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 ])Corr.1 و A/63/430/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٦٣/١٩٠
 

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

 مبوجـب خمتلـف تعهـدت ـان واحلريـات األساسـية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامـات الـيتاإلنـسا
 الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل  أنوإذ تضع يف اعتبارها 
  والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة)١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
لـثالثا نيهـا الـدوريي أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قدمت تقريروإذ تالحظ 

 يف اجلهـود التعاونيـةمشاركتها مما يدل على،تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلعناملوحدين والرابع
 دولية يف جمال حقوق اإلنسان،ال
ــدا هيئــات رصــد املعاهــدات املنــشأةوإذ حتــيط علمــا  ــيت أب  باملالحظــات اخلتاميــة ال

، وأحـدثها اليت تعد مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة طرفـا فيهـامبوجب املعاهدات األربع
 ،)٤(٢٠٠٥يوليه/ متوز اليت أبدا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يفاملالحظات

_______________

 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧د، الجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٣(
 ، اجلـزء الثـاين،)A/60/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون، امللحـق رقـم:انظر )٤(

 .٧٦إىل ٢٦الفقرات
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 عالقات التعاون القائمة بني حكومة مجهورية كوريا الـشعبيةوإذ تالحظ مع التقدير 
للطفولـة ومنظمــة الــصحة العامليـة مــن أجـل حتــسني احلالــة املتحــدةاألمـمالدميقراطيـة ومنظمــة

 أجـل حتـسنيالصحية يف البلد، وعالقات التعاون القائمة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة من
نوعية التعليم الـذي يتلقـاه األطفـال، وكـذلك الطلـب الـذي قدمتـه مـؤخرا حكومـة مجهوريـة

 والـسماح لـه لعـاملي لزيـادة املـساعدة الغذائيـةكوريا الشعبية الدميقراطيـة إىل برنـامج األغذيـة ا
 ، عمله وتوفري ظروف عمل أفضل لهتوسيع نطاقب
الدميقراطيـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائيأن مجهورية كوريـا الـشعبيةوإذ تالحظ 

 يف البلد، ربنامجالقد شرعا يف إجراء مشاورات بشأن إمكانية استئناف أنشطة
ــشري  ــ إىل قراروإذ تـــ ــؤرخ٦٠/١٧٣ااـــ ــانون األول١٦ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٥ديـــ
ــؤرخ٦١/١٧٤ و ــانون األول١٩ املـ ــؤرخ٦٢/١٦٧و ٢٠٠٦ديـــسمرب/ كـ  كـــانون١٨ املـ

أبريل/نيسان ١٦ املؤرخ٢٠٠٣/١٠وإىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان ٢٠٠٧ربديسم/األول
 ١٤ املــــؤرخ٢٠٠٥/١١ و )٦(٢٠٠٤أبريــــل/ نيــــسان١٥ املــــؤرخ٢٠٠٤/١٣و )٥(٢٠٠٣
يونيــه/ حزيــران٣٠ املــؤرخ١/١٠٢ ومقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان)٧(٢٠٠٥أبريــل/نيــسان
وإذ تــضع يف اعتبارهـــا،)٩(٢٠٠٨مـــارس/آذار ٢٧ املــؤرخ٧/١٥لـــسا وقــرار)٨(٢٠٠٦

 تنفيذ تلك القرارات،ضرورة أن يعزز اتمع الدويل جهوده املتضافرة الرامية إىل
 بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـاوإذ حتيط علما 

ــة ــارة البلــد وعــدم تعــاون ســإذو ،)١٠(الــشعبية الدميقراطي ــه بزي لطاتتأســف لعــدم الــسماح ل
 عـن الـشاملألمني العام ابتقرير حتيط علما أيضاإذمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية معه، و

حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة املقـــدم عمـــال بـــالقرار
١١(٦٢/١٦٧(، 

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٥( ــائق الرمسي ــم٢٠٠٣الوث ،(E/2003/23) ٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف(E/2004/23) ٣، امللحق رقم٢٠٠٤املرجع نفسه، )٦(
 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)(E/2005/23 ٣، امللحق رقم٢٠٠٥ املرجع نفسه، )٧(
ــستون، امللحــق:انظــر )٨( ــة وال ــدورة احلادي ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــمالوث ،)A/61/53 (٥٣رق

 .الفصل الثاين، الفرع باء
.، الفصل الثاين(A/63/53) ٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٩(
 .A/63/322انظر )١٠(
)١١( A/63/332. 



A/RES/63/190

3

 مـن شـأنه أن يـسهم يف حتـسني حالـة الـذيأمهيـة احلـوار بـني الكـوريتنيوإذ تالحظ 
 بوسـائل منـها تـأمني، اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـةحقوق

 سبل الوصول،
 : إزاءتعرب عن بالغ قلقها - ١ 
تظمــةمنجــسيمة وانتــهاكاتعــن وقــوع  متواصــلةتقــاريراســتمرار ورود )أ( 

يف مجهوريــةقافيــةاملدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثحقــوقل لوواســعة النطــاق
 :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــية أو الالإنـــسانية ‘١’  ــة القاسـ ــروب املعاملـــة أو العقوبـ ــريه مـــن ضـ التعـــذيب وغـ
 خـارجحتجـازواإلعـدام العلـين واالمبا فيهـا ظـروف االحتجـاز الالإنـسانيةاملهينة، أو

 وانعـدام سـيادة القانونيـةاألصـولمراعـاة وعـدم، التعـسفيحتجـازنطاق القـضاء واال
اســتقاللعــدمكمــة عادلــة وإلجــراء حما ضــمانات عــدم وجــود مبــا يف ذلــكالقــانون،
ــة اإلعــدام ألســباب سياســيةالقــضاء، ــة، وفــرض عقوب  ووجــود عــدد كــبري مــن وديني

  السخرة على نطاق واسع؛ستخداممعسكرات االعتقال وا
ىل مجهوريـة كوريـااملطـرودين أو العائـدين إوملتمسي اللجوءحالة الالجئني ‘٢’ 

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

 يف هـذا الـصددالالإنسانية أو املهينـة أو عقوبـة اإلعـدام، وحتـث أو املعاملة القاسية أو
 وعلى معاملـةول على احترام املبدأ األساسي املتمثل يف عدم اإلعادة القسريةمجيع الد

مفـوض األمـم املتحـدة الـسامي وصـول  معاملة إنسانية وعلـى كفالـةملتمسي اللجوء
 ؛ بغرض حتسني حالتهم اللجوء ملتمسي دون عائق إىل واملفوضيةلشؤون الالجئني

ــى ‘٣’  ــشاملة واملــشددة املفروضــة عل ــود ال ــالقي ــديناتحري  الفكــر والــضمري وال
 صول فـرص احلـ تكـافؤوالرأي والتعـبري والتجمـع الـسلمي وتكـوين اجلمعيـات وعلـى

بسبل منها على سـبيل املثـال اضـطهاد األفـراد الـذين ميارسـون حريـة ،على املعلومات
 ؛الرأي والتعبري واضطهاد أسرهم

خل البلـد والـسفرالقيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية دا ‘٤’ 
، مبا يف ذلك معاقبة األشـخاص الـذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون مغادرتـهإىل اخلارج

 ؛دون إذن أو معاقبة أسرهم، وكذلك معاقبة األشخاص الذين تعيدهم بلدان أخرى
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 سوء تغذيـة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل ‘٥’ 
الـيت يعـاين منـها الـسكاناملـشاق  واسعة النطاق وغري ذلك مـنومشاكل صحية حاد

فئـاتال هـم مـن، وال سـيما األشـخاص الـذينيف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 ؛ضعيفة، مبن فيهم النساء واألطفال واملسنونال

 االجتـارخباصـةاستمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و ‘٦’ 
 لعمليـات ريـب األشـخاصرأةوتعـرض املـ،بـاإلكراه أو الـزواجبغـاءبغرض الباملرأة

 ؛والتمييز والعنف على أساس نوع اجلنسواإلجهاض القسري
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ‘٧’ 

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

 ؛األطفال الذين يرغبون يف إجنام والفترة اليت تفصل بني إجناب طفل وآخرعدد
ــات ‘٨’  ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ

حو احملدد يف االلتزامات الـيت تعهـدتوالتفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب على الن
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوقــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــب

ــة والثقافيـــة ــ)١(االقتـــصادية واالجتماعيـ ــر املفـ ــتغالل األطفـــال، واحلظـ روض علـــى اسـ
اقتــصاديا وعلــى أي شــكل مــن أشــكال عمــل األطفــال الــضار أو اخلطــر علــى النحــو
احملــدد يف االلتزامــات الــيت تعهــدت ــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــب

 ؛)٢(اتفاقية حقوق الطفل
افاســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــر )ب( 

 وأبواليـة املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة
 ؛)٩(٧/١٥، رغم جتديد جملس حقوق اإلنسان لواليته مبوجب قراره معهونتعاال
  تــثري قلــقالــيت غــري احملــسومةاملــسائلإزاءتكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا - ٢ 

الـذياألمـر االختفـاء القـسري،الذي يأخـذ شـكلتطاف األجانب باختعلقاتمع الدويل وت
، ويف هذا الـصدد يـب بقـوةيشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة

حبكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العمل على حنو عاجل حلسم هذه املـسائل، بـسبل
 ؛ كفالة عودة املختطفني فورا ذلكو شفاف، مبا يفمنها االستعانة بالقنوات القائمة على حن

ــالغعــنتعــرب - ٣  ــسانية اخلطــرةاقلقهــب ــة اإلن ــسائدةإزاء احلال ــدال  يف ،يف البل
زاد مـن ما أبداه من رغبة يف التماس املساعدة اإلنسانية، وهـي حالـةفيهتالحظوقت الذيلا

جـات األساسـية وتـواتر الكــوارثسـوء ختـصيص املـوارد وحتويلـها عـن تلبيـة االحتياخطورـا
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الرضـع الـذي مـا زالبـني األمهـات وسـوء التغذيـة بـنيانتشار سوء التغذيةخباصة، والطبيعية
 يف النمو البدين والعقلي لنسبة كبرية مـن األطفـال،، رغم التقدم احملرز يف اآلونة األخرية،يؤثر

على اختـاذ إجـراءات وقائيـةصددوحتث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف هذا ال
 وعالجية؛

ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـوداملقرر اخلاصعلىتثين - ٤ 
 ؛ حمدودة سبل احلصول على املعلوماتأنواليته رغمب يف االضطالعحثيثة

 حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم مجيـعحتث بقوة - ٥ 
 : مبا يلييف هذا الصددقوم، وأن ت احتراما تامااإلنسان واحلريات األساسيةحقوق

حلقـوقنتظمـة والواسـعة النطـاقاملاجلـسيمة والنتـهاكاتوضع حـد فـوري ل )أ( 
 اجلمعيـة العامـةاتلتـدابري املبينـة يف قـراراإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل

ــسان ــة حقــوق اإلن ــس حوجلن ــسان وجمل ــذكورة قــوق اإلن ــاامل ــيت وجهه ــاله والتوصــيات ال   أع
ــاإلجراءات اخلاصــة واهليئــات املعنيــون  إىل التابعــة لألمــم املتحــدةمعاهــداتوجــباملنــشأة مبب

 ؛مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 اإلفـالت مـن العقـاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولنيمسألةمحاية سكاا ومعاجلة )ب( 

  اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛عن انتهاكات حقوق
 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاصالتصدي لألسباب اجلذرية لرتوح الالجـئني )ج( 

الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق ريــب األشــخاص واالجتــار ــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي
طيـة الـذين طـردوا الدميقراالضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوريا الـشعبية

نوع من  العودة بأمان وكرامة، وأن يعاملوا معاملة إنسانية، وأال يتعرضوا أليأو أعيدوا إليها
 العقاب؛

 للوصـولمـه أمافرص كل الإتاحة منها بطرق،تام مع املقرر اخلاص التعاونال )د( 
آليـاتب  املعنـينيك مع سائروكذل،حبرية ودون عوائق إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛
مع مفوضـة األمـميف جمال حقوق اإلنسانتقينالتعاونالأنشطةيف الشتراكا )هـ( 

يفاملفوضـة الـساميةعلى حنـو ما سعت إليه،ةـفوضياملعـان ومـوق اإلنسـة حلقـدة الساميـاملتح
ــسان يف البلــد واإلعــداد لالســتعراضالــسنوات األخــرية، مــن أجــل حتــسني ــة حقــوق اإلن  حال

الــدوري الــشامل الــذي ســيجريه جملــس حقــوق اإلنــسان بــشأن مجهوريــة كوريــا الــشعبية
 ؛٢٠٠٩الدميقراطية يف عام
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ــة )و(  ــع منظمــة العمــل الدولي ــاون م ــشكل حتــسني حقــوق العمــالبغــرضالتع ب
 ؛ملموس

 نسانية لألمم املتحدة؛مواصلة وتعزيز تعاوا مع الوكاالت اإل )ز( 
، واختاذ التـدابريدون عائقاملعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن وإيصالكفالة )ح( 

 إىل مجيـع أحنـاءدون متييـزالالزمة لتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات
تـوفرية، وكفالـه تعهـدت بـعلـى حنـو مـا لمبـادئ اإلنـسانية،ل االبلد حسب االحتياجـات وفقـ

ــذســبل ــى الغــذاء الكــايف وتنفي ــأمنيسياساتالــاحلــصول عل ــذاالكفيلــة بت  بــسبل منــهاءالغ
 املستدامة؛ الزراعة

 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبيةتقــرر - ٦ 
 أن يقـدم  هلـذه الغايـة، حتقيقـا، إىل األمـني العـاموالستني، وتطلبالرابعة دورايفالدميقراطية

واصـلأن يإىل املقـرر اخلـاصالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة واحلتقريرا شامال عن
 .استنتاجاته وتوصياته بموافاا

 ٧١اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٨

 


