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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

  موجهة من البعثة الدائمة جلمهورية الصني الشعبية٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦رسالة مؤرخة 
 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

التقدم احملرز يف التقارير    "بـناًء على تعليمات حكومة بلدي، أود اإلعراب عن القلق إزاء تقرير عنوانه               
، املقرر تقدميه )A/HRC/4/58" (ي هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسانوالدراسات املتعلقة بالتعاون مع ممثل

ومل يشر  . ويورد التقرير سبع حاالت فردية يف البلدان النامية       . للنظر فيه يف الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان       
أنه تعذر  " التقرير على    ومل يكن مقنعاً وال ملزماً أن ينص      . مـع ذلـك إىل معايري ووسائل اختيار هذه احلاالت         

تسجيل حاالت إضافية فيه لدواعي أمنية حمددة أو ألن األفراد املعرضني ألعمال انتقامية طلبوا صراحة عدم إثارة                 
أي هذا النوع من االنتقائية يتعارض بصورة واضحة مع املبدأ املنصوص عليه يف قرار اجلمعية               ". قضـاياهم علناً  

 .٦٠/٢٥١العامة 

باحلالة اليت ختص السيد غاو جيشينغ، فإن ما يؤسفين هو أن التقرير مل يشمل الردود الواردة   وفيما يتعلق    
والواقع أن عدة مقررين خاصني تابعني جمللس حقوق اإلنسان قد أحاطوا حكومة بلدي علماً              . من حكومة بلدي  

 ١٧أبريل و/ نيسان١٨والرد يف وكالعادة، قامت حكومة بلدي بالتحقق     . عدة مرات بالبالغات املتعلقة بالسيد غاو     
 .وما أدهشين أن التقرير مل يأت على ذكر هذه الردود.  على التوايل٢٠٠٧فرباير / شباط١٢ و ٢٠٠٦مايو /أيار

اعتقل السيد غاو جيشينغ، وهو حمام يف مكتب شنغزي للمحاماة   : وهلذا، أود أن أخلص ردودنا كما يلي       
وكشف التحقيق اجلنائي تورط . تباهه يف ضلوعه يف أنشطة غري قانونية الش٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢١يف بيجني، يف 

، ٢٠٠٦مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٥ديسمرب  /السـيد غـاو، يف أنشطة إجرامية خالل الفترة املمتدة من كانون األول            
 وقد أدىل . للتشـهري بسلطة الدولة والنظام االجتماعي والتحريض على اإلطاحة باحلكومة املؤسسة حبكم القانون            
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ونظرت احملكمة الشعبية املتوسطة األوىل يف      . باعتراف وبادر بعرض بعض األنشطة اإلجرامية اليت قام هبا آخرون         
 حكمت عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات وبوضعه حتت         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢بـيجني القضية، ويف     

أثناء التحقيق وجلسة احملكمة، كانت احلقوق و. وقَبل السيد غاو احلكم دون الطعن فيه. املراقبة ملدة مخس سنوات
وبالفعل، التقى السيد غاو يف     . القانونية للسيد غاو، مبا يف ذلك حقه يف الدفاع، مصونة بالكامل مبوجب القانون            

على أن ذلك ال يشكل جرمية ُيعاقُب عليها وال يضعه مبنأى عن            .  باملقـرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      ٢٠٠٥
 .فال أحد فوق القانون. انونيةاملالحقة الق

وسنستمر أيضاً يف   . وأود أن أعـيد تأكيد التزام حكومة بلدي بسيادة القانون وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              
 .التعاون مع آليات حقوق اإلنسان ويف دعم اضطالعها بوالياهتا بشكل مستقل، ونزيه، وموضوعي، وفاعل

ذه الرسالة كوثيقة رمسية من وثائق الدورة الرابعة جمللس حقوق          وأكـون ممتناً فيما لو تكرمتم بتوزيع ه        
 .اإلنسان يف إطار البند ذاته من جدول األعمال، الوارد يف التقرير املذكور أعاله

 شا زوكانغ :التوقيع 

 .السفري واملمثل الدائم 
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