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 الدورة احلادية والسبعون
 )ج( من جدول األعمال 68البند 

تعزيـــز ق ـــوا اومحســـان واايتـــ ا  قـــا       
ق وا اومحسان والت ارير امل دمة مـن امل ـررين   

    واملمثلني اخلاصني
 ورية كوريا الشعبية الدمي راطية*قالة ق وا اومحسان يف مج   

 

 موجز 
هذا الت رير هو أول ت رير يصدر عن املكلف اجلديد بالو ية منذ توليه م امـه الرييـة    

كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة  بصــهته امل ــرر اخلــا  املعــق قالــة ق ــوا اومحســان يف مج وريــة  
ــرر اخلــا  أو   ــ  2016آب/أغســ    1 يف ــة عــن الت ــورا  األ ــ ة   . وي ــدا امل  ة عام
ــا   يف ــة كوري ــد      مج وري ــوا اومحســان يف البل ــة ق  ــرز بالــاق قال ــة  ر يع الشــعبية الدمي راطي

والتحديا  امل بلة. ويستعرز امل رر اخلا  أيضـا اجل ـود الرسيسـية الـذ ب ـذل  علـي الصـعيد        
الدويل يف السنوا  املاضـية ملعاجلـة مسـ لة املسـاعلة عـن امحتـ اكا  ق ـوا اومحسـان يف البلـد.          

يــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة تعرز مشــاركة قكومــة مج وروباوضــا ة  ذ كلــإ   امحــه يســ
اغل املتعل ــة بتحويــل ا هتمــاا آليــا  األمــم املتحــدة حل ــوا اومحســان. ويــث  الت ريــر الشــو  يف

ــوترا       عــن ــادة الت ــة محتيرــة قي ــا الشــعبية الدمي راطي ــة كوري ــة ق ــوا اومحســان يف مج وري قال
و امل رر اخلا  قكومة مج ورية كوريـا الشـعبية   العسكرية يف شبه اجلزيرة الكورية. كما يدع

 .الدمي راطية  ذ التعاون مع املكلف اجلديد بالو ية
 
 

  
 
 

 .املوعد الن اسي لكي ي  ذ يف ا عتبار ويعك  الت ورا  األ  ةُقدِّا الت رير بعد  * 
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 م دمة - أوً  
ش د  السنوا  اخلم  األ  ة حتو  يف ال ري ـة الـذ يسـتريا اـا ا تمـع الـدويل        - 1

النتاسج الذ توصل   لي ـا  حلالة ق وا اومحسان يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية. وأد  
ية الدمي راطيــة  والــذ مهادهــا جلنــة التح يــأ بشــ ن ق ــوا اومحســان يف مج وريــة كوريــا الشــعب

(   ذ تسـلي   A/HRC/25/63جراسم ضد اومحسـامحية قـد ارتكبـ  ولـرت ارتكااـا يف البلـد )       أن
جلة احلالة من منظور العدالـة اجلناسيـة الدوليـة وال ـامحون الـدويل حل ـوا       الضوع علي ضرورة معا

اومحسان. ويف محه  الوق   أكد  النتاسج الذ  لص   لي ا اللرنـة أيضـا التحـديا  اخل ـ ة     
الذ تواجه عمليـة  د ـال حتسـينا  ملموعـة علـي قالـة ق ـوا اومحسـان يف مج وريـة كوريـا           

لتصـعيد اخل ـ  للتـوترا  يف شـبه اجلزيـرة الكوريـة ويف  ـال        الشعبية الدمي راطيـة. وقـد أدا ا  
شـرا آعـيا عمومـا  ذ تهـاقم هـذح التحـديا . ويترتـا أيضـا علـي اجلـزاعا  املهروضـة علــي            
 مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية  مبا يف كلإ ال يود الذ يهرض ا جمل  األمن  أثر متزايد.

يـد املعـق قالـة ق ـوا اومحسـان      امل ـرر اخلـا  اجلد  وهذا الت رير هو أول ت ريـر يعـدح    - 2
. 2016آب/أغسـ     1مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية منـذ توليـه م امـه الرييـة يف      يف

وقد أعد ب عيد تعيينه بش ر واقد. وي دا امل رر اخلا  أو   ـة عامـة عـن الت ـورا  األ ـ ة      
ــة  ر يعــ    ــا الشــعبية الدمي راطي ــة كوري ــد    يف مج وري ــوا اومحســان يف البل ــة ق  رز بالــاق قال

والتحديا  امل بلة. ويستعرز امل رر اخلـا  أيضـا اجل ـود الرسيسـية الـذ ب ـذل  علـي الصـعيد         
الدويل يف السـنوا  املاضـية ملعاجلـة مسـ لة املسـاعلة عـن امحتـ اكا  ق ـوا اومحسـان يف البلـد            

 اومحسان. ضال عن اخنراط احلكومة مع آليا  األمم املتحدة حل وا 
ــتهادة     - ٣ ــه با عـ ــ الس بو يتـ ــا   ذ ا ضـ ــرر اخلـ ــدمل امل ـ ــذ  وي ـ ــاقا  الـ ــن اواـ مـ

 .أعال ه ق   ا
  

  ة عامة عن الت ورا  األ  ة يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية -ثامحيًا  
    ـوا  لتوطيـد عـل ته    2011ل د اختذ كيم جومحغ أون  بعد و ـاة والـدح يف عـاا     - ٤

  وعمــال 2016ل اســد األعلــي جلم وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة. ويف أيار/مــايو بوصــهه ا
وهـو   -ب رار املكتا السياعي للرنـة املركزيـة  ع ـد قـزب العمـال الكـورت مـسارح السـابع         

مـن املمـثلني الـذين امحتهبتـ م      ٣ ٤67. وتهيـد الت ـارير بـ ن    1980أول مسار يع د منـذ عـاا   
ــي الصــعيد   ــا   جلــان احلــزب عل ــي صــعيد امل اطع ــي وعل ــم   ا ل ــسار وكــان     شــاركوا يف امل

ممـثاًل   1 ٣87مشارك كان  م احلأ يف أ ذ الكلمة؛ بينما شـارك   200التصوي ؛ وب ن  قأ
 قـدا  حتـول   ”امحت هـا رسيسـا للحـزب  علـي ضـرورة      كمراقبني. وشدد السيد كـيم  الـذت   

http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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مخسـية للتنميـة ا قتصـادية  و  ـة       وعـرز اعـتراتيرية   “حتسني مستوا معيشـة الشـعا   يف
ميكــن النظــر  ي ــا يف ضــوع التزامــا  احلكومــة بوصــه ا دولــة طر ــا يف الع ــد الــدويل اخلــا     

ــة   ــة والث ا يـ ــادية وا جتماعيـ ــاحل وا ا قتصـ ــي   (1)بـ ــا علـ ــيم أيضـ ــيد كـ ــد السـ ــ  ”. وأكـ اخلـ
 .(2)“ية يف آن واقد وة النووا عتراتيري املتمثل يف املضي قدما يف بناع ا قتصاد ويف بناع ال

  ع  ــد  اجللســة الرابعــة  لــ  الشــعا األعلــي يف دورتــه 2016ويف قزيران/يومحيــه  - ٥
الثالثة عشرة. و الل اجللسة  ألغي  جلنة الـد اس الـوطق  وهـي أعلـي هيختـة  ختـاك ال ـرارا         

 دة.للرنة اجلديالعسكرية  واعتعيض عن ا بلرنة شسون الدولة. وامحت ها السيد كيم رسيسا 
وواصــل  مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة عــعي ا  ذ قيــاقة األعــلحة النوويــة.   - 6

كـامحون   6  بعد مثامحية أش ر من  جراع الترربة النوويـة الرابعـة يف   2016أيلول/عبتمرب  9ويف 
  أجري  الترربـة النوويـة اخلامسـة  وي ـال  كـا أكـرب تلـإ الترـارب علـي          2016الثاين/يناير 
ــة     اوطــالا ــابع جلم وري ــة الت ــا لوعــاس  اوعــالا  ككــر مع ــد األعــلحة النووي ــا  . وو   كوري

علماع و نيي مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية أجروا جتربـة امحهرـار   ”الشعبية الدمي راطية أن 
محووت   تبار مدا قوة أقد الرؤوس احلربية النووية الذ درعوها وصـنععوها قـديثا يف ق ـل    

لبنـــاع قـــوة محوويـــة  ... ة الشـــمايل يف  طـــار   ـــة قـــزب العمـــال الكـــورتالترـــارب النوويـــ
. وقامــ  مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة أيضــا بعــدة عمليــا  وطــالا   (٣)“اعــتراتيرية

ال ــذاسف املهتلهــة مــن قيــ  مــداها  علــي أن بعضــ ا عــ   يف املن  ــة ا قتصــادية اخلالصــة    
   أعلنـ  قكومـة مج وريـة   2016أيلول/عبتمرب  ٥ لليابان. وبعد عملية اوطالا الذ ا  يف

عملية  طالا الصواريخ التسـيارية الـذ قـاا اـا اجلـيع الشـع        ”كوريا الشعبية الدمي راطية أن 
الكورت ا  بنراح دون أن يترتا علي كلـإ أت أثـر عـل   يمـا مـ  أمـن البلـدان ا ي ـة         

__________ 

ــر  (1)   ”Korean Central News Agency, “Kim Jong Un Sets Forth Tasks for Completing Socialist Causeامحظــــــــــ

(Pyongyang, 7 May 2016). 

ــر  (2)   Korean Central News Agency, “Kim Jong Un Delivers Report on Work of WPK Central Committeeامحظــ

at Its Seventh Congress” (Pyongyang, 7 May 2016). 

وميكن   Rodong Sinmun, “DPRK Succeeds in Nuclear Warhead Explosion Test” (12 September 2016)امحظر  (٣) 
-https://kcnawatch.co/newstream/1473665143-633521718/dprk-succeeds-in  ا طـــــالس عليـــــه يف املوقـــــع

nuclear-warhead-explosion-test/. 
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. وتسكـد احلكومـة   (٤)“لية علي غـرار مـا عـبأ   ياح الدوجبم ورية كوريا الشعبية الدمي راطية وامل
 بتداب  مشروعة للد اس عن النه .أكا ت وا 

وَيعترب ا تمع الدويل  بصورة مجاعيـة مـن  ـالل جملـ  األمـن  أن الترـارب النوويـة         - 7
و طــالا ال ــذاسف تشــكل امحتــ اكا لل ــرارا  الســاب ة  وقــد  مــرز جــزاعا  صــارمة و ــددة    

در بيامحا   دامحة ب شد العبارا . واعتمـد  بعـض الـدول أيضـا تـداب       األهدامل وتدرلية وأص
امحهرادية  من ا تداب  كا  طابع عسكرت. ومحتيرة لذلإ  تصاعد  التوترا  يف شـبه اجلزيـرة   

  اا الت ورا  املست بلية جم ولة.الكورية ويف  ال شرا آعيا  وتظل آ
 اضــــعا لضــــواب  صــــارمة  ي   يــــزالويف قــــني أن الوصــــول  ذ العــــا  اخلــــارج - 8
وامــل اخلارجيــة والدا ليــة ميكــن  مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة   ــان عــددا مــن الع   يف
ــ ن األمحشــ ة       أن ــد الت ــارير ب ــدرليا. وتهي ــد ت ــاح البل ــة الظــرومل الالقمــة  محهت يهضــي  ذ ئيخت

ة لشــر ة التراريــة غــ  الرييــة لل  ــاس اخلــا  تشــكل ائن املصــدر الرسيســي للــد ل بالنســب 
كـب ة مـن السـكان  بينمـا   يـسدت ا قتصـاد الريـي امله ـ  والنظـاا العـاا لتوقيـع األغذيـة             
دورمها بالكامل. ويف غضون كلإ  تهيد الت ارير بتزايد عدد الناس الـذين مب ـدورهم الوصـول    
 ذ املعلوما   علي أن السـل ا    تسـمب بـذلإ قـن ائن  مبـا يف كلـإ عـن طريـأ بـرامج          

 تف الن الة وغ  كلإ من األج زة.  اوكاعي باملوجا  ال ص ة وامحتشار اعتهداا ا واالب
ــا الشــ     - 9 ــة كوري ــة مج وري ــرر اخلــا  قكوم ــار  ويشــرع امل  ــي اعتب ــة عل عبية الدمي راطي

ــد مــن التكامــل       هــذح ــأ املزي ــديناميا  ا امــة  رصــة للتواصــل مــع شــعب ا والســعي  ذ حت ي ال
 .والتعاون مع ب ية العا 

  
  ورية كوريا الشعبية الدمي راطيةقالة ق وا اومحسان يف مج -ثالثا  

ر أعــدح منــذ اضــ العه بو يتــه    يسكــد امل ــرر اخلــا  أن هــذا الت ريــر هــو أول ت ريــ       - 10
  وأمحه   يتسن له ال ياا بزيارة ميدامحية. وبالتايل    ـو يرمـي يف هـذا    2016آب/أغس    1 يف

ق ــوا اومحســان يف مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة قــن الهــرس أعاعــا  ذ حتديــد عــرل 
 .ائن  مع اوقرار بالتحديا  احلاية الذ تواجه حتسني قالة ق وا اومحسان يف هذا البلد

__________ 

 ”Korean Central News Agency, “DPRK FM Spokesman Rejects UN Security Council’s Press Releaseامحظر  (٤) 

(7 September 2016)     ــع ــه يف املوقــ ــالس عليــ ــن ا طــ -https://kcnawatch.co/newstream/1473265236  وميكــ

387818369/dprk-fm-spokesman-rejects-un-security-councils-press-release/. 
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ــوا اومحســان يف مج وريــ     - 11 ــة ق  ــاول قال ــد جــرا تن ــة   وق ــا الشــعبية الدمي راطي ة كوري
وا اومحسـان يف مج وريـة كوريـا الشـعبية     أكمـل وجـه مـن قبـل جلنـة التح يـأ املعنيـة ق ـ         علي

مج وريـة  ”   ذ أن 201٤ر يف شـباط/ رباير  الدمي راطية. و لص  اللرنة  يف ت ريرها الصاد
كوريا الشعبية الدمي راطية ومسعسائا ومسسولوها ارتكبـوا  و  يزالـون يرتكبـون  امحتـ اكا      

تشـكل  ”ا محتـ اكا  قـد   ن العديـد مـن تلـإ    وأ “ممن رة وواعـعة وصـار ة حل ـوا اومحسـان    
ــة عــ   ختــا   1211  اله ــرة A/HRC/25/CRP.1) “جــراسم ضــد اومحســامحية  (. وأبــرق  اللرن

امحت اكا  ق وا اومحسان  امحت اكا  قرية الهكـر وقريـة التعـب  وقريـة الـدين؛ والتمييـز        من
أو علــي أعــاس محــوس اجلــن  طب ــة اجتماعيــة حتـددها الدولــة   ال ـاسم علــي أعــاس ا محتمــاع  ذ  

اوعاقة؛ وامحت اكا  قرية التن ل واوقامة  مبا يف كلإ احلأ يف مغادرة الـوطن؛ وامحتـ اكا     أو
احلأ يف الغذاع وما يتصـل بـه مـن جوامحـا احلـأ يف احليـاة؛ وا قترـاق التعسـهي  والتعـذيا           

ا عت ال السياعي؛ وا  تهاع ال سـرت ألشـها    واوعداا وا  تهاع ال سرت يف معسكرا  
 دان أ را  بوعاسل من ا ا  ت امل.من بل
وقدم  جلنة التح يأ جمموعة من التوصيا   ذ مج ورية كوريـا الشـعبية الدمي راطيـة     - 12

والصني ودول أ را  و ذ الشعا الكورت وا تمع املدين   ضال عن ا تمع الـدويل واألمـم   
ــة. وأد  هــذح التوصــيا    املتحــدة وعــاسر الــذ ختتلــف مــن قيــ  مضــموكا     اجل ــا  املعني

علسلة من الت ورا  يف مجيع أحناع العا . ويف  طار األمم املتحدة  علي وجـه اخلصـو       ذ
دمي راطيــة باهتمــاا كــب  وأد  قظيــ  قالــة ق ــوا اومحســان يف مج وريــة كوريــا الشــعبية ال 

ملعاجلتــ ا. وقـد ن تنـاول بعـض هــذح املبـادرا  يف الهـروس التاليــة       اختـاك مبـادرا  جديـدة      ذ
 بينما يلزا مواصلة بلورة املبادرا  األ را.

( تـدين  70/172  اختذ  اجلمعيـة العامـة مـرة أ ـرا قـرارا )ال ـرار       201٥ويف عاا  - 1٣
جلسـيمة واملن ريـة الـذ ت رتكـا منـذ أمـد بعيـد وعلـي مح ــاا          يـه امحتـ اكا  ق ـوا اومحسـان ا    

واعع يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطيـة  مبـا يف كلـإ ا محتـ اكا  الـذ قالـ  عنـ ا جلنـة         
التح يأ  كا قد ترقـي  ذ درجـة اجلـراسم املرتكبـة ضـد اومحسـامحية  كمـا تـدين اعـتمرار   ـال            

 رتك  هذح ا محت اكا  من الع اب.م
وآ ـر قـرار اختذتـه هيختــة مـن هيختـا  األمــم املتحـدة يف هـذا الصــدد صـدر عـن جملــ            - 1٤

ــرارح     ــدين يف قـ ــذت يـ ــان  الـ ــوا اومحسـ ــسر   ٣1/18ق ـ ــان/أبريل  8املـ ــد  2016محيسـ ب شـ
ان وغ ها من جتـاوقا   العبارا  ا محت اكا  املن رية الواععة الن اا واجلسيمة حل وا اومحس

ا الشــعبية الدمي راطيــة  ويعــرب ق ــوا اومحســان املســتمرة منــذ  تــرة طويلــة يف مج وريــة كوريــ
 قل ه الشديد  قاع النتاسج التهصيلية الذ توصل   لي ا جلنة التح يأ. عن

http://undocs.org/ar/A/HRC/25/CRP.1
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األمـــن بشــ ن قالـــة ق ــوا اومحســـان   ومنــذ املناقشــة األ ـــ ة الــذ جـــر  يف جملــ       - 1٥
  أعـرب أعضـاع ا لـ     201٥وريا الشعبية الدمي راطية يف كامحون األول/ديسمرب مج ورية ك يف

أعــه م ”هــذا البلــد عــن  يف عــدد مــن البيامحــا  الــذ تشــ   ذ الترــارب العســكرية الــذ لري ــا 
كذلإ ل ياا مج ورية كوريا الشـعبية الدمي راطيـة بتحويـل املـوارد للسـعي حنـو امـتالك ال ـذاسف         

اقتياجــا  كــب ة   ت لــا  ن ملــواطق مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة التســيارية يف قــني أ
. ويتضمن هذا البيان بعدا واضحا يتعلأ ق ـوا اومحسـان  يمـا مـ  بلـدا عـاا امحتشـار        (٥)“بعد

اجلوس علي مح اا واعع  يما مضي  قي    يزال العديـد مـن النـاس يعـامحون مـن امحعـداا األمـن        
التح يأ  ذ أن الدولة ما برق  ت صر يف الو اع بالتزام ا املتمثـل  الغذاسي  وقي   لص  جلنة 

 (.٥1  اله رة A/HRC/25/63يف اعتهداا أقصي قدر من مواردها املتاقة وطعاا اجلاسعني )
معاجلــة قالــة ق ــوا وامل ــرر اخلــا  علــي اعــتعداد ملتابعــة مجيــع اجل ــود الراميــة  ذ   - 16

اومحســان الدقي ــة والصــعبة للغايــة. وهــو علــي اعــتعداد أيضــا لتوعــيع جــدول األعمــال وقــ   
اعتراتيريا  أ را اعتنادا  ذ ت ييماته وجتاربه اخلاصة  بوصـهه امل ـرر اخلـا  اجلديـد املعـق      

 ورية كوريا الشعبية الدمي راطية.قالة ق وا اومحسان يف مج 
  

 تمـع الـدويل الراميـة  ذ معاجلـة مسـ لة املسـاعلة عـن امحتـ اكا          ج ود ا -رابعا  
  ورية كوريا الشعبية الدمي راطيةق وا اومحسان يف مج

     عيول يف اومحسان حل وا املتحدة األمم مهوضية  محشاع - ألف  
   ذ مهوضـية األمـم   2٥/2٥مـن قـرارح    10طلا جمل  ق وا اومحسـان  يف اله ـرة    - 17

املتحــدة حل ــوا اومحســان أن اــد امل ــرر اخلــا  بــدعم متزايــد  مبــا يف كلــإ مــن  ــالل  محشــاع   
ــا الشــعبية           ــة كوري ــوا اومحســان يف مج وري ــة ق  ــز رصــد قال ــن أجــل تعزي ــداين م هيكــل مي

ساعلة  وتعزيز املشاركة وبناع ال درا  مـع قكومـا  مجيـع    الدمي راطية وتوثي  ا  مبا يكهل امل
را  و ب ـــاع قالـــة ق ـــوا اومحســـان  الـــدول املعنيـــة وا تمـــع املـــدين واجل ـــا  املعنيـــة األ ـــ  

مج ورية كوريا الشـعبية الدمي راطيـة باديـة للعيـان  مبـا يف كلـإ مـن  ـالل مواصـلة أمحشـ ة            يف
  ا تـتب مهـوز   201٥قزيران/يومحيه  2٣. ويف ا تصال والدعوة ومبادرا  التوعية واورشاد

__________ 

امحظر البيان الصحهي  ل  األمن بش ن عمليا   طـالا ال ـذاسف التسـيارية الـذ قامـ  اـا مج وريـة كوريـا          (٥) 
؛ وامحظر أيضـا البيـان الصـحهي  لـ  األمـن بشـ ن       2016آب/أغس    26الشعبية الدمي راطية  الصادر يف 

الشـعبية الدمي راطيـة  الصـادر     الـذ قامـ  اـا مج وريـة كوريـا      العمليا  الهاشـلة وطـالا ال ـذاسف التسـيارية    
 .2016قزيران/يومحيه  1 يف
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األمم املتحدة السامي حل وا اومحسان ا يكل امليداين يف عـيول  ـالل الزيـارة الـذ قـاا اـا  ذ       
 مج ورية كوريا.

  كان ا يكل امليـداين جـاهزا للعمـل بكامـل طاقتـه ولتنهيـذ       2016ويف آب/أغس    - 18
  الهاعلــة احلكوميــة وكيامحــا  األمــم املتحــدة   مجيــع جوامحــا و يتــه. وقــد تعــاون مــع اجل ــا  

وا تمع املدين وج ا  أ را. كما قاا برصد قالة ق وا اومحسان  مبـا يف كلـإ عـن طريـأ     
امل ــابال  مــع أشــها  غــادروا مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة  وبــاللروع  ذ مصــادر  

 وريــة كوريــا الشــعبية   أ ــرا. وعــع  املهوضــية  ذ التوعيــة قالــة ق ــوا اومحســان يف مج      
الدمي راطية بتنظيم قل ا  عمل وقل ـا  دراعـية وباملشـاركة  ي ـا  ونلـ  محشـ ة يف منـابر        
وعــاسل التواصــل ا جتمــاعي. كمــا قــدم  دعمــا مســتمرا لو يــة امل ــرر اخلــا  املعــق قالــة    

 ق وا اومحسان يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية.
 

 لني ريأ اخلرباع املست  -باع  
يف أع اب التوصيا  الذ قدم ا امل رر اخلـا  السـابأ  ذ اجلمعيـة العامـة و ذ جملـ        - 19

  قيــ  طلــا  ذ 2016آكار/مــارس  2٣يف  ٣1/18ق ــوا اومحســان  اختــذ ا لــ  ال ــرار  
مـن اخلـرباع املسـت لني احلـاليني علـي األكثـر       مهوضية األمم املتحدة حل وا اومحسان تعيني اثنني 

لدعم عمل امل رر اخلا  ادمل التركيز علي املساسل املتعل ـة باملسـاعلة عـن امحتـ اكا  ق ـوا      
 املالسمـة  النـ ج  اعتكشامل( أ) اومحسان يف البلد. وعالوة علي كلإ  ي لا ا ل   ذ الهريأ  

ــأ ــ اكا  عــن املســاعلة لتح ي ــوا امحت ــة يف اومحســان ق  ــا مج وري ــة  الشــعبية كوري  الدمي راطي
جراسم ضـد اومحسـامحية  علـي حنـو مـا  لصـ   ليـه          ذ ا محت اكا  تلإ ترقي عندما عيما و 

 الدوليــة  اجلناسيــة ا كمــة  ي ــا مبــا للمســاعلة  عمليــة بآليــا  التوصــية( ب)  و جلنــة التح يــأ؛
 اومحســـامحية ضـــد املرتكبـــة تملـــةا  اجلـــراسم لضـــحايا العدالـــة وحت يـــأ احل ي ـــة معر ـــة لضـــمان

         .الدمي راطية الشعبية كوريا مج ورية يف
  عيَّن مهوز األمم املتحدة السامي حل وا اومحسـان عـومحيا   2016ويف أيلول/عبتمرب  - 20

ــنغالديع( بصــهت ما     ــرر   بيســ كو )صــربيا( وعــارة قســني )ب ــن امل   ــب تني مســت لتني. وم
جنيـــف يف أوا ـــر أيلول/عـــبتمرب  والســـيدة قســـني بزيـــارة  ذ  ت ـــوا الســـيدة بيســـ كو أن
ــا امل ــرر اخلــا   ملناقشــة اعــتراتيرية الهريــأ وا جتمــاس مــع أصــحاب املصــلحة           ذ جامح

 .2017ق وا اومحسان يف آكار/مارس الرسيسيني. وعومل ي دَّا ت رير الهريأ  ذ جمل  
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 جمل  األمن -جيم  
 69/188  ال ـــرار 201٤كـــامحون األول/ديســـمرب  18اختـــذ  اجلمعيـــة العامـــة  يف  - 21

ــعبية   ــا الشـ ــة كوريـ ــان يف مج وريـ ــة ق ـــوا اومحسـ ــاق ة.   بشـــ ن قالـ ــة عـ ــة ب غلبيـ الدمي راطيـ
قرر  اجلمعية يف هذا ال رار  ضمن مجلة أمـور  أن ت ـدا ت ريـر جلنـة التح يـأ  ذ جملـ         وقد

ــن  ــة وتوصــيائا كا  الصــلة واختــاك       األم ــي النظــر يف اعــتنتاجا  اللرن ــ  عل وشــرع  ا ل
 مكامحيــة  قالــة احلالــة اوجــراعا  املناعــبة لكهالــة املســاعلة  مبــا يف كلــإ مــن  ــالل النظــر يف   

 مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية  ذ ا كمة اجلناسية الدولية. يف
  ع د جمل  األمن جلسـة ملناقشـة قالـة ق ـوا     201٤كامحون األول/ديسمرب  22ويف  - 22

ــة )    ــا الشــعبية الدمي راطي ــة كوري ــاا املســاعد   S/PV.7353اومحســان يف مج وري ــني الع ــدا األم (. وق
ة حل وا اومحسان  ذ ا ل   بالنيابة عن مهوز األمم املتحـدة السـامي حل ـوا اومحسـان   قاطـ     

عن النتاسج الذ  لص   لي ا جلنة التح يأ. وصو  ا لـ  مـن أجـل  دراج املسـ لة يف جـدول      
 .أعماله  وهو ما مي د ال ريأ أماا ع د اجتماعا  منتظمة بش ن هذح املس لة

  ع ـد جملـ  األمـن جلسـة مناقشـة ثامحيـة بشـ ن        201٥كامحون األول/ديسمرب  10ويف  - 2٣
  دعــوة  ــ(. وو جS/PV.7575ِّمج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة )قالــة ق ــوا اومحســان يف 

ملهوز األمم املتحـدة السـامي حل ـوا اومحسـان لكـي ي ـدا  قاطـة  ذ ا لـ . وأشـار املهـوز           
املساعلة    وشدد علي أنا اومحسان يف البلدالسامي  ذ ال ابع املستمر لالمحت اكا  اخل  ة حل و

كـامحون   17 احلكومة علي  جـراع  صـالقا . ويف   لا أن ت ترن باجراع قوار مهتوح لتشريع
  الـذت أعربـ   يـه عـن قل  ـا      70/172  اختذ  اجلمعية العامـة ال ـرار   201٥األول/ديسمرب 

وريا الشعبية الدمي راطية عن  اكمـة املسـسولني عـن امحتـ اكا       قاع ت اع  عل ا  مج ورية ك
ق وا اومحسان  وشرع  ا لـ  علـي مواصـلة محظـرح يف اعـتنتاجا  جلنـة التح يـأ وتوصـيائا         
كا  الصلة واختاك اوجراعا  املناعبة لكهالة املساعلة  مبا يف كلـإ مـن  ـالل النظـر يف  مكامحيـة      

 .لشعبية الدمي راطية  ذ ا كمة اجلناسية الدولية قالة احلالة يف مج ورية كوريا ا
ويرا امل رر اخلا  أمحه ينبغي  ل  األمن أن يب ـي هـذح املسـ لة قيـد محظـرح    عـيما        - 2٤

زيـرة الكوريـة ويف  ـال    بسبا التراب  الوثيأ بني السالا واألمن وق وا اومحسان يف شـبه اجل 
 شرا آعيا.
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كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة مــع آليــا  األمــم املتحــدة  اخنــراط مج وريــة  - امسا  
 حل وا اومحسان

يف السنوا  األ  ة  اخنرط  قكومة مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية مع آليـا    - 2٥
األمم املتحدة حل ـوا اومحسـان يف عـدد مـن املناعـبا . ويشـكل هـذا ا خنـراط   ـوة  لابيـة           

 لتعاون يف جما   تعزيز ق وا اومحسان.ميكن أن تتيب الهرصة للمزيد من ا
  وّقع  مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطيـة اتهاقيـة ق ـوا    201٣اوق/يوليه  ٣ويف  - 26

 الربوتوكــول علــي صـدعق    201٤ محــو مرب/الثــاين تشـرين  10 ويف األشـها  كوت اوعاقــة.  
 البغــاع يف األطهــال واعــتغالل األطهــال بيــع بشــ ن ال هــل ق ــوا باتهاقيــة امللحــأ ا  تيــارت

 عـحا  ب رارهـا  املتحـدة  األمـم  أمبلغـ    201٥ محـو مرب /الثاين تشرين ويف اوباقية. املواد ويف
ــا ــادتني علـــي حتهظائـ ــة مـــن( 2) 9 و( و) 2 املـ ــاع اتهاقيـ ــز أشـــكال مجيـــع علـــي ال ضـ  التمييـ

 والثالـ   الثـاين  الدوريـة  للت ـارير  اجلـامع  ت ريرهـا  قدم   2016 أبريل/محيسان ويف. املرأة ضد
عنية بال ضاع علي التمييز ضد املـرأة وت ريرهـا اجلـامع للت ريـرين الـدوريني      امل اللرنة  ذ والرابع
     م  والسادس  ذ جلنة ق وا ال هل.اخلا
ــايو  - 27 ــة لالعــتعراز    201٤ويف أيار/م ــا الشــعبية الدمي راطي ــة كوري    ضــع  مج وري

ــاين. ويف أيلول/عــبت   ــدورت الشــامل الث ــأ   201٤مرب ال ــة موقه ــا  يمــا يتعل   عرضــ  احلكوم
توصـــية مـــن أصـــل  11٣أكـــا عـــت بل بالتوصـــيا  املنبث ـــة عـــن الـــدورة الثامحيـــة  مشـــ ة  ذ  

ا  املنبث ــة عــن الــدورة األوذ توصــية مــن التوصــي 81توصــية. وقبلــ  احلكومــة أيضــا  268
ذاع الكــايف )امحظــر ا عــتعراز. ويتعلــأ العديــد مــن هــذح التوصــيا  باعمــال احلــأ يف الغــ  مــن

A/HRC/27/10  وA/HRC/27/10/Add.1)(6)       ويف هـذا الصـدد  ومـع مراعـاة أن البلـد قـد عــاا .
د مـن األشـها  مـا قالـوا     بالهعل من امحتشار اجلوس علـي مح ـاا واعـع  يمـا مضـي وأن العديـ      

يعامحون من امحعداا األمن الغذاسي   من األمهية مبكان أن تكهل احلكومة اكني وكا   املعومحـة  
ــا مــ   يصــال ا      ــذ تواجــه حتــديا   يم ــة ال ملســاعدا  اومحســامحية    عــيما   اومحســامحية الدولي

ع املعــاي  واملبــاد  أكثــر الهختــا  ضــعها و ذ املنــاطأ الريهيــة  مــن ال يــاا بعملــ ا اشــيا مــ     ذ
املتعل ـة بالعمــل اومحسـاين. ومــن األمهيـة مبكــان كــذلإ أن ي ـدا ا تمــع الـدويل الــدعم الكــايف      

 رقل عمل الوكا   اومحسامحية.ويت كد من أن الع وبا  املهروضة   تع
__________ 

 وتشـمل  (.عويسـرا ) “قيـود  أت دون عـكاكا  جلميـع  الغذاع يف احلأ ضمان”  1٤٣-12٤ مثال كلإ التوصية  (6) 
 ٥٥-12٤و  ٥٣-12٤التوصـــيا  التاليـــة   الغـــذاع يف بـــاحلأ يتعلـــأ  يمـــا ُقبلـــ  الـــذ األ ـــرا التوصـــيا 

 1٤8-12٤و  1٤7-12٤و  1٤6-12٤و  1٤٥-12٤و  1٤2-12٤و  1٤1-12٤و  7٥-12٤ و
     .1٤9-12٤و 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/10
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/10/Add.1
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وقبلــ  مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة أيضــا توصــيا  ورد  يف ا عــتعراز    - 28
محسـان التابعـة لممـم املتحـدة      ل بت ـد  ت ـارير  ذ هيختـا  معاهـدا  ق ـوا او     الدورت الشـام 

 ي ا جلنة ق وا ال هل واللرنة املعنية بال ضاع علي التمييـز ضـد املـرأة. وامتثلـ  مج وريـة       مبا
 كوريـــا الشـــعبية الدمي راطيـــة  ـــذح التوصـــيا  وقـــدم  الت ـــارير كا  الصـــلة يف محيســـان/        

ــل ــوة ت 2016 أبري ــذح    ــأ        وه ــة تتعل ــ  توصــيا  أ ــرا م بول ــا. وكامح ســتحأ الترقي
باعمال احل وا ا قتصـادية وا جتماعيـة  و عمـال ق ـوا املـرأة وال هـل  والتث يـف يف جمـال         

 ق وا اومحسان  واعتماد كج قاسم علي احل وا  قاع التنمية  وّ   ل األعر.
ولمعف   منذ  محشاع و يـة امل ـرر اخلـا  املعـق قالـة ق ـوا اومحسـان يف مج وريـة          - 29

  دأبـ  احلكومـة علـي ر ـض التعامـل مـع املكلهـني        200٤كوريا الشعبية الدمي راطية يف عـاا  
مرقوقـي دارويـان مـن ا جتمـاس     بالو ية. و  يـتمكن أعـاليف مـن قيـارة البلـد. بينمـا اكـن        

 د  دون التوصل  ذ محتاسج ملموعة.ثلي البلواقدة     مع مم مرة
ودأب  قكومة مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطيـة علـي ر ـض هـذح الو يـة ال  ريـة         - ٣0

ــة ل جــراعا          ــا  ال  ري ــا الو ي ــذ تتســم ا ــاي  ال ــة املع ــة واقدواجي قرــة التســيي  وا محت اسي
حـدة  و ن كـامحوا   ي ب ومحـه داسمـا     اخلاصة. وهـذا الـرأت يشـاطرح أعضـاع آ ـرون يف األمـم املت      

علي مجيع الو يا  ال  رية. ويسلم امل رر اخلا  اذح احل ي ـة  ولكنـه يعت ـد أيضـا أن احلهـا       
ببلـدان أ ـرا   علي هذا املوقف   يعق بالضـرورة اعـتحالة التعـاون.   نـاك أمثلـة جيـدة تتعلـأ        

ــاا األمــم   هــذا الصــدد. والتعــاون الــدويل هــو أقــد امل اصــد الرسيســية    يف للمنظمــة مبوجــا ميث
(  وهو يشكل أداة هامـة ومهيـدة للرميـع ود ـال حتسـينا  يف جمـال اتـع        ٣-1املتحدة )املادة 

ــاد دور امل ــرر اخلــا  واعــت الليته      اجلميــع ق ــوا اومحســان. ويف ضــوع كلــإ  وبــالنظر  ذ قي
معــه. كمـا يســدت   وموضـوعيته   امحـه  ــ  مج وريـة كوريــا الشـعبية الدمي راطيـة علــي التعـاون      

املشــورة  ذ عــاسر الــدول األعضــاع يف األمــم املتحــدة بــ ن حتــذو قــذوها وأن تبــذل كــل مــا يف   
 .اعت اعت ا لهتب باب احلوار بني املكلف بالو ية وقكومة مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية

املسـاعدة  وقبل عامني  أبـد  مج وريـة كوريـا الشـعبية الدمي راطيـة اعـتعدادها لتل ـي         - ٣1
الت نية من مهوضـية األمـم املتحـدة حل ـوا اومحسـان. وأجريـ  مناقشـا  أوليـة بشـ ن الن ـاا           

جــه وقيــر اخلارجيــة آمحــذاك دعــوة    و201٥ا تمــل ملثــل هــذح املســاعدة. ويف أيلول/عــبتمرب  
املهوز السامي لزيارة البلـد. و  تـزال تلـإ الـدعوة قيـد النظـر  رغـم أن تزايـد التـوترا             ذ
 صلة املهاوضا  بش ن هذح املس لة.ولية قد جعل من الصعا مواالد
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 اخلااة والتوصيا  -عادعًا  
ة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة أد  قيــادة ا هتمــاا قالــة ق ــوا اومحســان يف مج وريــ  - ٣2
ا تمــع الــدويل. وهنــاك تصــميم     دراج هــذح املســ لة بشــكل واضــب يف جــدول أعمــال        ذ

تــ اكا  اخل ــ ة حل ــوا اومحســان  الســاقة الدوليــة علــي التصــدت لالمح  مح ــاا واعــع يف علــي
 البلد  و  عيما اجلراسم املرتكبة ضد اومحسامحية. يف
به اجلزيــرة الكوريــة ويف  ــال   ويف محهــ  الوقــ     ــد طغــي تصــاعد التــوتر يف شــ       - ٣٣
بـالتوترا    آعيا علي ا هتماا الدويل. ويف هذا الصدد  يرا امل رر اخلا  أن ا محشـغال  شرا

العســكرية يف املن  ــة ينبغــي أ   ــول ا هتمــاا عــن قالــة ق ــوا اومحســان للنســاع والرجــال    
 ورية كوريا الشعبية الدمي راطية.واألطهال يف مج 

ويف قني أن معاجلة الوضع   تزال تشكل حتديا   ان تعامل قكومة مج ورية كوريـا   - ٣٤
حـدة حل ـوا اومحسـان  مبـا يف كلـإ عـن طريـأ ت ـد          الشعبية الدمي راطية مـع آليـا  األمـم املت   

الت ــارير مبوجــا املعاهــدا  واملشــاركة يف عمليــة ا عــتعراز الــدورت الشــامل  يتــيب  رصــة  
ُكلِّــف اــذح الو يــة. ويسمــل   للمشــاركة يف املســت بل. وامل ــرر اخلــا  اجلديــد هــو ثالــ  مــن  

مـم املتحـدة هـذح ليشـمل و يـة      قد كب  أن يتسـ  توعـيع مح ـاا ا خنـراط مـع آليـا  األ        ذ
 امل رر اخلا  املعق قالة ق وا اومحسان يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية.

 ويف هذا الصدد  يود امل رر اخلا  أن ي دا التوصيا  التالية. - ٣٥
  و   امل رر اخلا  قكومة مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية علي ال ياا مبا يلي - ٣6

ق  أن تت يــــد جبميــــع الصــــكوك الدوليــــة حل ــــوا اومحســــان الــــذ صــــدع   )أ( 
آليـا  األمـم املتحـدة     علي ا  وتكف  ورا عن مجيع امحت اكا  ق وا اومحسان الذ قددئا 

 حل وا اومحسان؛
ــم املتحــدة حل ــ      )ب(  وا اومحســان بشــ ن  أن تواصــل احلــوار مــع مهوضــية األم

 التعاون الت ق؛
آليـا  األ   )ج(  مـم املتحـدة حل ـوا اومحسـان  مبـا يف كلـإ و يـة        أن تتعاون مـع 

امل رر اخلا  املعق قالة ق ـوا اومحسـان يف مج وريـة كوريـا الشـعبية الدمي راطيـة  وكلـإ        
 .بالسماح  ا بد ول البلد

 عية العامة  ذ أن ت وا مبا يلي ويدعو امل رر اخلا  اجلم - ٣7
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لدمي راطيـة علـي أن حتتـرا    أن حت  ب وة قكومة مج وريـة كوريـا الشـعبية ا    )أ( 
وأن تب ـي هـذح احلالـة قيـد محظرهـا؛     اقتراما تاما مجيع ق وا اومحسان واحلريا  األعاعية  

شـــعبية الدمي راطيـــة علـــي الشـــروس أن حتـــ  قكومـــة مج وريـــة كوريـــا ال )ب( 
  بول الدعوة  ذ ع د اجتماس معه؛التعاون مع امل رر اخلا  ب يف

ــن   )ج(  ــ  األم ــ أن تواصــل دعــوة جمل ــسثر اجلــزاعا  املهروضــة   ذ كهال ة أ  ت
أجل التصدت  محت اك مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية ل رارا  ا ل  ت ث ا عـلبيا   من

 اومحسامحية؛ علي عمل الوكا  
أن تواصل دعوة جمل  األمن  ذ ع د جلسا   قاطة منتظمـة عـن احلالـة     )د( 

شــاركة مهــوز األمــم املتحــدة الســامي حل ــوا يف مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة  مب
 .اومحسان واخلرباع املعنيني ائ رين  مبن  ي م امل رر اخلا 

 ال ياا مبا يلي  ويدعو امل رر اخلا  الدول األعضاع  ذ - ٣8
أن تنهــرط مــع قكومــة مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة لكــي خت ــو    )أ( 

توصـيا  امل بولـة أثنـاع الـدورتني األوذ والثامحيـة        وا  ملموعة يف عـبيل تيسـ  تنهيـذ ال   
 لالعتعراز الدورت الشامل والتح أ من كلإ؛

أن تيسر عمل مهوضية األمم املتحـدة حل ـوا اومحسـان يف عـيول  وامل ـرر       )ب( 
اخلا   وتزودمها يف الوق  املناعا باملعلوما  كا  الصـلة ومـا ميكـن مجعـه مـن شـ ود        

دروا مج وريــة كوريــا الشــعبية الدمي راطيــة والــذين قــد تكــون   و  عــيما أولختــإ الــذين غــا 
 .لدي م معلوما  يف هذا الصدد

ويــدعو امل ــرر اخلــا  منظومــة األمــم املتحــدة ككــل  ذ مواصــلة ج ودهــا ملعاجلــة   - ٣9
ــة منســ ة       ــة ب ري  ــا الشــعبية الدمي راطي ــة كوري ــة اخل ــ ة حل ــوا اومحســان يف مج وري احلال

 .الذ اعت ل ا األمني العاا‘ ق وا اومحسان أوً ’تو ي يف مبادرة وموقدة  علي النحو امل
وأ  ًا  يدعو امل رر اخلا  ا تمع املدين  ذ مواصـلة عملـه ا ـاا يف جمـال التوعيـة       - ٤0

قالة ق وا اومحسان يف مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية  بوعاسل من ا توثيأ امحتـ اكا   
 .ترتكب ا قكومة مج ورية كوريا الشعبية الدمي راطية واوبالغ عن اق وا اومحسان الذ 

 


