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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.3) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - 70/172
 

 ،إن اجلمعية العامة 
أن علـ  مجيـا الـدول التاامـا يتعايـا حقـوق اإلنسـان وا ريـا          إذ تؤكد من  دديند    

 األساسية ومحايتها والوفاء يااللتااما  اليت تعهد  هبا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية،
إىل مجيــا القــرارا  الســايقة الــيت اختــذاا اجلمعيــة العامــة وجلنــة حقــوق         وإذ تشننر 

اإلنســان وسلــو حقــوق اإلنســان يشــون حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية    
وقـرار   2014ن األول/ديسـمرب  كـانو  18املؤرخ  69/188الدميقراطية، مبا فيها قرار اجلمعية 

، وإذ تضــا يف اعتبار ــا ةــرورة أن يعــا   (1)2015آذار/مــار   27املــؤرخ  28/22اجمللــو 
 اجملتما الدويل جهوده املتضافرة الرامية إىل تنفيذ تلك القرارا ،

ــة     وإذ يسننناو با بنننالق القلننن    ــيو   قافـ ــان و ـ ــوق اإلنسـ ــقة  قـ ــة اة ـ إ اء ا الـ
ــا      اإلفــ   مــن العقــان وانعــداء املســاءلة عــن انتــهاكا  حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوري

 الشعبية الدميقراطية،
ــة   علــ  أةيــة متايعــة التولــيا  الــيت يتضــمنها  وإذ تشنند    تقريــر جلنــة التحقيــي املعني

، وإذ تعــرن عــن يــالق القلــي إ اء  (2)بية الدميقراطيــةحبقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــع 
 النتائج التفصيلية الواردة فيه،

_______________ 

الثالــ ،  (، الفصــ A/70/53) 53الوثننا   الرةيننة للجمعيننة العامننة  النندو   السننرعون  ا ل نن    نن   انظــر   (1)
 ألف. الفر 

(2) A/HRC/25/63. 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.3
http://undocs.org/ar/A/RES/69/188
http://undocs.org/ar/A/RES/28/22
http://undocs.org/A/69/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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يقرار سلو األمـن إةـافة ا الـة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة         وإذ ترحب 
كــانون  22إىل قائمــة املســائ  املعروةــة علــ  اجمللــو ويعقــد جلســة مفتوحــة للم لــو يــوء    

ــمرب  ــ   2014األول/ديســ ــا     نوقشــ ــة كوريــ ــان يف مجهوريــ ــوق اإلنســ ــة حقــ ــا حالــ خ هلــ
 الدميقراطية، الشعبية
إىل مســـؤولية مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة عـــن محايـــة ســـكا ا وإذ تشنننر  

 اجلرائم املرتكبة ةد اإلنسانية، من
ــة حقــوق      وإذ حتننيع علمننا   ــر املقــرر اةــاح جمللــو حقــوق اإلنســان املعــ  حبال يتقري

، وإذ توســف لعــدء الســماىت لــه حــ  ا ن (3)ريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــةاإلنســان يف مجهو
يايارة البلد وعدء تعاون سـل ا  مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة معـه، وإذ مـي  علمـا         

يــالتقرير الشــام  لامــم العــاء عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية     أيضــا
 ،(4)69/188 يالقرارالدميقراطية املقدء عم  

أن مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة طـــر  يف العهـــد   وإذ تضننن  ع اعررا بنننا 
ــدويل ــية   ال ــة والسياس ــا قوق املدني ــا قوق االقتصــادية     (5)اةــاح ي ــدويل اةــاح ي ــد ال والعه

واتفاقيـة القضـاء علـ  مجيـا أ ـكال التمييـا        (6)واتفاقية حقوق ال ف  (5)واالجتماعية والثقافية
امل حظا  اةتاميـة الـيت أيـداا  ي ـا  املعا ـدا  املنشـوة مبوجـب         وإذ تشق إىل، (7)ةد املرأة

 وإىل أةية النظر فيها، املعا دا  األريا
توقيــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة اتفاقيــة حقــوق  وإذ تالحننم منن  الرقنندير 

تصــديقها علــ  الربوتوكــول االختيـــارا امللحــي ياتفاقيــة حقــوق و (8)األ ــصاح ذوا اإلعاقــة
، وإذ تشــ ا (9)ال فــ  يشــون ييــا األطفــال واســت  ل األطفــال يف الب ــاء ويف املــواد اإلياحيــة   

الشعبية الدميقراطية عل  التع ي  يالتصـديي علـ  االتفاقيـة، وإذ مـ       حكومة مجهورية كوريا
 واألطفال، ا كومة عل  االحتراء الكام   قوق األ صاح ذوا اإلعاقة

_______________ 

(3) A/70/362. 
(4) A/70/393. 

 (، املرفي.21 -ألف )د  2200انظر القرار  (5)

(6) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .20378، الرقم 1249املرجا نفسه، اجمللد  (7)

 .44910، الرقم 2515املرجا نفسه، اجمللد  (8)
 .27531، الرقم 2171املرجا نفسه، اجمللد  (9)

http://undocs.org/ar/A/RES/ 69/188
http://undocs.org/ar/A/70/362
http://undocs.org/ar/A/70/393


A/RES/70/172  الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية 
 

3/12 

مبشاركة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عملية االسـتعرا  الـدورا    وإذ تنوه 
تولـية   113ا الشـعبية الدميقراطيـة   مجهوريـة كوريـ   ت حظ قبـول حكومـة  الشام  الثانية، وإذ 

، والتاامهـا  (10)تولـية الـواردة يف نتـائج االسـتعرا      268 التولـيا  البـالق عـدد ا    من ألـ  
ــذ ا والنظــر يف  ــن يتنفي ــذ  املعل ــة تنفي ــذ     58 إمكاني ــة تنفي ــ  أةي تولــية أخــرإ، وإذ تشــدد عل
  ق اإلنسانُيرتكب يف البلد من انتهاكا  جسيمة  قو ما التوليا  من أج  معاجلة

التعـــاون القـــائم يـــم حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية   وإذ تالحنننم مننن  الرقننندير 
الدميقراطيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لل فولــة ومنظمــة الصــحة العامليــة مــن أجــ  مســم ا الــة  
الصحية يف البلد، والتعاون القـائم مـا منظمـة األمـم املتحـدة لل فولـة مـن أجـ  مسـم ت ذيـة           

 ،األطفال ونوعية التعليم الذا يتلقاه األطفال
األنش ة اليت يقوء هبا يرنامج األمم املتحدة اإلمنـائ  علـ  ن ـاق ةـيي يف      وإذ تالحم 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وإذ تش ا حكومة مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     
 الربامج، عل  العم  ما اجملتما الدويل لضمان استفادة األ صاح احملتاجم إىل املساعدة من

التعــاون القــائم يــم حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة  الحننم ضيضنناوإذ ت 
ــة        ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لايذي ــامل  ومنظمــة األمــم املتحــدة لل فول ــة الع ــامج األيذي ويرن

وإذ تشدد عل  أةية عمليـا  التقيـيم  ـذه يف    والاراعة يف عمليا  تقييم حالة األمن ال ذائ ، 
يشهد ا األمن ال ذائ  وا الة الت ذوية علـ  املسـتويا  الـوط  واألسـرا      ملي  الت قا  اليت

والفردا، ومن مث يف دعـم  قـة املـايفم يف مديـد أ ـدا  يـرامج املعونـة، وإذ ت حـظ كـذلك          
رسالة التفا م اليت وقعتها ا كومـة ويرنـامج األيذيـة العـامل ، وأةيـة إحـرا  املايـد مـن أوجـه          

مبـا ععـ  ترتيبـا  الـدخول والرلـد أقـرن إىل املعـايق الدوليـة الـيت           التحسن يف ظرو  العم 
ت حـظ مـا التقـدير عمـ  اجلهـا  الدوليـة العاملـة         وإذتعم  هبا مجيا كيانا  األمم املتحـدة،  

 يف سال تقدمي املعونة،  
مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     ”يتقريـر األمـم املتحـدة املعنـون      حتيع علماوإذ  

ودعوتــه إىل تلبيــة االحتياجــا  اإلنســانية امللحــة يف “   االحتياجــا  واألولويــا 2015 عــاء
 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،

ــا     وإذ تالحنننم   ــة جلميـ ــودة الفوريـ ــة العـ ــدويل وأةيـ ــا  الـ ــولة االخت ـ ــورة مسـ خ ـ
ريـة  املصت فم، وإذ مي  علما ينتائج املشاورا  اليت جر  عل  املستوإ ا كوم  يـم مجهو 

، واليت  رع  علـ  أساسـها مجهوريـة    2014 مايو/كوريا الشعبية الدميقراطية واليايان يف أيار
_______________ 

(10) A/HRC/27/10. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/10
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مقيقــا  يشــون مجيــا الرعايــا اليايــانيم، وإذ تتوقــا أن    إجــراء كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة يف 
عـودة   ال سـيما أقرن وق  ممكن تسوية مجيـا املسـائ  املتصـلة يالرعايـا اليايـانيم، و      تتحقي يف

 املصت فم، مجيا
حبلقـة النقـاا املتعلقـة حبالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية           وإذ ترحب 

الدميقراطية، مبا يف ذلك مسولة حاال  االخت ـا  الـدويل واالختفـاء القسـرا ومـا يتصـ  هبـا        
 من مسائ ، اليت عقد  خ ل الدورة الث  م جمللو حقوق اإلنسان،

ة ا ــوار يــم الكــوريتم الــذا مــن  ــونه أن يســهم يف مســم حالــة أةيــ وإذ تالحننم 
 حقوق اإلنسان وا الة اإلنسانية يف البلد،

ياست نا  اللقاءا  يم أفـراد األسـر املشـتتة الشـم  عـرب ا ـدود، وذلـك        وإذ ترحب  
يف أن تضـا مجهوريـة كوريـا الشـعبية     ، وإذ تعـرن عـن أملـها    2015تشرين األول/أكتوير يف 
ــا  الدمي ــة كوري ــة ومجهوري ــة قراطي ــة الكوري ــراد اجلالي ــة إلتاحــة    وأف ــا  ال  م يف امله ــر الترتيب

يـالنظر إىل أن  ـذا األمـر يعـد  ـاي        لقاءا  أخرإ عل  ن ـاق أوسـا وعلـ  أسـا  منـتظم،     
يسبب كـرب سـن العديـد مـن أفـراد األسـر        سيما الو إنسانيا ملحا يهم الشعب الكورا يرمته،

 املشتتة الشم ،
علــ  اجلهـود الــيت يبــذهلا األمـم العــاء للمســاةة يف مسـم الع قــا  يــم    ذ تشند   وإ 

الكوريتم والتشـ يا علـ  تعايـا املصـا ة ومقيـي االسـتقرار يف  ـبه اجلايـرة الكوريـة ورفـاه           
 الشعب الكورا،

انتــهاكا  حقــوق اإلنسـان اجلســيمة واملنه يــة الـيت ُترتكــب منــذ أمــد    تندي   - 1 
يعيــد وعلــ  ن ــاق واســا يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، مبــا يف ذلــك االنتــهاكا     

قال  عنها جلنة التحقيي املعنيـة حبقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة،         اليت
، إ ـا  (11)2013آذار/مـار    21املـؤرخ   22/13ان يقـراره  اليت أنشو ا سلـو حقـوق اإلنسـ   

ترق  إىل درجة اجلرائم املرتكبـة ةـد اإلنسـانية، كمـا تـدين اسـتمرار إفـ   مـرتك   ـذه           قد
 االنتهاكا  من العقان؛

 إ اء  ع   لقها الرالق تعرب - 2 

_______________ 

ــر   (11) (، A/68/53) 53الوثنننا   الرةينننة للجمعينننة العامنننة  الننندو   الثامننننة والسنننرون  ا ل ننن    ننن       انظـ
 ا، الفر  ألف.الراي الفص 

http://undocs.org/ar/A/RES/22/13
http://undocs.org/ar/A/68/53
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مبـا يف ذلـك   رير متواللة عـن انتـهاكا  حقـوق اإلنسـان،     استمرار ورود تقا )أ( 
 يل   ما ، من قبي (2)النتائج التفصيلية اليت تولل  إليها جلنة التحقيي يف تقرير ا

ــانية     ‘1’  ــية أو ال إنسـ ــة القاسـ ــة أو العقويـ ــرون املعاملـ التعـــذيب ويـــقه مـــن ةـ
ــة، مبــا أو فيهــا ظــرو  االحت ــا  ال إنســانية؛ وااليتصــان؛ واإلعــداء    املهين

واالحت ـا  التعسـف ؛ وعـدء مراعـاة     العل ؛ واالحت ا  خارج ن اق القضاء 
األلول القانونية وانعداء سيادة القـانون، مبـا يف ذلـك عـدء وجـود ةـمانا        

خــارج إلجــراء كاكمــة عادلــة وعــدء اســتق ل القضــاء؛ وعمليــا  اإلعــداء    
وفـر  عقويـة اإلعـداء ألسـبان     ن اق القضاء ويـججراءا  مـوجاة وتعسـفا؛    

يقـارن   مـا  ماعية اليت امتد  عل  مـدإ سياسية ودينية؛ وإناال العقويا  اجل
    ة أجيال؛ واستصداء السصرة عل  ن اق واسا؛

وجود  بكة واسعة من معسكرا  االعتقال السياس ، حيرء فيها عـدد كـبق    ‘2’ 
مـن األ ـصاح مـن حريتـهم ويعيشـون فيهـا ظروفـا ير ـ  هلـا وترتكـب فيهـا            

 انتهاكا  مثقة لل ا  عل  لعيد حقوق اإلنسان؛
النق  القسرا للسكان والقيود املفروةة عل  ك   ـص  يريـب يف التنقـ      ‘3’ 

ــذين       ــة األ ــصاح ال ــك معاقب ــا يف ذل ــد والســفر إىل اةــارج، مب ــة يف البل حبري
ي ــادرون البلــد أو حيــاولون م ادرتــه مــن يــق إذن،  ــم أو أســر م، ومعاقبــة   

 املعادين إىل البلد؛
دين أو املعـادين إىل مجهوريـة كوريـا    حالة ال ج م وملتمسـ  الل ـوء امل ـرو    ‘4’ 

الشـــعبية الدميقراطيـــة واجلـــااءا  املفروةـــة علـــ  مـــواط  مجهوريـــة كوريـــا  
الشعبية الدميقراطية الـذين أعيـدوا إىل الـوطن الـيت تفضـ  إىل فـر  عقويـا         

التعـــذيب ويق ـــا مـــن ةـــرون املعاملـــة القاســـية أو ال إنســـانية   ا ـــبو أو
عقويـة اإلعـداء، ومـ  يقـوة يف  ـذا الصـدد        أو املهينة أو العنـف اجلنسـ    أو

مجيــا الــدول علــ  احتــراء املبــدأ األساســ  املتمثــ  يف عــدء اإلعــادة القســرية   
وعل  معاملة ملتمسـ  الل ـوء معاملـة إنسـانية وعلـ  كفالـة ولـول مفـو          
األمـم املتحــدة السـام  لشــؤون ال جـ م واملفوةــية دون عـائي إىل ملتمســ      

حقوق اإلنسان اةالة هبـم، ومـ  مـرة أخـرإ الـدول      الل وء ي ر  محاية 
ــة عــاء   ــة مبركــا ال جــ م  1951األطــرا  يف اتفاقي ويروتوكوهلــا  (12)املتعلق

_______________ 

(12) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
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علـــ  التقيـــد يالتاامااـــا مبوجبـــهما فيمـــا يتعلـــي يـــال ج م   (13)1967 لعـــاء
 الصكان؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين يشملهم  ذان من

املة املشــددة املفروةــة علــ  حريــا  الفكــر، والضــمق، والــدين   القيــود الشــ ‘5’ 
املعتقــد، والــرأا والتعــبق، والت مــا الســلم  وتكــوين اجلمعيــا ، وعلــ     أو

ا ي يف اةصولية وتكافؤ فرح ا صول عل  املعلوما ، يسـب  منـها علـ     
سبي  املثـال اةـ هاد وتعـذيب وسـ ن األفـراد الـذين ميارسـون حريـة الـرأا          

املعتقد، وأسـر م، وعلـ  حـي كـ   ـص  يف املشـاركة        ، والدين أووالتعبق
ــثلم       ــ ل ممــ ــن خــ ــر أو مــ ــك  مبا ــ ــده يشــ ــة لبلــ ــؤون العامــ يف إدارة الشــ

 حبرية؛ خمتارين
انتهاكا  ا قوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة، الـيت تـؤدا إىل اجلـو         ‘6’ 

ك مـن املشـاق   ا اد وسوء الت ذية ومشـاك  لـحية واسـعة الن ـاق ويـق ذلـ      
الــيت يعــاه منــها الســكان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، و الــة    

 النساء واألطفال واأل صاح ذوو اإلعاقة واملسنون؛
انتهاكا  حقوق اإلنسان وا ريا  األساسية للمرأة، و الة إعـاد ظـرو     ‘7’ 

إ اء التعـر   داخ  البلد جترب املرأة عل  م ادرتـه ممـا ععلـها  ـديدة الضـعف      
ل جتار يالبشر ي ر  الب اء أو السصرة املزنلية أو الاواج يـاإلكراه، وتعـري    

ذلـــك يف اجملـــالم  يف النســاء للتمييـــا القـــائم علـــ  أســـا  نــو  اجلـــنو، مبـــا  
السياس  واالجتماع ، واإلجها  القسـرا ويـق ذلـك مـن أ ـكال العنـف       

 اجلنو؛ اجلنس  والقائم عل  أسا  نو 
ا  حقــوق اإلنســان وا ريــا  األساســية لاطفــال، وخصولــا عــدء  انتــهاك ‘8’ 

ــادية        ــا قوق االقتصـ ــا يـ ــن التمتـ ــ  ا ن مـ ــال حـ ــن األطفـ ــثق مـ ــن الكـ متكـ
واالجتماعية والثقافية األساسية، وت حظ يف  ذا الصـدد حالـة الضـعف الـيت     
تعيشــها يشــك  خــاح ف ــا  عــدة، منــها األطفــال العائــدون أو املعــادون إىل  

ــهم وأط ــذين يكــون     وطن ــال ال ــة واألطف ــال ذوو اإلعاق ــال الشــوار  واألطف ف
أيوا م ر ن االحت ـا  واألطفـال الـذين يعيشـون يف أمـاكن االحت ـا  أو يف       

 اجلايفون؛ املؤسسا  واألطفال

_______________ 

 .8791، الرقم 606املرجا نفسه، اجمللد  (13)
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ــة،     ‘9’  ــا  األساســية لا ــصاح ذوا اإلعاق انتــهاكا  حقــوق اإلنســان وا ري
املعسـكرا  اجلماعيـة والتــدايق   و الـة االنتـهاكا  املن ويـة علــ  اسـتصداء     

ــر      ــرار ا ـ ــاذ القـ ــة يف اختـ ــي األ ـــصاح ذوا اإلعاقـ ــيت متـــو حـ ــرية الـ القسـ
واملسؤول يشون عدد األطفـال الـذين يريبـون يف إمـاهبم والفتـرة الـيت تفصـ         
يـم إمــان طفــ  وآخــر واالدعـاءا  املتعلقــة ياحتمــال اســتصداء األ ــصاح   

ــة، والت  ــة يف الت ــارن ال بي ــة،   ذوا اإلعاق ــاطي الريفي ــ  القســرا إىل املن رحي
 والديهم؛ وفص  األطفال ذوا اإلعاقة عن

ــا       ‘10’  ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــي يف حريـ ــا ا ـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكا  حقـ انتـ
ــ       ــا ي يف التفــاو  اجلمــاع  وا ــي يف اإلةــران عل ــ  ي ــرا  الفعل واالعت

ــا ال    ــة كوريـ ــا مجهوريـ ــيت تعهـــد  هبـ ــا  الـ ــدد يف االلتاامـ ــو احملـ ــعبية النحـ شـ
الدميقراطية مبوجـب العهـد الـدويل اةـاح يـا قوق االقتصـادية واالجتماعيـة        

، وحظـــر اســـت  ل األطفـــال اقتصـــاديا وعمـــ  األطفـــال الضـــار  (5)والثقافيـــة
ميــا أ ــكاله علــ  النحــو احملــدد يف االلتاامــا  الــيت تعهــد  هبــا   اة ــر ج أو

 ؛(6)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب اتفاقية حقوق ال ف 
الـذا يصـنف النـا  علـ  أسـا  النسـب        سنوغبرون اء عل  أسا  نظـ  التمييا ‘11’ 

ــة   ــيتوال بقــة االجتماعي ــار ا راء     ال ــة، كمــا يوخــذ يعــم االعتب مــدد ا الدول
 الدي ؛ السياسية واالنتماء

اســـتمرار حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة يف رفـــ  توجيـــه   )ن( 
ــوة ــ  حبالــ     دع ــوق اإلنســان املع ــو حق ــرر اةــاح جملل ــة   إىل املق ــوق اإلنســان يف مجهوري ة حق
ــا ــد أو  كوريـ ــارة البلـ ــة لايـ ــعبية الدميقراطيـ ــراءا     الشـ ــا إجـ ــاح ومـ ــرر اةـ ــا املقـ ــاون مـ التعـ
املتحدة اةالة األخرإ وفقا الختصالااا، وكذلك ما آليا  األمـم املتحـدة األخـرإ     األمم

  قوق اإلنسان؛
ــة يف عــدء      )ج(  ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــة مجهوري ــرا  اســتمرار حكوم االعت

ــذ         ــة لتنفي ــا اإلجــراءا  ال  م ــن مث عــدء اختاذ  ــد، وم ــوق اإلنســان يف البل ــة حق   ــورة حال
ــام  األول   ــتعرا  الــــدورا الشــ ــائج االســ ــواردة يف نتــ ــار  (14)التولــــيا  الــ وإيــــ ء االعتبــ

 جب املعا دا ؛للم حظا  اةتامية للهي ا  املنشوة مبو

_______________ 

(14) A/HRC/13/13. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/13
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أعمـــال اخت ـــا  األ ـــصاح املنه يـــة، ورفـــ  إ اء الرنننالق  تؤكننند  لقهنننا - 3 
إعــادام، ومــا يتلــو ذلــك مــن حــاال  االختفــاء القســرا، مبــا يف ذلــك اختفــاء رعايــا يلــدان      

، وايـب يقـوة يف  ـذا    أخرإ، اليت ُتمار  عل  ن اق واسا وياعتبار ـا سياسـة تتبعهـا الدولـة    
ية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة التع يـ  يتسـوية  ـذه األمـور الـيت تشـ           الصدد حبكومة مجهور
 فورا؛ كفالة عودة املصت فمتسوية تتسم يالشفافية، ويسب  منها يال اجملتما الدويل 

إ اء ا الـة اإلنسـانية اة ـرة السـائدة يف البلـد، الـيت       الرنالق   تعرب ع   لقهنا  - 4 
ــدرة ا   ــد ور ســريعا يســبب الق ــة وجــراء    ميكــن أن تت ــ  مواجهــة الكــواري ال بيعي حملــدودة عل

يكفـ    مـا  السياسا  ا كومية اليت تؤدا إىل نق  توافر األيذية وقلة إمكانية ا صـول علـ   
أمران يايد من خ وراما ةعف  ياك  اإلنتـاج الاراعـ  الـذا يتسـبب يف نقـ        منها، وةا

راعة األيذية واالجتار هبا وانتشـار  كبق يف مدإ تنويا األيذية وقياء الدولة يفر  قيود عل   
ــ  واملرةــعا  واألطفــال           ــا  ةــعفا وا وام ــر الف  ــد أكث ــامن، و الــة عن ــة امل ســوء الت ذي
واأل ــصاح ذوا اإلعاقــة واملســنم والســ ناء السياســيم، ومــ  حكومــة مجهوريــة كوريــا   

اون عنـد االقتضـاء   الشعبية الدميقراطية يف  ذا الصدد عل  اختاذ إجراءا  وقائية وع جية والتع
 ما الوكاال  املايفة الدولية ووفقا للمعايق الدولية لرلد املساعدة اإلنسانية؛

يبذلـه مـن جهـود     عل  املقرر اةاح ملا قاء يه من أنشـ ة حـ  ا ن وملـا    تثين - 5 
 دؤوية يف االة    يالوالية املنوطة يه عل  الريم من عدء السماىت له يالدخول إىل البلد؛

ومـــي  علمـــا  ،(3)ياالســـتنتاجا  الـــواردة يف تقريـــر املقـــرر اةـــاحترحنننب  - 6 
الــــة تلــــك الراميــــة إىل استكشــــا  اةيــــارا  املمكنــــة لكفالــــة مقيــــي         يتولــــياته، و

 واملساءلة؛ العدالة
لعمـ  جلنـة التحقيـي، وتسـلم ياسـتمرار أةيـة تقرير ـا،         تعيد تأكيد تقنديربا  - 7 

لكــون الل نــة ل تتلــي أا تعــاون مــن ســل ا  مجهوريــة كوريــا الشــعبية  وتعــرن عــن أســفها 
 الدميقراطية، مبا يف ذلك فيما يتعلي يالدخول إىل البلد؛  

خلصــ  إليــه الل نــة مــن أن الروايــا  الــيت اســتقتها مــن الشــهود    مبــا تسننل  - 8 
د ارُتكبـ  يف  واملعلوما  اليت تلقتها تشك  سببا كافيا ل عتقـاد يـون جـرائم ةـد اإلنسـانية قـ      

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، عمً  يالسياسـا  املكرسـة علـ  أعلـ  مسـتويا  الدولـة       
 منذ عقود؛
إ اء تقـاعو سـل ا  مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة        تعرب ع   لقها - 9 

عن كاكمة املسؤولم عن انتهاكا  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكا  اليت قال  عنـها  



A/RES/70/172  الدميقراطيةحالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية 
 

9/12 

جلنــة التحقيــي إ ــا رمبــا تشــك  جــرائم ةــد اإلنســانية، وتشــ ا أعضــاء اجملتمــا الــدويل علــ     
   مرتكبو  ذه اجلرائم دون عقان؛املساةة يف جهود املساءلة وعل  كفالة أال يظ

سلـــو األمـــن علـــ  موالـــلة نظـــره يف اســـتنتاجا  جلنـــة التحقيـــي   تشنننج  - 10 
وتوليااا ذا  الصلة واختاذ اإلجراءا  املناسبة لكفالة املساءلة، مبا يف ذلك مـن خـ ل النظـر    

اجلنائيــة الدوليــة يف إمكانيــة إحالــة ا الــة يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة إىل احملكمــة  
كددة األ دا  ُتفـر  علـ  مـن يبـدو أ ـم يتحملـون القسـ          فعالة والنظر يف ن اق جااءا 

 األوفر من املسؤولية عن األعمال اليت قال  عنها الل نة إ ا رمبا تشك  جرائم ةد اإلنسانية؛
سلو األمن عل  أن يوالـ  مناقشـة ا الـة يف مجهوريـة كوريـا       ضيضا تشج  - 11 

لشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك سـ   البلـد يف سـال حقـوق اإلنسـان، وتت لـا إىل مشـاركته        ا
 يتعلي هبذه املسولة؛ ماياستمرار وفعالية في

يجنشاء مفوةية األمم املتحدة  قوق اإلنسان جها ا ميدانيا يف سـول   ترحب - 12 
ية الدميقراطيـة، لضـمان   لتعايا رلـد وتو يـي حالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعب        

املساءلة، وتقدمي املايد من الدعم للمقرر اةـاح، ولتعايـا التعـاون وينـاء القـدرا   كومـا        
مجيا الدول املعنية واجملتما املده واألطرا  لاحبة املصلحة األخرإ، وإيقاء األنظار موجهـة  

ســائ  منــها القيــاء لــون حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، يو  
 والتوعية؛   مببادرا  دؤوية يف ساال  التوال  والدعوة

يالدول األعضاء العم  عل  كفالة اةـ    اجلهـا  امليـداه للمفوةـية     هتيب  - 13 
يعمله ياستق لية، وتوفر موارد كافية له وحصوله علـ  الـدعم مـن أجـ  تنفيـذ واليتـه، وعـدء        

 اديدا ؛تعرةه ألا أعمال انتقامية أو 
حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة علــ  أن متــرء        حتننب بقننو   - 14 

 يف  ذا الصدد مبا يل   تض لااحتراما تاما مجيا حقوق اإلنسان وا ريا  األساسية، وأن 
ــة والواســعة الن ــاق      )أ(  ــورا يوةــا حــد ل نتــهاكا  اجلســيمة واملنه ي ــاء ف القي

توكيـد ا آنفــا، يســب  منـها التنفيــذ الكامــ  للتـدايق املبينــة يف قــرارا      قـوق اإلنســان الــيت    
اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وسلو حقوق اإلنسان املذكورة أعـ ه والتولـيا  الـيت    

ــدورا الشــام ، و     ــياق االســتعرا  ال ــو يف س ــا اجملل ــا    كــذلك وجهه ــي واهلي  ــة التحقي جلن
اةالــة التايعــة لامــم املتحــدة، إىل مجهوريــة كوريــا  مبوجــب معا ــدا  واإلجــراءا   املنشــوة

 الشعبية الدميقراطية؛
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ــا       )ن(  ــ  الفــور، وإطــ ق ســراىت مجي ــال السياســ  عل إيــ ق معســكرا  االعتق
 ؛  الس ناء السياسيم دون قيد أو  رط ودون أا توخق

محاية سكا ا والتصدا ملسولة اإلف   من العقان وكفالـة تقـدمي املسـؤولم     )ج( 
 عن انتهاكا  حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أماء  ي ة قضائية مستقلة؛

التصدا لاسبان اجلذرية لزنوىت ال جـ م إىل اةـارج ومقاةـاة األ ـصاح      )د( 
وعــدء  ،الــذين يســت لون ال جــ م عــن طريــي اريــب األ ــصاح واالجتــار هبــم وايتــاا  م         

 الضحايا؛ جترمي
ــواط     ( ـ)  ــان مـ ــون يجمكـ ــة أن يكـ ــة   كفالـ ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ مجهوريـ

إليهــا العــودة يومــان وكرامــة وأن يعــاملوا معاملــة إنســانية وأال يتعرةــوا  امل ــرودين أو املعــادين
 ألا نو  من العقان، وتقدمي املعلوما  عن وةعهم ومعاملتهم؛

التعاون التاء ما املقرر اةاح ي رق منها إتاحـة كـ  الفـرح أمامـه للـدخول       )و( 
ودون عوائــي إىل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، ومــا آليــا  األمــم املتحــدة          حبريــة

األخــــرإ املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان ليتســــال إجــــراء تقيــــيم كامــــ  ل حتياجــــا  يف ســــال   
 اإلنسان؛ حقوق
ــتق  يف ميــدان حقــوق اإلنســان مــا مفــو       ) (  اال ــتراك يف أنشــ ة التعــاون ال

إليــه املفــو    ســع مــا ق اإلنســـان ومـــا املفوةيـــة، علــ  يفـــو األمــم املتحـــدة الســام   قـــو
 السام  يف السنوا  األخقة، من أج  مسم حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛

ــة املنبثقــة عــن االســتعرا  الــدورا الشــام  والنظــر     )ىت(  تنفيــذ التولــيا  املقبول
اد تقريـر ملنتصـف املـدة     الـ  قيـد النظـر، فضـ  عـن إعـد       مـا  يصورة إعايية يف التوليا  اليت

 التنفيذ؛ عن
االنضـماء إىل عضـوية منظمـة العمـ  الدوليــة والنظـر يف التصـديي علـ  مجيــا         )ط( 

 االتفاقيا  ذا  الصلة؛  
 مواللة تعاو ا ما الوكاال  اإلنسانية التايعة لامم املتحدة وتعاياه؛ )ا( 
ن عائي، واختاذ التـدايق  كفالة إيصال املعونة اإلنسانية عل  يفو تاء وآمن ودو )ك( 

ال  مة لـتمكم الوكـاال  اإلنسـانية مـن تـومم إيصـال املسـاعدا  دون متييـا إىل مجيـا أيفـاء           
تعهـد  يـه، وكفالـة تـوفق      مـا  البلد حسـب االحتياجـا  وفقـا للمبـادن اإلنسـانية، علـ  يفـو       

ــذائ            ــن ال  ــال األم ــة يف س ــر فعالي ــذ سياســا  أكث ــذاء الكــايف وتنفي ــ  ال  ســب  ا صــول عل
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والت ذية، يسب  منها الاراعة املستدامة واختاذ تدايق سليمة إلنتـاج وتو يـا األيذيـة وختصـي      
 نية؛يقدء من مساعدة إنسا مايد من األموال لق ا  األيذية، وكفالة رلد وا  ملا

موالــلة مســم ســب  التعــاون مــا فريــي األمــم املتحــدة الق ــرا ووكــاال      )ل( 
يتـــيا هلـــا أن تســـا م مبا ـــرة يف مســـم الظـــرو  املعيشـــية للســـكان املـــدنيم،    التنميـــة مبـــا

 ذلك إحرا  تقدء يف مقيي أ دا  التنمية املستدامة؛ يف مبا
 قـوق اإلنسـان واالنضـماء    النظر يف التصـديي علـ  يقيـة املعا ـدا  الدوليـة       )ء( 

إليها، مما سيتيا اجملال إلجراء حـوار مـا اهلي ـا  املنشـوة مبوجـب معا ـدا  حقـوق اإلنسـان،         
 ــ  طــر  فيهــا، والنظــر يف    الــيت املعا ــدا   رلــدواســت نا  تقــدمي التقــارير إىل  ي ــا     

 يف البلد؛امل حظا  اةتامية املقدمة من  ذه اهلي ا  من أج  مسم حالة حقوق اإلنسان 
حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـ  تنفيـذ تولـيا  جلنـة       حتب - 15 

 التحقيي دون توخق؛
مجيــا الــدول األعضــاء، واجلمعيــة العامــة، وسلــو حقــوق اإلنســان،    تشننج  - 16 

، واملنظمــا  ذا  الصــلةواملفوةــية، واألمانــة العامــة لامــم املتحــدة، والوكــاال  املتصصصــة  
تــديا  ا كوميــة الدوليــة اإلقليميــة، ومنظمــا  اجملتمــا املــده، واملؤسســا ، والشــركا  واملن

املعنية، واألطرا  لاحبة املصلحة األخرإ اليت توجه  إليهـا جلنـة التحقيـي يتولـيااا، علـ       
 تنفيذ تلك التوليا  أو املض  قدما يف تنفيذ ا؛

التصـدا ي ريقـة منسـقة     منظومة األمم املتحـدة يرمتـها علـ  موالـلة     تشج  - 17 
 وموحدة للحالة اة قة اليت تشهد ا حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

عـن اسـتعداد ا    2014إعران مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عـاء  تالحم  - 18 
مـة تعـاون   للنظر يف إمكانيـة إجـراء حـوارا  مـا دول وسموعـا  دول يشـون حقـوق اإلنسـان، وإقا        

تقــ  مــا املفوةــية، وقيــاء املقــرر اةــاح يايــارة إىل البلــد، وتشــ ا يقــوة مجهوريــة كوريــا الشــعبية    
 مبادرا  تعاون من  ذا القبي  عل  سبي  األولوية؛  اختاذ الدميقراطية عل  مواللة إجراء حوارا  و

يناءة مـا  جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن توال  التعاون يروىت  هتيب - 19 
احملـاورين الـدوليم هبــد  مقيـي أوجــه ملموسـة مـن التحســن يف حالـة حقــوق اإلنسـان علــ         

ذلـك مـن خـ ل ا ـوار والقيـاء يايـارا  ر يـة إىل البلـد، وإجـراء املايـد            يف أر  الواقا، مبـا 
 االتصاال  الشصصية املبا رة؛ من

ــا الشــعبية        تقننر  - 20  ــة كوري ــوق اإلنســان يف مجهوري ــة حق ــة حال موالــلة دراس
الدميقراطية يف دوراا ا ادية والسبعم، وت لب إىل األمم العاء، مقيقا هلـذه ال ايـة، أن يقـدء    
تقريرا  ام  عن ا الة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، وت لـب إىل املقـرر اةـاح أن     
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ــا ياســتن   ــذ       تاجاته وتولــياته،يوالــ  موافاا ــة تنفي ــة حال ــن متايع ــرا ع ــدء كــذلك تقري وأن يق
 توليا  جلنة التحقيي.
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