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 ])A/62/439/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٦٢/١٦٧
 

 ،إن اجلمعية العامة 
تعزيـز حقـوقب ا التزامـ الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة على أنإذ تؤكد من جديد 

 مبوجـب خمتلـف تعهـدت ـات األساسـية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامـات الـيتاإلنـسان واحلريـا
 الصكوك الدولية،

 أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويلوإذ تضع يف اعتبارها 
ــسياسية ــة والــ ــاحلقوق املدنيــ ــاص بــ ــصادية)١(اخلــ ــاحلقوق االقتــ ــاص بــ ــدويل اخلــ ــد الــ  والعهــ

 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية واالجتماعية
 ،)٣(ضد املرأة

 أن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة قـدمت تقريرهـا الـدوري الثــاينوإذ تالحـظ 
 وتقريرهــا)٤( تنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةعــن

تنفيـذ اتفاقيـة القـضاءعـن وتقريرهـا األويل)٥(يـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـلتنفعـنالدوري الثاين
 يف اجلهود التعاونية الدولية يفمشاركتها مما يدل على،)٦(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 جمال حقوق اإلنسان،
_______________

 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٣(
)٤( E/1990/6/Add.35. 
)٥( CRC/C/65/Add.24. 
)٦( CEDAW/C/PRK/1. 
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ــدا هيئــات رصــد املعاهــدات املنــشأةوإذ حتــيط علمــا  ــيت أب  باملالحظــات اخلتاميــة ال
 اليت أبدا اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـزاملالحظاتعاهدات األربع، وأحدثهامبوجب امل

 ،)٧(٢٠٠٥يوليه/ضد املرأة يف متوز
 كوريا الـشعبيةمجهورية عالقات التعاون القائمة بني حكومةوإذ تالحظ مع التقدير 

 حتــسني احلالــة أجـلمــنللطفولـة ومنظمــة الــصحة العامليـة املتحــدةاألمـمالدميقراطيـة ومنظمــة
من أجـل حتـسني منظمة األمم املتحدة للطفولة معةالتعاون القائمعالقاتالصحية يف البلد، و

 نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال،
ــاي إىل قراروإذ تـــــشري  ــؤرخ٦٠/١٧٣هـــ ــانون األول١٦ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٥ديـــ
ــرارات٢٠٠٦ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦١/١٧٤ و ــة حقــوق اإلنــسان وإىل ق جلن

أبريـــل/ نيـــسان١٥ املـــؤرخ٢٠٠٤/١٣و )٨(٢٠٠٣أبريـــل/ نيـــسان١٦ املــؤرخ٢٠٠٣/١٠
 ومقـرر جملـس حقـوق اإلنـسان)١٠(٢٠٠٥أبريـل/ نيسان١٤ املؤرخ٢٠٠٥/١١و )٩(٢٠٠٤

 عـــززضـــرورة أن يوإذ تـــضع يف اعتبارهـــا،)١١(٢٠٠٦يونيـــه/ حزيـــران٣٠ املـــؤرخ١/١٠٢
 تنفيذ تلك القرارات، الرامية إىلتضافرةامل هاتمع الدويل جهود

 بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـاوإذ حتيط علما 
وبالتقرير الشامل لألمني العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة )١٢(الشعبية الدميقراطية

 ،)١٣(٦١/١٧٤قرارالكوريا الشعبية الدميقراطية املقدم عمال ب
 تــشرين٤ إىل٢باجتمــاع القمــة بــني الكــوريتني املعقــود يف الفتــرة مــن وإذ ترحــب 

 الــشمالية وكوريـــاكوريــاالعالقــات بـــني املتعلـــق بتطــويربــاإلعالن و٢٠٠٧أكتــوبر/األول
  ومجهوريـة كوريـا الذي اعتمده رئيسا مجهورية كوريارخاء فيهماالسالم وال اجلنوبية وإحالل

_______________

 ، اجلـزء الثـاين،)A/60/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون، امللحـق رقـم:انظر )٧(
 .٧٦ إىل٢٦الفقرات

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، :انظــر )٨( ــائق الرمسي ــم، املل٢٠٠٣الوث ،(E/2003/23) ٣حــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف(E/2004/23) ٣، امللحق رقم٢٠٠٤املرجع نفسه، )٩(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)(E/2005/23 ٣، امللحق رقم٢٠٠٥ املرجع نفسه، )١٠(
ــة والــس :انظــر )١١( ــة العامــة، الــدورة احلادي ــمالوثــائق الرمسيــة للجمعي ،)A/61/53 (٥٣تون، امللحــق رق

 .الفصل الثاين، الفرع باء
 .A/62/264انظر )١٢(
)١٣( A/62/318. 
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ــشعبية الدميقراطيــ ــشرين األول٤يف ةال ــذي أحــرز يفب وكــذلك،٢٠٠٧أكتــوبر/ ت ــدم ال التق
، وإذ تـشجع حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يفالسداسية األطـرافاآلونة األخرية يف احملادثات

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بسبل تشمل متابعة هذه احلالة بصورة فعالة،
 : إزاءتعرب عن بالغ قلقها - ١ 
ار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــرافاســتمر )أ( 

بوالية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة وعـدم
 تعاوا معه؛

تظمــةمن وجــسيمةانتــهاكات وقــوععــن  متواصــلةتقــاريراســتمرار ورود )ب( 
وريــةيف مجهسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةاملدنيــة والــحقــوقل لوواســعة النطــاق

 :تشملكوريا الشعبية الدميقراطية
ــية أو الالإنـــسانية ‘١’  ــة القاسـ ــروب املعاملـــة أو العقوبـ ــريه مـــن ضـ التعـــذيب وغـ

 خـارجحتجـازواإلعـدام العلـين واال ظـروف االحتجـاز الالإنـسانيةهـامبا فياملهينة، أو
 وعدم األخذ باإلجراءات القانونية وانعـدام سـيادة،تعسفي الحتجازنطاق القضاء واال

 وفــرض عقوبــة، مبــا يف ذلــك ضــمانات احملاكمــة العادلــة واســتقالل القــضاءالقــانون،
 ووجــود عــدد كــبري مــن معــسكرات االعتقــال، ودينيــةاإلعــدام ألســباب سياســية

  السخرة على نطاق واسع؛ستخداموا
ملطـرودين أو العائـدين إىل مجهوريـة كوريـااوملتمسي اللجوءحالة الالجئني ‘٢’ 

الــشعبية الدميقراطيــة واجلــزاءات املفروضــة علــى مــواطين مجهوريــة كوريــا الـــشعبية
 عقوبات احلبس أو التعـذيب فرض تفضي إىليتال إىل الوطنالدميقراطية الذين أعيدوا

ــة اإلعــدام، ــة أو إىل عقوب ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن  يف هــذا،وحتــثأو املعامل
ــرام املبــدأ األساســي املتمثــل يف عــدم اإلعــادة ،الــصدد ــة احت ــع الــدول علــى كفال مجي
 ؛ وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانيةالقسرية

القيود الشاملة واملشددة املفروضة على حرية الفكر والضمري والـدين والـرأي ‘٣’ 
ــى ــات وعل ــسلمي وتكــوين اجلمعي ــبري والتجمــع ال ــىصول فــرص احلــتكــافؤ والتع  عل

 الـذين ميارسـون حريـة الـرأيفرادبسبل منها على سبيل املثال اضطهاد األ ،املعلومات
 ؛أسرهماضطهادوالتعبري و
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القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية داخل البلـد والـسفر ‘٤’ 
اولون مغادرتـه يغـادرون البلـد أو حيـاألشـخاص الـذين، مبا يف ذلك معاقبةإىل اخلارج

 ؛دون إذن أو معاقبة أسرهم
سوء تغذيـة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل ‘٥’ 

اليت يعاين منها الـسكانومشاكل صحية واسعة النطاق وغري ذلك من املشاق ةشديد
 ؛سنون النساء واألطفال واملمبن فيهم ،يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 االجتـارخباصـةاستمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و ‘٦’ 
 األشـخاصوتعـرض املـرأة لعمليـات ريـب،كراهبـاإل أو الـزواجبغـاءباملرأة بغرض ال

 ؛على أساس نوع اجلنسوالتمييز والعنفواإلجهاض القسري
 واحلريــات األساســيةاســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ‘٧’ 

ــسكرات اجلماعيــة و ــة، وخباصــة اســتخدام املع التــدابرياختــاذلألشــخاص ذوي اإلعاق
سؤول بـشأناملـر واحلـقـرارالي اإلعاقة يف اختـاذوص ذاشخ حق األسالقسرية اليت مت

 ؛ اليت تفصل بني إجناب طفل وآخررغبون يف إجنام والفترةاألطفال الذين يعدد
ــا في ‘٨’  ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ ــاانتـ ــاتهـ ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ  احلـ

يت تعهـدت يف االلتزامات الـددوالتفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب على النحو احمل
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــبــا

ــة والثقافيـــة ــتغالل األطفـــال، واحلظـــر ا)١(االقتـــصادية واالجتماعيـ ملفـــروض علـــى اسـ
اقتــصاديا وعلــى أي شــكل مــن أشــكال عمــل األطفــال الــضار أو اخلطــر علــى النحــو

 مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــبيت تعهــدت ــا يف االلتزامــات الــدداحملــ
 ؛)٢(اتفاقية حقوق الطفل

  تـثري قلـقاليت حتسم بعد واليت ملاملسائلإزاءتكرر اإلعراب عن بالغ قلقها - ٢ 
األمـر االختفـاء القـسري،أخـذ شـكلالـذي ي باختطـاف األجانـبتعلـقاتمع الدويل واليت ت

 يـب، ويف هذا الصدد الذي يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة
 ، هـذه املـسائلحلـسمكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العمل على حنو عاجـلحببقوة

 ؛كفالة عودة املختطفني فورامبا فيها على حنو شفاف،القنوات القائمةب بسبل منها االستعانة
ــظ - ٣  ــصديتالحـ ــة تـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة مجهوريـ ــسرعة حكومـ  بـ
ــة األخــريةلفيــضاناتل ــه واالنفتــاح الــذيالــيت حــدثت يف اآلون  بالتماســها املــساعدة مــنأبدت

الـيت زاد مـنو يف البلـدالـسائدةقهـا إزاء احلالـة اإلنـسانية اخلطـرةقلبـالغعناخلارج، وتعرب
 األساسـية وتـواتر الكــوارثاالحتياجـات ختـصيص املـوارد وحتويلـها عـن تلبيـةسـوءخطورـا
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الرضـع الـذي مـا زالسـوء التغذيـة بـنيوبـني األمهـاتانتشار سوء التغذية خباصة، والطبيعية
 يف النمو البدين والعقلي لنسبة كبرية مـن األطفـال،نة األخرية،، رغم التقدم احملرز يف اآلويؤثر

علــى اختــاذ إجــراءاتوحتــث حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، يف هــذا الــصدد،
ــة وكــاالتل تــسمح ل الــيتتــدابريالاختــاذوصــول املعونــة اإلنــسانية وتيــسريو عالجيــةووقائي

 علـى أسـاس االحتياجـات،اهـة إىل مجيـع أحنـاء البلـد برتتلـك املعونـةإيـصال كفالـةباإلنسانية
 ؛كفالة األمن الغذائي بسبل منها الزراعة املستدامةو،ووفقا للمبادئ اإلنسانية

 حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم متامـاحتث بقوة - ٤ 
 : يلي مبايف هذا الصددقوممجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن ت

حلقـوقنتظمـة والواسـعة النطـاقامل واجلـسيمةالنتـهاكاتفـوري لوضع حـد )أ( 
 اجلمعيـة العامـةاتلتـدابري املبينـة يف قـراربسبل منها التنفيـذ الكامـل ل ،اإلنسان املذكورة أعاله
 إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية أعـاله والتوصـيات الـيت وجههـااملـذكورةوجلنة حقوق اإلنـسان

 التابعــة لألمــممعاهــداتوجــباملنــشأة مباإلجراءات اخلاصــة واهليئــاتبــ ة املعنيــونالدميقراطيــ
 املتحدة؛

األشــخاص إىل اخلــارج وجتــرميتــدفق الالجــئنيلالتــصدي لألســباب اجلذريــة )ب( 
عــدم جتــرميو واالجتــار ــم واالبتــزازشــخاص يــستغلون الالجــئني عــن طريــق ريــب األالــذين

 الضحايا؛
 مـه أمافـرص كـل الإتاحـةملـة تـدابري منـهاجب ،ام مع املقرر اخلـاصتال تعاونال )ج( 

ــة ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــق إىل مجهوري ــة ودون عوائ  وكــذلك مــع ســائر ،للوصــول حبري
 آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ب املعنيني

األمـممع مفوضـةيف جمال حقوق اإلنسانتقينالتعاونالأنشطةيف الشتراكا )د( 
 وـعلـى حنـان،ـدة حلقـوق اإلنـسـم املتحــة األمــع مفوضيــان ومـوق اإلنسـة حلقـدة الساميـاملتح

  حتسني حالة حقـوق اإلنـسان يفمن أجليف السنوات األخرية،املفوضة الساميةما سعت إليه
 البلد؛

 اجلهـاتفرص أمام وكاالت األمم املتحدة وغريها منإتاحة كل ما يلزم من )هـ( 
 والياا؛ب لالضطالعالفاعلة يف جمال العمل اإلنساين

 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبيةتقــرر - ٥ 
  أن يقـدم األمـني العـام إىل هلـذه الغايـة، حتقيقـاوالستني، وتطلـب،الثالثة دورايفالدميقراطية
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املقـررإىلكوريـا الـشعبية الدميقراطيـة وتقريـرا شـامال عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة
 .استنتاجاته وتوصياتهوافيها بأن ياخلاص

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


