ال م ارتحدة

HRI/CORE/CHN-HKG/2019

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

Distr.: General
28 June 2019
Arabic
Original: Chinese and English

وثيقة أساسية موحدة تشكل جزءا من تقارير الدول األطراف
هونغ كونغ،

الصني* **

[اتريخ االستالم 28 :كانون الثاين/يناير ]2019

__________

*
**

تصدر هذه الوثيقة بدون حترير رمسي.
ترر اررققررا ل لر لرردة ال انررة الما ررة وهرري تاارة لالنررالض لي ررا .و ر ي ررا االنررالض لي ررا ل ارو ر
الشب ي رفوضية ال م ارتحدة حلقوق اإلنسان.

)GE.19-11005(A



HRI/CORE/CHN-HKG/2019

احملتواي

الصفحة
ملو ا

2

ا ة .................. ................................ ................................

3

اخلصائص الد غراقية واال تصا ية واالجتما ية والثقاقية ..........................................
اهلي ل الدستوري والسياسي والقانوين رنطقة هونغ كونغ .....................................
القانون الساسي رنطقة هونغ كونغ ................... ................................
اهلي ل السياسي .................................... ................................
إ ا ة المدل ........................................ ................................
ارنظما غري احل و ية ............................. ................................

3
4
4
5
8
11

اإلنار المام حلماية اقوق اإلنسان وتمزيزها .................... ................................
تطبيق ارماهدا الدولية حلقوق اإلنسان لى نطقة هونغ كونغ .............................
اإلنار القانوين حلماية اقوق اإلنسان ..................... ................................
سيا ة القانون ...................................... ................................
ضماان اقوق اإلنسان ل القانون الساسي .........................................
ثر ص وك اقوق اإلنسان الخرة ل انون نطقة هونغ كونغ ..........................
انون شر ة احلقوق ل هونغ كونغ .................... ................................
ارمونة القانونية ..................................... ................................
تب ني ارظامل .................................. ................................
جلنة ت اقؤ الفرص .................................. ................................
ارفوض ارمين خبصوصية البياان الشخصية ...........................................
الش اوة والتحقيقا .............................. ................................
إنار تمزيز اقوق اإلنسان .......................... ................................
تمزيز الو ي مبماهدا اقوق اإلنسان بني ا ة الناس ..................................
ملية تقدمي التقارير ................................ ................................
بد دم التمييز وارساواة .............. ................................
ملو ا
جلنة ت اقؤ الفرص .................................. ................................
تمزيز بد دم التمييز وارساواة ...................... ................................

12
12
12
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
23
24
24
26

GE.19-11005

HRI/CORE/CHN-HKG/2019

معلومات عامة
اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1تر ل اررقق ل ارؤشرا الد غراقية واالجتما ية واال تصا ية والثقاقية اليت هلا مهيت ا
قيمررا يتملررق مبنطقررة هونررغ كونررغ اإل اريررة اخلاصررة ا نطقررة هونررغ كونررغ التابمررة جلم وريررة الصررني
الشمبية.
 -2قفرري نتصر ررام  ،2011كرران تمرردا سر ان هونررغ كونررغ  7,07اليررني نسررمة .ول
ظل النمو الس اين الذي تراوح مدلر السرنوي ل السرنوا الخررية برني  0,4ل ارائرة و 1.1ل
ارائ ررة ،اد ا ررد السر ر ان ليص ررل ل نتصر ر ررام  2017إىل  7.39الي ررني نس ررمة .ويم ررزة
اد اي ررد الس ر ان ساسررا إىل اسررتمرار ترردقق اررا لي تصرراري اإل ا ررة ر الصررني القاريررة إىل
هونغ كونغ بغرض مل مشل السرة وإىل الزاي ة الطبيمية خالل تلك الفرتة.
 -3ويشر ر ل الص ررينيون غالبي ررة سر ر ان هون ررغ كون ررغ ا 92ل ارائ ررة  .ررا ال لي ررا اإلثني ررة
ل هونررغ كونررغ ققررد بلررغ ررد قرا هررا  584 383نسررمة ادهررا  8ل ارائررة ر الس ر ان ل
ررام  2016ب رزاي ة ر ررام  2011نسرربت ا  29.5ل ارائررة .و ر بررني ال ليررا اإلثنيررة كاقررة
ل هونر ررغ كونر ررغ ،دا ر ررد الفلبينير ررني داي ة لحوظر ررة ر ر  133 018نسر ررمة ل ر ررام 2011
إىل  184 081نسمة ل ام  2016ل اني دا نسبة الفلبينيني بني مجير ال ليرا اإلثنيرة
 29,5ل ارائة إىل  31.5ل ارائة.
 -4و ر ايررل اللغررة الكثررر شرريو ا ،كانر  ،ل ررام  ،2016نسرربة الصررينيني البررالغني ر
الممر ررر  5سر ررنوا قر رريكثر الر ررذي يت لمر ررون ال انتونير ررة ل ارمتر ررا ل ارنر ررزل  94ل ارائر ررة يلر رري م
النانقون بل جا صينية خرة اغري ال انتونية والبوتونغا ا 3,4ل ارائرة  .و ر انايرة خررة،
كان ر اللغررة اإلن ليزيررة هرري اللغررة الرريت يشرري اسررتخدا ا ل ارنررزل بررني بنررا ال ليررا اإلثنيررة
البالغني الممر مخس سنوا و يزيد ا 45.6ل ارائة تلي ا ال انتونية ا 30.3ل ارائة .
 -5واستمر ظاهرة شريخوخة السر ان .قنسربة ر تقرل مرارهم ر  15ا را اخنف ر
بصورة نفيفة  11.6ل ارائة ل ام  2011إىل  11.4ل ارائة ل ام  2017ول الو
نفس ارتفم نسبة البالغني الممر  65ا ا قيكثر  13.3ل ارائة إىل  16.4ل ارائة.
ررا ر ا تصررا هونررغ كونررغ ق ررو ا تصررا صررغري فترروح .ول ررام  ،2019بلررغ نصرريب
-6
الفررر ر النرراتمج احملل رري اإلمجرراو ل هون ررغ كونررغ ا رواو  339 500والر ر والرا هون ررغ
كونررغ .و لررى ا ترردا المقررو اراضررية ،غرردا ا تصررا ارنطقررة خررد ي ارنحررى بش ر ل تزايررد ايررل
دا اصررة طا ررا اخلررد ا ل النرراتمج احمللرري اإلمجرراو ر  88.1ل ارائررة ل ررام 2001
إىل  92.2ل ارائة ل ام .2016
 -7وتممل هونغ كونغ بش ل ائب لى ن ي ون ا تصا ها ائما لى ارمرقة و ن تتحقق
ل ظل ر يم ررة رراقة اليررة .وتلت ررزم ا و ررة نطقررة هون ررغ كون ررغ حلفررا ل ررى اري ررزة التناقس ررية
للقطا ررا الربمررة الرريت يرت ررز لي ررا اال تصررا ا ي التجررارة واللوجسررتيا  ،واخلررد ا اراليررة،
وخد ا الخصائيني وارنتجني ،والسيااة وبتشجي و م القطا ا الصا دة اليت ت م هبا
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إ رراان هائلررة ا ر بيررل االبت ررار والت نولوجيررا والصررنا ا اخلال ررة واخلررد ا البحريررة الرريت
تنطوي لى يمة اقة الية هبدف تمزيز التنوير اال تصرا ي وضرخ دخرم جديرد و سرتدام ل
ا تصرا هونرغ كونررغ .وإدا تلرك التطررورا  ،ر ارتو ر ن يررز ا الطلرب سررتمرار لرى اروهرروبني
ذوي ارؤهال التمليمية الرقيمة وار ارا المالية.

اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين ملنطقة هونغ كونغ
القانون األساسي ملنطقة هونغ كونغ
 -8وققا لا رام اررا ة  31والفقررة الفر يرة  13ر اررا ة  62ر سرتور مج وريرة الصرني
الشررمبية وللق ررارا ذا الصررلة الرريت ارررذثا الرردورة الثالثررة للمررؤار الشررمين الررونين السرراب ل 4
نيس رران /بريل ِ ،1990
ُنشر ر نطق ررة هون ررغ كون ررغ ل  1اود/يولير ر  .1997ول الي رروم نفسر ر
ي ررا ،بررد نفرراذ القررانون الساسرري رنطقررة هونررغ كونررغ اإل اريررة اخلاصررة التابمررة جلم وريررة الصررني
الشمبية االقانون الساسي .
 -9ويُمررد القررانون الساسرري هررم وثيقررة انونيررة قيمررا ررص نطقررة هونررغ كونررغ .ق ررو دررد
المال ررة بررني السررلطا ارركزيررة و نطقررة هونررغ كونررغ ،واقرروق ارقيمررني قي ررا وواجبرراثم الساسررية،
والنظم االجتما ية والسياسية والثقاقية وغريها النظم ارتمني اتبا ا ل ارنطقة.
 -10وينص القانون الساسي لى ور

بين ا ا يلي:

ن نطقررة هونررغ كونررغ نطقررة إ اريررة ليررة ر نررانق مج وريررة الصررني الشررمبية
ا
تتمت ر حل ررم الررذاد إىل اررد كبررري وتتب ر باشرررة احل و ررة الشررمبية ارركزيررة الرريت تترروىل سررؤولية
الدقاض ن ا وتسيري الشؤون اخلارجية ارتصلة هبا؛
اب ن ارؤار الشمين الونين جييرز رنطقرة هونرغ كونرغ ممارسرة احل رم الرذاد إىل ارد
كبررري والتمت ر بسررلطة تنفيذيررة وتش رريمية و ررائية سررتقلة ،مبررا ل ذلررك سررلطة إصرردار الا ررام
الن ائية ،وققا لا ام القانون الساسي .وتُناط سلطة إصدار الا ام الن ائيرة ل نطقرة هونرغ
كونغ مبح مة النقض القائمة ل ارنطقة؛
ن تت رريل الس ررلطا التنفيذي ررة والتشر رريمية رنطق ررة هون ررغ كون ررغ ر ر ش ررخاص
اج
قيمني بصفة ائمة ل هونغ كونغ وققا لألا ام ذا الصلة القانون الساسي؛
ال يُطبَّق ،مبوجب برد ببلرد واارد ونظا رانب ،النظرام االشررتاكي والسياسرا
ا
االشرتاكية ل نطقة هونغ كونغ ويظل نظام هونغ كونغ الر مساو السابق ونريقة احلياة قي را ون
تغيري ردة  50ا ا؛
ن ُدت َفظ لقوانني اليت كان سارية ل هونغ كونغ ،ي القانون المام و وا رد
اه
اإلنصاف والقوانني الوضمية والتشريما الفر ية والقانون المرل ،ستثنا ا ال ن ا القانون
الساسي ،ورهنا أبي تمديل جتري السلطة التشريمية رنطقة هونغ كونغ؛
ال تطبق القروانني الوننيرة ل نطقرة هونرغ كونرغ ،سرتثنا القروانني اردرجرة ل
او
اررقررق الثالررل ر القررانون الساسرري ،و ن تطبررق الق روانني ال روار ة قي ر ليررا ر نريررق إ ررالن و
تشري تصدره ارنطقة .و للجنة الدائمرة للمرؤار الشرمين الرونين االلجنرة الدائمرة ن ت ري
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إىل ائمررة القروانني الروار ة ل اررقررق الثالررل و حتررذف ن ررا بمررد استشررارة جلنررة القررانون الساسرري
رنطقة هونغ كونغ وا و ة نطقة هونغ كونغ؛
ن نطقة هونغ كونرغ ر ن تردير بنفسر ا ما الثرا اخلارجيرة وققرا للقرانون
اد
الساس رري س ررتخد ة ل ذل ررك اس ررم ’’هون ررغ كون ررغ ،الص ررني“ وتق رريم المال ررا وتطوره ررا وتر ر م
االتفا ا وتنفذها الدول وال اليم الجنبية وارنظما الدولية ارختصة ل اجملاال ارناسربة،
مب ررا ل ذل ررك اجمل رراال اال تص ررا ي والتج رراري وار رراو والنق رردي و رراال الش ررح واالتص رراال
والسيااة والثقاقة والرايضة؛
ن تظررل نطقررة هونررغ كونررغ ينررا ا ررا وإ ليميررا مجركيررا نفصررال و رك رزا اليررا
اح
وليا .وت ا و ة نطقة هونغ كونغ ،مبفر ها ،السياسرا النقديرة واراليرة وحتمري اريرة مرل
ارؤسسا ارالية والسرواق اراليرة وتنظم را وتشررف لي را وققرا للقرانون .وحتمري ا و رة نطقرة
هونغ كونغ ارية تدقق رؤوس ال وال اخل ارنطقة وإلي ا و ن را .وتصردر ا و رة نطقرة هونرغ
كونغ ملت ا اخلاصة وتديرها؛
ن ت ر ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ سياسرراثا اخلاصررة بشررين تطرروير التملرريم
اط
والملوم والثقاقة والرايضة والممل والر اية االجتما ية؛
ن يتمت ارقيمون ل هونغ كونغ نائفة واسمة
اي
لي ا ل الفصل الثالل القانون الساسي؛

احلراي واحلقوق ارنصوص

ن تظل ا ام الم د الدوو اخلاص حلقوق اردنية والسياسية والم د الردوو
اك
اخلرراص حلقرروق اال تصررا ية واالجتما يررة والثقاقيررة واتفا يررا الممررل الدوليررة الرريت تنطبررق لررى
نطقة هونغ كونغ سارية و ن تُنفَّذ خالل وانني ارنطقة.

 -11وس رريجري تن رراول ار رراي سر ر ان هون ررغ كون ررغ واق ررو م ل الف رررض الر روار انه ارمن ررون
’’اإلنار المام حلماية وتمزيز اقوق اإلنسان“.
اهليكل السياسي
 -12الرئيس رة التنفيذي رة رنطقررة هونررغ كونررغ ه ري رئيس رة ارنطقررة ،وه ري سررؤولة ررام احل و ررة
الشمبية ارركزية و نطقة هونغ كونغ وققا لا ام القانون الساسري .ويسرا دها اجمللرس التنفيرذي
ل رس ررم السياس ررا  .وت ر ر ا و ررة نطق ررة هون ررغ كون ررغ السياس ررا وتنف ررذها وتق رردم ش رراري
القر روانني وتنف ررذ الق ررانون وتق رردم اخل ررد ا إىل تمم ررا احملل رري .واجملل ررس التشر رريمي ه ررو الس ررلطة
التشريمية رنطقة هونغ كونغ .وتُستشار اجملالس احمللية بشرين شرؤون اإل ارة احملليرة وشرؤون خررة.
والسلطة الق ائية ستقلة السلطة التنفيذية والسلطة التشريمية.

الرئيسة التنفيذية
 -13تقو الرئيسة التنفيذية ا و ة نطقة هونرغ كونرغ وتبر ل السياسرا احل و يرة .وهري
سرؤولة ر تنفيرذ القررانون الساسري والقروانني الخرررة الريت تنطبررق ،وققرا للقررانون الساسرري ،ل
نطقررة هونررغ كونررغ .وتقرروم ،ررالوة لررى ذلررك ،لتو ي ر لررى شرراري الق روانني واريزانيررا الرريت
يقرهررا اجملل ررس التش رريمي .وتق رروم ي ررا بتمي ررني ارس ررؤولني الرئيس رريني وتق رردم تق ررارير ر ذل رك إىل
GE.19-11005

5

HRI/CORE/CHN-HKG/2019

احل و ررة الش ررمبية ارركزي ررة .وتق رروم بتمي ررني و ررزل رراة احمل رراكم ل ررى كاق ررة ارس ررتواي وك ررذلك
شرراغلي الوظررائ الما ررة وققررا لاج ررا ا القانونيررة .وجتررري ي ررا ،سررم ا و ررة نطقررة هونررغ
كونغ ،ارما ال اخلارجية وغريها ارما ال اليت أتذن هبا السلطا ارركزية.
 -14ويرنص القررانون الساسرري لررى ن يررتم اختيررار الررئيس التنفيررذي رنطقررة هونررغ كونررغ ر
وحت َّرد نريقرة
نريق االنتخا و نريق شاورا لية و ن تمين احل و ة الشرمبية ارركزيرةُ .
اختيرار الررئيس التنفيررذي ل ضررو الوضر الفملرري ل ارنطقررة ووققررا ربرد الرت رري الرروظيفي لترردريمج
وبش ل نبيمي .واهلدف الن ائي هو اختيار الرئيس التنفيذي ال رتاض المام بنا لى ترشي
جلنة واسمة التمثيل مت ا تسمية اررشحني وققا لاجرا ا الد قرانية.

اجمللس التنفيذي
ئيسرة التنفيذيرة ل صرن السياسرا  .ومبوجرب اررا ة  56ر
 -15يسا د
اجمللس التنفيذي الر َ
ُ
رس التنفيرذي برل ارراذ ي ررارا ها رة بشرين
القانون الساسي ،تستشرري الرئيسرةُ التنفيذيرة اجملل َ
السياسا و تقدمي شاري وانني إىل اجمللس التشريمي و وض تشريما قر ية و ال اجمللس
التشريمي ،وتستثىن ذلك مليا تميني ارسؤولني و زهلم وأت يب م وارراذ التردابري الالد رة ل
ار ر رراال الط ر ر روار  .وتفصر ر ررل الرئيس ر ر رة التنفيذي ر ر رة ل اجمللر ر ررس ي ر ر ررا ل الطمر ر ررون وااللتماسر ر ررا
واال رتاضررا مبوجررب القروانني الرريت اررن احلررق ل الطمر  .ول االررة رردم بررول الرئيسرة التنفيذيرة
ر ي الغلبية ل اجمللس التنفيذي ،يتوجب لي ا تسجيل السباب لى وج التحديد.
 -16وجيتمر اجمللررس التشرريمي ررا ة رررة ل السرربوض .ويرت سر الررئيس التنفيررذي .وكمررا تررنص
ارررا ة  55ر القررانون الساسرري ،تمررني الرئيسرة التنفيذيرة ررا اجمللررس التنفيررذي ر بررني كبررار
سر ررؤوو السر ررلطة التنفيذير ررة و ر ررا اجمللر ررس التش ر رريمي والشخصر رريا الما ر ررة .وتنق ر رري ر رردة
ويت م نق ا دة والية الرئيساة التنفيذياة الذيااليت ين ما ينت م .
 -17وي ررم اجملل ررس التنفي ررذي االي ررا ب ررني
التميني السياسي و 14وا غري رمسي.

ررائ  16س ررؤوال رئيس رريا مين ررا مبوج ررب نظ ررام

هي ل ا و ة نطقة هونغ كونغ
 -18الرئيسر رة التنفيذير رة هر ري رئيسر رة ا و ررة نطق ررة هون ررغ كون ررغ .ول اال ررة رردم اس ررتطا ة
الرئيس رة التنفيذي رة باشرررة ا را لفرررتة صرررية ،يررؤ ي هررذه ار ررام بصررفة ؤ تررة ي ر الررودرا
الثالثررة ،وهررم لتحديررد كبررري الررودرا للشررؤون اإل اريررة و وديررر اراليررة الما ررة و وديررر المرردل ،وققررا
هلررذا الرتتيررب ل السرربقية .وت ررم ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ ودارة للشررؤون اإل اريررة وودارة اليررة
وشمب وجلان خمتلفة.
وودارة للمدل و اتب ُ
 -19ويوجد االيا  13تبا ير س كل ن ا ني للسياسا  ،وتش ل هذه ار اتب تممة
انة احل و ة .و ستثنا ااال ميَّنرة ،ي رون رؤسرا اإل ارا احل و يرة سرؤولني رام الرودرا
و نررا السياسررا  .ويسررتثىن ر ذلررك فر قِروض اللجنررة ارسررتقلة ر اقحررة الفسررا و ررني ارظررامل
و رردير راجمررة احلسررا الررذي يممررل كررل ررن م بصررورة سررتقلة ،وهررم سررؤولون باشرررة ررام
الرئيس التنفيذي.
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 -20و ن ررذ  1اود/يولير ر  2002ب ررد تطبي ررق نظ ررام للتمي ررني السياس رري .ق ب ررري ال ررودرا للش ررؤون
اإل اريررة ووديررر اراليررة ووديررر المرردل و نررا السياسررا الثالثررة شررر ل ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ
ميَّنررون سياسرريون مبوجررب هررذا النظررام .وهررم سررؤولون ر رراال ررد ة ر اجملرراال ارشررمولة
را ل اجمللرس
لسياسا و رمون للمسرا لة رام الررئيس التنفيرذي .ويميَّنرون ل الو ر ذاتر
ا غري رمسيرني خخرري ل اجمللرس ،مبسرا دة الررئيس التنفيرذي
التنفيذي ويقو ون ،الشرتاك
ل رسم السياسا  .ول إنار هذا النظام ،توجد خد ة دنية ائمة و نية و ايدة سياسيا.

اجمللس التشريمي
 -21يررر بيرران صررالايا اجمللررس التش رريمي ووظائف ر ل ارررا ة  73ر القررانون الساسرري.
وتشررمل هررذه الصررالايا والوظررائ سر القروانني و تمررديل ا و إلغائ ررا وققررا لا ررام القررانون
الساسي واإلجرا ا القانونية؛ راسة وإ رار اريزانيا اليت تطرا ا ا و ة نطقة هونرغ كونرغ؛
إ ر ررار ال ر ررائب والنفق ررا الما ررة؛ تلق رري و نا ش ررة بي رراان الر ررئيس التنفي ررذي ارتملق ررة لسياس ررة
الما ة؛ إاثرة ارسائل ارتملقة بممل ا و ة نطقة هونغ كونغ؛ نا شة يرة رية ررص ارصرلحة
الما ررة؛ إ ررار تميررني رراة مررة الررنقض ورئرريس احمل مررة المليررا و رزهلم؛ تلقرري الش ر اوة ر
س ان هونغ كونغ والب قي ا ،و ا إىل ذلك.
 -22وت ررنص ار ررا ة  68ر ر الق ررانون الساس رري ل ررى تشر ر يل اجملل ررس التشر رريمي ر ر نري ررق
ودر َّرد سررلوب تشر يل ل ضررو احلالررة الفمليررة السررائدة ل نطقررة هونررغ كونررغ ووققررا
االنتخررابُ .
ررا اجملل ررس
رب ررد الرت رري لت رردريمج وبشر ر ل نبيم رري .واهل رردف الن ررائي ه ررو انتخ رراب مجي ر ر
التش رريمي ال ررتاض المررام .ود ر قِد اررقررق الثرراين ر القررانون الساسرري والق ررار الررذي ارررذه ارررؤار
الشمين الونين ل هذا الصد ل  4نيسان /بريل  1990تش يل اجمللس التشريمي خالل قررتا
واليت الثالث الوىل لى النحو التاو:
ال ا

الوالية الثانية
الوالية الوىل
2004-2000 2000-1998
ا رب سنوا
اسنتان

ارنتخب ررون ر ر ب ررل ال رردوائر اجلغراقي ررة 20
ا
باشرة
نريق انتخا
30
اب ارنتخبون بل الدوائر الوظيفية
10
اج ارنتخبون بل جلنة انتخا
اجملموع
٦٠

24

30
6
٦٠

الوالية الثالثة
2008-2004
ا رب سنوا
30

30
٦٠

 -23وينص القانوين الساسي ل رقق الثاين لى ن  ،إذا ا ت احلاجة تمرديل نريقرة تشر يل
اجمللررس التش رريمي بمررد ررام  ،2007ال بررد ر صررا ة غالبيررة ثلثرري مرروض ررا اجمللررس و واققررة
الرئيس التنفيذي لى تلك التمديال وإبرال اللجنرة الدائمرة للمرؤار الشرمين الرونين هبرا إل راج را ل
سرجالثا .ول رام  ،2007اررذ اللجنرة الدائمرة ررارا يق ري ورواد ن تتبر  ،بمرد انتخراب الررئيس
ررا اجمللررس التش رريمي.
التنفيررذي ر نريررق اال ررتاض المررام ،نريقررة اال ررتاض ذاثررا ل انتخرراب مجي ر
ول ازيران/يونير ر  ،2010ررر اجملل ررس التشر رريمي أبغلبي ررة الثلث ررني االلتم رراس ارتمل ررق بطريق ررة تشر ر يل
اجمللس التشريمي ل واليت اخلا سة ل رام  2012الرذي د تر ا و رة نطقرة هونرغ كونرغ وسرجلت
اللجنة الدائمة ل خب /غسطس  .2010وه ذا تيح لكثرر ر  3.2اليرني انخرب إ انيرة ن
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يرردو كررل ررن م بص روت ررتني ل االنتخررا الما ررة للمجلررس التش رريمي ل ررام  ،2012إارردامها
الختيررار ائم رة رشررحني ل ائرررة جغراقيررة والثانيررة الختيررار ائمررة رشررحني خرررة ر ائرررة الف ررا
ار نيررة االثانيررة اجلديرردة لم روية اجمللررس احمللرري .ول هررذه الرردائرة االنتخابيررة اجلديرردة تمتر هونررغ كونررغ
ررا اجمللررس احمللرري ارنتخبررني .ولقررد أتل ر اجمللررس
ائرررة واارردة جيررري اختيررار اررشررحني قي ررا ر
التش رريمي ل واليت ر اخلا سررة ل ررام  2012ر  70روا 35 :روا ر وائررر الف ررا ار نيررة،
خبررالف الرردائرة االثانيررة النفررة الررذكر الرريت ينتخررب ن ررا ررا للمجلررس احمللرري ،واثررل كررل ائرررة ر
وائررر الف ررا ار نيررة ارتبقيررة طا ررا ا تصررا اي و اجتما يررا و نيررا ها ررا ل نطقررة هونررغ كونررغ و35
وا الدوائر اجلغراقية نريق االنتخا ارباشرة ،ايرل ُسرم هونرغ كونرغ إىل مخرس وائرر
جغراقية انتخب كل ن ا ا بني مخسة وتسمة ا .
 -24وقيم ررا يتمل ررق بطريق ررة تشر ر يل اجملل ررس التشر رريمي ل واليتر ر السا س ررة ل ررام ،2016
ارذ اللجنة الدائمة رارا ل خب /غسطس  2014يق ي بمردم تمرديل نريقرة تشر يل اجمللرس
التش رريمي ارتبمررة ارنصرروص لي ررا ل اررقررق الثرراين ر القررانون الساسرري ومبواصررلة اتبرراض الطريقررة
ذاثا ل تش يل اجمللرس التشرريمي ل واليتر السا سرة ل رام  .2016و رر اجمللرس التشرريمي ل
اود/يولي ر  2015التش رريما احملليررة الرريت تق رري اج ررا التمررديال الفنيررة الالد ررة قيمررا ررص
االنتخا الما ة للمجلس التشريمي لمام .2016

اجملالس احمللية
 -25نش ررن ةاني ررة ش ررر لس ررا لي ررا ل نطق ررة هون ررغ كون ررغ إلس رردا ارش ررورة إىل ا و ررة
ارنطقة بشين مجي ارسائل ارتملقة برقاه ارقيمني ل ارقانما والن وض ببنيرة اجملتمر احمللري ر
خررالل تنفيررذ بررا مج شررل إلشرراك اجملتممررا احملليررة ،تشررمل شرراري ترقي يررة وثقاقيررة واالضررطالض
مبشرراري لتحسررني البي رة ل ارقانمررا  .وقيمررا ررص اجملررالس احملليررة اخلمررس ا، 2019-2016
ُ ِقسررم نطقررة هونررغ كونررغ إىل  431ائرررة ،ل ررل واارردة ن ررا ررو وااررد نتخررب .ويوجررد
إضاقة إىل ذلك 27 ،وا حب م ارنصب اهرم رؤسرا اللجران الريفيرة  .ول  22تشرري الثراين/
نوقم  2015جري االنتخا الما ية للمجالس احمللية لفرتة الوالية اخلا سة.

اإلاصا ا ذا الصلة
 -26ت ررر ل اررق ررق ج رريم اإلاص ررا ا ذا الص ررلة لنظ ررام السياس رري ،مب ررا ل ذل ررك ر ررام
تسجيل الناخبني و مدال إ باهلم.
إقامة العدل

النظام الق ائي رنطقة هونغ كونغ
 -27يركز النظام القانوين بشردة إىل سريا ة القرانون واحلرق ل االات رام إىل الق را واحلصرول
لرى خررد ا ارسررا دة القانونيررة اجليرردة واسررتقالل ار نررة القانونيررة واسررتقالل ج رراد الق ررا ر
السلطتني التنفيذية والتشريمية.
 -28وتنص ارا ة  19القانون الساسي لى ن ُر َّول نطقة هونرغ كونرغ سرلطة رائية
ستقلة ،مبا ل ذلك إصدار الا ام الق ائية الن ائية .وت ون اكم نطقة هونغ كونرغ خمتصرة
ل مجي ااي ارنطقة ،ول ُدتَر َفظ لقيرو ارفروضرة لرى اختصاصر ا مبوجرب النظرام القرانوين
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ارممررول بر واربررا السررارية ر ذي بررل ل هونررغ كونررغ .ولرريس لرردة رراكم نطقررة هونررغ كونررغ
اختصاص قيما يتملق أب مال الدولة ،بيل الدقاض والشؤون اخلارجية.
مرة
 -29وت م اكم نطقة هونغ كونرغ مرة الرنقض واحمل مرة المليرا االريت تتريل ر
االست ناف واحمل مة االبتدائية واحمل مة احمللية و اكم الصل و مة ارناقسة و مرة الراضري
و مررة الممررل و مررة الش ر اوة الصررغرية و مررة ار روا الفااشررة و مررة اضرري الوقيررا .
وتنظررر احملرراكم وتب ر ل مجي ر احملاكمررا اجلنائيررة وارناد ررا اردنيررة ،س روا بررني الق ررا و بررني
القرا وا و ة نطقة هونغ كونغ.
 -30وتررنص ارررا ة  82ر القررانون الساسرري لررى ن تُنرراط سررلطة إصرردار الا ررام الن ائيرة
رنطقررة هونررغ كونررغ مبح مررة الررنقض ل ارنطقررة ،الرريت ن ررا ،اسررب اال ت ررا  ،ن تررد و رراة
وائر رائية خررة خمتصرة لقرانون المرام إىل اجللروس ل مرة الرنقض .وترنص اررا ة 84
لى ن تفصل احملراكم ل الق رااي وققرا للقروانني السرارية و ن را ن تشرري إىل السروابق الق رائية
وائر ائية خرة خمتصة لقانون المام .وتنص اررا ة  85لرى ن ارارس احملراكم
الصا رة
را اجل راد الق رائي حلصرانة ر
السلطة الق ائية بصورة سرتقلة ون ي تردخل .ويتمتر
اإلجرا ا القانونية ل ا ا م الق ائية.
را السرلطة
 -31وتنص ارا ة  92القانون الساسي لى اختيار الق اة وغريهم ر
الق ررائية رنطقررة هونررغ كونررغ لررى سرراس ررؤهالثم الق ررائية وار نيررة وإ انيررة اسررتقدا م ر
وائررر ررائية خرررة خمتصررة لقررانون المررام .وتررنص ارررا ة  88كررذلك لررى ن الق رراةَ يميررن م
رراة ليررني و شررخاص يشررتغلون
ئيس التنفيررذي بنررا لررى توصررية جلنررة سررتقلة ؤلفررة ر
ال رر ُ
لقانون وشخصيا ردة طا ا خرة.
 -32ويتمت ر ر الق ر رراة ل ر ر ال ر رروظيفي .وت ر ررنص ار ر ررا ة  89ر ر الق ر ررانون الساس ر رري ل ر ررى
رردم ج رواد ررزل القاض رري إال ل االررة ج ررزه ر االض ررطالض مب ا ر و بس رربب سررو س ررلوك ،
ِ
توصية مة يمين ا رئيس اة مة النقض وتتريل
ويقوم بذلك الرئيس التنفيذي بنا لى
ممررا ال يقررل ر ثالثررة رراة ليررني .كمررا نر ال ر التحقيررق ر رئرريس مررة الررنقض إال إذا
كرران رراجزا ر االضررطالض مب ا ر و بسرربب سررو سررلوك  ،وتقرروم بررذلك مررة يمين ررا الررئيس
ن يمزل الرئيس التنفيرذي بنرا لرى
التنفيذي وتتيل مما ال يقل مخسة اة ليني؛ و
توصية احمل مة ووققا لاجرا ا ارنصوص لي ا ل القانون الساسي.

اإلاصائيا ذا الصلة
 -33تررر قيمررا يلرري اإلاصررا ا ذا الصررلة ا ا ررة المرردل ل نطقررة هونررغ كونررغ ل الفرررتة
ر  2013إىل  2017اكررانون الثاين/ينرراير  -ازيران/يونير ا ررا مل تررر إشررارة إىل غررري ذلررك .
وتر ل اررقق ال اإلاصا ا ذا الصلة مبحاكمة اجملر ني وااال الوقاة ل السج .
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حوادث الوفاة النامجة عن العنف واجلرائم املهددة لألرواح املبلغ عنها
اجلر ة

القتل الممد والقتل اخلطي
الشروض ل القتل

2013

62
4

2014

ا1

2015

27
صفر

2017
اكانون الثاين/يناير  -ازيران/يوني

2016

22
3

11
8

28
3

عدد األشخاص الذين اعتقلوا بسبب جرائم عنف أو جرائم خطرية أخرى
اجلر ة

القتل الممد والقتل اخلطي
اجلرح واال تدا ا اخلطرية
السلب
االجتار رخدرا

2014

2013

32
40 148
208
1 297

55
4 887
302
1 639

2015

2017
اكانون الثاين /يناير  -ازيران/يوني

2016

15
39
28
1 907 3 754 4 046
107
198
172
783 1 570 1 438

عدد املبلغ عنه من حاالت العنف بدوافع جنسية
اجلر ة

االغتصاب
خدش ايا

2013

105
1 463

2014

56
1 115

2016

2015

71
1 019

70
1 068

2017
اكانون الثاين/يناير  -ازيران/يوني

39
620

عدد ضباط الشرطة لكل  1٠٠ ٠٠٠شخص
ضباط الشرنة

2012

395

2014

2013

394.9

2015

393.7

2016

395

392.4

عدد القضاة واملوظفني القضائيني
الق اة واروظفون الق ائيون

2013

157

2014

157

2015

169

2016

165

2017

157

اإلحصاءات املتعلقة ابملساعدة القانونية يف القضااي اجلنائية
ا1
ا2
ا3

د نلبا ارسا دة القانونية
ر ررد الطلب ر ررا اررقوض ر ررة بن ر ررا
لى السس اروضو ية
ر ر ر ررد الطلب ر ر ر ررا ال ر ر ر رريت ر ر ر ررن
قد وها ارسا دة القانونية

2013

2014

2015

2016

2017
اكانون الثاين/يناير  -ازيران/يوني

3 797

3 717

3 630

3 567

2 108

889

823

921

817

489

2 785

2 690

2 521

2 641

1 469

__________

ا1
10
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ا4

2013

ر ررد قر ررد ي الطلبر ررا الر ررذي
نحر روا ارس ررا دة القانوني ررة ون
ي س ررامهة ،ر ر ب ررني ال رردا
2 515
الوار ة ل ا3
ا٪90.31
اا 4كنسبة وية ا3

2014

2015

2016

2017
اكانون الثاين/يناير  -ازيران/يوني

2 485
ا٪92.38

2 335
ا٪92.62

2 396
ا٪90.72

1 311
ا٪89.24

املنظمات غري احلكومية
 -34ت فل ارا ة  27القانون الساسري اتر سر ان هونرغ كونرغ حبريرة ت روي اجلمميرا
واحلق واحلرية ل تش يل النقا واالن مام إلي ا ،ول اإلضراب .كمرا ن اررا ة  18ر شرر ة
احلقوق ل هونغ كونغ ،وهي ارا ة ارناظرة للمرا ة  22ر الم رد الردوو اخلراص حلقروق اردنيرة
والسياسررية ،ت فررل ي ررا اريررة ت رروي اجلمميررا  .وجيررب ن ت ررون مجي ر ارنظمررا ل نطقررة
هونررغ كونررغ ،مبررا يشررمل الشررركا واجلمميررا والنقررا واالحتررا ا االئتمانيررة ،سررجلة مبوجررب
وانني سارية ثل انون الشركا االفصل  622و انون اجلمميا االفصل . 151

ال رائب

اإل فا

 -35رهن ررا ب رربمض الش ررروط ،تُمف ررى ارؤسس ررا اخلريي ررة و االحت ررا ا ذا الط رراب الم ررام ر
ال رائب مبوجب اررا ة  88ر رانون اإليررا ا الداخليرة االفصرل  . 112و ر للمؤسسرا
اخلريية الراغبة ل التمت إل فا ال ريين ن تقدم نلبا إىل إ ارة اإليرا ا الداخلية.
 -36ول ي ت ون ارؤسسا و االحتا ا ؤسسا خريية ،جيب ن تُنشري اصررا لغرراض
خريية وققا للقانون .ويستند القانون الذي دد اخلصائص القانونية للمؤسسرة اخلرييرة إىل سروابق
ائية رسي بقرارا احملاكم.
 -37وقيما يلي وجز الغراض اليت
ا يلي:
ا

االنتشار

اب

الن وض لتمليم؛

اج

الن وض لدي ؛

ا
ضم ي

بوهلا لى هنا خريية ،وققا للسروابق الق رائية ،ل

وهدة الفقر؛

الغر رراض الخ رررة ذا الط رراب اخل ررريي ال رريت تفي ررد اجملتمر ر احملل رري وال ت رردخل
المناوي السالفة الذكر.

 -38ول ا ررني ن الغر رراض ال ر روار ة حتر ر المن رراوي الثالث ررة الوىل ر ر ن ت ررون تص ررلة
لنشطة َّ
ارنف َذة ل ي جرز ر المرامل قرألن النشرطة الروار ة حتر المنروان ا ال تمرد خرييرة إال
إذا كان فيدة للمجتم احمللي ل هونغ كونغ.
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اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على منطقة هونغ كونغ
 -39تررر ل اررقررق هررا ائمررة ارماهرردا الدوليررة حلقرروق اإلنسرران ارنطبقررة لررى نطقررة هونررغ
ملو ا .
كونغ و ا يتصل بذلك

اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان
سيادة القانون
 -40يتمثررل السرراس اجلرروهري حلمايررة اقرروق اإلنسرران ل سرريا ة القررانون الرريت يس ر ر لي ررا
ج راد ررائي سررتقل اانظررر الفقررا  26إىل  31رراله  .وتتمثررل اربررا الرريت ي ترردي هبررا ل
كفالة سيا ة القانون ل ا يلي:
إ ال سلطة القانون قروق را رداها :ال يما رب ي شرخص وال جيرود تمري ر
ا
بطريقة انونية رماانة شخصية و اليرة إالق ل ارال اردوث خررق للقرانون تثبتر راكم سرتقلة.
تمني ممارسة هذا احلق لى
وايثما دق ،مبوجب القانون ،رسؤول ا و سلطة ا اراذ رار ا ،ت َّ
حن ررو ررانوين و نصر ر و مق ررول .و ن ررد ا ال ي ررون ال ررر ك ررذلك ،ر ر الطمر ر ل ه ررذا القر ررار
ام احملاكم؛
اب ارسرراواة ررام القررانون :تررنص ارررا ة  25ر القررانون الساسرري لررى ن مجي ر
س ان هونغ كونغ تساوون ام القانون .وتنص ارا ة  64لرى ن ا و رة نطقرة هونرغ كونرغ
جيررب ن تتقيررد لقررانون .وتررنص ارررا ة  22لررى ن تلتررزم بق روانني ارنطقررة مجي ر ار اتررب الرريت
تنش ر ا ل نطقررة هونررغ كونررغ ودارا احل و ررة الشررمبية ارركزيررة و ارقانمررا و نررانق احل ررم
الررذاد و البلررداي الوا مررة باشرررة حتر سررلطة احل و ررة ارركزيررة و رروظفي تلررك ار اتررب .وتررنص
ارررا ة  14لررى ن يتقيَّررد قررا احلا يررة بقروانني نطقررة هونررغ كونررغ ،إضرراقة إىل تقيرردهم لقروانني
الوننية جلم ورية الصني الشمبية .وتنص ارا ة  35لى اق س ان هونغ كونغ ل إ ا ة اوة
انونية ام احملاكم ضد مال السرلطا التنفيذيرة و وظفي را .وال تملرو قروق القرانون ي سرلطة
ا و يررة و ي سررؤول و قررر  .و إلضرراقة إىل ذلررك ،ت فررل ارررا ة  10ر شررر ة احلقرروق ل
هونررغ كونررغ تسرراوي مجي ر الشررخاص ررام احملرراكم ،وت فررل ارررا ة  22ر الشررر ة ارسرراواة بررني
الشخاص كاقة ام القانون واق م ل التمت لى دم ارساواة ون ي اييز حبماية القانون.
ضماانت حقوق اإلنسان يف القانون األساسي
 -41تنص ارا ة  4القانون الساسري لرى ن ت رم نطقرة هونرغ كونرغ اقروق سر ان
ارنطقررة والشررخاص الخ رري قي ررا وا ررايثم وققررا لا ررام القررانون .وي فررل الفصررل الثالررل ر
القانون الساسي نائفة واسمة احلراي واحلقوق ،تشمل ا يلي:
ا

ارساواة ام القانون؛

اب اري ررة التمب ررري والص ررحاقة والنش ررر؛ اري ررة ت رروي اجلممي ررا والتجمر ر وتنظ رريم
ارسريا والتظاهر؛ احلق واحلرية ل تش يل النقا واالن مام إلي ا ،ول اإلضراب؛
12
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اج ارير ررة الفر ررر ؛ احلر ررق ل ر رردم التمر رررض للتمر ررذيب؛ ر رردم التمر رررض للتو ي ر ر و
االاتجرراد و احلرربس بطريقررة تمسررفية و غررري انونيررة؛ رردم التمرررض للتفترري البرردين التمسررفي و
غري القانوين؛ احلق ل دم احلر ان احلياة بصورة تمسفية و غري انونية؛
اررق الفررر ل رردم التمرررض للتفترري التمسررفي و غررري القررانوين و رردم ا تحررام
ا
نزل و ي باين خرة؛
اه

ارية االتصال واخلصوصية؛

ارير ررة التنقر ررل اخر ررل راضر رري نطقر ررة هونر ررغ كونر ررغ وارير ررة اهلجر رررة إىل البلر رردان
او
وال اليم الخرة وارية السفر و خول ارنطقة و غا رثا؛
اد
وارشاركة قي ا؛
اح
اط
النشطة الثقاقية؛

ارية الوجدان؛ واريرة ارمتقرد الرديين واريرة الرو ظ وتنظريم نشرطة ينيرة لنيرة
ارية اختيار ار نة؛
اريررة ارشرراركة ل البحرروث الكا يررة واإلبررداض ال ذ والفررين وغررري ذلررك ر

اي احلق ل ارشورة القانونية ل ظل السرية واالات ام إىل الق ا واختيار احملا ني
مبررا ي فررل محايررة اقررو م و صرراحل م ارشرررو ة ل الو ر ارناسررب و لتمثرريل م ررام احملرراكم ول
الوصررول إىل سرربل االنتصرراف الق ررائية واحلررق ل إ ا ررة رراوة ررائية ررام احملرراكم ضررد قمررال
السلطا التنفيذية و وظفي ا؛
اك

احلق ل الر اية االجتما ية وققا للقانون؛

ال

ارية الزواج واحلق ل إنشا سرة ل جو

احلرية.

 -42ويتمتر الشررخاص ل نطقررة هونررغ كونررغ خبررالف سر اهنا حلقرروق واحلرراي ارمنواررة
لس ان هونغ كونغ وققا للفصل الثالل القانون الساسي .و الوة لى ذلك ،حتمري نطقرة
هونررغ كونررغ احلررق ل ارل يررة اخلاصررة وققررا للقررانون .وتتمت ر ارؤسسررا التمليميررة ومي ر نوا ررا
السررتقالل واحلريررة الكا يررة .ويتمتر السر ان الرردائمون ل نطقررة هونررغ كونررغ حبررق التصرروي
والرتش لالنتخا وققا للقانون.
أثر صكوك حقوق اإلنسان األخرى يف قانون منطقة هونغ كونغ
 -43تنص ارا ة 39

القانون الساسي لى ا يلي:

”تظل ا ام الم د الردوو اخلراص حلقروق اردنيرة والسياسرية والم رد الردوو
اخلرراص حلقرروق اال تصررا ية واالجتما يررة والثقاقيررة واتفا يررا الممررل الدوليررة ارطبقررة ل
هونغ كونغ سارية وتنفذ خالل وانني نطقة هونغ كونغ اإل ارية اخلاصة.
وال ر احلقوق واحلراي اليت يتمت هبا س ان هونغ كونغ ليرة يرو إالق مبرا
ينص لي القانون .وال رل تلك القيو أبا ام الفقرة السابقة هذه ارا ة“.
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 -44وكما هو احلال ل نُظم القوانني الما ة الخرة ليس للمماهدا اليت تنطبرق لرى هونرغ
كونررغ امبررا قي ررا ماهرردا اقرروق اإلنسرران رروة القررانون ل النظررام القررانوين احمللرري هلونررغ كونررغ.
وال جيررود االاتجرراج هبررا باشرررة ررام احملرراكم تبارهررا صرردرا حلقرروق الق ررا  .غررري ن احملرراكم
تفسررر ،ايثمررا تسررىن ،التش رريما احملليررة بطريقررة ت فررل جتنررب الت ررارب ر ارماهرردا الدوليررة
ارنطبقة لى هونغ كونغ .والطريقة ارمتا ة ل إ مال االلتزا ا التماهدية ل إنار القانون احمللي
ا ند ا تتطلب هذه االلتزا ا إجررا بمرض التغيرري ل القروانني و ارمارسرا القائمرة هري سر
تش رريما جديرردة ررد ةا . 2و نررد ا يسررفر ذلررك ر إرسررا اقرروق انونيررة مينررة ودرررم ن ررا
شررخص ررا و توض ر را يررل حتررول ون اتم ر هبررا ا و إذا وجررد ررا ي ررد حبرردوث ذلررك  ،جيررود
للشخص ارت رر التماس ُسربل االنتصراف رام احملراكم اردنيرة ،وجيرود ي را إخ راض الشرخاص
الذي يقد ون لى تصرقا تنت ك تلك احلقوق للمقو اجلنائية ارنصوص لي ا ل القانون.
قانون شرعة احلقوق يف هونغ كونغ
ُ -45س ر ر ررانون ِش ررر ة احلق رروق ل هون ررغ كون ررغ االفص ررل  383ل ازيران/يوني ر ر 1991
حتديرردا لتُن َفررذ ل القررانون احمللرري ا ررام الم ررد الرردوو اخلرراص حلقرروق اردنيررة والسياسررية ارطبَّقررة
لررى هونررغ كونررغ .ويتحقررق ذلررك بت ررمني اجلررز الثرراين ر ذلررك القررانون ِشررر ة اقرروق فصررلة
ت ا تتطابق لغت ا اللغة ارستخد ة ل الم د الدوو اخلاص حلقوق اردنية والسياسية.
املعونة القانونية
 -46يتلقى قد و الطلبا الذي يستوقون الشروط مونة انونية ر خرالل تروقري خرد ا
ا ي إجرا ا و ا ي راقما ند ال رورة ل االة إ ا ة الد اوة ام احملاكم ل رمان ردم
ار ان ي شخص لدي سباب مقولة إل ا ة روة انونيرة و للردقاض ر نفسر رام الق را
القيام بذلك لمدم توقر الوسائل ارالية لدي  .وتقدَّم خد ا ارمونرة القانونيرة ارمولرة ا و يرا
خالل إ ارة ارمونة القانونية و ائرة احملا ني ارناوبني.

إ ارة ارمونة القانونية
 -47ت رروقر إ ارة ارمون ررة القانوني ررة لألش ررخاص ارس ررتوقني الش ررروط اث رريال انوني ررا ل ال ررد اوة
اردنيررة والررد اوة اجلنائيررة ارمروضررة لررى مررة الررنقض و مررة االسررت ناف واحملرراكم االبتدائيررة
و اكم ارقانما واحملراكم اجلزئيرة ال إجررا ا احلربس  .وتتراح ارمونرة القانونيرة اردنيرة ل االرة
الررد اوة الشررا لة للمجرراال ارميشررية الرئيسررية ل اجملتم ر احمللرري ،بررد ا ر ارناد ررا الس ررية
و سررائل اهلجرررة وحتقيقررا اضرري الوقيررا  .وال يشرررتط ن ي رون احلاصررل لررى ارمونررة القانونيررة
قيمرا ل ارنطقررة .ويتوجرب لررى قرد ي نلبررا ارسرا دة القانونيررة إ نراض رردير ارمونرة القانونيررة
س ررتيفائ م للش ررروط ارالي ررة االتحق ررق ر س ررتوة ال رردخل ومب ر را اإلج ررا الق ررانوين اقح ررص
السرس اروضرو ية  .وجيررود ل الرد اوة اردنيرة ن يلغرري ردير ارمونرة القانونيررة ،اسرب تقررديره،
احلرردو القصرروة رسررتوة الرردخل ل الطلبررا اجلررديرة ال تبررار ررل تملررق ال ررر نت رراك ررانون
ِشررر ة احلقرروق ل نطقررة هونررغ كونررغ و الم ررد الرردوو اخلرراص حلقرروق اردنيررة والسياسررية لررى

__________

ا2

14

ر ال ثلررة لرى ذلررك رانون اجلررائم االتمررذيب االفصرل  427الررذي صردر إلنفرراذ اررا تني  4و 5ر اتفا يررة
ناه ة التمذيب وغريه ضروب ارما لة و المقوبة القاسية و الالإنسانية و ار ينة ل هونغ كونغ.
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النحو ارطبَّق ل هونغ كونغ .وللمدير ي ا ن يستممل هذه السلطة التقديرية ل اال الرد اوة
اجلنائيررة إذا ر ة ن ذلررك رردم المدالررة .ورهنررا لتحقررق ر سررتوة الرردخل ا ررا مل د ررم رراض
الغائ ر  ،يل ررزم ررن ارمون ررة القانوني ررة رق ر قِدم الطل ررب ار ررت م لقت ررل و اخليان ررة و القرص ررنة ارقرتن ررة
لمنر  .وجيرود للقاضري ل االرة اجلررائم اجلنائيررة الخررة ن رن مونرة انونيرة ارل وإن رقررض
ردير ارمونررة القانونيررة تقرردمي تلررك ارمونررة لرردواض وضررو ية شرريطة ن جيترراد قرردم الطلررب اختبررار
ستوة الدخل.
التحقق

ائرة احملا ني ارناوبني

 -48ت ِقمل ائررة احملرا ني ارنراوبني خرد ا ارمونرة القانونيرة الريت تقرد ا إ ارة ارمونرة القانونيرة.
وت رردير ه ررذه ال رردائرة ثالث ررة بر ررا مج ت رروقر ل ررى التر رواو ارمثل ررني الق ررانونني ابر رران مج احمل ررا ني ارن رراوبني
وارشورة القانونيرة ابرران مج ارشرورة القانونيرة اجملانيرة وارملو را القانونيرة ابرران مج اخلرد ا القانونيرة
اهلاتفيررة  .ويرروقر ب رران مج احملررا ني ارنرراوبني اثرريال انونيررا للمررد ى لرري م ا ارردااث و لغررني ارت مررني
ام الق ا وال ن م ق تماب ام خاص .ويوقر هذا ال ان مج ي ا اثيال انونيرا لألشرخاص
ارمرضني للمقاضاة اجلنائيرة نتيجرة تقردمي لرة ثبِترة للت مرة ثنرا حتقيقرا اضري الوقيرا  .و ر
قد و الطلبا لفحص التحقرق ر سرتوة الردخل وقحرص السرس اروضرو ية اسرتنا ا إىل برد
” صررلحة المدالررة“ وققررا للمررا ة 11ا 2ا ر شررر ة احلقرروق .ويق ر قِدم ب رران مج ارشررورة القانونيررة
اجملانيرة وبرران مج ارملو را القانونيررة اهلاتفيرة ،لرى الترواو ،شرورة انونيرة انيررة لقررا اجلم رور ر
نريررق قررابال قر يررة و ملو ررا سررجلة ر اجلوانررب القانونيررة للمشرراكل اليو يررة .وإض رراقة إىل
ذل ر ررك ،ب ر ررد ائ ر رررة احمل ر ررا ني ارن ر رراوبني تش ر ررغيل ب ر ر رران مج اتفا ي ر ررة ناه ر ررة التم ر ررذيب ل ك ر ررانون
الول /يسررم  2009لررى سرراس جت رريين .و ررد ل اديررد هررذا ال ر ان مج ليصررب ب رران مج سررا دة
انونيررة ممررول ا و يررا يسررتفيد ن ر ارطررالبون بمرردم اإل ررا ة القس ررية وذلررك ر بررد خليررة الفحررص
اروادة لتحديد ارطالبا ارتملقة حلماية اإل ا ة القسرية مل ا ل خذار /ارس .2014

لس خد ا ارمونة القانونية

 -49لررس خررد ا ارمون ررة القانونيررة هي ررة انونيررة س ررتقلة ِ
ُنش ر مبوج ررب ررانون اجملل ررس
اررذكور االفصرل  . 489ويتمثرل وره ل اإلشرراف لررى تقردمي خرد ا ارسرا دة القانونيرة الرريت
توقرها إ ارة ارسا دة القانونية اليت ر للمسا لة ام اجمللس تقدمي تلك اخلد ا  .ويقوم
اجمللس ي ا اسدا ارشورة للرئيس التنفيذي بشين سياسة ارمونة القانونية.
مكتب أمني املظامل
 -50رني ارظرامل سرلطة سرتقلة نشر مبوجرب رانون رني ارظرامل االفصرل  . 397ودقرق
ني ارظامل ل التظلما الناش ة سو اإل ارة ويقدم تقرارير بشريهنا .ويشرمل ”سرو اإل ارة“
ورا بيل اإل ارة ارفتقررة إىل ال فرا ة و السري ة و غرري السرلمية والسرلوك غرري ارمقرول ا ثرل
التيخري واخلشونة و لة اال تبار وإسا ة استممال الصالايا و السلطة واتبراض إجررا ا اقيرة
للمنطق و الصول و غري ا لرة و اييزيرة بشر ل غرري الئرق .و ر لقررا اجلم رور ن يقرد وا
ش وة باشرة إىل ني ارظامل ،الذي ن ي ا ن يبرد حتقيقرا مببرا رة خاصرة نر وجيرود لر
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نشر تقارير التحقيقا اليت ثم اجلم ور .وإضاقة إىل ذلك ،ول ني ارظامل سلطة التحقيق ل
الش اوة ارتملقة بمدم اال تثال لقانون احلصول لى ارملو ا .
 -51و تب ني ارظامل ؤسسة ستقلة ائمة بذاثا و لك صالايا انونيرة كا لرة تتري
ل تسيري شرؤون اإل اريرة واراليرة بنفسر  .ويرنص القرانون كرذلك لرى ن رني ارظرامل لريس وظفرا
لدة ا و ة نطقة هونغ كونغ وال وكيال هلا.
 -52و ر لشرراغل هررذا ارنصررب ،وهرري االيررا سرريدة ،احلصررول ،رهنررا أبا ررام ررانون ررني
ارظامل ،لى ي ملو ا و واثئق ي شخص يراه ناسبا .وجيرود لر اسرتد ا ي شرخص
حتقيقرا و خرول ي ر براين ارؤسسرا اخلاضرمة لواليتر
لتقدمي ملو ا فيدة را جيري
إلجرا التحقيقا قي ا.
 -53ول ينررة ارظررامل ،بمررد ن حتقررق ل ش ر وة ررا ،ن تبمررل إىل رئرريس اهلي ررة ارمنيررة بر ي ررا
وايثياثا شفو ني مبا تراه ضرروراي ر الرول وتوصريا  .وإذا مل يؤخرذ لتوصرية ل غ رون قررتة
د نيرة مقولرة ،جيرود ل ينررة ارظرامل ن ترقر ال ررر إىل الررئيس التنفيرذي .وهلررا ي را ن تفمرل ذلررك
إذا ر ن خمالفررة جسرريمة ررد و م ر و ظلمررا قا اررا ررد اررل .ويق رري القررانون بمرررض تلررك
التقارير لى اجمللس التشريمي.
 -54وال جيررود ل ين ررة ارظررامل ن حتق ررق ل ررا يق رردم ض ررد ج رراد ش رررنة هونررغ كون ررغ واللجن ررة
ارسرتقلة ر اقحرة الفسرا ر شر اوة تتملرق بسرو اإل ارة إال نر جيرود هلرا التحقيرق ل را يقرردم
ضررد هرراتني اهلي تررني ر شر اوة تتملررق بمرردم اال تثررال لقررانون الوصررول إىل ارملو ررا  .و ي نرروض
خخر الش اوة يقدم ضد هاتني اهلي تني دال إىل خلية خمصصة هلذا الغرض لتنظر قي بشر ل
ستقل اانظر الفقرتني  57و 58انه .
جلنة تكافؤ الفرص
 -55نش ر ر جلنر ررة ت ر رراقؤ الفر رررص مبوجر ررب القر ررانون ارتملر ررق لتميير ررز لر ررى سر رراس اجلر ررنس
االفصررل  . 480وهرري تترروىل سررؤولية إج ررا التحقيقررا الرمسيررة والنظررر ل الش ر اوة وتشررجي
ارصرراحلة بررني الن رراف ارتناد رة وتقرردمي ارسررا دة إىل ارتظلمررني مررال لق روانني الربمررة ارتملقررة
بمدم التمييز .وت طل اللجنة ب ا مج حبثية أبنشطة تثقي ا رة لتمزيرز ت راقؤ الفررص ل اجملتمر
احمللرري .و ر صررالاياثا ي ررا إصرردار رردوان وا ررد ارمارسررة لترروقري خطرروط توجي يررة مليررة
لتيسري ا تثال ا ة الناس للقوانني ارتملقة بت اقؤ الفرص.
 -56ورزيررد ر التفاص رريل ر روانني اقحررة التمييررز و م ررل جلنررة ت رراقؤ الفرررص ،يرج ررى
دم التمييز وارساواة“ انه.
الرجوض إىل القسم ارمنون ” ملو ا
املفوض املعين خبصوصية البياانت الشخصية
 -57يررنص ررانون اخصوصررية البيرراان الشخصررية االفصررل  486لررى تنظرريم مجر البيرراان
الشخصية وايادثا وجت يزها واستمماهلا .وتستند ا ا ر إىل برا محايرة البيراان ارقبولرة وليرا،
وتسررري لررى البيرراان الشخصررية ،مررا كرران ش ر ل ا الرريت ي ررون الوصررول إلي ررا و جت يزهررا مم نررا
مليا .ولقد نش  ،مبوجب القانون ارذكور ،هي ة انونيرة سرتقلة هري ارفوضرية ارمنيرة خبصوصرية
البياان الشخصية جل تمزيز ورصد و را برة اال تثرال لا رام القرانون .وتشرمل رام ارفروض
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ارم ررين خبصوص ررية البي رراان الشخص ررية ،ل مجل ررة ررور ،االض ررطالض أبنش ررطة تروجيي ررة و تثقيفي ررة،
وإصرردار رردوان وا ررد ارمارسررة لتقرردمي إرشررا ا بشررين اال تثررال للقررانون ،وإج ررا التحقيقررا
و مليا التفتي ل إنار ارسائل ارتملقة خبصوصية البياان الشخصية لألقرا .
الشكاوى والتحقيقات

الشرنة
 -58ل إنرار النظررام احلرراو ارررز وج رماجلررة الشر اوة ضررد الشرررنة ،يترروىل تررب الشر اوة
ضررد الشرررنة سررؤولية ماجلررة الش ر اوة ارقد ررة ر ا ررة النرراس ضررد ق ررا الشرررنة والتحقيررق
قي ررا .ويممررل تررب الشر اوة ضررد الشرررنة اار تررب بشر ل سررتقل ر تشر يال الشرررنة
الخرة ل مان ايا ه ل التما ل الش اوة .واجمللس ارستقل ارمين لش اوة ضد الشرنة
هي ررة انونيررة سررتقلة تُمر َّرني خصيصررا لرصررد واسررتمراض الطريقررة الرريت يتبم ررا ار تررب ل اسررتمراض
الش ر اوة والتحقيررق قي ررا .وجيررري اختيررار ررا اجمللررس ،الررذي يميررن م ال ررئيس التنفيررذي ،ر
نائف ررة واس ررمة ر قر ررا اجملتم ر احملل رري وال جي ررود تمي ررني ي رروظفني م ررو يني امب ر قي ررا قر ررا
الش ر ر رررنة ل اجملل ر ر ررس ار ر ر ررذكور  .و خ ر ر ررل ر ر ررانون اجملل ر ر ررس ارس ر ر ررتقل للشر ر ر ر اوة ض ر ر ررد الش ر ر رررنة
االفصل  604ايز النفاذ ل  1ازيران/يوني  2009وهو يوقر ساسا انونيرا لنظرام الشر اوة
ضد الشرنة ارذكور اله .ودد بوضوح ور اجمللس و ا ر وسرلطات ر الناايرة القانونيرة ل
نظررام ماجل ررة الش ر اوة ض ررد الش رررنة وك ررذلك االلتزا ررا ارنون ررة لش رررنة مب ررا ي ف ررل اال تث ررال
للشروط اليت ي م ا اجمللس مبوجب القانون .وهناك خليا ضبط قمالة ل مان ماجلة الش اوة
ارقد ة إىل اجمللس ماجلة واقية و ا لة ونزي ة.

اللجنة ارستقلة ر اقحة الفسا
 -59تترروىل جلنررة الش ر اوة التابمررة للجنررة ارسررتقلة ر اقحررة الفسررا االلجنررة ارسررتقلة  ،الرريت
نش ل رام  1977سرؤولية رصرد واسرتمراض نريقرة ماجلرة اللجنرة ارسرتقلة للشر اوة غرري
اجلنائيررة ارقد ررة ضرردها وضررد وظفي ررا .وجلنررة الشر اوة جلنررة سررتقلة يمين ررا الررئيس التنفيررذي،
ررا ر اجمللسررني التنفيررذي والتشرريمي وممثررل ل ررني ارظررامل و قررا ردير ل
وهرري تترريل ر
اجملتمر احمللرري .و ر إرسررال الشر اوة ارقد ررة ضررد اللجنررة ارسررتقلة و ضررد وظفي ررا إىل جلنررة
الشر ر اوة باش رررة وك ررذلك إىل اللجن ررة ارس ررتقلة ل ي ر ر اتب ررا .وتت رروىل التحقي ررق ل ه ررذه
الشر ر اوة وا رردة خاص ررة اتبم ررة إل ارة ملي ررا اللجن ررة ارس ررتقلة .و ن ررد ا تنت رري الوا رردة ر ر
مرض استنتاجاثا وتوصياثا لى جلنة الش اوة للنظر قي ا.
حتقيقاثا ل الش وة ،تُ َ

الدوائر الخرة اخلاضمة لقوا د االن باط
 -60تتب الردوائر الخررة اخلاضرمة لقوا رد االن رباط برا توجي يرة وإجررا ا واضرحة ل
ماجلة الش اوة .قملى سبيل ارثال ،ت م إ ارة السجون ل نطقرة هونرغ كونرغ واردة للتحقيرق
ل الش ر اوة يمين ررا فرروض وائررر السررجون واإلصررالايا للتحقيررق ل الش ر اوة و ماجلت ررا.
ول بط ال ور ،تدرس جلنة الش اوة التابمة إل ارة السجون مجي نترائمج التحقيقرا الريت جتري را
وارردة التحقيررق ل الش ر اوة .وتمزي رزا لليررة ماجلررة الش ر اوة ،نشرري اإل ارة ل ررام 2016
لس االسرت ناف ارمرين لشر اوة التراب لي رون مبثابرة نراة يسرتين ر خالهلرا ارتظلمرون غرري
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الراضني نتائمج التحقيقا اليت جتري ا وادة التحقيق ل الش اوة .ول الو الراه  ،ي رم
لس االست ناف شرة ا غري رمسيني مجيم م اة صل غري رمسيني .و رالوة لرى ذلرك،
ر ي ررا للمتظلمررني توجي ر ش ر اواهم إىل ال ررئيس التنفيررذي و ررا اجمللررس التش رريمي و ينررة
ارظامل و اة الصل الزائري وغريهم هي ا إنفاذ القانون ثل اللجنة ارستقلة والشرنة .وإن
وجد ليل ظاهر لى ارت اب اد وظفي إ ارة السجون قمرال إجرا يرا تقروم اإل ارة لرى الفرور
ابررال الشرررنة إلجررا زيررد ر التحقيقررا  .وجرردير لررذكر ن اإلجررا ا التي يبيررة الرريت تتخررذ
ض ررد رروظفي إ ارة الس ررجون د م ررا ي ررا النظ ررام ال ررداخلي للس ررجون االفص ررل  ،234القس ررم
الفر رري لر ر  .ومبوج ررب ار ررا ة 239اي ر ر النظ ررام ال ررداخلي للس ررجون يمتر ر اس ررتخدام ي
ضابط إ ارة السجون القوة ومنا اض ل التما ل السجنا و إقران ل استخدام القوة ل
الظروف اليت تستد ي استخدا ا جر ة وجبة المقاب.
 -61وتطب ررق إ ارة اهلج رررة إج ررا ا الشر ر اوة ال روار ة ل وا ره ررا الدائم ررة ال رريت يص رردرها رردير
شررؤون اهلجرررة مبوجررب السررلطة الرريت وهلررا ل ر ررانون ائرررة اهلجرررة االفصررل  . 331و ر ن تُرق ر
ش اوة إسا ة استممال السلطة جانب وظفي هذه الدائرة و إسا ثم ما لرة الغرري إىل ردير
شؤون اهلجرة قيجري التحقيق قي ا لى الفور وققا لاجرا ا ارنصوص لي ا ل الوا رر الدائمرة.
وضماان رماجلة مجي الش اوة لى النحو الصحي  ،ينظر قريرق ا رل مرين سرتمراض الشر اوة
ل نتررائمج التحقيقررا  ،وجيررري مليررا االسررتمراض ويوصرري اج ررا ا ارتابمررة نررد اللررزوم .وتترراح
ي ررا للشررخص الررذي يمتقررد نر و ررل ما لررة غررري الئقررة و ن االتر ررد وجلر بطريقررة خان ررة
ا انية اللجو إىل ينة ارظامل .وإذا توقر ليل ظاهر لرى ارت راب وظر ر ائررة اهلجررة قمرل
إجرا ي ،تبا ر الدائرة قورا إىل إبال الشرنة ل رر إلجررا زيرد ر التحقيقرا  .ور ر اإلجررا ا
التي يبيررة الرريت تتخررذ ل اررق رروظفي ائرررة اهلجرررة ي ررا لقررانون ائرررة اهلجرررة ولألوا ررر الدائمررة الصررا رة
الدائرة .قارا ة 8ا ‘1’ 1انون ائرة اهلجرة تنص لرى ن ممارسرة السرلطة ممارسرة غرري انونيرة
و غري ضرورية تلحق ضررا و خسارة أبي شخص تُمتَ جر ا وجب للمقاب.

إطار تعزيز حقوق اإلنسان
تعزيز الوعي مبعاهدات حقوق اإلنسان بني عامة الناس
 -62يتوىل تب الشؤون الدستورية والقارية سؤولية تنسيق ملية تنفيذ السياسا ارتصلة
حبقرروق اإلنسرران وت رراقؤ الفرررص واإلش رراف لررى هررذه الممليررة ،مبررا ل ذلررك تمزيررز و رري النرراس
حلقرروق وااللتزا ررا ارنصرروص لي ررا ل ماهرردا اقرروق اإلنسرران ارنطبقررة لررى نطقررة هونررغ
كون ررغ .ررا ت ررب المم ررل والر اي ررة االجتما ي ررة ق ررو س ررؤول ر ماه رردا اق رروق اإلنس رران
ارتصلة لنسا والشخاص ذوي اإل ا ة اليت تنطبق لى نطقة هونغ كونغ.

نشر ماهدا اقوق اإلنسان ل نطقة هونغ كونغ
 -63تلتزم ا و ة نطقة هونغ كونغ لرتويمج للحقوق ارنصوص لي ا ل ماهدا اقوق
اإلنسان ارنطبقة لى نطقة هونغ كونرغ .ويُسرتمان ل ذلرك بقنروا شرل تشرمل تنظريم محرال
إ ال يرة ل شر ل إ ررالان تلفزيونيرة وإذا يرة يترروخى قي را خد ررة الصرال المرام .و ر ذلرك ررثال
إنررالق ت ررب المم رل والر ايررة االجتما ي ررة ،ن ررذ خب /غسررطس  ،2009حلمل ررة ائي ررة كب رررية
امشل ر بررل سلسررلة ب ررا مج تلفزيونيررة ر نرروض الرردرا ا الواثئقيررة و قال ررا واثئقيررة تتنرراول واضرري
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ائيرة
د ة ،و مو رة إ رالان تلفزيونيرة وإذا يرة تتروخى خد رة الصرال المرام ،وتودير نشررا
ل اجلرائ ررد و راق ررق النقر رل الم ررام وذل ررك لل رررتويمج جل رروهر اتفا ي ررة ال ررم ارتح رردة ارتملق ررة حبق رروق
الشررخاص ذوي اإل ا ررة ،وللقرريم الرريت تنطرروي لي ررا .و ب تررب الممررل والر ايررة االجتما يررة
لررى تنظرريم سلسررلة ر ال ر ا مج الد ائيررة ل ش ر ل مررارض تنقلررة و سرررايا تربويررة درسررية
و نشطة لية لتمزيز و ي الناس تفا ية الق ا لى مجي ش ال التمييز ضد ارر ة.
 -64وتصدر ا و ة نطقة هونغ كونغ ي ا ُكتيبرا ثنائيرة اللغرة تتنراول نصروص ماهردا
اقرروق اإلنسرران ا للغتررني الصررينية واإلن ليزيررة ،ومهررا اللغترران الرمسيترران ل نطقررة هونررغ كونررغ .
و الوة لى ذلك ،تُصدر نشورا ثل كتيبا ثنائية اللغة ،ورسائل إخبارية ،ونشرا إ ال ية
ر تلررك ارماهرردا  ،ر شرررح الا ررام الرئيسررية واسررتخدام لغررة يسر ل ق م ررا .وثرردف هررذه
ارنشر ررورا إىل تمزير ررز الر ررو ي رماهر رردا بر ررني النر رراس ،مب ر ر ل ذلر ررك ال والنفر ررال .وتر ررودَّض
ارنشورا لى نطاق واس  ،مبا ل ذلك ل ارردارس وار تبرا و اترب ارقانمرا وارنظمرا
غري احل و ية ول ي ا حتميل ارنشورا لى ارو الشب ي حل و ة نطقة هونغ كونغ.
 -65واثل الممليا اليت جتري ا ا و رة نطقرة هونرغ كونرغ ،ر شراورة النراس لردة إ ردا
التق ررارير ال رريت تق رردم إىل هي ررا رص ررد تنفي ررذ ماه رردا ال ررم ارتح رردة ونش ررر التق ر رارير وتمم رريم
ارالاظا اخلتا ية الصا رة تلك اهلي ا بني ا ة الناس و نا شت ا ر صرحاب ارصرلحة
ارمنيني ،قرصة للرتويمج رماهدا اقوق اإلنسان بني الناس .وير بيران ذلرك لتفصريل ل الفررض
ارمنون ” ملية تقدمي التقارير“.

تثقي اروظفني احل و يني وار نيني ل ال اقوق اإلنسان
 -66ترروقر ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ للمسررؤولني احل ررو يني ،مبر قرري م اروظفررون القررانونيون
و وظفو الممليا ل الدوائر اخلاضمة لقوا رد االن رباط ،ورا تدريبيرة وتثقيفيرة بشرين القرانون
الساسي و واضي خرة تصرلة حبقروق اإلنسران ،ر بيرل تطبيرق ماهردا اقروق اإلنسران،
و انون شر ة احلقوق ل هونغ كونغ ،و بد ت اقؤ الفرص.

ارسؤولون احل و يون بوج ام

 -67يررن ِظقم ي روان اخلد ررة اردنيررة و م ررد الترردريب والتطرروير ل ررال اخلد ررة اردنيررة القررا
الرتررب .ويشررمل ذلررك القررا راسررية تتنرراول القررانون
راسررية للمرروظفني احل ررو يني ر خمتلر ُ
الساسي و سيلة ت راقؤ الفررص و راال خررة تتملرق حبقروق اإلنسران ويرت لم قي را ضرم ر
يت لم ،ممثلون ودارة المدل وجلنة ت اقؤ الفرص وارنظما غري احل و ية و ا إىل ذلك.
 -68وُ ِرج المناصر الرئيسية الوار ة ل انون شر ة احلقوق ول وانني اقحة التمييز ل
روظفي ا و رة نطقرة هونرغ
القا راسية و ورا تدريبية وج ة إىل ارستقد ني اديثا
كون ررغ .ون ررنظم ي ررا اإل ارا ال رريت ت ررون ل ررى اتص ررال ائ ررم و ث ر لن رراس ورا ص ررممة
خصيصا روظفي ا لصقل مرقت م بتطبيق وانني اقحة التمييرز و دونرة وا رد ارمارسرا ذا
الصلة ل ماهلم اليو ية.
 -69وإضرراقة إىل ررا سرربق ،جيررري ترروقري الترردريب للمرروظفني ر خمتلر الرردرجا والرتررب ل
ا و ة نطقة هونغ كونغ لزاي ة و ي م رسائل اجلنسانية وحتسني ستوة إرا م هبرا .ويشرمل
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هررذا الترردريب قررد القررا راسررية والقررا مررل تتنرراول اتفا يررة الق ررا لررى مجي ر ش ر ال
التمييررز ضررد ارررر ة والص ر وك الخرررة الرريت حتمرري صررال ارررر ة و سرريلة تطبيق ررا ل نطقررة هونررغ
كونررغ .و نشرري تررب الممررل والر ايررة االجتما يررة ي ررا بوابررة لررى شررب ة اإلنرتن ر و ررد ورة
تدريبية إل رتونية بشين تمميم ارنظور اجلنساين كي يسرتشد هبا اروظفون احل و يون كاقة.

اروظفون القانونيون

 -70تررن ِظقم ودارة المرردل ورا تدريبيررة للمرروظفني القررانونيني .ويتنرراول بمررض تلررك الرردورا
الق ررانون ال رردوو حلق رروق اإلنس رران ومحاي ررة اق رروق اإلنس رران مبوج ررب الق ررانون الساس رري .وينص ررب
الرتكيز ل ورا خرة لى اال د ة وققا لالاتياجا اخلاصة ل خمتل شرمب الرودارة.
قشمبة اال ا ل ودارة المدل ،لرى سربيل ارثرال ،تروقر التردريب للمرد ني المرا ني بشرين رااي
اقوق اإلنسان اليت تنشي ل سياق إجررا ا اال را بينمرا تروقر شرمبة صرياغة القروانني التردريب
قيم ررا يتص ررل بق ررااي اق رروق اإلنس رران ال رريت تنش رري ل س ررياق ص ررياغة القر روانني .ود ررر اروظف ررون
القررانونيون المررا لون ل الررودارة ي ررا القررا راسررية و ررؤارا وب ررا مج تدريبيررة تتنرراول وضرروض
اقوق اإلنسان وتنظم ا ؤسسا كا ية لية وخارجية.

وظفو الممليا ل الدوائر اخلاضمة لقوا د االن باط
 -71يررر وضرروض اقرروق اإلنسرران ائمررا ل الرردورا التدريبيررة الرريت تررنظم للمررا لني ل الرردوائر
اخلاضمة لقوا د االن باط .و رد رجر وكراال إنفراذ القرانون ل بررا مج تردريب ارروظفني ثنرا
اخلد ة وبررا مج تردريب ارروظفني اجلرد  ،اضررا بشرين ماهردا اقروق اإلنسران ذا الصرلة
ا ث ررل اتفا ي ررة ناه ررة التم ررذيب وغ ررريه ر ض ررروب ارما ل ررة و المقوب ررة القاس ررية و الالإنس ررانية
و ار ين ررة والق ررانون الساس رري و ررانون ش ررر ة احلق رروق ل هون ررغ كون ررغ و س رريلة ت رراقؤ الف رررص
والق ااي اجلنسانية .ويش قِل بد ي اقوق اإلنسان وارساواة جز ا التدريب الساسي الرذي
ر ل ر وظفررو الشرررنة اجلررد وارفتشررون ثنررا قرررتة االختبررار .وترردرج هررذه ارواضرري ي ررا ل
هلا اروظ ثنا اخلد ة.
برا مج التدريب ارستمر اليت
 -72وت رروقر اللجن ررة ارس ررتقلة ر اقح ررة الفس ررا الت رردريب وتص رردر الوا ررر إىل مجي ر ار رروظفني
ارمنيررني لتحقيقررا ل ررمان اال تثررال للشررروط القانونيررة قيمررا يتملررق مبما لررة ال ررحااي والش ر و
وارشررتب قرري م .وجيررري ترردريب اررروظفني لررى ما لررة مجي ر ارشررتب قرري م والش ر و وققررا للقررانون
الساسرري و ررانون شررر ة احلقرروق .وإىل جانررب الترردريب لررى تنفيررذ التشرريما ذا الصررلة الرريت
ررااي ،ترروقر اللجنررة ارسررتقلة ر اقحررة الفسررا ترردريبا
تتنرراول اقرروق اإلنسرران و ررا يتصررل هبررا ر
نيررا جلمي ر اررروظفني ارمنيررني لتحقيقررا ل ررمان اجلانررب الطررو ي لا ررار لررذنب واإل ال
ال رتاقا و دم اللجو إىل اإلكراه و المن و الت ديد.

تدريب الق اة واروظفني الق ائيني و وظفي اإلسنا الق ائي ل ال اقوق اإلنسان
 -73د ترج احملاكم ل نطقة هونغ كونغ اإل ارية اخلاصة إىل سوابق رسرت ا هي را خررة
خمتصررة لقررانون المررام نررد الب ر ل الق ررااي ،و ر م ،ق رري تواكررب التطررورا ل كررل رراال
القرانون ،مبرا ل ذلرك رانون اقروق اإلنسرران ،ل احملراكم الخررة ارختصرة لقرانون المرام .ويرروقر
م ررد هونررغ كونررغ الق ررائي تمليمررا وترردريبا سررتمري للق رراة واررروظفني الق ررائيني .و ثررل ررانون
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اقوق اإلنسان اد اجملاال ال ثرية اليت ينصب الرتكيز لي ا .ويشرارك هرؤال ل الرزايرا الريت
جتررري واحللقررا الدراسررية الرريت تمقررد لررى الصررميدي احمللرري واخلررارجي بشررين اقرروق اإلنسرران.
وجت رري نتظ ررام ررا اث بش ررين روانني اقح ررة التميي ررز والق ررا راس ررية بش ررين ررانون محاي ررة
اخصوصررية البيرراان الشخصررية لفائرردة رروظفي اإلسررنا ل الق ررا لتحسررني سررتوة إرررا م
هبذه القوانني وتوسي انال م لي ا وإلذكا و ي م حبقوق اإلنسان و بد ت اقؤ الفرص ومحاية
البيرراان الشخصررية .ويشررارك اروظفررون ي ررا ل الترردريب الررذي ينظمر م ررد الترردريب والتطرروير
ل ال اخلد ة اردنية بشين القانون الساسي.

تمزيز اقوق اإلنسان بصفة ا ة
 -74اللجنررة ارمنيررة لن رروض لرتبيررة اردنيررة هي ررة استشررارية اتبمررة ر تررب الشررؤون الداخليررة
ُنش ل ام  1986مت ا الن وض لرتبية اردنية خارج نطاق اردرسة وتمزيز الرو ي ارردين
بررني ا ررة النرراس ،ممررا يشررمل التثقير ل ررال اقرروق اإلنسرران .وإضرراقة إىل ذلرركُ ،نشر  ،ل
كانون الثاين /يناير  ،1998جلنة توجي ية منية لررتويمج للقرانون الساسري ير سر ا الرودير الول
لشؤون اإل ارة وتممل لى توجي اسرتاتيجية الرتويمج للقانون.
 -75وت طل جلنة ت اقؤ الفرص ،وهي هي ة انونية ستقلة إلنفراذ روانني اقحرة التمييرز،
ب رردور ررم ل تمزي ررز ب ررد ت رراقؤ الف رررص ر ج ررل الق ررا ل ررى التميي ررز ل ررى س رراس اجل ررنس
واإل ا ة والوض السري والمرق .وتممل جلنة ت اقؤ الفرص ي ا جل الق را لرى التمييرز
بس رربب احلال ررة الزوجي ررة واحلم ررل .ويرج ررى الرج رروض إىل اجل ررز ال ررذي يتن رراول انه ’’ ملو ررا ر ر
اقحررة التمييررز وحتقيررق ارسرراواة‘‘ و مررال جلنررة ت رراقؤ الفرررص .وي ررطل ارفرروض ارمررين حبمايررة
خصوصية البياان الشخصية ي ا أبنشطة تروجيية وتثقيفية هلا صلة حبماية البياان .
-76
ماه رردا
ارنظمرا
خمططا

وتممررل ا و ررة نطقررة هون ررغ كونررغ ي ررا لررى ال رررتويمج للحقرروق ارنصرروص لي ررا ل
اق رروق اإلنس رران ارنطبق ررة ل ررى ارنطق ررة ر ر خ ررالل ت رردابري خ رررة ،ر ر بي ررل ر اي ررة
غررري احل و يررة والتمرراون م ررا ر جررل تمزيررز الررو ي وتثقير ا ررة النرراس ،ر خررالل
التمويل واربا را الخرة.

تمزيز اقوق اإلنسان ل اردارس
 -77ثل التثقي ل اردارس جانبا ما ل الرتويمج حلقوق النفال واقوق اإلنسان بصفة
ا ة .ويش ل التثقي بشرين اقروق اإلنسران جرز ا ال يتجرز ر ارنراهمج الدراسرية ويرُتَط َّررق إلير
ل مو ررة واسررمة ر ارواضرري ل خمتل ر رااررل الررتملم الرئيسررية .وتترراح للتال يررذ قرررص واسررمة
لتطرروير ارفرراهيم والقرريم ارتصررلة حبقرروق اإلنسرران ل ارنرراهمج الدراسررية ارمتمرردة .وتنررا ارفرراهيم
والقيم اهلا ة ارتملقة حبقوق اإلنسان ،ثل احلق ل احلياة ،واحلراي الساسية ا ثرل اريرة التمبرري
واريررة الرردي  ،واخلصوصررية ،واا ررتام مجي ر الشررموب ا ثررل اا ررتام خمتل ر القو يررا وثقاقاثررا،
و منرراط احليرراة  ،وارسرراواة و رردم التمييررز ا ثررل ارسرراواة بررني اجلنسررني وارسرراواة بررني ال رراق  ،ر
خررالل تملررم وتملرريم واضرري شررل ل اررردارس االبتدائيررة والثانويررة .وتُمر َّرزد فرراهيم اقرروق اإلنسرران
ود َّس ر ر سر ررتوة إرر ررا م هبر ررا أبسر ررلوب تر رردرجيي يبر ررد لف ر ررم الوو للحقر رروق
لر رردة الطر ررالب ُ
وارسؤوليا ليصل إىل فاهيم حلقوق اإلنسان كثر تمقيردا .و إلضراقة إىل ذلرك ،ي ر ترب
التملرريم بررا توجي يررة واضررحة و ررد ة لناشررري ال تررب ر جررل التقيررد مببررد رردم التمييررز.
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ومبوجب النظام احلاو رراجمة ال تب اردرسية ،ل يدرج تب التمليم سروة ال ترب اجليردة ل
ائمررة ال تررب اردرسررية/ال تب اردرسررية اإلل رتونيررة اروصررى هبررا كمرج ر تسررتمني ب ر ار رردارس.
وتررنص ’’اربررا التوجي يررة ارتملقررة ل تررب اردرسررية اجليرردة‘‘ لررى ن ال ترراب اردرسرري اجليررد
ينبغي ن يستول ارمايري التالية:
ا
والقوالب النمطية؛

ن ي ر ررون

ر ررمون خالي ر ررا ر ر ر ي حتير ر ررز ،ر ر ر بي ر ررل اإلق ر ر رراط ل التممر ر رريم

اب ال يشتمل ار مون والرسرو ا التوضريحية لرى ي شر ل ر شر ال التمييرز
بسبب اجلنس والس والمرق والدي والثقاقة واإل ا ة و ا إىل ذلك ،وال لى ا يواي إل صا .
ول تدرج ال تب اردرسية اليت ال تسرتول ارميراري اررذكوري راله وغريمهرا ر ارمرايري
ارنص رروص لي ررا ل ’’ارب ررا التوجي ي ررة ارتملق ررة ل ت ررب اردرس ررية اجلي رردة‘‘ ل ائم ررة ال ت ررب
اردرسية/ال تب اردرسية اإلل رتونية اليت توصى اردارس الختيار ن ا.
 -78وتشرتمل ارنراهمج الدراسرية لرى التمرير لقرانون الساسري والرتبيرة اردنيرة والتثقير ل
ررال اقرروق اإلنسرران والتثقير ل ررال اقحررة التمييررز ،وجيررري تنرراول هررذه ارسررائل ل سررياق
نائفررة واسررمة ر ارواضرري ل خمتل ر رااررل الررتملم الرئيسررية ثررل الدراسررا الما ررة ل اررالررة
االبتدائير ررة وارر ررن مج الدراسر رري للمرالر ررة الثانوير ررة ل إنر ررار تملر رريم الملر رروم الشخصر ررية واالجتما ير ررة
واإلنسررانية ول اروضرروض الساسرري للدراسررا احلرررة الرريت ترردخل ل إنررار ارررن مج الدراسرري للسررنة
الخ رررية ر ر اررال ررة الثانوي ررة .و م ررا للم رردارس ل تروجي ررا للمف رراهيم والق رريم ذا الص ررلة هب ررذه
اجملاال اليت تتناوهلا ارناهمج الدراسية ،جيري توقري برا مج للتطروير ار رين و رم ارروار تمزيرزا لقردرة
اردرسني ار نية لى تدريس هذه ارناهمج .وجيري ي ا توقري نشطة التملم ذا الصلة امبرا قي را
ب ررا مج التبررا ل ر الصررني القاريررة ،والررتملم القررائم لررى إ رردا ارشرراري  ،ودايرة ارترراا  ،والررتملم
اخلررد ي و ررا إىل ذلررك الرا يررة إىل داي ة إرررام الطررالب لقررانون الساسرري وتمزيررز رردرثم لررى
تطبيق ا ا ل اياثم اليو ية.
 -79و د خل تطوير ارناهمج الدراسية ل هونغ كونغ رالة جديدة راارل مليرة حترديل
ارنرراهمج ارتواصررلة .ويتمثررل اررد رراال الرتكيررز الرئيسررية ل بتمزيررز تملرريم القرريمب الررذي يشررمل القرريم
واروا ذا الولوية ارتصلة اررتام الخرر والشرمور رسرؤولية وااللترزام جتراه الخرر واالهتمرام بر
و ا إىل ذلك .سيجري تمزيرز نشرطة التمرير لقرانون الساسري هبردف داي ة ترسريخ ريم و وا ر
تشمل اقوق اإلنسان وارساواة واحلرية والمناية وارسؤولية ،و ا إىل ذلك ،لدة الطالب.

شاركة ارنظما غري احل و ية ل تمزيز اقوق اإلنسان
ارنظما غري احل و يرة الريت ت ررس ج و هرا لتمزيرز اقروق اإلنسران ل
 -80هناك د
نطقررة هونررغ كونررغ .ويركررز بمررض تلررك ارنظمررا لررى اقرروق ق ررة مينررة ر الشررخاص ،ثررل
ال ليررا اإلثنيررة و النفررال و الشررخاص ذوي اإل ا ررة و النسررا ل اررني ت ررطل نظمررا
خرة أبنشطة وس نطا ا تشمل مجي و مظم ارسائل اليت تتناوهلا ماهدا اقوق اإلنسان.
 -81و د مل ا و رة نطقرة هونرغ كونرغ و تماونر لرى حنرو تزايرد ر ارنظمرا غرري
احل و يررة ل الق ررااي ارتصررلة بتمزيررز اقرروق اإلنسرران .ويشررمل ذلررك التمرراس خرائ ررا لرردة إ رردا
التقررارير ارتملقررة مبنطقررة هونررغ كونررغ الرريت تقرردم مبوجررب ماهرردا ال ررم ارتحرردة حلقرروق اإلنسرران
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ولدة النظرر ل اإلجررا ا الريت ينبغري اراذهرا لتنفيرذ ارالاظرا اخلتا يرة والتمراس خرائ را بشرين
ررور السياسررة الما ررة وغريهررا ر ال ررور ارتصررلة حبقرروق اإلنسرران ،ق ررال ر التمرراون م ررا ل
احلمال الرتوجيية الما ة وتوقري خد ا الد م.
 -82ول إنار تمزيز االتصال ارنظمرا غرري احل و يرة ،نُشرن رد ر ارنترداي لتروقري
نررابر لتبررا ل الرا ر ارنظمررا غررري احل و يررة بشررين خمتلر ارسررائل ارتملقررة حبقرروق اإلنسرران.
وتشمل هذه ارنتداي ا يلي:

نتدة اقوق اإلنسان
 -83اجتمر ارنترردة لول رررة ل تشرري الول /كترروبر  .2003ويشر ل هررذا ارنترردة نر ا
يتي للمنظما غرري احل و يرة قرد اجتما را نتظمرة ر ا و رة نطقرة هونرغ كونرغ رنا شرة
ررااي اقرروق اإلنسرران ،ر بين ررا سرريلة تنفيررذ خمتل ر ماهرردا اقرروق اإلنسرران
المديررد ر
و سائل خرة حتظى الهتمام.

نتدة اقوق الطفل
 -84ي دف نتدة اقوق الطفل إىل توقري نر لتبرا ل الرا بشرين ارسرائل ارتملقرة حبقروق
الطفل بني ا و ة نطقة هونغ كونغ وممثلي النفال وارنظما غري احل و ية الريت تمرىن حبقروق
الطفل ل ارقام الول وسائر ارنظما غري احل و ية ارمنية حبقوق اإلنسان.

نتدة ال ليا اإلثنية
 -85يوقر هذا ارنتدة ناة اتصال بني ا و ة نطقة هونغ كونغ ومجا را ال ليرا اإلثنيرة
ل هون ررغ كون ررغ وارنظم ررا ار رس ررة خل ررد ت ا .ويس ررا د ارنت رردة ل حتدي ررد ش رواغل وااتياج ررا
السبل ارم نة رماجلت ا.
اجلما ا احمللية اإلثنية و نا شة ُ
 -86ويترراح للممرروم االنررالض لررى جررداول ال مررال وارررذكرا ارتملقررة الجتما ررا الرريت
تمقدها ارنتداي السالفة الذكر ،لى ارو الشب ي حل و ة نطقة هونغ كونغ.

عملية تقدمي التقارير
 -87تقدم احل و ة الشمبية ارركزية تقارير تتملق مبنطقة هونغ كونغ مبوجب خمتل ماهردا
اقرروق اإلنسرران ارنطبقررة لررى ارنطقررة .ول إنررار ارمارسررة ارتبمررة ،تشرراور ا و ررة نطقررة هونررغ
كونررغ النرراس لرردة إ رردا كررل تقريررر .وتمررد ا و ررة ارنطقررة لخص را تمرررض قي ر رؤوس ارواضرري
الما ررة وق ررا ة ارواضرري الرريت تز ر تناوهلررا ل التقريررر .ويممررم ارلخررص لررى نطرراق واس ر ل ررى
اجل ا صاابة ارصلحة ،مبا قي ا اجمللس التشريمي و ا ارنتداي ارمنية ،و لى ا رة النراس
ررا
ر نري ررق وس ررائل ش ررل ،ث ررل ارو ر الش ررب ي حل و ررة ارنطق ررة .وتمق ررد نا ش ررا ر
ارنتداي وارنظما غري احل و يرة ارمنيرة .وتوجر الرد وة ي را إىل ا رة النراس ال ررتاح واضري
إضرراقية ينبغرري تناوهلررا ل التقريررر .ويُنررا َ هررذا ارلخررص ي ررا ل اجمللررس التش رريمي الررذي يوج ر
الد وة ا ة إىل ممثلي ارنظما غري احل و ية ار تمة إلبدا خرائ ا.
 -88وتؤخررذ تمليقررا وا رتاا ررا ارملقررني ل اال تبررار .وتُرردرج ر و ا و ررة نطقررة هون ررغ
كونغ ل الجزا ارناسبة التقرير اسب اال ت ا .
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 -89وبمررد ن يُقرردم التقريررر إىل ال ررم ارتحرردة الرريت تقرروم اصررداره ،يترراح للج ررا صرراابة
ارصلحة ،مبا قي ا اجمللرس التشرريمي وارنظمرا غرري احل و يرة ار تمرة ،اجلرز ارتملرق مبنطقرة هونرغ
كونررغ اإل اريررة اخلاصررة للغتررني اإلن ليزيررة والصررينية ،ويممررم لررى ا ررة النرراس ل ارراكررز الما ررة
خلد ة االستمال ا التابمة لودارة الداخلية ول ار تبا الما ة ،لى ارو الشب ي للح و ة.

تابمة ارالاظا اخلتا ية هلي ا

ماهدا اقوق اإلنسان

 -90وقق ر ررا للممارس ر ررة ارتبم ر ررة ،س ر رنقوم ،بم ر ررد إص ر رردار هي ر ررا ماه ر رردا اق ر رروق اإلنس ر رران
الاظاثر ررا اخلتا ير ررة ،بنشر ررر تلر ررك ارالاظر ررا لر ررى نطر رراق واس ر ر ل وسر رراط اجملتم ر ر ومي ر ر
ستوايت  ،مبا ل ذلك اجمللرس التشرريمي وار اترب واإل ارا احل و يرة ارمنيرة والنرراف الخررة
ار تمرة .ول الو ر نفسر  ،سنصردر ي را نشررة صرحفية إىل وسرائط اإل رالم بشرين ارالاظررا
الوو ارقر رردم ر ر ا و ررة ارنطقر ررة .ويتر رراح لما ر ررة الن رراس ي ر ررا االنر ررالض لر ررى
اخلتا ي ررة والر ررر َّ
ارالاظررا اخلتا يررة لررى ارو ر الشررب ي للح و ررة .وسررننا ارالاظررا اخلتا يررة والررر ال َّوو
ارقدم ا و ة نطقة هونغ كونغ اجمللس التشريمي وارنتداي ارمنية.
معلومات عن مبدأ عدم التمييز واملساواة
 -91ور رراله وص ر لانررار القررانوين المررام ل ررمان رردم التمييررز وارسرراواة ررام القررانون
وكذلك لانار ارؤسسي ذي الصلة وذلك ل مرض تناول إنار محاية اقوق اإلنسان.
جلنة تكافؤ الفرص
 -92تتروىل جلنررة ت راقؤ الفرررص ،لرى النحررو اربرني رراله ،سرؤولية تنفيررذ ربمرة روانني تتملررق
مب اقحة التمييز ل نطقة هونغ كونرغ وتمزيرز برد ت راقؤ الفررص ل اجملراال ذا الصرلة .ويرر
انه بيان هذه القوانني.

وانني اقحة التمييز
 -93صررب ررانون اقحررة التمييررز بسرربب اجلررنس و ررانون اقحررة التمييررز بسرربب اإل ا ررة
االفصل  487طبقني تطبيقا كا ال ل كانون الول /يسم  .1996ومبوجب القانون الول،
دظر التحرش اجلنسي أبي شخص و التمييز ضده بسبب اجلنس و احلالرة اردنيرة و احلمرل ل
رراال النشررطة احملررد ة .ويسررري القررانون لررى الرجررل وارررر ة لررى اررد سروا  .ومبوجررب القررانون
الثاين ،دظر احلط لنا ر ردر شرخص ذي إ ا رة و رايقت و التمييرز ضرده و التحررش بر
بسبب اإل ا ة ل اال النشطة احملد ة.
 -94و خررل ررانون اقحررة التمييررز بسرربب احلالررة الس ررية االفصررل  527ايررز النفرراذ ل
ام  .1997ومبوجب هذا القانون ،دظر التمييز ضد الشرخص بسربب االتر السررية .ويُقصرد
حلالررة الس ررية االررة الشررخص الررذي ي ررون س ررؤوال ر ر ايررة ريررب رابررة باشرررة .ويقص ررد
لقريب رابة باشرة تربط لشخص ارمين رابة الدم و الزواج و التبين و النسب.
 -95و صررب ررانون اقحررة التمييررز بسرربب الصررل المر ري االفصررل  602طبقررا تطبيقررا
كا ال ل ام  .2009ويقصد النتما المر ي صل الشخص المر ي و لون و نسب و صل
القو ي و اإلثين .ودظر مبوجب هذا القانون احلط در ي شخص لنا و التمييز ضده و
ايقت بسبب صل المر ي ل اال نشطة مينة.
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 -96وتتشاب  ،بوج ام ،اال النشطة اليت تشمل ا القوانني الربمة السالفة الذكر ،و
بين ررا رراال الممالررة والتملرريم وترروقري السررل و ارراقررق و اخلررد ا وإ ارة اربرراين والتصرررف قي ررا
والهلية للتصوي والرتش ل انتخا اهلي ا الما ة و وية ل النوا ي.

التحقيقا وارصاحلة
 -97تتوىل جلنة ت اقؤ الفرص التحقيق ل الش اوة ارقد ة مبوجب القوانني الربمة وتشرج
ارصرراحلة بررني النرراف ارتناد ررة .وجيررود رقر قِدم الشر وة ،ل اررال إخفرراق سررا ي ارصرراحلة ،ن
يق قدم نلبا إىل اللجنة اللتماس ش ال خررة ر ارسرا دة ،مبرا قي را ارسرا دة القانونيرة .وجترري
اللجنة ي ا ،ند اال ت ا  ،حتقيقا رمسية بشين ارمارسا التمييزية.

التثقي والرتويمج
 -98تلتزم جلنة ت اقؤ الفرص بتمزيز بد ت راقؤ الفررص ر خرالل التثقير والررتويمج .وتقريم
ا و ة نطقة هونغ كونغ وارنظما غري احل و ية ل سرمي ا للق را لرى
اللجنة شراكا
التمييز .وتشمل ال ا ُمج التثقيفية والد ائية الما ة ،اليت ثدف إىل إذكرا الرو ي وحتسرني سرتوة
ريم را اث والقرا راسرية والقرا مرل رختلر الف را
اإلرام مبفراهيم ت راقؤ الفررص ،تنظ َ
ارست دقة ونشر وراي نص سنوية ،ونبا رة نشررا تروجييرة وتنظريم رروض و مرارض تنقلرة
وجتمير بررا مج النشررطة ،ووضر الرتتيبررا الالد ررة لتنظرريم ررروض را يررة للطلبررة وإنترراج إ ررالان
وب ررا مج تليفزيوني ررة وإذا ي ررة .وإىل جان ررب وس ررائط اإل ررالم التقليدي ررة ،تس ررتفيد ي ررا جلن ررة ت رراقؤ
الف رررص ل نش رران ا الرتوجي رري ر ر وس ررائط اإل ررالم اجلدي رردة ،ث ررل تطبيق ررا اهلواتر ر احملمول ررة
ووسررائط التواصررل االجتمررا ي .وتشررجيما للمشرراركة اجملتمميررة ،اسررتُحدث ب رران مج اويررل ارشرراركة
اجملتمميررة بشررين ت رراقؤ الفرررص رسررا دة ق ررا اجملتمر احمللرري لررى تنظرريم نشررطت ا اخلاصررة تمزيررزا
ربررد ت رراقؤ الفرررص .وتسررمى اللجنررة ي ررا إىل جتسرريد رؤيت ررا لررى رض الوا ر ر خررالل إ ا ررة
شرراري ش رراكة ر كررل القطا ررا ل اجملتم ر احمللرري .وتررنظم ب ررا مج تدريبيررة وقررق جررداول د نيررة
د ة و خررة مردَّة اسرب الطلرب ر جرل التو يرة ل ارنظمرا واإل ارا احل و يرة مبسريليت
التمييررز والتحرررش ،و ر جررل ا ررني تلررك ارنظمررا واإل ارا ر اكتسرراب ار ررارا الالد ررة
رماجلة الوض ل اال ظ ور شاكل هذا القبيل.

البحوث
 -99وتص ررور جلن ررة ت رراقؤ الف رررص ت ليف ررا اجر ررا راس ررا حبثي ررة و راس ررا استقص ررائية
ساس ررية ش ررل للنظ ررر ل س ررباب التميي ررز واالجتاه ررا الما ررة والتص ررورا الس ررائدة بش ررين ت رراقؤ
الف رررص ل اجملتمر ر احملل رري .وستس ررتمني جلن ررة ت رراقؤ الفر ررص هب ررذه الدراس ررا البحثي ررة ل وضر ر
اسرتاتيجيت ا ورصد التغيري ل اروا وتوقري نقاط رجمية للدراسا ل ارستقبل.

استمراض التشريما ذا الصلة وإصدار دوان

وا د ارمارسا واربا

التوجي ية

 -100تبقري جلنررة ت راقؤ الفرررص روانني اقحررة التمييرز يررد االسرتمراض وتقرردم قرتاررا إىل
احل و ة لتمديل ا وقرق را ترراه ناسربا .وتصردر اللجنرة ي را ردوان وا رد ارمارسرا مبوجرب
ه ررذه القر روانني و ب ررا توجي ي ررة خ رررة .وتص رردر رردوان وا ررد ارمارس ررا ارتملق ررة لممال ررة
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رسررا دة ر ب ال مررال واررروظفني لررى إ راك ارسررؤوليا ارنونررة هبررم مبوجررب القرروانني وترروقري
ن تسا د ل ن التمييرز
با توجي ية ملية لا ارة بشين اإلجرا ا وارمارسا اليت
وغريه القمال ارخالفة للقانون ل ان الممل.
 -101و ر االنررالض لررى نسررخ ر رردوان وا ررد ارمارسررا مبوجررب الق روانني الربمررة
وكذلك لى سلسلة نشورا خرة تشرح ا ام تلك القوانني ل ترب جلنرة ت راقؤ الفررص
َّدثرة ر ارسرائل ارتملقرة
و لى و م را الشرب ي .ويروقر و ر اللجنرة الشرب ي ي را ملو را
بت اقؤ الفرص ل نطقة هونغ كونغ و التطورا واالجتاها الدولية.
تعزيز مبدأ عدم التمييز واملساواة

النسا
 -102نسمى جاهدي  ،إىل تنفيذ اربا
ضد ارر ة وتمزيز و ي الناس هبا.

الوار ة ل اتفا يرة الق را لرى مجير شر ال التمييرز

 -103و د نشي ا و ة نطقة هونغ كونغ ،ل ام  ،2001اللجنة ارمنية بشؤون اررر ة ل
تبارهرا خليررة ركزيرة رقيمررة ارسرتوة لتقرردمي ارشرورة وارسررا دة حل و رة نطقررة هونرغ كونررغ بشررين
ررااي ار ررر ة وال رردقاض ر ص رراحل ا .وتن رراط هب ررذه اللجن ررة م ررة حب ررل ررااي ار ررر ة ر نظ ررور
اس ررتاتيجي ،ووض ر رؤيررة واس ررتاتيجية نررويليت الجررل لتطرروير وض ر ارررر ة والن رروض هبررا وتق رردمي
ارشورة حل و ة نطقة هونغ كونغ بشين السياسا واربا را اليت ثم ارر ة.
 -104وسميا اللجنة ارمنية بشؤون ارر ة إىل ا رسرالت ا ارتمثلرة ل ا رني اررر ة ل نطقرة
هونررغ كونررغ ر ن ترردرك ،لررى كمررل وج ر  ،ارن ِزلَررة واحلقرروق والفرررص الرريت تسررتحق ا ل مجي ر
َ
جوانررب احليرراة ،ا تمررد اس ررتاتيجية ر ثالثررة رراور ،وهرري ترروقري بي ررة واتيررة وا ررني ارررر ة ر
خالل بنرا القردرا والتثقير المرام و رم صرال اررر ة ورقاه را .وق رال ر إسردا ارشرورة إىل
ا و ة نطقة هونغ كونغ بشين السياسا واربا را ارتملقة رر ة ،تطلب اللجنة ي ا إجررا
حب رروث و راس ررا استقص ررائية وت ررن ِظقم بر ررا مج ائي ررة وتثقيفي ررة ا ررة ،وتق رريم ص ررال وثيق ررة ر ر
جل م صال ارر ة ل نطقة هونغ كونغ.
اجلما ا النسائية وخمتل طا ا اجملتم

ال ليا اإلثنية
 -105قيما ص تمزيرز ارسراواة برني ال رراق ،نمتقرد ن التو يرة الما رة وتروقري خرد ا الرد م
يتسررمان ،إىل جانررب التشرريما  ،أبمهيررة ي ررا ل إ رراج ال ليررا اإلثنيررة ل اجملتمر احمللرري لررى
حنررو ق ررل .ولقررد نلقنررا ،لررى ررر السررنني ،بررا را شررل لتمزيررز الررونيم بررني ال رراق و سررا دة
بنا ال ليا اإلثنية ل نطقة هونغ كونغ لى االند اج.
 -106وتسرردي اللجنررة ارمنيررة بتمزيررز الررونيم بررني ال رراق ارشررورة حل و ررة نطقررة هونررغ كونررغ
بشين التو ية الما ة والد اية ل هذا اجملال .وتؤ ي الوادة ارمنية لمال ا بني ال راق التابمة
لودارة الشؤون الداخلية ،ور انة اللجنة ارمنية بتمزيز الونيم برني ال رراق وتتواصرل ر مجا را
ال ليا اإلثنية.

26

GE.19-11005

HRI/CORE/CHN-HKG/2019

 -107وتتر رروىل اتر ررب/إ ارا شر ررل ل ا و ر ررة نطقر ررة هونر ررغ كونر ررغ وهي ر ررا ا ر ررة تر رروقري
اخلرد ا الما ررة الرريت تلررين ااتياجرا ال ليررا اإلثنيررة كررل ل نطراق السياسررة الما ررة الرريت يتبم ررا
و ال اخلد ا اليت يقد ا ،ثل اال التمليم والممل واإلس ان والر اية االجتما ية .وتتوىل
إ ارة الداخليررة تشررغيل ررد ر ال ر ا مج لتيس ررري إ رراج ال ليررا اإلثني ررة ل اجملتم ر  ،س روا ر
خالل تنظريم النشرطة و ر ايرة مرال ارنظمرا غرري احل و يرة .وتشرمل هرذه الر ا مج بررا َمج ل
ال اللغة ،و نشطة لا اج ،وبرا مج إذا ية بلغا ال ليا اإلثنية ،وإنشرا قررق تمميرة تقردم
خ ررد ا ال ررد م جلما ررا ال لي ررا اإلثني ررة .ولق ررد ررد نا ،ن ررذ ررام  ،2009التموي ررل لربر ر
نظمررا غررري ا و يررة لتشررغيل ررا مو ر سررتة راكررز ترروقر خررد ا الررد م لأل ليررا اإلثنيررة
و ركر رزي ق ررر يني ل نطق ررة هون ررغ كون ررغ .وت رروقر تل ررك ارراك ررز لأل لي ررا اإلثني ررة ورا تدريبي ررة
للغتني الصينية واإلن ليزية وبرا مج توجي ية وخد ا تقدمي ارشورة واإلاالرة و روسرا تتواقرق ر
االهتما ا اخلاصة ،وغري ذلك ر خرد ا الرد م .ويقر قِدم ارد ارراكرز ي را خرد ا الرتمجرة
الفورية اهلات ول ني ار ان جل تيسري استفا ة ال ليا اإلثنية اخلد ا الما رة
وةررة بررا مج خرررة ر بين ررا بررا مج لغررا و نشررطة إ رراج وبررا مج إذا يررة بلغررا ال ليررا اإلثنيررة
و قر ة تممية تقدم خد ا الد م جلما ا ال ليا اإلثنية.
 -108ول ررام  ،2010صرردر ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ ي ررا بررا توجي يررة إ اريررة
لترروقري إرشررا ا ا ررة للم اتررب واإل ارا احل و يررة والسررلطا الما ررة ارمنيررة ر جررل حتقيررق
ارسرراواة ب ررني ال رراق وض ررمان اسررتفا ة بن ررا ال ليررا اإلثني ررة ر اخل ررد ا الما ررة ل ررى رردم
ارسرراواة ر غررريهم ،ل اجملرراال ارمنيررة الرئيسررية والخررذ هبررذه اربررا التوجي يررة لرردة صررياغة
السياسا والتدابري ذا الصلة وتنفيذها واستمراض ا .ول ام  ،2010مشل نطاق تطبيق هذه
اربررا التوجي يررة  14ر ار اتررب واإل ارا واهلي ررا احل و يررة ،وارتف ر هررذا المررد إىل 23
تبا وإ ارة وهي ة ا ة ل ام  .2015وستواصل ا و ة نطقة هونغ كونرغ اسرتمراض نطراق
تطبيق اربا التوجي ية وتغطيت ا.

اقوق الطفل
 -109تُماجل الق ااي ارتملقة حبقوق الطفل ،ل نطقة هونرغ كونرغ ،ل إنرار نائفرة واسرمة ر
السياسررا الما ررة .ويترروىل ه ررذه ار مررة ك ررل تررب ر ار اتررب ارمني ررة بوض ر السياس ررا ل
ا و ررة نطق ررة هون ررغ كون ررغ .ويم ررد حتقي ررق ص ررال الطف ررل ل ررى ق ررل وج ر ررا ض ررروراي ي رروىل
اال تبار ل مليا اراذ القرارا ل هذا الصد  ،مما يشمل ارقرتارا والسياسرا التشرريمية.
وتُلررتمس ارش ررورة نررد الل ررزوم ر خ ر ا ا و ررة نطق ررة هونررغ كون ررغ ل ررال اق رروق اإلنس رران
والقانون الدوو ل مان اال تثال.
 -110و د يشررتك كثرر ر ترب واارد و إ ارة ل بمرض السياسرا والتردابري ارتصرلة لطفرل.
وتوجد ل ا و ة نطقة هونغ خليا لتنسيق السياسا والتردابري الريت تشرارك ردة اترب وإ ارا
ل تنفيررذها .وال ت رزال الليررا التابمررة حل و ررة نطقررة هونررغ كونررغ تلررين احلاجررة إىل تنسرريق السياسررا
والتدابري بني ار اتب واإل ارا احل و ية مبا ي فل را اة صال الطفل لقدر ال ال.
 -111ول إنار خطة اويل نشطة التو ية حبقوق الطفل ،جيري تقدمي الد م اراو للمنظما
اجملتممية جل تنفيذ شاري تثقيفية إلرهاف و ي الناس وداي ة إرا م أبا ام اتفا ية اقوق
الطفل و حلقوق اليت ت فل ا للطفل .وتتي هذه اخلطة إ انية تقدمي نلبا التمويل سنواي.
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الشخاص ذوو اريول اجلنسية ارختلفة و غايرو اهلوية اجلنسانية
 -112تلتررزم ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ بتمزيررز ثقاقررة و رريم الشررمول واالا ررتام ارتبررا ل وكفالررة
ت رراقؤ الفرررص لألشررخاص ذوي اريررول اجلنسررية ارختلفررة و غررايري اهلويررة اجلنسررانية وذلررك ر
نريق الد اية وتدابري تثقيفية شل تشمل ،ل مجلة ور ،تنفيذ خطرة اويرل ت راقؤ الفررص ااريرل
اجلنسي اليت يقدم ل إنارها الد م اراو للمشاري اجملتممية ارفيدة الرا ية إىل تمزيز بد ت راقؤ
الفرررص السررتنا إىل ا تبررارا اريررل اجلنسرري و اهلويررة اجلنسررانية ،و الرريت تقرردم خرد ا الررد م
لأل ليا اجلنسية وترويمج دونة وا رد ارمارسرا ارتملقرة مب اقحرة التمييرز ل رال الممرل لرى
س رراس اري ررل اجلنس رري ورص رريص خ ررط س رراخ لالستفس ررارا والش ر اوة ارتملق ررة بق ررااي اري ررل
اجلنسرري واهلويررة اجلنسررانية وإنترراج وبررل ب رران مج تلفزيرروين وإ ررالان ل التلفزيررون واإلذا ررة ينشررد
ن ررا حتقيررق الصررال المررام وإنررالق محررال إ النيررة ر نريررق خمتل ر وسررائط اإل ررالم للرررتويمج
لف رررة ”الق ررا لررى التمييررز وا تنرراق بررد الشررمول“ مبررا يمررو لنف ر لررى الشررخاص ذوي
اريول اجلنسية ارختلفة و غايري اهلوية اجلنسانية.
 -113ول ازيران/يوني  ،2013نشي ا و ة نطقة هونغ كونغ الفريرق االستشراري ارمرين
لق ررا لررى التمييررز ضررد ال ليررا اجلنسررية ل رري يقرردم ارشررورة بشررين االسررتاتيجيا والترردابري
ارتملقة لق ا لى التمييز .واستمرض الفريق خالل قرتة واليت التطورا الرئيسية اليت شر دثا
هونررغ كونررغ قيمررا يتصررل رسررائل الرريت ثرم ال ليررا اجلنسررية و جرررة راسررة بشررين نو يررة التمييررز
اليت تواج ال ليا اجلنسية و جرة حبثرا بشرين جترارب و روانني وائرر اختصراص خررة ل هرذا
الصررد والتقررى مجا ررا ر صررحاب ارصررلحة و وصررى ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ ،ل كررانون
الول /يسررم  ،2015بسلسررلة ر االس ررتاتيجيا والترردابري .ونممررل االيررا هبمررة لررى تابمررة
تنفيذ توصيا الفريق االستشاري.

الشخاص ذوو اإل ا ة
 -114خلر اتفا يررة اقرروق الشررخاص ذوي اإل ا ررة ايررز النفرراذ ل الصررني ،مبررا ل ذلررك نطقررة
هونغ كونغ ،ل  31خب /غسطس  .2008وتتم د الدول النراف ل االتفا يرة رراذ مجير التردابري
ارالئمررة ،التشرريمية واإل اريررة وغريهررا ر ر الت رردابري ،إل مررال اق رروق الشررخاص ذوي اإل ا ررة ارمت رررف
هب ررا ق رري ه ررذه االتفا يررة .وبف ررل ررانون اقحررة التمييررز ضررد الشررخاص ذوي اإل ا ررة ،الرذي ي فررل
احلمايررة ر التمرررض للتمييررز بسرربب اإل ا ررة ،و ررانون الصررحة المقليررة االفصررل  ، 136الررذي دمرري
اقوق الشخاص ارصابني أب راض قلية تستطي نطقة هونغ كونغ حتقيق هداف هذه االتفا ية.
 -115و ر ررد ار ر ررذ تر رردابري تر ر رري إىل ضر ررمان ال ر ررو ي ال ا ر ررل ل مجي ر ر ار ات ر ررب واإل ارا
احل و ي ررة ب رررورة إي ررال اال تب ررار الواج ررب لا ررام االتفا ي ررة ل رردة وضر ر السياس ررا وتنفي ررذ
الر ا مج .وتممرل ا و ررة نطقرة هونررغ كونرغ ر اللجنرة االستشررارية ارمنيرة ا ررا ة التيهيرل ااهلي ررة
االستشارية الرئيسية ل ا و ة نطقة هونغ كونغ ارمنية لق ااي ارتملقة برقراه الشرخاص ذوي
اإل ا ررة وبوض ر وتنفيررذ سياسررا وخررد ا إ ررا ة التيهيررل ل نطقررة هونررغ كونررغ و ر القطرراض
ارمررين ا ررا ة التيهيررل واجملتم ر ك ررل ر جررل ضررمان اال تثررال لالتفا يررة وترروقري الررد م لتمزيررز
شرراركة الشررخاص ذوي اإل ا ررة ل اجملتم ر  ،وتيسررري اررتم م حلقرروق ارنصرروص لي ررا ل هررذه
هبمررة ي ررا ر جررل الرررتويمج ،ل وسرراط اجملتم ر
االتفا يررة .وتممررل ا و ررة نطقررة هونررغ كونررغ َّ
احمللي ،جلوهر االتفا ية والقيم الساسية اليت تنص لي ا.
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