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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٦١/١٧٤
 ،إن اجلمعية العامة 

 أن الدول األعضاء يف األمم املتحدة يتوجب عليهـا تعزيـز حقـوق     إذ تؤكد من جديد     
مبوجـب  علـى نفـسها      األساسـية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامـات الـيت قطعتـها              اإلنسان واحلريات 

 خمتلف الصكوك الدولية،
 أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل            وإذ تضع يف اعتبارها     

، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       )١( املدنية والسياسية  قاخلاص باحلقو 
ــةو ــل  )١(الثقافي ــوق الطف ــة حق ــز ضــد      )٢(، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ، واتفاقي

 ،)٣(املرأة
 أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة قــدمت تقريرهــا الــدوري الثــاين وإذ تالحــظ  

، وتقريرهــا )٤(بــشأن تنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  
ــة حقــوق الطفــل  الــدوري ــة  )٥( الثــاين بــشأن تنفيــذ اتفاقي ، وتقريرهــا األويل بــشأن تنفيــذ اتفاقي

، ممـا يـدل علـى اخنراطهـا يف اجلهـود التعاونيـة           )٦(القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            
 الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،

_______________ 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٣(
)٤( E/1990/6/Add.35. 
)٥( CRC/C/65/Add.24. 
)٦( CEDAW/C/PRK/1. 
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ــدهتا   وإذ حتــيط علمــا   ــة الــيت أب ــشأة  اتهيئــات رصــد املعاهــد  باملالحظــات اخلتامي املن
لقـضاء علـى التمييـز ضـد     املعنيـة با  لجنـة   الاألربع، وأحدثها تلك الـيت أبـدهتا        مبوجب املعاهدات   

 ،)٧(٢٠٠٥يوليه /املرأة يف متوز
 وإىل ،٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٦ املـــؤرخ ٦٠/١٧٣ إىل قرارهـــا وإذ تـــشري 

 ٢٠٠٤/١٣  و )٨(٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ١٦ املـؤرخ    ٢٠٠٣/١٠قرارات جلنة حقوق اإلنسان     
، وإذ )١٠(٢٠٠٥أبريـل  /نيـسان  ١٤ املـؤرخ   ٢٠٠٥/١١  و )٩(٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٥املؤرخ  

ــز تــضافر اجلهــود للحــث علــى تنفيــذ        تلــكتــضع يف اعتبارهــا حاجــة اجملتمــع الــدويل إىل تعزي
 القرارات،
بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا               وإذ حتيط علما     

ــش ــةال ــيت    )١١(عبية الدميقراطي ــشواغل احملــددة ال ــك ال ــا يف ذل ــشأن  ، مب ــضمنها ب ــرأة،  ت ــوق امل حق
 ، وحقوق الالجئني،األشخاص ذوي اإلعاقةوحقوق الطفل، وحقوق املسنني، وحقوق 

 :إزاءتعرب عن بالغ قلقها  - ١ 
اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــراف    )أ( 
ملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة وعـدم               بوالية ا 

 تعاوهنا معه؛
حلقـوق اإلنـسان    واملنهجيـة   توايل التقارير اليت تفيـد بـأن االنتـهاكات اخلطـرية             )ب( 

 :تعم على نطاق واسع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وتشمل
ــةالتعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــ  ‘١’  ــية  أوروب املعاملـ ــة القاسـ ــسانية  أوالعقوبـ  الالإنـ

ــضاء       أو ــاق القـ ــارج نطـ ــال خـ ــين، واالعتقـ ــدام العلـ ــاالت اإلعـ ــة، وحـ املهينـ
واالعتقــال التعــسفي، وعــدم األخــذ بــاإلجراءات القانونيــة وانعــدام ســيادة        

_______________ 
  الثـاين،  اجلـزء ،  (A/60/38) ٣٨امة، الدورة الستون، امللحق رقـم       الوثائق الرمسية للجمعية الع   : انظر )٧(

 .٧٦إىل  ٢٦ الفقرات
، (E/2003/23) ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٣الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر )٨(

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
 .ع ألف، الفصل الثاين، الفر(E/2004/23) ٣، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع نفسه،  )٩(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)(E/2005/23 ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥ املرجع نفسه، )١٠(
 .A/61/349انظر  )١١(
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القــانون، وفــرض عقوبــة اإلعــدام ألســباب سياســية، ووجــود عــدد كــبري مــن  
 لجوء إىل أعمال السخرة على نطاق واسع؛معسكرات االعتقال، وال

العائدين إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة          أو حالة الالجئني املطرودين   ‘٢’ 
واجلزاءات املفروضة على مواطين مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين             

مــن اخلــارج، علــى اعتبــار أن مغــادرهتم البلــد يعــد خيانــة تفــضي إىل    أعيــدوا 
 الالإنـسانية   أو غـري ذلـك مـن املعاملـة القاسـية           أو التعذيب  أو ات احلبس عقوب
إىل عقوبة اإلعدام، وحتث مجيع الدول علـى كفالـة احتـرام املبـدأ          أو املهينة أو

 ؛عدم اإلعادة القسريةاألساسي املتمثل يف 
املشددة املفروضة على حرية الفكر والضمري والـدين والـرأي          الشاملة و القيود   ‘٣’ 

لتعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وعلى فرص الوصول علـى قـدم            وا
املساواة إىل املعلومات والقيود املفروضة علـى كـل شـخص يرغـب يف التنقـل                

 حبرية داخل البلد والسفر إىل اخلارج؛
ســيما    والاســتمرار انتــهاك حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للمــرأة،       ‘٤’ 

الزواج قـسرا، وحـاالت اإلجهـاض القـسري           أو عارةاالجتار باملرأة بغرض الد   
حيـدث يف    مـا وقتـل األطفـال الـذين أعيـدت أمهـاهتم إىل الـوطن، مبـا يف ذلـك        

 مراكز ومعسكرات االحتجاز التابعة للشرطة؛
املسائل املعلقة اليت تشغل بال اجملتمع الدويل واليت تتصل باختطـاف األجانـب              ‘٥’ 

قسري، الذي يـشكل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان     من خالل عمليات االختفاء ال  
 ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة؛

ــيت أدت إىل ســوء       ‘٦’  ــة، ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــهاكات احلق انت
التغذية الشديد وإىل الصعوبات الـيت يعـاين منـها الـسكان يف مجهوريـة كوريـا        

 الشعبية الدميقراطية؛
ن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  اســتمرار ورود تقــارير عــ ‘٧’ 

، وخباصــة اســتخدام املعــسكرات اجلماعيــة والتــدابري لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
 يف اختـــاذ قـــرار حـــر حـــق الـــشخص ذوي اإلعاقـــةالقـــسرية الـــيت تـــستهدف 

 ؛بني والدهتمومسؤول بشأن عدد أطفاله واملباعدة 
مة مجهوريـة كوريـا الـشعبية        إزاء عدم اخنراط حكو    تعرب عن قلقها الشديد    - ٢ 

الدميقراطية يف أي أنشطة تعاون تقين مع مفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان ومـع                   
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بذلتـه املفوضـة الـسامية مـن جهـود يف سـبيل               مـا  ، رغـم  ة األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان     مفوضي
 ؛إقامة حوار مع سلطات مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف هذا الصدد

يت زاد   إزاء احلالة اإلنسانية اخلطرة يف البلد، الـ        الشديد جدا  تعرب عن قلقها   - ٣ 
 الرضـع، الـذي   لـدى   سيما انتشار سوء التغذية       وال ، سوء إدارة السلطات لألمور    من خطورهتا 

زال يؤثر يف النمـو البـدين والعقلـي لنـسبة كـبرية مـن األطفـال رغـم التقـدم احملـرز يف اآلونـة                ما
 وحتــث حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، يف هــذا الــصدد، علــى تيــسري  األخــرية،

استمرار وجود املنظمات اإلنسانية لكفالة إيصال املـساعدات اإلنـسانية برتاهـة إىل مجيـع أحنـاء                 
  ووفقا للمبادئ اإلنسانية؛اتالبلد على أساس االحتياج

قراطيـة علـى أن حتتـرم متامـا      حكومة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدمي      حتث بقوة  - ٤ 
مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وأن تنفـذ بالكامـل، يف هـذا الـصدد، التـدابري املبينـة        

قــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان املــشار إليهــا أعــاله، والتوصــيات الــيت قــرار اجلمعيــة العامــة ويف 
 تتعاون تعاونا تاما مع املقـرر       ، وأن اهليئات املنشأة مبعاهدات  وجهتها إليها اإلجراءات اخلاصة و    

حبريـة ودون عوائـق      الـسبل أمامـه للوصـول        لمن خالل مجلة من التدابري منها فـتح كـ         اخلاص،  
آليــات حقــوق اإلنــسان التابعــة ســائر مــع كــذلك إىل مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، و

 لألمم املتحدة؛
ريــة كوريــا الــشعبية  مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوتقــرر - ٥ 

األمـني العـام    يقـدم إليهـا     ن  أالدميقراطية خـالل دورهتـا الثانيـة والـستني، وتطلـب، هلـذه الغايـة،                
يقــدم ن أتقريــرا شــامال عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة و  

 .املقرر اخلاص استنتاجاته وتوصياته
 ٨١اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ربديسم/ كانون األول١٩
 


