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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظاااا ااتاةيااة اااقر التقرماار اجلاااة للتقاااممر الابممااة ةا الرا ا عااار
إىل السااا عااار للصاايف ذلااا ن لااغ ا ا  -الصاايف بةا اااب -
الصيف)*
 -1نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إىل السابع عشرر للنير
( ،)CERD/C/CHN/14-17ب را يف ذلرره نغنررن غنررن  -الني ر (،)CERD/C/CHN-HKG/14-17
وما ر ر رراو  -الني ر ر ر ر ( ،)CERD/C/CHN-MAC/14-17يف جلس ر ر ررت ا  2654و( 2655انظ ر ر ررر
 CERD/C/SR.2654و )SR.2655املعقغدت يف  10و 13آب/أغسرس  .2018واعتمردت يف
جلسررا ا  ،2672و ،2673و ،2674و 2675املعقررغديف يف  24و 27و 28آب/أغسررس 2018
نذه املالحظات اخلتام ة.

ألف -ةقاةة
ترحب اللجنة بتقرد التقرارير الدوريرة مرن الرابرع عشرر إىل السرابع عشرر للدولرة السرر ،
-2
ّ
وإن انت أتسف لتأخر تقدمي ا .وتعرب اللجنة عن تقديرنا للحغار النيريح والبناء الذي أجرتر
مرع الغدررد ال بررا التررابع للدولررة السررر  .وتررغد أي راً أن تشر ر الغدررد علررو املعلغمررات الشرراغية وال تاب ررة
اإلضاد ة اليت قدم ا خالل النظر يف التقرير.

ابء -اجل ا ب اإلجيا ية
 -3ترحررب اللجن ررة ل ررغد الدول ررة الس ررر الرام ررة إىل تع ررديب تش رريعا ا وس اس ررا ا وبرا ررا
وتدابانا اإلدارية لزايديف ضمان محاية حقغق اإلنسان وتنا ذ االتااق ة ،با يف ذله ما يلي:
خست ررا العم ررب الغلن ت رران الثان ررة والثالث ررة ق ررغق اإلنس رران (،2015-2011
(أ)
)2020-2016؛

__________

*

(ب)

خسة دعم تنم ة اجملمغعات الس ان ة اإلثن ة النيغايف ()2015-2011؛

(ج)

إلغاء التشريعات املتعلقة إبعاديف التأن ب عن لريق العمب يف عام 2013؛

اعتمد ا اللجنة يف دور ا السادسة والتسع ( 30-6آب/أغسس .)2018
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(د)

خسة التنم ة والتخا ف من حديف الاقر يف الريف (.)2020-2011

 -4وترحررب اللجنررة أي راً ابإلجنرراا البررارا الررذي حققتر الدولررة السررر يف ا ررد بشر ب بررا
من الاقر عمغماً ويف احملادظات واألقال م الثمان ة املتعدديف اإلثن ات علو السغاء.
 -5ود مررا يتعلررق غنررن غنررن  -النير  ،ترحررب اللجنررة بروامة التغع ررة اجملتمع ررة املغج ررة إىل
األقل ات اإلثن رة ،وبتنا رذ إلرار مرن ة تعلرم اللغرة النير ن ة لغرة طن رة (عإلرار الرتعلمع) يف املردار
االبتدائ ة والثانغية (.)2014
 -6ود مرا يتعلررق با راو  -النير  ،ترحرب اللجنررة ابعتمراد القررانغن  ،2012/13النظرام العررام
للمعغنة القانغن ة ( ،)2013برا يغسرع نسراق أنل رة ا نيرغل علرو املعغنرة القانغن رة علرو أسرا ا اجرة
لتشررمب دتررات من ررا حرراملغ مرراة العامررب غررا املقر م .وترحررب أي راً ابسررتحداا املرراديف -153ألررف
من القانغن اجلنائي اليت تعزا ا ماية من االجتار ابألشخاص.

جيم -دباعي القلق بالت صياا
تعرمف بجترمي التمييز العنصري
 -7تعرررب اللجنررة رردداً عررن قلق ررا ألن التشرريع احمللرري للدولررة السررر ال يت ررمن تعرياراً للتم ررز
العننيررري يتماشررو ابل امررب مررع املرراديف  1مررن االتااق ررة .وت رررر اإلع رراب عررن قلق ررا أي راً ألن الدولررة
السر مل تعتمد بعد قانغنً شامالً مل ادحرة التم رز .ويسراور اللجنرة القلرق ألن إجرراءات إناراذ القرانغن
يف نغنررن غنررن  -الني ر  ،ال تنرردرج ابل ررروريف ضررمن نسرراق ا ظررر املارررو علررو التم ررز العننيررري
الرغارد يف القررانغن املتعلررق ابلتم ررز العننيررري .ويسرراورنا القلررق أي راً ألن ما رراو  -النير  ،لر لرردي ا
وُيرررم علررو وج ر التحديررد التم ررز العننيررري ويتماشررو ابل امررب مررع املرراديف  1مررن
قررانغن يلرري يِّعر ّرر ِّ
االتااق ررة (املرغاد  1و 2و( )5انظررر  ،A/56/18الاقررت  241و ،242و،CERD/C/CHN/CO/10-13
الاقرت  10و.)11
 -8بحتث اللجنة الابلة الطرف ،لا ن لاغ ا ا  -الصايف بةا ااب  -الصايف،
علااى تعااام ق ا ينهااا ايليااة لتعاارف بجتارمج صاراحة مجيا أشااكال التمييااز العنصااري لااا متفااق
متاةاً ة املادة  ١ةا االتفاقياة ،بلترظار صاراحة التميياز العنصاري املغاشار بشا املغاشار ن
مجي جماالا احلياة العاةة ،لا مام سلطاا إ فا القا ر بالسلطاا احلك ةية األخرى.
املؤسساا ال طنية حلق ق اإل سار
 -٩يسرراور اللجنررة القلررق لعرردم وجررغد مةسسررات ولن ررة رن ررة قررغق االنسرران يف الني ر ،
بررا يف ذلرره ما رراو  -الني ر  ،علررو الرررغم مررن امل ررام الرريت ت ررسلع ررا جلنررة م ادحررة الاسرراد يف
ما راو  -النير  .وب نمررا تالحررن اللجنرة املعلغمررات ذات النيررلة الرريت قردمت ا جلنررة ت ررادة الارررص
وودد نغنن غنن  -الني  ،دإن القلق يساورنا رغم ذله إااء التقارير الريت تا رد ن جلنرة ت رادة
الارص ،اليت وضع ا التحرالف العراملي للمةسسرات الغلن رة قرغق االنسران ضرمن التنيرن ف جر م،
ل ست مستقلة متاماً ومتاحة ابل امب لل حااي (املاديف .)2
 -10بت صااي اللجنااة الابلااة الطاارف ،لااا ن لااغ ةا اااب  -الصاايف ،إب ااااء ةؤسساااا
بطنية ةستقلة حلق ق اال سار بفقاً للمغادئ املتعلقة لر ز املؤسساا ال طنية لتعزمز حق ق

2

GE.18-15520

CERD/C/CHN/CO/14-17

اإل سااار بيامتهااا ذةغااادئ ابممااا) .بلضاامار فعاليااة سا عملهااا ،ت صااي اللجنااة الابلااة الطاارف
أمضاً ،لا ن لغ ا ا  -الصايف بةا ااب  -الصايف ،نر تتايهل هاامل املؤسسااا ةاا مكفاي
ة االستقالل اهيكلي بامل امد املالية بالغارمة.
اإلعالر
 -11يسرراور اللجنررة القلررق إااء اإلعررالن التاسرراي الررذي ينسبررق علررو نغنررن غنررن  -الني ر
بشأن املاديف  6من االتااق ة (املاداتن  2و.)4
 -12بت صااي اللجنااة ساارب اإلعااالر الاااي منطغااق علااى
املادة  6ة االتفاقية.

ا

ا  -الصاايف اااقر

الاكابى اإلداممة باملا ية اقر التمييز العنصري
 -13يس رراور اللجن ررة القل ررق لع رردم وج ررغد إحني رراءات ش رراملة واستقني رراءات وس ررجالت إداري ررة
وددرراتر ضررمن مررا قدمتر الدولررة السررر بشررأن أدعررال التم ررز العننيررري ومررا يتنيررب بررذله مررن شر او
إداريررة ومدن ررة ،واق قررات ،وإجرراءات ،وعقررغابت .ويف ضررغء التقررارير الرغارديف عررن أدعررال التم ررز
العننيري اليت ارتِّ بت يف خمتلف قساعات ا ايف العامة واخلامة يف نغنن غنن  -الني  ،تعرب
اللجنررة عررن قلق ررا إااء ب رران نغنررن غنررن  -الني ر ن التم ررز العننيررري ل ر مش ر لة شررائعة
أو خسايف ننرا ..وتالحرن اللجنرة بقلرق أي راً أن احملرا م يف ما راو  -النير مل تتلرق أي ق رااي
تتعلق ابلتم ز العننيري خالل الارتيف املشمغلة ابلتقرير (املغاد  2و 5و 6و.)7
 الصيف بةا اب  -الصايف، -14بت صي اللجنة الابلة الطرف ،لا ن لغ
تنظاايم اراةر تاممغيااة للمسااؤبليف احلك ا ةييف بامل ا دفيف املااا ييف ،ل ا فاايهم املسااؤبل ر ع ا
إ فا القا ر ،اقر ق ا يف ةنا ضة التمييز العنصري ،بةاا متصا االغ ةا تليااا الاتظلم
اإلداممااة باملا يااة ،لضاامار ت عيااة الضااراو طق ا قهم .بتطلااب اللجنااة إىل الابلااة الطاارف أر
تاااميف ن تقاممر ااا الابممااة املقغلااة استقصاااءاا ،بسااجالا أب دفاااتر إداممااة ،بإحصاااءاا،
ةصاانفة حسااب األصا اإلقااي بالقا ةي لصاااحب الاااك ى ،ةا يااار أعااااد بأ ا ا ب تااا ر
الاكابى املا ية باإلداممة املتعلقة نفعال التمييز العنصري باملقاةة إىل املؤسساا ال طنياة
حلق ق اإل سار بايا م باهيئاا األخرى اا الصلة.
خطاب الكرا ية العنصرمة بجرا م الكرا ية العنصرمة
 -15إن اللجنة:
ار ع علمراً ابلق ر ت اللتر ذ ر مررا الدولررة السررر ودِّرضررت د مررا عقررغابت
(أ)
ضررد التح رريا عل ررو ال ران ررة اإلثن ررة ،و ن ر مل ت رررد أي ش ر او جنائ ررة يف الا ررتيف ب ر 2015
وحزيران/يغن  ،2018ومل ِّجتر أي اق قات جنائ ة بشأن التم ز العننيري يف ما او  -الني ؛
(ب) تذ ّ ر ن عدم وجغد ش او أو قلة عددنا ال يعين عدم وجغد مت ز عننيرري
أو أشر ال التعبررا عررن ال ران ررة العننيررية ،بررب قررد تشررا ابألحررر إىل وجررغد عقبررات أمررام االحتجرراج
اب قررغق الرغارديف يف االتااق ررة ،بررا يف ذلرره انعرردام الررغعي العررام اب قررغق املننيررغص عل ررا يف االتااق ررة؛
وانعرردام إم ان ررة االسررتااديف مررن أسررال ب اللجررغء إىل الق رراء أو عرردم تغادرنررا أو عرردم الثقررة د ررا؛
واخلغ من االنتقام؛ والغمغل احملدود إىل الشررلة ،برا يف ذلره بسربب ا رغاجز اللغغيرة أو عردم
االنتمام حباالت التم ز العننيري أو مراعا ا؛
GE.18-15520
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(ج) يساورنا القلق إااء قلة املعلغمات عن األدوات املتاحرة ملسراعديف ال رحااي علرو
اإلبالغ لرائم ال ران ة؛
(د) يسرراورنا القلررق أي راً إااء التقررارير ال رغارديف مررن نغنررن غنررن  -الني ر عررن النيررغر
السلب ة والب انت العدائ ة يف وسائع اإلعالم التقل دية ووسرائب التغامرب االجتمراعي الريت تسرت د
األقل ررات اإلثن ررة ،ال س ر ما األش ررخاص م ررن جن ررغب آس ر ا ،والب ررانت العلن ررة التحري ر ة ض رردنم،
والتقررارير الرريت تا ررد ن السررلسات يف نغنررن غنررن  -النير مل ترردأب علررو اارراذ ترردابا متناسرربة رداً
علررو أدعررال خسرراب ال ران ررة .ويف نررذا النيرردد ،تالحررن اللجنررة أن نغنررن غنررن  -النير مل تقرردم
إحنياءات عن العقغابت اليت تار علو أدعال خساب ال ران ة العننيرية (املاداتن  2و.)4
 -16بإ تُا ِّر اللجنة ت صايتيها العااةتيف مقام 7ذ )١985املتعلقاة تنفياا املاادة  4ةا
االتفاقيااة ،بمقاام 35ذ )20١3اااقر ةكافرااة خطاااب الترارمك علااى الكرا يااة العنصارمة،
 الصيف بةا اب  -الصيف لا ملي:فإهنا ت صي الابلة الطرف لا ن لغ
تنظيم راةر تاممغية اقر جارا م الكرا ياة العنصارمة لفا ااة أفاراد الاارطة
(أ)
بأعضاااء النيا ااة العاةااة بالساالطة القضااا ية بش ا م ة ا ة ا دفي إ فااا القااا ر ،لااا ن لااغ
اقر الصع ابا اليت م اجهها الضراو ن اال الغ هبامل اجلرا م؛
(ب) ضمار أر مرصا ةسؤبل إ فا القا ر اك دا م جرا َم الكرا ياة العنصارمة،
بمسجل ا ،بحيقق ا اقهنا ،بمالحق ا بمعاقغ ا ةرتكغيها؛
(ج) تعيايف أعضااء ةتصصصايف ن جارا م الكرا يااة ابلنيا اة العاةاة ،بتااجيعهم علااى
القيامج  -طكم املنصب  -إبقاةة الاعابى ن القضاو املتعلقة جبرا م الكرا ية العنصارمة بخطااب
الكرا ية العنصرمة على النر املقرتح ن الت صية العاةة مقام 3١ذ )2005الصاادمة عا اللجناة
اقر ةن التمييز العنصري ن إدامة بس عم ظامج العاالة اجلنا ية؛
(د) ضمار دعم ضراو جارا م الكرا ياة العنصارمة بخطااب الكرا ياة ةا أجا
تيس تقامي الشاهتم ،بت ف سغ اال تصاف املناسغة هم؛
(نر)
العنصرمة.

ضمار إدا اة السياساييف علنااً اطااب الكرا ياة العنصارمة بجارا م الكرا ياة

ا  -الصاايف بةا اااب -
 -17بتطلااب اللجنااة إىل الابلااة الطاارف ،لااا ن لااغ ا
الصايف ،أر تقااامج ن تقرمر اا الااابمي املقغا إحصااءاا أب سااجالا إدامماة ،ةصاانفة حسااب
األص ا اإلقااي بالق ا ةي للضااراو ،ع ا الترقيقاااا باملالحقاااا القضااا ية باإلدا ا باألحكااامج
بالعق ابا بسغ اال تصاف املتعلقة جبرا م الكرا ية العنصرمة.
التنمية بالقضاء على الفقر
 -18ترح ر ررب اللجن ر ررة ابلتر ر رزام الدول ر ررة الس ر ررر يف خس ر ررة عمل ر ررا الغلن ر ررة ق ر ررغق اإلنس ر رران
( ) 2020-2016ابتب ر ررا عا ر ررة إع ر ررائي ير ر ررز عل ر ررو السر ر ر انع .غ ر ررا أن القل ر ررق يس ر رراورنا إااء
املعلغمات اليت قدمت ا الدولة السر وماادنا أن الاقر ال يزال متجرذراً ومنتشرراً يف امرب منرالق
اإلثن ات املتمتعة اب م الذايت .واللجنة يساورنا القلرق إااء عردم املسراوايف املرتبسرة ابلاقرر ،وعردم
إدراج مةشررات يرردديف للتقرردم احملرررا ضررمن تقريررر التق ر م النيررادر يف حزيران/يغن ر  2016بشررأن
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خسررة العمررب الغلن ررة قررغق اإلنسرران ( .)2015-2012ويسرراورنا القلررق أي راً إااء املعلغمررات
الرريت قرردمت ا الدولررة السررر والرريت تا ررد بعرردم ررع إحنيرراءات منيررناة إثن راً عررن الاقررر .ويسرراورنا
لقلق ذله إااء التقارير اليت تا رد ن النسربة املتغيرة ليقل رات اإلثن رة الريت تعر الاقرر يف نغنرن
غنن  -الني قد ارتاعت يف السنغات األخايف ،وأن معدالت الاقر ب األشخاص من جنغب
آسر ا عمغمراً ،والبا سررتان خنيغمراً ،مرتاعررة بشر ب غررا متناسررب .ويسرراورنا القلررق أي راً إااء
التقررارير الرريت تا ررد ن معرردل الاقررر الاعلرري يف ما رراو  -الني ر  ،ح ر تق ر م أعررداد ب رايف مررن
العمال امل اجرين األجانب ،يعد أعلو ب ثا من املعدل الرني عند أخذ ارتاا ت ال ف املع شة
يف االعتبار (املاداتن  2و.)5
 -1٩بتاااج اللجنااة الابلااة الطاارف علااى ة اصاالة راجمهااا الراةيااة إىل احلااا ة ا الفقاار
بضمار إدمايف حق ق اإل سار ن هنجها اإلمنا ي الااي مر از علاى الساكار دبر اساتأناء أي
أحا ةنهم .بت صي نر تتصا الابلاة الطارف ،لاا ن لاغ ا ا  -الصايف بةا ااب -
الصيف ،ةزمااً ة ااط اا للقضاء على الف امق االقتصادمة اإلقنية سا ةنها:

تعزمز التاابم اهادف ة مجاعاا األقلياا اإلقنية قغ بخالل تنفيا ةااامم
(أ)
التصفيف ة حاة الفقر؛
(ب) ت سي طاق التاا اااصة للرا ة ةست وا الفقر املرتفعة بةا متصا
الغ ة عامج املساباة يف األقلياا اإلقنية املتضرمة؛

(ج) زودة تعزمز الغىن الترتية األساسية باااةاا العاةة ن املناطق اليت تساكنها
أشلغية إقنية ،لا ن لغ املناطق الرمفية.
ا  -الصاايف بةا اااب -
 -20بتطلااب اللجنااة إىل الابلااة الطاارف ،لااا ن لااغ ا
الصيف ،أر تقامج ن تقرمر ا الابمي املقغا إحصااءاا ثاقاة عا ةعااالا الفقار بةؤشاراا
أخاارى ،ةصاانفة حسااب األصا ا اإلقااي بالق ا ةي ،تغاايف ة اااى التمت ا ابحلق ا ق االقتص ااادمة
باالجتماعيااة بالأقافيااة بةاااى فعاليااة التاااا املتصاااة ،لااا ن لااغ ن إطااام خطااة العم ا
ال طنية حلق ق اإل سار ذ.)2020-20١6
اجلماعاا اإلقنية ش املعرتف هبا
 -21تالحن اللجنة أن ودقاً للب انت اليت قدمت ا الدولة السر يف عام  ،2010ان ننا.
ما يزيد علرو  640 000شرخ ال ينتمرغن إىل أي مرن اجلماعرات اإلثن رة ال ر  56املعررت را.
وب نمررا تسررلم اللجنررة ابلب رران الررذي أدىل ب ر ودررد الدولررة السررر ن نررةالء األشررخاص يتمتعررغن
ابل ام ررب حبقر ررغق متسر رراوية ،در ررإن القلر ررق يسر رراورنا إااء التق ررارير الر رريت تا ر ررد ار ررم ربر ررا يغاج ر ررغن
مررعغابت يف ا نيررغل علررو متث ررب س اسرري واالسررتااديف مررن ترردابا خامررة ابعتبررارنم مررن األقل ررات
(املاداتن  2و.)5
 -22بت صااي اللجنااة الابلااة الطاارف ضاامار االع ارتاف الراااي ك ا اجلماعاااا اإلقنيااة
امل ج دة على أماضيها ،بالتمأي السياسي لألشصاص املنتميف إىل امل اجلماعاا.
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التعليم
 -23ب نما ترحرب اللجنرة ابملبرادرات التعل م رة الريت اارذ ا الدولرة السرر وأد رو بع ر ا إىل
اخنا ررا األم ررة بر ر السر ر ان عمغمر راً و ررذله األقل ررات اإلثن ررة يف الار ررتيف م ررن ع ررام  2000إىل
عام  ،2010دإن القلق ال يزال يساورنا إااء التقارير اليت تا د ن ألاال األقل ات اإلثن ة الذين
يع شغن يف املنالق الريا ة غا متساوين مع غانم يف إم ان ة ا نيغل علو التعل م اجل رد بسربب
عغامب خمتلا ة ،من ا املسادات السغيلرة بر املنراال واملردار  .ويسراورنا القلرق رذله إااء التقرارير
الرريت تا ررد نر علررو الرررغم مررن إلغرراء عاملرردار املخنينيررةع الرريت تسررتخدم اإلن ل زيررة يف الترردري
يف نغنن غنرن  -النير  ،دران العديرد مرن ألارال األقل رات اإلثن رة ال يزالرغن يرراتدون بعرا نرذه
عاملدار املخنينيةع سابقاً الريت ال تترغادر را املرغارد ال املرة إلاتحرة تعلر م ج رد ،وأنر ابلررغم مرن
إلررار مررن ة تعلررم اللغررة النير ن ة لغررة طن ررة ،يظررب تعلر م اللغررة النير ن ة للسررالب غررا النررالق ررا
يف نذه املدار غا ا (املاداتن  2و.)5
 -24بت صي اللجنة الابلة الطرف لا ملي:
تعزمااز التاااا اااصااة لضاامار املساااباة ن إةكا يااة احلص ا ل علااى التعلاايم
(أ)
اال تاا ي بالأا ي بضمار ت افرمل بج دته جلمي اجلماعاا اإلقنية؛
(ب) زودة امل امد الغارمة بالتقنية باملالية للماامس النهامماة باملااامس الااخلياة
ن ةناطق األقلياا اإلقنية ايربةة؛
ا -
(ج) تيس ا اإلدةااايف الساالا للطلغااة ش ا الناااطقيف ابلصااينية ن ا
الصيف ن ظامج التعليم ،بضمار متت األطفاال ةا مجيا اإلقنيااا طقهام ن التعلايم الاااة
بتعلم اللغة الصينية.
 -25ابإلضااافة إىل لااغ ،بسااعياً ة ا اللجنااة إىل الترقااق ة ا الكيفيااة الاايت تتنااابل هبااا
املنا ر التعليمية األقلياا اإلقنية ،فإهنا تطلاب إىل الابلاة الطارف ،لاا ن لاغ ا ا
 الصيف بةا اب  -الصيف ،أر تقامج ن تقرمر ا الابمي املقغ بصفاً للمعل ةاا ال امدة نالكتب املامسية ع ال ج د التامخيي لألقلياا اإلقنية بةسامهاهتا ن أقاليمها.
إعادة الت طيف ب ز ةلكية األماضي
 -26يسرراور اللجنررة القلررق إااء التقررارير الرريت تا ررد ن أعررداداً ب رايف مررن امل رزارع والرعررايف الرحررب،
بررا يف ذلرره مررن املنررالق اإلثن ررة املتمتعررة اب ررم الررذايت ،قررد دقرردوا أراض ر م وسرربب ع ش ر م التقل ديررة
بسرربب ترردابا إعرراديف التررغل املرتبسررة ابلتخا ررف مررن حررديف الاقررر وإمررالا النظررام اإلي غلررغجي ،ونرري
تدابا مي ن اعتبارنا عاذج إعائ ة قاس ة .وب نما ار ع اللجنرة علمراً ابلب رانت الريت أدىل را ودرد الدولرة
السررر بشررأن املسرراعدات والتعغي ررات املقدمررة إىل األشررخاص الررذين أِّع ررد تررغل ن م مررن خررالل نررذه
الترردابا ،دإاررا القلررق يسرراورنا رغررم ذلرره إااء التقررارير الرريت تا ررد ن التعرغيا عررن املمتل ررات املنيررادريف
غالبراً مررا ي ررغن غررا ررا للمحادظررة علررو مسررتغ مع شرري الئررق؛ ويسرراورنا القلررق مررثالً مررن التقررارير
الرريت تا ررد ن العديررد مررن املنتمر لوثن ررة املنغغل ررة الررذين أِّع ررد تررغل ن م مل نيررلغا علررو تعرغيا ررا
عن دقدان سبب ع ش م التقل دية رعايف بسبب حظر رعري املاشر ة .ويسراورنا القلرق أي راً إااء التقرارير
اليت تا رد نر علرو الررغم مرن الس اسرة الرن رة ن ت رغن إعراديف الترغل لغع رة ،درإن املغادقرة املسرتنايف
ال يتم ا نيغل عل ا دائماً يف املمارسة العمل ة (املاداتن  2و.)5
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 -27بت صي اللجنة الابلة الطرف نر تنفا ابلكاة الت صياا ال امدة ن الفقرتيف 30
ب 3١ة ا املالحظ اااا ااتاةيااة للجن ااة املعنيااة ابحلقا ا ق االقتصااادمة باالجتماعي ااة بالأقافي ااة
ذ .)E/C.12/CHN/CO/2بت صا ااي أمض ا ااً ،ن حا اااالا إعا ااادة الت ا ا طيف ن ةنا اااطق األقليا اااا
اإلقنية ،نر تعما السالطاا علاى وا بقياق بفعاال ةا املساؤبليف احلكا ةييف ةا األقليااا
اإلقنيااة بجمتمعاهتااا ايليااة ،بأر تتاايهل اااالا ةاليااة تكفا ةساات ى ةعياااياً ال ق ااً ،فضاالً ع ا
تاا الستعادة سغ العيش ،بحيأما اقتضى األةر لغ ،تقاامي املسااعاة اللغ ماة بالأقافياة
تيس اً لال اةايف.
الصرة
 -28ترحررب اللجنررة ابلتحس ر نات ا امررة الرريت ش ر د ا السررنغات األخ رايف د مررا يتعلررق بتغسررع
العم ررر املتغق ررع وإم ان ررة ا ني ررغل عل ررو الرعاي ررة الني ررح ة يف من ررالق األقل ررات اإلثن ررة ،عل ررو ررغ
مررا ذ رررت الدولررة السررر يف املعلغمررات الرريت قرردمت ا .غررا أن اللجنررة يسرراورنا القلررق إااء التقررارير
الريت تا رد نر علرو الررغم مرن الرزايديف يف متغيرب الرعايرة النيرح ة وترغدا خردما ا يف نرذه املنرالق،
يستعنيي علو اعرات مع نرة مرن األقل رات اإلثن رة يف الدولرة السرر ا نيرغل علرو الرعايرة النيرح ة،
با يف ذله الرعاية السابقة للغالديف (املاداتن  2و.)5
 -2٩ب ينم ااا تس االم اللجن ااة ابلتق ااامج الفعل ااي اي اارز ،فإهنا اا ت ص ااي الابل ااة الط اارف تعزم ااز
جه د ا الراةية إىل ةعاجلة الف امق ن الصرة اليت تؤقر ن عك مجاعاا األقليااا اإلقنياة،
ب لغ طرق ةنها التصاي للعقغاا الايت حتا ل دبر حصا ها علاى الرعاماة الصارية الكافياة
تكلفة مس ة ،ة ةراعاة الصع ابا اليت ماكلها امل ق اجلغران هامل اجلماعاا .بت صايها
أمضااً نر جتما بتقااامج ن تقرمر ااا الااابمي املقغا إحصاااءاا ةصاانفة حسااب األصا اإلقااي
بالق ةي اقر طا فة باسعة ة املؤشراا الصرية ،لا ن لغ ةت سط العمر املت ق .
العمال املنزلي ر األجا ب
 -30ا ع اللجنة علماً وج ا ماية اليت يت ح ا قانغن العمب للعمرال املنرزل األجانرب يف
نغنن غنن  -الني  ،وبغقف الغدد بشأن األسا املنسقي لشرط اإلقامة لد ماحب العمب.
غا أن القلق يسراورنا ألن نرذا الشررط ُيعرب العمرال عرضرة لويرذاء ،وألن القاعرديف الريت تقت ري
مغرادريف العمررال لوقلر م يف غ ررغن أسرربغع مررن إاراء عقررغدنم تعررغق قرردر م علررو ا نيررغل علررو
تعغيا عن االنت ا ات املتعلقة ابلعمب .ويساورنا القلق أي اً إااء التقارير اليت تا رد ن العديرد
من العمال امل اجرين األجانب يتعرضغن لويذاء البدين وينيادر أمرحاب العمرب جرغااات سرارنم.
وتالحررن اللجن ررة أن ر يف الا ررتيف ب ر ررانغن الثاين/ينرراير  2015وحزيران/يغن ر  ،2018مل تثب ررت
ابألدلة غا  11ش غ قدم ا عمرال غرا مق مر ضرد و راالت التغيف رف ،يف ما راو  -النير
(املاداتن  2و.)5
 -31بت صي اللجنة جماداً ابختا تاا فعالة لضمار عامج التميياز ضاا العماال املنازلييف
املهاجرم  ،بتاع جماداً إىل إلغاء "قاعااة األساغ عيف" بشار اإلقاةاة لااى صااحب العما
ا
ذا ظاار  ،CERD/C/CHN/CO/10-13الفقاارة  .)30بت صااي اللجنااة ااالغ نر ت اصا
ا  -الصايف بةا ااب  -الصايف تعزماز مصااا داربف عما بعايش العماال املنازلييف املهاااجرم ،
بإةكا يااة حصا هم علااى التعلاايم بالرعامااة الصاارية امليسا مة التكلفااة .بتطلااب إىل الابلااة الطاارف
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أر تقامج ن تقرمر ا الابمي املقغ إحصاءاا ع الاكابى ،بالترقيقاا اليت جترى لغادمة
اتيااة بش ااا ة ا الترقيقاااا ،بايا ماااا ،بالعق ا ابا ،بسااغ اال تصاااف حلمامااة العمااال
املنزلييف املهاجرم .
اجملتم املاين
 -32يس رراور اللجن ررة القل ررق إااء التق ررارير ال رريت تا ررد ن العدي ررد م ررن منظم ررات اجملتم ررع امل رردين
واملنظمررات اخلايررة مل تررتم ن مررن التسررج ب أو إعرراديف التسررج ب علررو ررغ مررا يشرررتل قررانغن إداريف
أنشسة املنظمات غا ا غم ة األجنب ة يف بر الني الرئ سري وقرانغن العمرب اخلراي ،ل تسر را
العمررب يف بررر النير الرئ سرري .ويسرراورنا القلررق أي راً إااء التقررارير الرريت تا ررد ن عرردد املنظمررات
غررا ا غم ررة يف الني ر اخناررا بدرجررة ب رايف يف السررنغات القل لررة املاض ر ة ،وأن ر مل تِّسررجب أي
منظمة تِّع ب ادحة التم ز العننيري ننا( .املاداتن  2و.)5
 -33بإ تُااا ِّر اللجنااة نر اجملتما املاااين ؤكا أر مااؤدي دبماً اةااً ن ة اجهااة حتاااوا
تنفيا االتفاقية ،فإهنا:
ت صااي الابلااة الطاارف ضاامار أر تتاايهل ق ا ينهااا بل ا رهااا ،لااا فيهااا قااا ر
(أ)
إدامة أ اطة املنظماا ش احلك ةية األجنغية ن ر الصيف الر يساي بقاا ر العما ااا ي،
جماالً ةفت حاً للمجتم املاين ،ال سايما للمنظمااا شا احلك ةياة الايت تعما علاى ةكافراة
التمييز العنصري ،ة حتسيف شفافية إجراءاا التسجي ؛
(ب) تطلب إىل الابلة الطرف أر تُاميف ن تقرمر املتا عة ااااص هباا عااد املنظمااا
ش احلك ةية املسجلة ماياً ن الصيف بتُعىن ابلقضاو اا الصلة ابالتفاقية.
ظامج
 -34ترح ررب اللجن ررة ابملعلغم ررات ال رريت ق رردمت ا الدول ررة الس ررر وماادن ررا أا ررا س ررتلغي ،حبل ررغل
عررام  ،2020التم ررز ب ر تسررج ب اإلقامررة الزراع ررة وغررا الزراع ررة .غررا أن القلررق يسرراورنا إااء
التقررارير الرريت تا ررد ن اجل ررغد الرريت برِّرذلت مررةخراً إلمررالا نظررام نغ ررغ مل ارردا تغ راات إُياب ررة
بايف ابلنسبة للعديد من امل اجرين الريا  ،بن د م املنتمغن ليقل ات اإلثن ة (املاداتن  2و.)5
 -35بتا ا اللجنااة إىل ت صاايتها السااا قة ذا ظاار  ،CERD/C/CHN/CO/10-13الفقاارة ،)١4
بت صي الابلاة الطارف ضامار أر تتايهل اإلصاالحاا املاخلاة علاى ظاامج ا للمهااجرم
الااااخلييف ،ال ساايما أفاراد األقلياااا اإلقنيااة ،فااا فاارص العما  ،بالضاامار االجتماااعي ،باملازاو
الصرية بالتعليمية للسكار احلضرميف املقيميف ةنا فرتة ط ملة.
التعاممف ال اسعة لإلم اب بالنزعة اال فصالية
 -36يسرراور اللجنررة القلررق إااء التقررارير الرريت تا ررد ن التعريررف الغاسررع لورنرراب واإلشررارات
الغام ررة للتسررر والتعريررف غررا الغاضررح للنزعررة االنانيررال ة يف الق رغان الني ر ن ة نرري أمررغر مررن
شأاا أن تا ي إىل جتر التعبا املدين والديين السلمي ،وت سر التنم ع اجلنائي ليقل رات اإلثن رة
وتله اإلثن ة  -الدين ة ،بن د ا اعات الغيغغر املسلم  ،والتبت البغذي  ،واملنغغل .
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 -37بت صي اللجنة الابلة الطرف نر تراج ق ا ينهاا بل ا رهاا برامسااهتا الرا ناة اا
الصالة لضاامار ةالءةتهااا اقااة ،باقرتاهنااا لياااا مصاا فعالااة بضااما ا افيااة ضااا اإلمااااء،
بتنفي ااا ا طرمق ااة ال تا ااك تنميطا ااً أب متيي اازاً عل ااى أس اااس الع اارق ،أب اللا ا ر ،أب النس ااب،
أب اجلنس ااية ،أب اال تم اااء اإلق ااي ،أب اه م ااة اإلقني ااة  -الامني ااة .بتطل ااب اللجن ااة إىل الابل ااة
الطاارف أر تقااامج ن تقرمر ااا الااابمي املقغ ا إحصاااءاا ،ةصاانفة حسااب اال تماااء اإلقااي ،ع ا
ايا ما اااا ،باإلدا ا ،باألحكا ااامج ،بالعق ا ا ابا األخا اارى املفربض ا اة علا ااى ة ا ارتك اجل ا ارا م
املتصلة ابإلم اب بالنزعة اال فصالية بالتطرف.
التعامب بس ء املعاةلة
 -38ب نمررا تالحررن اللجنررة أن الدولررة السررر تشررا إىل أن التقررارير غررا مررح حة ،دررإن القلررق
يسر رراورنا إااء التقر ررارير الر رريت تا ر ررد ن بعر ررا التبت ر ر والغيغر ررغر وغر ررانم مر ررن األقل ر ررات اإلثن ر ررة،
ومتظررانرين س اس ر سررلم  ،ومرردادع عررن حقررغق االنسرران ،قررد تعرض رغا للتعررذيب أو لسررغء
املعاملررة بش ر ب آخررر .ويسرراور اللجنررة القلررق أي راً إااء التقررارير الرريت تا ررد ن بعررا احملتج رزين
الغيغغر قد احتِّجزوا بعزل عن العامل اخلارجي لارتات لغيلة ،األمر الذي ُيعل رم عرضرة للتعرذيب
وغاه من ضروب سغء املعاملة.
 -3٩بت صي اللجنة الابلة الطرف لا ملي:
تعزمااز التاااا الراةيااة إىل ةن ا أفعااال التعااامب بس ا ء املعاةلااة ضااا أف اراد
(أ)
األقلياا اإلقنية ،لا ن لغ ع طرمق حتسيف إةكا ية استعا تهم لراةيف؛
(ب) ضمار أر جتري تلية ةستقلة حتقيقااً فا موً بثاماااً بفعااالً ن مجيا حااالا
ال ف اااة أقن اااء االحتج اااز ،بةا ازاعم التع ااامب بسا ا ء املعاةل ااة ،بالتر اار  ،بة ااا مغلا ا عن ااه ةا ا
استعمال ةفر للق ة ضا أفراد األقلياا اإلقنية ،بأر مقاَّمج اجلناة إىل العاالة؛
(ج)
اإلقنية ايتجزم ؛

الساماح ااءاء ةساتقليف إبجاراء حتقيقااا ن حااالا بفااة أفاراد األقليااا

(د) التنفيا الكاةا للت صاياا الا امدة ن الفقارة  4١ةا املالحظااا ااتاةياة
اليت اعتماهتا جلنة ةنا ضة التعامب ن عامج  20١5ذ)CAT/C/CHN/CO/5؛
(نر) اختا مجي التاا الالزةة لت ف يئة تةنة للعااةليف ن جماال ياماة حقا ق
اإل سار بتعزمز ا.
ةنطقة شينجيا ال مغ ممة املتمتعة ابحلكم الاايت
 -40ا ر ع اللجنررة علم راً ابلب ررانت الرريت أدىل ررا ودررد الدولررة السررر بشررأن التمتررع اب ررايت
وا ق ررغق دون مت ررز يف منسق ررة ش ر نج انن الغيغغري ررة املتمتع ررة اب ررم ال ررذايت .وم ررع ذل رره ،تع رررب
اللجنة عن جزع ا إااء ما يلي:
العديد من التقارير اليت تا د ابحتجاا أعداد بايف مرن اإلثن رة الغيغغريرة وغانرا
(أ)
مررن األقل ررات املسررلمة بعررزل عررن العررامل اخلررارجي لا ررتات لغيلررة يف ثررا مررن األح رران دون ا ررام
أو يا مررة ،وذلرره بذريعررة م ادحررة التسررر الررديين .وأتسررف اللجنررة لعرردم وجررغد ب ررانت رن ررة
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عررن عرردد األشررخاص احملتج رزين لا ررتات لغيلررة ،أو الررذين أِّجررووا علررو ق رراء د ررتات متااوتررة يف
عخم مات إعاديف التأن بع الس اسي حىت بسبب مظانر سلم ة للثقادة اإلثن ة  -الدين ة اإلسالم ة
مثررب التح ررة ال غم ررة .وت ررتاوا تقررديرات عرردد احملتج رزين ب ر عش ررات ا ال وأ ثررر مررن مل ررغن
شررخ  .وتالحررن اللجنررة أي راً أن الغدررد ذ ررر أن رررة مرا ررز للترردريب امل ررين ليشررخاص الررذين
يرت بغن خمالاات بس سة دون أن دد ما يعن ذله؛
(ب) التقارير اليت تا د بغجرغد مراقبرة اع رة تسرت د اإلثن رة الغيغغريرة بشر ب غرا
متناسررب ،مثررب ت ررار تغق ررف الشرررلة ألدرادنررا دون مررور ،ودح ر ن رغاتا م احملمغلررة يف نقرراط
التاتر التابعررة للشرررلة؛ وورود تقررارير إضرراد ة تا ررد لمررع إلزامرري للب ررانت الب غمرتيررة علررو نسرراق
واسع يف منسقة ش نج انن الغيغغريرة املتمتعرة اب رم الرذايت ،برا يف ذلره ع نرات ا مرا اخللرغي
النيبغي ومسغا قزح ة الع  ،جملمغعات بايف من الس ان الغيغغر؛
(ج) التقارير اليت تا د ن ع سر ان منسقرة شر نج انن الغيغغريرة املتمتعرة اب رم
الررذايت مسررالبغن ن يسررلمغا وطئررق سررارنم إىل الشرررلة و ن يتقرردمغا بسلررب للحنيررغل علررو إذن
عند مغادريف البلد ،ونذا اإلذن قد ال أييت لسنغات .ويرةثر نرذا الق رد بغجر خراص يف الرراغب يف
السار ألغرا دين ة؛
(د) التقررارير الرريت تا ررد ن العديررد مررن الغيغررغر الررذين غررادروا النير قررد أِّع رردوا إىل
البلد ضد إراد م حسبما يِّزعم .وننا .خماو يف الغقت الرانن علو سالمة نةالء.

 -41وب نمررا تسررلم اللجنررة بنارري الدولررة السررر  ،دإاررا ا ر ع علم راً ابلتقررارير الرريت تا ررد حبظررر
تعلر م اللغررة الغيغغريررة يف مرردار يادظررة نررغاتن (ن ت رران) يف منسقررة ش ر نج انن الغيغغريررة املتمتعررة
اب م الذايت (املاداتن  2و.)5
 -42بت صي اللجنة الابلة الطرف لا ملي:
بقف رامسة احتجاز األشصاص الام مل ت جاه إلايهم هتام علاى وا قاا ين
(أ )
بمل حيا م ا بمل ماا ا تهمة جنا ية ،ن أي ةرفق احتجاز خاميف طاق القا ر؛
(ب) اإلفارايف فا ماً عا األفاراد ايتجازم حاليااً ن دا
مل ُحيتجزبر ص مة ش ةاربعة ابلتماس اال تصاف؛

ااامل الظااربف بالسااماح

(ج) إجراء حتقيقاا ف ممة بدقيقة ب زمهة ن مجي ةزاعم التنميط العرقي باإلقي
باإلقااي  -الااامي ،بثاسااغة املسااؤبليف عنهااا ،بت ا ف سااغ ا تصاااف فعالااة تااام التع ا مك
بضما ا عامج التكرام؛
(د) إج اراء مج ا بحتلي ا إل ازاةييف للغيااا ا ع ا اال تماااء اإلقااي جلمي ا األف اراد
الااام ما قفهم ةسااؤبل إ فااا القااا ر ،بأسااغاب عملياااا الت قيااف ب تا جهااا ،بتقااامي تقاااممر
علنية ع املعل ةاا اليت ُجتم على فرتاا ةنتظمة بإدماجها ن تقرمر املتا عة؛
(نر) ضاامار أر تك ا ر مجي ا عملياااا مج ا الغيااا ا الغي ةرتمااة باالحتفااا هبااا
باسااتصااةها خاضااعة للتنظاايم بفق ااً للقااا ر بن املمامسااة العمليااة ،بأر تكا ر ضاام طاااق
ضيق ،بأر تك ر شافافة بضاربممة بةتناساغة ةا حتقياق ااف أةاي ةاارب  ،بأال تساتنا إىل
أي متييااز أب إقصاااء أب تقييااا أب تفضااي علااى أساااس العاارق أب اللا ر أب النسااب أب األصا
الق ةي أب اإلقي؛
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(و)
األقلياا اإلقنية؛

إلغاء القي د املفربضاة علاى السافر الايت تاؤقر صا مة شا ةتناساغة ن أفاراد

(ا) الكاف ع ةكار ببض الطلغة بالالجئيف بطال اللجا ء ال مغا م الاام
عادبا إىل الصيف ناء على طلب ة الابلة الطرف ن السن اا ااما املاضية؛
(ا) اإلفاادة عا عااد األشااصاص الااام احتُجازبا ضااا إمادهتام ن مجيا ةرافااق
االحتجاااز خاااميف طاااق القااا ر ن ةنطقااة شااينجيا ال مغ ممااة املتمتعااة ابحلكاام الاااايت ن
السان اا اامااا املاضاية ،بةااة احتجاااز م بأسااغا ه ،باألبضاا اإل سااا ية ن ااامل املرا ااز،
بثتا ى أي تاااممب أب أي ةاانهر سياسااي بأ اااطة سياسااية ،باحلقا ق املكف لااة للمرتجازم
لالعارتاع علااى عااامج ةاااربعية احتجاااز م أب الطعا ن قارام االحتجاااز ،بأي تاااا تُتصااا
لضمار سرعة إخطام أسر م ابحتجاز م.
التغتي ر
 -43يساور اللجنة القلق إااء التقارير اليت تا د ن التبت يغاج رغن ق رغداً برايف علرو التنقرب
داخررب منسقررة التبررت املتمتعررة اب ررم الررذايت وخارج ررا ،وأن إمرردار ج رغااات للسررار إىل اخلررارج ي رراد
ي غن يظغراً متاماً يف نذه املنسقة .ويساورنا القلق أي اً إااء التقارير اليت تا د ن تدري اللغرة
التبت ررة يف مرردار املنسقررة املررذ غريف مل يغضررع  -يف القررانغن والس اسررة العامررة واملمارسررة العمل ررة -
علررو قرردم املسرراوايف مررع اللغررة الني ر ن ة ،وأن ر قِّ ررد بش ر ب بررا؛ وأن منام رريف اللغررة التبت ررة تعررد أمررراً
يِّعاقررب عل ر ؛ وأن التبت ر ال نيررلغن علررو تر ررة ابللغررة التبت ررة أثنرراء إجرراءات احملا مررات ،الرريت
تِّعقد بلغة املاندرين (املاداتن  2و.)5
 -44بت صي اللجنة الابلة الطرف لا ملي:
تنقاايهل ل ا رهااا برامساااهتا لضاامار اختااا قاراماا شا متييزمااة اااقر طلغاااا
(أ)
احلص ل على ج ازاا السفر ،بحرمة التنق للتغتييف الاام مرشغا ر ن السافر داخا ةنطقاة
التغت املتمتعة ابحلكم الاايت بةا بماء حابد ا أب ن السفر إىل اااميف؛
(ب) احلفا علاى اللغاة التغتياة ن ةنطقاة التغات املتمتعاة ابحلكام الااايت ،ب لاغ
سا ةنها تاجي بتعزمز استصااةها ن ةيادم التعليم بالنظامج القضا ي ببسا ط اإلعالمج؛
(ج) تزبمااا اللجنااة لعل ةاااا عا تعزمااز لغاااا األقلياااا اإلقنيااة بعا أي قيا د
ةفربضة على استصااةها.
املنتم ر لإلقنية املنغ لية
 -45يسرراور اللجنررة القلررق إااء التقررارير الرريت تا ررد ابرت رراب سررلسات الدولررة اعتررداءات ضررد
املنتم ر لوثن ررة املنغغل ررة الررذين تجررغن سررلم اً علررو منيررادريف األراضرري واألنشررسة اإلعائ ررة الرريت
تلحق ال رر ابلب تة .ويساورنا القلق أي اً إااء التقرارير الريت تا رد حبردوا اخنارا برا يف ترغادر
التعل م العام ابللغة املنغغل ة (املاداتن  2و.)5
 -46بت صاي اللجنااة الابلااة الطارف ضاامار قااامة األقلياااا اإلقنياة علااى تنظاايم احتجاجاااا
ساالمية نةااار ،بالترقيااق ن أي ة ازاعم ق ا أفعااال إمااااء أب حتاار أقناااء ااامل األحاااا
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باملعاقغااة عليهااا ،س ا اء امتكغتهااا عناصاار خاصااة أب عااة للابلااة .بت صااي اللجنااة أمض ااً نر
تكف الابلة الطرف إ حة التعليم العامج ابللغة املنغ لية للمنتميف لإلقنية املنغ لياة ،لا فايهم
املقيم ر خاميف ةنطقة ةنغ ليا الااخلية املتمتعة ابحلكم الاايت.
العمالة
 -47ترحررب اللجنررة ابملعلغمررات الرريت قرردمت ا الدولررة السررر  ،بررا يف ذلرره نغنررن غنررن  -الني ر ،
بشأن التدابا اليت ااذ ا لتعزيز عمالة األقل رات اإلثن رة .وب نمرا ار ع اللجنرة علمراً إبحنيراءات الدولرة
السررر عررن معرردالت البسال رة اإلقل م ررة ،دإاررا تالحررن مررع القلررق أاررا غررا منيررناة حسررب االنتمرراء
اإلثررين .ويسرراور اللجنررة القلررق أي راً إااء عرردم تررغدر معلغمررات مررن الدولررة السررر عررن عمل ررات تاتر
العمررب والتحق قررات املتعلقررة بمارسررات التم ررز العننيررري يف ررال العمالررة .وتالحررن اللجنررة بقلررق أن
معظم شر او التم رز العننيرري املتعلقرة ابلعمالرة وعرددنا  51شر غ  ،الريت نظررت د را جلنرة ت رادة
الارص يف نغنن غنن  -الني يف الارتيف ب ن سران/أبريب  2013وآذار/مرار  ،2018قرد أوقارت
بسرربب ادتقارنررا املغضررغع ة .ويسرراورنا القلررق أي راً إااء التقررارير الرريت تا ررد ن املنتم ر إىل اإلثن ررات
الغيغغريررة واملنغغل ررة والتبت ررة إىل جانررب بعررا األقل ررات اإلثن ررة األخررر يف الني ر  ،بررا يف ذلرره نغنررن
غنررن  -الني ر  ،يغاج ررغن يف الغالررب التم ررز يف إعررالنت الش رغاغر وعمل ررات التغيف ررف .ويسرراورنا
القلق ذله ألن م تب شةون العمب يف ما او  -الني مل ياتح أي ق ة تتعلرق ابلتم رز العننيرري
يف الارتيف من عام  2015إىل عام ( 2017املغاد  2و 5و.)6
 -48بإر اللجنة:
 الصيف ،التااات صي نر تعزز الابلة الطرف ،لا ن لغ
(أ)
الراةياة إىل ةنا التمييااز العنصاري بالكاااف عنااه بةعاقغااة ةرتكغياه عنااا االقتضاااء ن دااربف
العم ا ابلقطاااعيف العااامج باااااص ،لااا مااام الت ديااف بالرتقيااة ،بضاامار املساااءلة القا يااة
ألي شر ة أب ةؤسسة تنار إعال ا متييزمة ع ال دا ف؛
(ب)
 -الصيف؛

تُاااج أصااراب العم ا علااى خفااك شاار إتقااار اللغااة الصااينية ن

ا

ا  -الصاايف ،أر تقااامج
(ج) تطلااب إىل الابلااة الطاارف ،لااا ن لااغ ا
بصفاً للتاا املا مة أعالمل إىل جا ب األ ااف بالغاوا بالنتا ر الايت حتققات ن ضامار
تك ااافؤ الف اارص باملعاةل ااة ن جم ااال العمال ااة دبر متيي ااز س ااغب الع اارق أب اللا ا ر أب النس ااب
أب األص الق ةي أب اإلقي؛
 الصيف بةا ااب  -الصايف ،أر(د) تطلب إىل الصيف ،لا ن لغ
تقااامج ن تقرمر ااا الااابمي املقغ ا إحصاااءاا ةصاانفة حسااب اال تماااء اإلقااي ع ا ةعاااالا
األشااصاص الناااطيف بةعاااالا العمالااة بالغطالااة ،بع ا العمالااة ن جمااا السياسااة باااةااة
املا يااة ،لااا ن لااغ علااى ةساات ى اإلدامة ،بلااا مااام الساالطة القضااا ية بق ا اا الااارطة
بالنيا ة العاةاة .بتطلاب أمضااً ياا ا عا زوماا تفتايش العما الايت جتارى هبااف الكااف
عا املمامساااا التمييزمااة ضااا األقلياااا اإلقنيااة ،فضاالً عا إحصاااءاا تتعلااق ابال تها اااا
املكتافة بالعق ابا املفربضة بالتع مضاا املقاةة إىل الضراو.
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االجتام ابألشصاص
 -4٩ترح ررب اللجن ررة لس ررة العم ررب الغلن ررة مل ادح ررة االجت ررار ابلبش ررر ( )2020-2013ال رريت
وضعت ا الدولة السر  ،وتالحن التردابا الريت اارذ ا نغنرن غنرن  -النير لتحسر عمل رة اديرد
ال رحااي ومحررايت م .ب رد أن اللجنررة يسراورنا القلررق ألن النير  ،بررا يف ذلره نغنررن غنرن  -النير ،
ل لدي ا قرانغن شرامب ُِّيررم رع أشر ال االجترار ابلبشرر .ويسراورنا القلرق أي راً إااء عردم وجرغد
إحنياءات من الدولة السر عن التحق قات واملالحقرات الق رائ ة والعقرغابت د مرا يتعلرق ابجلررائم
اجلنائ ة اليت تنسغي علو االجتار ابلبشر .ويساورنا القلق رذله إااء العردد املرنخاا للمحا مرات
واإلدانت املتعلقررة ابالجتررار ابألشررخاص مررن نغنررن غنررن  -الني ر أو إل ررا .وب نمررا ترحررب اللجنررة
ابملعلغمات اليت قدمت ا ما او  -الني عن قغان وتدابا م ادحرة االجترار وعرن اخلردمات املتاحرة
لل حااي ،دإن القلق يساورنا رغم ذله ألن الارتيف مرن عرام  2015إىل اايرة حزيران/يغن ر 2018
مل تش د سغ يا مت دقع ودون أي إدانة بشأن االجتار ابألشخاص (املغاد  2و 5و.)6
 -50بت صي اللجنة الابلاة الطارف ،لاا ن لاغ ا ا  -الصايف ،ابعتمااد قا ا يف
شاااةلة ملكافرااة االجتااام ابلغااار ،حتظاار مجيا أشااكاله .بت صااي أمضااً الابلااة الطاارف ،لااا ن
 الصيف بةا اب  -الصيف ،لا ملي:لغ
(أ)

تكأيف اجله د الراةية إىل ةن االجتام ابألشصاص ب افه بةكافرته؛

(ب) ة اصاالة التنفيااا املنااتظم إلج اراءاا تاااغيلية ة حاااة غيااة حتامااا ضااراو
االجتام بةساعاهتم بإعادة أت يلهم طرمقة استغاقية؛
(ج) تضااميف تقرمر ااا الااابمي املقغ ا يااا ا ،ةصاانفة حسااب جنسااية الضااراو
أب ا تمااا هم اإلقااي ،ع ا عاااد حاااالا االجتااام باالساارتقاق الاايت ت حتامااا ا بالترقيااق فيهااا
بةقاضاة ةرتكغيها بةعاقغتهم ،بع سغ اال تصاف باملساعاة املقاةة إىل الضراو.
الالجئ ر بطالغ اللج ء
 -51يسرراور اللجنررة القلررق ألن الدولررة السررر  ،ونرري لررر يف اتااق ررة عررام  1٩51اخلامررة
بغضررع الالجت ر وبروتغ غ ررا لعررام  ،1٩67مل تعتمررد قررانغنً شررامالً عررن الالجت ر  .وب نمررا ا ر ع
اللجنررة علمراً ابلب ررانت الرريت أدىل ررا ودررد الدولررة السررر بشررأن دحر للبررات عرردم اإلعرراديف القسررية
مررن قبررب نغنررن غنررن  -الني ر  ،دررإن القلررق يسرراورنا ألن ذلرره ال ميررنح اللجررغء أو رردد مرراة
الالجررل لسررال اللجررغء .وتعرررب اللجنررة رردداً عررن قلق ررا إااء التقررارير الرريت تا ررد ابسررتمرار إعرراديف
لال اللجغء من غرية غراي الشرعب ة الدميقرال رة قسرراً ابلررغم مرن للبرا م ذات املنيرداق ة حبمرايت م
م ررن اإلع رراديف القس ر ررية (انظ ررر  ،A/56/18الاق ر رريف  ،246و ،CERD/C/CHN/CO/10-13الاق ر رريف .)16
ويسرراورنا القلررق أي راً إااء التقررارير الرريت تا ررد ن العديررد مررن ألاررا م املغلررغدين يف النير عرردميغ
اجلنسر ة وال يلتحقرغن ابلتعلر م العررام أو نيرلغن علرو اخلردمات األخررر ألن والردي م شرغن إعرراد م
قسراً إن نم سجلغا والد م (املغاد  2و 5و.)6
 -52بتك ا اارم اللجن ا ااة ت ص ا اايتيها ل ا ااا مل ا ااي ذا ظ ا اار ال قيق ا ااة ،CERD/C/CHN/CO/10-13
الفقرتيف  ،١6ب:)29
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 الصايف ،قا ا يف شااةلةأر تعتما الابلة الطرف ،لا ن لغ
(أ)
اا ااقر صا اافة الالج ا ا بفق ا ااً التفاقيا ااة عا ااامج  ١95١اااصا ااة ض ا ا الالجئا اايف ب ربت ها ااا
لعامج ١967؛
(ب) أر تتصا ااا الابلا ااة الطا اارف مجي ا ا التا اااا القا يا ااة بالسياسا اااتية الالزةا ااة
لضاامار أر تنظاار ساالطة ةسااتقلة بثاماااة ن األسااا امل ض ا عية للراااالا الفردمااة جلمي ا
طال اللج ء.
 -53بت صااي اللجنااة الابلااة الطاارف نر تكف ا إصاااام شااهادة ةاايالد جلمي ا األطفااال
امل ل دم ن الابلة الطرف صرف النظر ع ال ض القا ين لل الام أب القامة على تقامي
أبماق تسااجي اإلقاةااة ،بأر تكأااف اجله ا د الراةيااة إىل حتامااا األشااصاص عاااؤي اجلنسااية.
بت صي اللجنة أمضاً نر تنفا الابلاة الطارف الت صاياا الا امدة ن الفقارتيف  47ب 48ةا
املالحظاا ااتاةية للجنة ةنا ضة التعامب ذ.)CAT/C/CHN/CO/5
ا  -الصاايف بةا اااب -
 -54بتطلااب اللجنااة إىل الابلااة الطاارف ،لااا ن لااغ ا
الصاايف ،أر تقااامج ن تقرمر ااا الااابمي املقغ ا ةعل ةاااا ع ا إج اراءاا بإحصاااءاا اللج ا ء،
ةصنفة طسب اجلنسية ،بع طلغاا اللج ء أب طلغااا أبجاه احلماماة األخارى ةا اإلعاادة
القسرمة ،س اء اليت قُغلت أب ُمفضت.

دال -ت صياا أخرى
التصامق على الصك ك األخرى
 -55إ تض اللجنة ن اعتغام ا عامج قا لية مجي حق ق اال سار للتجز اة ،حتاث الابلاة
الطرف على النظر ن التصامق على الصك ك الابلية حلق ق اال سار الايت مل تصااق عليهاا
عا ،لا ن لغ العها الاب اااص ابحلق ق املا ية بالسياساية ،باالتفاقياة الابلياة حلماماة
مجي ا األشااصاص ة ا االختفاااء القسااري ،باالتفاقيااة الابليااة حلمامااة حق ا ق مجي ا العمااال
املهاااجرم بأفاراد أساار م ،باتفاقياااا ةنظمااة العما الابليااة مقاام  8١اااقر تفتاايش العما ،
بمقاام  ١43اااقر العمااال املهاااجرم  ،بمقاام  ١69اااقر الاااع ب األصاالية ،بمقاام ١89
اقر العمال املنزلييف.
ةتا عة إعالر ب ر ةر عم دمرابر
 -56حتيط اللجنة علماً ابملعل ةاا اليت قاةتها الابلة الطرف اقر التاا اليت اختاهتا
لتنفيااا إعااالر ب اار ةر عم ا دماارابر ،اللااام اعتماااا ن املااؤمتر العاااملي ملكافرااة العنص ارمة
بالتمييز العنصري ب ارمل األجا اب بةاا متصا االغ ةا تعصاب ن أمل لبساغتمء عاامج ،200١
بتاجعها على ة اصلة امل اجله د باإل الغ بفقاً لالغ.
العقا الاب للمنرامم ة أص أفرمقي
 -57ن ض ء قرام اجلمعية العاةة 68ب ،237تطلب اللجنة إىل الابلة الطرف أر تاميف
ن تقرمر ااا الااابمي املقغ ا ةعل ةاااا دقيقااة ع ا التاااا امللم سااة املعتماااة ن إطااام العقااا
الاب للمنراامم ةا أصا أفرمقاي ،ةا ةراعااة ت صايتها العاةاة مقام 34ذ )20١١ااقر
التمييز العنصري ضا املنرامم ة أص أفرمقي.
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التاابم ة اجملتم املاين
 -58ت صي اللجنة الابلة الطرف ،لا ن لغ ا ا  -الصايف بةا ااب  -الصايف،
زودة الترابم ة ةنظماا اجملتم املاين العاةلة ن جماال ياماة حقا ق اإل ساار ،بال سايما
املنظماا اليت تعم على ةكافرة التمييز العنصري ،ن سياق إعااد التقرمر الابمي املقغ
بةتا عة امل املالحظاا ااتاةية.
اإلعالر املنص ص عليه ن املادة  ١4ة االتفاقية
 -5٩تااج اللجنااة الابلاة الطاارف علاى إصاااام اإلعاالر االختيااامي املنصا ص عليااه ن
املادة  ١4ة االتفاقية باالعرتاف الغ ابختصاص اللجناة ن تلقاي الغالشااا ةا األفاراد
بالنظر فيها.
ال قيقة األساسية امل حاة
 -60إر اللجن ااة إ تالح اال أر الابل ااة الط اارف ق ااا ق اااةت بقيقته ااا األساس ااية امل ح اااة
ذ )HRI/CORE/CHN/2010ن عامج  20١0ب ي صاد حتامأها حالياً؛ فإهناا تااجعها علاى
ضاامار أر تك ا ر ال قيقااة اياقااة ةعاااة بفق ااً للمغااادئ الت جيهيااة املنسااقة لتقااامي التقاااممر ل جااب
املعا ااا الابلية حلقا ق اإل ساار ،بال سايما املغاادئ الت جيهياة املتعلقاة ابل قيقاة األساساية
امل حاة ،صيغتها املعتماة ن االجتما اااةا املارتك يف جلار يئاا ةعا اااا حقا ق
اإل سار املعق د ن حزمراربم ياه  2006ذ ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصا األبل) .بن ضا ء
قرام اجلمعية العاةة 68ب ،268حتث اللجنة الابلة الطرف على التقيا ابحلا األقصى لعاد
الكلماا ن امل ال اث ق ،ب  42 400لمة.
ةتا عة امل املالحظاا ااتاةية
 -61تطل ااب اللجن ااة إىل الابل ااة الط اارف ،بفقا ااً للفق اارة ذ )١ةا ا امل ااادة  9ةا ا االتفاقي ااة
باملادة  65ة ظاةها الااخلي ،أر تقامج ،ن شضا ر سانة باحااة ةا اعتمااد اامل املالحظااا
ااتاةيااة ،ةعل ةاااا ع ا تنفيااا ا الت صااياا ال ا امدة ن الفق اراا 33ذب) ،ب42ذأ)-ذد)،
ب42ذب)-ذح) ،ب44ذيف) أعالمل.
الفقراا اا األمهية اااصة
 -62ت د اللجنة أر ت جه ا تغامل الابلة الطارف إىل األمهياة اااصاة للت صاياا الا امدة ن
الفقراا  ،8ب33ذأ) ،ب ،37ب 39أعالمل ،بتطلاب إىل الابلاة الطارف أر تقاامج ن تقرمر اا
الابمي املقغ ةعل ةاا ةفصلة ع التاا امللم سة املتصاة لتنفيا تلغ الت صياا.
ار املعل ةاا
 -63ت صي اللجنة الابلة الطرف إب حة تقاممر ا لعاةة اجلمها م بتيسا االطاال عليهاا
بقت تقاؤها ،بنر تنار الغ املالحظاا ااتاةية للجنة املتعلقاة تلاغ التقااممر ابللغااا
الراية بش ا ة اللغاا الاا استصااةها ن الغلا ،حسب االقتضاء.
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إعااد التقرمر الابمي املقغ
 -64ت صاي اللجناة الابلاة الطارف نر تقاامج تقرمر اا اجلااة للتقااممر الابمماة ةا الأاااة
عااار إىل العا ارم  ،ن بقيقااة باحاااة ،طل ا ل  28ااا ر الأاينبمنااامر  ،2023ة ا ةراعاااة
املغ ااادئ الت جيهيا اة لتق ااامي التق اااممر ال اايت اعتم اااهتا اللجن ااة أقن اااء دبمهت ااا احلادم ااة بالس ااغعيف
ذ )CERD/C/2007/1بةعاجلة مجي النقا املأامة ن امل املالحظاا ااتاةية .بن ض ء قرام
اجلمعيااة العاةااة 68ب ،268حتااث اللجنااة الابلااة الطاارف علااى التقيااا ابحلااا األقصااى لعا اااد
الكلماا الغااال  2١ 200لمة للتقاممر الابممة.
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