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  الدورة الثالثة والستون
        من جدول األعمال) ج (٦٤البند 

والتقــارير  حــاالت حقــوق اإلنــسان  : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها       
  املقدمة من املقررين واملمثلني اخلاصني

  
  *الثةتقرير اللجنة الث    

  
  )اململكة العربية السعودية (الوايفالسيد خالد : املقرر

    
  املقدمة  - أوال  

ــودة يف        - ١ ــة، املعق ــة الثاني ــستها العام ــة، يف جل ــة العام ــررت اجلمعي ــول١٩ق ــبتمرب / أيل س
حـاالت حقـوق    ”ب، بـإدراج البنـد الفرعـي املعنـون          ، أن تقوم، بناء على توصـية املكتـ        ٢٠٠٨

  يف جـدول أعمـال دورهتـا الثالثـة         “قدمـة مـن املقـررين واملمـثلني اخلاصـني         اإلنسان والتقـارير امل   
  .، وإحالته إىل اللجنة الثالثة“اتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته”والستني يف إطار البند املعنون 

وعقــدت اللجنــة الثالثــة مناقــشة عامــة بــشأن هــذا البنــد الفرعــي بــاقتران مــع البنــدين       - ٢
، املعقـــودة مـــن ٣١ إىل ٢٨ ومـــن ٢٥ إىل ٢٠ جلـــساهتا مـــن يف) هــــ( و) ب (٦٤الفـــرعيني 

، ونظـرت يف اقتراحـات ملـشاريع        ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ٣٠ إىل   ٢٨ ومن   ٢٤إىل   ٢٢
ــي      ــد الفرع ــشأن البن ــراءات ب ــرارات، واختــذت إج ــساهتا ) ج (٦٤ق ، ٤٥  و٣٩  و٣٨يف جل

مناقشة الـيت أجرهتـا اللجنـة يف        ويرد سرد لل  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢١  و ١١  و ٦املعقودة أيام   
  ).45  و39  و38  و31-28  وA/C.3/63/SR.20-25انظر الوثائق (احملاضر املوجزة ذات الصلة 

 
  

  .Add.1-5 و A/63/430 يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند يف ستة أجزاء حتت الرمز   *  



A/63/430/Add.3
 

2 08-63741 
 

ولالطــالع علــى الوثــائق املعروضــة علــى اللجنــة يف إطــار هــذا البنــد الفرعــي، يرجــى      - ٣
  .A/63/430الرجوع إىل الوثيقة 

أكتوبر، ألقت مفوضـة األمـم املتحـدة        / األول  تشرين ٢٢، املعقودة يف    ٢٠ويف اجللسة     - ٤
باســم الــدول (الــسامية حلقــوق اإلنــسان كلمــة أمــام اللجنــة وأجــرت حــوارا مــع ممثلــي فرنــسا  

وبـنن ولبنـان وكنـدا والـصني ومـصر      ) األعضاء يف األمم املتحـدة األعـضاء يف االحتـاد األورويب    
ونيوزيلنــدا وتايلنــد وأســتراليا  وليختنــشتاين وشــيلي والــسودان واألرجنــتني واالحتــاد الروســي   

ــر      ــسورية واجلزائ ــة ال ــة العربي ــا وباكــستان واجلمهوري ــة وكولومبي والواليــات املتحــدة األمريكي
ــران      ــة إي ــدا الــشمالية ومجهوري ــا العظمــى وآيرلن ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني وسويــسرا وماليزي

  ).A/C.3/63/SR.20انظر الوثيقة (اإلسالمية وكوبا 
ــوبر، قــدم املقــرر اخلــاص املعــين   / تــشرين األول٢٣، املعقــودة يف ٢٢ة ويف اجللــس  - ٥ أكت

حبالــة حقــوق اإلنــسان يف ميامنــار عرضــا وأجــرى حــوارا مــع ممثلــي ميامنــار واألرجنــتني وكنــدا 
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الــشمالية ونيوزيلنــدا واليابــان وأســتراليا وفرنــسا  

والواليــات املتحــدة )  األمــم املتحــدة األعــضاء يف االحتــاد األورويب باســم الــدول األعــضاء يف (
  ).A/C.3/63/SR.22انظر الوثيقة (األمريكية واجلمهورية التشيكية وتايلند 

ويف اجللسة ذاهتا، قدم املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا                     - ٦
ثلي واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا       الشعبية الدميقراطية عرضا وأجرى حوارا مع مم      

الشمالية وكندا ومجهورية كوريا واليابان والواليات املتحـدة األمريكيـة واجلمهوريـة التـشيكية      
باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعـضاء        (ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفرنسا      

  ).A/C.3/63/SR.22انظر الوثيقة ) (يف االحتاد األورويب
  

  النظر يف اقتراحات مشاريع القرارات  - ثانيا  
  A/C.3/63/L.26مشروع القرار   - ألف  

ــسة   - ٧ ــودة يف ٣٩يف اجلل ــاين ١١، املعق ــشرين الث ــسا باســم     / ت ــل فرن ــوفمرب، عــرض ممث ن
 بـاالو،  ا،أستراليا، إستونيا، إسـرائيل، ألبانيـا، أملانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا، آيـسلندا، إيطاليـ         ،  إسبانيا

بلغاريا، بولنـدا، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة مقـدونيا               بلجيكا،  الربتغال،  
 الـسويد،   اليوغوسالفية الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا، الـدامنرك، رومانيـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،              

تنــشتاين،  ليخفنلنــدا، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا،فرنــسا، سويــسرا، 
 - واليـات (ميكرونيزيـا   ى وأيرلندا الـشمالية، مونـاكو،       مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظم    

ة األمريكيـة، اليابـان،     النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحـد       ،  )املوحدة
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 “ية الدميقراطيـة هورية كوريا الـشعب   حالة حقوق اإلنسان يف مج    ” مشروع قرار معنون     اليونانو
)A/C.3/63/L.26 .(         وانــضم إىل مقــدمي مــشروع القــرار يف وقــت الحــق كــل مــن البوســنة

  .جلبل األسود وجورجيا والسلفادورواهلرسك وتركيا وا
نـوفمرب، أُبلغـت اللجنـة بـأن مـشروع          / تـشرين الثـاين    ٢١، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     - ٨

  . الربناجميةالقرار ال تترتب عنه أي آثار يف امليزانية
  ).A/C.3/63/SR.44انظر الوثيقة (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل فرنسا ببيان   - ٩
  ).A/C.3/63/SR.44انظر الوثيقة (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيانني ممثال اليابان وسنغافورة   - ١٠
 بتــصويت A/C.3/63/L.26ويف اجللــسة ذاهتــا أيــضا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار     - ١١
انظـر مـشروع    ( عضوا عـن التـصويت       ٦٢ صوتا وامتناع    ٢٤ صوتا مقابل    ٩٥سجل بأغلبية   م

  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل). ٢٩القرار األول يف الفقرة 
  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، أملانيــا،  ، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،إســبانيااألرجنــتني، إريتريــا،   

كرانيـــا، أيرلنـــدا، آيـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة،  أنـــدورا، أوروغـــواي، أو
باراغواي، باالو، البحرين، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنمـا، بوتـان،            
بوتسوانا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بـريو، تركيـا، توغـو، توفـالو، تونغـا،               

، جزر القمر، جـزر مارشـال، اجلمهوريـة         ليشيت، اجلبل األسود، جزر البهاما     - تيمور
التشيكية، مجهورية تنـزانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية            
السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سـانت           

اق، غانــا، را، شــيلي، العــرلوســيا، الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــس 
، فرنـسا، فنلنـدا، فيجـي، قـربص، كازاخـستان، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا،                 فانواتو

كرييباس، التفيا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا، ليتوانيـا، ليختنـشتاين، مالطـة، مدغـشقر،                
ــسعودية، اململكــة املتحــدة      ــة ال ــديف، اململكــة العربي املغــرب، املكــسيك، مــالوي، مل

ــا العظمــى وأيرل  ــشما لربيطاني ــدا ال ــا  ن ــاكو، ميكرونيزي ــات(لية، مون ، )املوحــدة - والي
ناورو، النـرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة          

  .األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
 ، بـيالروس،  )اإلسـالمية  - مجهوريـة (حتاد الروسي، إندونيسيا، أوزبكـستان، إيـران        اال  

ــر، ــة كوريــا       اجلزائ ــسورية، مجهوري ــة ال ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي  اجلماهريي
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الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، زمبابوي، السودان، الـصومال،          
، فييـت نـام، كوبـا، ماليزيـا،         )البوليفاريـة  - مجهوريـة (الصني، عمان، غينيـا، فنــزويال       

  .اراغوامصر، ميامنار، ناميبيا، نيك
  :املمتنعون
أذربيجــان، األردن، إكــوادور، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا وبربودا،أنغــوال،         

ــا فاســو،        ــنن، بوركين ــسالم، ب ــروين دار ال ــادوس، ب ــل، برب ــدا، باكــستان، الربازي أوغن
ــاغو، تــشاد، جامايكــا، جــزر ســليمان،      ــا، تايلنــد، تركمانــستان، ترينيــداد وتوب بوليفي

ــة إثيو ــطى، اجلمهوريـــة       مجهوريـ ــة أفريقيـــا الوسـ ــة االحتاديـــة، مجهوريـ بيـــا الدميقراطيـ
الدومينيكية، مجهورية نيبال الدميقراطيـة االحتاديـة، جنـوب أفريقيـا، دومينيكـا، الـرأس               
األخضر، رواندا، زامبيـا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيـتس ونيفـيس،                  

، غامبيـا، غرينـادا، غواتيمـاال،       سري النكا، سنغافورة، الـسنغال، سـوازيلند، سـورينام        
ــا   ــا، غيني ــبني، قطــر، قريغيزســتان، الكــامريون،     -غيان ــا االســتوائية، الفل ــساو، غيني  بي

ــسوتو، مــايل،         ــا، لي ــو، الكويــت، كيني ــا، الكونغ ــا، كــوت ديفــوار، كولومبي كمبودي
  .موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، النيجر، نيجرييا، هاييت، اهلند، اليمن

ببيانات قبل التصويت ممثلو مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ونيبـال وماليزيـا       وأدىل    - ١٢
كمـا أدىل ببيانـات بعـد       . أنتيغـوا وبربـودا وكولومبيـا     ووميامنار وبنما وإكوادور ومـصر وكوبـا        

التــصويت ممثلــو إندونيــسيا وفييــت نــام ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية والــصني والربازيــل  
  ).A/C.3/63/SR.44انظر الوثيقة (ند ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وبيالروس واهل

  
 وبيان اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجميـة الـوارد          A/C.3/63/L.33مشروع القرار     - باء  

  A/C.3/63/L.71يف الوثيقة 
ــسة   - ١٣ ــودة يف ٣٩يف اجلل ــاين ١١، املعق ــشرين الث ــسا باســ    / ت ــل فرن ــوفمرب، عــرض ممث م ن

ألبانيا، أملانيا، أندورا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليـا، الربتغـال،          ، أستراليا، إستونيا، إسرائيل،   إسبانيا
بلجيكـــا، بلغاريـــا، بولنـــدا، اجلمهوريـــة التـــشيكية، مجهوريـــة كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا         

الـسويد،  اليوغوسالفية الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا، الـدامنرك، رومانيـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،                
سويــسرا، فرنــسا، فنلنــدا، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسمربغ، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية  
حالـة  ”ن  مشروع قـرار معنـو    ،  اليونانوموناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا،       

وانـضم إىل مقـدمي مـشروع القـرار يف وقـت            ). A/C.3/63/L.33 (“حقوق اإلنـسان يف ميامنـار     
  .الحق كل من البوسنة واهلرسك وتركيا واجلبل األسود
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نوفمرب، اسُترعي انتباه اللجنة إىل بيـان       / تشرين الثاين  ٢١، املعقودة يف    ٤٤ويف اجللسة     - ١٤
  .A/C.3/63/L.71اجمية على مشروع القرار الوارد يف الوثيقة اآلثار املترتبة يف امليزانية الربن

ــا،    - ١٥ ــسة ذاهت ــار، مبوجــب املــادة     ويف اجلل ــرح ممثــل ميامن ــام الــداخلي   ١١٦اقت ــن النظ  م
  .للجمعية العامة، تأجيل مناقشة مشروع القرار

عارضـني لـه    وأدىل ببيانني تأييدا لالقتراح ممثال الصني واالحتاد الروسي؛ وأدىل ببيانني م            - ١٦
  .ممثال النرويج ونيوزيلندا

ــة      - ١٧ ــصويت مــسجل بأغلبي ــراح بت ــل  ٩٠وُرفــض االقت ــاع  ٥٤ صــوتا مقاب  صــوتا، وامتن
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عضوا عن التصويت ٣٤

  :املؤيدون
ــوال،        اال   ــودا، أنغ ــوا وبرب ــة املتحــدة، أنتيغ ــارات العربي ــاد الروســي، أذربيجــان، اإلم حت

، البحـرين، بربـادوس، بـروين دار        )اإلسـالمية  - مجهورية(وغندا، إيران   أوزبكستان، أ 
 السالم، بنغالديش، بوتـان، بوليفيـا، بـيالروس، تايلنـد، تركمانـستان، تـشاد، تـونس،                
ــا         ــة أفريقي ــة، مجهوري ــة الليبي ــة العربي ــر، جــزر ســليمان، اجلماهريي ــر، جــزر القم اجلزائ

يـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة،   ة كورالوســـطى، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، مجهوريـــ    
، ســري النكــا، الو الدميقراطيــة الــشعبية، جنــوب أفريقيــا، زامبيــا، زمبــابوي مجهوريــة

ـــزويال     ســنغافورة، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــصني، طاجيكــستان، عمــان، فن
، فييــت نــام، قطــر، كازاخــستان، كمبوديــا، كوبــا، كــوت   )البوليفاريــة - مجهوريــة(

ــوار، الك ــا،     ديفـ ــار، ناميبيـ ــسعودية، ميامنـ ــة الـ ــة العربيـ ــصر، اململكـ ــا، مـ ــت، ماليزيـ ويـ
  .نيكاراغوا، اهلند، اليمن

  :املعارضون
أفغانستان، إكـوادور، ألبانيـا،      ، أستراليا، إستونيا، إسرائيل،   إسبانيااألرجنتني، أرمينيا،     

غينيـا اجلديـدة،    أملانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلنـدا، آيـسلندا، إيطاليـا، بـابوا             
بــاراغواي، بــاالو، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــسوانا، بورونــدي، البوســنة   

ليـشيت، اجلبـل األسـود، جـزر      - و، تركيا، توفالو، تونغا، تيمور واهلرسك، بولندا، بري  
البــهاما، جـــزر مارشـــال، اجلمهوريـــة التــشيكية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة   

 مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، مجهوريـــة مولـــدوفا، جورجيـــا، كوريـــا، مجهوريـــة
الدامنرك، الرأس األخضر، رومانيا، سـاموا، سـان مـارينو، سـانت لوسـيا، الـسلفادور،             
سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويـسرا، شـيلي، العـراق، غواتيمـاال، فـانواتو، فرنـسا،               
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لومبيـا، الكونغـو، كرييبـاس،      فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كو         
التفيــا، لبنــان، لكــسمربغ، ليربيــا، ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، املغــرب، املكــسيك،  
ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، منغوليـا، موريـشيوس،               

يـات  موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هـاييت، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الوال             
  .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  :املمتنعون
األردن، إريتريا، إندونيسيا، باكستان، الربازيـل، بليـز، بـنن، بوركينـا فاسـو، ترينيـداد                  

وتوباغو، جامايكـا، مجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة االحتاديـة، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،                 
ينيكـــا، روانـــدا، ســـانت فنـــسنت وجـــزر مجهوريــة نيبـــال الدميقراطيـــة االحتاديـــة، دوم 

ــتس ونيفــ    ــانت كي ــادين، س ــا      يغرين ــا، غيني ــا، غيني ــادا، غيان ــا، غرين ــسنغال، غان س، ال
ــا  ــالوي،       - االســتوائية، غيني ــايل، م ــسوتو، م ــا، لي ــبني، الكــامريون، كيني ــساو، الفل بي

  . النيجر، نيجريياموريتانيا، موزامبيق،
 مـشروع القـرار شـفويا، حيـث مستعيـضا عـن             ويف اجللسة ذاهتا، نقح ممثل فرنسا نص        - ١٨

  :من منطوق القرار اليت كان نصها) و (٣الفقرة 
رابطة أمـم جنـوب شـرق       الدور الذي تؤديه البلدان اجملاورة مليامنار وأعضاء        ”    

 يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العام، وتشجعها علـى تكثيـف جهودهـا يف             آسيا
  : مبا يلي“الصدد؛ هذا

رابطة أمـم جنـوب شـرق        الذي تؤديه البلدان اجملاورة مليامنار وأعضاء        الدور”    
ــة املــساعي احلميــدة لألمــني العــام، وتــشجع علــى مواصــلة اجلهــود     آســيا  يف دعــم بعث

  .“الصدد وتكثيفها يف هذا
  ).A/C.3/63/SR.44انظر الوثيقة (ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل ميامنار ببيان   - ١٩
ديــسمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع / كــانون األول٢١ املعقــودة يف ،٤٥ويف اجللــسة   - ٢٠

 صــوتا مقابــل ٨٩ت مــسجل بأغلبيــة ، بــصيغته املنقحــة شــفويا، بتــصويA/C.3/63/L.33القــرار 
). ٢٩انظـر مـشروع القـرار الثـاين يف الفقــرة     ( عـضوا عـن التــصويت   ٦٣صـوتا، وامتنـاع    ٢٩

  :)١(وكانت نتيجة التصويت كما يلي
  

__________ 
  . عن التصويت االمتناعيو إىل أن وفده كان ين يف وقت الحقنيجرأشار ممثل ال   )١(  
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  :املؤيدون
أفغانــستان، ألبانيــا، أملانيــا،  ، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،إســبانياألرجنــتني، أرمينيــا، ا  

أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، آيـسلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، بـاالو، الربازيـل،              
ــدي، البوســنة واهلرســك،       ــسوانا، بورون ــز، بنمــا، بوت ــا، بلي الربتغــال، بلجيكــا، بلغاري

ليــشيت، اجلبــل األســود، جــزر  - كيــا، توغــو، توفــالو، تونغــا، تيمــورتربولنــدا، بــريو، 
البــهاما، جـــزر مارشـــال، اجلمهوريـــة التــشيكية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة   

مجهوريـــة مولـــدوفا، جورجيـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، كوريـــا، 
لفادور، ســلوفاكيا، الــدامنرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت لوســيا، الــس       

سلوفينيا، السويد، سويـسرا، شـيلي، العـراق، غيانـا، فـانواتو، فرنـسا، فنلنـدا، فيجـي،                  
ــان،        ــا، لبنـ ــاس، التفيـ ــتاريكا، كرييبـ ــدا، كوسـ ــا، كنـ ــستان، كرواتيـ ــربص، كازاخـ قـ
لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، املغرب، املكسيك، ملديف، اململكة املتحـدة          

 وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريـشيوس، مونـاكو، نـاورو، النـرويج،     لربيطانيا العظمى 
النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكيـة،          

  .اليابان، اليونان
  :املعارضون
، بـروين دار    )اإلسـالمية  - مجهوريـة (يجـان، أوزبكـستان، إيـران       حتاد الروسي، أذرب  اال  

اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة العربيـة        م، بنغالديش، بـيالروس،   السال
ــة ال    ــة، مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــشعبية،  الــسورية، مجهوري ــة ال و الدميقراطي

 - مجهوريـة (، سـري النكـا، الـسودان، الـصومال، الـصني، عمـان، فنــزويال                زمبابوي
وت ديفوار، ماليزيا، مصر، ميامنـار، ناميبيـا، النيجـر،          ، فييت نام، كوبا، ك    )البوليفارية

  .نيكاراغوا، اهلند
  :املمتنعون
ــودا،         ــوا وبربـــ ــدة، أنتيغـــ ــة املتحـــ ــارات العربيـــ ــوادور، اإلمـــ ــا، إكـــ األردن، إريتريـــ

إندونيسيا،أنغوال، أوغندا، بابوا غينيـا اجلديـدة، باكـستان، البحـرين، بربـادوس، بـنن،               
ا، تايلنــد، تركمانــستان، ترينيــداد وتوبــاغو، تــشاد،     بوتــان، بوركينــا فاســو، بوليفيــ   

جامايكا، جزر القمر، جزر سليمان، مجهورية إثيوبيا الدميقراطيـة االحتاديـة، مجهوريـة             
ــة،       ــة االحتادي ــال الدميقراطي ــة نيب ـــزانيا املتحــدة، مجهوري ــة تن ــا الوســطى، مجهوري أفريقي

، سـان تـومي وبرينـسييب،    اا، الـرأس األخـضر، روانـدا، زامبيـ    جنوب أفريقيـا، دومينيكـ   
ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونيفــيس، ســنغافورة، الــسنغال،         
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 بيـساو، غينيـا     -سوازيلند، سورينام، غامبيـا، غانـا، غرينـادا، غواتيمـاال، غينيـا، غينيـا               
االســتوائية، الفلــبني، قطــر، قريغيزســتان، الكــامريون، كولومبيــا، الكونغــو، الكويــت،  

، ليسوتو، مايل، مالوي، اململكة العربية الـسعودية، موريتانيـا، موزامبيـق،      كينيا، ليربيا 
  .هاييت، اليمن

وأدىل ببيانــات قبــل التــصويت ممثلــو بربــادوس ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة     - ٢١
وماليزيا ومصر وتايلند وإكوادور واجلمهورية العربيـة الـسورية، وأدىل ببيانـات بعـد التـصويت              

يالروس والربازيل وكوبا واهلنـد وإندونيـسيا وفييـت نـام واليابـان وكوسـتاريكا وميامنـار         ممثلو ب 
  ).A/C.3/63/SR.45انظر الوثيقة (

  
  A/C.3/62/L.40مشروع القرار   - جيم  

، نوفمرب، عـرض ممثـل كنـدا باسـم إسـبانيا     / تشرين الثاين٦، املعقودة يف ٣٨يف اجللسة     - ٢٢
أندورا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باالو، الربتغال، بلجيكـا،         أملانيا،أستراليا، إستونيا، إسرائيل،    

بلغاريــا، بولنــدا، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة مولــدوفا، الــدامنرك، رومانيــا، ســلوفاكيا،        
سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيا، كندا، التفيـا، لكـسمربغ، ليتوانيـا،              

، النـرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا،       )املوحـدة  - واليات(، موناكو، ميكرونيزيا    ليختنشتاين، مالطة 
يطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  الواليــات املتحــدة األمريكيــة، اليونــان، اململكــة املتحــدة لرب   هنغاريــا،
 “نسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       حالة حقوق اإل  ” مشروع قرار بعنوان     ، هولندا، الشمالية

)A/C.3/63/L.40.( ة مقــدونيا  وانــضمت إىل مقــدمي مــشروع القــرار يف وقــت الحــق مجهوريــ
  .اليوغوسالفية السابقة

 مـن النظـام   ١١٦، مبوجب املـادة  مجهورية إيران اإلسالميةاقترح ممثل   ويف اجللسة ذاهتا،      - ٢٣
  ).A/C.3/63/SR.45انظر الوثيقة  (الداخلي للجمعية العامة، تأجيل مناقشة مشروع القرار

ــة؛ وأدىل      وأد  - ٢٤ ــال البوليفاري ــة فرتوي ــراح ممــثال باكــستان ومجهوري ــدا لالقت ــانني تأيي ىل ببي
نيابة كذلك عـن أنـدورا وسـان مـارينو وليختنـشتاين          (ببيانني معارضني له ممثال كندا وأستراليا       

وآيسلندا والنرويج ومجهورية كوريا وبـاالو ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة وسـان                
  ).A/C.3/63/SR.45انظر الوثيقة ) (ختنشتاين والنرويجمارينو ولي

 صــوتا وامتنــاع  ٧١ صــوتا مقابــل  ٨١وُرفــض االقتــراح بتــصويت مــسجل بأغلبيــة       - ٢٥
  :)٢(وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عضوا عن التصويت ٢٨

__________ 
  . كان ينوي التصويت مع معارضي مشروع القرار إىل أن وفده يف وقت الحقأشار ممثل األرجنتني   )٢(  
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  :املؤيدون
ت العربيـة   أفغانـستان، اإلمـارا    حتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، أرمينيا، إريتريا،     اال  

، )اإلســالمية - مجهوريــة(زبكــستان، أوغنــدا، إيــران املتحــدة، إندونيــسيا، أنغــوال، أو
باكـــستان، بربـــادوس، بـــروين دار الـــسالم، بـــنغالديش، بوليفيـــا، بـــيالروس، تايلنـــد، 
تركمانــستان، تــشاد، توغــو، تــونس، اجلزائــر، جــزر القمــر، جــزر ســليمان، مجهوريــة  

عربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،            أفريقيا الوسـطى، اجلمهوريـة ال     
ــشعبية  ــة ال ــة الو الدميقراطي ــابوي  مجهوري ــا، زمب ــا، زامبي ــوب أفريقي ــومي  ، جن ، ســان ت

وبرينسييب، سري النكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سـورينام، صـربيا،       
ــا، غ     ــا، غيني ــراق، عمــان، غامبي ــصني، طاجيكــستان، الع ــصومال، ال ــا ال ــساو، -يني  بي

ـــزويال  ــبني، فنــ ــة(الفلــ ــة - مجهوريــ ــتان،  )البوليفاريــ ــر، قريغيزســ ــام، قطــ ، فييــــت نــ
كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، مايل، ماليزيـا، مـصر،           

  .مالوي، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ميامنار، ناميبيا، نيكاراغوا، اهلند
  :املعارضون
ألبانيــا، أملانيــا، أنــدورا، أوروغــواي،  ، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، إكــوادور،انياإســب  

أوكرانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، بـاالو، الربتغـال،                
بلجيكــا، بلغاريــا، بنمــا، بوتــسوانا، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بــريو،         

ليـــشيت، اجلبـــل األســـود، جـــزر البـــهاما، جـــزر مارشـــال،   - رتوفـــالو، تونغـــا، تيمـــو
ــسابقة،        ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري ــشيكية، مجهوري ــة الت اجلمهوري
مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدامنرك، الــرأس األخــضر، رومانيــا، ســاموا، ســان         

ا، شـيلي،   مارينو، سـانت لوسـيا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد، سويـسر              
ــانواتو غواتي ــدا، كوســتاريكا،    مــاال، ف ــا، كن ــدا، فيجــي، قــربص، كرواتي ــسا، فنلن ، فرن

ــة،      ــشتاين، مالطـ ــا، ليختنـ ــا، ليتوانيـ ــسمربغ، ليربيـ ــا، لكـ ــاس، التفيـ ــا، كرييبـ كولومبيـ
املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، منغوليــا، مونــاكو،   

، نـــاورو، النـــرويج، النمـــسا، نيوزيلنـــدا، هـــاييت،  )وحـــدةامل - واليـــات(ميكرونيزيـــا 
  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  :املمتنعون
أنتيغـــوا وبربـــودا، الربازيـــل، بليـــز، بـــنن، بوتـــان، بوركينـــا فاســـو، ترينيـــداد    األردن،  

نيكيــة، االحتاديــة، اجلمهوريــة الدوميوتوبــاغو، جامايكــا، مجهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة 
، مجهوريــة نيبــال الدميقراطيــة االحتاديــة، دومينيكــا، روانــدا،  مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة
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ــتس ونيفــ      ــادين، ســانت كي ــسنت وجــزر غرين ــا،   ســانت فن ــادا، غيان ــا، غرين يس، غان
تو، موريـــشيوس، موزامبيـــق، االســـتوائية، الكـــامريون، كـــوت ديفـــوار، ليـــسو  غينيـــا
  .نيجرييا ،النيجر

ويف اجللــسة ذاهتــا، أدىل ببيانــات ممثلــو كنــدا واجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومجهوريــة     - ٢٦
  ).A/C.3/63/SR.45انظر الوثيقة (إيران اإلسالمية 

ــسة   - ٢٧ ــرار   ٤٥ويف اجلل ــة مــشروع الق ــضا، اعتمــدت اللجن ــصويت A/C.3/63/L.40 أي  بت
انظـر مـشروع    ( عضوا عن التصويت     ٦٠ع   صوتا، وامتنا  ٥١ صوتا مقابل    ٧٠مسجل بأغلبية   

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). ٣١القرار الثالث يف الفقرة 
  :املؤيدون
ــا،   ، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، إســبانيااألرجنــتني،    ــا، أنــدورا، أوكراني ــا، أملاني ألباني

نا، البوســنة آيــسلندا، إيطاليــا، بــاالو، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بليــز، بنمــا، بوتــسوا
ليشيت، اجلبل األسود، جـزر البـهاما،        - ندا، بريو، توفالو، تونغا، تيمور    واهلرسك، بول 

جـــزر مارشـــال، اجلمهوريـــة التـــشيكية، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،   
ــيا،         ــانت لوسـ ــارينو، سـ ــان مـ ــاموا، سـ ــا، سـ ــدامنرك، رومانيـ ــدوفا، الـ ــة مولـ مجهوريـ

يا، الـسويد، سويـسرا، شـيلي، فـانواتو، فرنـسا، فنلنـدا،       السلفادور، سلوفاكيا، سـلوفين   
فيجــي، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، كرييبــاس، التفيــا، لكــسمربغ، ليربيــا، 
ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، املكــسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

ــشما ــا  ال ــاكو، ميكرونيزي ــات(لية، مون ــاورو)املوحــدة - والي ــسا،  ، ن ــرويج، النم ، الن
  .نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

  :املعارضون
ــا،  اال   ــا، إريتري أفغانــستان، إندونيــسيا، أوزبكــستان،   حتــاد الروســي، أذربيجــان، أرميني

ــران  ــة(إيــ ــالمية - مجهوريــ ــيالروس،  )اإلســ ــنغالديش، بــ ــرين، بــ ــستان، البحــ  ، باكــ
ــة،      ــة الليبيـ ــة العربيـ ــر، اجلماهرييـ ــزر القمـ ــر، جـ ــونس، اجلزائـ ــو، تـ ــستان، توغـ تركمانـ
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا،   
زمبابوي، سري النكا، السنغال، السودان، صربيا، الـصومال، الـصني، طاجيكـستان،      

، فييـت نـام،   )البوليفاريـة  - مجهوريـة ( فنــزويال   بيـساو، -ينيـا   عمان، غامبيا، غينيا، غ   
قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، كوبــا، الكويــت، لبنــان، ماليزيــا، مــصر، مــالوي،    

  .اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ميامنار، النيجر، نيكاراغوا، اهلند، اليمن
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  :املمتنعون
أنغــوال، أوروغــواي،   وبربــودا،األردن، إكــوادور، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا  

ــروين دار         ــادوس، ب ــل، برب ــاراغواي، الربازي ــدة، ب ــا اجلدي ــابوا غيني ــدا، ب ــدا، أيرلن أوغن
السالم، بـنن، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، تايلنـد، ترينيـداد وتوبـاغو،                
ــة       ــة، مجهوري ــة االحتادي ــا الدميقراطي ــة إثيوبي ــشاد، جامايكــا، جــزر ســليمان، مجهوري  ت
أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية تنــزانيا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا،             
ــا،     ــة، جورجي ــة االحتادي ــة نيبــال الدميقراطي ــشعبية، مجهوري ــة ال ــة الو الدميقراطي مجهوري
دومينيكــا، الــرأس األخــضر، روانــدا، زامبيــا، ســان تــومي وبرينــسييب، ســانت فنــسنت 

ــتس و   ــادين، ســانت كي ــا،   وجــزر غرين نيفــيس، ســنغافورة، ســوازيلند، ســورينام، غان
ــوار،       ــبني، الكــامريون، كــوت ديف ــا االســتوائية، الفل ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان غرين
كولومبيا، الكونغو، كينيا، ليـسوتو، مـايل، منغوليـا، موريـشيوس، موزامبيـق، ناميبيـا،               

  .نيجرييا، هاييت
باسم (س واجلمهورية العربية السورية وأوغندا      وأدىل ببيانات قبل التصويت ممثلو بيالرو       - ٢٨

ــة وفرتويــال   ) منظمــة املــؤمتر اإلســالمي  ــة الليبي ــة العربي ــة(ومــصر إكــوادور واجلماهريي  - مجهوري
انظـر الوثيقـة    (ونيكاراغوا وكوبا؛ وأدىل ببيانني بعد التصويت ممثال اليابان والربازيـل           ) البوليفارية

A/C.3/63/SR.45.(  
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  صيات اللجنة الثالثةتو  - ثالثا  
  :توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٢٩
  

  مشروع القرار األول    
    حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

  ،إن اجلمعية العامة  
تعزيـز حقـوق   ب  التزامـا  الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        على  أن إذ تؤكد من جديد     

 مبوجــب خمتلــف  تعهــدت هبــااإلنــسان واحلريــات األساســية ومحايتــها والوفــاء بااللتزامــات الــيت
  الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل            أن وإذ تضع يف اعتبارها     
 صادية واالجتماعيـة   والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـ        )١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

  ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
املوحـد   أن مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة قـدمت تقريرهـا الـدوري               وإذ تالحظ   

 التعاونيـة   يف اجلهـود مـشاركتها  ممـا يـدل علـى      ،تنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل     عن   لث والرابع الثا
  الدولية يف جمال حقوق اإلنسان،

ــشأة     وإذ حتــيط علمــا    ــدهتا هيئــات رصــد املعاهــدات املن ــة الــيت أب  باملالحظــات اخلتامي
، وأحـدثها    اليت تعد مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة طرفـا فيهـا              مبوجب املعاهدات األربع  

  ،)٤(٢٠٠٥يوليه /ز ضد املرأة يف متوز اليت أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التميياملالحظات
 عالقات التعاون القائمة بني حكومة مجهورية كوريا الـشعبية          وإذ تالحظ مع التقدير     

للطفولــة ومنظمــة الــصحة العامليــة مــن أجــل حتــسني احلالــة  املتحــدة األمــمالدميقراطيــة ومنظمــة 
دة للطفولة مـن أجـل حتـسني     الصحية يف البلد، وعالقات التعاون القائمة مع منظمة األمم املتح         

نوعية التعلـيم الـذي يتلقـاه األطفـال، وكـذلك الطلـب الـذي قدمتـه مـؤخرا حكومـة مجهوريـة                    

__________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٣(  
ــر  )٤(   ــم      : انظـ ــق رقـ ــستون، امللحـ ــدورة الـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــاين، )A/60/38 (٣٨الوثـ ــزء الثـ   ، اجلـ

  .٧٦إىل  ٢٦الفقرات 
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مـن  أتاحتـه   كوريا الشعبية الدميقراطية إىل برنامج األغذية العاملي لزيادة املساعدة الغذائية، ومـا             
  وحتسني ظروف العمل،وصول املساعدة توسيع لنطاق 

هورية كوريا الشعبية الدميقراطية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي قـد             أن مج وإذ تالحظ     
  شرعا يف إجراء مشاورات بشأن إمكانية استئناف أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البلد،

 ،٢٠٠٥ديــــسمرب / كــــانون األول١٦ املــــؤرخ ٦٠/١٧٣ا اهتــــ إىل قراروإذ تــــشري  
 كـــانون ١٨ املـــؤرخ ٦٢/١٦٧و  ،٢٠٠٦ ديـــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٦١/١٧٤ و

ــة حقــــــوق اإلنــــــسان  ، ٢٠٠٧ديــــــسمرب /األول ــرارات جلنــــ ــؤرخ ٢٠٠٣/١٠وإىل قــــ  املــــ
 ،)٦(٢٠٠٤أبريــــــل / نيــــــسان١٥ املــــــؤرخ ٢٠٠٤/١٣و  ،)٥(٢٠٠٣أبريــــــل /نيــــــسان ١٦
 ١/١٠٢ ومقـرر جملـس حقـوق اإلنـسان          ،)٧(٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١١ و

 املــــؤرخ ٧/١٥ وقــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان  ،)٨(٢٠٠٦يونيــــه / حزيــــران٣٠املــــؤرخ 
ضـــرورة أن يعـــزز اجملتمـــع الـــدويل جهـــوده وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا ، ٢٠٠٨مـــارس /آذار ٢٧

  تنفيذ تلك القرارات،املتضافرة الرامية إىل 
 بتقرير املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا                وإذ حتيط علما    

وتأسف لعدم السماح له بزيارة البلـد وعـدم تعـاون سـلطات مجهوريـة                ،)٩(يةالشعبية الدميقراط 
بـالتقرير الــشامل لألمـني العــام عـن حالــة     كوريـا الـشعبية الدميقراطيــة معـه، وحتــيط علمـا أيــضا    

  ،)١٠(٦٢/١٦٧بالقرار حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املقدم عمال 
ني الكـوريتني، وهـو حـوار مـن شـأنه أن يـسهم يف حتـسني                 أمهية احلـوار بـ    وإذ تالحظ     

حالة حقوق اإلنسان واحلالـة اإلنـسانية يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة بوسـائل منـها                    
  ،تأمني سبل الوصول

  
__________ 

ثـاين،  ، الفـصل ال   (E/2003/23) ٣، امللحق رقـم     ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      : انظر  )٥(  
  .الفرع ألف

  .، الفصل الثاين، الفرع ألف(E/2004/23) ٣، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع نفسه،   )٦(  
، الفــــصل الثــــاين، )Corr. 2 و Corr. 1 و (E/2005/23 والتــــصويبان ٣، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٥ املرجــــع نفــــسه،  )٧(  

  .ألف الفرع
، الفـصل الثـاين،     )A/61/53 (٥٣والـستون، امللحـق رقـم       الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة           : انظر  )٨(  

  .الفرع باء
  .A/63/322انظر   )٩(  
  )١٠(  A/63/332.  
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  : إزاءتعرب عن بالغ قلقها  - ١  
تظمـــة منجـــسيمة وانتـــهاكات عـــن وقـــوع   متواصـــلةتقـــاريراســـتمرار ورود   )أ(  

يف مجهوريــة املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  حقــوق ل لطــاقوواســعة الن
  :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــسانية      ‘١’   ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ
 حتجـاز واإلعـدام العلـين واال    مبا فيها ظروف االحتجـاز الالإنـسانية        املهينة،   أو

ــ  وعـــدم األخـــذ بـــاإلجراءات  ، التعـــسفيحتجـــازاق القـــضاء واالخـــارج نطـ
ــانون،    ــيادة الق ــدام س ــة وانع ــاالقانوني ــة      مب ــة العادل ــك ضــمانات احملاكم يف ذل

 ووجـود   ودينيـة،  وفرض عقوبـة اإلعـدام ألسـباب سياسـية        واستقالل القضاء، 
   السخرة على نطاق واسع؛ستخدامعدد كبري من معسكرات االعتقال وا

املطـرودين أو العائـدين إىل مجهوريـة كوريـا     وملتمسي اللجـوء    جئني  حالة الال   ‘٢’  
الـــشعبية الدميقراطيـــة واجلـــزاءات املفروضـــة علـــى مـــواطين مجهوريـــة كوريـــا  

 عقوبـات    فـرض   تفـضي إىل   يتالـ إىل الـوطن    الشعبية الدميقراطية الـذين أعيـدوا       
أو إىل عقوبـة   الالإنـسانية أو املهينـة       احلبس أو التعـذيب أو املعاملـة القاسـية أو         

 علـى احتـرام املبـدأ األساسـي        مجيـع الـدول   ، يف هـذا الـصدد،       اإلعدام، وحتـث  
ــسرية   ــادة الق ــل يف عــدم اإلع ــة    ،املتمث ــة ملتمــسي اللجــوء معامل ــى معامل  وعل

مفوض األمـم املتحـدة الـسامي        وعلى كفالة تيسري سبل الوصول إىل        ،إنسانية
  ؛ ملتمسي اللجوءحتسني حالةبغرض  وإىل املفوضية، لشؤون الالجئني

القيود الشاملة واملشددة املفروضة على حرية الفكر والضمري والـدين والـرأي              ‘٣’  
 صول فـرص احلـ     تكـافؤ  والتعبري والتجمـع الـسلمي وتكـوين اجلمعيـات وعلـى          

بسبل منها على سبيل املثال اضطهاد األفراد الـذين ميارسـون            ،على املعلومات 
  ؛حرية الرأي والتعبري واضطهاد أسرهم

القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية داخل البلـد والـسفر                ‘٤’  
، مبا يف ذلك معاقبـة األشـخاص الـذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون                 إىل اخلارج 

وكـــذلك معاقبـــة األشـــخاص الـــذين   مغادرتـــه دون إذن أو معاقبـــة أســـرهم،
  ؛تعيدهم بلدان أخرى

 جتماعيـــــة والثقافيـــــة الـــــيت أدت إىلانتـــــهاكات احلقـــــوق االقتـــــصادية واال  ‘٥’  
ل صــحية واســعة النطــاق وغــري ذلــك  ومــشاكســوء تغذيــة خطــرية مــن  حالــة
، اليت يعاين منـها الـسكان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة             املشاق   من
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ــساء         ــيهم الن ــن ف ــات ضــعيفة، مب ــون إىل فئ ــذين ينتم ــيما األشــخاص ال وال س
  ؛واألطفال واملسنون

 االجتـار   خباصـة انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و        استمرار    ‘٦’  
 لعمليــات هتريــب وتعــرض النــساء، بــاإلكراه أو الــزواج بغــاءبــاملرأة بغــرض ال

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

ــة و     ــسكرات اجلماعي ــة، وخباصــة اســتخدام املع اختــاذ لألشــخاص ذوي اإلعاق
ر احلـ قـرار   الي اإلعاقـة يف اختـاذ       وص ذ اشـخ  حـق األ   سالتدابري القسرية اليت مت   

األطفـال الـذين يرغبـون يف إجنـاهبم والفتـرة الـيت تفـصل               سؤول بشأن عدد    املو
  ؛بني إجناب طفل وآخر

ــا     ‘٨’   ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ ــات   انتـ ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ احلـ
والتفاوض اجلماعي واحلق يف اإلضراب على النحو احملـدد يف االلتزامـات الـيت          

العهد الـدويل اخلـاص     تعهدت هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب        
ــة   ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــاحلقوق االقتـ ــى   )١(بـ ــروض علـ ــر املفـ ، واحلظـ

وعلى أي شكل من أشكال عمل األطفـال الـضار          استغالل األطفال اقتصاديا    
أو اخلطر على النحـو احملـدد يف االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا مجهوريـة كوريـا                    

  ؛)٢(الشعبية الدميقراطية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل
اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــراف     )ب(  

لة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة وعـدم            بوالية املقرر اخلاص املعين حبا    
  ؛٧/١٥، رغم جتديد جملس حقوق اإلنسان لواليته مبوجب قراره تعاوهنا معه

  تــثري قلــقالــيت  غــري احملــسومةاملــسائلإزاء تكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا    - ٢  
الـذي  األمـر   ء القـسري،     االختفـا  الذي يأخـذ شـكل     باختطاف األجانب    تعلقاجملتمع الدويل وت  

، ويف هذا الـصدد هتيـب بقـوة         يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة        
حبكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العمل على حنو عاجل حلسم هـذه املـسائل، بـسبل      

  ؛طفني فورامنها االستعانة بالقنوات القائمة على حنو شفاف، مبا فيها كفالة عودة املخت
بينمـا   ،يف البلـد  الـسائدة   إزاء احلالـة اإلنـسانية اخلطـرة        ا  قلقهـ بـالغ   عن  تعرب    - ٣  
سـوء  زاد مـن خطورهتـا       املـساعدة اإلنـسانية، وهـي حالـة       ما أبداه من رغبة يف التمـاس        تالحظ  

خباصـة  ، و ختصيص املوارد وحتويلها عن تلبية االحتياجات األساسـية وتـواتر الكـوارث الطبيعيـة             
، رغـم التقـدم     الرضـع الـذي مـا زال يـؤثر        بني األمهات وسوء التغذيـة بـني        شار سوء التغذية    انت
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 يف النمو البـدين والعقلـي لنـسبة كـبرية مـن األطفـال، وحتـث حكومـة                   احملرز يف اآلونة األخرية،   
  على اختاذ إجراءات وقائية وعالجية؛ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف هذا الصدد، 

ــث  - ٤   ــا      علــىين ت ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن املقــرر اخلــاص املعــين حبال
 ملا قام به من أنـشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـود حثيثـة لتنفيـذ واليتـه                        الشعبية الدميقراطية 

   سبل احلصول على املعلومات؛ضيق نطاقرغم 
مجيـع   حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم              حتث بقوة   - ٥  

  : مبا يلييف هذا الصددقوم ، وأن ت احتراما تاماحقوق اإلنسان واحلريات األساسية
حلقـوق  نتظمـة والواسـعة النطـاق    املاجلـسيمة و النتـهاكات  وضـع حـد فـوري ل     )أ(  

 اجلمعيـة العامـة     اتلتـدابري املبينـة يف قـرار      اإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل         
 إىل   أعـاله والتوصـيات الـيت وجههـا        املـذكورة   وجملـس حقـوق اإلنـسان      انوجلنة حقوق اإلنـس   

وجــب املنــشأة مببــاإلجراءات اخلاصــة واهليئــات  مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة املعنيــون 
   التابعة لألمم املتحدة؛معاهدات
محاية سكاهنا ومعاجلـة قـضية اإلفـالت مـن العقـاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولني                    )ب(  
  اكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛ عن انته

 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاص         الالجـئني  رتوحالتصدي لألسباب اجلذرية ل     )ج(  
الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي   

ا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طُـردوا         الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوري       
ــاَملوا م      ــة، وأن ُيع ــان وكرام ــودة بأم ــا، الع ــدوا إليه ــها أو أُعي ــسانية، وأال يتعرضــوا   من ــة إن عامل

  نوع من العقاب؛ ألي
 مـه  أما فـرص  كـل ال   إتاحـة ملـة تـدابري منـها       ، جب تام مع املقـرر اخلـاص      ال تعاونال  )د(  

ــة كوريــ   ــق إىل مجهوري ــة ودون عوائ ــة للوصــول حبري ــشعبية الدميقراطي  وكــذلك مــع ســائر ، ا ال
  آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛ب املعنيني

مـع مفوضـة األمـم    يف جمال حقوق اإلنسان تقين  التعاون  الأنشطة  يف   الشتراكا  )هـ(  
علـى حنــو   ان، ـدة حلقـوق اإلنـس  ـم املتحـ ـة األمـ ـع مفوضيـ ـان وم ـوق اإلنس ـة حلق ـدة السامي ـاملتح
يف السنوات األخرية، من أجل حتسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف           املفوضة السامية   عت إليه   ما س 

البلــد واإلعــداد لالســتعراض الــدوري الــشامل الــذي ســيجريه جملــس حقــوق اإلنــسان بــشأن     
  ؛٢٠٠٩ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عام
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ــوق الع        )و(   ــسني حقـ ــل حتـ ــن أجـ ــة مـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــع منظمـ ــاون مـ ــال التعـ مـ
  ؛ملموس بشكل

  مواصلة وتعزيز تعاوهنا مع الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة؛  )ز(  
كفالة االستفادة من املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن وخـال مـن العراقيـل،       )ح(  

واختــاذ التــدابري الالزمــة لــتمكني الوكــاالت اإلنــسانية مــن تــأمني إيــصال املــساعدات، بطريقــة   
ــع  ــدة، إىل مجي ــسانية، كمــا تعهــدت     حماي ــادئ اإلن ــد حــسب االحتياجــات ووفــق املب  أحنــاء البل

ــها        ــسبل من ــذ سياســات األمــن الغــذائي ب ــة احلــصول علــى الغــذاء الكــايف وتنفي ــذلك، وكفال ب
  املستدامة؛ الزراعة

 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية  تقــرر  - ٦  
  أن يقـدم  األمـني العـام   إىل هلـذه الغايـة،   حتقيقـا والستني، وتطلـب، الرابعة   دورهتا   يفالدميقراطية  

إىل املقــرر تقريــرا شــامال عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة و
 .استنتاجاته وتوصياتهوافيها بأن ياخلاص 
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  مشروع القرار الثاين    
    حالة حقوق اإلنسان يف ميامنار    

  ،امةإن اجلمعية الع  
، وإذ تـشري إىل     )١( مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان           إذ تسترشد  

  الصلة، ذاتاألخرى صكوك حقوق اإلنسان  و)٢(العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
 أن علــى مجيــع الــدول األعــضاء التزامــا بتعزيــز ومحايــة حقــوق  مــن جديــد وإذ تؤكــد 

اســية وواجــب الوفــاء بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مبوجــب خمتلــف   اإلنــسان واحلريــات األس
  ،الالصكوك الدولية يف هذا اجمل

 قراراهتـا الـسابقة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار،                وإذ تؤكد من جديد أيضا     
، وقـرارات جلنـة حقـوق    ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٦٢/٢٢٢وآخرها القرار   

ــسان ــس اإلنـ ــرارات جملـ ــسان دإ   وقـ ــوق اإلنـ ــؤرخ ٥/١ - حقـ ــشرين األول٢ املـ ــوبر / تـ أكتـ
 /آذار ٢٨ املـؤرخ    ٧/٣١  و )٤(٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٣٣ و )٣(٢٠٠٧
  ،)٦(٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٨/١٤  و)٥(٢٠٠٨مارس 

 / تـشرين األول ١١بالبيـانني الرئاسـيني اللـذين اعتمـدمها جملـس األمـن يف        وإذ ترحب     
  ،)٧(٢٠٠٨مايو / أيار٢  و٢٠٠٧ توبرأك

ــرب وإذ ترحـــب  ــرر اخلـــاص يتقريـ ــار حب املعـــين املقـ ــسان يف ميامنـ ــوق اإلنـ ــة حقـ  )٨(الـ
والعرضني الشفويني اللذين قدمهما، وكذلك موافقة حكومة ميامنـار علـى زيارتـه البلـد، ألول       

باشـرة   م٢٠٠٨أغـسطس  / مث يف آب ٢٠٠٧نـوفمرب   /مرة منذ أربـع سـنوات، يف تـشرين الثـاين          
بعد تعيني املقرر اخلاص اجلديد، وإذ تشجع مواصلة هـذه الزيـارات، وإذ ترحـب أيـضا بتقريـر                   

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  .لرابع، الفصل ا)A/63/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  انظر  )٣(  
  . نفسه، الفصل األولاملرجع  )٤(  
 . نفسه، الفصل الثايناملرجع  )٥(  
 .املرجع نفسه، الفصل الثالث  )٦(  
  )٧(  S/PRST/2007/37   وS/PRST/2008/13 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ١قرارات ومقررات جملـس األمـن،       : ؛ انظر ‐ 

  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣١
  .A/HRC/8/12و  A/63/341 انظر  )٨(  



A/63/430/Add.3  
 

08-63741 19 
 

 وقيامـه بتعـيني مستـشار خـاص ملواصـلة تنفيـذ واليتـه املتمثلـة يف بـذل املـساعي           )٩(األمني العـام  
  احلميدة، وإذ تؤكد دعمها الكامل هلذه البعثة،

 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمـم املتحـدة،          بتعاون حكومة ميامنار مع   وإذ حتيط علما      
يف إيصال املساعدة اإلنسانية إىل املتضررين من إعصار نرجس رغم رفـضها الـسماح بـدخوهلا                
يف البداية، مما تـسبب يف معانـاة واسـعة النطـاق وزاد مـن احتمـال وقـوع خـسائر يف األرواح،                       

ــى مــصلحة      ــصال   وإذ هتيــب حبكومــة ميامنــار أن تتعــاون، حرصــا عل ــشأن إي ــار، ب شــعب ميامن
املساعدة اإلنسانية إىل مجيع املناطق األخرى من البلد حيث ال تزال األمم املتحدة وغريهـا مـن                
املنظمات اإلنسانية الدولية وشركائها يواجهـون صـعوبات يف إيـصال املـساعدات إىل مـن هـم                  

  يف حاجة إليها، 
دويل من أجل إحـراز تقـدم ملمـوس         حبكومة ميامنار أن تتعاون مع اجملتمع ال      وإذ هتيب     

يف جماالت مثل حقوق اإلنسان والعمليات الـسياسية الـيت تفـضي إىل حتـول دميقراطـي حقيقـي                   
  عن طريق اختاذ تدابري ملموسة،

من أن النداءات العاجلة اليت تـضمنتها القـرارات املـذكورة           وإذ تعرب عن بالغ قلقها        
ــات ا     ــن هيئـ ــصادرة عـ ــات الـ ــذلك البيانـ ــاله، وكـ ــة    أعـ ــشأن حالـ ــرى بـ ــدة األخـ ــم املتحـ ألمـ

اإلنــسان يف ميامنــار مل تلــق آذانــا صــاغية، وإذ تؤكــد أنــه مــا مل ُيحــرز تقــدم كــبري يف      حقــوق
تلبية هـذه النـداءات الـصادرة عـن اجملتمـع الـدويل، فـإن حالـة حقـوق اإلنـسان يف ميامنـار                         اجتاه

  ،هاستواصل تدهور
للحقــوق املدنيــة والــسياسية    ةاملــستمراملنتظمــة و اتاالنتــهاك تــدين بــشدة  - ١  

ــة  ــة والثقافي  ٦٢/٢٢٢ لــشعب ميامنــار، علــى النحــو املــبني يف القــرار    واالقتــصادية واالجتماعي
   وجملس حقوق اإلنسان؛والقرارات السابقة للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان

  :إزاء ال سيما،  قلقها بالغتعرب عن - ٢  
ــة يف اال   )أ(   ختفــاءات القــسرية واســتخدام العنــف ضــد   اســتمرار املمارســة املتمثل

ــة       ــسلمية، واالغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي، والتعــذيب واملعامل املظــاهرات ال
ــة، واالحتجــازات التعــسفية، مبــا فيهــا تلــك النامجــة عــن قمــع       ــسانية أو املهين القاســية أو الالإن

 اإلقامـة اجلربيـة لألمينـة       تمديـد فتـرة   ، والقيام، مرة أخرى، ب    ٢٠٠٧االحتجاجات السلمية عام    
كي، وكذلك ارتفـاع وتزايـد عـدد        أونغ سان سو     العامة للرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية،     

 السجناء السياسيني، مبن فـيهم قـادة سياسـيون آخـرون وأشـخاص ينتمـون إىل قوميـات عرقيـة                   
__________ 

  )٩(  A/63/356.  
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 فـيهم  ، مبـن ومدافعون عن حقوق اإلنسان، وذلك رغـم اإلفـراج عـن عـدد قليـل منـهم مـؤخرا               
  وين تني؛ يو

ــى ممارســة ا      )ب(   ــود صــارمة عل ــة   اســتمرار فــرض قي ــل حري ــات األساســية مث حلري
والتعبري وتكوين اجلمعيات واالجتماع، وخـصوصا عـدم وجـود جهـاز قـضائي مـستقل                 التنقل

  وممارسة الرقابة؛
  االنتهاكات اجلسيمة واملتكررة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة ضد مدنيني؛  )ج(  
التمييــز واالنتــهاكات املــستمرة الــيت يتعــرض هلــا األشــخاص الــذين ينتمــون إىل    )د( 

ومجاعات مـسلحة غـري تابعـة       اهلجمات اليت شنتها القوات العسكرية      قوميات عرقية يف ميامنار، و    
د يويف واليـات عرقيـة أخـرى يف ميامنـار والـيت أدت إىل تـشر                ينرعلى قرى يف واليـة كـا      للدولة  

  املتضررين؛ للسكان حلقوق اإلنسانوجتاوزات أخرى  وانتهاكات جسيمة قسري واسع النطاق
ممثلــي الرابطــة الوطنيــة مــن عــدم وجــود مــشاركة فعالــة وحقيقيــة مــن جانــب   )هـ( 

 وبعــض اجلماعــات العرقيــة، وعــدم وجــود حــوار   أجــل الدميقراطيــة وأحــزاب سياســية أخــرى 
العمليات الـسياسية يف البلـد ال تتـسم     حقيقي، ومصاحلة وطنية وانتقال إىل الدميقراطية؛ وكون        

بالشفافية والشمولية واحلرية والرتاهة، وكون اإلجراءات الـيت ُوضـعت لـصياغة الدسـتور أدت               
فعليــا إىل اســتبعاد املعارضــة مــن هــذه العمليــة؛ والقــرار الــذي اختذتــه حكومــة ميامنــار بــإجراء    

يري الدوليـة لالنتخابـات احلـرة    االستفتاء الدستوري يف جو مـن التخويـف، ودون مراعـاة للمعـا          
   إىل املساعدة اإلنسانية؛ املاسة احلاجة تطبعهالرتيهة يف وقت

ــشية       )و(   ــدهور األوضــاع املعي ــشريد القــسري، وكــذلك اســتمرار ت الــسخرة والت
واتساع رقعة الفقر مما يؤثر على جزء كبري من السكان يف مجيع أحناء البلـد، ومـا يترتـب علـى        

  ة بالنسبة إىل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ذلك من عواقب خطري
شيوع جو اإلفـالت مـن العقـاب النـاجم عـن عـدم تقـدمي مـرتكيب انتـهاكات                      )ز(  

  حقوق اإلنسان إىل العدالة، مما يؤدي إىل حرمان الضحايا من أي وسائل انتصاف فعالة؛ 
  :مبا يلي ترحب - ٣  
املستشار اخلـاص لألمـني العـام إىل ميامنـار، وتعـرب عـن              الزيارات اليت قام هبا       )أ(  

تقــديرها لعمــل بعثــة املــساعي احلميــدة لألمــني العــام، لكنــها تالحــظ التعــاون احملــدود حلكومــة  
  ؛٢٠٠٨ميامنار مع هذه البعثة عام 
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التقريــر املرحلــي الــذي قدمتــه حكومــة ميامنــار واخلطــوات الــيت اختــذهتا حــىت      )ب(  
 بـني منظمـة العمـل    ٢٠٠٧، يف تنفيذ التفـاهم التكميلـي الـذي ُوقّـع عـام              اآلن، رغم حمدوديتها  

  ضحايا السخرة من التماس اإلنصاف؛ الدولية وحكومة ميامنار لتوفري آلية متكن
اتفاقيـة القــضاء  تقـدمي حكومـة ميامنــار لتقريرهـا الــدوري الثالـث بـشأن تنفيــذ        )ج(  

  ؛على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
احملرز يف العمل الذي تضطلع به حكومة ميامنار وكيانات دوليـة معنيـة             التقدم    )د(  

  اإليدز وإنفلونزا الطيور؛/بالشؤون اإلنسانية يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية
 بـشأن ميامنـار، وهتيـب باجملموعـة أن تيـسر       جمموعة أصدقاء األمني العام   إنشاء    )هـ(  

بــسبل منــها املــساعدة يف التحــضري لزياراتــه وحــث عمــل بعثــة املــساعي احلميــدة لألمــني العــام 
حكومة ميامنار علـى التعـاون الكامـل مـع البعثـة، وتـشجع اجملموعـة علـى أن تفعـل كـل مـا يف                         
ــلمي إىل       ــال سـ ــسماح بانتقـ ــسان والـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــى احتـ ــة علـ ــشجيع احلكومـ ــعها لتـ وسـ

  الدميقراطية؛
رابطـة أمـم جنـوب شـرق        عـضاء   الدور الذي تؤديه البلدان اجملـاورة مليامنـار وأ          )و(  

هـا يف    وتكثيف هـود اجل  مواصـلة   يف دعم بعثة املساعي احلميدة لألمني العـام، وتـشجع علـى            آسيا
  الصدد؛ هذا

ه رابطــة أمــم جنــوب شـرق آســيا واألمــم املتحــدة يف  ؤديـ اء الــذي تالـدور البنـّـ   )ز(  
  جس؛العمل مع حكومة ميامنار للتصدي لألزمة اإلنسانية اليت سببها إعصار نر

  :كومة ميامنار حبهتيب بقوة - ٤  
أن تكفل االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة بـسبل منـها             )أ( 

وضـع حـد للقيـود املفروضـة علـى هـذه احلريـات والـيت تتنـاىف مـع التزامـات احلكومـة مبوجـب              
  القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وأن حتمي سكان البلد؛

اء حتقيــق كامــل وشــفاف وفعــال وحمايــد ومــستقل، يقــوم بــه أن تــسمح بــإجر  )ب(  
ــا يف ذلــك        ــسان، مب ــهاكات حقــوق اإلن ــع التقــارير املتعلقــة بانت أساســا املقــرر اخلــاص، يف مجي
االختفــاءات القــسرية، واســتخدام العنــف ضــد املظــاهرات الــسلمية، واالحتجــازات التعــسفية، 

هينــة، واالغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف والتعــذيب واملعاملــة القاســية أو الإلنــسانية أو امل
اجلنسي، والسخرة والتشريد القسري، وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة من أجـل وضـع حـد                

  إلفالت مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؛
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أن تكشف عـن مكـان األشـخاص احملتجـزين أو املفقـودين أو الـذين تعرضـوا                    )ج(  
  ؛لالختفاء القسري

ن تغتنم فرصة املساعي احلميـدة لألمـني العـام وأن تتعـاون مـع بعثـة املـساعي             أ  )د(  
احلميــدة تعاونــا كــامال يف االضــطالع باملــسؤوليات الــيت أســندهتا إليهــا اجلمعيــة العامــة، وهــي   
اإلفراج عن السجناء السياسيني وبدء إجراء حوار موضوعي بشأن التحـول الـدميقراطي؛ علـى               

ري زيارات املستشار اخلاص إىل البلد، والسماح لـه بالوصـول، دون            أن يشمل هذا التعاون تيس    
ة، مبا يف ذلك أعلى مـستويات القيـادة داخـل النظـام، واملـدافعني      عنيقيود، إىل مجيع األطراف امل   

عــن حقــوق اإلنــسان، وممثلــي األقليــات العرقيــة، وقــادة الطلبــة ومجاعــات املعارضــة األخــرى،  
ــة ومثمــ  رة هتــدف إىل إحــراز تقــدم ملمــوس حنــو حتقيــق اإلصــالح   والــشروع يف عمليــة حقيقي

  الدميقراطي واالحترام الكامل حلقوق اإلنسان؛
ــدم      )هـ(   ــيت ق ــسابقة ال ــل التوصــيات ال ــذ بالكام ــة   أن تنف ــرر اخلــاص واجلمعي ها املق
وجملس حقوق اإلنـسان وجلنـة حقـوق اإلنـسان ومنظمـة العمـل الدوليـة وهيئـات األمـم                     العامة
  األخرى؛ املتحدة

أن تكــف عــن القيــام مبزيــد مــن االعتقــاالت بــدوافع سياســية وأن تفــرج دون   )و(  
تأخري ودون شروط عن مـن اعُتقلـوا واحُتجـزوا تعـسفا، وكـذلك مجيـع الـسجناء الـسياسيني،                    

، وقـادة  لرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة     ، والقـادة اآلخـرين ل    أونغ سان سو كـي    مبن فيهم   
موعات العرقية وكل من اعُتقـل نتيجـة االحتجاجـات الـيت جـرت      ، وقادة اجمل٨٨جمموعة جيل  

  ؛٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول
أن ترفـــع مجيـــع القيـــود املفروضـــة علـــى النـــشاط الـــسياسي الـــسلمي جلميـــع    )ز(  

ــرأي       ــة ال ــة التجمــع الــسلمي وتكــوين اجلمعيــات وحري ــها ضــمان حري األشــخاص، بطــرق من
سـتقالهلا، وأن تكفـل حـصول شـعب ميامنـار           والتعبري، ألغراض منها حريـة وسـائط اإلعـالم وا         

  ؛على املعلومات اإلعالمية دون عائق
أن تتعاون تعاونا تاما مع املقـرر اخلـاص بطـرق منـها أن تـضمن لـه علـى حنـو                         )ح(  

كامل إمكانية الـدخول بكـل حريـة ودومنـا عـائق إىل ميامنـار يف زياراتـه املقبلـة إليهـا مـن أجـل                       
عـــدم تعـــرض  وأن تكفـــل نـــسان واجلمعيـــة العامـــة،رصـــد تنفيـــذ قـــرارات جملـــس حقـــوق اإل

 خويـف أي منظمـة دوليـة ألي شـكل مـن أشـكال الت             شخص يتعاون مع املقـرر اخلـاص أو        أي
  ؛املعاقبة املضايقة أو أو

يف   وشـركائها،  دخول األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـة          أن تكفل     )ط(  
اع واحلـدود،  مبـا فيهـا منـاطق الـرت     اء ميامنـار،     إىل مجيع أحنـ    ، عائق دونبأمان و الوقت املناسب و  
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مجيـع   املـساعدة اإلنـسانية إىل       وصـول وأن تتعاون تعاونـا تامـا مـع تلـك املنظمـات بغيـة كفالـة                 
  األشخاص احملتاجني يف أحناء البلد كافة؛

ــورأن توقــف  )ي(   ــات  ا ف ــال  عملي ــود األطف ــد واســتخدام اجلن ــا فتئــت  جتني ــيت م  ال
 لكفالـة التـدابري   أن تكثـف     و  ممـا يـشكل انتـهاكا للقـانون الـدويل،          ،تضطلع هبـا مجيـع األطـراف      

وأن تواصـل تعاوهنـا مـع املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة                  املـسلح،    رتاعمحاية األطفال من ال   
  باألطفال والرتاع املسلح؛

 القانون الدويل حلقوق اإلنـسان    أن تتخذ تدابري عاجلة لوضع حد النتهاكات          )ك(  
، مبا يف ذلك استهداف املدنيني يف العمليات العسكرية، وما يقـوم بـه               الدويل إلنساينالقانون ا و

أفراد القوات املسلحة باستمرار من اغتصاب وغريه مـن أشـكال العنـف اجلنـسي، واسـتهداف                 
  أشخاص ينتمون إىل جمموعات عرقية معينة؛

خــل  ادألشــخاص ألعــداد كــبرية مــن ا  لتــشريد القــسري املنــتظم   أن تنــهي ا  )ل(  
، وأن حتتـرم اتفاقـات وقـف     الالجئني إىل البلـدان اجملـاورة     نزوحالعنف الذي يسهم يف     و بلدهم
  النار؛ إطالق

  : حبكومة ميامناريبهت - ٥  
ــسمح أن  )أ(  ــع ت ــثلني جلمي ــسياسيني املم ــي ال ــات وممثل ــة القومي ــشاركة العرقي  بامل
 مزيد من التـأخري     دون الغاية ههلذ تستأنف وأن ،قيود دون السياسي االنتقال عملية يف الكاملة
 ووممثلـ  الدميقراطيـة  أجـل  من الوطنية الرابطة هافي مبا السياسية،الفاعلة   اجلهات مجيع مع احلوار

  ؛العرقية القوميات
اإلهنـاء  و الفـوري  الوقـف  على السلمية، والوسائل احلوار عن طريق  تعمل، أن  )ب(  
 األحــزاب مجيــع ملمثلــي تــسمح وأن منــار،ميا يف العرقيــة القوميــات مجيــع مــع للــصراع الــدائم

 مـــصداقية وذات شـــاملة عمليـــة يف الكاملـــة باملـــشاركة العرقيـــة القوميـــات وممثلـــي الـــسياسية
  ؛للمصاحلة الوطنية وحتقيق الدميقراطية وإرساء سيادة القانون

وأن  عــائق دون أنــشطتهم مبتابعــة اإلنــسان حقــوق عــن للمــدافعنيأن تــسمح   )ج(  
  ؛الغرض هلذا حتقيقا تنقلهم وحرية نهموأم سالمتهم تضمن

أن متتنع عن فرض القيود على وصول املعلومات إىل شعب ميامنار وتلقيها منه،         )د(  
  استخدامها؛ بوسائل منها إتاحة خدمات شبكة اإلنترنت واهلاتف احملمول للجميع وتيسري

 األصـــول ومراعـــاة القـــضائي اجلهــاز  اســـتقالل باســـتعادة بالتزاماهتـــا تفــي أن   )هـ(  
 عـدم بلـوغ  تكفـل   اليت ال متتثل حالتها الراهنة للقانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وأن              القانونية،
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الالإنــسانية  العقوبــة القاســية أو املعاملــة أو اإلجــراءات التأديبيــة يف الــسجون حــد التعــذيب أو 
  معايري الدولية؛للمطابقة  ظروف االحتجاز تكوناملهينة، وأن  أو

ــة     اوار حــريأن جتــ  )و(   ــة كفال ــسان بغي  مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن
  االحترام التام حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة؛

أن تبذل جهودا أكثر نشاطا من أجل القـضاء علـى اسـتخدام نظـام الـسخرة،            )ز(  
الوطنيـة  وأن تعزز اجلهود اليت تبذهلا مع منظمة العمـل الدوليـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال لآلليـة                      

املنشأة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالسخرة، مبـا يف ذلـك الـسماح ملنظمـة العمـل الدوليـة بتوزيـع                    
  مواد إعالمية يف ميامنار بشأن هذه اآللية؛

أن تستأنف حوارها يف اجملال اإلنساين مـع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة وأن                  )ح(  
 منــها علــى وجــه اخلــصوص ضــمان  تــسمح هلــا باالضــطالع بأنــشطتها وفــق واليتــها بوســائل  
  الوصول إىل احملتجزين وإىل مناطق الرتاع املسلح الداخلي؛

  : إىل األمني العامتطلب - ٦  
 بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان         ناقـشاته أن يواصل مساعيه احلميدة وأن يتـابع م         )أ( 

 يف ذلـك    مـع حكومـة وشـعب ميامنـار، مبـا         وعمليـة املـصاحلة الوطنيـة        إىل الدميقراطيـة   االنتقالو
عـرض علـى   ، وأن يعنيـة اجلماعات املدافعة عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومجيع األطـراف امل        

  املساعدة التقنية يف هذا الصدد؛احلكومة تقدمي 
ــدم كــل أن ي  )ب(   ــشار    ق ــزم مــن مــساعدة إىل املست ــا يل ــرر اخلــاص  م  اخلــاص واملق

  ؛نسق ومهما بصورة كاملة وبشكل فعاليأداء واليتلتمكينهما من 
ــة العامــة يف دورهتــا   أن يقــدم  )ج(  الرابعــة والــستني وإىل جملــس حقــوق  إىل اجلمعي
   تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار؛اإلنسان
 تقريـر  أسـاس  علـى  والـستني  الرابعة دورهتا يف املسألة يف النظر مواصلة تـقــرر  - ٧ 
  .اخلاص للمقرر املؤقت والتقرير العام األمني
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  مشروع القرار الثالث    
    حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    

  ،إن اجلمعية العامة  
 )١(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان  فــضال عــن ، مبيثــاق األمــم املتحــدة إذ تــسترشد  

   حلقوق اإلنسان، األخرىالصكوك الدوليةو)٢(والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
حالـــة حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران   قراراهتـــا الـــسابقة بـــشأن   إىلوإذ تـــشري  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٦٨آخرها القرار اليت كان ، واإلسالمية
بتقرير األمني العام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران                حتيط علما     - ١  
، والــذي يــربز طائفــة واســعة مــن ٦٢/١٦٨، املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة )٣(اإلســالمية

االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، والثغرات القانونية واملؤسسية والعراقيل اليت تقـف حجـر        
عثرة أمام محاية حقوق اإلنسان، والذي يناقش بعض التطورات اإلجيابية الـيت حـدثت يف عـدد        

  ؛من اجملاالت
ــالغ   - ٢   ــا البـ خلطـــرية حلقـــوق اإلنـــسان يف   إزاء االنتـــهاكات اتعـــرب عـــن قلقهـ

  :مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتصل جبملة أمور، منها ما يلي
 ، مبــا يف ذلــكالتعــذيب واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة   )أ(  

  د وبتر األطراف؛ـاجلل
ت لـضمانا ل احتـرام    دونعمليـات اإلعـدام الـيت جتـري         املعدل املرتفع ل   استمرار  )ب(  

   وعمليات إعدام األحداث؛ا يف ذلك عمليات اإلعدام العلينمب، دوليا املعترف هبا
  السجناء الذين ال يزالون يواجهون أحكام إعدام بالرجم؛  )ج(  
اعتقــال النــساء الالئــي ميارســن حقهــن يف التجمــع الــسلمي وقمعهــن بعنــف       )د(  

اسـتمرار  قوق اإلنسان للمـرأة، و    وإصدار األحكام عليهن، وتنظيم محلة لترويع املدافعني عن ح        
  ؛التمييز ضد املرأة والفتاة يف إطار القانون ويف املمارسة العملية

 ضــد األشــخاص الــذين   األخــرىانتــهاكات حقــوق اإلنــسان وتزايــد التمييــز   )هـ(  
غــري عتــرف هبــا أو امل، أو لغويــة أو غــري ذلــك مــن األقليــاتعرقيــة دينيــة أو ينتمــون إىل أقليــات 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  )٣(  A/63/459.  
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ن واليهـــود ون واألكـــراد واملـــسيحيون والبـــالوخيو العـــرب واألذربيـــمبـــن فـــيهم، املعتـــرف هبـــا
 واملــدافعون عنــهم، خاصــة اهلجمــات الــيت تــستهدف البــهائيني   ن الــسنةون واملــسلمووالــصوفي

وعقيدهتم يف وسائط اإلعالم اليت ترعاها الدولة، وتزايد األدلة على اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة                   
 ومنع معتنقـي الديانـة البهائيـة مـن االلتحـاق باجلامعـات ومـن كـسب                  تحديد ورصد البهائيني  ل

رزقهم، وإلقاء القبض على سبعة من القادة البهائيني واحتجـازهم دون توجيـه أي هتمـة إلـيهم                  
  أو متكينهم من احلصول على متثيل قانوين؛

ــسلمي          )و(   ــع ال ــة التجم ــى حري ــشديدة عل ــة وال ــستمرة واملنتظم ــود امل ــرض القي ف
اإلعـالم    اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري، مبـا يف ذلـك القيـود املفروضـة علـى وسـائط                 وتكوين

 املعارضـني الـسياسيني واملـدافعني عـن     مـضايقة  ومستخدمي شبكة اإلنترنت والنقابات، وتزايـد  
مالحقتـهم قـضائيا، مبـا يف ذلـك     وترويعهم و من مجيع قطاعات اجملتمع اإليراين      حقوق اإلنسان   
ــادة ال  ــال ق ــف      اعتق ــم بعن ــلميا والطــالب وقمعه ــون س ــذين يتجمع ــا ال ــة وأفراده ــوى العامل  ،ق

  ؛٢٠٠٨سيما فيما خيص العملية االنتخابية يف اجمللس لعام  وال
التحديــدات والقيــود الــشديدة املفروضــة علــى حريــة الــدين واملعتقــد، مبــا يف      )ز(  

لزاميـة عقوبـة اإلعـدام    ذلك احلكم الوارد يف مشروع القانون اجلنائي املقترح الذي ينص على إ      
  بالنسبة للردة؛

حقـوق   وانتـهاك احلقوق يف احملاكمة وفـق األصـول القانونيـة،           جتاهلاستمرار    )ح(  
  لسجن االنفرادي لفترات مطولة؛ل والتعسفي املنتظماحملتجزين، مبا يف ذلك االستخدام 

املبينـة  تعـاجل الـشواغل املوضـوعية      حبكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية أن         هتيب  - ٣  
والدعوات احملددة للعمل الواردة يف قرارات اجلمعية العامة الـسابقة، وأن            العام   األمنييف تقرير   

، يف إطـار القـانون ويف املمارسـة العمليـة          ،حتترم التزاماهتا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان احترامـا تامـا          
  :وأن تقوم على وجه اخلصوص مبا يلي

علــى ممارســات بتــر األطــراف  املمارســة العمليــة، ، يف إطــار القــانون ويفضاءالقــ  )أ(  
  ؛ األخرىاملهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أوو واجللد وغريها من أشكال التعذيب

 ة، بإلغـاء عمليـات اإلعـدام العلـين    القيام، يف إطار القانون ويف املمارسة العمليـ        )ب(  
  لضمانات املعترف هبا دوليا؛لاحترام  دونوغريها من عمليات اإلعدام اليت جتري 
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 )٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل   ٣٧عمــال بالتزاماهتــا مبوجــب املــادة    القيــام،   )ج(  
إلغــاء إعــدام األشــخاص ب، )٥( مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية٦ واملــادة
  ؛سنة ١٨ أقل من م اجلرائمأعمارهم وقت ارتكاهبكانت الذين 

  ستخدام الرجم كوسيلة لإلعدام؛ء اإلغا  )د(  
القــضاء، يف إطــار القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )هـ(  

  ضد املرأة والفتاة؛وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى 
القــضاء، يف إطــار القــانون ويف املمارســة العمليــة، علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )و(  

عرقيـة   دينيـة أو   ضد األشخاص الذين ينتمـون إىل أقليـات          وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى   
واالمتنـاع عـن مراقبـة    غـري املعتـرف هبـا،    عتـرف هبـا أو    امل،   أو غـري ذلـك مـن األقليـات         أو لغوية 

  والوظـائف  كفالة إمكانية حصول األقليات على التعلـيم      واألفراد استنادا إىل معتقداهتم الدينية،      
  نيني؛على قدم املساواة مع مجيع اإليرا

 املقـرر اخلـاص املعـين     املقدم منتقريرال القيام بأمور عدة منها تنفيذ ما ورد يف   )ز(  
ميكن هبا جلمهورية إيـران اإلسـالمية        سبلاتباع   ب  من توصيات  )٦(١٩٩٦عام  لبالتعصب الديين   

  أن حترر طائفة البهائيني؛
سان دافعني عــــن حقــــوق اإلنــــ املعارضــــني الــــسياسيني واملــــمــــضايقةإهنــــاء   )ح(  
 بـسبب هم، بوسـائل منـها اإلفـراج عـن األشـخاص املـسجونني تعـسفا أو                 اضـطهاد و وترويعهم
  السياسية؛ آرائهم

 ووضـع حـد لإلفـالت مـن      القانونية،احملاكمة وفق األصول   يف   مراعاة احلقوق   )ط(  
  ؛العقاب على ارتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان

بيــة الــيت نوقــشت يف تقريــر إىل املكاســب والتطــورات واخلطــوات اإلجياتــشري   - ٤  
 األمني العام، وإن كانت حمدودة، لكنها تعـرب عـن قلقهـا مـن أن العديـد مـن هـذه اخلطـوات                      

  ؛ إعماهلا بعد يف إطار القانون أو يف املمارسة العمليةيتم مل
 حبكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تقـوِّم سـجلها غـري الكـايف              هتيب كذلك   - ٥  

دولية حلقـوق اإلنـسان، بالقيـام جبملـة أمـور منـها إبـالغ اهليئـات املنـشأة                   للتعاون مع اآلليات ال   

__________ 
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٥(  
  .E/CN.4/1996/95/Add.2  الوثيقةانظر  )٦(  
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مبعاهــدات، مبوجــب التزاماهتــا، بالــصكوك الــيت هــي طــرف فيهــا، والتعــاون مــع كافــة اآلليــات  
الدولية حلقـوق اإلنـسان تعاونـا كـامال، مبـا يف ذلـك تـسهيل زيـارة أقاليمهـا مـن قبـل املكلفـني                     

اخلاصة، وتشجع حكومة مجهورية إيران اإلسالمية علـى مواصـلة        بواليات يف إطار اإلجراءات     
حبث التعاون بشأن حقوق اإلنسان وإصالح العدالة مـع األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مفوضـية                    

  قوق اإلنسان؛األمم املتحدة حل
إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا مـستكمال عـن حالـة حقـوق اإلنـسان              تطلب    - ٦  

ســالمية، مبــا يف ذلــك تعاوهنــا مــع اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، يف   يف مجهوريــة إيــران اإل
  دورهتا الرابعة والستني؛ 

دراسـة حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف                مواصلة   تقرر  - ٧  
  .“تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها” والستني يف إطار البند املعنون الرابعةدورهتا 

  


