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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 25شباط/فرباير  22 -آذار/مارس 2019
البند  4من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2019
 -20/40حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعهودين الودولين
اخلاصن حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
وإذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنوة حقووق اإلنسوان وجملوس حقووق
اإلنسووان واجلمعيووة العام ووة بش و ن حالووة حق وووق اإلنسووان يف مجهوريووة ك ووورا الشووعبية الدميقراطي ووة،
مبووا فيهووا ق ورار اجمللووس  28/37املووخر  23آذار/مووارس  2018وق ورار اجلمعيووة العامووة 180/73
حيث على تنفيذ هذه القرارات،
املخر  17كانون األول/ديسمرب  ،2018وإذ ّ
وإذ يض ووع يف اعتب وواره الفق وورة  3م وون قو ورار اجلمعي ووة العام ووة  251/60امل ووخر  15آذار/
مارس ،2006

وإذ يُذ ِّّكر بقراريه  1/5بش ن بناء مخسسات جملس حقووق اإلنسوان ،و 2/5بشو ن مدونوة
قواعوود السوولوك للمكلفوون بوووتات يف إطووار اإلج وراءات اخلاصووة للمجلووس ،املووخر ْن  18حزي وران/
يونيه  ،2007وإذ يش ِّّدد على أن يخدي املكلف ابلوتية مهامه وفقا هلذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يش و ِّدّد علووى أمهيووة متابعووة التوصوويات ال وواردة يف تقريوور جلنووة التحقي و املعنيووة حبقوووق
اإلنسان يف مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية( ،)1الذي رحب به كو مون جملوس حقووق اإلنسوان
واجلمعية العامة ،وأُحي إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا يف ذلك جملس األمن،

__________
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وإذ يس وواوره ابلو و القلو و إزاء اتنتهاك ووات املنهجي ووة الواس ووعة النط وواق واجلس وويمة حلق وووق
اإلنسو ووان يف مجهوريو ووة كو ووورا الشو ووعبية الدميقراطيو ووة ،الو وويت تش و و ّك يف حو وواتت كثو وورية ج و ورا م ضو وود
اإلنسانية ،وإزاء إفالت مرتكبيها من العقاب ،على النحو املشروح يف تقرير جلنة التحقي ،

وإذ يووذ ِّّكر مبسووخولية مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة عوون محايووة سووكا ا موون اجل ورا م
املرتكبة ضد اإلنسوانية ،وإذ يالحو أن اجلمعيوة العاموة أشوارت يف قرارهوا  180/73إىل أن جلنوة
التحقيو و ق وود حثو وت قي ووادة مجهوري ووة ك ووورا الش ووعبية الدميقراطي ووة عل ووى من ووع ارتك وواب اجلو ورا م ض وود
اإلنسانية وقمعها ،وضمان مالحقة اجلناة قضا يا وتقدميهم إىل العدالة،
وإذ يساوره القل لكون احلالة اإلنسانية غري املستقرة يف البلود تتفواقم بسوبب القيوود الويت
تفرضووها حكومووة مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة علووى حريووة وصووول الوكوواتت اإلنسووانية دون
عوا إىل مجيع السكان احملتاجن،
وإذ ينوووّه بق ورار اجلمعيووة العامووة  ،180/73الووذي أحاطووت فيووه اجلمعيووة علمووا مووع القل و
ابلنتا ج اليت لصت إليها األمم املتحدة واليت تفيود أبن أكثور مون  10ماليون شوص يف مجهوريوة
كووورا الشووعبية الدميقراطيووة يقوودر أ ووم يعووانون موون سوووء التغذيووة ،وأن معظووم األطفووال دون سوون 24
شوهرا و 50يف املا وة موون النسواء احلوامو واملرضوعات لوويس لوديهم تنووو غوذا ي كووا ،،موا يووخدي إىل
نق املغذات الدقيقة وانتشار سوء التغذية املزمن واحلاد بدرجة غري مقبولوة ،وإذ يودين مجهوريوة
كووورا الشووعبية الدميقراطيووة بسووبب سياسوواهتا الوطنيووة الوويت جيووري وفقووا هلووا ،يف مجلووة أمووور ،حتوي و
موارده ووا إىل إنت ووا األس وولحة النووي ووة والق ووذا ف التس وويارية عل ووى حس وواب رف وواه ش ووعبها وإمكاني ووة
حصووله علووى الغووذاء ،وإذ يشوودد علووى ضوورورة أن حتوورت مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة وتضوومن
رفاه الشعب يف البلد وكرامته ،على النحو الذي أشار إليه جملس األمن يف قراراتوه )2016(2321
املو ووخر  30تش و ورين الثو ووام/نوفمرب  ،2016و )2017(2371املو ووخر  5آب/أغسو ووطس ،2017
و )2017(2375املخر  11أيلول/سبتمرب  ،2017و )2017(2397املخر  22كانون األول/
ديسمرب ،2017
وإذ يعيوود يكيوود مسووخولية حكومووة مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة عوون ضوومان متتووع
سووكا ا قاطبووة متتعووا كووامال جبميووع حقوووق اإلنسووان واحلوورات األساسووية ،بوسووا منهووا ضوومان
احلصووول علووى الغووذاء الكووايف بصووورة متسوواوية ،فضووال عوون حريووة الوودين أو املعتقوود وحريووة التعبووري
وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع ،ضمن احلقوق واحلرات األ رى،
وإذ يسِّلّم بوجود عوام طر معينة تخثر يف النساء واألطفال واألشصاص ذوي اإلعاقوة
واملس وونن ،وابحلاج ووة إىل ض وومان متت ووع ه ووختء األش ووصاص متتع ووا ك ووامال جبمي ووع حق وووق اإلنس ووان
واحلرات األساسوية حلموايتهم مون اإلمهوال واإليوذاء واتسوتغالل والعنوف ،وإذ حيوي علموا يف هوذا
الصدد مبا أبدته اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة من مالحظات على تقريور مجهوريوة
كورا الشعبية الدميقراطية اجلامع للتقارير الدورية الثوام إىل الرابوع( )2وابملالحظوات اخلتاميوة للجنوة
حقوق الطف على التقرير الدوري اخلامس جلمهورية كورا الشعبية الدميقراطية(،)3
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وإذ يالح و مووع التقوودير الووزارة الوويت قامووت هبووا إىل مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة
ِّ
وجع مجهوريو ووة كو ووورا الشو ووعبية
املق ووررة اخلاصو ووة املعنيو ووة حبقو وووق األشو ووصاص ذوي اإلعاقو ووة ،وإذ يشو و ّ
الدميقراطيووة علووى تنفيووذ مجيووع التوصوويات ال وواردة يف تقريوور املقووررة اخلاصووة عوون زارهتووا إىل مجهوريووة
كووورا الشووعبية الدميقراطيووة املقوود إىل جملووس حقوووق اإلنسووان يف دورتووه السووابعة والثالثوون( ،)4وإذ
األويل املقد يف كانون األول/ديسمرب  2018من مجهورية كورا
يالح مع التقدير أيضا التقرير ّ
الشعبية الدميقراطية عن تنفيذ اتفاقية حقوق األشصاص ذوي اإلعاقة،
وإذ ينوووه مبشوواركة مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة يف اجلولووة الثانيووة موون اتسووتعرا
الدوري الشوام  ،وإذ يالحو قبوول حكوموة مجهوريوة كوورا الشوعبية الدميقراطيوة  113توصوية مون
حمصولة اتسوتعرا  ،كموا يالحو التزامهوا
أص التوصيات البوال عوددها  268توصوية الوواردة يف ّ
املعلن بتنفيذ التوصيات املقبولة والنظر يف إمكانية تنفيذ  58توصية أ رى ،وإذ يشدد على أمهية
تنفيذ التوصيات من أج التص ّدي ملا يُرتكب يف البلد من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان،
وإذ يسِّلّم ابلعم اهلا الذي تقو به هيئات املعاهدات يف جمال رصود تنفيوذ اتلتزاموات
الدولي ووة املتعلق ووة حبق وووق اإلنس ووان ،وإذ يش وودد عل ووى احلاج ووة إىل امتث ووال مجهوري ووة ك ووورا الش ووعبية
الدميقراطية تلتزاماهتا يف جمال حقووق اإلنسوان وإىل ضومان أن تقو ِّّد تقاريرهوا ابنتظوا ويف الوقوت
املناسب إىل هيئات املعاهدات،
امللحة واألمهية اللتن تتسوم هبموا مسو لة حواتت ات تطوا ،الودويل
وإذ يالح الطبيعة ّ
والع ووودة الفوري ووة جلمي ووع املصتطف وون ،وإذ يع وورب ع وون ابلو و القلو و إزاء ع وود اخت وواذ مجهوري ووة ك ووورا
الشووعبية الدميقراطيووة إج وراءات إجيابيووة من ووذ بوودء التحقيقووات بش و ن مجيووع الرع وواا اليوواابنين عل ووى
أسوواس املشوواورات الوويت ُعقوودت علووى املسووتوى احلكووومي بوون مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة
واليوواابن يف أار/مووايو  ،2014وإذ يتوقووع أن تتحقو يف أقوورب وقووت مكوون تسوووية مجيووع املسووا
املتصلة ابلرعاا الياابنين ،و اصة عودة مجيع املصتطفن،

وإذ ِّ
يرحوّوب ابجلهووود الدبلوماسووية اجلاريووة ،وإذ يالح و أمهيووة احل ووار ،مبووا يف ذلووك احل ووار
بوون الكوووريتن ،وأمهيووة اتلتزامووات بتحسوون حالووة حقوووق اإلنسووان واحلالووة اإلنسووانية يف مجهوريووة
كورا الشعبية الدميقراطية،
ِّ
يرحووب يف
وإذ يالحو موا تتسوم بووه مسو لة األسور املشوتتة الشووم مون إحلواح وأمهيوة ،وإذ ّ
ه ووذا الص وودد ابس ووتئنا ،اللق وواءات ب وون أفو وراد األس وور املش ووتتة الش ووم ع وورب و و احل وودود يف آب/
التعهوود بووه بش و ن هووذه املس و لة يف قمووة الكوووريتن املعقووودة يف 19
أغسووطس  ،2018ومبووا جوورى ّ
أيلول/سووبتمرب  2018موون التزامووات بتعزيووز التعوواون اإلنسووام موون أجو إجيوواد حو جووذري ملسو لة
األسر املشتتة الشم ،
وإذ يعي وود يكي وود أمهي ووة تفاعو و ال وودول بص ووورة كامل ووة وبن وواءة م ووع أعم ووال جمل ووس حق وووق
اإلنسان ،مبا يف ذلوك عمليوة اتسوتعرا الودوري الشوام  ،وموع اآلليوات األ ورى للمجلوس ،مون
أج حتسن حالة حقوق اإلنسان يف هذه الدول،

__________
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 -1يدين أبشد العبوارات اتنتهاكوات املنهجيوة الواسوعة النطواق واجلسويمة ،القا موة
من ووذ أم وود طوي و واملس ووتمرة ،حلق وووق اإلنس ووان وغريه ووا م وون جت وواوزات حق وووق اإلنس ووان املرتكب ووة يف
مجهوريووة كووورا الش ووعبية الدميقراطيووة وموون جانبه ووا ،ويعوورب عوون قلق ووه الشووديد إزاء اتس ووتنتاجات
املفصلة اليت قدمتها جلنة التحقي يف تقريرها ،مبا يف ذلك ما يلي:
احلرمان من احل يف حرية الفكر والوجدان والدين ،ومن احل يف ك من حرية
(أ)
ال ورأي وحري ووة التعب ووري وحري ووة تك وووين اجلمعي ووات ،عل ووى ش ووبكة اإلنرتن ووت و ارجه ووا ،وه ووو حرم ووان
يتحق و و ع و وون طري و و احتك و ووار الدول و ووة املطل و و لإلع و ووال وس و وويطرهتا الكامل و ووة عل و ووى تنظ و وويم احلي و وواة
اتجتماعيووة ،وكووذلك مبووا تفرضووه موون رقابووة تعسووفية وغووري مشووروعة تتصلو جوانووب احليوواة اخلاصووة
جلميع املواطنن؛
(ب) التمييووز علووى أسوواس نظووا سووونغبون ،الووذي يصوونف النوواس علووى أسوواس املوويالد
والطبقة اتجتماعية اليت حتددها الدولوة ،والوذي أي وذ أيضوا يف اتعتبوار اآلراء السياسوية والودين،
والتمييز ضد املرأة ،مبا يف ذلك عد املساواة يف إمكانية احلصول على العم  ،والقوانن واألنظمة
التمييزية ،والعنف ضد املرأة؛
( ) انتهاكو وات مجي ووع جوان ووب احلو و يف حري ووة التنقو و  ،مب ووا يف ذل ووك ف وور أم وواكن
اإلقام ووة والعمو و ال وويت حت ووددها الدول ووة قسو ورا ،مس ووتندة يف ذل ووك يف كث ووري م وون األحي ووان إىل نظ ووا
سونغبون ،وحرمان املواطن من احل يف مغادرة بلده؛
(د) اتنتهاكات املنهجية اجلسيمة والواسوعة النطواق للحو يف الغوذاء وموا يتصو بوه
موون جوانووب احل و يف احليوواة ،وهووي انتهاكووات تتفوواقم بسووبب انتشووار اجلووو وسوووء التغذيووة علووى
نطاق واسع؛
(ه) انتهاك ووات احلو و يف احلي وواة وأفع ووال اإلابدة ،والقتو و  ،واتس وورتقاق ،والتع ووذيب،
والسجن ،واتغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اجلسيمة ،واتضطهاد ألسباب سياسوية
ودينيووة وجنسووانية يف معسووكرات السووجن السياسووي والسووجون العاديووة ،وانتشووار مارسووة العقوواب
اجلماعي على نطاق واسع ،واحلكم أبحكا قاسية على األشصاص األبراء؛
(و) ات تطووا ،املنهجووي ،واحلرمووان موون الع ووودة إىل الوووطن ومووا يعقووب ذلووك م وون
ا تفاء قسوري لألشوصاص ،مبون فويهم مواطنوو بلودان أ ورى ،علوى نطواق واسوع ويف إطوار سياسوة
تنتهجها الدولة؛
ث حكوم ووة مجهوري ووة ك ووورا الش ووعبية الدميقراطي ووة عل ووى اتعو ورتا ،جبرا مه ووا
 -2حيو و ّ
وانتهاكاهتا حلقوق اإلنسان دا و البلود و ارجوه ،وعلوى اختواذ طووات عاجلوة إل واء مجيوع هوذه
اجل ورا م واتنتهاكووات عوون طري و القيووا  ،يف مجلووة أمووور ،بتنفيووذ التوصوويات ذات الصوولة الووواردة يف
تقريور جلنوة التحقيو وقورار اجلمعيوة العامووة  ،180/73مبوا يف ذلوك ،علووى سوبي املثوال ت احلصوور،
اختاذ اخلطوات التالية:
ضوومان احلو يف حريووة الفكوور والوجوودان والوودين ،واحلو يف حريووة الورأي والتعبووري
(أ)
وتكوووين اجلمعيووات ،س وواء علووى اإلنرتنووت أو ارجهووا ،مبووا يف ذلووك عوون طري و السووماح شنشوواء
صحف مستقلة ووسا إعال أ رى؛
4
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(ب) إ اء التمييز ضد املواطنن ،مبا يف ذلك التمييز الذي ترعاه الدولوة علوى أسواس
نظووا سووونغبون ،واختوواذ طووات عاجلووة لضوومان املسوواواة بوون اجلنسوون وحلمايووة املورأة موون العنووف
القا م على نو اجلنس؛
وعمله؛

( )

ضوومان احلو يف حريووة التنق و  ،مبووا يف ذلووك حريووة املوورء يف ا تيووار مكووان إقامتووه

(د) تعزيز إمكانية احلصول علوى الغوذاء علوى أسواس مون املسواواة ،مبوا يف ذلوك عون
طري الشفافية الكاملة فيما يتعل بتقدمي املساعدة اإلنسوانية لكوي تُقود هوذه املسواعدة حقوا إىل
األشصاص ضعا ،احلال ،مبن فيهم األفراد احملتجزون؛
(هو) الوقف الفوري جلميوع انتهاكوات حقووق اإلنسوان املتعلقوة مبعسوكرات السوجن،
مبا يف ذلك مارسة العم القسري واستصدا التعذيب والعنف القا م على نو اجلنس ،وتفكيوك
مجيووع معسووكرات السووجن السياسووية واإلف ورا عوون مجيووع السووجناء السياسووين ،والتوقووف فووورا عوون
مارسة اإلعدا التعسوفي وشجوراءات مووجزة لألشوصاص احملتجوزين ،وضومان أن تووفر إصوالحات
قطا العدالة احلماية للمحاكمات العادلة ولإلجراءات القانونية الواجبة؛
(و) ح و مس و لة مجيووع األشووصاص الووذين ا تُطف ووا أو ا تف ووا قس ورا بطريقووة أ وورى،
وذريتهم ،بطريقة شفافة ،مبا يف ذلك عن طري ضمان عودهتم الفورية؛
(ز)

ضمان مجع مش األسر املشتتة عرب احلدود؛

(ح)

اإللغاء الفوري ملمارسة العقوبة ابلتبعية؛

(ط) ضمان متتع كو شوص دا و إقلويم مجهوريوة كوورا الشوعبية الدميقراطيوة ابحلو
يف حرية التنق وابحلرية يف مغادرة البلد ،مبا يف ذلك لغر التماس اللجووء وار مجهوريوة كوورا
الشعبية الدميقراطية ،دون تد من سلطاهتا؛
(ي) ت وووفري احلماي ووة لرع وواا البل وودان األ وورى احملتج و وزين يف مجهوري ووة ك ووورا الش ووعبية
الدميقراطية ،مبا يف ذلك حرية اتتصال ابملسخولن القنصلين والوصوول إلويهم ،وفقوا تتفاقيوة فيينوا
للعالقووات القنصوولية ،الوويت تشووك مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة أحوود األط ورا ،فيهووا ،وأي
ترتيبات ضرورية أ رى لت كيد وضعهم وللتواص مع أُسرهم؛

 -3ي وُوذ ِّّكر بق ورار اجلمعي ووة العام ووة  ،180/73ال ووذي أعرب ووت في ووه اجلمعي ووة ع وون قلقه ووا
الشووديد للغايووة إزاء انتهاكووات حقوووق العمووال ،مبووا فيهووا احلو يف حريووة تكوووين اجلمعيووات واتعورتا،
الفعلوي ابحلو يف التفواو اجلموواعي ،واحلو يف اإلضوراب ،وحظوور اسوتغالل األطفووال اقتصووادا وأي
شك ضار أو ِّطر من أشكال عم األطفوال ،وكوذلك اسوتغالل العموال املرسولن إىل اخلوار مون
مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية للعم يف ظ أوضا يقال إ ا تص إىل حد العم القسري؛
 -4يوُوذ ِّّكر أيضووا ابلفقوورة  11موون ق ورار جملووس األموون  ،)2017(2371والفقوورة 17
من قراره  ،)2017(2375و اصة الفقرة  8من قراره  ،)2017(2397الويت قورر فيهوا اجمللوس أن
تعيد الدول األعضواء إىل مجهوريوة كوورا الشوعبية الدميقراطيوة حوات ويف غضوون مهلوة ت تتجواوز 24
شووهرا موون اتري و  22كووانون األول/ديسوومرب  2017مجيووع رعوواا مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة
ال ووذين يكس ووبون د ووال يف إط ووار الوتي ووة القض ووا ية لتل ووك ال وودول ومجي ووع امللحق وون الت ووابعن حلكوم ووة
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مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة املكلفوون مبراقبووة السووالمة للعوواملن يف اخلووار موون رعوواا مجهوريووة
كووورا الشووعبية الدميقراطيووة ،وذلووك مووا مل تقوورر الدولووة العضووو املعنيووة أن رعوواا مجهوريووة كووورا الشووعبية
الدميقراطيووة املعنيوون هووم أيضووا موون رعوواا الدولووة العضووو املووذكورة أو موون رعوواا مجهوريووة كووورا الشووعبية
الدميقراطية الذين ُحتظر إعادهتم إىل الووطن مبوجوب أحكوا القووانن الوطنيوة والدوليوة السوارية ،مبوا يف
ذلك القانون الدويل لالجئن والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،أو مبوجب اتفاق مقر األموم املتحودة
املرب بن األمم املتحدة والوتات املتحودة األمريكيوة أو اتفاقيوة امتيوازات األموم املتحودة وحصواهتهتا،
وث مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة علووى تعزيووز واحورتا ومحايووة حقوووق اإلنسووان للعمووال ،مبوون
وحيو ّ
فيهم العمال الذين يُعادون إىل مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية؛
 -5يذ ّكر كذلك ابلفقرة  4من قرار اجلمعية العاموة  ،180/73الوذي أكودت فيوه
اجلمعية العامة على قلقهوا الشوديد للغايوة إزاء التقوارير الويت تفيود ابرتكواب مجهوريوة كوورا الشوعبية
الدميقراطيووة للتع ووذيب ،واإلعوودا شج وراءات موووجزة ،واتحتج وواز التعسووفي ،وعملي و ِّ
وات ا تط ووا،
وأشكال أ رى من انتهاكات حقوق اإلنسان و روقاهتا حب مواطين بلدان أ رى ،وذلك دا و
أراضيها و ارجها؛

 -6يعوورب موون جديوود عوون ابل و قلقووه إزاء اسووتنتاجات جلنووة التحقي و بش و ن حالووة
الالجئوون وملتمسووي اللجوووء الووذين أعيوودوا إىل مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة ،وغووريهم موون
مواطنيها الذين ُر ّحلوا إليها من اخلار وأُنزلت هبم عقوابت مشلت احلوبس أو التعوذيب أو املعاملوة
القاس ووية أو الالإنس ووانية أو املهين ووة أو العن ووف اجلنس ووي أو ات تف وواء القس ووري أو عقوب ووة اإلع وودا ،
وث بقوووة يف هووذا الصوودد مجيووع الوودول علووى اح ورتا املبوودأ األساسووي املتمث و يف عوود اإلعووادة
وحيو ّ
القس ورية ،وعلووى معاملووة ملتمسووي اللجوووء معاملووة إنسووانية وكفالووة وصووول مفوضووية األمووم املتحوودة
الس ووامية لش ووخون الالجئ وون ومفوض ووية األم ووم املتح وودة الس ووامية حلق وووق اإلنس ووان ب ودون عوا و إىل
وث موورة أ وورى الوودول األطورا،
ملتمسووي اللجوووء بغوور محايووة حقوووق اإلنسووان اخلاصووة هبووم ،وحيو ّ
على التقيد ابلتزاماهتا مبوجوب القوانون الودويل حلقووق اإلنسوان واتتفاقيوة اخلاصوة بوضوع الالجئون
والربوتوكووول امللح و هبووا فيمووا يتص و ابألشووصاص املنتموون إىل مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة
املشمولن هبذه الصكوك؛

 -7يشو ِّدّد علووى مووا لصووت إليووه جلنووة التحقيو موون أن جمموعووة شووهادات الشووهود
واملعلومووات الوويت تلقتهووا تشووك أسووبااب كافيووة لالعتقوواد أبن جورا م ضوود اإلنسووانية قوود ارتُكبووت يف
مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة ،عمووال ابلسياسووات املوضوووعة علووى أعلووى مسووتوى يف الدولووة
طوال عقود وعلى أيدي مخسسات تقع حتت السيطرة الفعلية لقيادهتا ،ويكرر اإلعراب عن قلقه
البووال إزاء ذلووك؛ وأبن هووذه اجلورا م املرتكبووة ضوود اإلنسووانية تشووم اإلابدة ،والقتو  ،واتسوورتقاق،
والتع ووذيب ،والس ووجن ،واتغتص وواب ،واإلجه ووا القسو ووري وغ ووريه م وون أن و ووا العن ووف اجلنسو ووي،
واتضووطهاد ألسووباب سياسووية ودينيووة وعرقيووة وجنسووانية ،والرتحيو القسووري للسووكان ،وات تفوواء
مطولة؛
القسري لألشصاص ،والفع الالإنسام املتعمد املتمث يف التجويع لفرتات ّ

 -8يش ِّدّد علوى أن سولطات مجهوريوة كوورا الشوعبية الدميقراطيوة مل حتواكم املسوخولن
ِّ
وجع مجيووع الوودول
عون اجلورا م املرتكبووة ضوود اإلنسووانية واتنتهاكووات األ ورى حلقوووق اإلنسووان ،ويشو ّ
ومنظومووة األمووم املتحوودة ،مبووا يف ذلووك الوكوواتت املتصصصووة املعنيووة ،واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة
اإلقليمية واحملاف اإلقليمية ،ومنظمات اجملتمع املودم ،ومخسسوات اخلوري العوا  ،واجلهوات األ ورى
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صوواحبة املصوولحة ،علووى التعوواون يف جهووود املسوواءلة ،وت سوويما اجلهووود الوويت تبووذهلا مفوضووية األمووم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وعلى ضمان عد بقاء هذه اجلرا م دون عقاب؛

ِّ
يرحّووب بق ورار اجلمعيووة العامووة  ،180/73الووذي شووجعت فيووه اجلمعيووة العامووة
-9
جملس األمن على مواصلة نظره يف اسوتنتاجات وتوصويات جلنوة التحقيو ذات الصولة وعلوى اختواذ
اإلجوراءات املناسووبة لضوومان املسوواءلة ،مبووا يف ذلووك عوون طري و النظوور يف إمكانيووة إحالووة احلالووة يف
مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية إىل احملكمة اجلنا ية الدولية والنظر يف زادة تطوير اجلزاءات من
الفعال لكو مون يبودو أنوه يتحمو القسو األوفور مون املسوخولية عون انتهاكوات
أج اتستهداّ ،
حقوق اإلنسان اليت قالت عنها اللجنة إ ا رمبا تشك جرا م ضد اإلنسانية؛

ِّ -10
يرحوّوب أيضووا بق ورار جملووس األموون عقوود اجتمووا رابووع لووه يف  11كووانون األول/
ديسو وومرب  ،2017بعو وود اجتماعاتو ووه املعقو ووودة يف كو ووانون األول/ديسو وومرب  2014وكو ووانون األول/
ديسمرب  2015وكانون األول/ديسومرب  ،2016نوقشوت فيوه حالوة حقووق اإلنسوان يف مجهوريوة
كورا الشعبية الدميقراطيوة ،يف ضووء أوجوه القلو اخلطورية املعورب عنهوا يف هوذا القورار ،ويتطلوع إىل
مواصلة اجمللس اهتمامه هبذه املس لة بفعالية أكرب؛
 -11يثين على املقرر اخلواص املعوين حبالوة حقووق اإلنسوان يف مجهوريوة كوورا الشوعبية
الدميقراطية ملا قوا بوه مون أنشوطة حوى اآلن وجلهووده املسوتمرة يف اتضوطال بوتيتوه ،علوى الورغم
من عد إمكانية الوصول إىل البلد؛

ِّ -12
يرحّب بتقرير املقرر اخلاص()5؛

 -13يذ ِّّكر بتوصيات جلنة التحقي وبقرار اجلمعيوة العاموة  ،180/73ويكورر يكيود
أمهيووة اإلبقوواء علووى احلال ووة اخلط ورية حلقوووق اإلنسووان يف مجهوري ووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة عل ووى
جوودول األعمووال ال وودويل ،مبووا يف ذلووك ع وون طري و مواصوولة أنش ووطة اتتصووال والوودعوة ومب ووادرات
التوعية واإلرشاد ،ويطلب إىل مفوضية حقوق اإلنسان تعزيز هذه األنشطة؛

ِّ -14
يرحوّوب ابخلطووات املتصووذة لتعزيووز قوودرات مفوضووية حقوووق اإلنسووان ،مبووا يف ذلووك
هيكلهووا امليوودام يف سوويول ،موون أج و التمكوون موون تنفيووذ التوصوويات ذات الصوولة الوويت قوودمها فري و
اخلرباء املستقلن املعين ابملساءلة يف تقريره ،واهلادفة إىل تعزيوز جهوود الرصود والتوثيو احلاليوة ،وإنشواء
مسووتود مركووزي للمعلومووات واألدلووة ،وتكليووف ورباء يف املسوواءلة القانونيووة بتقيوويم مجيووع املعلومووات
والشهادات بغية وضع اسرتاتيجيات مكنة لالستصدا يف أي عملية مساءلة مستقبال؛
 -15يقوورر أن يواصو  ،لفوورتة سوونتن ،تعزيووز قوودرات مفوضووية األمووم املتحوودة السووامية
حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك هيكلها امليدام يف سيول ،لتيسري تنفيذ التوصيات ذات الصولة الويت
قودمها فريو اخلورباء املسووتقلن املعوين ابملسواءلة يف تقريوره ،والراميووة إىل تعزيوز جهوود الرصود والتوثيو
احلالية ،وإنشاء مسوتود مركوزي للمعلوموات واألدلوة ،وتكليوف ورباء يف املسواءلة القانونيوة بتقيويم
مجيووع املعلومووات والشووهادات بغيووة وضووع اس ورتاتيجيات مكنووة لالسووتصدا يف أي عمليووة مسوواءلة
مستقبال؛
__________
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 -16يطلووب إىل املفوضووة السووامية أن تق و ِّّد حتووديثا شووفوا عوون التقوود احملوورز يف هووذا
الص وودد إىل جمل ووس حق وووق اإلنس ووان يف دورت ووه الثالث ووة واألربع وون وأن تقو و ِّّد إىل اجملل ووس يف دورت ووه
السادسة واألربعن تقريرا طيا كامال عن تنفيذ التوصيات املعنية؛
 -17يقوورر متديوود وتيووة املقوورر اخلوواص املعووين حبالووة حقوووق اإلنسووان يف مجهوريووة كووورا
الشعبية الدميقراطية ،وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان  ،28/37لفرتة عا واحد؛
 -18يهيووب موورة أ وورى جبميووع األطورا ،املعنيووة ،مبووا يف ذلووك هيئووات األمووم املتحوودة،
أن تنظور يف تنفيوذ التوصويات املقدموة موون جلنوة التحقيو يف تقريرهوا موون أجو معاجلوة احلالوة املزريووة
حلقوق اإلنسان يف مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية؛

 -19يش و ِّوجّع املس وواعي املتواص وولة للهيكو و املي وودام الت ووابع ملفوض ووية حق وووق اإلنس ووان يف
ِّ
يرحووب بتقدميووه تقووارير منتظمووة إىل جملووس حقوووق اإلنسووان ،ويوودعو املفوضووة السووامية إىل أن
سوويول ،و ّ
تق ِّّد إىل اجمللس حتديثات منتظمة عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية؛
 -20يهيووب بكافووة الوودول أن تعمو علووى ضوومان اضووطال اهليكو امليوودام ملفوضووية
حقوووق اإلنسووان بعملووه ابسووتقاللية ،وتزويووده مبووارد كافيووة لالضووطال بوتيتووه ،وضوومان أن يتمتووع
ابلتع وواون الكام و م وون جان ووب ال وودول األعض وواء ذات الص وولة ،وأت يتع و ّور ألي أعم ووال انتقامي ووة
أو هتديدات؛
 -21يطلوب إىل مفوضوية حقووق اإلنسوان أن تبلو عون جهودهوا املتعلقوة ابملتابعووة يف
التقريوور السوونوي العووادي لألموون العووا املقوود إىل اجلمعيووة العامووة عوون حالووة حقوووق اإلنسووان يف
مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية؛
 -22يطلب إىل املقرر اخلاص تقودمي تقوارير منتظموة إىل جملوس حقووق اإلنسوان وإىل
اجلمعية العامة عون تنفيوذ وتيتوه ،مبوا يف ذلوك عون اجلهوود املبذولوة يف متابعوة تنفيوذ توصويات جلنوة
التحقي ؛
ث حكومووة مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة ،عوون طريو احل ووار املسووتمر،
 -23حي و ّ
علووى دعوووة مجيووع املكلفوون بوووتات يف إطووار اإلجوراءات اخلاصووة ،وت سوويما موونهم املقوورر اخلوواص
املعووين حبالووة حقوووق اإلنسووان يف مجهوريووة كووورا الشووعبية الدميقراطيووة ،والتعوواون التووا معهووم ،وعلووى
متكو وون املقو وورر اخلو وواص واملو وووظفن الو ووداعمن مو وون زارة البلو وود مو وون دون قيو ووود ،وتزويو وودهم جبميو ووع
املعلومات الالزمة لتمكينهم من إجناز هذه الوتية ،وحيثّو وا كوذلك علوى تعزيوز التعواون التقوين موع
مفوضية حقوق اإلنسان؛
 -24يش و ِّوجّع حكوم ووة مجهوري ووة ك ووورا الش ووعبية الدميقراطي ووة عل ووى املش وواركة يف اجلول ووة
الثالثووة لالسووتعرا الوودوري الشووام يف عووا  ،2019وعلووى تقوودمي معلومووات شوواملة عوون تنفيووذ
التوصيات املقبولة يف اجلولة الثانية ،وعلى مواصلة توسيع نطاق التعاون موع آليوات األموم املتحودة
حلقوق اإلنسان من أج التصدي جلميع انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف البلد؛
 -25يش و و ِّوجّع منظوم و ووة األم و ووم املتح و وودة ،مب و ووا فيه و ووا وكاتهت و ووا املتصصص و ووة ،وال و وودول،
واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة اإلقليميووة ،واملخسسووات املهتمووة ،واخلورباء املسووتقلن ،واملنظمووات غووري
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احلكوميووة ،علووى إقامووة حووار وتعوواون بنوواءين مووع املكلفوون بوووتات يف إطووار اإلجوراءات اخلاصووة،
مبن فيهم املقرر اخلاص ،واهليك امليدام ملفوضية حقوق اإلنسان؛

 -26يش و ِّوجّع مجي ووع ال وودول واألمان ووة العام ووة لألم ووم املتح وودة ،مب ووا يف ذل ووك الوكو وواتت
املتصصصة ذات الصلة ،واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واحملاف اإلقليمية ،ومنظمات اجملتموع
املوودم ،ومخسسووات اخلووري العووا  ،ومخسسووات األعمووال التجاريووة املهتمووة واجلهووات األ وورى صوواحبة
املصلحة اليت وجهت إليها جلنة التحقي توصيات ،على املضي قدما يف تنفيذ هذه التوصيات؛
 -27يشو ِّوجّع منظومووة األمووم املتحوودة برمتهووا علووى مواصوولة التصوودي بطريقووة منس وقة
وموحدة للحالة اخلطرية حلقوق اإلنسان يف مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية؛

ِّ
يشجّع مجيع الدول اليت هلا عالقوات موع مجهوريوة كوورا الشوعبية الدميقراطيوة علوى
-28
أن تسووتصد نفوذهووا لتشووجيعها علووى اختوواذ ط ووات عاجلووة تضووع حوودا جلميووع انتهاكووات حقوووق
اإلنسان ،بوسا منها إغالق معسكرات السجن السياسية وإجراء إصالحات مخسسية عميقة؛
 -29يطل ووب إىل األم وون الع ووا أن ي ووزود املق وورر اخل وواص ومفوض ووية حق وووق اإلنس ووان،
فيمووا يتعلو ابهليكو امليوودام ،بكو مووا يلووز موون مسوواعدة وموون موووظفن بقوودر كووا ،لالضووطال
ابلوتية بشك فعال ،وضمان أن يتلقى املكلف ابلوتية الدعم من مفوضية حقوق اإلنسان؛
 -30يقورر إحالووة مجيووع تقووارير املقوورر اخلواص إىل مجيووع اهليئووات ذات الصوولة يف األمووم
املتحدة وإىل األمن العا تختاذ اإلجراء املناسب.

اجللسة 53
 22آذار/مارس 2019
[اعتمد بدون تصويت].
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