القائماا  وتاااديلها، مبااا في، وأوصاان الصاال مبرا ااا  اال تماااعمالتواصااض حساااابم 
ليااااا إوال سااايما عااارب ، مباااا يتما اااى ماااع املااااايري الدوليااا  حلقاااوق اإلنساااان، سااايرباينقاااانون األمااان ال

 م (72)االسم احلقيقماستخدام تو ل البيالم و الشرو  املتالق  ب

 احلقوق االتتحادية واال تماعية والثقافية -3 

 (73)ومواتي احل  ك الامض وك ظروف عمض عاول    
تفااوا احلووم  على إ اراا حباوج بشاأن ال صلحو اداو نقاابم الامات ك عموم ال -43

ازياااز للاماااات املهاااا رين، وتالااات تُاادفع األ اااور حقاا  مااان لل اااور، وتشاااديد التعلااى احلاااد األو  
  مايااا  حقاااوق الاماااات واحلقاااوق االقتصااااويحلاأل اااور  علاااىاجلمااااعم وثيااا  التفااااوا اجلهاااوو لت

 م(74)  حلاي  أفتضلفئام احملرومل
حقااوق اإلنسااان التااابع للكاو ياا  الصاايةي  للالااوم اال تماعياا  أن وذكاار مركااز وراسااام  -44

ترساا   الصاال أن كاإلوارياا  والقتااائي  يةبياام لل هااز  ، و متبايةاا تفساريام قااوانل الامااض الو ةياا  
 م(75)اال تماعم تمانجيب توسيع نطاق تيطي  الو توحيد التفسريام القانوني م 

الثانيااا  مااان االسااااتاراا  اجلولااا ك  الصااال تاهاااادم أنإىل  5أ اااارم الورقااا  املشااارتك  و  -45
بشااأن مثااري  للقلاا  تاارو مالومااام ال تاازات لواان الامااض، أثةاااا سااالم  التاامان ب الاادوري الشااامض
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 احااي التسامم الويمياائم نساب  أن  Labour Action Chinaمة ما  وذكارم م (76)مااتساالم  الا
م ك املائاا  ماان السااوان 10تتساااوز  ون صااةاع  اإللورتونيااام ك مةطقاا  غوانيااد قطاااع املاازمن ك

عااابا قاااع أنااا  ال يو اااد  ااامان لرنصااااف اإل رائااام، ال سااايما عةااادما ي أيتااااً ة مااا  وأكااادم امل
الاااذي يسااابب  ، وال سااايما  اااحااي سااار ان الااادم اجلةاااا مااان  بااادالً  التاااحاايعلاااى كاهاااض اإلثباااام 
الامااااض املسااااتقض ك أماااااكن تفتاااايل توثياااا  عمليااااام ال 5ن الورقاااا  املشاااارتك  أوصااااو م (77)الامااااض

 م (78)ك أماكن الامضلسالم  والصح  املتالق  ابتشرياام النفاذ  و

 (79)احل  ك التمان اال تماعم  

عن قلقها إزاا عدم كفاي  املوارو البشري  واخلدمام اإلنساني   16ن الورق  املشرتك  أعرب -46
اونااا  اال تمااااعم وامل وعااام الاماااض اإلنسااااين، ودسااال ن اااام التااامانزايو  الصااال علاااى  وحثااان

  م(80)هشا  املايشي  ألكثر الةاس و اع لتحسل األاال تماعي  
للمشاااكض عاان كثااب حااو اداااو الةقاااابم الامالياا  الصااير الصاال علااى  إيااالا اهتمااام و  -47

القااوانل واللااوائ  الاات تااة م  إنفاااذ وكفالاا اال تماااعم؛  التاامانحباا  الامااات ك املتصاال  املتزايااد  
تيطيتا  لتلبياا   اال تماااعم مان تااالت توسايع نطاااق التاماناال تماااعم؛ ودسال ن ااام  التامان

إىل حاد   يلتزماوا الاماض الصايةيل  راببأن أ 31الورق  املشارتك   ذكرمو م (81)احتيا ام الامات
أتماال للامااات املهااا رين ، فلاام يااوفروا أي اال تماااعم التاامانقااانون عقااوو الامااض وقااانون ب بايااد

 م(82)براما التأمل األساسي ون االنتمام إىل ال يستطياالذين الريفيل 

 (83)الئ  ماحل  ك مستوى مايش  

الااات دسااان سياساااام الو اااع املتااام ك الصااال علاااى  Fundavivienda حثااان مة مااا  -48
تادمام عاما  مبا يتمتع ب  سوان احلتر من لامات الريفيل وأسرهم، الذين ال يتمتاون أو اع ا
 م(84)عمضفرص و  حقاممستوحلاي  و 

 (85)احل  ك الصح   

الرتكياز علاى مواصال  احلووم  على  Save Environment Save Humans سان مة م   -49
 م(86) وتازيز القدر  ك جمات الصح دسل اآلليام املتالق  ابلصح 

كيفيا  دو  السياسام الت داإزاا عدم اكتمات عن قلق   Treatment Action Groupوأعرب  -50
 الااات دماام حقاااوق الةااااس املصااابل بااا ، وإزاا عااادم مواكبتهاااا قاااوانلِ موا هاا  الصااال لاااداا السااض وال

 م(87) وافح  فريوس نق  املةاع  البشريطورام الت تشهدها القوانل والسياسام املتالق  مبلتل
ن الوصام والتميياز ماا برحاا أ Leitner Center for International Law and Justiceوذكر  -51

واأل خاص املصابل بفريوس  الدعار للااملل ك ووالن وون إعمات حقوق اإلنسان األساسي  
م وحثاااااان املسسساااااا  (88)ك الصليتاااااااا ون املخاااااادرام نق  املةاع  البشري  واأل خاص الذين 

 صااالبالصااايةي  للتخفيااا  مااان حاااد  الفقااار احلوومااا  علاااى إوراج الصاااح  اجلةساااي  واإل ابيااا  ك 
تااادمام تة ااايم األسااار  والصاااح  اإل ابيااا  ك املةاااا   ، وتازياااز االسااارتاتيسيام والااارباما الو ةيااا 

مان  جمموعاام فرعيا  دادو وملاا لادى ، واالهتماام ابلصاح  واحلقاوق اجلةساي  واإل ابيا  األقض مناواً 
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 فااريوس نقاا إزاا مااادت اإلصاااابم بعاان قلقهااا  البقاااا الثقاااكمة ماا   م وأعرباان(89)احتيا ااام
 م(90)الاام ك الصل امقارن  مبادهلك مةا   األقليام اإلثةي ، فهو األعلى املةاع  البشري  

إذ ك الصل و اع الاماات الصاحم عن قلقها إزاء  Health in Action مة ما  وأعربن -52
هام عر ا  لرصااب  و ويلا  عات املةتمل إىل أوسا  فقري   ون أن ياملوا لسان ما م الامال إ

 م (91)ابألمراا ك موان الامض

 (92)احل  ك التاليم  
ةار  إزاا  عان قلقهاا Initiative to Advance Human Rights Educationمبااور   أعربان -53

ك جماااات حقاااوق اإلنساااان وعيااا  لتلأنشاااط  ماااا تقاااوم بااا  املة ماااام غاااري احلووميااا  مااان السااالطام 
م (93)املبااوا الاامليا  حلقاوق اإلنساانعان الوماام املةااها الدراساي  مإزاا عدم تتّمن ، و وللتوثي 

 (مجايا  الصال لدراساام حقاوق اإلنساان) China Society for Human Rights Studiesأعربان و 
اماي  ك اجلشهاو  اتمد ك ال، واقرتحن أن تُ قوق اإلنساننق  مستوى املارف  حبعن قلقها إزاا 

علاى اعتمااو ذلاا املطلوبا ، ووعان إىل  الدراساي أحاد املقاررام حقوق اإلنساان ك مسأل  القانون
 م (94)نطاق واسع ك اجلاماام

 حمددة فئاعأو حمددي  حقوق أشخاص  -4 

 (95)ةسااال  
مقا اا  ومةطقا   31ماةيا  ابملارأ  ك مة ماام مثا   أن مة م  إنقاذ الطفض واملرأ ذكرم  -54

ساق  شوض  بو  متادو  األباااو ومةوت احلووم  املركزي مبا ر  وتشرف عليها   ذاتي  احلوم وبلد
املارأ  قادرام أوصان مسسسا  تةميا  و م (96)املارأ قدرام لتحقي  املساوا  بل اجلةسل وتةمي  بدق  

زايو  مااا تقاادم هتمااام الحتيا ااام املاارأ  ك جمااات التةمياا  و الا يااالا املزيااد ماان ك الصاال احلووماا  
 م (97)ووعم ما عام وعم إليها من 

الت تفشض ك موافح  الصيةي  القوانل إزاا  ا   قل العن  1وأعربن الورق  املشرتك   -55
  ياااتم قااانون موافحاا  الاةااا  املةااز  اجلدياااد الااذي إزاا ، و فاارص الاماااضالتمييااز باال اجلةسااال ك 

 لامضك ا مم القانون اجلةائم الصير صراحً  االةار ابأل خاص ألغراا استيالهلجيرّ  م والفايل ت
اااض مااان يأو الابوويااا  القساااري ، و الاماااض ابلساااخر  مقاباااض الااادين أو  القساااري شااارتي  اااحااي ال ومَّ
م وقاانون اجلماياام اخلرييا  وقاانون إوار  األنشاط  احملليا  للمة ماام غاري الام أي مساسولي  االةار

لصايةي  السلطام ااّدت املة مام غري احلوومي  الصيةي ، و  تمن أنشط  داً اخلار ي  حاحلوومي  
 م (98)الو ر واحمللمالصايدين القوانل لتشسيع مشارك  الةساا ك اهليئام التشرياي  على 

التميياز  أنقطاع الامض فاذكرم  ك د املرأ   التمييز إىل 38 املشترك  الورق  وأ ارت -56
الاااااااامالم ك فالةساااااااا م ياااااانمو ودمااااااا زاال  اجلةسلتفاااااااوم األ ااااااور باااااال وك جمااااااات الامااااااض 

لً أحياااةتهااا م وتُ و  مسااتوى تماااعم أ ااماهنن االأقااض و راً يتقا اال أ ااالقطاعااام غااري الرمسياا  
 م (99)الريفي  فيما يتال  ابألرا  حقوق ومصاحل املرأ

ك قيااااااو  احلااااازب  تمثياااااضيااااازلن لقصاااااام الال ةسااااااا أن ال 40الورقااااا  املشااااارتك   وذكاااارم -57
مشاارك  الةسااا ك اهليئاام احلووميا  والسياساي  تمثض ك امل فداهلواحلووم م و  دق  السلطام 
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مع الر ات السياسي  املتوافئ  تهن إ افي  لتمان مشاركواً ك املائ ، و  تبذت  هو  30مبا نسبت  
 م (100)ك اهليئام التشرياي  واالستشاري  ك الصل على مجيع املستوايم

 (101)األ فات  
وب  للمباور  الااملي  إلهناا مجيع أ وات الاققاً وفإن الاقوب  البدني  لل فات ك الصل،  -58
الرعاياا  البديلاا  وبااا  أماااكن الرعاياا  مراكااز ك املةاازت وك   قانونياا (GIEACPC)ت لل فااا  البدنياا

 م(102)سسونك املدارس وك ال  غري قانوني االةهاري ، ولوةه
إىل التحااادايم املتالقااا  مركاااز املسااااعد  والبحاااوج القانونيااا  لل فاااات ك بيسااال أ اااار و  -59
، ونقاا  املهةياال املتخصصاال، واملة مااام اال تماعياا ، امتشاامض حلاياا  الشاابوو  ماياا  الطفااضحب

حاالم تارا م كما أ ارم مجاي  الشاب الصير للسالم ونزع السالح إىل (103)وبةاا القدرام
 م (104)املدرسل ك مرحل  ما قبض املدرس ن قبض م  ااملأ فات لسوا امل

 ،الفتيات تصوصااااً و، املها رين األ فال ألنالقلااا   عن 32 املشترك  الورق وأعربااان  -60
رمان مان واحل، اجلةسل بل والتمييز، الفقر بسببمن غريهم  حااي عمض األ فات  أكثريقاون 

التقييااادي،  اhukouان ااام بفاااض و م الدول الاات تقاادمها  واإلعانات يماااالتال ضااامث الاام  اخلدمات
حيو يقيمون فيصب   ترك أ فاهلمإذ يتطرون إىل  صاباً  تياراً  ها رينالاديد من اآلابا امليوا   

م وأوم سياسا  تشاتد لليايا  احتمااالم االعتاداا علايهمو تُاذكر حلاي  أبويا  هسالا األ فات بدون 
 م(105)أو التخلم عةهم همأو قتل اإللج املواليد األ فات املااقل أو دديد الةسض إىل إ هاا

 (106)األ خاص ذوو اإلعاق   
قتصاااااااوي  واال تماعياااااا  ابخلطااااا  اخلمسااااااي  للتةميااااا  اال علماااااااً اداااااااو الو الةساااااائم  تاااااذأ -61
األساسم ودسال السياساام للتمان اال تماعم  اً تاص ن إ اراً تمتالت ت (2016-2020)

 م(107)للماوقلتروري  شاريع إعاو  التأهيض الوتةفيذ مسري عمض الشركام و  لدعم الامض
أن األ اخاص ذوي اإلعاقا  يوا هاون مشااكض إىل اداو ذوي اإلعاقا  ك بيسال وأ ار  -62

، واتاااتالف اخلااادمام الااات اال تماعيااا  اإلعاقااا املاةيااا  باااذوي ة ماااام املعااادو نقااا   ماااثالً مةهاااا 
هااذا الةااوع ماان احلتااري ، ونقاا  املةااا   باال املةااا   الريفياا  و تفاوهتااا ، و ة مااامهااذه املتقاادمها 

 م (108)اماخلدمخمتل  وندر  ، ة مام ك املةا   الريفي  واجلبلي امل
التالااايم عااادم تاااوفري وأعربااان املسسسااا  الصااايةي  لتةميااا  حقاااوق اإلنساااان عااان قلقهاااا إزاا  -63

ك  لدرسااام و اااسان امل بياتااا  ا تماااع الصااايريااادرك ال الاااذي  الشاااامض لل فاااات ذوي اإلعاقااا 
 م (109) اخلاصعلى تاليم ذوي االحتيا ام  تدريببراما ملشارك  ك على االتاليم الة امم قطاع 

 (110)األقليام والسوان األصليون  
إىل مااا يتااارا لاا  سااوان التيباان واألييااور ماان  علماااً الشاااوب املهاادو  أ ااارم مجاياا   -64

 لبتياايثقافاا  التب الصاال ابالعاارتاف نأوصااو واحلركاا  والتسمااع  تالاايموالالاادين هتدياادام ماان حيااو 
 م (111) حقوقهم األساسيابحرتام وييور و يوت واألةوامل
تواصاااض االعتاااداا علاااى املااادافال عااان حقاااوق  الصل أن 36 املشترك  الورق  وذكرت -65

التيبتياال ماان حرياا  تقرياار املصااريم  حلرمااانداً اإلنسااان لشاااب التيباان وإتتاااعهم للتاااذيب ةسااي
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احلااا  ك حريااا  الااادين للباااوذيل شاااوض مبا ااار ياساااام وممارساااام تةتهاااا بالصااال سواعتمااادم 
م (112)بتياال ك الثقافاا  الصاايةي يالتياارس ا كآلياا  لي دارس االصاايةاملااسااتخدم الساالطام وتبتياالم يالت

سااتخدمان  باان حلقااوق اإلنسااان والد قرا ياا  أن االحتساااز التاساافم والتاااذيب يُ يمركااز التوذكاار 
بااان يجلةااا  التوأ اااارم م (113) احلوومااامةتقااادي و  لالسياساااي لملاار اااتل علاااى ا اااائاتل كاقاااوب
 م(114)نبيمشول  الفقر املستمر  ك التإىل  الوةدي 

ال تواكااااب   ياااا  الصاااايةي  للتباااااوت اخلااااار م أن  اااايةسيانثةاإل قليااااامألوأكاااادم رابطاااا  ا -66
 قتصااوي الالتةميا  اقي  ودهلا  هااحلووم  على زايو  وعم و سانالصل  ك منواً  كثرألااملةا   

 م(115)هااملستدام  والسليم  في  تماعي الوا

ك بااا   ازواو سااوااً األقليااام قااد و ااع أن هيااومن رايااتس ووتاال إىل مة ماا    ااارموأ -67
ياا  إثةرسااض عشاارام اآلالف ماان األوييااور وأقليااام أُ ، تقريباااً  2016أبريض نيسااان/مةااذ فم هااامةا ق

مباازت عان الااا  اخلاار م ُوتسزون فيها مشمول  ابلقانون و غري ا  سياسيوعي  أترى إىل امراكز ت
م وأ ار مشروع األوييور حلقوق اإلنسان إىل أن (116)دون هتم  أو داكم بإىل أ ض غري مسمى 

حقااااوقهم  انةتهوااااياألوييااااور علااااى راقباااا  وسااااائض املاالعتقاااااالم التاساااافي  واالسااااتخدام املوثاااا  ل
أن املاااادافال عاااان حقااااوق اإلنسااااان  أيتاااااً هاااام  الثقاااااكالبقاااااا مة ماااا  ذكاااارم م و (117)األساسااااي 

القيوو املفرو   إزاا م كما أعربن عن قلقها تو َّ  إليهم التهمو  ونماك  وو للقليام اإلثةي  يُاتقلون 
 م(118)إىل اخلارجالسفر ُ ةع عليهم الذين  يلبتيالتداً ، الت تستهدف دديحرك  األقليام على
 ح اااار رعااااام املا اااااي ا و اهلساااار  اإليوولو يااااا اسياسااااا   إىل 4املشاااارتك  وأ ااااارم الورقااااا   -68
للياياا  ، الاات هتاادف مجياهااا إىل احلااد ،  رياا  واحااداسياساا  التةمياا  اليربياا  ومباااور  احاازام واحاادو 

هااذه السياسااام  ت تاااوو إىل آالف السااةلم و ةااعماان احلتااار  البدوياا  الااواتااض حاادوو الصاال 
، األماار الااذي وتطااوراً  أكثاار دتااراً إىل مةااا   علااى االنتقااات دو السااوان الباا تاارغمرعاام املا ااي  و 

 م(119)اوثقافاهت هاتقاليدبو ، يوتةاألقليام، مثض امل رزقلح  الترر بسبض ي

 (120)اللسوا واملشروون واتلياً  وملتمسواملها رون والال ئون   
مساتوى  أن Beijing Zhicheng Migrant Workers’ Legal Aid and Research أعلان -69

وأن املة مااااام غااااري  ،املهااااا رين وقاااادرهتم علااااى حلاياااا  حقااااوقهم مااااا زاال  ااااايفل الامالوعاااام 
وأناا  يلاازم املزيااد ماان احملااامل ، متطلبااام حلاياا  حقااوقهم لتلبي  كافي احلوومياا  الاات تُااا  الاام غااري 

 م (121)إليهمتقد  تدمام املساعد  القانوني  ل
 الدر   منكمااوا ةل  املونااايا املها رين الامال أن إىل 5 املشترك  الورق  وأ ارت -70

املهاااااااا رين لاماااااااات وال وااااااا  لم والتمييز االستيالل منت  ااااااا  أل وا يوميااااااااً  ويتار ون الثاني 
ماا ةفا  لاذلا، يأو  اق  مدعوما م و   كن ا تماعياا سامحلصوت على الااملل ك املةا   الريفي  ا

ال ياوفر عةادما ساون من وتلهام علاى الك املائ   15,4ك املائ  مةهم نسب   46يربو على نسب  
 م (122) مساكن مدعومهلم أرابب الامض 

 املها رين للامال الةطاق الواسع القسري اإل ااااااااالا أن 31 املشترك  الورق  وذكرت -71
 الصلاملةااا   الريفياا  واملةااا   احلتااري  ك  بلكشاا  ظاااهر  التمييااز   2017 عام ك بيسل من

 الساالطام احلوومياا  حلااالمو ااةن  مك الرياا  املها ريناملوافاا  علياا  ماان الدولاا   ااد  والتمييز



A/HRC/WG.6/31/CHN/3 

13 GE.18-14507 

ااااا  الااات ال تساااتوك املااااايري املطلوبااا  و  ت ااارو الساااوان وهااادم املبااااين بييااا  ساااالم ا الالتااامان 
 م (123)مثض هذه ال روف اخلطري الايل ك إىل الةاس ذري  الت تدفع األسباب اجل

 الشاماليل إىل وأ ار دال  املاوا ةل حلقاوق اإلنساان للمختطفال والال ئال الواوريل -72
م أو هتهم أو احتسز تلالووريل الشماليل اعتقلتهم السلطام الصيةي  ورحّ ةشقل أن الاديد من امل

 م(124)و ةهم قسراً عاوهتم إىل أ

 (125)دةمناطق أو أتاليم حمد -5 
  تشااااوض باااااد جلةاااا  حلقااااوق ( الصاااال) كون  هون  أن إىل 6املشاااارتك   الورق أ ااااارم  -73

 م(126)كلهااإلنسان  حقوقتيطم جمموع   ً اووالي  اللتحقي سلطام   اإلنسان ممةوح ً 
االنتخااابم غاري الات تةطاوي عليهاا  املشااكضإىل   به  حقوق اإلنساان املدنيا وأ ارم  -74

باااااال ك هوناااااا  كوناااااا  عل املةتخ  واالتتيااااااار املسااااااب  للمر ااااااحل، وعاااااادم أهليااااا  املشاااااارِّ التمثيليااااا ، 
 م(127))الصل(

هوناااااااا  كوناااااااا  إزاا عاااااااادم و ااااااااوو قااااااااانون ك عاااااااان قلقاااااااا   Demosisto حاااااااازب وأعاااااااارب -75
وأعلةااان م (128)علاااى حريااا  الوصاااوت إىل املالوماااام ، مماااا يشاااوض تطاااراً الساااسالم الاامااا  بشاااأن

Society for Community Organization (  مجايااااا )الفقااااار ك هونااااا   مشاااااول  أن التة ااااايم األهلااااام
توزياااع لاسااارتاتيسي   اااامل  ملوافحااا  الفقااار وآليااا  اعتمااااو إىل ووعااان زاً بااارو كونااا  أصااابحن أكثااار 

 م(129)التفاوم ك الدتضقلي  حد  تمن أ ض  امالثرو 
قياااوو علاااى  أن الصااال د ااار حريااا  التاباااري مااان تاااالت فااارا 7م الورقااا  املشااارتك  وذكاار  -76

هونا  كونا  مان وتاوت  صااور  كاملةشاورام المةاع الةشر ابستخدام أساليب الرتهياب الراميا  إىل 
الرقابااا  والرقابااا  الذاتيااا م وماااا عااااو لاماااض وساااائض اإلعاااالم املساااتقل  و اااوو بسااابب  مقاريااا الصااال ال

رتهيااابهم لعتااادااام  سااادي ، ابلً تهديااادام  ااافوي  وتطيااا ، باااض وأحياااااساااُتهدف الصاااحافيون بو 
 م(130)على تلقم مالومام دايد  اجلمهوروإسواهتم واحلد من قدر  

 كون  هون  كسااااعام الاماااض ابلةساااب  للاماااات  أن إىل 10 املشترك  الورق وأ اااارم  -77
 م(131)ك األسبوع اع اس 50إذ إهنا تتساوز عاو  الا ، هم األ وت ك الاا ( الصل)

  ال يو ااد قااانون أو سياساا  تاااا  و ااع أناا Pathfinders Limited (PFL)وذكاارم  اارك   -78
ااايل عةااد القاعااد   إ اااز  األموماا  ومااا يساامى اباال والاالقاا األم أو الطفااض أثةاااا إ اااز  األموماا  

م ياااماأل ةب ياااماااامالم املةزلال علااى (الصل)هوناا  كوناا  الاات تشاارت ها حووماا   ارب الامااض
ملموساا  تو يهياا  سياسااي  مفصاال  و  مباااوا عااداو ( الصل)ووماا  هوناا  كوناا  ح PFL نأوصااو 

 اماملةزلياا ممالااحلمااض وإ اااز  األموماا  القانونياا  للااافاارت  وار    القيااام قانونياااً  تااة  علااى كيفياا 
  م(132)ياماأل ةب
  أن السياساااام الصاااحي( Health Impact Assessmentك قيااااس األثااار الصاااحم ) كاااروذُ  -79

تركاز بشاوض  اي  ، فهام االعتباار ملرحلا  ماا بااد املاراياو  سااً هنتباّل  (الصل) ك هون  كونا 
الصااحي  تااااين ماان أو اا  عاادم قطاعااام غااري سياسااام بااا  ال علااى ن ااام الرعاياا  الصااحي ، وأن

وذكااارم الورقااا   م(133)الصاااح  الاامااا املبذولااا  للتوعيااا  مبساااائض هاااوو ُةهااا  اجل وااان أن اتسااااق 
الوصااوت إىل الرعاياا  الصااحي  األولياا ،  توا اا  حااوا ز هيولياا  كالفئااام أن بااا   10املشاارتك  
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أمااار الاااالج ومتابااا  الو ااع الصااحم باااد فاارت  مثااض ساااعام الامااض واحلااوا ز الليوياا  والتميياازم 
لاااااالج ك ن ااااام اخلاااادمام السااااابق  لتااااوفر تك املستشاااافيام الااماااا  وال يصاااااب احلصااااوت علياااا  

  م(134)الصح  الاام 
أ اااوات الاقوباا  البدنيااا  الااات  اااار س  اااد األ فاااات  املبااااور  الاامليااا  إلهنااااا كاااضوأ ااارم  -80
(GIEACPC إىل أن الاقوباا  البدنياا  لل فااات ك ) ك املةاازت   زات قانونيااتااال ( الصل) هوناا  كوناا
 احلووم  ح اراً فرا أبن توأوصن احلووم  الرعاي  الةهاري ، مراكز الرعاي  البديل  وبا  مراكز و 

 م (135)هاللسوا إليوأن تليم أي وفوع أو أذون قانوني    البدنيأنواع الاقوب  مجيع على اً صرو
 الذيناملهاااا رين الاااريفيل الامال ماان  عاماااض مليون 15أن  5املشاارتك  الورق   وذكرت -81

م (136)ا اااايناإللزامم  التاليمذويهااام ك املةاااا   احلتاااري  ال وااا  هلااام االساااتفاو  مااان مع يقيماااون 
أ فااات  اال" اللساوا والال ئال والامااات الاذين وصالوا إىل هوناا    أن 10الورقا  املشارتك   ذكارمو 

الاربلما املخصا  للمسااِعدام املةزليااام األ ةبياام وبارلما الامااض  مان تااالت (الصال)كونا  
م  واا  هلااال( Foreign Domestic Helper and Supplementary Labour Schemesالتوميلاام )

مقادمو الطلباام رب عاالو  علاى ذلاا، اعتُام (الصل) ونا ك هونا  كوا ، حا  لاو ولادفيهاااإلقام  
مدعومااا  ابألولااا م  لبااااهتم هاااذه كانااان لاااو  امهاااا رين غاااري  ااارعيلا، حااا   إعااااوهتم قساااراً باااادم 

 م (137)املدرس  إال باد موافق  إوار  اهلسر رتياو  فاهلم ابألو قدمم هذه الطلبام ُيسم  مل الو 
ن األ خاص ذوي اإلعاق  ال و اون أبي وعام للاايل أ 10 املشترك  الورق  وذكرت -82

ااالون  وأنهمك جماااتماهم احمللااام،  أو يُاتقلاااون بااادون التحقيااا  ماهااام حبساااب  املستشفيات إىليرس 
يقاض عان عاقا  وفع أ ار للااماض مان ذوي اإلآلي  تقييم اإلنتا ي  تتي  ، األصوتم وابلةسب  للامض

لقادر  القانونيا  لل اخاص ذوي اإلعاقا  ابالاقلي  قانون الصح  ال يارتف م و ل وراحلد األو  ل
  م(138)الاقلي حبس  مستوى قدرهتم 

( عان قلقهاا إزاا االنتخااابم غاري New Macau Associationنيو ماكااو )مجاي  وأعربن  -83
 ماملتالقا  ابخلصوصاي  واملراقبا واملشااكض املتساوي  وغاري املبا ار  ك ماكااو، وحريا  التاباري واحلركا ، 

مان اب اال تمااعيل والبااحثل والوتّا عل والةشطاافيل واملشرِّ ا ر   ماكاو الصح ةع ما  كثرياً و 
، لماان الااداتلمال ي ااار اإلقااانون الإىل اواً اسااتةا (الصاال)الاادتوت إىل ماكاااو ماان كوناا    ناا هو 

ماكااو ذكارم مجايا  ام و (الصال) ماكاوك لمن الداتلم لداً يشوض اهتديأن الزائر املار حبس  
هلااااا  الساااالطاماسااااتيالت آلياااا  حلاياااا  البيااااالم الشخصااااي  للمااااوا ةل ماااان ( أن NMAاجلديااااد  )
  توساع اهلويا  اجلةساي  ملياايري اهلويا  اجلةسااني  و رتم ماكااو أي سياساام داوليس لدى  ايف م 
 م (139)نفس  اجلةسالاة  املةز  من نوع  حااي يشمض قانون الاة  املةز  لنطاق 
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DHF  The Dui Hua Foundation, San Francisco (United States of 

America); 

ECLJ  European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France); 

FANJ  Fundacion Antonio Nunez Jimenez de la Naturaleza y el 

Hombre, La Habana (Cuba); 

FIDH  International Federation for Human Rights, Paris (France); 

FLD  Front Line Defenders – The International Foundation for the 

Protection of Human Rights Defenders, Dublin (Ireland); 
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GIEACPC  Global Initaitive to End All Corporal Punishment of 

Children, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); 

HIA  Health In Action, Hong Kong (China, Hong Kong, Special 

Administrative Region); 

HKJPC  Justice and Peace Commission of the Hong Kong Catholic 
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LSEW  The Law Society of England and Wales, London (United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); 

LWU  Lao Women’s Union, Vientiane capital (Lao People's 

Democratic Republic); 

MATA  Myanmar Alliance fort Transparency and Accountability, 

Yangon (Myanmar); 

NMA  New Macau Association, Macau, (Macao Special 

Administrative Region); 

PFL  PathFinders Limited, Kowloon (China Hong Kong Special 

Administrative Region); 

PWR  Protect Women’s Rights, Dombivali (India); 

Rainbow China  Rainbow Project China, Withheld for security (China); 

RSF-RWB  Reporters Without Borders International, Paris (France); 

SAR  Scholars At Risk, New York (United States of America); 

SCW  Save the Children and Women, Mumai (India); 

SD  Safeguard Defenders, Hong Kong (China, Hong Kong, 

Special Administrative Region); 

SERW  Social-Economic Rights Watch, , Withheld for security 

(China); 

SESH  Save Environment Save Humans, Thakurli (India) ; 

SoCO  Society for Community Organization, Hong Kong (China, 

Hong Kong, Special Administrative Region); 

STPI  Society for Threatened Peoples International, Goettingen 

(Germany); 

Sures  SURES.ESTUDIOS Y DEFENSE EN DERECHOS 

HUMANOS, Caracas (Venezuela); 

TAG-NY  Treatment Action Group, New York (United States of 

America); 

TCHRD  Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, 

Dharamsala (India); 

TRP  The Rights Practice, London (United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland); 

UHRMV  The Committee to Monitor Violations of the Universal 

Human Rights, Sapporo City Hokkaido (Japan); 
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UNJC  National Union of Jurists of Cuba, La Habana (Cuba); 

WBO  World Barua Organization, Geneva (Switzerland); 

Xiaowaves  Xiaowaves, Hong Kong (China, Hong Kong, Special 

Administrative Region). 

Joint submissions: 

JS1  Joint submission 1 submitted by: Women’s Rights 

Monitor (WRM) The Anti-Discrimination Legal Aid Group 

(ADLA) The Network of Chinese Human Rights Defenders 

(CHRD); 

JS2  Joint submission 2 submitted by: International Federation 

for Human Rights (FIDH) Taiwan Association for Human 

Rights (TAHR); 

JS3  Joint submission 3 submitted by: COORDINADORA DE 

LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA 

AMAZÓNICA (COICA) Derecho, Ambiente y Recursos 

Naturales (DAR) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) 

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA) CONECTAS Direitos Humanos; 

JS4  Joint submission 4 submitted by: Southern Mongolian 

Human Rights Information Center (SMHRIC) 

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO); 

JS5  Joint submission 5 submitted by: Globalization Monitor 

(GM), Hong Kong Confederation of Trade Unions 

(HKCTU), Labour Action China (LAC), Worker 

Empowerment (WE) Alliance for True Democracy Be a 

Smart Voter Bethune House Migrant Women's Refuge 

Beyond the Boundary - Knowing and Concerns Intersex 

Charter 617 Chinese Intersex Alliance Chosen Power 

(People First Hong Kong) Civic Party Civil Human Rights 

Front Civil Rights Observer Community March Covenant of 

the Rainbow - Campaign Towards a Truly Inclusive Church 

Daly, Ho & Associates Demosisto Equality Caucus Friends 

of Conscience HK First Hong Kong Christian Institute Hong 

Kong Confederation of Trade Unions Hong Kong Federation 

of Asian Domestic Workers Unions Hong Kong Human 

Rights Monitor Hong Kong Subdivided Flats Concerning 

Platform Hong Kong Unison Indonesian Migrant Workers 

Union Justice and Peace Commission of the HK Catholic 

Diocese, Labour Party, Law Lay Dream, League in Defense 

of Hong Kong’s Freedoms, League of Social Democrats, 

Mission For Migrant Workers, PathFinders Limited, 

Progressive Lawyers Group, Progressive Teachers’ Alliance, 

Save Hong Kong with Universal Suffrage, Society for 

Community Organization (SoCO), Stop Trafficking of 

People (STOP.), Stories of Fronties, The Hong Kong 

Coalition for the Rights of Persons with Disabilities, The 

Professional Commons; 

JS6  Joint submission 6 submitted by: Centre for Comparative 

and Public Law, Faculty of Law, University of Hong Kong, 

Hong Kong Human Rights Monitor, Hong Kong Unison; 

JS7  Joint submission 7 submitted by: PEN Hong Kong, PEN 

International, PEN Canada, University of Hong Kong Centre 

for Comparative and Public Law, University of Toronto 

Faculty of Law International Human Rights Program; 

JS8  Joint submission 8 submitted by: Religious Freedom in 

China a cause of concern, Soteria International, Association 

on Study of Religion and Human Rights (TASRHR); 

JS9  Joint submission 9 submitted by: China Human Rights 

Lawyers Concern Group (CHRLCG), Hong Kong Alliance 

in Support of Patriotic Democratic Movements in China 

(HKA), Hong Kong Confederation of Trade Unions 

(HKCTU), Justice and Peace Commission of the Hong Kong 

Catholic Diocese (HKJP), Labour Action China (LAC); 
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JS10  Joint submission 10 submitted by: Hong Kong UPR 

Coalition (HKUPR Coalition) including, Civil Human 

Rights Front, Disabilities CV, Hong Kong Watch, Justice 

Centre Hong Kong, Les Corner Empowerment Association, 

PEN Hong Kong, Pink Alliance, Planet Ally, The Hong 

Kong Society for Asylum-Seekers and Refugees; 

JS11  Joint submission 11 submitted by: Coalicion Peru, 

Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas 

(FEPROMUC); Frente de Defensa de los Intereses y 

Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, Federación 

Nacional de Trabajadores Mineros; Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); Asociación Pro 

Derechos Humanos (APRODEH); Centro de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos Perú EQUIDAD 

CooperAcción, Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos (CNDDHH); EarthRights International (ERI); Red 

Muqui, red de propuesta y acción (Muqui). 

JS12  Joint submission 12 submitted by: Coalicion Peru; 

Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos 

y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP); Asociación Pro 

Derechos Humanos (APRODEH); Centro de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos Perú (EQUIDAD); 

CooperAcción; Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos (CNDDHH); EarthRights International (ERI); Red 

Muqui, red de propuesta y acción (Muqui). 

JS13  Joint submission 13 submitted by: International Federation 

for Human Rights, Centro de Derechos Económicos y 

Sociales, Ecuador (CDES); Centro de Documentación 

Información, Bolivia (CEDIB); Acción Solidaria para el 

Desarrollo, Peru (CooperAcción); Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales, Argentina (FARN); Centro de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos, Peru (EQUIDAD); Acción 

Ecológica, Ecuador; Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia (APDHB); Asociación Pro Derechos 

Humanos, Peru (APRODEH); La Comunidad Amazónica de 

Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Ecuador 

(CASCOMI); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 

Ecuador (CEDHU); Central de Comunidades Indígenas 

Tacana II Río Madre de Dios, Bolivia (CITRMD); 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Peru 

(CNDDHH); EarthRights International (ERI); Federación 

Provincial de Mujeres de Cotabambas, Peru (FEPROMUC); 

Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la 

Provincia de Cotabambas, Perú; Federación Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú 

(FNTMMSP); Fórum Teles Pires, Brazil (FTP); Pueblos 

Shuar Arutam, Ecuador (PSHA); Red Muqui, Red de 

Propuesta y Acción, Peru; Red Eclesial Panamazónica, 

Ecuador (REPAM). 

JS14  Joint submission 14 submitted by: Central de 

Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios 

(CITRMD); Asamblea Permanente de Derechos Humanos 

de Bolivia (APDHB); Centro de Documentación e 

Información Bolivia (CEDIB). 

JS15  Joint submission 15 submitted by: Asociación Cubana de 

las Naciones Unidas (ACNU); Asociación Cubana de 

Esperanto; Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores; 

Asociación Cubana de Producción Animal; Asociación 

Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales; Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Cuba; Asociación de Pedagogos 

de Cuba; Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba; 

Asociación Espiritista Kardeciana Cruzada Quisicuaba; 

Asociación Hermanos Saiz; Asociación Médica del Caribe; 

Asociación Nacional de Economistas y Contadores; 
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Asociación Nacional de Sordos de Cuba; Asociación 

Nacional del Ciego; Brigadas Técnicas Juveniles; Central de 

Trabajadores de Cuba; Centro de Estudios sobre Juventud; 

Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria; 

Centro de Investigación de la Economía Mundial; Centro 

Félix Varela; Centro Oscar Arnulfo Romero; Consejo de 

Iglesias de Cuba; Federación Cubana de Actividades 

Subacuáticas; Federación Cubana del Deporte Canino; 

Federación de Mujeres Cubanas; Fundación “Antonio Núñez 

Jiménez” de la Naturaleza y el Hombre Fundación 

“Fernando Ortiz"; Fundación “Nicolás Guillén"; Fundación 

del Nuevo Cine Latinoamericano; Movimiento Cubano por 

la Paz y la Soberanía de los Pueblos Sociedad Civil 

Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente; Sociedad 

Cubana de Alergología; Sociedad Cubana de Anatomía 

Patológica; Sociedad Cubana de Anestesiología y 

Reanimación; Sociedad Cubana de Angiología y Cirugía 

Vascular Sociedad Cubana de Antropología Biológica; 

Sociedad Cubana de Aterosclerosis Sociedad Cubana de 

Bioingeniería; Sociedad Cubana de Cardiología Sociedad 

Cubana de Ciencias Farmacéuticas; Sociedad Cubana de 

Ciencias Fisiológicas; Sociedad Cubana de Ciencias 

Morfológicas; Sociedad Cubana de Cirugía; Sociedad 

Cubana de Cirugía Endoscópica; Sociedad Cubana de 

Cirugía Maxilo- Facial; Sociedad Cubana de Cirugía 

Pediátrica; Sociedad Cubana de Cirugía Plástica y 

Caumatología; Sociedad Cubana de Coloproctología; 

Sociedad Cubana de Dermatología; Sociedad Cubana de 

Educadores en Ciencias de la Salud Sociedad Cubana de 

Endocrinología y Enfermedades Metabólicas; Sociedad 

Cubana de Enfermería; Sociedad Cubana de Estomatología; 

Sociedad Cubana de Estudios Ortodóncicos; Sociedad 

Cubana de Farmacología; Sociedad Cubana de 

Gastroenterología; Sociedad Cubana de Geología; Sociedad 

Cubana de Gerontología; Sociedad Cubana de Hematología; 

Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología; Sociedad 

Cubana de Historia de la Medicina; Sociedad Cubana de 

Imagenología; Sociedad Cubana de Informática Médica; 

Sociedad Cubana de Inmunología; Sociedad Cubana de 

Investigaciones Filosóficas; Sociedad Cubana de Medicina 

Bioenergética y Naturalista; Sociedad Cubana de Medicina 

Familiar; Sociedad Cubana de Medicina Física y 

Rehabilitación; Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y de 

Emergencia; Sociedad Cubana de Medicina Interna; 

Sociedad Cubana de Medicina Legal; Sociedad Cubana de 

Microbiología y Parasitología; Sociedad Cubana de 

Nefrología; Sociedad Cubana de Neumología; Sociedad 

Cubana de Neurociencias; Sociedad; Cubana de Neurología 

y Neurocirugía; Sociedad Cubana de Nutrición Clínica; 

Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología; Sociedad 

Cubana de Oftalmología; Sociedad Cubana de Oncología y 

Radiobiología; Sociedad Cubana de Ortopedia y 

Traumatología; Sociedad Cubana de Otorrinolaringología; 

Sociedad Cubana de Patología Clínica; Sociedad Cubana de 

Pediatría; Sociedad Cubana de Periodontología; Sociedad 

Cubana de Prótesis Estomatológica; Sociedad Cubana de 

Psicología de la Salud; Sociedad Cubana de Psiquiatría; 

Sociedad Cubana de Reumatología; Sociedad Cubana de 

Salud Pública; Sociedad Cubana de Sociedad Cubana de 

Retinosis Pigmentaria; Sociedad Cubana de Toxicología; 

Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud; 

Sociedad Cubana de Urología; Sociedad Cubana para el 

Estudio Multidisciplinario de la Sexualidad; Sociedad 

Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de 
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Energía y el respeto ambiental; (CUBASOLAR); Sociedad 

Cultural José Martí; Sociedad Económica Amigos del País; 

Sociedad Meteorológica de Cuba; Sociedad Nacional de la 

Cruz Roja Cubana; Unión Árabe de Cuba; Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba; Unión de Periodistas de Cuba; 

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la 

Construcción de Cuba; Unión de Informáticos de Cuba; 

Unión Nacional de Juristas de Cuba; 

JS16  Joint submission 16 submitted by: Beijing NGO 

Association for International Exchanges, (China) and Red 

Cross Society of China Beijing Branch, (China); 

JS17  Joint submission 17 submitted by: Coalition for 

Advancing SOGIE Equality, (Switzerland); 

JS18  Joint submission 18 submitted by: Coordination des 

Associations et des Particuliers pour la Liberté de 

Conscience (CAP LC); Center for Studies on New Religions 

(CESNUR); European Interreligious Forum for Religious 

Freedom (EIFRF); European Federation for Freedom of 

Belief (FOB); International Observatory of Religious Liberty 

of Refugees (ORLIR); 

JS19  Joint submission 19 submitted by: Centro de Derechos 

Económicos y Sociales (CDES); La Comunidad Amazónica 

de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador: 

(CASCOMI); Pueblos Shuar Arutam (PSHA); Red Eclesial 

Panamazónica (REPAM); Coalición de sociedad civil sobre 

derechos humanos y empresas chinas en Ecuador; 

JS20  Joint submission 20 submitted by: CIVICUS- World 

Alliance for Citizen Participation; Asian Human Rights 

Commission (AHRC); 

JS21  Joint submission 21 submitted by: Asociación Pro 

Derechos Humanos (APRODEH); Centro de Políticas 

Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD); CooperAcción; 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); 

EarthRights Internacional (ERI); and Red Muqui, red de 

propuesta y acción (Muqui); 

JS22  Joint submission 22 submitted by: China Organ Harvest 

Research Center (COHRC); Human Rights Law Foundation 

(HRLF); International Coalition to End Transplant Abuse in 

China (ETAC); 

JS23  Joint submission 23 submitted by: Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo 

de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Fundación Banco de 

Bosques; Movimiento Patagonia Libre; 

JS24  Joint submission 24 submitted by: Free Tibet Gu; Chu 

Sum; Tibet Watch; 

JS25  Joint submission 25 submitted by: Harm Reduction 

International (HRI) and the International Network of People 

who Use Drugs (INPUD); 

JS26  Joint submission 26 submitted by: International Federation 

for Human Rights (FIDH), (France); and International 

Campaign for Tibet, (USA); 

JS27  Joint submission 27 submitted by: International Service 

for Human Rights (ISHR), (Switzerland); and The 

Committee to Protect Journalists; 

JS28  Joint submission 28 submitted by: International Service 

for Human Rights (ISHR), (Switzerland); and Mekong Legal 

Network; 

JS29  Joint submission 29 submitted by: Japan Society for 

History Textbook Reform, (Japan);Veteran's voices 

memorial project; Society for the Dissemination of 

Historical Fact; Society of Volunteers to Correct the False 

Story about Comfort Women; Society to Pass-down the Real 

History to the Next Generation; Meeting in Hokkaido 

aiming at a solution of a forgery problem of the Japanese 
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military "comfort women"; and Japan association for 

fostering the seeds of historical truth; 

JS30  Joint submission 30 submitted by: Lawyers for Lawyers; 

and Lawyers Rights Watch Canada; 

JS31  Joint submission 31 submitted by: Law and Accountability 

Project; Legal Rights Education Initiative; and The Network 

of Chinese Human Rights Defenders (CHRD); 

JS32  Joint submission 32 submitted by: Labor Education 

Initiative (LEI); Children’s Rights Project; and The Network 

of Chinese Human Rights Defenders (CHRD); 

JS33  Joint submission 33 submitted by: Center for Studies on 

Freedom of Religion Belief and Conscience (LIREC); and 

Association for the Defense of Human Rights and Religious 

Freedom (ADHRRF); 

JS34  Joint submission 34 submitted by: Omnium des Libertés, 

(Republic of Korea); and Canaan Human Rights, (Republic 

of Korea); 

JS35  Joint submission 35 submitted by: The Network of 

Chinese Human Rights Defenders (CHRD); and Rights 

Defence Network (RDN), (China); 

JS36  Joint submission 36 submitted by: Tibet Advocacy 

Coalition (TAG); and International Tibet Network (ITN); 

JS37  Joint submission 37 submitted by: The Tibet Bureau, 

(Switzerland); Unrepresented Nations and Peoples 

Organization (UNPO); Nonviolent Radical Party 

Transnational Transparty; Tibetan Community in 

Switzerland & Liechtenstein; Swiss-Tibetan Friendship 

Association; Tibetan Women Association Switzerland; and 

Tibet Initiative Deutschland; 

JS38  Joint submission 38 submitted by: All-China Women’s 

Federation, (China) and Chinese Women’s Research 

Society, (China); 

JS39  Joint submission 39 submitted by: Labor Education 

Initiative; Children’s Rights Project; and The Network of 

Chinese Human Rights Defenders; 

JS40  Joint submission 40 submitted by: Civil Society Monitor 

on Basic-Level Elections; and The Network of Chinese 

Human Rights Defenders; 

JS41  Joint submission 41 submitted by: FIAN International; 

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/Indonesian; 

Traditional Fishermen Association (KNTI), Jaringan 

Advokasi Tambang/Mining Advocacy Network (JATAM), 

Yayasan Suara Nurani Minaesa (YSNM); People's 

Movement Against Port (PMAPC), National Fisheries 

Solidarity (NAFSO), and Franciscans International (FI); 

JS42  Joint submission 42 submitted by: PEN International; 

Independent Chinese PEN Centre; PEN America; and PEN 

Tibet. 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition 

of the death penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 
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CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child 

prostitution and child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 
3 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.1, 186.2, 186.3, 186.4, 186.5, 

186.6, 186.7, 186.8, 186.9, 186.10, 186.11, 186.12, 186.13, 186.14, 186.15, 186.16, 186.17, 

186.18, 186.19, 186.20, 186.21, 186.22, 186.23, 186.24, 186.25, 186.26, 186.27, 186.28, 186.29, 

186.30, 186.31, 186.32, 186.127, 186.61 186.63, 186.64, 186.65, 186.60, 186.66, 186.67, 186.68, 

186.69, 186.70, 186.71, 186.72, 186.73, 186.168. 
4 CSW paras. 62 and 64. See also CWT p.4; TCHRD, p.9; UHRP, para 18. 
5 JS36, para. 36. 
6 CS page 8. See also UHRP para. 18. 
7 CAFIU. para. 7. 
8 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.50, 186.52, 186.53, 186.54, 

186.45, 186.146. 
9 AI. pages 2 and 3.  See also IAHRE, para. 9; CPAPD. para. 2; JS15, para. 10; CIGD, paras. 2 – 12. 

10 Xiaowaves. para. 2, 4, and 7. 
11 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.74, 186.75, 186.76, 186.84, 

186.85, 186.89, 186.90, 186.174, 186.175, 186.198. 
12 JS17, paras. 5, 8, and 21. 
13 HRW. 
14 Rainbow China. 
15 JS32, para. 5. 
16 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.148, 186.149, 186.248, 

186.249, 186.250, 186.251, 186.252. 
17 PWR, para. 2. See also SCW and LWU submissions, as well as UNJC, paras. 2-10. 
18 JS29, para. 3.2. 
19 SURES, page 1. 
20 ACEF. para. 4 and 6. See also CNIE paras. 8-9. See also FANJ, para. 2. 
21 JS26, para. 3. 
22 JS41, para. 5. See also WUC. para. 43. 
23 AI. P. 7 and 8. See also JS42, paras. 5-11. 
24 JS28, pp. 3 and 8. See also MATA, para. 2. 
25 JS3, pp 7-8.  See also JS3, paras. 12-19; JS11, para. 11; JS12, paras. 8- 16; JS13, paras. 16-24; 

JS14, paras. 4-6; JS19, paras 5, 41 and 43; JS21, paras. 33-34; JS23, paras. 6 -11. 
26 JS14, paras. 4-6. 
27 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.239, 186.240. 
28  AI, p.7.  See also WUC. para. 16, 17, and 18. See also CPAPD. para. 7. 
29 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.49, 186.51, 186.55, 186.56, 

186.62, 186.107, 186.108, 186.109, 186.110, 186.111, 186.112, 186.113, 186.114, 186.115, 

186.116, 186.117, 186.118, 186.119, 186.120, 186.121, 186.122, 186.123, 186.128. 
30 JS25, para. 4. 
31 ICAN, p.1. 
32 SD paras. 8 and 12. 
33 TRP, paras 8, 13, 21, 26 and 30. 
34 LSEW, pp 4-5. 
35 JS2, paras. 5 and 7-8.  See also SAR, para. 3. 
36 AI, p.3. 
37 HRW, page 1. 
38 SERW. para 5 and 6. 
39 JS 22, p. 4. See also UHRMV, pp. 1-2. 
40 For relevant recommendations, see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.124, 186.125, 186.126, 

186.129, 186.130, 186.131, 186.132, 186.133. 
41 NUJC, para 5. 
42 HRWF. P. 24. See also DHF, paras. 26-27. 
43 CHRLCG. para. 1 and 8. 
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44 JS35, paras. 1, 2, 7, and 37. See also HK Alliance, para 7. 
45 CLS. page 5. 
46 JS30, paras. 10, 12, and 25. See also ACLA. para. 7. 
47 IAHRL China. paras. 2 and 6. 
48 BHRC. para. 9. See also FLD, paras 17 and 18. 
49 ACYF, para. 2. 
50 JS9, paras. 2-4. 
51 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add. 1, paras. 186.136, 186.137, 186.138, 

186.139, 186.140, 186.141, 186.142, 186.143, 186.144, 186.145, 186.147, 186.150, 186.151, 

186.152, 186.153, 186.154, 186.155, 186.156, 186.157, 186.158, 186.159, 186.160, 186.161, 

186.162, 186.163, 186.164, 186.165, 186.166, 186.167, 186.169, 186.170, 186.172, 186.173. 
52 HRIC, para. 14. 
53 ADF International. paras. 1, 4, 10 and 22, and 25. ECLJ. para. 2. See also HKJPC, para 5. 
54 ECLJ. para. 4. See also WBO, p.1. 
55 JS18, paras. 3.3, and 4.3.1. See also CRCCA, paras 9-10, CHNK part. 2, HRWF. page 1, 2, 23, 

and 24, JS34, 10.2. 
56 CSW. para. 5, 6, and 14. See also CRCCA. paras. 9-10. 
57 JS33, para. 10.1. See also CHNK. part. 2, HRWF. pp 1- 2 and 23-24; JS8, para. 1.4; JS18, para. 

11.2. 
58 JS34, para. 4. See also JS20, paras. 2.3, LAC, paras. 35-36, and JS42, paras. 2-5. 
59 JS2, paras. 14-15. See also CWT, para. 4. 
60 JS27, part 3. para. 2. 
61 AN. para. 8 and 22. 
62 FLD, para 12. See also CIDF para. 15. 
63 HRRI, p. 2. RWB, p. 2. 
64 JS5, paras. 9 and 12. 
65 JS9, para. 2. 
66 JS40, para. 2. 
67 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.96, 186.97, 186.98. 
68 JS32, para. 1 and Recommendations. 
69 JS39, page 1. 
70 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.135. 
71 HRW, pp. 3-4. 
72 AN. para. 9, 21, and 22. 
73 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.176, 186.177, 186.178, 

186.179. 
74 ACFTU. para. 10. See also JS5, para 46. 
75 CHRS, CASS. para. 13, 14, and 15. See also BZMWLARC. para. 7. 
76 JS5, para 16. 
77 LAC, paras 29 and 37. 
78 HKCTU, para 37. 
79 For relevant recommendations see A/HRC/25/5/Add.1, paras. 186.180, 186.181, 186.182, 

186.186, 186.187. 
80 JS16. paras. 10 - 11. See also CCCS. para. 3. 
81 ACFTU. para. 11. 
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