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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة
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  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - ٧١/٢٠٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  

أن علـى مجيـع الـدول التزامـا بتعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلريـات         إذ تؤكد مـن جديـد     
  األساسية ومحايتها والوفاء بااللتزامات اليت تعهدت ا مبوجب خمتلف الصكوك الدولية،

ــذا اجلمعيــة العامــة وجلنــة حقــوق         وإذ تشــري   إىل مجيــع القــرارات الســابقة الــيت اخت
اإلنســان وجملــس حقــوق اإلنســان بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية    

وقـرار   ٢٠١٥ن األول/ديسـمرب  كـانو  ١٧املؤرخ  ٧٠/١٧٢الدميقراطية، مبا فيها قرار اجلمعية 
، وإذ تضــع يف اعتبارهــا ضــرورة أن يعــزز  )١(٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٣املــؤرخ  ٣١/١٨الــس 

  اتمع الدويل جهوده املتضافرة الرامية إىل تنفيذ تلك القرارات،

إزاء احلالة اخلطرية حلقوق اإلنسان وشيوع ثقافة اإلفالت مـن   وإذ يساورها بالغ القلق  
  العقاب وانعدام املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،

ــة    وإذ تشــدد    علــى أمهيــة متابعــة التوصــيات الــيت يتضــمنها تقريــر جلنــة التحقيــق املعني
، وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء  )٢(بية الدميقراطيــةحبقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــع 

  النتائج التفصيلية الواردة فيه،

بقرار جملس األمـن إضـافة احلالـة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة         وإذ ترحب  
كــانون  ١٠إىل قائمــة املســائل املعروضــة علــى الــس وبعقــده جلســة مفتوحــة للمجلــس يــوم  

_______________ 

ــر )١( ــم       :انظـ ــق رقـ ــبعون، امللحـ ــة والسـ ــدورة احلاديـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/71/53( ٥٣الوثـ
 الرابع، الفرع ألف.  الفصل

)٢(  A/HRC/25/63. 
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، نوقشـت خالهلـا حالـة حقـوق     ٢٠١٤قاب اجللسة املعقودة عام يف أع ٢٠١٥األول/ديسمرب 
  الدميقراطية، اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية

إىل مســـؤولية مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة عـــن محايـــة ســـكاا وإذ تشـــري   
 اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، وإذ تشري أيضا إىل أن جلنـة التحقيـق حثـت قيـادة مجهوريـة      من

كوريا الشعبية الدميقراطية على منع ارتكاب اجلرائم ضـد اإلنسـانية وقمعهـا، وكفالـة مالحقـة      
  اجلناة ومثوهلم أمام احملكمة،

ــة حقــوق      وإذ حتــيط علمــا    ــر املقــرر اخلــاص لــس حقــوق اإلنســان املعــين حبال بتقري
لــه حــىت اآلن ، وإذ تأســف لعــدم الســماح )٣(اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة

بزيارة البلد وعدم تعاون سـلطات مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة معـه، وإذ حتـيط علمـا         
بــالتقرير الشــامل لألمــني العــام عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية     أيضــا

  ،(٤)٧٠/١٧٢الدميقراطية املقدم عمال بالقرار 

أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طـرف يف العهـد الـدويل     وإذ تضع يف اعتبارها  
والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       )٥(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، )٧(واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة      )٦(واتفاقية حقوق الطفل )٥(والثقافية
املالحظــات اخلتاميــة الــيت أبــدا هيئــات املعاهــدات املنشــأة مبوجــب املعاهــدات     وإذ تشــري إىل

  وإىل أمهية النظر فيها، األربع

، ٢٠١٦أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قـدمت، يف نيسـان/أبريل   وإذ تالحظ   
لقضـاء علـى مجيـع    اتقريرها اجلامع للتقـارير الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع عـن تنفيـذ اتفاقيـة         

اجلـامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس والسـادس عـن تنفيـذ         هـا أشكال التمييز ضد املـرأة وتقرير 
  اتفاقية حقوق الطفل،

ــة حقــوق     التقــدير مــع تالحــظ وإذ   ــة اتفاقي ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري توقيــع مجهوري
 الطفل حقوق باتفاقية امللحق االختيـاري الربوتوكول على تصديقهاو )٨(األشخاص ذوي اإلعاقة

ــة املــواد ويف البغــاء يف األطفــال واســتغالل األطفــال بيــع بشــأن وإذ تشــجع حكومــة  ،)٩(اإلباحي
_______________ 

)٣(  A/71/402. 

)٤(  A/71/439. 

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٥(

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

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد   )٧(

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥املرجع نفسه، الد   )٨(

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١املرجع نفسه، الد   )٩(
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علـى التعجيـل باعتمـاد وإنفـاذ القـوانني التنفيذيـة والتصـديق         الدميقراطيـة  الشعبية كوريا مجهورية
  تاما، احتراما واألطفالعلى االتفاقية، وإذ حتثها على احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

مبشاركة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عملية االسـتعراض الـدوري    وإذ تنوه  
توصـية   ١١٣مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة      تالحظ قبـول حكومـة  الشامل الثانية، وإذ 

، والتزامهـا  )١٠(توصـية الـواردة يف نتـائج االسـتعراض     ٢٦٨ التوصـيات البـالغ عـددها    من أصـل 
ــذها والنظــر يف   ــن بتنفي ــذ املعل ــة تنفي ــذ     ٥٨ إمكاني ــة تنفي ــى أمهي توصــية أخــرى، وإذ تشــدد عل
  ،يرتكب يف البلد من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان  ما التوصيات من أجل معاجلة

التعـــاون القـــائم بـــني حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية   وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير  
مليــة مــن أجــل حتســني احلالــة الدميقراطيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة الصــحة العا

الصحية يف البلد، والتعاون القـائم مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مـن أجـل حتسـني احلالـة           
  التغذوية لألطفال ونوعية التعليم الذي يتلقونه،

األنشطة الـيت يقـوم ـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى نطـاق ضـيق            وإذ تالحظ  
ــعبية   يف ــا الشـ ــعبية   مجهوريـــة كوريـ ــا الشـ ــة كوريـ ــة مجهوريـ ــة، وإذ تشـــجع حكومـ الدميقراطيـ

الدميقراطية على العمل مع اتمـع الـدويل لضـمان اسـتفادة األشـخاص احملتـاجني إىل املسـاعدة        
  من الربامج،

التعــاون القــائم بــني حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة  وإذ تالحــظ أيضــا  
وبرنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم    

وإذ تشـدد علـى أمهيـة عمليـات التقيـيم هــذه      املتحـدة يف عمليـات تقيـيم حالـة األمـن الغــذائي،      
ــيت يشــهدها ا   يف ــتغريات ال ــل ال ــوطين      حتلي ــى املســتويات ال ــة عل ــة التغذوي ــذائي واحلال ــن الغ ألم

واألسري والفردي، ومن مث يف دعم ثقة املاحنني يف حتديد أهـداف بـرامج املعونـة، وإذ تالحـظ     
كــذلك رســالة التفــاهم الــيت وقعتــها احلكومــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي، وأمهيــة إحــراز املزيــد   

عــل ترتيبــات الــدخول والرصــد أقــرب إىل املعــايري أوجــه التحســن يف ظــروف العمــل مبــا جي مــن
وإذ تالحــظ مــع التقــدير عمــل اجلهــات الدوليــة الــيت تعمــل ــا مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة، 

  الدولية العاملة يف جمال تقدمي املعونة،

مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة     ”بتقريـر األمـم املتحـدة املعنـون      حتيط علماوإذ   
ودعوتــه إىل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية امللحــة     “ تياجــات واألولويــات : االح٢٠١٦ عــام

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  يف

_______________ 

)١٠(  A/HRC/27/10. 
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ــق     ــالغ القل ــا إزاء وإذ تعــرب عــن ب ــرامج     م ــوارد صــوب تطــوير ب ــة امل ــل وجه لتحوي
األســلحة النوويــة والقــذائف التســيارية مــن تــأثري يف احلالــة اإلنســانية وحالــة حقــوق اإلنســان    

  اطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،ملو

 القلـق  بـالغ  عـن  تعـرب  وإذ الدوليني، املختطفني جلميع الفورية العودة أمهيةتالحظ  وإذ  
الدميقراطية أي إجراءات إجيابية منذ استهالل التحقيقات  لشعبيةا كوريا مجهورية اختاذ عدم إزاء

بشأن مجيـع الرعايـا اليابـانيني علـى أسـاس املشـاورات الـيت جـرت علـى املسـتوى احلكـومي بـني             
 أقرب يف تتحقق أن تتوقع وإذ ،٢٠١٤ مايو/أيار يف واليابان الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية

  املختطفني، مجيع عودة ال سيماو اليابانيني، بالرعايا املتصلة املسائل مجيع تسوية ممكن وقت

مبا تبذله الدول األعضاء مـن جهـود إلذكـاء الـوعي علـى الصـعيد الـدويل         وإذ ترحب  
 تشــجيعها تواصــل وإذبشــأن حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، 

  على القيام بذلك،

أمهية احلـوار اهلـادف إىل حتسـني حالـة حقـوق اإلنسـان واحلالـة اإلنسـانية          وإذ تالحظ  
  البلد،  يف

علـــى اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا األمـــني العـــام لإلســـهام يف حتســـني العالقـــات   وإذ تشـــدد  
الكوريتني والتشجيع على تعزيز املصاحلة وحتقيق االستقرار يف شبه اجلزيرة الكورية ورفـاه   بني

  الشعب الكوري،

باستئناف اللقاءات بني أفـراد األسـر املشـتتة الشـمل عـرب احلـدود، وذلـك        وإذ ترحب   
يف أن تضـع مجهوريـة كوريـا الشـعبية     ، وإذ تعـرب عـن أملـها    ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر يف 

يف املهجر الترتيبات الالزمـة لتأكيـد مصـري     وأفراد اجلالية الكوريةالدميقراطية ومجهورية كوريا 
بــادل الرســائل وتيســري زيــارة األفــراد لبلــدام األصــلية وعقــد لقــاءات أخــرى    أفــراد األســر وت

بــالنظر إىل أن هــذا األمــر يعــد شــاغال إنســانيا ملحــا  نطــاق أوســع وعلــى أســاس منــتظم، علــى
  بسبب كرب سن العديد من أفراد األسر املشتتة الشمل، ال سيماالكوريني برمتهم، و  يهم

ن اجلســيمة واملنهجيــة الـيت ترتكــب منــذ أمــد  انتــهاكات حقــوق اإلنسـا  تـدين   - ١  
بعيد وعلى نطاق واسع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، مبـا يف ذلـك االنتـهاكات الـيت      
قالت عنها جلنة التحقيق املعنية حبقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، الـيت        

، إـــا )١١(٢٠١٣آذار/مــارس   ٢١املـــؤرخ  ٢٢/١٣أنشــأها جملـــس حقــوق اإلنســـان بقــراره    

_______________ 

)، الفصــل A/68/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والســتون، امللحــق رقــم   انظــر  )١١(
 الرابع، الفرع ألف.
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ــد ــرتكيب        ق ــالت م ــدين اســتمرار إف ــة ضــد اإلنســانية، كمــا ت ــى إىل درجــة اجلــرائم املرتكب ترق
  االنتهاكات من العقاب؛  هذه

  يلي:  ما إزاء عن قلقها البالغ تعرب  - ٢  

مبـا يف ذلـك   استمرار ورود تقارير متواصلة عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان،       (أ)  
  يلي:  ما ، من قبيل)٢(النتائج التفصيلية اليت توصلت إليها جلنة التحقيق يف تقريرها

ــانية      ‘١’     ــية أو الالإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـ
ــين؛       أو ــا فيهــا ظــروف االحتجــاز الالإنســانية؛ واالغتصــاب؛ واإلعــدام العل ــة، مب املهين

واالحتجـــاز خـــارج نطـــاق القضـــاء واالحتجـــاز التعســـفي؛ وعـــدم مراعـــاة األصـــول  
ود ضـمانات إلجـراء حماكمـة    القانونية وانعدام سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك عـدم وجـ      

خـارج نطـاق القضـاء وبـإجراءات     عادلة وعـدم اسـتقالل القضـاء؛ وعمليـات اإلعـدام      
وفـرض عقوبـة اإلعـدام ألسـباب سياسـية ودينيـة؛ وإنـزال العقوبـات         موجزة وتعسفا؛ 

يقـارب ثالثـة أجيـال؛ واسـتخدام السـخرة علـى        مـا  اجلماعية الـيت امتـدت علـى مـدى    
  نطاق واسع؛

شبكة واسعة من معسكرات االعتقال السياسي، حيرم فيها عـدد كـبري    وجود  ‘٢’    
من األشخاص مـن حريتـهم ويعيشـون ظروفـا يرثـى هلـا، مبـا يشـمل أعمـال السـخرة،           

  وترتكب فيها انتهاكات مثرية للجزع على صعيد حقوق اإلنسان؛

النقل القسري للسكان والقيود املفروضة على كل شـخص يرغـب يف التنقـل      ‘٣’    
ية يف البلد والسفر إىل اخلارج، مبا يف ذلك معاقبة األشخاص الذين يغـادرون البلـد   حبر
  حياولون مغادرته من غري إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة املعادين إىل البلد؛  أو

حالة الالجئني وملتمسـي اللجـوء املطـرودين أو املعـادين إىل مجهوريـة كوريـا         ‘٤’    
فروضــة علــى مــواطين مجهوريــة كوريــا الشـــعبية      الشــعبية الدميقراطيــة واجلــزاءات امل   

الدميقراطية الذين أعيدوا إىل الوطن اليت تفضي إىل فرض عقوبات احلـبس أو التعـذيب   
املهينــة أو العنــف اجلنســي أو   وغريهــا مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو 

بـدأ األساسـي   عقوبة اإلعدام، وحتث بقوة يف هذا الصدد مجيـع الـدول علـى احتـرام امل    
املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسـي اللجـوء معاملـة إنسـانية وعلـى      
كفالة وصول مفوض األمم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجـئني واملفوضـية دون عـائق       
إىل ملتمسـي اللجـوء بغـرض محايــة حقـوق اإلنسـان اخلاصـة ــم، وحتـث مـرة أخــرى         

ــا    ــة ع ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــز الالجــئني   ١٩٥١م ال ــة مبرك ــا  )١٢(املتعلق وبروتوكوهل

_______________ 

)١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
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مجهوريـة   على التقيـد بالتزاماـا مبوجبـهما فيمـا يتعلـق بـالالجئني مـن        )١٣(١٩٦٧ لعام
  كوريا الشعبية الدميقراطية الذين يشملهم هذان الصكان؛

ــة    ‘٥’   ــددة املفروضـ ــاملة املشـ ــود الشـ ــها   ،القيـ ــت وداخلـ ــبكة اإلنترنـ ــارج شـ  ،خـ
ر، والضمري، والدين أو املعتقد، والرأي والتعـبري، والتجمـع السـلمي    حريات الفك على

ــرص    ــافؤ فـ ــية وتكـ ــق يف اخلصوصـ ــى احلـ ــات، وعلـ ــوين اجلمعيـ ــى   وتكـ ــول علـ احلصـ
القانونيـة والتعسـفية واضـطهاد     املعلومات، بوسائل منها على سبيل املثـال املراقبـة غـري   

، والــدين أو املعتقــد، وتعــذيب وســجن األفــراد الــذين ميارســون حريــة الــرأي والتعــبري 
وأسرهم، بل ويف بعض احلاالت إعدامهم بإجراءات موجزة، وعلى حق كل شـخص  
يف املشـــاركة يف إدارة الشـــؤون العامـــة لبلـــده بشـــكل مباشـــر أو مـــن خـــالل ممـــثلني   

  حبرية؛  خمتارين

انتهاكات احلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة، الـيت تـؤدي إىل اجلـوع         ‘٦’  
سوء التغذية ومشاكل صحية واسعة النطاق وغري ذلك مـن املشـاق الـيت يعـاين     احلاد و

ــال        ــة، وخباصــة النســاء واألطف ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــها الســكان يف مجهوري من
  واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون؛

انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمرأة، وخباصة إجيـاد ظـروف     ‘٧’  
رب املرأة علـى مغادرتـه ممـا جيعلـها شـديدة الضـعف إزاء التعـرض لالجتـار         داخل البلد جت

بالبشر بغرض البغاء أو السخرة املرتليـة أو الـزواج بـاإلكراه، وتعـريض النسـاء للتمييـز       
ــالني السياســي واالجتمــاعي،          ــا يف ذلــك يف ا ــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، مب الق

اجلنســي والقــائم علــى أســاس   واإلجهــاض القســري وغــري ذلــك مــن أشــكال العنــف  
  اجلنس؛  نوع

ــية لألطفـــال، وخصوصـــا        ‘٨’   ــان واحلريـــات األساسـ ــهاكات حقـــوق اإلنسـ انتـ
متكن الكثري من األطفال حىت اآلن من التمتـع بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة      عدم

والثقافية األساسية، وتالحظ يف هذا الصدد حالة الضعف اليت تعيشـها بشـكل خـاص    
وطنـــهم وأطفـــال الشـــوارع  منـــها األطفـــال العائـــدون أو املعـــادون إىل  فئـــات عـــدة،

واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال الذين يكون أبواهم رهن االحتجاز واألطفـال الـذين   
  اجلاحنون؛  املؤسسات واألطفال  يف  يعيشون يف أماكن االحتجاز أو

ــات األساســية لألشــخاص ذوي اإل    ‘٩’   ــة، انتــهاكات حقــوق اإلنســان واحلري عاق
وخباصة االنتـهاكات املنطويـة علـى اسـتخدام املعسـكرات اجلماعيـة والتـدابري القسـرية         

_______________ 

 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد   )١٣(
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الــيت متــس حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اختــاذ القــرار احلــر واملســؤول بشــأن عــدد  
األطفــال الـــذين يرغبــون يف إجنـــام والفتــرة الـــيت تفصــل بـــني إجنــاب طفـــل وآخـــر      

م األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التجـارب الطبيـة،     واالدعاءات املتعلقة باحتمال استخدا
  والترحيل القسري إىل املناطق الريفية، وفصل األطفال ذوي اإلعاقة عن والديهم؛

ــات       ‘١٠’     ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ
 النحـو احملـدد   واالعتراف الفعلي باحلق يف التفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب علـى 

يف االلتزامــات الــيت تعهــدت ــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مبوجــب العهــد   
ــة   ــة والثقافيـ ــادية واالجتماعيـ ــتغالل )٥(الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـ ــر اسـ ، وحظـ

اخلطـر جبميـع أشـكاله علـى النحـو احملـدد        وعمـل األطفـال الضـار أو    األطفال اقتصاديا
يف االلتزامـات الــيت تعهــدت ــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة مبوجــب اتفاقيــة  

ل العمال املوفدين إىل اخلـارج مـن مجهوريـة كوريـا     ، وكذلك استغال)٦(حقوق الطفل
  الشعبية الدميقراطية للعمل يف ظروف تشبه السخرة حسبما تفيد به التقارير؛

الـذي يصـنف النـاس علـى أسـاس النسـب        سـونغبون على أساس نظـام   التمييز  ‘١١’    
حتــددها الدولــة، كمــا يأخــذ بعــني االعتبــار اآلراء السياســية   الــيتوالطبقــة االجتماعيــة 

  واالنتماء الديين؛

استمرار حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف رفض توجيه دعوة إىل   (ب)  
املقرر اخلـاص لـس حقـوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية            

ــارة البلــد   أو التعــاون مــع املقــرر اخلــاص ومــع إجــراءات األمــم املتحــدة اخلاصــة    الدميقراطيــة لزي
  األخرى وفقا الختصاصاا، وكذلك مع آليات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان؛

ــة يف عــدم       (ج)   ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــة مجهوري ــراف اســتمرار حكوم االعت
ــن مث عــدم      ــد، وم ــوق اإلنســان يف البل ــة حق ــذ   خبطــورة حال ــة لتنفي ــا اإلجــراءات الالزم اختاذه

ــامل األول   ــتعراض الــــدوري الشــ ــائج االســ ــيات الــــواردة يف نتــ ــار  )١٤(التوصــ وإيــــالء االعتبــ
  للمالحظات اخلتامية للهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات؛

أعمـــال اختطـــاف األشـــخاص املنهجيـــة، ورفـــض إزاء البـــالغ  تؤكـــد قلقهـــا  - ٣  
الختفــاء القســري، مبــا يف ذلــك اختفــاء رعايــا بلــدان   إعــادم، ومــا يتلــو ذلــك مــن حــاالت ا  

، ويـب بقـوة يف هـذا    أخرى، اليت تمارس على نطاق واسع وباعتبارهـا سياسـة تتبعهـا الدولـة    
الصدد حبكومة مجهورية كوريا الشـعبية الدميقراطيـة التعجيـل بتسـوية هـذه األمـور الـيت تشـغل         

  فورا؛ كفالة عودة املختطفنيها بروح من الشفافية، وبسبل منبال اتمع الدويل 
_______________ 

)١٤(  A/HRC/13/13. 
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إزاء احلالـة اإلنسـانية اخلطـرة السـائدة يف البلـد، الـيت       البـالغ   تعرب عن قلقهـا   - ٤  
ــة وجــراء        ــى مواجهــة الكــوارث الطبيعي ــدرة احملــدودة عل ــدهور ســريعا بســبب الق ميكــن أن تت

يكفـي   مـا  علـى السياسات احلكومية اليت تؤدي إىل نقص توافر األغذية وقلة إمكانية احلصـول  
منها، ومها أمران يزيد من خطورما ضعف هياكل اإلنتـاج الزراعـي الـذي يتسـبب يف نقـص      
كبري يف مدى تنويع األغذية وقيام الدولة بفرض قيود على زراعة األغذية واالجتار ا وانتشـار  

طفـال  سوء التغذية املزمن واحلاد، وخباصة عند أكثر الفئـات ضـعفا واحلوامـل واملرضـعات واأل    
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســنني والســجناء السياســيني، وحتــث حكومــة مجهوريــة كوريــا   

االقتضـاء   الشعبية الدميقراطية يف هذا الصدد على اختاذ إجراءات وقائية وعالجية والتعاون عنـد 
  مع الوكاالت املاحنة الدولية ووفقا للمعايري الدولية لرصد املساعدة اإلنسانية؛

عيني املقرر اخلاص اجلديد املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف مجهوريـة      بت ترحب  - ٥  
كوريا الشعبية الدميقراطية، وتشيد باألنشطة اليت اضطلع ا املقرر اخلاص السابق، على الـرغم  
من عدم السماح له بدخول مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، وترحـب، يف هـذا الصـدد،        

املقــرر اخلــاص الســابق إىل جملــس حقــوق اإلنســان، عمــال بقــرار  بــالتقرير النــهائي الــذي قدمــه 
اتمع الــدويل اختــاذ بــفيــه  أهــاب، الــذي )١٥(٢٠١٥آذار/مــارس  ٢٧املــؤرخ  ٢٨/٢٢الــس 

  ؛)١٦(خطوات من أجل تعزيز املساءلة

لعمـــل جلنـــة التحقيـــق، وتســـلم مبـــا يتســـم   تقـــديرها تكـــرر اإلعـــراب عـــن  - ٦  
تقريرها من أمهية مستمرة، وتعرب عـن أسـفها لعـدم تلقّـي اللجنـة أي تعـاون مـن سـلطات          به

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالدخول إىل البلد؛

هود مبــا خلصــت إليــه اللجنــة مــن أن الروايــات الــيت اســتقتها مــن الشــ    تســلّم  - ٧  
واملعلومـات الــيت تلقتــها تشــكل ســببا كافيــا لالعتقــاد بــأن جــرائم ضــد اإلنســانية قــد ارتكبــت  

ــا الشــعبية الدميقراطيــة، عمــالً بالسياســات املكرســة علــى أعلــى مســتويات      يف مجهوريــة كوري
  الدولة منذ عقود وعلى يد مؤسسات تقع حتت السيطرة الفعلية لقيادا؛

اعس سـلطات مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة      إزاء تقـ  تعرب عن قلقها  - ٨  
عن حماكمة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت قالت عنـها  
جلنـــة التحقيـــق إـــا رمبـــا تشـــكل جـــرائم ضـــد اإلنســـانية، وتشـــجع أعضـــاء اتمـــع الـــدويل   

  و هذه اجلرائم دون عقاب؛املسامهة يف جهود املساءلة وعلى كفالة أال يظل مرتكب  على
_______________ 

)، الفصـل الثالـث،   A/70/53( ٥٣العامـة، الـدورة السـبعون، امللحـق رقـم      الوثائق الرمسيـة للجمعيـة    :انظر )١٥(
 ألف.  الفرع

)١٦(  A/HRC/31/70  وCorr.1. 
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جملـــس األمـــن علـــى مواصـــلة نظـــره يف اســـتنتاجات جلنـــة التحقيـــق   تشـــجع  - ٩  
وتوصياا ذات الصلة واختاذ اإلجراءات املناسبة لكفالة املساءلة، مبا يف ذلك مـن خـالل النظـر    

الدوليــة  يف إمكانيــة إحالــة احلالــة يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة إىل احملكمــة اجلنائيــة 
والنظر يف مواصلة تطـوير اجلـزاءات لضـمان الفعاليـة يف اسـتهداف كـل مـن يبـدو أنـه يتحمـل           
القسط األوفر من املسؤولية عـن انتـهاكات حقـوق اإلنسـان الـيت قالـت عنـها اللجنـة إـا رمبـا           

  تشكل جرائم ضد اإلنسانية؛

وريـة كوريـا   جملـس األمـن علـى أن يواصـل مناقشـة احلالـة يف مجه       أيضا تشجع  - ١٠  
الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك سجل البلد يف جمال حقوق اإلنسان، يف ضوء الشواغل اخلطـرية  

  املثارة يف هذا القرار، وتتطلع إىل مشاركته باستمرار وبفعالية أكرب فيما يتعلق ذه املسألة؛

ــابع ملفوضــ     تشــجع  - ١١   ــداين الت ــذهلا اجلهــاز املي ــيت يب ية األمــم اجلهــود املتواصــلة ال
املتحدة حلقوق اإلنسـان والكـائن مقـره يف سـول، وترحـب بتقدميـه تقـارير منتظمـة إىل جملـس          

  حقوق اإلنسان؛

بالدول األعضاء العمل على كفالة اضـطالع اجلهـاز امليـداين للمفوضـية     يب   - ١٢  
 بعملــه باســتقاللية، وتزويــده مبــا يكفــي مــن املــوارد والــدعم مــن أجــل تنفيــذ واليتــه، وضــمان  

الدول األعضاء ذات الصلة بشكل تـام مـع اجلهـاز، وعـدم تعرضـه ألي أعمـال انتقاميـة         تعاون
  أو ديدات؛

بإنشاء فريق اخلرباء املسـتقلني املعـين باملسـاءلة عـن انتـهاكات حقـوق        ترحب  - ١٣  
اإلنســان يف مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، علــى النحــو املــبني يف قــرار جملــس حقــوق    

  ؛)١(٣١/١٨ اإلنسان

حكومــة مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة علــى أن حتتــرم        حتــث بقــوة   - ١٤  
  ريات األساسية، وأن تضطلع يف هذا الصدد مبا يلي:احتراما تاما مجيع حقوق اإلنسان واحل

القيام فورا بوضع حد لالنتهاكات اجلسيمة واملنهجية والواسعة النطاق حلقـوق    (أ)  
اإلنسان اليت مت تأكيدها آنفا، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابري املبينة يف قرارات اجلمعيـة العامـة   

اإلنسان املـذكورة أعـاله والتوصـيات الـيت وجههـا الـس       وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق 
جلنة التحقيق واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات كذلك سياق االستعراض الدوري الشامل، و يف

  واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

ــى ال    (ب)   ــع   إغــالق معســكرات االعتقــال السياســي عل فــور، وإطــالق ســراح مجي
  ؛السجناء السياسيني دون قيد أو شرط ودون أي تأخري
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محاية سكاا والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب وكفالـة تقـدمي املسـؤولني      (ج)  
ــة      عـــن ــام هيئـ ــة أمـ ــان إىل احملاكمـ ــوق اإلنسـ ــى انتـــهاكات حقـ ــوي علـ ــرائم تنطـ ــاب جـ ارتكـ

 مستقلة؛  قضائية

ة لرتوح الالجـئني إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاص     التصدي لألسباب اجلذري  (د)  
الذين يستغلون الالجئني عن طريق ريب املهاجرين واالجتار بالبشـر وابتـزازهم، وعـدم جتـرمي     

  ضحايا االجتار؛

ــة       )هـ(   ــعبية الدميقراطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــواطين مجهوريـ ــان مـ ــون بإمكـ ــة أن يكـ كفالـ
امــة وأن يعــاملوا معاملــة إنســانية وأال يتعرضــوا املطــرودين أو املعــادين إليهــا العــودة بأمــان وكر

  ألي نوع من العقاب، وتقدمي املعلومات عن وضعهم ومعاملتهم؛

التعاون التام مع املقرر اخلاص بطرق منها إتاحـة كـل الفـرص أمامـه للـدخول        (و)  
حبريـة ودون عوائــق إىل مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيـة، ومــع ســائر اإلجــراءات اخلاصــة   

لتابعة لس حقوق اإلنسان وكذلك مع آليات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقـوق اإلنسـان   ا
  ليتسىن إجراء تقييم كامل لالحتياجات يف جمال حقوق اإلنسان؛

ــتقين يف ميــدان حقــوق اإلنســان مــع مفــوض       (ز)   االشــتراك يف أنشــطة التعــاون ال
إليــه املفــوض  ىســع مــا وضيـــة، علــى حنـــواألمــم املتحـــدة الســامي حلقـــوق اإلنســـان ومـــع املف 

  السامي يف السنوات األخرية، من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد؛

تنفيذ التوصيات املقبولة املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل والنظر بصورة   (ح)  
  املدة عن التنفيذ؛زالت قيد النظر، فضال عن إعداد تقرير ملنتصف  ما إجيابية يف التوصيات اليت

ــاد        (ط)   ــوانني واعتمـ ــن القـ ــة، وسـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــوية منظمـ ــمام إىل عضـ االنضـ
عايري العمل الدولية، والنظـر يف التصـديق علـى مجيـع االتفاقيـات      ملمتثال الاملمارسات الكفيلة با

  ذات الصلة؛

  مواصلة تعاوا مع الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وتعزيزه؛  (ي)  

كفالة إيصال املعونة اإلنسانية واحلصـول علـى البيانـات املهمـة علـى حنـو تـام          (ك)  
وآمن ودون عائق، واختاذ التدابري الالزمة لتمكني الوكاالت اإلنسـانية مـن تـأمني إيصـال هـذه      
املعونة دون متييز إىل مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك مرافق االحتجاز، حسب االحتياجـات وفقـا   

تعهدت بـه، وكفالـة تـوفري سـبل احلصـول علـى الغـذاء الكـايف          ما اإلنسانية، على حنوللمبادئ 
جمـال األمـن الغـذائي والتغذيـة، بسـبل منـها الزراعـة املسـتدامة          وتنفيذ سياسات أكثر فعاليـة يف 
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واختــاذ تــدابري ســليمة إلنتــاج وتوزيــع األغذيــة وختصــيص مزيــد مــن األمــوال لقطــاع األغذيــة،  
  مساعدة إنسانية؛ ا يقدم منوكفالة رصد واف مل

مواصــلة حتســني ســبل التعــاون مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري ووكــاالت      (ل)  
يتـــيح هلـــا أن تســـاهم مباشـــرة يف حتســـني الظـــروف املعيشـــية للســـكان املـــدنيني،    التنميـــة مبـــا

  ذلك إحراز تقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛  يف  مبا

قيــــة املعاهــــدات الدوليــــة حلقــــوق اإلنســــان     النظــــر يف التصــــديق علــــى ب    (م)  
ــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات         واالنضــمام ــع اهليئ ــا ســيتيح اــال إلجــراء حــوار م ــا، مم إليه

  اإلنســــان، واســــتئناف تقــــدمي التقــــارير إىل هيئــــات رصــــد املعاهــــدات الــــيت هــــي   حقــــوق
ــر     ــاركة بصــــورة جمديــــة يف استعراضــــات هيئــــات املعاهــــدات، والنظــ ــا، واملشــ طــــرف فيهــ

ــة حقــوق اإلنســان         يف ــن أجــل حتســني حال ــات م ــن هــذه اهليئ ــة م ــة املقدم املالحظــات اخلتامي
  البلد؛  يف

حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى تنفيـذ توصـيات جلنـة       حتث  - ١٥  
  التحقيق دون تأخري؛

مجيــــع الــــدول األعضــــاء، واجلمعيــــة العامــــة، وجملــــس حقــــوق        تشــــجع  - ١٦  
ــان، ــية، وا اإلنســ ــة ذات     واملفوضــ ــاالت املتخصصــ ــدة، والوكــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــة العامــ ألمانــ
ــلة، ــع       الصـــ ــات اتمـــ ــة، ومنظمـــ ــة اإلقليميـــ ــة الدوليـــ ــديات احلكوميـــ ــات واملنتـــ واملنظمـــ
ــرى    املـــــدين، ــلحة األخـــ ــاحبة املصـــ ــراف صـــ ــة، واألطـــ ــركات املعنيـــ ــات، والشـــ   واملؤسســـ

ــى     ــق بتوصــياا، عل ــة التحقي ــا جلن ــيت توجهــت إليه ــك التوصــيات أ  ال ــذ تل ــدما  تنفي و املضــي ق
  تنفيذها؛  يف

ــة     تشـــجع  - ١٧   ــلة التصـــدي بطريقـ ــى مواصـ ــها علـ ــدة برمتـ ــم املتحـ ــة األمـ منظومـ
وموحـــدة للحالـــة اخلطـــرية الـــيت تشـــهدها حقـــوق اإلنســـان يف مجهوريـــة كوريـــا          منســـقة
  الدميقراطية؛  الشعبية

ــجع   - ١٨   ــة     تشـــ ــا املتخصصـــ ــناديقها ووكاالـــ ــدة وصـــ ــم املتحـــ ــرامج األمـــ بـــ
الشـعبية الدميقراطيـة يف    كوريا ذات الصلة على تقدمي املساعدة حلكومة مجهوريةاملنظمات   وسائر
  التحقيق؛  وتقرير جلنة التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشاملتنفيذ 

جبمهوريـة كوريــا الشـعبية الدميقراطيــة أن تواصـل التعــاون بـروح بنــاءة      يـب   - ١٩  
ن ملموس يف حالة حقوق اإلنسان علـى أرض الواقـع،   احملاورين الدوليني دف حتقيق حتس مع
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بوســائل منــها إجــراء حــوارات بشــأن حقــوق اإلنســان والقيــام بزيــارات رمسيــة إىل البلــد تــوفر  
خالهلا سبل الوصول الكافية إلجراء تقييم تـام ألوضـاع حقـوق اإلنسـان ومبـادرات التعـاون،       

  سبيل األولوية؛ والقيام باملزيد من االتصاالت الشخصية املباشرة على

ــرر  - ٢٠   ــا الشــعبية        تق ــة كوري ــوق اإلنســان يف مجهوري ــة حق ــة حال مواصــلة دراس
الدميقراطية يف دورا الثانية والسبعني، وتطلب إىل األمـني العـام، حتقيقـا هلـذه الغايـة، أن يقـدم       

اص تقريرا شـامال عـن احلالـة يف مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، وتطلـب إىل املقـرر اخلـ          
وأن يقــدم كــذلك تقريــرا عــن متابعــة حالــة تنفيــذ  يواصــل موافاــا باســتنتاجاته وتوصــياته، أن

 توصيات جلنة التحقيق.
  

  ٦٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


