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  مقدمة    
لقـرار جملـس     وفقاً    الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ       عقد  -١

 إىل  ٢يف الفترة مـن     رابعة  ، دورته ال  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 اديـة عـشرة   اجللـسة احل   يف املتعلق بالصني ستعراض  ال ا يجرأُو. ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣

يل بـاودونغ، سـفري      السيد   سعادة  الصني وترأس وفد . ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ٩املعقودة يف   
 جلستهيف  اعتمد الفريق العامل،    و. الصني وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف        

  .بالصني  املتعلق، هذا التقرير٢٠٠٩ فرباير/ شباط١١املعقودة يف 
     ،، اختار جملس حقوق اإلنـسان     الصني حقوق اإلنسان يف     ولتيسري استعراض حالة    -٢

 : ينتمون إىل البلدان التاليـة     )اجملموعة الثالثية (جمموعة مقررين   ،  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨يف  
  .كندا واهلند ونيجرييا

، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بالفقرة     -٣
  :نيحقوق اإلنسان يف الص

ــر   )أ(   ــينتقري ــدم /وط ــي مق ــرض خط ــاً ع ــرة  وفق ) أ(١٥للفق
(A/HRC/WG..6/4/CHN/1)؛  

) ب(١٥ة السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة         املفوضيجتميع أعدته     )ب(  
(A/HRC/WG..6/4/CHN/2)؛  

   .(A/HRC/WG.6/4/CHN/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  
قاً ثية، قائمـة أسـئلة أعـدهتا مـسب        ن طريق اجملموعة الثال    ع الصني،وأحيلت إىل     -٤

اجلمهورية التشيكية والتفيا وليختنشتاين والسويد وكندا والدامنرك وأملانيا وليتوانيا وهولنـدا     
 لالسـتعراض   املوقع الشبكي اخلارجي  على  متاحة  وهذه األسئلة   . والنرويج واململكة املتحدة  

  .الدوري الشامل

  والت عملية االستعراضموجز مدا  -أوالً   

   االستعراضموضوععرض مقدم من الدولة   -ألف   
 أدىل  ،٢٠٠٩ فربايـر / شباط ٩املعقودة يف   للفريق العامل،    ادية عشرة اجللسة احل يف    -٥

يل باودونغ، سفري الصني وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف،              السيد   سعادة
ر إىل عملية االستعراض الدوري الشامل على أهنا عملية         وقال إن الصني تنظ    .ببيان استهاليل 

وإلعداد التقرير الوطين للصني، أنشئت فرقة عمل خاصة مؤلفة من أعضاء مـن              .ذات أمهية 
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 وذا   وموضـوعياً  ولكي يكون التقرير شامالً   .  إدارة تشريعية وقضائية وإدارية وطنية     ٣٠حنو  
 منظمة غري حكومية ومؤسـسة      ٢٠ حجية إىل أقصى حد ممكن، أجريت مشاورات مع حنو        

  . أكادميية، وطلبت مدخالت مجاهريية واسعة النطاق عرب اإلنترنت
، أسست مجهورية الصني الشعبية ونال الشعب الـصيين اسـتقالله           ١٩٤٩يف عام     -٦

ومنـذ  . وأنشئ يف الصني نظام اجتماعي وسياسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         . الوطين
، تقدمت مستويات املعيشة مـن الفقـر إىل         ١٩٧٨النفتاح يف عام    استهالل اإلصالحات وا  

 األشخاص الذين يعيشون يف فقر يف       واخنفض عدد . ف إىل الرخاء النسيب   الكفاف ومن الكفا  
، وزاد صايف الدخل التصريف للفرد  مليونا١٤ًما يربو على    إىل    مليوناً ٢٥٠املناطق الريفية من    

الصني هي أول بلد يف العامل حقق هدف احلد من الفقر           و.  مثالً ٣٩من سكان احلضر مبقدار     
  .املنصوص عليه يف أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية

  فعليـاً ، مت تعميم التعليم اإللزامي ملدة تسع سنوات تعميماً        ٢٠٠٠وحبلول هناية عام      -٧
.  بصفة خاصةمرومت القضاء على األمية يف أوساط الشباب ومتوسطي الع. يف مجيع أحناء البلد

القضاء على التفاوت   "و" تعميم التعليم االبتدائي  "وقد حققت الصني قبل املوعد املقرر هديف        
  .املنصوص عليهما يف األهداف اإلمنائية لأللفية" بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي

فيـات  كما يبلغ معـدل الو    .  سنة ٧٣ويبلغ متوسط العمر املتوقع للمواطنني اآلن         -٨
وقد زادت املساحة السكنية للفرد من سكان الريف واحلضر إىل أربعة           .  يف املائة  ٦٠النفاسية  

ويف أعقاب  . وحازت اثنتا عشرة مدينة صينية جائزة موئل األمم املتحدة        .  سنة ٣٠أمثاهلا يف   
مـايو املاضـي، وفـرت      /الزالزل املدمرة اليت ضربت ونشوان يف مقاطعة سيشوان يف أيار         

 ماليـني شـخص     ١٠ة الصينية أماكن إقامة مؤقتة يف غضون ثالثة أشهر ألكثر من            احلكوم
 وحدة سكنية دائمة يف غضون األشهر الستة الـيت          ١٣٠ ٠٠٠تأثروا بالزالزل، ومت بناء حنو      

  .تلت وقوع الكارثة
ومنذ اإلصالح الذي أجـري يف      . وتعمل الصني بثبات على حتسني نظامها القانوين        -٩

ـ وجرى تقـنني مف   .  قانونا تتعلق حبماية حقوق اإلنسان     ٢٥٠سن حنو   ، مت   ١٩٧٨عام   وم ه
 ١٩٩٩سيادة القانون واحترام الدولة لصون حقوق اإلنسان يف الدستور الصيين يف عـامي              

وواصلت الصني جهودها الرامية إىل تعزيز احلوكمة املرتكزة علـى          . ، على التوايل  ٢٠٠٤و
صدار عدد من القوانني، مثل قـانون اإلجـراءات         وجرى إ . القانون وزيادة شفافية احلكومة   

اجلنائية وقانون املراجعة اإلدارية وقانون التعويض الذي متنحه الدولة، والالئحة املتعلقة بنفاذ            
اجلمهور إىل معلومات احلكومة، لكفالة حقوق املواطنني يف تلقي املعلومات واملـشاركة يف             

ميتد نطاقها من مستوى احلكومة املركزيـة إىل        وأدخلت آلية،   . الشؤون احلكومية ومراقبتها  
       مستوى احلكومة احمللية، إلصدار اإلشعارات العامة وتنظيم جلـسات االسـتماع العلنيـة             

  .فيما يتعلق جبميع القرارات الرئيسية اليت تؤثر على املصاحل العامة ورفاه الشعب
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يـة  ز املؤسسات الدميقراط  وما برحت الصني تسعى إىل النهوض بالدميقراطية وتعزي         -١٠
.  وتدعيم املشاورات السياسية فيما بني األحزاب السياسية       وحتسني نظام جمالس نواب الشعب    

وأنشئ نظام للحكم الذايت الشعيب، يتضمن جلان القرويني الريفية وجلان املنـاطق احلـضرية              
ور الـدميقراطي   أسلوب االنتخاب الدميقراطي والتـشا    بوتتسم الدميقراطية الصينية    . اجملاورة

  . واحلكم الذايت الدميقراطي
وتعمل الصني على ضمان استقالل القضاء وإقامة العدل على حنو منصف من خالل               -١١

وينظر يف مجيع قضايا اسـتئناف أحكـام اإلعـدام يف           . اإلصالحات والتحسينات املتواصلة  
 وإقرارها إىل احملكمة    أحكام اإلعدام أعيد إسناد سلطة مراجعة     وقد  . جلسات علنية يف احملاكم   

وتطلب مجيع أجهزة النيابة العامة تسجيالت مسعيـة بـصرية السـتجواب            . الشعبية العليا 
وأدخلت حتسينات  . األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم ذات صلة باستغالل الوظيفة العامة         

ف وجرى حتسني اإلشرا  . على نظام مستشاري الشعب القضائيني ومراقيب الشعب القضائيني       
  .على إقامة العدل وعلى إنفاذ القانون

وتشجع الصني املنظمات غري احلكومية على االضطالع بدور كامل يف تعزيز حقوق            -١٢
 ٤٠٠ ٠٠٠اإلنسان ومحايتها، ويبلغ عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة حاليا أكثر مـن             

الصحة والتعلـيم   وتعمل هذه املنظمات بنشاط يف جماالت مثل ختفيف حدة الفقر و          . منظمة
       ومحاية البيئة وصون حقوق املواطنني، وهلا تأثري متزايد على احلياة الـسياسية واالجتماعيـة              

  .يف الصني
وتنتهج الصني سياسة تكفل املساواة بني املنحدرين من أصول عرقية خمتلفة وحتقيق              -١٣

 العرقية يف الصني من سياسات      وتستفيد األقليات . االستقالل الذايت اإلقليمي لألقليات العرقية    
وتشجع احلكومـة التعلـيم     . تفضيلية خاصة يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة والتعليم       

 أقلية عرقية على إنشاء     ١٣الثنائي واملتعدد اللغات يف مدارس األقليات العرقية، وقد ساعدت          
ملمارسـات الدينيـة    وجرى توظيف استثمارات ضخمة حلمايـة ا      . أو تطوير لغاهتا املكتوبة   

  .واهلويات الثقافية وغريها من موروثات األقليات العرقية
 حلقوق اإلنسان، وقد أجرت حوارا بشأن حقوق         دولياً  صكاً ٢٥والصني طرف يف      -١٤

وهي حتتفظ بعالقات تعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         .  بلداً ٢٠اإلنسان مع حنو    
ويرحب الوفد بزيارة السيدة بيالي للـصني يف        . مم املتحدة ومع نظام اإلجراءات اخلاصة لأل    

كما أنه ينظر يف دعوة مقرر خاص آخر من األمم املتحدة لزيـارة             . وقت مناسب للجانبني  
  .٢٠٠٩الصني يف عام 

وقد اعتمدت الصني، منذ تقدمي تقريرها الوطين، تدابري إضـافية حلمايـة حقـوق                -١٥
، اختذ قرار لتعميق اإلصالحات والتنمية الريفية،       ٢٠٠٨أكتوبر  /ففي تشرين األول  . اإلنسان

 للفـرد مـن   ٢٠٠٨مثل القضاء على الفقر املدقع يف الريف ومضاعفة الدخل احملقق يف عام        
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، والتحقيق التدرجيي للمساواة يف املعاملـة بـني العمـال           ٢٠٢٠سكان الريف حبلول عام     
  . وق الدميقراطية للمزارعنياملهاجرين الريفيني وسكان احلضر، وضمان ممارسة احلق

 آخر من تدابري اإلصالح      تدبرياً ٦٠، كانت الصني قد اختذت      ٢٠٠٨ويف هناية عام      -١٦
القضائي، مثل تعزيز نظام التحقيق يف جرائم استغالل السلطة من جانب املوظفني العـامني              

  .األحداثوالرقابة على هذه اجلرائم، وخفض العقوبة على اجلرائم البسيطة وحاالت جنوح 
زمة املالية العاملية احلاليـة،  وكشفت الصني عن جمموعة حوافز اقتصادية، ملواجهة األ     -١٧

 مـن املـشاريع      يف املائة  ٦٥ويف إطار هذه اجملموعة، توجه      .  تدابري رئيسية  ١٠حتتوي على   
بصورة مباشرة إىل إفادة حياة السكان، مبا يف ذلك حتسني رفاه سـكان الريـف، وتعزيـز                 

الرعاية الطبية والصحية والتعليم والثقافة وغريها من اخلدمات والربامج االجتماعية،          خدمات  
  .وتسريع أنشطة اإلنعاش وإعادة اإلعمار يف أعقاب الزالزل، وزيادة دخل السكان

والصني أكرب بلد نام يف العامل، وهي على وعي تام مبا تواجهه من صعوبات وحتديات                 -١٨
 مليـون   ٨٠٠ بليون نسمة، منـهم      ١,٣يبلغ عدد سكان الصني     و. يف جمال حقوق اإلنسان   

وال تزال الصني تشغل مرتبة دون      .  مليون وظيفة كل سنة    ٢٤وحتتاج الصني إىل إنشاء     . مزارع
زال عدد الـسكان     وما. املائة بكثري من حيث نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل           

املنخفض ضخما، وال يزال االختالل مستمرا يف مستوى        الواقعني يف براثن الفقر وذوي الدخل       
زالت خدمات الرعاية الطبية     وما. التنمية بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية وفيما بني األقاليم        

  .والصحية ونظام الضمان االجتماعي قاصرة عن تلبية احتياجات الشعب
هنج يضع الـشعب يف صـدارة       وتنفذ احلكومة بوعي املنظور العلمي للتنمية، وهو          -١٩

االهتمامات، ويتوخى ضمان حتقيق تنمية شاملة ومنسقة ومستدامة، يف مسعى لبناء جمتمـع             
وستواصل احلكومة إيالء أعلى    . متآلف يتسم بالدميقراطية وسيادة القانون واإلنصاف والعدل      

       أولوية لسبل عيش الشعب، والقيم اإلنسانية، وحقـوق الـشعب ومـصاحله، والعدالـة              
  .واحلريات االجتماعية

يـة  ن إدارة حكومية على إعداد خطة عمـل وط        ٥٠ويف الوقت احلايل، تعكف حنو        -٢٠
  .، وستصدر هذه اخلطة قريبا٢٠١٠ً-٢٠٠٩حلقوق اإلنسان للفترة 

          واستأنفت احلكومة الصينية ممارسة الـسيادة علـى هونـغ كونـغ وماكـاو يف                 -٢١
لتوايل، وأنشأت منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ومنطقـة         ، على ا  ١٩٩٩ و ١٩٩٧عامي  

  ".بلد واحد ونظامان" مببدأ ماكاو اإلدارية اخلاصة عمالً
ويف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، يكفل القانون األساسي حقوق اإلنـسان              -٢٢

حة التمييز  قوانني أخرى من بينها قانون شرعة احلقوق وقانون مكاف         أيضاً   وحرياته، وتكفلها 
كما توفر احلماية   . العنصري وقانون إنشاء اجمللس املستقل للتحقيق يف الشكاوى ضد الشرطة         
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ومشروع جملس الطفـل ومنتـدى       عن طريق آليات مثل جلنة املرأة        حلقوق الفئات اخلاصة  
  .حقوق الطفل ومنتدى األقليات العرقية

ألساسي ملنطقة ماكاو اإلداريـة     ويف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، يكفل القانون ا         -٢٣
ويشكل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها واحلفـاظ علـى         . اخلاصة حقوق اإلنسان وحرياته   

وتواصل حكومة منطقة ماكاو اإلدارية     . سيادة القانون ركيزة أساسية لسياسة حكومة ماكاو      
ثل املعوقني  اخلاصة حتسني احلقوق االجتماعية، ويوىل اعتبار خاص حلقوق الفئات الضعيفة م          

وتظل حكومة منطقة ماكـاو اإلداريـة       . واملسنني واألطفال والنساء واألشخاص احملتجزين    
اخلاصة ملتزمة مبزيد من املساءلة أمام املواطنني، كما تدعم احلكومة مفهوم الوئام االجتماعي             

  .وتعزز النهوض حبقوق اإلنسان
نغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة      ويف التقرير الوطين للصني، قدمت حكومتا منطقة هو         -٢٤

ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة عرضني منفصلني للحالة يف أراضي كل من هونـغ كونـغ               
  .ومثل املنطقتني كبار مسؤوليهما. وماكاو

وأشار الوفد إىل أنه مل يتسن، بسبب ضيق الوقت، أن يغطي العرض كل اجلهـود                 -٢٥
تواجهه من  ايتها وأن يتناول بالتفصيل مااملبذولة من جانب الصني لتعزيز حقوق اإلنسان ومح

وقال إن الوفد سيبذل قصارى جهده للرد على األسئلة، مبا فيها األسئلة            . صعوبات وحتديات 
  . اخلطية اليت مل تتم اإلجابة عليها، بصراحة ونزاهة، وللتجاوب مع التوصيات بروح املسؤولية

  عراضع االستواحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
 من  ومل يتمكن مخسة ومخسون وفداً    .  ببيانات  وفداً ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٦

وهنأ عدد كبري من الوفود الصني على تقريرها الوطين الزاخر باملعلومات  . ****اإلدالء ببياناهتا 
ورحبت وفود عديدة بالتزام الصني بعمليـة االسـتعراض         . والشامل وعلى عرضها الصريح   

وألقيت بيانات رحبت باملشاورات الواسـعة      .  الشامل ومبشاركتها البناءة والتعاونية    الدوري
  .النطاق مع أصحاب املصلحة يف إعداد التقرير الوطين

__________ 

النرويج والدامنرك وشيلي ومجهورية كوريا وتونس ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وموريـشيوس         ****  
 وبوتـسوانا والبوسـنة واهلرسـك وبـنغالديش         ولكسمربغ وصربيا وسلوفاكيا وبلجيكا وبوركينا فاسو     

ومجهورية الكونغو الدميقراطية واجلمهورية العربية السورية ونيجرييا وأوكرانيا وملديف ونيبال وجيبـويت             
والكويت وتشاد وبيالروس وآيرلندا وبوروندي وأذربيجان ورومانيا وألبانيا وأفغانستان ومجهورية كوريـا          

 وقربص وإثيوبيا واليونان واجلبل األسود وليختنشتاين وكازاخستان وكمبوديـا          الشعبية الدميقراطية ولبنان  
 ليشيت وليتوانيا وقريغيزستان والنيجر ومجهورية ترتانيـا املتحـدة وسـلوفينيا            -ورواندا وأوغندا وتيمور    

  .وطاجيكستان وغينيا االستوائية وموريتانيا ومنغوليا وكوت ديفوار والكامريون
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ورحبت أستراليا بالتحسينات الكبرية اليت أجرهتا الصني خالل األعـوام الـثالثني              -٢٧
 يواصلون قمع األنشطة الدينية اليت      املاضية، ولكنها أعربت عن القلق ألن املسؤولني الصينيني       

وإذ أحاطت علما بالشواغل اخلطرية     . تعترب خارجة عن النظام الديين اخلاضع لسيطرة الدولة       
اليت أعرب عنها خبصوص التقارير املتعلقة مبا حيدث لألقليات الدينية والعرقية، مبا فيها أهـل               

تعزز محاية ) أ: (وصت الصني بأنالتبت، من حترش وتوقيف تعسفي وعقاب واحتجاز، فإهنا أ
وبينما تشجعها  . احلقوق الدينية واملدنية واالجتماعية االقتصادية والسياسية لألقليات العرقية       

التطورات اإلجيابية يف تناول حاالت عقوبة اإلعدام، فإهنا تظل قلقة إزاء ما أوردته التقـارير               
 إىل الشفافية يف هذه احلاالت، وأوصت       عن العدد املرتفع من حاالت تنفيذ اإلعدام واالفتقار       

تلغي عقوبة اإلعدام وتقوم، كخطوتني مؤقتتني إىل أن يتم اإللغاء، باحلـد            ) ب: (الصني بأن 
. من عدد اجلرائم اليت ميكن املعاقبة عليها باإلعدام ونشر األرقام املتعلقة حباالت تنفيذ اإلعدام             

اإلعالم واملتعلقة بالصحفيني األجانب،    ويف معرض الترحيب بتخفيف شدة اللوائح اخلاصة ب       
وتشجيع الصني على ضمان عدم فرض قيود على وصول الصحفيني األجانـب إىل منطقـة               

يوسع نطاق اللوائح اجلديدة حبيث  ) ج: ( وإىل املناطق الريفية، أوصت بأن     التبت املستقلة ذاتياً  
تجيب لطلبات الزيـارة  تس) د: (كما أوصت أستراليا الصني بأن   . يشمل الصحفيني الصينيني  

اليت قدمها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة ومل يبت فيها بعد وتصدر دعـوة               
وتصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       ) ه(دائمة يف هذا الصدد؛     

وتنشئ مؤسسة وطنية حلقـوق   ) و(يف أسرع وقت ممكن ومع أدىن حد من التحفظات؛          
وحتقق يف التقارير املتعلقة بالتحرش باملـدافعني عـن         ) ز(ملبادئ باريس؛    وفقاً   ن،اإلنسا

حقوق اإلنسان واحتجازهم، مبا يف ذلك االدعاءات املتعلقة بإسـاءة معاملتـهم أثنـاء              
  .احتجازهم لدى الشرطة، بغية إهناء اإلفالت من العقاب

م الفورية، وقـصرها علـى      ورحبت كندا بالتدابري املتخذة للحد من أحكام اإلعدا         -٢٨
، وإعادة سلطة احملكمة الشعبية العليا اليت مبوجبـها تعيـد           "اخلطرية بشكل استثنائي  "اجلرائم  

وأعربت كندا عن قلقهـا البـالغ إزاء التقـارير املتعلقـة     . احملكمة النظر يف أحكام اإلعدام    
ويغـور واملغـول،    باالحتجاز التعسفي ألفراد األقليات العرقية، مبن فيهم أهـل التبـت وال           

وللمؤمنني بعقائد دينية، مبن فيهم ممارسو فالون غونغ، دون تقدمي معلومـات عـن التـهم                
          : وأوصت كندا بأن تقوم الـصني مبـا يلـي         . املوجهة إليهم وأماكن وجودهم وسالمتهم    

عـدام  سيما التشريعات املتعلقة بعقوبة اإل     تسريع اإلصالحات التشريعية والقضائية، وال    ) أ(
واالحتجاز اإلداري، لتحقيق توافقها مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛            

والنشر املنتظم إلحـصائيات    ) ج(واحلد من عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعدام؛         ) ب(
 االحتجاز اإلداري، مبا يف ذلك      وإلغاء مجيع أشكال  ) د(مفصلة عن استخدام عقوبة اإلعدام؛      

والقضاء على استغالل نظام اإليداع يف مستـشفيات    ) ه(؛  "دة التثقيف من خالل العمل    إعا"
وتزويد احملتجزين بناء على هتم تتعلق بأمن الدولة جبميع الـضمانات           ) و(األمراض النفسية؛   

القانونية األساسية، مبا يف ذلك االستعانة مبحام، وعالنية احملاكمة وإصدار احلكم، واستحقاق            
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واختاذ تدابري فورية لتنفيذ التوصيات اليت أصدرهتا يف        ) ز(كم واإلفراج املشروط؛    ختفيف احل 
سيما فيما يتعلق بعـدم القبـول يف     جلنة مناهضة التعذيب، وال   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

احملاكم باألقوال املنتزعة حتت التعذيب وعدم اإلعادة القسرية لالجئني من مجهورية كوريـا             
واالستجابة للطلبات اليت قدمها بعض املكلفني بواليات يف إطـار          ) ح(قراطية؛  الشعبية الدمي 

لألمم املتحدة، مبن فيهم املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو املعتقـد،              اإلجراءات اخلاصة 
وتيسري قيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيارة إىل        ) ط(لزيارة الصني ومل يبت فيها بعد؛       

  . وقت مبكرالصني يف 
والحظت سنغافورة أن األولوية املمنوحة من الصني إلعمال حق الشعب يف التنمية              -٢٩

كما الحظت أن تلـك     .  يف املائة سنوياً   ٩,٨ متوسطه    سريعاً ، منواً ١٩٧٨حققت، منذ عام    
ية حلقوق اإلنسان   نورحبت بإعداد خطة عمل وط    . النتيجة مل تكن لتتحقق لوال متكني املرأة      

 هتدف إىل حتقيق التوازن يف التنمية بني احلضر والريف وتسريع التنمية            ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  
االجتماعية، مع التشديد على رفاه الشعب وعلى تعزيز اإلنـصاف االجتمـاعي والعدالـة              

غافورة بأن تضع الصني خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفتـرة     نوأوصت س . االجتماعية
وأثنت على  . ائية وتصدرها يف موعد مبكر مث تنفذها بسرعة        يف صيغتها النه   ٢٠١٠-٢٠٠٩

والحظـت أن اجمللـس   . الصني جلهودها الرامية إىل تعزيز تشريعاهتا يف جمال حقوق اإلنسان  
 ٢٥٠الوطين لنواب الشعب وجلنته الدائمة قاما على مدى العقود الثالثة املاضية بسن حنـو               

وأعربت سنغافورة  .  الدستور ركيزهتا األساسية    تتعلق حبماية حقوق اإلنسان، ويشكل     قانوناً
عن تقديرها لدور الصني الفعال يف دعم أعمال األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف                

  .١٩٩٥ذلك استضافة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة يف بيجني يف عام 
ليات العرقية، وقالت إهنا     مبوقف الصني بشأن محاية حقوق األق      وأحاطت هولندا علماً    -٣٠

تتطلع إىل تلقي إيضاحات خبصوص عقوبة اإلعدام وخبصوص دور مفوضية األمـم املتحـدة              
ورحبت . السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالالجئني من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية          

مواصـلة تعزيـز   ) أ: (وأوصت بأن تقوم الصني مبا يلي. بالتقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان  
والتصديق على العهد الـدويل اخلـاص       ) ب(سيادة القانون وتعميق إصالح النظام القضائي؛       

        باحلقوق املدنية والسياسية يف أقرب وقت ممكن وحتقيق توافـق تـشريعاهتا مـع أحكامـه؛                
قالت إهنـا   و. وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني لألمم املتحدة لزيارة الصني          ) ج(

  .٢٠١٠-٢٠٠٩تتطلع إىل صدور خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة 
وأبدت سويسرا تقديرها للتنمية االقتصادية السريعة اليت حدثت يف السنوات املاضية             -٣١

ورحبت بإدراج مادة بشأن محاية . وجلهود الصني الرامية إىل حتسني األحوال املعيشية لسكاهنا
 الدستور وإصدار عدد من القوانني اليت حتمي حقوق اإلنسان وأوصـت            حقوق اإلنسان يف  

تعدل قانون اإلجراءات اجلنائية لكفالة احلق يف االستعانة مبحام، وسن قانون           ) أ: (الصني بأن 
العهد الدويل اخلاص  من املعلومات بشأن عملية التصديق على وطلبت مزيداً. حلماية الشهود 
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، واإلطار الـزمين هلـذا      ١٩٩٨ة، الذي وقعته الصني يف عام       باحلقوق املدنية والسياسي  
 باملراجعة املنتظمة لعقوبة اإلعدام منذ      احملكمة الشعبية العليا  بقيام   أيضاً   ورحبت. التصديق

، اليت أسفرت عن حدوث اخنفاض يف حاالت تنفيذ اإلعدام،          ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
حصائيات املتعلقة بالعدد اإلمجايل حلاالت نشر اإل) ب: (وأوصت بأن تقوم الصني مبا يلي

وفرض وقف على   ) ج(التنفيذ منذ تطبيق مراجعتها إلتاحة قياس االخنفاض يف األعداد؛          
ويف حني شددت سويسرا على . عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو اإللغاء التام هلذه العقوبة

بغـي دعـم تنميتـها      أنه ينبغي التسليم حبقوق وخصائص األقليات ومحايتها، وأنـه ين         
. االقتصادية، فإهنا أعربت عن القلق إزاء حالة األقليات العرقية يف تـسينجيانغ والتبـت     

حتترم احلريات األساسية هلـذه األقليـات       ) د: (طات الصينية بأن  لوأوصت سويسرا الس  
  .العرقية، وال سيما حرية الدين والتنقل

ع الشعب الصيين، الذي تربطها به وقالت الفلبني إن شعبها ينعم بعالقات ودية م  - ٣٢
والحظت املكاسب اهلائلة اليت حققتها الصني يف جمال محاية         . روابط جتارية وثقافية قوية   

  كبرياً  نامياً حقوق اإلنسان وتعزيزها، بالنظر إيل التحديات اليت تواجهها باعتبارها بلداً         
التـدابري  :  مبـا يلـي    وأحاطت علماً .  يف املائة من سكان العامل     ٢٠يعيش فيه أكثر من     

احلكومية الرامية إىل القضاء على الفقر، ورفع املستويات املعيشية والصحية، ومستويات           
ليم، اليت انتشلت املاليني من براثن الفقر، وهو ما حقق النهوض بكرامـة             عالتوظيف والت 

اإلنسان؛ وزيادة االستثمارات يف الضمان االجتماعي، وال سيما لصاحل سكان الريـف            
والفئات اخلاصة، واالستجابة الحتياجات ضحايا الكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك تقـدمي            

وأوصت بأن تقـوم    . املساعدات إىل أكثر من تسعة ماليني شخص يف مقاطعة سيشوان         
مواصلة مساعيها الرامية إىل إنشاء نظام ضـمان اجتمـاعي مـتني            ) أ: (الصني مبا يلي  

ألحوال الوطنية ومستوى التنميـة االجتماعيـة       وخدمات داعمة على حنو متناسب مع ا      
وتقاسم أفضل املمارسات مع البلدان النامية األخرى فيما يتعلق         ) ب(واالقتصادية للبلد؛   

واستفسرت عما  . بربامج واستراتيجيات احلد من الفقر، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية         
 يف الصني وعن كيفية معاجلـة       إذا كانت األزمة املالية قد أدت إىل ارتفاع معدل البطالة         

  .الصني للوضع
وأعربت اجلزائر عن أسفها لتسييس حالة حقوق اإلنـسان يف الـصني خـالل         - ٣٣

إلمنائية لأللفية  والحظت أن اإلجنازات القياسية للصني يف حتقيق األهداف ا        . االستعراض
مواصلة ) أ (:وأوصت بأن تقوم الصني مبا يلي     .  مناظري التنمية العلمية   تظهر صحة مفهوم  

تنفيذ مفهوم مناظري التنمية العلمية من أجل ضمان التنمية الشاملة واملنسقة والدائمـة،             
       وسيادة القانون واإلنـصاف والعدالـة؛       ء جمتمع متآلف يتسم بالدميقراطية    ومواصلة بنا 

ـ              ) ب( . ةوتقاسم ممارساهتا اجليدة يف جمال تنفيذ هذا املفهوم مع البلـدان الناميـة املعني
ورحبت باألمهية اليت توليها الصني للتعاون واالتصال يف جمال حقوق اإلنسان مع البلدان             
األخرى، وأضافت أهنا ترى أنه جيب، يف حاالت حقوق اإلنسان واجلهود املبذولة يف هذا 
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. اجملال، مراعاة مستوى التنمية والسياقات الثقافية والتارخيية واالجتماعيـة لكـل بلـد      
مواصلة استكشاف طرق تنمية وإعمال حقـوق       ) ج: (وم الصني مبا يلي   وأوصت بأن تق  

واملضي ) د(اإلنسان على حنو متوافق مع خصائصها وواقعها واحتياجات اجملتمع الصيين؛           
للمقتضيات اليت ميليها واقعها الوطين، يف إجـراء اإلصـالحات التـشريعية         وفقاً   ،قدماً

املؤاتية للتصديق، يف أقرب وقت ممكن، على       والقضائية واإلدارية وكذلك هتيئة الظروف      
واالضطالع، يف أقرب وقت ممكن،     ) ه(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛       

  .٢٠١٠-٢٠٠٩بإصدار وتنفيذ خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة 
مية وأشاد االحتاد الروسي بدور الصني يف عمل جملس حقوق اإلنسان وجهودها الرا             -٣٤

والحظ أن التشديد املنصب يف التقريـر       . إىل تعزيز التفاعل الدويل يف جمال حقوق اإلنسان       
الوطين للصني على ضمان إعمال جمموعة من احلقوق االجتماعية االقتصادية، مبا يف ذلـك              

وقال إن  . املسائل اخلاصة برفع مستوى احلماية االجتماعية والتعليم والصحة، تشديد يف حمله          
سياسة من جانب حكومة أشد بلد يف العامل اكتظاظا بالسكان تكتسي أمهية خاصـة              هذه ال 

وتستثمر الصني موارد هائلة هبدف تنمية مقاطعة التبت؛ ويف         . على ضوء األزمة املالية العاملية    
هذا الصدد أوصى االحتاد الروسي الصني مبواصلة استثمار املوارد املالية واملادية هبدف دعـم              

. قتصادية واالجتماعية يف البلد بأسره ويف منطقة التبت املستقلة ذاتيا بوجه خـاص            التنمية اال 
ورحب بنجاح الصني يف استنباط صيغة للتفاعل بني السلطات واجملتمع املدين يقبلها الطرفان،           
وأحاط علما بالتقدم احملرز يف عمل أنظمة القضاء وإنفاذ القانون والـسجون، ويف املـسائل           

  . ت معينة يف اجملتمعاملتعلقة بفئا
 يف  ٢١وأشارت بوتان إىل أن الصني بلد نام ذو أراض شاسعة وسكان يـشكلون                -٣٥

 يضع الـشعب يف صـدارة       وأعربت عن تقديرها التباع الصني هنجاً     . املائة من سكان العامل   
االهتمامات ويتوخى ضمان حتقيق تنمية شاملة ومنسقة ومستدامة من أجل إقامـة جمتمـع              

م بالدميقراطية وسيادة القانون واإلنصاف والعدل، كما هو جمسد يف سياسـتها            متآلف يتس 
وطلبت من الصني أن تتقاسم مع غريها من البلدان بعض    . املتعلقة باتباع منظور علمي للتنمية    

الدروس املستفادة الرئيسية وأفضل املمارسات املستخلصة من جتربتها يف الـصياغة الدقيقـة             
ادية واالجتماعية الوطنية وجناحاهتا االقتصادية الساحقة، اليت انطلقـت         خلطط التنمية االقتص  

مبستويات املعيشة من الفقر إىل الكفاف ومن الكفاف إىل الرخاء النسيب، مبا يف ذلك الوصول   
. بالصني إىل أن تكون أول بلد يف العامل حقق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق باحلد من الفقـر                

ن نطاق هذه النجاحات وتأثرياهتا تفاوتت بني احلضر والريف وفيما بـني            بيد أهنا الحظت أ   
وأوصت بوتان بأن تعزز الصني جهودها يف جمال ختفيف حدة الفقـر            . مناطق البلد املختلفة  

كما أوصـت بـالتركيز     . بغية مواصلة تقليص عدد األشخاص الذين يعيشون يف ظل الفقر         
نمية االقتصادية واالجتماعية بني الريف واحلضر      بشكل خاص على سد الفجوة القائمة يف الت       

والحظت بوتان أن زيادة االستثمار يف تنمية مناطق األقليات، بوسائل من           . وفيما بني املناطق  
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بينها زيادة دعم التعليم األساسي، والنهوض بالطب التقليدي والثقافات التقليدية، وتعزيـز            
  . ومة باعتبارها أهدافا مستقبليةقدرات التنمية الذاتية، تدابري حددهتا احلك

وإذ أشارت مصر إىل أن الصني حققت طفرات هامة على طريق التنمية االقتصادية،               -٣٦
 إىل أن أصبحت ثالث أكـرب اقتـصاد يف           فقرياً  سنة من كوهنا بلداً    ٣٠حيث انتقلت خالل    

واصلة التنمية وصون   العامل، فإهنا أعربت عن تأييدها املتواصل للصني يف مساعيها الرامية إىل م           
وامتدحت االلتزام حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها اجملسد . الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية   

كما امتدحت جهود الصني الرامية إىل حتسني وتعزيـز محايـة           . يف النص الدستوري اجلديد   
 بليـون  ١,٣حقوق اإلنسان، مع مراعاة التحديات املصاحبة لكوهنا بلدا يبلغ عدد سـكانه             

وقالت إهنا تنفهم حاجة الصني إىل اإلبقاء على عقوبة اإلعدام، اليت سلمت بأهنا ختضع . نسمة
لسيطرة تامة وتطبق حبذر بالغ وال تطبق على أي شخص دون سن الثامنة عشرة وال على أية                 

ية ورحبت برد سلطة إعادة النظر يف أحكام اإلعدام وإقرارها إىل احملكمة الشعب           . مرأة حامل ا
مواصلة جهودها الوطنية املبذولة لتعزيـز      ) أ: (وأوصت مصر بأن تقوم الصني مبا يلي      . العليا

      حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك يف جمال تدعيم هيكلها الـوطين حلقـوق اإلنـسان؛                
وكذلك، على ضوء واقعها الوطين، مواصلة تنفيذ سياسة السيطرة التامة على عقوبـة             ) ب(

  .وتطبيقهااإلعدام 
والحظت ليبيا أن الصني نفذت إجراءات وسياسات كثرية بغيـة تعزيـز حقـوق               -٣٧

. اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، كما الحظت التحديات الكثرية الـيت تواجههـا الـصني             
وأعربت عن تقديرها لالستراتيجيات اليت تستخدمها الصني والدروس اليت تستخلـصها يف            

ورحبت باجلهود اليت .  جلميع سكاهنا وتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية    سعيها إىل حتقيق الرخاء   
وأوصت ليبيا بأن تنضم الصني إىل العهد       . تبذهلا الصني لالنضمام إىل مجيع االتفاقات الدولية      

  . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
نسان، وبصفة خاصـة التقـدم      ورحبت املكسيك جبهود الصني يف جمال حقوق اإل         -٣٨

احملرز فيما يتعلق بالتعليم والعمل والصحة واإلسكان والتحقيق املبكر لألهـداف اإلمنائيـة             
وأحاطت علما مع االرتياح بالتدابري املتخذة لتهيئة الظروف املؤاتية للتصديق بسرعة           . لأللفية

د على حتقيق مزيد مـن      على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي سيساع        
التحسينات يف جماالت من بينها اإلجراءات القانونية الواجبة، وحرية التعبري والرأي وحريـة             

والحظت . الدين واملعتقد وتكوين اجلمعيات يف مجيع أحناء البلد، والقيام بذلك دون حتفظات   
بواليات يف إطار   املكسيك تعاون الصني مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومع املكلفني           

وأشـارت  . ١٩٩٤اإلجراءات اخلاصة، اليت تستقبل بعضهم منذ وقت طويل يرجع إىل عام            
كما أشـارت   . إىل انفتاح الصني يف التصديق على عدد ضخم من صكوك حقوق اإلنسان           

املكسيك إىل أن من املستصوب مواصلة تعزيز التعاون مع اآلليات الدولية، وهلـذا الـسبب               
االستجابة للطلبات املقدمة من املقررين اخلاصني املعنيني       ) أ: ( الصني مبا يلي   أوصت بأن تقوم  
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باحلق يف الغذاء، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، والسكن الالئق، والصحة، وحاالت اإلعدام            
والنظر على حنـو إجيـايب يف       ) ب(خارج نطاق القضاء، والنفايات السمية، لزيارة الصني؛        

كول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشـخاص  التصديق على الربوتو 
وأشـادت  . ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          
وأوصـت  . املكسيك بالصني لقيامها بتنفيذ ضمانات إضافية خبصوص تطبيق عقوبة اإلعدام         

 قصوى، بأن تنظر الصني على حنو إجيـايب يف          املكسيك، نظرا ألن هذا موضوع توليه أمهية      
  .إعالن وقف لتطبيق عقوبة اإلعدام متهيدا إللغائها

 ٦٠وأعربت سري النكا، يف معرض إشارهتا إىل أن ماو تسي تونغ أعلن للعامل قبل                 -٣٩
سنة أن الشعب الصيين هب، عن شعورها بالفخر ألن الشعب الصني اليوم أقوى منه يف أي                

 السياسية واالجتماعيـة وبثـورة التحـديث        ١٩٤٩شهدت بثورة عام    واست. وقت مضى 
وأشارت إىل أن الصني كفلت احلقوق السياسية لشعبها واحلقوق . ١٩٧٨االقتصادي يف عام 

االجتماعي واالقتصادي يف التحرر من االستغالل   يف االستقالل وتقرير املصري والسيادة واحلق     
وأعلنت سري النكا رفضها لالنتقـادات اخلبيثـة        . يةاإلقطاعي ويف تلبية االحتياجات املاد    

املوجهة من الذين قطعوا الشعب الصيين إربا إربا يف العهدين االستعماري وشبه االستعماري             
كما أعربت عن رفضها للنقـد املتعلـق        . وفرضوا على الشعب الصيين عادة تعاطي األفيون      

:     وأوصت مبـا يلـي  . كن التصرف فيهابالتبت، اليت تعتربها سري النكا مقاطعة صينية ال مي        
أن تتاح للعامل على نطاق أوسع خربة الصني يف اجلمع بني دولة قويـة واسـتقالل ذايت                 ) أ(

وأن تتاح لبقية العامل، بلغات دولية، خربة الصني يف جمـاالت        ) ب(إقليمي لألقليات العرقية؛    
  .عداد هائلة من سكان الريفالثورة االقتصادية والتحديث وتلبية االحتياجات املادية أل

وأثنت جنوب أفريقيا على الصني ملا وفرته من تضامن بشري ودعم غري مـسبوقني                -٤٠
، ١٩٩٥كما امتدحت الصني الستـضافتها، يف عـام    . لنضاهلا ضد جرمية الفصل العنصري    

. املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، الذي أفضى إىل اعتماد إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني               
ورحبت بتحقيق الصني لألهداف اإلمنائية لأللفية يف جماالت التعليم االبتدائي، مبا يف ذلـك              
حتقيق هدف القضاء على التفاوتات بني اجلنسني يف مرحليت التعليم االبتـدائي والثـانوي،              

كما رحبت بتعاون الـصني     . وخفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني        
 السامية حلقوق اإلنسان، وبصفة خاصة سلسلة االتصاالت ومشاريع التعاون يف           مع املفوضية 

وامتدحت التزام الصني بالقضاء التام علي هذه الوفيـات وبـدعمها           . جمال حقوق اإلنسان  
املتواصل لتحقيق النتائج الناجحة ملؤمتر استعراض ديربان من خالل تقدمي الدعم املايل الـذي              

يزال أمام الصني،     وهي تضع يف اعتبارها أنه ال      -ت جنوب أفريقيا    وأوص. تشتد احلاجة إليه  
شأهنا شأن كل البلدان النامية، شوط يتعني عليها قطعه يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقـوق                

تكثيف جهودها الرامية إىل القضاء على الفقـر،        ) أ: ( بأن تقوم احلكومة مبا يلي     -اإلنسان  
حية، مبا يف ذلك تيسري احلصول على اخلدمات الصحية وبـصفة  وحتسني بنيتها األساسية الص 

خاصة للفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملسنني واملعوقني واألقليات العرقية، وتعزيـز            
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وتكثيف تفاعلها مع اجملتمع الدويل لتبادل أفضل املمارسـات         ) ب(مشاركة اجملتمع املدين؛    
يب يف جمال إنفاذ القانون بغية اإلسـهام يف عملياهتـا           والتعاون فيما يتعلق باإلشراف والتدر    

  .املتعلقة باإلصالح القضائي على أساس املساواة واالحترام املتبادل
وأعربت اململكة العربية السعودية عن تقديرها ملا قدمته الصني من معلومات قيمـة               -٤١

وقالت . ان ومحايتهاة وما تبذله من جهود لتعزيز حقوق اإلنسحوما أدلت به من بيانات واض
 صكا من صكوك حقوق اإلنسان، من بينها ستة اتفاقات ٢٥إن الصني انضمت إىل أكثر من 

وقد نفذت التزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وقـدمت إىل   . أساسية حلقوق اإلنسان 
ويدل هـذا   . هيئات معاهدات األمم املتحدة تقاريرها الدورية املتعلقة بتنفيذ الصكوك املعنية         

بوضوح على قبول الصني للمسؤولية الدولية وعلى إرادهتا السياسية والتزامها بتعزيز حقوق             
وسياسة احلوار والتعاون البناء مع املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان والوكـاالت         . اإلنسان

شـىت  األخرى التابعة لألمم املتحدة، اليت تنتهجها الصني، والدعوات اليت توجهها الصني إىل           
مسؤويل األمم املتحدة لزيارة البلد فيما يتعلق باحلقوق املدنية والـسياسية، وتعاوهنـا مـع               
املكلفني بواليات وتيسريها لعملهم، دليل آخر على إرادهتا السياسية اهلادفة إىل محاية حقوق             

وبالنظر إىل هذا وإىل الدعوات اليت توجهها الصني، أوصـت اململكـة            . اإلنسان وتعزيزها 
عربية السعودية بأن تدعو الصني املقررين اخلاصني اآلخرين املعنيني بـاحلقوق االقتـصادية             ال

  .واالجتماعية إىل زيارة البلد
ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتقدم احملرز يف جمـال              -٤٢

لتخفيف الدائم للوائح املتعلقـة     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتقدم احملرز يف ا       
بتقارير املراسلني األجانب يف الصني، والتقدم احملرز يف إصالح تطبيق عقوبة اإلعدام، ولكنها             
   أشارت إىل أنه ال يزال هناك افتقار إىل الشفافية فيما يتعلق باستخدام عقوبة اإلعدام، الـيت                

وأعربت عن قلقهـا    . جرائم غري عنيفة   جرمية، من بينها     ٦٨زال من املمكن تطبيقها على       ما
إزاء حالة حقوق اإلنسان يف منطقة التبت املستقلة ذاتيا ومناطق التبت األخـرى، وبـصفة               
خاصة فيما يتعلق باحلقوق الثقافية، مبا يف ذلك احلقوق الدينية، واستخدام وتدريس لغـات              

 اإلعالم الصينية، اليت    ية وسائط واستفسرت عن خطط تعزيز محا    . األقليات وتارخيها وثقافتها  
للعهـد الـدويل اخلـاص     وفقاً تواجه عوائق غري رمسية تعترض سبيل إعداد تقاريرها حبرية،      

كما استفسرت عن الكيفية اليت تعتزم هبا الصني تنفيذ توصـيات      . باحلقوق املدنية والسياسية  
ني عن حقـوق    جلنة مناهضة التعذيب بشأن إعادة التثقيف عن طريق العمل، ومعاملة املدافع          

إصدار جدول زمـين    ) أ: (وأوصت بأن تقوم الصني مبا يلي     . اإلنسان، ومحاية حمامي الدفاع   
    واضح للعمل املوجه حنو التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية؛              

وتقليص نطاق تطبيق عقوبة اإلعدام، ونشر إحصائيات تبني أن استخدام عقوبة اإلعدام            ) ب(
وإصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات         ) ج(يتناقص يف الصني؛    

وزيادة إمكانية وصول املفوضية الـسامية      ) د(اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة الصني؛       
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حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات األمم املتحدة، وكذلك الدبلوماسيني ووسائط اإلعـالم            
  . التبتالدولية، إىل مناطق

واستفسرت أملانيا عن اجلهود اليت تبذهلا الصني لتحقيق املكافحة الفعالـة لتعـذيب            -٤٣
األشخاص يف مرافق االحتجاز وإساءة معاملتهم، واجلهود الرامية إىل ضمان عدم اسـتخدام             
األدلة املنتزعة حتت التعذيب ضد املدعى عليهم يف الدعاوى اجلنائية وتقدمي مرتكيب أعمـال              

ب احملتجزين أو إساءة معاملتهم على حنو خطري، أو املوظفني الرمسيني املسؤولني عن هذه              تعذي
      : وأوصت أملانيا بأن تقوم الصني مبـا يلـي        . األعمال، إىل العدالة بغض النظر عن وظائفهم      

إلغاء االحتجاز اإلداري والعمل القسري دون حماكمة عادلة، وتـوفري متثيـل قـانوين،              ) أ(
وضمان أن يكون لكل شخص حمتجز احلق يف استقبال زوار          ) ب( إشراف مستقل؛    وممارسة

       على حنو منتظم وإمكانية االستعانة مبحام على حنو دائم وآلية فعالـة لتقـدمي الـشكاوى؛                
ئقة وضمان وضع مجيع احملتجزين، بغض النظر عن جرائمهم، يف مرافق تستويف معايري ال            ) ج(

واختاذ تدابري فعالة لتحسني تثقيـف مـوظفي الـسجون          ) د(حسنة؛  ويعاملون فيها معاملة    
ومواصلة اجلهود الرامية إىل تغيري ممارستها القانونية علـى         ) ه(وتدريبهم واإلشراف عليهم؛    

حنو يفضي إىل حتقيق اخنفاض ملحوظ يف عدد أحكام اإلعدام اليت جيـري فرضـها وعـدد            
اإلفراج املبكر عن احملتجزين من كبار السن أو        والنظر يف   ) و(األشخاص الذين يتم إعدامهم؛     

وإعادة النظر يف هنجها املتبع جتاه اجملموعات الدينية وممارسي         ) ز(ذوي احلالة الصحية اهلشة؛     
الشعائر الدينية، مبا يف ذلك اجملموعات غري املنظمة، واملمارسون غري املنظمني، يف الكنـائس              

مجيع مواطين الصني، مبن فيهم املنتمون إىل جمتمعات        وضمان ممارسة   ) ح(املعترف هبا رمسيا؛    
  .وديانات أقلياهتا، احلرية الدينية وحرية املعتقد وحرية التعبد على حنو يتسم باخلصوصية

ورحبت أوزبكستان باجلهود املبذولة يف جمال محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنـسان،              -٤٤
وذكـرت  . لتنميةوالثقافية وكذلك احلق يف ا    مبا فيها احلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية       

ل الشامل احملقق يف الصني على نطاق واسع يف اجملاالت املتعلقة حبقـوق             أوزبكستان أن العم  
اإلنسان يدل بوضوح على احترام احلكومة اللتزامها الدويل يف جمال الدفاع عـن حقـوق               

ة حقوق املرأة والطفل، والتعليم     وشددت على النتائج اإلجيابية احملققة يف جمال محاي       . اإلنسان
وحقوق اإلنسان، وتنمية اجملتمع املدين، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والصحة والرعاية           

والحظت أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص خلطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان             . االجتماعية
سان يف البلـد    ، اليت تساعد على زيادة تعزيز نظام محاية حقوق اإلن         ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  

  .وتضمن فعالية العمل يف هذا اجملال
وأثنت السودان على الصني لتمسكها بعدم جتزؤ حقوق اإلنسان، من خالل مجعهـا               -٤٥

. بني احلقوق االجتماعية واالقتصادية واحلق يف التنمية وكذلك احلقـوق الـسياسية واملدنيـة             
 ملواصلة تعزيز الدميقراطيـة وسـيادة       وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة يف األعوام األخرية       

إعادة "القانون، ومن بينها عدد من التدابري الرامية إىل حتسني النظام القضائي، مبا يف ذلك نظام                
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إعادة التثقيف من خالل العمـل نظـام        وقالت إهنا تفهم أن نظام      ". لعملالتثقيف من خالل ا   
س قانوين واضح التحديـد، وإجـراءات   وهلذا النظام أسا. قانوين خاص يستند إىل واقع الصني    

، طبقا لفهم الـسودان،     "اخلدمة اإلصالحية "و. إقرار صارمة، وقنوات لالنتصاف القضائي التام     
وأوصت السودان بأن تعمـل الـصني       ". إعادة التثقيف من خالل العمل    "ترمجة أنسب لنظام    

  .عها الوطينلواق وفقاً بنشاط وحكمة على دفع عجلة إعادة التثقيف من خالل العمل
وذكرت كوبا أن تاريخ الصني الطويل وعملها الشاق على مسار األلفيـة يفرضـان                -٤٦

وأشارت كوبا إىل أن وترية التغيريات يف الـصني         . الشعور بالعار على البلدان اليت تنتقد الصني      
       اتسمت بقوة االندفاع من حرب األفيون املدمرة واحلالـة يف هونـغ كونـغ، واكتـشاف                

كما أشارت إىل أن الشعب الصيين قرر، يف  . ركو بولو للصني، إىل االحتفال بالدورة األوملبية      ما
، أن يسلك طريق التحرر واالشتراكية، الذي من خالله تـشارك كوبـا الـصني              ١٩٤٩عام  

وأشارت إىل جهود الصني الرامية إىل ضمان أن يتـسىن          . طموحاهتا وآماهلا وإجنازاهتا وحتدياهتا   
فادة من الرخاء والرفاه واليت حتقق انتشال ماليني األشخاص من براثن الفقر وإطعام             للشعب اإل 

إىل أن الشعب الصيين التزم بإنفاذ قوانني صارمة ضـد           أيضاً   وأشارت. أكثر من بليون شخص   
مواصلة جهودها  ) أ: (وأوصت كوبا بأن تقوم الصني مبا يلي      . األنشطة الرامية إىل تدمري النظام    

ظمات واألفراد العاملني   سان وكذلك املصاحل املشروعة للمن     تعزيز ومحاية حقوق اإلن    ة إىل يالرام
واالستمرار، على أساس االمتثال التام     ) ب(بإخالص ملناصرة حقوق اإلنسان للشعب الصيين؛       

للقانون، يف جتنب حدوث اإلفالت من العقاب الذي ينشده األشخاص الذين يصفون أنفسهم             
  .قوق اإلنسان هبدف اهلجوم على مصاحل دولة الصني وشعبهابأهنم مدافعون عن ح

وأعربت غانا عن تقديرها إلسهام الصني املهم يف عمل جملس حقـوق اإلنـسان                -٤٧
والتزامها اهلام هبذا العمل، وقالت إهنا ترى أن جهود احلكومة الراميـة إىل تعزيـز حقـوق                 

وامتدحت إجنـازات   .  جهود إجيابية  اإلنسان يف بلد مترامي األطراف وجمتمع متعدد األعراق       
عديدة للصني جديرة بالثناء من بينها تقليص عدد األشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية              

كما الحظت أنه جرى، قبل املواعيد املقررة، بلوغ األهداف املنصوص عليها           . يف فقر مدقع  
ليم االبتدائي وخفـض معـدل      يف األهداف اإلمنائية لأللفية، يف جماالت احلد من الفقر والتع         

والحظت أن احلكومة حددت التدابري اليت      . وفيات األطفال دون سن اخلامسة بنسبة الثلثني      
 من املعلومات خبصوص الكيفية اليت      وطلبت غانا مزيداً  . يلزم أن تتخذها ملواجهة التحديات    

والبلدات كل سنة    مليون وظيفة يف املدن      ٢٤تعتزم هبا الصني حتقيق األهداف اخلاصة بإنشاء        
  .على ضوء األزمة املالية العاملية الراهنة

وأشادت موزامبيق بإجنازات الصني الرائعة يف جماالت التنمية والتعلـيم والـصحة              -٤٨
وتوفري السكن الالئق، ضمن غريها من اجملاالت، وجبهود الصني الرامية إىل تعزيز املساواة بني              

 ١٩٩٥غطي الفترة من عام     امج للنهوض باملرأة، ي   اجلنسني، وسلطت الضوء على إصدار برن     
والحظت أن النساء يشكلن أكثر .  وحيدد أولويات ومؤشرات النهوض باملرأة٢٠١٠إىل عام 
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 يف املائة من سوق العمل، وهذا       ٤٥ يف املائة من عضوية الربملان وأن اإلناث يشكلن          ٢٠من  
قت بالفعل هدفها اإلمنائي لأللفيـة      وأشارت إىل أن الصني قد حق     . أعلى من املتوسط العاملي   

: وأوصت الصني بأن. املتعلق بالقضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي     
تواصل اجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز مركز املرأة وتعمل على التخلص تدرجييا من بعض              ) أ(

 من املرجح أن ترسخ بعض املمارسات اليت        املفاهيم التقليدية السائدة يف املناطق الريفية، اليت      
  .يف حتقيق املساواة بني اجلنسنيال تزال تعوق التقدم 

ورحبت أنغوال بالسياسات اليت تنتهجها الصني لتعزيز املساواة بني اجلنسني وأعربت             -٤٩
عن ارتياحها ألن الصني حققت بنجاح هدف القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعلـيم          

والحظت األمهية الكربى اليت    . ائي والثانوي املنصوص عليه يف األهداف اإلمنائية لأللفية       االبتد
تعلقها الصني على تعزيز احلق يف العيش واحلق يف التنمية من خالل اعتماد وتنفيذ سياسـات     

كما . وبرامج سليمة موجهة إىل حتسني املستويات املعيشية لسكاهنا وتعزيز التقدم االجتماعي          
 أن الصني أصبحت أول بلد يف العامل حقق هدف احلد من الفقر املنصوص عليه يف                الحظت

والحظت الدور اهلام الذي يتعني أن تضطلع به املنظمـات غـري            . األهداف اإلمنائية لأللفية  
احلكومية يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية للصني بالتدخل يف اجملـاالت            

. فيف حدة الفقر، والصحة، والتعليم، ومحاية البيئة، وصون حقوق املواطنني         املختلفة مثل خت  
والحظت أن الصني   .  منظمة غري حكومية مسجلة    ٣٨٧ ٠٠٠كما الحظت بإجيابية وجود     

وأوصت أنغوال بأن   . عدلت قانوهنا اخلاص بالتعليم اإللزامي جلعله جمانيا يف مجيع أرجاء البلد          
اصلة تعزيز السياسات الرامية إىل النهوض بـالتعليم والتـصدي          مو) أ: (تقوم الصني مبا يلي   

        ألوجه االختالل يف التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفيـة وفيمـا بـني املنـاطق؛                
وتقاسم املمارسات اجليدة اليت أتاحت للصني بلوغ أهداف احلد من الفقر املنـصوص             ) ب(

ومواصلة سياساهتا يف جمال التعاون الـدويل بغيـة         ) ج(ية؛  عليها يف األهداف اإلمنائية لأللف    
  .مساعدة البلدان األخرى يف اجلهود اليت تبذهلا إلعمال احلق يف التنمية

والحظت فييت نام أن الصني بلد نام متعدد األعراق ومتعدد الديانات يوجد فيه أكرب                -٥٠
ئية املتمحورة حول الشعب وجبهود     وأشادت إشادة كبرية بالسياسة اإلمنا    . عدد سكان يف العامل   

احلكومة والشعب احلازمة اليت حققت إجنازات هامة يف جمال حقوق اإلنسان، جتلت بوضـوح      
بالغ يف حتسني كفالة احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، والرعايـة اخلاصـة             

جناز املبكـر لكـثري مـن       لألقليات العرقية والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، واإل       
ورحبت حبوارات الصني خبصوص حقوق اإلنسان مع البلدان علـى          . األهداف اإلمنائية لأللفية  

كما رحبت فييـت نـام      . مر السنني وبتعاوهنا الفعال مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         
تنطوي على  ، اخلاصة بالصني، اليت     ٢٠١٠-٢٠٠٩خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة       

وأوصت بأن تواصل الصني جهودهـا يف       . حتديد تدابري معينة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
جمايل اإلصالحات القانونية والقضائية والتنمية االقتصادية وغريمها من اجملاالت بغية النـهوض            
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ام بأن  كما أوصت فييت ن   . مبجتمع متآلف وتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان       
  .تتقاسم الصني مع اجملتمع الدويل خربهتا يف تعزيز احلق يف التنمية واحلد من الفقر

. وامتدح املغرب مشاورات الصني يف جمال حقوق اإلنسان مع مجاعات اجملتمع املدين  -٥١
وذكر أن التقرير الوطين شفاف ويظهر بوضوح القيود اليت تعمل يف ظلها احلكومـة علـى                

وأعرب عن اهتمام خاص حبقوق العمل وحقوق العمـال         . يع هذه احلقوق  كفالة ممارسة مج  
ورحب باجلهود املبذولـة    . املهاجرين، الذين يوفرون مسامهة مهمة للتنمية االقتصادية للصني       

كما هنأ املغرب احلكومة الصينية على اجلهود       . حلماية حقوق ومصاحل هذه الفئة من السكان      
ل اليت تواجه املهاجرين، ومن أمثلة هذه اجلهود زيادة احلماية          اليت تبذهلا حلل عدد من املشاك     

والحظ املغرب أن األزمـة     . التأمينية للعمال املهاجرين وتقدمي خدمات ضرورية معينة إليهم       
املالية الدولية أدت إىل اخنفاض فرص العمل يف املناطق الريفية وأوصى بأن تعتمد احلكومـة               

  . لضمان محاية احلقوق يف هذا اجملالتدابري خاصة يف سياق األزمة هذا
وامتدحت عمان األمهية الكربى اليت تعلقها الصني على إعمال حقـوق اإلنـسان               -٥٢

ويف . ومحايتها وأشارت إىل جناح الصني يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
بالغة ذي يتسم به البلد،     نوع الشديد ال  معرض اإلشارة إىل أن الوحدة الوطنية، بالنظر إىل الت        

األمهية للصني، رحبت باألمهية الضرورية اليت تعلقها الصني على تعزيز حقـوق اإلنـسان              
وأوصت عمـان بـأن     . الصني التحديات املوضوعية اليت تواجه      واستفسرت عن . ومحايتها

  .تواصل الصني جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان
املتحدة بالتقدم الذي أحرزته الصني خالل األعوام الثالثني        وأشادت اإلمارات العربية      -٥٣

وقالت إن الصني شهدت زيادة يف التمتـع        . املاضية، منذ أن اعتمدت سياسة انفتاح وإصالح      
وأبدت تقديرها للجهود اليت تبذهلا الصني لتحسني       . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

وأعربت عن إعجاهبا باإلجنازات اليت أحرزهتـا       . ا الشاملة مؤسساهتا القضائية وحتقيق إصالحاهت   
الصني فيما يتعلق بتوسيع نطاق إقامة العدل يف اجملتمع من خالل ضمان احلق يف الدفاع، ونظام                

وبالنظر إىل اجلهود اليت تبذهلا الصني لكفالة احلـق         . بية، واحملاكمة أمام هيئة حملفني    عاحملاكم الش 
 بأن تواصل الصني تعزيز أجهزهتا القضائية من خالل تنظيم حلقـات       يف حماكمة عادلة، أوصت   

  .دراسية تدريبية لقضاهتا والعاملني يف هيئتها القضائية
والحظت نيكاراغوا أن احترام حقوق اإلنسان ومحايتها، املنـصوص عليهمـا يف              -٥٤

 هنجـاً دستور الصني، هدفان دائمان وراسخان تعمل على حتقيقهما احلكومة، الـيت تتبـع              
 اتفاقية دولية حلقوق اإلنـسان      ٢٥والصني، بوصفها طرفا يف     .  على الصعيد الدويل   تشاركياً

قـوق  وجهة راعية لعدد من املنتديات الدولية، تتعاون تعاونا جيدا مع املفوضية الـسامية حل             
ومع بلد هبـذا    . اإلنسان ومع أعمال اجمللس بروح من االنفتاح واملسؤولية على أساس احلوار          

. تساع والتنوع، يلزم أن يضع املرء يف االعتبار التاريخ والواقع االجتماعي واالقتـصادي            اال
أنه لئن كان الفقر واألزمة العاملية الراهنة جمرد عقبتني من العقبات الرئيـسية              أيضاً   والحظت
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امة  يف املائة من سكان العامل، يف كفالة املمارسة الت         ٢١اليت تواجهها الصني، اليت يوجد فيها       
لألهداف اإلمنائية لأللفية، يف عملها علـى   وفقاً حلقوق اإلنسان، فإن الصني ال تدخر جهدا، 

وأبدت تقديرها للنتائج امللموسة اليت حققتها الـصني        . تلبية االحتياجات األساسية للشعب   
وأوصت بأن تواصل الصني حتسني نوعية حياة شعبها من خالل كفالـة متتعـه بـاحلقوق                

  . باملعايري الدوليةاالجتماعية والثقافية عمالًاالقتصادية و
ورحبت اهلند بالتزام الصني باالخنراط يف اتصاالت وتعاون مع البلدان األخـرى يف               -٥٥

وامتدحت األشواط  .  على الصعيد الدويل   ان ويف الترويج لنهج غري انتقائي     جمال حقوق اإلنس  
بعض األهداف اإلمنائية لأللفية قبل املواعيد       غاهلائلة اليت قطعتها الصني يف احلد من الفقر وبلو        

ية حلقوق  نكما أحاطت علما مع االهتمام بأنه جيري إعداد خطة عمل وط          . احملددة لتحقيقها 
، وهي خطة ستحدد التدابري اليت يتعني أن تتخذها اإلدارات          ٢٠١٠-٢٠٠٩اإلنسان للفترة   

  .احلكومية والوكاالت اإلمنائية
رير املنظمات غري احلكومية كثريا ما تشري إىل وجود طـرق           والحظت فرنسا أن تقا     -٥٦

خمتلفة لالعتقال، مثل االحتجاز، واإلقامة اجلربية، والسجون السرية، وإعادة التثقيـف مـن             
وسألت عن ما إذا كانت هناك أية إصالحات معتزمة بشأن هذه املسألة            . خالل مراكز العمل  

واستفسرت فرنسا  . ادة التثقيف من خالل العمل    وعن ماهية التقدم احملرز يف حتسني حالة إع       
. عن التقدم احملرز يف اعتماد قانون لكفالة احلماية القانونية لألشخاص املصابني بأمراض عقلية            

وسألت عن الدور اجلديد الذي تضطلع به احملكمة الشعبية العليا فيما يتعلق بإصدار أحكـام               
ق بعمل الصحفيني األجانب يشكل أول خطوة       وإذ الحظت فرنسا أن القانون املتعل     . اإلعدام

يوسع نطاق أحكـام هـذا      ) أ: (حنو حتقيق احترام حرية التنقل واإلعالم، فإهنا أوصت بأن        
سا عن التقدم احملـرز يف اعتمـاد        نواستفسرت فر . القانون حبيث تشمل الصحفيني الصينيني    

 املدنيـة والـسياسية     نصوص تشريعية وتنظيمية للتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق        
تعلن جدوال زمنيا دقيقا للتصديق على العهد الـدويل اخلـاص           ) ب: (وأوصت الصني بأن  

وأوصت فرنـسا بـأن     . باحلقوق املدنية والسياسية والعتماد التدابري الالزمة للتصديق عليه       
ملقـام  تقليص العدد الكبري من اجلرائم اليت ختضع لعقوبة اإلعدام وبالتحديد، يف ا           ) ج: (جيري

فافية بشأن هذه املـسألة     شاألول، اجلرائم االقتصادية، وكذلك إلغاء عقوبة اإلعدام وزيادة ال        
 تصبح طرفاً ) د: (كما أوصت فرنسا الصني بأن    . عن طريق نشر اإلحصائيات الرمسية الوطنية     

  . يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ذي توليه الصني لتوصيات اهليئات الدولية، وبـصفة        وأشاد اليمن باالهتمام الكبري ال      -٥٧

خاصة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة واملصابني بأمراض عقلية، وأشار إىل إنشاء هيئات   
وقـال  . وطنية إليالء مزيد من االهتمام هلؤالء األشخاص وحلقوقهم االقتصادية واالجتماعية         

 ماليني شخص معوق    ١٠ ختفيف معاناة    إن الربنامج الوطين لتخفيف عبء الديون ساهم يف       
 مليون مواطن صيين متكنوا من التمتع مبزيد من احلريـات       ١٥يعيشون يف املناطق الريفية وإن      



A/HRC/11/25* 

GE.09-16297 20 

ـ ورحـب باس  . وأشاد باجلهود املبذولة لضمان احترام حقوقهم املشروعة      . واحلقوق ضافة ت
 دعم األشخاص ذوي الصني دورة األلعاب األوملبية للمعوقني وأوصى بأن تواصل جهودها يف
  .اإلعاقة وضمان إسهامهم يف احلياة االجتماعية، باعتبارهم شركاء فعالني

وقال األردن إن مما يبعث على التشجيع انضمام الصني إىل عدد كبري من الصكوك                -٥٨
وأعـرب عـن   . الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         

خذ خطوات بغية التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           سروره ألن الصني تت   
والحظ أن الصني حرصت على تكملة التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية حلقوق           . والسياسية

وأشاد بالصني العتمادها تدابري    . اإلنسان عن طريق سن قوانني كثرية تتعلق حبقوق اإلنسان        
. م وأعرب عن أمله يف أن تواصل جهودها يف هذا الصدد      هتدف إىل تقييد تطبيق عقوبة اإلعدا     

والحظ أن تنفيذ املنظور العلمي للتنمية أثبت فعاليته ألنه يضع الشعب يف صدارة االهتمامات     
ويتوخى تناول حقوقهم واحتياجاهتم بطريقة شاملة يف مسعى لبناء جمتمع متـآلف ومتكـني              

وامتدح األردن . يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيةالصني بالتايل من حتقيق مزيد من التقدم فيما     
امها بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ برامج متتابعة، تشدد علـى              يالصني لق 

وأوصـى األردن   . تثقيف وتدريب املوظفني العامني يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون         
لتنمية يف جمتمع متآلف للجميع كيمـا       بأن تواصل الصني التركيز على الشعب بوصفه حمور ا        

كما أوصـى   . يتسىن أن يعزز هذا النهج النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
بتكثيف محالت التوعية حبقوق اإلنسان وتوفري برامج تدريبية يف جمـال حقـوق اإلنـسان               

  .ني هذه الربامجللعاملني يف اهليئة القضائية وموظفي إنفاذ القانون واحملامني وحتس
وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية بالتزام الصني القوي حبقوق اإلنسان، ورحبـت             -٥٩

بانفتاحها يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان، وكذلك بتنميتها االقتصادية الرائعة خالل العقود            
ويف . التقدم الكبري احملرز يف متتع الشعب الصيين جبميع حقـوق اإلنـسان           بالثالثة املاضية و  

معرض اإلشارة إىل التزام الصني بالتعاون مع البلدان األخـرى يف التـرويج لنـهج عـادل        
لت عـن  أوموضوعي وغري انتقائي يتبعه اجملتمع الدويل فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، س    

اخلطوات املتعلقة بإشراك البلدان على الصعيدين اإلقليمي والدويل يف احلوار والتعاون يف هذا             
وإذ أشارت إيران إىل أن تطوير شبكة اإلنترنت بوجه عام شيء إجيايب ولكن ال ميكن . صددال

 االستخفاف بالتأثري السليب هلذه الشبكة، فإهنا أوصت بوجوب أن تقوم الـصني، مـع               أبداً
ضماهنا حلرية الكالم، بتعزيز إدارة شبكة اإلنترنت للتأكد من منع ما تتضمنه مـن بـرامح                

الكراهية العنصرية أو تشويه صورة األديان، ومن حظر أو تقييد املواقع             أو حترض على احلرب  
  .اإللكترونية اإلباحية الضارة باألطفال والقصر

وشكر الوفد مجيع البلدان اليت تكلمت بإجيابية عن جهود الصني يف جمـال تعزيـز                 -٦٠
بيد أن الوفـد    . ثريةا على أسئلتها وتوصياهتا اهلامة الك     حقوق اإلنسان ومحايتها، كما شكره    
  .  أدلت هبا بلدان معينة وأعرب عن رفضه القاطع هلاأشار بأسف إىل البيانات املسيسة اليت
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وقال الوفد إن الصني تعمل جاهدة على تعزيز احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                -٦١
 ضـمان   والثقافية لشعبها، ودفع عجلة الدميقراطية والتطوير املؤسسي لسيادة القانون من أجل          

وقد حققت التدابري واالسـتراتيجية الناجحـة       . احلقوق املدنية والسياسية واحلريات األساسية    
والسبب الرئيـسي   . ، نتائج هائلة  ١٩٨٦للتخفيف من حدة الفقر، اليت تنفذها الصني منذ عام          

والوسائل األربع  . هو أن الصني تلتزم بسياسة إصالح وانفتاح قائمة على أساس وضعها الوطين           
دور احلكومة القيادي؛ وهنج تشاركي يتبعه اجملتمع بأسره؛ والتشجيع على          : يف هذا الصدد هي   

. االعتماد على الذات؛ وزيادة جهود إقامة البنية األساسية وبناء القدرات يف هـذه اجملـاالت              
ة وشكر الوفد مجيع البلدان املعنية ووكاالت األمم املتحدة على مساعدهتا يف التنمية االقتـصادي             

  .والتخفيف من حدة الفقر واجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وأسـفرت عـن    أيضاً وإذ الحظت احلكومة أن األزمة املالية العاملية أصابت الصني         -٦٢

ارتفاع أرقام البطالة، فإهنا اعتمدت تدابري لضمان توفري فرص العمل بوسائل من بينها تقدمي              
ت الصغرية واملتوسطة، والصناعات كثيفة العمالة وصناعات اخلـدمات،         الدعم إىل الشركا  

وتقدمي حوافز إىل الشركات لكي ال تسرح العاملني، ومساعدة العمال الريفيني املهـاجرين             
  .على العثور على فرص عمل وكذلك على توفري فرص عمل

 اإلنسان هو أن   وذكر الوفد أن مبدأ الصني يف االنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق            -٦٣
وال تبدي أي حتفظ إال عندما يقتـضيه        ". التصديق حيني موعده عندما يكون الوضع مناسبا      "

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وهي       وقد وقعت الصني    . الوضع الداخلي 
ـ     تقوم اآلن بتعديل القوانني احمللية، مبا يف ذلك ما يتعلق بإ           ل، عادة التثقيف من خالل العم

والصني جادة جدا جتاه . وتعديل قوانني اإلجراءات اجلنائية إلزالة أي تعارض حمتمل مع العهد    
التزاماهتا التعاهدية، وتعلق أمهية على توصيات هيئات املعاهدات وتدرس بعناية مجيع توصياهتا            

  .املعقولة والقابلة للتطبيق وتنفذها بنشاط
، فيف حدة الفقر  سان، اليت ستصدر قريبا، خت    وتغطي خطة العمل الوطنية حلقوق اإلن       -٦٤

وقد أجرت احلكومة، أثنـاء     . والصحة، واإلسكان، وحقوق املرأة والطفل، وحتسني القضاء      
إعدادها، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات اجملتمع املدين مبا فيها االحتاد النسائي لعموم             

وستشارك . حوث حقوق اإلنسان  اقة واملؤسسة الصينية لب   عالصني واحتاد األشخاص ذوي اإل    
  .هذه املنظمات يف اإلشراف على اخلطة وتنفيذها

وقال الوفد إن الصني تتعاون جيدا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة               -٦٥
وقد استقبلت يف األعوام األخرية     . وترد بإجيابية على كل البالغات احملالة إليها من هذه اآللية         

قررين اخلاصني املعنيني بالتعذيب وحرية الدين والتعليم والفريق العامـل          ست زيارات من امل   
وستواصل توجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني، وهي تنظر اآلن         . املعين باالحتجاز التعسفي  

وتويل الصني أمهية كربى لتقـاريرهم وتنفـذ        . ٢٠٠٩يف دعوة أحدهم لزيارة البلد يف عام        
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أشار الوفد إىل أن الصني قامت عدة مرات بتقدمي معلومات إىل           و. بنشاط التوصيات املعقولة  
  .املقرر اخلاص املعين بالتعذيب عن تنفيذ توصياته

وفيما يتعلق باالحتجاز اإلداري وإعادة التثقيف من خالل العمل، قـال الوفـد إن                -٦٦
وهـو يطبـق علـى      . االحتجاز اإلداري جزاء إداري يقيد بصفة مؤقتة حرية شخص مـا          

اص الذين يرتكبون خمالفات أقل من الفعل اإلجرامي وميكن الطعن فيه عن طريق طلب األشخ
والنظام الصيين إلعادة التثقيـف مـن       . إعادة النظر اإلدارية أو االحتكام إىل لقضاء اإلداري       

خالل العمل مماثل لنظام اخلدمة اإلصالحية يف بلدان أخرى ويطبق على األشخاص الـذين              
 من هذا القبيل يف  مركزا٣٢٠ًويوجد . فرض على مرتكبها عقوبة جنائيةيرتكبون جرائم ال ت

واألساس القانوين الرئيسي هلذا النظام منصوص .  شخص١٩٠ ٠٠٠الصني يبلغ عدد نزالئها 
وقد قـررت   . عليه يف قوانني حمددة خمتلفة، أقرهتا أو أجازهتا اللجنة الدائمة للمجلس الوطين           

ن بشأن اخلدمات اإلصالحية، يتوخى فيه إجـراء إصـالح يف   هذه اللجنة الدائمة وضع قانو    
  .نظام إعادة التثقيف من خالل العمل

عدام ولكن استخدام هذه وأشار الوفد إىل أن الظروف احلالية ال تتيح إلغاء عقوبة اإل     -٦٧
ويف الواقع العملي، ال تطبق عقوبة اإلعدام إال علـى مـرتكيب           . خاضع لسيطرة تامة  العقوبة  
وإذا مل . م البالغة اخلطورة وال تستخدم يف معظم اجلرائم اليت ميكـن تطبيقهـا عليهـا       اجلرائ

يرتكب شخص، حمكوم عليه باإلعدام مع إيقاف التنفيذ ملدة سنتني، أي جرائم أخرى خالل              
وقد جرى إيالء اعتبـار     . فترة إيقاف التنفيذ، فإن احلكم الصادر ضده خيفف إىل حكم آخر          

اص بتقليص عدد اجلرائم اخلاضعة لعقوبة اإلعدام، وال سيما فيما يتعلـق            إجيايب لالقتراح اخل  
  .باجلرائم اخلالية من العنف

وفيما يتصل مبسألة استقالل القضاء، أشار الوفد إىل أن الدستور والقانون يف الـصني                -٦٨
ينصان على وجوب أن تضطلع احملاكم بسلطاهتا القضائية على حنو مستقل ومتحـرر مـن أي      

وقال الوفد إنه جرى تعـديل القـانون        .  من الفروع اإلدارية واهليئات اجملتمعية واألفراد      تدخل
املتعلق باحملامني وإن قانون التعويض الذي متنحه الدولة وقانون اإلجراءات اجلنائية مدرجان اآلن             
 على جدول أعمال اجمللس الوطين لنواب الشعب بغية العمل على حتقيق العدالة واملـساواة يف              

  .وجيري تنفيذ برامج اإلصالح القضائي وتدريب أعضاء اهليئة القضائية. النظام القضائي للصني
، أشار الوفد إىل أن عدد حاالت التعـذيب         الالإنسانيةوفيما يتعلق بالتعذيب واملعاملة       -٦٩

 يتناقص وأن البلد لن يسمح أبدا مبمارسة التعذيب ضد اجملموعات العرقية أو املؤمنني بعقائـد              
وقال الوفد إن القانون حيظر بوضوح إنشاء مرافق احتجاز سرية،          . دينية أو اجملموعات األخرى   

ومبوجب القانون اجلنائي، تشكل أعمال مجـع األدلـة         . وإنه ال توجد سجون سوداء يف البلد      
كما حيظر  . باستخدام العنف، أو االحتجاز غري القانوين أو العقاب البدين للمحتجزين، جرائم          

وتوجد آليـة   . ون املتعلق مبرافق االحتجاز أي إساءة معاملة، بدنية أو لفظية، للمحتجزين          القان
: ضمانات شاملة ضد التعذيب يف مجيع السجون ومرافق االحتجاز، تتألف من أربعة مستويات            
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املستوى األول هو االنضباط واإلشراف الداخليني يف كل مرفق، واملستوى الثاين هو اإلشراف             
ات النيابة العامة، واملستوى الثالث هو اجمللس الوطين لنواب الـشعب أو املـؤمترات              مبعرفة هيئ 

االستشارية السياسية، واملستوى الرابع هو وحدة خاصة للتحقيق يف حاالت إدعـاء حـدوث         
  .وحيق لضحايا التعذيب طلب تعويض مبوجب القانون. تعذيب ومعاجلتها

علق باحملامني حيتوي على أحكام واضحة حلمايـة        وأفاد الوفد بأن القانون املعدل املت       -٧٠
حقوق احملامني وحريتهم الشخصية وحصانتهم من العقوبات على الكلمات اليت يدافعون فيها    

بيد أن من الطبيعي، عندما تنطوي قضية على . دفاعا قانونيا عن عمالئهم يف الدعاوى اجلنائية
وجيري النظـر  . بني املشتبه فيهم وحماميهمأسرار للدولة، أن تفرض قيود معينة على اللقاءات       

  .يف تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية بغية زيادة تعزيز دور احملامني يف الدعاوى اجلنائية
وفيما يتعلق حبرية الكالم والتعبري، أشار الوفد إىل أن قوانني الـصني تـنص علـى                -٧١

الضطالع بدور رقايب وإنه    وقال إن احلكومة تشجع وسائط اإلعالم على ا       . ضمانات كاملة 
وتسترعي وسائط اإلعالم انتباه اجلماهري إىل األخبار اهلامة        . توجد رقابة مفروضة يف البلد     ال

ومل خيضع أي فرد أو صـحيفة للعقـاب بـسبب           . مثل موضوع مسحوق احلليب امللوث    
م ويضمن القانون بشكل تـا . اإلعراب عن آراء أو وجهات نظر هذا الفرد أو هذه الصحيفة        

وقد يواجه بعض الصحفيني، عنـد تقـدمي        .  يف تقدمي التقارير عن أخبارهم     حرية الصحفيني 
ولكن . تقارير عن أخبار حساسة معينة، عوائق أو ضغوطا، وهذا أمر يعكس خصائص املهنة            

وتتصدى . هذه العوائق ال تأيت من احلكومة وإمنا تأيت من بعض األطراف املعنية ذات املصاحل             
وحيظـر القـانون    . االت التحرش بالصحفيني هذه طبقا للقانون     احلكومة واهليئة القضائية حل   

الصيين استخدام شبكة اإلنترنت أو وسائط اإلعالم اجلماهريي األخرى الختالق الشائعات           
أو للتحريض على اإلطاحة باحلكومة أو جتزئة األراضي الوطنية، أو للتحريض على إشـاعة              

وهذه األحكام القانونية متوافقـة مـع       . ز الديين الكراهية فيما بني اجملموعات العرقية والتميي     
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وأحاطت البحرين علما بالتدابري اليت تتخذها الصني لتعزيز حقـوق اإلنـسان              - ٧٢
وأشادت باجلهود املبذولة، وبصفة خاصة العمل املضطلع به لـضمان تـوافر            . ومحايتها

يع أرجاء البلد، وهو ما تثبته زيادة عدد مرافق البنيـة األساسـية             الرعاية الصحية يف مج   
ورحبت باجلهود اليت تبذهلا الصني لتحقيق اخنفاض يف معدالت الوفيات          . للمستشفيات

وشددت على أن الصني هي أول بلد نام تغلب علـى           . وزيادة يف متوسط العمر املتوقع    
 للقضاء على املتالزمة التنفسية ذها الصنيكما رحبت بالتدابري اليت تتخ. اجلدري واستأصله

وأوصت البحرين بـأن    . احلادة الوخيمة، وأشارت إىل أنه جيري إصالح املؤسسات الصحية        
تواصل الصني جهودها الرامية إىل ضمان الرفاه، الذي يتيح جلميع املرضى التمتع خبـدمات              

  .الرعاية الصحية األساسية
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 االقتصادية األخرية، اليت كفلت حتسني إعمـال        وأشادت زمبابوي بإجنازات الصني     -٧٣
احلقوق االجتماعية االقتصادية لشعبها، واليت ال ميكن قياسها مبعيار أفضل من املعيار املتمثل             

كما أشادت بالصني ملا أحرزته      .يف أن الصني بلغت مؤخرا مرتبة ثالث أكرب اقتصاد يف العامل          
قايف وإجنازات يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف        من تقدم اجتماعي اقتصادي وسياسي وتقين وث      

ذلك تنمية حريات الكالم والرأي والتعبري والفكر وسن قوانني تتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان             
أن تواصـل دعـم     ل الصني براجمها للحد من الفقر و      وأوصت زمبابوي بأن تواص   . ومحايتها

اإلنكليزية وغريها مـن اللغـات      وتشجيع زيادة تنمية استخدام وسائط اإلعالم الصينية للغة         
ومن شأن هذا أن يساعد العامل اخلارجي على فهم الصني فهما أفضل، مبا يف ذلك               . األجنبية

توفري التغطية اإلعالمية املوضوعية للصني، وهي بلد نام كثريا جدا ما يتعرض لـسوء فهـم                
  .متعمد وصارخ من قبل بعض وسائط اإلعالم الدولية

ا علما باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الصني لتحسني وتدعيم تعزيز          وأحاطت إندونيسي   -٧٤
حقوق اإلنسان ومحايتها، واليت من أمثلتها تصديق الصني على ست اتفاقيات أساسية حلقوق             

والصني أشد بلد يف العامل اكتظاظا بالسكان، وتوجد فيها جمتمعات خمتلفة متعددة            . اإلنسان
ت إندونيـسيا  وأشاد. اعية وثقافية خمتلفة وتعيش معا يف سالم     األعراق تنتمي إىل بيئات اجتم    

ية إىل تعزيز التآلف والتفاهم فيما بني هذه اجملتمعات وداخل اجملموعات           جبهود احلكومة الرام  
واستفسرت إندونيسيا عن ما إذا كانت لدى الصني أي خطـط للتـصديق   . الدينية املختلفة 

ذا كانت تعتزم تنفيذ معـايري تـشريعية ذات صـلة           على مزيد من االتفاقيات الدولية وما إ      
وأوصت بأن تكفل الصني تنفيذ التشريع املتعلق       . باإلصالحات القضائية يف املستقبل القريب    

وأعربت عن اعتقادها أن من     . ٢٠٠٨بتدابري اإلصالح القضائي اليت مت حتديدها يف هناية عام          
ي للصني وأن يساعد بالتايل على دعـم        شأن هذا أن يساعد على زيادة تعزيز النظام القضائ        

  .للصكوك الدولية ذات الصلة وفقاً مواءمة قوانني الصني
وأحاطت اليابان علما بإجنازات الصني يف كفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             -٧٥

وأشادت باإلجنـازات   . ١٩٧٨لشعبها منذ أن اعتمدت سياسة االنفتاح واإلصالح يف عام          
 ولكنها أعربت عن أملها يف أن تواصل الصني جهودها الراميـة إىل زيـادة        احملققة حىت اآلن  

النهوض بتعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية لشعبها، مبا يف ذلك التصديق على العهـد              
كما أحاطت اليابان علما بأن الصني، باعتبارهـا        . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

مدت تدابري تفضيلية خمتلفة لصاحل أقلياهتا العرقية، مبا فيها أهل التبت           بلدا متعدد األعراق، اعت   
والويغور، وتقدم مساعدات اقتصادية واجتماعية خمتلفة إىل األقليات نظرا ألهنا هتـدف إىل             

وأوصت بأن تواصل الصني جهودها الرامية إىل زيادة ضـمان  ". جمتمع متآلف"حتقيق وجود  
وإذ أخـذت   . موعة الكاملة حلقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق الثقافية       متتع األقليات العرقية باجمل   

علما باخلطوات امللموسة املتخذة لكفالة حرية الصحافة واإلفصاح عن املعلومات مبوجـب            
، مثل اللـوائح اجلديـدة املتعلقـة بأنـشطة          "وضع الشعب يف صدارة االهتمامات    "سياسة  

قارير اإلخبارية، فإهنا أعربت عن األمـل يف أن         الصحفيني األجانب اخلاصة بإعداد ونشر الت     
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.  وأن تعزز النهوض بسياساهتا وتدابريها يف هذا الـصدد          تاماً تنفذ الصني هذه اللوائح تنفيذاً    
       ، عن سيادة القـانون     ٢٠٠٨ير  افرب/كما أحاطت اليابان علما بنشر ورقة بيضاء، يف شباط        

  .يف الصني
فالصني، وهي بلد ذو حضارة . د التناقضات بال منازعوأشارت بنن إىل أن الصني بل  -٧٦

ولت نفسها من شبه مستعمرة من القرن التاسع عشر وحتررت مـن     حعمرها آالف السنني،    
ومل تستعد الصني، ذات األراضي الشاسعة والسكان الذين        . ١٩٤٩السيطرة األجنبية يف عام     

 ١٩٩٧كـاو إال يف عـامي   يزيد عددهم على بليون نسمة، سيادهتا على هونغ كونـغ وما        
وقد عرفت الصني مؤخرا أوجه عدم مـساواة واضـحة، تـشكل            .  على التوايل  ١٩٩٩و

وأعربت بنن عن تضامنها مع     . التحديات الرئيسية اليت تواجه تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       
االحترام الصني فيما يتعلق باحللول اليت ينبغي االضطالع هبا ملعاجلة املشاكل املختلفة املرتبطة ب            

وأشادت بنن بالتقدم احملرز يف احتـرام حقـوق         . العام حلقوق اإلنسان يف أراضيها الشاسعة     
واستفسرت بنن عن أولويـات     . اإلنسان وسلمت بالتحديات املتواصلة اليت تواجهها الصني      

الصني فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقيت هونغ كونغ وماكاو اإلداريـتني              
ني، وعن األسباب اليت دفعت الصني إىل أن ترى أن من الضروري أن تكون لـديها                اخلاصت

وأوصت بنن بأن تواصل املنطقتان     . ٢٠١٠-٢٠٠٩ية حلقوق اإلنسان للفترة     نخطة عمل وط  
لواقعهما وأن حتافظا على احترام احلقوق املختلفة ملواطنيهما         وفقاً   اإلداريتان اخلاصتان العمل  

  . ينهمايف إطار احترام قوان
وأحاطت مايل علما مع االرتياح بالتقدم احملرز يف قطاعات كثرية، مبا يف ذلك جمال                -٧٧

. حقوق اإلنسان، وأشادت بالنتائج اإلجيابية احملققة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها            
 ويف معرض اإلحاطة علما بالصعوبات والقيود املذكورة يف التقرير الوطين، قالت مايل إهنـا             

تظل مقتنعة بأن الصني ستحقق، بفضل تصميمها، األهداف اليت حددهتا لنفـسها يف جمـال               
  . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها داخل حدودها

وأشارت غابون إىل أهنا تتمتع بعالقات دبلوماسية ودية مع الصني منذ الستينيات من         -٧٨
اريع ملموسة عديـدة يف     القرن املاضي، وهي عالقات تشكل شراكة دينامية، مع وجود مش         

وقالت إن قضايا حقوق اإلنسان يف الصني جتتـذب دائمـا           . خمتلف قطاعات اقتصاد غابون   
االهتمام الدويل وإن هذا االستعراض يتيح للصني فرصة ممتازة لكي تبني للعـامل أن تعزيـز                

نشر ، برامج ل  ١٩٨٦وتنفذ الصني، منذ عام     . حقوق اإلنسان ومحايتها يشكالن أولوية وطنية     
علـى تثقيـف وتـدريب      ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(قانون، ويركز خامس هذه الربامج      املعرفة بال 

وتدعم احلكومة الصينية مشاركة    . املوظفني الرمسيني يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون       
اجملتمع املدين يف أنشطتها املتعلقة بإذكاء الوعي وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وهو ما يتيح    

جماالت خمتلفة   منظمة تنفيذ إجراءات يف      ٣٨٧ ٠٠٠ غري احلكومية البالغ عددها      للمنظمات
وأحاطـت  . ، والصحة، والتعليم، ومحاية البيئة، ومحاية حقوق املواطنني       مثل احلد من الفقر   
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 ٢٥٠غابون علما بتقدم الصني السريع حنو تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأكثر من              
وق اإلنسان، ومشاركتها النشطة يف هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمـم            حلماية حق  قانوناً

وشجعت غابون الصني على مواصلة جهودها      . ملتحدة، ودورها اهلام يف إنشاء اجمللس اجلديد      ا
  .يف هذا الصدد

. وأيدت فنلندا تقديرها جلهود الصني الرامية إىل احلفاظ على نظام عدالـة عامـل               -٧٩
ولكن تنفيذ هذه األحكـام     " احلق يف الدفاع  " التحسن خبصوص    والحظت أنه حدث بعض   

اجلديدة قد يكون صعبا بسبب استمرار وجود التشريعات املتناقـضة، مبـا فيهـا قـانون                
 تتخذ تدابري فعالة لـضمان أن يـتمكن         )أ(: وأوصت فنلندا الصني بأن   . ةاإلجراءات اجلنائي 

ش هبم وأن يتمكنوا من املشاركة يف       احملامون من الدفاع عن عمالئهم دون خوف من التحر        
والحظت فنلندا أن املمارسة الضخمة لعمل األطفال مستمرة، علـى          . إدارة منظماهتم املهنية  

الرغم من أن القوانني الصينية حتظر تشغيل األطفال دون سن السادسة عشرة، وال سـيما يف             
بـرامج  "لربامج املسماة   القطاع اخلاص، وأن األطفال يعملون يف أوضاع اعتسافية يف إطار ا          

 من املعلومات بشأن التدابري املتوخاة ملنع اسـتخدام عمـل           وطلبت مزيداً ". العمل والدراسة 
تضع وتعتمد سياسة   ) ب: (األطفال، وتنفيذ القوانني ذات الصلة، وأوصت فنلندا الصني بأن        

علـى  تسحب حتفظهـا  ) ج: (كما أوصت فنلندا الصني بأن  . شاملة ملكافحة عمل األطفال   
  . من اتفاقية حقوق الطفل٦املادة 
ورحبت فلسطني باجلهود اليت تبذهلا الصني لتمكني مجيع قطاعـات اجملتمـع مـن                -٨٠

. الوصول إىل التعليم عن طريق تقدمي املنح واإلعانات املالية، مبا يف ذلك تقدميها إىل األقليات              
، وبصفة خاصة مكافحـة     كما أشادت بالتدابري واإلجراءات املتخذة لدعم القطاع الصحي       

وامتـدحت  . األمراض املعدية، ولضمان التغطية باخلدمات األساسية للرعاية الصحية األولية        
ضتها التمييز ضد املرأة، وال سيما لعقدها املؤمتر العاملي املعين باملرأة يف عام             هملنا أيضاً   الصني
ان توافر فرص العمل    واستفسرت عن التدابري واإلجراءات اليت تتخذها الصني لضم       . ١٩٩٥

للجميع على ضوء الزيادة يف أعداد األشخاص احلاصلني على درجات علمية وعن الـربامج              
  .اليت تتوخى الصني االضطالع هبا لتلبية احتياجات سكاهنا

ورحبت التفيا، فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، بإجنازات الصني             -٨١
، اليت مكنتها من بلوغ بعض األهداف اإلمنائية الرئيسية لأللفيـة قبـل         الرائعة يف احلد من الفقر    
وأعربت عن تقديرها لرد الصني على األسئلة املتعلقة بالتعـاون مـع            . املوعد احملدد لتحقيقها  

وإذ أحاطت علما بالتعاون اجلاري مع املقررين       . املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     
ارة اليت قدمها عدة مقررين خاصني ومل يبت فيها بعد، أوصت بأن تقوم             اخلاصني وبطلبات الزي  

والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل      ) ب( التعاون مع املقررين اخلاصني؛      تعزيز) أ: (الصني مبا يلي  
  .مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد
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تشيكية بإجنازات الصني يف جمال مكافحة الفقر، وأوصت بأن         وأشادت اجلمهورية ال    -٨٢
االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب،         ) أ: (تقوم الصني مبا يلي   

وحتسني التنفيذ الوطين التفاقية مناهضة التعذيب، ووضع إجراء مستقل وفعال لتقدمي ضحايا            
وإعادة النظر  ) ب(؛  "عدم اإلعادة القسرية  "ا ملبدأ   التعذيب للشكاوى، ومراجعة مدى امتثاهل    

يف تشريعاهتا وممارساهتا اليت تنتهك احلق يف حرية التعبري وإطالق سراح مجيـع األشـخاص               
احملتجزين يف هذا اخلصوص، مثل السيد باجلور نوربو واألشخاص املوقوفني فيمـا يتـصل              

صت اجلمهورية التشيكية بـأن تقـوم       وفيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة، أو      . ٠٨بامليثاق  
 على أهنا حتريض    ص بأسرار الدولة وتعاريف اجلرائم    إصالح قانوهنا اخلا  ) ج: (الصني مبا يلي  

على اإلطاحة بسلطة الدولة كيما ال يتسىن استغالهلا الضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان             
      لقـضاء واحملـامني؛    وضمان استقالل ا  ) د(وبصفة خاصة مقدمي االلتماسات والصحفيني؛      

وفيما يتـصل حبمايـة     . وإلغاء نظام إعادة التثقيف من خالل العمل والسجون السوداء        ) ه(
حقوق اإلنسان لألقليات القومية، مبا يف ذلك أهل التبت والويغـور، أوصـت اجلمهوريـة       

 حرية تراجع القوانني واملمارسات وبصفة خاصة فيما يتعلق بضمان   ) و: (التشيكية الصني بأن  
وبالنسبة للتبت، أوصت اجلمهورية التشيكية بأن      . الدين وحرية التنقل ومحاية ثقافتها ولغتها     

املقترنة بانتهاكات خطرية عديدة حلقوق     " محلة الضرب بقوة  "إهناء  ) ز: (تقوم الصني مبا يلي   
 والتحقيق يف مجيع األعمال الوحشية وأعمال التعذيب على يد الشرطة، مثـل         ) ح(اإلنسان؛  

وضمان محاية احلق   ) ط(يناير هذا العام؛    /وفاة السيد بيما تسيباك يف تشامبو يف كانون الثاين        
يف التجمع السلمي وإطالق سراح مجيع األشخاص املوقوفني يف هذا اخلصوص، مثل السيدة             

  .تاشي تاو والسيدة دهونغتسو يف مقاطعة كاردزي
 خالل األعوام الثالثني املاضـية يف       وأعربت نيوزيلندا عن تقديرها إلجنازات الصني       -٨٣

وقالت إن الصني، يف سعيها إىل احلصول علـى عـضوية           . انتشال مواطنيها من براثن الفقر    
زال هناك كثري من العمل يتعني القيام بـه يف جمـال             جملس حقوق اإلنسان، الحظت أنه ما     

مويل ومـستقلة   ويف معرض اإلشارة إىل أن إنشاء مؤسسة وطنية كاملة الت         . حقوق اإلنسان 
تنـشئ  ) أ: (حلقوق اإلنسان ثبت أنه مفيد يف عدد من البلدان، أوصت نيوزيلندا الصني بأن            

والحظت نيوزيلندا مع القلق االدعاءات     . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، طبقا ملبادئ باريس      
املستمرة خبصوص استخدام العمل القسري كتدبري إصالحي، والتعـذيب واالحتجـاز دون      

 يف خمافر الشرطة، والتحرش باحملامني واملـدافعني عـن           وإساءة معاملة املشتبه فيهم    اكمةحم
وأوصـت نيوزيلنـدا    . حقوق اإلنسان، والقيود املستمرة على حرية الدين واإلعالم والتعبري        

تعمل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللـس حقـوق            ) ب: (الصني بأن 
ويف معـرض الترحيـب     .  التحديات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان      اإلنسان على مواجهة هذه   

باالخنفاض الواضح يف عدد حاالت تنفيذ أحكام اإلعدام يف الصني منذ عودة حق إعادة النظر 
          : ، أوصـت نيوزيلنـدا بـأن      ٢٠٠٧يف أحكام اإلعدام إىل احملكمة الشعبية العليا يف عـام           

عقوبة اإلعدام يف هناية املطاف، مبا يف ذلـك زيـادة           يواصل اإلصالح املوجه حنو إلغاء      ) ج(
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جتـري مراجعـة    ) د: ( بأن كما أوصت نيوزيلندا الصني   . الشفافية فيما يتعلق باستخدامها   
، كما اعتمدت مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي        ١٩٨٤لضمانات عام   لتطبيقها  
نسان يشري إىل الـشواغل     وأحاطت علما بتقرير للمفوضية السامية حلقوق اإل      . ١٩٨٤/٥٠

املتعلقة حبقوق اإلنسان يف التبت واليت أثارها املقررون اخلاصـون والعديـد مـن هيئـات                
وقالت نيوزيلندا إهنا تؤيد على حنو ثابت احلوار لتحقيق نتائج مفيـدة تتنـاول              . املعاهدات

هذا احلـوار،   مصاحل كل اجملتمعات املوجودة يف التبت وإهنا تفهم أن الصني تعتزم استئناف             
        : كما أوصـت نيوزيلنـدا الـصني بـأن        . تقوم بذلك ) ه: (وأوصت نيوزيلندا الصني بأن   

 من التدابري لضمان تعميم حصول اجملتمعات الريفيـة ومنـاطق األقليـات             تعتمد مزيداً ) و(
واألسر احملرومة والسكان النازحني داخليا على اخلدمات الصحية والتعليمية وغريهـا مـن             

جتسد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان خطـوات         ) ز: (وأوصت بأن . ت الرعاية خدما
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةحمددة حنو التصديق على 

واستفسرت األرجنتني عن املبادرات اخلاصة بتوسيع نطاق احلق يف حرية الفكر             - ٨٤
نت، وعن ما إذا كانت هنـاك خطـط         وحرية التعبري فيما يتعلق باستخدام شبكة اإلنتر      

وأوصت بأن تقـوم    . للمعايري الدولية  وفقاً   لتجرمي التعذيب يف النظام القانوين الداخلي،     
حتليل إمكانية التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت تعتـرب ذات        ) أ: (الصني مبا يلي  

وق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحلق     : أمهية يف تعزيزها ومحايتها، مع التركيز على      
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وتقييم مـدى           والسياسية،  

إمكانية قبول اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري طبقا لالتفاقية، وبروتوكـول           
يـة  منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمـل التفاق           

وتقييم مدى إمكانية النهوض بوضع وصف قانوين       ) ب(مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛      
  . آلفة التمييز، مع مراعاة املعايري القانونية الدولية يف هذا اجملال

ورحبت الربتغال جبهود الصني اإلصالحية الرامية إىل هتيئة الظروف املؤاتية للتصديق             -٨٥
ص باحلقوق املدنية والسياسية، وأعربت عن األمل يف أن تكلل هذه العهد الدويل اخلا على

العهد الدويل اخلاص باحلقوق كما أشارت إىل أن  . اجلهود بالنجاح يف غضون فترة قصرية     
املدنية والسياسية يشكل إحدى الركائز األساسية لإلطار الدويل حلماية حقوق اإلنسان           

ويف معرض اإلشارة إىل    . اركة الصني التامة  وتعزيزها وأن هذا النظام سيصبح أقوى مبش      
أن العنف ضد املرأة يشكل آفة يتعني التصدي هلا يف مجيع البلدان، قالـت الربتغـال إن        

      : وأوصت الربتغال الصني بـأن    ". التمييز"ة يزداد يف غياب تعريف قانوين ل      أضعف املر 
أشارت الربتغـال إىل القلـق الـذي    وإذ .  تدرج تعريفا قانونيا للتمييز يف قانوهنا الوطين      )أ(

اسـتمرار   إزاء   ٢٠٠٥أعربت عنه جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عـام           
      اجملاين، وعلى وجـه اخلـصوص      اإللزامي  التفاوتات يف تعميم الوصول إىل التعليم االبتدائي        

، لسكان النازحني داخليـاً   اومة و ألسر احملر اناطق األقليات و  مجملتمعات الريفية و  فيما يتعلق با  
وباإلجنازات احملققة يف حمـو     نوات  فإهنا رحبت بزيادة مدة التعليم اإللزامي مؤخرا إىل تسع س         
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وأوصت الربتغال الصني   . أمية الكبار، وتطوير التدريب املهين والتقين، والتعليم قبل املدرسي        
وعلى الـرغم  . حو املكفول دستورياًتضمن تعميم إلزامية التعليم االبتدائي على الن    ) ب: (بأن

العمـل  "من كل التقدم احملرز يف جمال التعليم، أعربت الربتغال عن قلقها إزاء برامج مثـل                
نظرا ألن اللوائح ال تقدم تعريفا واضحا للنوع املقبول من هذه الفئة اخلاصة مـن               " والدراسة

 على االتفاقية الدولية حلقـوق      ورحبت الربتغال بالتصديق  . العمل وكثافتها ومدهتا اإلمجالية   
األشخاص ذوي اإلعاقة ومبا شوهد من حتسينات يف إمكانية الوصول خالل دوريت األلعاب             

  .األوملبية واأللعاب األوملبية للمعوقني يف بيجني
والحظت النمسا أن الدستور ال يضمن فقط حقوق اإلنسان لألقليات العرقية، وإمنا              -٨٦

وأوصـت النمـسا    . فضيلية، وبصفة خاصة االستقالل الـذايت     سياسات ت  أيضاً   يضمن هلم 
مبمارسـة حقـوق    للدستور الصيين،    وفقاً   السماح لألقليات العرقية،  ) أ: (احلكومة مبا يلي  

 يف عملية صنع    ااإلنسان اخلاصة هبا ممارسة كاملة، وصون هويتها الثقافية، وضمان مشاركته         
. ضايا يف خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان       وأشارت إىل أنه ينبغي تناول هذه الق      . القرار

ورحبت النمسا بالسلطة اجلديدة للمحكمة الشعبية العليا اليت ختوهلا إعادة النظر يف أحكـام              
التوسع يف احلد من إمكانية تطبيـق عقوبـة اإلعـدام،           ) ب: (اإلعدام، وأوصت بأن جيري   

 إحصائيات عن عـدد أحكـام       وبصفة خاصة فيما يتعلق باجلرائم اخلالية من العنف، وتقدمي        
عـدد القـضايا    (اإلعدام وعن اإلجراء املتعلق بإعادة النظر من جانب احملكمة الشعبية العليا            

املعادة من أجل إعادة احملاكمة، وعدد القضايا اليت استمعت فيها احملكمة الشعبية العليـا إىل               
ويل اخلـاص بـاحلقوق     التصديق على العهد الد   ) ج: (كما أوصت بأن جيري   ). املدعى عليهم 

ورحبت النمسا بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وأوصت بأن          . املدنية والسياسية 
جتديد مذكرة التفاهم دون مزيد من التأخري بغية تكثيف املساعدة التقنية واخلـدمات             ) د: (يتم

، إحلـاق   االستشارية يف جمال حقوق اإلنسان، وأشارت إىل أن من املمكـن، كخطـوة أوىل             
      بالقيـام   أيـضاً    وأوصـت . مستشار يف حقوق اإلنسان بالعمل مع منسق األمم املتحدة املقيم         

مواصلة تعزيز التعاون من خالل تقدمي دعوات زيارة مفتوحة إىل املكلفني بواليات            ) ه: (مبا يلي 
  . متابعة االستعراض الدوري الشامل) و: (يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وكذلك

وأعربت قطر عن تقديرها للتطورات احلادثة يف الصني وللجهود اليت تبذهلا الصني،              -٨٧
سيما احلقوق يف التنمية     وبصفة خاصة يف محاية وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وال        

ورحبت باملعلومـات الـواردة يف      . والعمل والضمان االجتماعي واملسكن والتعليم والصحة     
أن الصعوبات والتحديات وبشأن األهداف واملبادرات املستقبلية للتغلـب         التقرير الوطين بش  

ويف معرض اإلعراب عن التقدير لإلجنازات احملققة يف تعزيز ومحاية حقـوق الطفـل              . عليها
والترحيب بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك            

إيالء مزيد من األمهية حلماية حقـوق       ) أ: ( بأن جيري  األطفال يف الرتاعات املسلحة، أوصت    
واستفسرت عـن اخلطـط   . الطفل من خالل اخلطط الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  

  . املسؤولني احلكوميني احمللينيوالربامج املقترحة للترويج لثقافة حقوق اإلنسان بني
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شأن تأمني حقوق شعبها وذكرت باكستان أن الصني ال تطلب مشورة خارجية ب  - ٨٨
تقاء الرتعـة إىل  اوقالت إنه جيب . نظرا ألهنا اختذت خطوات حمددة لبناء مستقبل شعبها      

تسييس االستعراض الدوري الشامل، وأشارت إىل التعليقات املتعلقـة مبنطقـة التبـت             
 املستقلة ذاتيا، اليت قالت إهنا تعكس برامج سياسية وال تعكس تقديرا موضوعيا للحالة يف

التبت، اليت ذكرت أهنا جزء من الصني ال ميكن التصرف فيه وأن اجملتمع الدويل بأسـره                
وعلقت باكستان على العنف اإلجرامي الذي حدث يف التبت يف العـام            . يعترف بذلك 

املاضي قائلة إنه كانت له صالت مقلقة مبنفذين خارجيني ذوي دوافع خفية وإن احلكومة 
وأشارت إىل أن احلكومة    . لالزمة لتوفري األمن جلميع سكان التبت     احمللية اختذت التدابري ا   

وجيري . الصينية تفي بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتتقيد بقوانينها الداخلية         
توفري محاية تامة حلقوق احملرضني ومصاحلهم املشروعة وتقدمي مساعدة قانونية كاملة إىل            

راية بأنه مت إطالق سراح املرتكبني الذين تسببوا يف حدوث          وقالت إهنا على د   . املتهمني
وأعربت عن أملها يف أن حتافظ املنطقة على استقرارها وتنعم مبزيد مـن             . قالقل بسيطة 

     وأشارت إىل التطورات اهلائلة يف الـصني وإىل أن         . التنمية وأن يتوقف التدخل اخلارجي    
  . نظري له ويقدم درسا للجميعما أجنزته الصني لشعبها يف عقود قليلة ال

وأشادت فرتيال باحلقيقة اليت مؤداها أن حكومة الصني تويل احلقوق االقتصادية             - ٨٩
واالجتماعية والثقافية األمهية نفسها اليت توليها حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلـق يف               

 وقالت إن مما     اليت تبذهلا احلكومة للجد من الفقر      وأحاطت علما باجلهود اهلامة   . ميةالتن
 مليون شخص منذ ثالثـني      ٢٥٠ينال إعجاهبا أن عدد من يعيشون يف فقر، الذي كان           

 مليون شخص فقط، وهو ما حيقق األهداف اليت حددهتا األمـم            ١٤عاما، أصبح اآلن    
وشجعت فرتويال الصني على مواصلة عملها يف جمال . املتحدة يف األهداف اإلمنائية لأللفية

طط الصني الناجحة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة       خواستفسرت عن   . احلد من الفقر  
اليت وضعتها احلكومة وتطبقها وعن املشاريع وكذلك اخلطط املستقبلية الرامية إىل رفـع        

ت فرتويال أن الصني ظوالح. ية وزيادة التقدم االجتماعي لسكان الصني    شاملستويات املعي 
 حتسني املستويات املعيشية لشعبها، وشجعت حققت، بوضع الشعب يف صدارة سياساهتا،

  . فرتويال احلكومة على مواصلة هذا
وأشارت السنغال إىل أن الصني حققت نتائج هائلة يف جمايل الصحة والتعليم ويف   - ٩٠

وقالت إن اختيار الصني    . مكافحة الفقر، مما أتاح هلا بلوغ بعض أهدافها اإلمنائية لأللفية         
نسان يف املناهج املدرسية يثبت وجود إرادة حقيقية لضمان تعزيز إلدماج تعليم حقوق اإل

. حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعال ويشكل ممارسـة جيـدة يف هـذا الـصدد               
واستفسرت عما إذا كانت الصني تتوخى االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق             

  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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بيا إىل أن التقرير الوطين يظهر بوضوح جمموع منوعة كبرية من           وأشارت كولوم   - ٩١
اجلوانب واملواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان، وكـذلك اإلجنـازات الـيت مت إحرازهـا              

ـ    . مةوالتحديات اليت ما زالت قائ     رز يف جمـال احلقـوق      وأشادت كولومبيا بالتقدم احمل
وشـددت  .  حقوق املرأة والطفل   االقتصادية واالجتماعية، الذي أحدث تأثريا مفيدا يف      

كولومبيا على األمهية الكربى اليت توليها الصني لتعزيز حقوق املرأة والطفل، وطلبـت             
 من املعلومات عن مهام وإجراءات جلنة العمل الوطنية املعنية باملرأة والطفل، مبا يف              مزيداً

علومات عن التقدم كما طلبت كولومبيا م. ذلك السياسات املتعلقة بالعامالت املهاجرات
  .٢٠١٠- ٢٠٠١احملرز والنتائج احملققة يف الربنامج اإلمنائي للطفولة للفترة 

ورحبت السويد بالتقدم احملرز يف العقد املاضي، وال سيما يف جمـال احلقـوق                - ٩٢
هتيئة الظـروف   ) أ: (وأوصت بأن تعمل الصني على    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

كما أوصت . ملبكر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاملؤاتية للتصديق ا
واختاذ خطـوات   ) ج (روضة على حرية اإلعالم والتعبري؛    إزالة القيود املف  ) ب: (مبا يلي 

وضمان أن يكون أي سجن أو نظام       ) د(عاجلة إللغاء خمتلف نظم االحتجاز التعسفي؛       
ومواصـلة  ) ه(يري الدولية حلقوق اإلنـسان؛      رعاية إجبارية يتم إصالحه مستوفيا للمعا     

 املؤسـسية   وتعميق اإلصالح القضائي بوسائل من بينها اعتماد تدابري ملعاجلة أوجه الضعف          
لضمان ) Hukou( نظام تسجيل األسر املعيشية   وإلغاء أو إصالح    ) و(وعدم استقالل القضاء؛    

ملبادئ عدم التمييز، إىل اخلدمات  أن يكفل جلميع املواطنني الوصول، على قدم املساواة ووفقا          
وإلغـاء  ) ز(األساسية اخلاصة بالتعليم والرعاية الصحية وغريها من نظم الرعاية االجتماعية؛           

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      من  ) أ(١-٨التحفظ احلايل على املادة     
الية ويف االنضمام إىل النقابـة      والثقافية، اليت تكفل حق كل شخص يف تكوين النقابات العم         

. علومات بشأن اإلصالحات املمكنة يف هذا اجملـال       تارها، ورحبت بتلقي مزيد من امل     اليت خي 
 وفقـاً   إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان     ) ح: (بأن جيري  أيضاً   وصت السويد وأ

  .ملبادئ باريس
طرد، وحققـت تقـدما     والحظت تايلند أن الصني مرت بتحول اقتصادي رائع وم          -٩٣

. مهما يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها خالل العقود الثالثة املاضية، وتواصل القيام بذلك            
وهي طرف يف ستة صكوك دولية أساسية حلقوق اإلنسان، وقد ترمجت املعايري واملستويات             

نـسان،  الدولية إىل جمموعة منوعة كبرية من التشريعات احمللية تغطي مجيع جماالت حقوق اإل            
ويف . وبصفة خاصة حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة       

العهد الـدويل    معرض الترحيب باستهالل الصني عمليتها اليت تتوخى هبا أن تصبح طرفا يف           
وقالت . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أعربت عن أملها يف أن تنطلق العملية بسرعة    

ىل التصدي للفقر وتعزيز التنمية ركيزة أساسية وإن جناح الصني يف هذا اجملال إن احلاجة إ
أن يوسع نطاق النـهوض حبقـوق        أيضاً   ليس مهما يف حد ذاته فحسب وإمنا من شأنه        

ويف معرض إشارهتا إىل أن من املرجح أن تواجه الصني، مع           . اإلنسان يف جماالت أخرى   
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 يف األوقات األخرية، مهمة كـربى يف جمـال          النمو االقتصادي السريع الذي حظيت به     
بتنفيذ برنامج العمل الوطين املتعلق بالبيئة والصحة، املوجه إىل          أيضاً   محاية البيئة، رحبت  

وأعربت عن ثقتها يف أن وترية التغري اإلجيـايب         .  والرفاه لشعبها  ةضمان السالمة والصح  
ضح، إىل النـهوض املتواصـل      والتطورات التقدمية ستفضي، بفضل التزام احلكومة الوا      

  .حبقوق اإلنسان جبميع أبعادها لفائدة شعب الصني واجملتمع الدويل بأسره
ورحبت ميامنار بالتقدم اهلائل احملرز يف اجملاالت االجتماعية، مثل قطاعات التعليم   - ٩٤

ة والثقافة والصحة العامة، الذي يدل على إرادة الصني السياسية املنصبة على تعزيز ومحاي            
وامتدحت الصني ملا حققته من نتائج رائعة يف حتـسني          . حقوق اإلنسان للشعب الصيين   

 سنة، والحظت أن هذا أهم إجناز بالنظر إىل أراضي الصني           ٣٠رفاه سكاهنا على مدى     
 التنوع واالنتشار يف أماكن متفرقة، الذين يزيد عددهم على يالشاسعة وسكاهنا، الشديد

" سياسة الـصني الواحـدة    "امنار أهنا تنتهج بشكل ثابت      وذكرت مي .  بليون نسمة  ١,٣
وقالت ميامنار إهنا، باعتبارها جارة مالصقة للـصني        . كمبدأ أساسي لعالقاهتا مع الصني    

تربطها هبا روابط وثيقة تقليدية قدمية العهد، تتعاطف مع الصني وتتفهم التحديات اليت              
ا اخلصوص، أبدت ميامنار معارضتها  ويف هذ . تواجهها فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان     

  .القوية لتسييس قضايا حقوق اإلنسان واستخدامها للتدخل يف شؤون الغري الداخلية
 بليون شـخص    ١,٣٢وأشارت الربازيل إىل أن الصني، اليت يبلغ عدد سكاهنا            - ٩٥

 جمموعة عرقية ويعيشون يف أراض شاسعة، بذلت قصارى جهدها لكي           ٥٦يتألفون من   
الغذاء والرعاية الصحية والعمل والسكن الالئق والتعليم ها، على قدم املساواة، بتوفر لشع

وقالت إن الصني أول بلد حقق هدف احلد مـن الفقـر            . والتنمية، وجنحت يف مسعاها   
وقد مت القضاء فعليا على األمية بني الشباب        . املنصوص عليه يف األهداف اإلمنائية لأللفية     

باألحكام الدستورية للصني اليت تنص على أن        أيضاً   ربازيلورحبت ال . ومتوسطي العمر 
وسلمت بأن الصني حققت إجنازات كربى يف       ". حتمي الدولة حقوق اإلنسان وتصوهنا    "

جمال حقوق اإلنسان، ولكنها أشارت إىل الشواغل املتعلقة بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
تراتيجية الصني لتوسـيع نطـاق      ورحبت بالتعليقات اإلضافية على اس    . وحبقوق العمل 

وأوصت الربازيل الصني بأن تقوم، واضعة يف اعتبارها القرار . نظامها للضمان االجتماعي
التصديق على العهد الدويل اخلاص ) أ: (، مبا يلي"أهداف حقوق اإلنسان" املعنون ٩/١٢

 للمحكمة  نظام روما األساسي  ) ب: (باحلقوق املدنية والسياسية، واالنضمام إىل كل من      
كمـا أوصـت    . والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     ) ج(اجلنائية الدولية،   

تنظر يف فرض وقف على عقوبة اإلعدام؛ وتعتمد تـشريعا حمـددا            ) د: (الربازيل الصني بأن  
  .بشأن العنف األسري؛ وتواصل تعاوهنا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

هتمام املتزايد بالتصدي للتفاوتات االقتصادية واالجتماعية بـني        ورحبت إيطاليا باال    -٩٦
املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وباعتماد تدابري جديدة بشأن حقوق العمال واألشـخاص            
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وأوصت بـأن   . ذوي اإلعاقة والنساء واألطفال، وبإعداد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان         
ملفروضة على األرقام واإلحصائيات املتعلقـة بعقوبـة        رفع السرية ا  ) أ: (تقوم الصني مبا يلي   

اإلعدام؛ وقصر تطبيق عقوبة اإلعدام على أخطر اجلرائم طبقا للمعايري الدولية الدنيا؛ والنظر             
وتبسيط اشتراطات اإلقرار   ) ب(يف فرض وقف على استخدام عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها؛          

د من األشخاص مبمارسة حريتـهم يف الـدين         الرمسي للممارسات الدينية بغية السماح ملزي     
واالستجابة لطلبات الزيارة املقدمـة      ) ج(واملعتقد وحتسني احترام احلقوق الدينية لألقليات؛       

لألمم املتحدة والنظر يف إصدار دعوة دائمة        من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      
  .إليهم لزيارة البلد

لصني يف جمال حقوق اإلنسان ونظرت بإجيابية إىل احلقيقـة      ورحبت هنغاريا بإجناز ا     -٩٧
اليت مفادها أن الصني طرف يف االتفاقيات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وشجعت الصني             

وأعربت عن اعتزازها . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   على التصديق على    
بشأن حقوق اإلنسان، وأبـدت تقـديرها      بكوهنا شريكة الصني يف حوار ثنائي مشترك        

اللتزام الصني بقضية حقوق اإلنسان، وأعربت عن أملها يف أن يستمر هذا احلوار بالقدر           
وأعربت هنغاريا عن قلقها ألن العمل القسري ميكن أن يكون    . نفسه من االنتظام والقوة   

مكن أن يسفر هذا تدبريا إصالحيا يف الصني، مثل عمل األطفال يف املدارس، وألن من امل          
.  من املعلومات عن موقف الصني بشأن هذه املسألة   وطلبت مزيداً . عن استغالل األطفال  

. ورحبت هنغاريا باخلطوات اليت اختذهتا الصني لضمان احلق يف حرية الكالم وحرية الدين
وأشادت هنغاريا بربنامج الصني اجلديد اهلادف إىل حل مسألة تزويد الريـف باهلـاتف            

كما سلمت تسليما تاما بأمهية احلقيقة اليت مفادها أن للمـواطنني           . ياع والتلفزيون واملذ
وأوصت هنغاريا بأن   . الصينيني، طبقا ألحكام الدستور، احلق يف التعبري عن رأيهم حبرية         

تقبل الصني الرأي املخالف إذا أعرب عنه املدافعون عن حقوق اإلنـسان مـن خـالل           
  .مظاهرات سلمية

ماليزيا جبهود احلكومة ملا تنطوي عليه من عزم على مواصلة التنميـة            وأشادت    - ٩٨
االقتصادية والتزام بذلك، وقالت إهنا تتفق مع الرأي الذي مؤداه أن التنمية االقتـصادية              

وأحاطت علما بالتقـدم احملـرز يف       . مهمة لتمتع الشعب على حنو تام حبقوق اإلنسان       
 خاصة يف جماالت العمل والتعليم والثقافة       مستوى ومدى محاية حقوق اإلنسان، وبصفة     

استراتيجية ختفيف وطأة الفقر املوجهة حنـو       ويف معرض اإلشارة إىل أن      . والصحة العامة 
، سامهت مسامهة هائلة يف احلد من الفقـر وحتـسني           ١٩٨٦، املعتمدة منذ عام     التنمية

تقاسم ) أ: (ريمستوى معيشة شعب الصني يف مجيع أرجاء البلد، أوصت ماليزيا بأن جي           
ويف . خربات الصني وأفضل ممارساهتا يف جمال احلد من الفقر مع البلدان النامية األخرى            

معرض اإلشارة كذلك إىل أن احلكومة تضطلع بدور فعال يف دعم مشاركة اجملتمع املدين 
واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية يف األنشطة املضطلع هبا يف جمال تعزيـز             

تنظر يف تدعيم عملـها  ) ب: (بأن أيضاً وق اإلنسان ومحايتها، أوصت ماليزيا الصني  حق
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اإلجيايب مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية بغيـة تعزيـز             
  .ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لشعبها

      . سـئلتهم وتوصـياهتم   وشكر الوفد الصيين مجيع املتحدثني على تعليقـاهتم وأ          - ٩٩
وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان احلق يف املسكن، أشار الوفد إىل أنه جيري اتبـاع               

. سياسة لتوفري مأوى الئق من أجل مساعدة األسـر املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل              
وحبلول . وباإلضافة إىل ذلك، فإن احلكومة تقوم ببناء مساكن منخفضة التكلفة كل سنة           

 مليون أسرة منخفضة ومتوسطة الدخل مبساكن       ١٧، كان قد مت تزويد      ٢٠٠٧ية عام   هنا
وفيما خيص الفئة املنخفضة الدخل اليت تواجه صعوبات أكرب من          . يف إطار هذا الربنامج   

ذلك، أنشأت احلكومة نظام إسكان منخفض اإلجيارات لتوفري مساكن منخفضة اإلجيار           
وقد ساعد هذا النظام على حتـسني       . ول على مسكن  أو لتقدمي إعانة للمساعدة يف احلص     

  . أسرة منخفضة الدخل٩٥٠ ٠٠٠ظروف السكن لصاحل 
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ملتزمة التزاما تامـا بتعزيـز حقـوق    وحكومة    - ١٠٠

والواقع أن حقوق اإلنسان وحرياته مكفولـة دسـتوريا         . اإلنسان ومحايتها يف هونغ كونغ    
ألساسي وعن طريق تشريعات حملية خمتلفة، مبا يف ذلـك املـساواة أمـام              مبوجب القانون ا  
والصحافة، وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتظـاهر، وحريـة         التعبري  القانون، وحرية   

وحيقق كل من سـيادة القـانون   . املعتقد الديين، واحلق يف الرعاية االجتماعية، وما إىل ذلك   
وباإلضافة إىل . محاية حقوق اإلنسان يف هونغ كونغ زيزووجود نظام قضائي مستقل زيادة تع

ذلك، يوجد إطار مؤسسي واسع النطاق يضم املنظمات اليت تساعد على تعزيـز حقـوق               
اإلنسان وصوهنا، ويقوم برصده بدقة كل من اجمللس التشريعي هلونغ كونغ واجملتمع املـدين              

  .ووسائط اإلعالم وعامة اجلمهور
او اإلدارية اخلاصة جاهدة سعيها إىل ضمان التمتع حبقوق اإلنسان          وتواصل منطقة ماك    -١٠١

وفيما يتعلق بالتوصية اليت قدمتها بنن، أشارت منطقة        . وحرياته ومحاية هذه احلقوق واحلريات    
ماكاو اإلدارية اخلاصة إىل أهنا ستعزز آليات رصد سياسات احلكومة بغية زيادة فعالية القانون              

وسوف تواصل تعزيز التدابري الوقائية وقمع االجتار بالبشر        . وق اإلنسان الساري فيما يتعلق حبق   
وهـي  . وتعزيز التمتع حبقوق اإلنسان تعزيزا فعاال مع إيالء االعتبار الواجب لألجيال الـشابة            

. متحمسة لتعميق احلقوق السياسية على حنو متدرج بغية تدعيم مساءلة احلكومة أمام مواطنيها            
ني احلقوق االجتماعية بالتعاون مع اجملتمع املدين ومتديد التعليم اإللزامي حىت           كما أهنا تعتزم حتس   

وأفاد الوفد أنه سيجري، يف إطار جهودها للتوسع يف اإلسـكان           . هناية مرحلة الدراسة الثانوية   
  . مسكن اجتماعي لألسر املنخفضة الدخل٢٠ ٠٠٠االجتماعي، توفري 

سية لسياسة الصني املتعلقة باجملموعات العرقية هي       وأشار الوفد إىل أن أهم مسة أسا        -١٠٢
 تتمتع حبقوق استقالل ذايت      منطقة من املناطق العرقية املستقلة ذاتياً      ١٥٥ففي الصني   . املساواة
والسمة الثانية هي أن املناطق العرقيـة       . ة النطاق يف جماالت التشريع واالقتصاد والثقافة      عواس
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لة تفضيلية يف الشؤون املالية والضريبية أكثر مـن غريهـا مـن              قد تتمتع مبعام   املستقلة ذاتياً 
ونسبة النواب من السكان العرقيني يف اجمللس الوطين لنواب الشعب أعلى من نـسبة     . املناطق

والسمة الثالثة هي أن الدولة حتترم العادات والتقاليد اليت تنطوي عليها           . جمموعة اهلان العرقية  
، وحتظر األقوال واألفعال اليت حترض على الكراهية العرقية والتمييز          املعتقدات الدينية لألقليات  

وقد ساعدت احلكومة ثالث عشرة أقلية عرقية . الديين، وحتمي ثقافة األقليات العرقية وتنميها 
 يف وئام،    جمموعة عرقية تعيش معاً    ٥٦وتوجد يف الصني    . على إنشاء وحتسني لغاهتا املكتوبة    

من اجملموعات، وتسعى إىل حتقيق تنمية مشتركة، وال يوجـد أي           وتساعد كل منها غريها     
، بدعم من قوات    من املؤسف أن قلة من الناس حتاول      وأشار الوفد إىل أن     . نزاع عرقي بينها  

خارجية، فصل التبت وجينجيانغ عن الصني، وهي ال متثل على اإلطالق األغلبية احلاكمـة              
راضي الـصني ال ميكـن      أ وجينجيانغ جزآن من     ألهل التبت والويغور بالنظر إىل أن التبت      

  .فصلهما عنها، ولن تسمح احلكومة بنجاح أي حماولة لتقسيم الصني
والصني حتمي حق املواطنني يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيـات واملـشاركة يف               -١٠٣

 وفقاً  املسريات والتظاهر طبقا للقانون، وميكن للمواطنني طلب تنظيم مسريات أو مظاهرات          
وعادة ما تتعامل احلكومة مع املظاهرات واملسريات       . لقوانني املتعلقة باملسريات واملظاهرات   ل

 ٤٠٠ ٠٠٠ويبلغ عدد املنظمات غري احلكومية املسجلة يف الصني . من خالل احلوار واإلقناع
  .منظمة، وتوجد ماليني من املنظمات غري احلكومية ال يقتضي القانون تسجيلها

 املتعلق حبماية أسرار الدولة على أحكام واضحة بشأن تعريف أسرار           وينص القانون   -١٠٤
ويف حالة حدوث تنازع بشأن هذه املسألة، ميكن أن تبت فيه أجهزة حلماية األسرار              . الدولة

وال توجد على اإلطالق أجهزة إنفاذ قانون تستغل        . على مستوى أعلى من مستوى املقاطعة     
  .قوق اإلنسانأسرار الدولة لقمع املدافعني عن ح

       ية، أشار الوفد إىل أنه يوجد يف الـصني أكثـر          نوفيما يتعلق مبسألة املعتقدات الدي      -١٠٥
 مليون مسيحي   ١٦ مليون مسلم و   ٢١ مليون مؤمن بعقائد دينية، مبن فيهم أكثر من          ١٠٠من  
 ٣ ٠٠٠ رجل دين من خمتلف األديـان، و       ٣٠٠ ٠٠٠ مليون كاثوليكي، باإلضافة إىل      ٥,٥و
وحتظر الصني األقوال واألفعال اليت حترض على الكراهية      .  مكان عبادة  ١٠٠ ٠٠٠ئة دينية، و  هي

وطبقا لالئحة تسجيل املنظمات االجتماعية، ينبغـي تـسجيل مجيـع           . الدينية والتمييز الديين  
ولكن اشتراطات  . املنظمات االجتماعية، مبا فيها املنظمات الدينية، لدى هيئات الشؤون املدنية         

  .للمسيحيني" التجمعات األسرية"وال يشترط تسجيل . سجيل اشتراطات دنياًالت
ولتيـسري  . ، نقحت الصني قانون محاية حقـوق املـرأة        ٢٠٠٥أغسطس  /ويف آب   -١٠٦

مشاركة املرأة يف إدارة شؤون الدولة والشؤون الوطنية وصنع القرارات املتعلقة هبذه الشؤون،         
ة بني اجلنسني يف أوساط اجلماهري وحـددت نـسبة          قامت احلكومة بإذكاء الوعي باملساوا    

 مـن    يف املائـة   ٢٠وتشكل النساء حاليا أكثر من      . املوظفات يف خمتلف مستويات احلكومة    
وينص قانون تعزيز فرص العمل على حقوق متـساوية         . نواب اجمللس الوطين لنواب الشعب    
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ويشدد القـانون املتعلـق     . للرجل واملرأة يف التوظف، وحيظر التمييز القائم على نوع اجلنس         
بعقود األراضي الريفية على حقوق متساوية يف األرض للنساء املتزوجات أو املطلقـات أو              

وحيدد قانون محاية حقوق املرأة ومـصاحلها       . ر قانون الزواج العنف األسري    ظوحي. األرامل
د أنـشئت   وق. نطاق مسؤوليات األجهزة املعنية عن مكافحة العنف األسري وإنقاذ الضحايا         
.  مركـز  ٤٠٠يف الصني مراكز حلماية النساء وإنقاذهن يبلغ عددها اإلمجايل أكثـر مـن              

 وأنشئ مؤمتر   ٢٠١٢-٢٠٠٨ووضعت خطة العمل ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال للفترة         
  .مشترك بني الوزارات ملكافحة االجتار بالبشر بغية التصدي هلذه املسألة على حنو شامل

علق حبقوق الطفل، وضعت الصني قانون محاية القـصر وقـانون التعلـيم             وفيما يت   -١٠٧
ونفذت . اإللزامي والئحة حظر عمل األطفال وقوانني ولوائح أخرى ذات صلة هبذا املوضوع   

وعززت احلكومة اللـوائح املتعلقـة بالتحـاق        . الصني بالكامل التعليم اإللزامي اجملاين متاماً     
. حاهبم منها، وأنشأت أنظمة لتقييم ورصد تعليم الفتيـات        األطفال باملدارس وتسرهبم وانس   

وأنشأت الدولة مدارس خاصة للجاحنني القصر واألحداث توفر تعليم املـراهقني يف جمـايل              
وخبـصوص  . القوانني واألخالقيات وتدبر هلم بعض أنشطة العمل املتناسبة مـع أعمـارهم           

قل أعمارهم عن سنة واحدة رضـاعة       اجلاحنات، احلوامل أو الالئي يرضعن أطفاهلن الذين ت       
وحتظر قوانني الصني متاما قيام أي      . طبيعية، فإهنن ال حيتجزن يف السجون أو مراكز االحتجاز        

صاحب عمل بتشغيل القصر دون سن السادسة عشرة وتنص بوضوح علـى املـسؤوليات              
ـ       . اإلدارية واجلنائية عن استغالل عمل األطفال      ى وتفرض احلكومة عقوبـات صـارمة عل

  .األشخاص الذين يستغلون عمل األطفال
وقد وضع نظام ضمان اجتماعي أساسي يتضمن التـأمني االجتمـاعي واإلعانـة               -١٠٨

ويف . االجتماعية والرعاية االجتماعية مع إعطاء األولوية لسكان الريف والفئـات الـضعيفة       
اجلمـاعي اجلديـد    الوقت احلايل، يبلغ عدد الفالحني الذين انضموا إىل نظام الضمان الطيب            

وجيري حاليا إصالح نظام تسجيل .  مليون فالح، وقد مت إدماجهم يف نظام بدل املعيشة٨٥٠
 مقاطعة، من بينها هييب ولياونينغ، إصالح نظامها بإلغاء         ١٣األسر املعيشية، وقد بدأت اآلن      

  .الفصل بني األسر املعيشية الزراعية واألسر املعيشية غري الزراعية
     ويف .  الصني سياسة توظيف استباقية، وهي حتاول تـوفري فـرص عمـل            ووضعت  -١٠٩
 ٤,٢ مليون شخص، ويبلغ معدل البطالة املسجل يف املدن حنو      ٧٦٩، مت توظيف    ٢٠٠٨عام  

وتسعى الصني إىل إلغاء التمييز لضمان معاملة املرأة وتوظيفها على قدم املساواة مع             . يف املائة 
. زمة ملساعدة املعوقني والعمال املهاجرين على العثور على عمـل         الرجل، وتتخذ التدابري الال   

ويف حالة حدوث إضراب، تسعى احلكومة احملليـة إىل         . حيظر القانون الصيين اإلضرابات    وال
. التوسط بني النقابات العمالية والشركات والعمال املضربني للتوصل إىل حـل للمـشكلة            

عمالية على أنه حيق للعمال تنظيم النقابات العمالية        وينص الدستور الصيين وقانون النقابات ال     
  .واالنضمام إليها وتنفيذ األنشطة حبرية تامة
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ووضعت الصني نظاما للتعليم اإللزامي للقصر وبذلك حققت األهداف احملـددة يف              -١١٠
 يف  وبدأت. األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن تعميم التعليم االبتدائي قبل املوعد احملدد لبلوغها          

. ٢٠٢٠تعديل القانون ويف عملية لصياغة برنامج إصالح متوسط األجل وطويل األجل لعام             
وتتوافر إعانات دراسية ومنح دراسية ووسائل مساعدة مالية أخرى ملعاونة الطالب الـذين             

. يواجهون صعوبات اقتصادية، مبا يف ذلك صناديق مساعدة خاصة لتعليم األقليات العرقيـة            
 يف  ١٨,٨٥، زاد اإلنفاق املايل الوطين على التعليم بنـسبة          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ي  وفيما بني عام  
  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣٠,٤٣كما زاد بنسبة ، املائة سنوياً

 منظمة غـري حكوميـة   ٢٠التقرير الوطين، وجهت دعوة إىل حنو ويف سياق إعداد     -١١١
ة واملؤسسات األكادميية   لتقدمي مواد ومعلومات، ونظمت اجتماعات للمنظمات غري احلكومي       

من أجل مناقشة حمتويات التقرير، وطلب من اجلماهري واملنظمات الشعبية تقدمي آرائها عـرب              
  .شبكة اإلنترنت

وفيما يتعلق باملهاجرين غري الشرعيني ومحاية الالجئني والسياسات املتبعـة، أشـار              -١١٢
ز الالجـئني وبروتوكوهلـا      بشأن مرك  ١٩٥١الوفد إىل أن الصني انضمت إىل اتفاقية عام         

، ١٩٧٨ومنذ عـام  . وقال إن الصني تتبع مبدأ عدم اإلعادة القسرية طبقا لالتفاقية        . اإلضايف
وتعمـل  .  الجـئ  ٣٠٠ ٠٠٠وفرت الصني مأوى فعلي لالجئني من اهلند الصينية عددهم          

. توضيح إجراءات فرز الالجئني   شريع بشأن الالجئني سيحقق زيادة      الصني اآلن على وضع ت    
فبعض األشخاص الذين دخلوا الصني على حنو غري مشروع ألسـباب اقتـصادية ليـسوا               

وفيما يتصل باملهاجرين غري الـشرعيني، تعـاجل    . ، ولكنهم مهاجرون غري شرعيني    "الجئني"
  . حاالت حمددة معاجلة توليها فيها عناية مناسبةالصني دائماً

وأبدى تقديره ألن وفودا كـثرية      . وأعرب الوفد عن شكره على احلوار البناء جداً         -١١٣
تكلمت بإجيابية عن جهود الصني املبذولة وإجنازاهتا احملققة يف جمال حقوق اإلنسان، وألهنـا              

إن الصني يؤسفها  أيضاً وقال. تفهمها للصعوبات والتحديات اليت تواجه الصني أيضاً أظهرت
يقات، اليت ال أساس هلا، بشأن      أن تالحظ أن قلة من البلدان، مثل النمسا، أدلت ببعض التعل          

وحكومة الـصني ملتزمـة     . والصني ترفض رفضا قاطعا هذه احملاولة لتسييس القضية       . التبت
 بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتتطلع إىل زيادة التعاون واالتصاالت مع مجيـع             التزاما ثابتاً 

  .ق اإلنساندل للنهوض بقضية حقوالبلدان على أساس املساواة واالحترام املتبا
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
درست الصني التوصيات اليت صيغت أثناء احلـوار التفـاعلي، وهـي تؤيـد                -١١٤

   :التوصيات املدرجة أدناه
هتيئة الظروف املؤاتية للتصديق املبكر على العهد الدويل اخلاص باحلقوق            -١

الـيت ميليهـا الواقـع      ؛ ووفقاً للمقتضيات    )السويد(املدنية والسياسية   
الوطين، املضي قُدماً يف إجراء إصالحات تشريعية وقـضائية وإداريـة           
وكذلك هتيئة الظروف املؤاتية للتصديق، يف أسرع وقت ممكن، علـى            

؛ وحتليـل   )اجلزائـر (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        
يل اخلـاص   تصديق على العهد الدو   /النظر يف التصديق  /إمكانية التصديق 

  ؛ )األرجنتني والربازيل والنمسا(باحلقوق املدنية والسياسية 
؛ يف إطار اإلصالحات    )ُعمان(لتعزيز حقوق اإلنسان    : مواصلة جهودها   -٢

القانونية والقضائية، والتنمية االقتصادية وغريها من اجملـاالت هبـدف          
ون النهوض مبجتمع يسوده الوئام، وحتقيق الدميقراطية وسـيادة القـان         

  ؛)فييت نام(وتعزيز حقوق اإلنسان 
مواصلة حتسني نوعية حياة شعبها من خالل التمتع باحلقوق االقتصادية            -٣

  ؛)نيكاراغوا(واالجتماعية والثقافية وعمالً باملعايري الدولية 
مواصلة جهودها الوطنية املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبـا يف             -٤

  ؛)مصر(لوطين حلقوق اإلنسان ذلك يف جمال تعزيز هيكلها ا
 أسرع وقت ممكن بنشر وتنفيذ خطة عملها الوطنية حلقـوق           يفالبدء    - ٥

القيام يف موعـد مبكـر      ). اجلزائر( ٢٠١٠- ٢٠٠٩اإلنسان للفترة   
  بوضع الصيغة النهائيـة هلـذه اخلطـة ونـشرها ومـن مث تنفيـذها               

  ؛)سنغافورة(بسرعة 
 اجملتمع املدين، واملنظمـات غـري   النظر يف تعزيز العمل بشكل إجيايب مع       -٦

احلكومية واملؤسسات األكادميية هبدف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان          
  ؛)ماليزيا(واحلريات األساسية لشعبها 

؛ مواصلة تـوفري    )األردن(تكثيف محالت التوعية العامة حبقوق اإلنسان         -٧
وحتسني برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنـسان للهيئـة القـضائية            

اإلمـارات العربيـة    (؛ للقضاة والعاملني يف اجلهاز القـضائي        )ردناأل(
؛ وتثقيف  )األردن(، وللموظفني املكلفني بإنفاذ القانون واحملامني       )املتحدة

  ؛)أملانيا(وتدريب موظفي السجون واإلشراف عليهم 
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تكثيف العمل مع اجملتمع الدويل لتبادل أفضل املمارسات والتعاون بشأن            -٨
ى إنفاذ القانون والتدريب هبـدف املـسامهة يف عملياهتـا           اإلشراف عل 

اهلادفة إىل إصالح النظام القضائي على أساس املساواة واالحترام املتبادل 
  ؛)جنوب أفريقيا(

توجيه الدعوة إىل املقررين اخلاصني اآلخرين املعنيني باحلقوق االقتصادية           -٩
  ؛)وديةاململكة العربية السع(واالجتماعية لزيارة البلد 

؛ والعمل مـع املكلفـني      )التفيا(تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة        -١٠
بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان للتـصدي        

  ؛)نيوزيلندا(للتحديات يف جمال حقوق اإلنسان 
 التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان           ةمواصل  -١١

سري قيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بزيارة إىل البلد         ؛ وتي )لالربازي(
  ؛)كندا(يف وقت مبكر 

جتديد مذكرة التفاهم بغية تكثيف املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية   -١٢
  ؛)النمسا(يف جمال حقوق اإلنسان 

زيادة االهتمام حبماية حقوق الطفل من خالل وضع خطط وطنية للتنمية             -١٣
  ؛)قطر( واالجتماعية االقتصادية

مواصلة اجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز مركز املـرأة والقيـام بـصورة         -١٤
تدرجيية بالتخلص من بعض املفاهيم التقليدية السائدة يف املناطق الريفية          
اليت ترسخ، على األرجح، بعض املمارسات اليت ال تزال تعترض سـبيل   

  ؛)موزامبيق(التقدم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني 
مواصلة اجلهود املبذولة لـدعم األشـخاص ذوي اإلعاقـة وضـمان              -١٥

  ؛)اليمن(مسامهتهم يف احلياة االجتماعية بوصفهم شركاء فاعلني 
اعتماد مزيد من التدابري لضمان وصول اجملتمعـات الريفيـة ومنـاطق          -١٦

إىل األقليات واألسر احملرومة والسكان النازحني داخلياً وصوالً شـامالً          
  ؛)نيوزيلندا(خدمات الصحة والتعليم وغريها من خدمات الرفاه 

اعتماد تدابري خاصة يف سياق األزمة املالية الدولية بغية ضـمان إتاحـة              -١٧
  ؛)املغرب(فرص العمل يف املناطق الريفية 

مواصلة السعي لبناء نظام سليم للضمان االجتماعي وتـوفري خـدمات             -١٨
روف الوطنية وكذلك مع مـستوى التنميـة        الدعم مبا يتناسب مع الظ    

  ؛)الفلبني(ة فيها ياالجتماعية واالقتصاد
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تعزيز جهودها لتخفيف حدة الفقر بغية مواصـلة احلـد مـن عـدد                -١٩
؛ ومواصلة تنفيذ براجمها    )بوتان(األشخاص الذين يعيشون يف ظل الفقر       

  ؛)زمبابوي(للحد من الفقر 
وحتسني بنيتها األساسية يف جمـال      تكثيف جهودها للقضاء على الفقر،        -٢٠

الصحة، مبا يف ذلك إتاحة الوصول إىل اخلدمات الـصحية وال سـيما             
وصول اجملموعات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملسّنني واألشخاص        
       ذوي اإلعاقة واألقليات اإلثنية، وتعزيـز مـشاركة اجملتمـع املـدين            

  ؛)جنوب أفريقيا(
ان الرفاه الذي يتيح جلميع املرضى التمتع خبدمات        مواصلة جهودها لضم    -٢١

  ؛)البحرين(الرعاية الصحية األساسية 
    مواصلة تعزيز السياسات الرامية إىل النـهوض بـالتعليم والتـصدي             -٢٢

ألوجه االختالل يف التعليم بني املناطق احلضرية والريفية وفيمـا بـني            
  ؛)أنغوال(املناطق 

 ةنظرة العلمية إزاء التنمية لضمان التنمية الشامل      مواصلة تنفيذ مفهوم ال     -٢٣
واملنسقة والدائمة ومواصلة بناء جمتمع يسوده الوئـام ويقـوم علـى            

  ؛)اجلزائر(الدميقراطية وسيادة القانون واملساواة والعدالة 
مواصلة التركيز على اإلنسان بوصفه حمور عملية التنمية يف جمتمع شامل             -٢٤

لكي يؤدي هذا النـهج إىل تعزيـز النـهوض          للجميع ويسوده الوئام    
  ؛)األردن(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

مواصلة استكشاف طرق لتنمية وإعمال حقوق اإلنسان بشكل ينسجم           -٢٥
  ؛)اجلزائر(مع خصائص البلد وواقعه واحتياجات اجملتمع الصيين 

 ظروف األزمة املاليـة،      املوارد املالية واملادية، يف ظل     استثمارمواصلة    - ٢٦
هبدف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد ككل ويف منطقـة          

  ؛ )االحتاد الروسي(الّتبت املستقلة ذاتياً بشكل خاص 
سد الفجوة القائمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بني املناطق الريفية            -٢٧

  ؛)بوتان(واحلضرية وفيما بني املناطق 
م أفضل املمارسات مع البلدان النامية األخرى فيما يتعلق بـربامج           تقاس  -٢٨

؛ )الفلـبني (وإستراتيجيات احلد من الفقر، وال سيما يف املناطق الريفية          
   وتقاسم خربهتا مع اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتعزيز احلـق يف التنميـة             

ـ       )فييت نام (واحلد من الفقر     ع ؛ وتقاسم خرباهتا وأفضل املمارسـات م
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   البلدان النامية األخرى يف جمال احلد من الفقـر وحتـسني مـستويات             
  ؛)ماليزيا(املعيشة 

مواصلة سياساهتا يف جمال التعاون الدويل بغية مساعدة البلدان األخرى            -٢٩
  ؛)أنغوال(يف اجلهود اليت تبذهلا إلعمال احلق يف التنمية 

 املتمثلة يف الـتحكم     على ضوء واقعها الوطين، مواصلة تنفيذ سياستها        -٣٠
  ؛ )مصر(الصارم بتوقيع عقوبة اإلعدام وتنفيذها 

العمل بنشاط وتبّصر من أجل إصالح نظام إعادة التثقيف من خـالل              -٣١
          وفقـاً   لواقعها الـوطين، حبيـث تـسري األمـور كلـها           وفقاً   العمل،

  ؛)السودان(لنظامها 
الح القضائي الستني احملددة يف     ضمان تنفيذ التشريع املتعلق بتدابري اإلص       -٣٢

؛ ومواصلة إرساء سيادة القانون وتعميـق       )إندونيسيا (٢٠٠٨هناية عام   
  ؛)هولندا(عملية إصالح النظام القضائي 

مواصلة دعم وتشجيع زيادة استخدام وسائل اإلعالم الـصينية للغـة             -٣٣
 فهم  اإلنكليزية وغريها من اللغات األجنبية ملساعدة العامل اخلارجي على        

الصني فهماً أفضل، مبا يف ذلك تغطية الصني تغطية إعالمية موضـوعية،            
باعتبار أن الصني بلد يتعرض، يف أحيان كثرية، لـسوء فهـم متعّمـد              

  ؛ )زمبابوي(وفاضح من ِقبل بعض وسائل اإلعالم الدولية 
االستمرار، على أساس االمتثال الصارم للقانون، يف جتنب اإلفالت من            -٣٤

الذي حيظى به األشخاص الذين يصفون أنفسهم بأهنم مدافعون         العقاب  
عن حقوق اإلنسان والذين يتمثل غرضهم يف اهلجوم على مصاحل دولة           

  ؛ )كوبا(الصني وشعبها 
مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان وكـذلك املـصاحل              -٣٥

ان املشروعة للمنظمات واألفراد العاملني بإخالص ملناصرة حقوق اإلنس       
  ؛ )كوبا(للشعب الصيين 

يف ظل ضمان حرية التعبري، تعزيز إدارة شبكة اإلنترنت للتأكد من منع              -٣٦
الربامج اليت حتّرض على احلروب والكراهية العنصرية أو تشويه صورة           
األديان، ومن حظر أو تقييد املواقع اإللكترونية اليت تتضمن مواد إباحية           

  ؛)ية إيران اإلسالميةمجهور(ضارة باألطفال والقُصَّر 
مواصلة جهودها لزيادة ضمان متتع األقليات اإلثنية باجملموعة الكاملـة            -٣٧

  ؛)اليابان(حلقوق اإلنسان مبا فيها احلقوق الثقافية 



A/HRC/11/25* 

GE.09-16297 42 

إتاحة خربهتا للعامل على نطاق أوسع فيما يتعلق باجلمع بني دولة قويـة               -٣٨
  ؛)سري النكا(واستقالل ذايت اثين إقليمي 

 يواصل إقليم هونغ كونغ اإلداري اخلاص وإقلـيم ماكـاو اإلداري            أن  -٣٩
لواقعهما وصون خمتلف احلقوق ملواطنيهمـا عمـالً         وفقاً   اخلاص العمل 

  ؛)بنن(بقوانينهما 
تقاسم املمارسات احلميدة مع البلدان النامية املهتمة باألمر يف جمال تنفيذ             -٤٠

  ؛)اجلزائر(مفهوم النظرة العلمية إزاء التنمية 
أن تتيح لبقية العامل وبلغات دولية خربهتا يف جمال الثـورة االقتـصادية               -٤١

      والتحديث وتلبية االحتياجات املادية ألعـداد هائلـة مـن سـكان             
  ؛)سري النكا(األرياف 

تقاسم املمارسات احلميدة اليت مسحت للصني ببلوغ أهداف احلد مـن             -٤٢
  ).أنغوال(املتحدة اإلمنائية لأللفية الفقر املنصوص عليها يف أهداف األمم 

وقد أحيط علماً بالتوصيات التالية اليت أشارت الصني إىل أهنا تتعلق بتـدابري               - ١١٥
   :جيري تنفيذها أو مت تنفيذها بالفعل

ضمان احتجاز مجيع السجناء، بغض النظر عن اجلرائم اليت ارتكبوها، يف             -١
  ؛)أملانيا( معاملة حسنة سجون تستويف معايري الئقة ويعاملون فيها

  ؛)فنلندا(وضع واعتماد سياسة شاملة ملكافحة عمل األطفال   -٢
 االجتماعية والسياسية  -تعزيز محاية احلقوق الدينية واملدنية واالقتصادية         -٣

؛ وعمالً بالدستور، السماح لألقليات اإلثنية      )أستراليا(لألقليات اإلثنية   
 ممارسة كاملة، وصون هويتها الثقافية      مبمارسة حقوق اإلنسان اخلاصة هبا    

ومعاجلة هذه القضايا يف خطة     ( يف عملية صنع القرار؛      اوضمان مشاركته 
  ).النمسا) (العمل الوطنية

.  يف التوصيات الواردة أدناه وستقدم ردودها يف الوقت املناسب         الصنيوستنظر    -١١٦
النتائج الـذي سـيعتمده     وستدرج ردود الصني على هذه التوصيات يف التقرير املتعلق ب         

  :جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة
تقييم إمكانيـة   )/الربتغال(إدراج تعريف قانوين للتمييز يف قانوهنا الوطين          -١

     إدراج وصف قانوين للتمييز يراعي املعايري القانونية الدوليـة يف هـذا            
  ؛)األرجنتني(اجملال 

  ؛)أستراليا وكندا(قب عليها بعقوبة اإلعدام احلد من عدد اجلرائم اليت يعا  -٢
  ؛)الربازيل(اعتماد تشريع حمدد بشأن العنف املرتيل   -٣
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  ).النمسا(متابعة هذا االستعراض الدوري الشامل   -٤
) د(و) ج(و) ب(٢٧ومل حتظ بتأييد الصني التوصيات املسجلة يف التقرير يف الفقرات             -١١٧
 ٣١، و )ج(و) ب(٣٠، و )ح(و) ز(و) و(و) ه(و) د(و) ج(و) أ(٢٨، و )ز(و) و(و) ه(و
، )ب(٨١، و )ج(و) أ(٧٩، و ٥٦، و )ح(و) ز(و) و(و) ه(و) ب(و) أ(٤٣ و ٤٢ و ٣٨و
) ب(٩٢، و )ه(و) ب(٨٦، و )ب(٨٥، و )أ(٨٤، و )ز(و) ه(و) د(و) ج(و) أ(٨٣، و ٨٢و
  .٩٧ و٩٦، و)د(و) ج(و) ب(٩٥، و)ح(و) ز(و) و(و) ه(و) د(و) ج(و

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١١٨
وال جيوز تفسري هذه االستنتاجات     . أو الدولة موضوع االستعراض   /املقدمة هلا و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا حتظى بتأييد الفريق العام ككل/و
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