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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٦/٨  
  ة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحال

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني          إذ يسترشد   

 اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

ا جلنة حقوق اإلنـسان وجملـس        مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهت     إىلوإذ يشري     
حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية              

  وقـرار اجلمعيـة    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٥املؤرخ   ١٣/١٤الدميقراطية، مبا فيها قرار اجمللس      
، وإذ حيث علـى تنفيـذ هـذه       ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٦٥/٢٢٥العامة  

 لقرارات،ا

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٣ الفقرة   ضع يف اعتباره  يوإذ    
 ،٢٠٠٦مارس /آذار

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسادسة                  *  
  .، الفصل األول)A/HRC/16/2(عشرة 
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 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١ اجمللس   ي قرار إىلوإذ يشري     
 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢لألمم املتحدة، و  

، وإذ يشدد على ضرورة أداء أصحاب      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨لس، املؤرخني   اخلاصة للمج 
 الواليات مهامهم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

الة حقـوق اإلنـسان يف      املعين حب التقريرين املقدمني من املقرر اخلاص       ب يرحبوإذ    
 واردة فيهما،، وإذ حيث على تنفيذ التوصيات ال)١(مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة         وإذ يساوره بالغ القلق     
وواسعة النطاق للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف مجهوريـة       

 واليت تتعلق   كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل غري احملسومة اليت تثري قلق اجملتمع الدويل           
باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ حيث حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة علـى              

 االحترام الكامل والتام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

 إزاء التجاوزات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق حلقـوق         وإذ يعرب عن استيائه     
ية الدميقراطية، وخباصة استعمال التعذيب ضـد الـسجناء         اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعب    

لـشعبية الدميقراطيـة وإيـداعهم يف       السياسيني واملواطنني املعادين إىل مجهورية كوريـا ا       
 العمل، معسكرات

 لرفض حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة          وإذ يعرب عن بالغ أسفه      
   بشكل تام والسماح له بدخول البلد،االعتراف بوالية املقرر اخلاص أو التعاون معه

 عبية الدميقراطية  إزاء رفض حكومة مجهورية كوريا الش      عرب عن قلقه الشديد   يوإذ    
املتعلـق  تقرير نتائج االستعراض الدوري الشامل      لحلول وقت اعتماد اجمللس     قبل   ،أن حتدد 

مجهوريـة  اختاذ   لعدم   ويأسف ،حتظى بتأييدها  التوصيات اليت    ،٢٠١٠مارس  / يف آذار  )٢(هبا
 ،لتنفيذ التوصيات الواردة يف ذلك التقريرألي إجراءات كوريا الشعبية الدميقراطية حىت اآلن 

اليت تفاقمت بـسبب أولويـات        هشاشة الوضع اإلنساين يف البلد،     ثري جزعه يوإذ    
 ،سياسته الوطنية

  مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن         وإذ يؤكد من جديد     
 مبا يف ذلـك     ،ضمان متتع كل سكاهنا متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          

 ،غذاءما يكفي من ضمان احلصول على 

 بضعف حال النساء واألطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة واملـسنني،            وإذ يسلم   
  وباحلاجة إىل ضمان محايتهم من اإلمهـال والتعسف واالستغالل والعنف،

__________ 

)١( A/65/364و A/HRC/16/58. 

)٢( A/HRC/13/13. 
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 يف عمليـة    وبنَّـاء  على أمهية اشتراك الدول على حنو كامـل          وإذ يؤكد من جديد     
حقـوق  حالة  من أجل حتسني    االستعراض الدوري الشامل ويف آليات أخرى تابعة للمجلس         

 ، يف هذه الدولاإلنسان

استمرار موجة االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة     إزاء   يعرب عن قلقه الشديد     -١  
  قوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛والواسعة النطاق حل

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا            علىيثين    -٢  
الشعبية الدميقراطية ملا قام به من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليتـه،               

 على الرغم من صعوبة احلصول على املعلومات؛

، لفتـرة   ١٣/١٤قـرار اجمللـس     عمالً ب  متديد والية املقرر اخلاص،      يقرر  -٣  
 واحدة؛ سنة

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على التعاون التـام مـع            حيث  -٤  
املقرر اخلاص وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده جبميع املعلومـات الالزمـة               

  بواليته؛االضطالعلتمكينه من 

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان وصول         أيضاًحيث    -٥  
، وفقـاً   قيـود املساعدة اإلنسانية وتسليمها على أساس احلاجة بشكل كامل وسريع ودون           

 ؛املالئم يف هذا اجملالرصد الإىل جانب ، للمبادئ اإلنسانية

 احلكومية   واملنظمات ة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة      األمم املتحد  يشجع  -٦  
 وأصحاب الواليات واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني واملنظمات غـري           اإلقليمية الدولية

   بواليته؛سبيل االضطالع على إقامة حوار وتعاون منتظمني مع املقرر اخلاص يف ،احلكومية

 إىل األمني العام أن ميد املقرر اخلاص بكل ما يلزمه ويكفيـه مـن               يطلب  -٧  
وظفني لالضطالع بواليته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه اآللية بدعم مـن             مساعدة وم 

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛

نفيذ واليته إىل اجمللـس      املقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن ت        يدعو  -٨  
  .وإىل اجلمعية العامة

  ٤٥اجللسة 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٤

 عـضواً عـن     ١١وامتنـاع    أصوات   ٣ صوتاً مقابل    ٣٠لبية  اعُتمد بتصويت مسّجل بأغ   [
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل. التصويت
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  : املؤيدون
األرجنتني، األردن، أوروغواي، أوكرانيا، الربازيل، بلجيكا، بوركينا فاسو، 

لدوفا، جيبـويت، سـلوفاكيا،   وبولندا، تايلند، مجهورية كوريا، مجهورية م   
يسرا، شيلي، غابون، غانا، غواتيماال، فرنـسا، قريغيزسـتان،   إسبانيا، سو 

املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         
  .موريشيوس، النرويج، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، زامبيا

  :املعارضون
  .االحتاد الروسي، الصني، كوبا

  :املمتنعون
أنغوال، أوغندا، باكستان، بنغالديش، السنغال، قطر، كامريون،       إكوادور،  

  ].ماليزيا، موريتانيا، نيجرييا

        


