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حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2021
 -17/46حالة حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بميثاق األمم المتحدة ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهدين الدوليين الخاصين

بحقوق اإلنسان ،وغير ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

وإذ يش ييير إلى جميع الق اررات الس ييابقل التي اعتمدلا لجنل حقوق اإلنس ييان ومجلس حقوق اإلنس ييان

والجمعييل العيامل بشي ي ي ي ي ي ييسن حالل حقوق اإلنسي ي ي ي ي ي ييان في جمهوريل كوريا الشي ي ي ي ي ي ييعبييل الديمقرارييل ،بميا فيهيا رار

المجلس  25/43المؤرخ  22حزيران/يونيي ي  2020و رار الجمعيي ييل العي ييامي ييل  190/75المؤرخ  16كي ييانون
يحث على تنفيذ لذه الق اررات،
األول/ديسمبر  ،2020وإذ ّ

وإذ يضع في اعتباره الفقرة  3من رار الجمعيل العامل  251/60المؤرخ  15آذار/مارس ،2006
وإذ يشييير إلى اررْي  1/5بشييسن انام مؤا يسييات مجلس حقوق اإلنسييان و 2/5بشييسن مدونل واعد
السي ييلوك ألصي ييحات الو يات في إرار اإلجرامات الخاصي ييل لمجلس حقوق اإلنسي ييان ،المؤر ين  18حزيران/

يوني  ،2007وإذ يشدد على أن يضطلع جميع المكلفين والمكلفات او يات اواجباتهم وفقًا للق اررين ومرفقيهما،

وإذ يش ي ييدد على ألميل متابعل التوص ي يييات الواردة في تقرير لجنل التحقيع المعنيل بحقوق اإلنس ي ييان

()1
رحب ب كل من مجلس حقوق اإلنس ييان والجمعيل العامل،
في جمهوريل كوريا الش ييعبيل الديمقراريل  ،الذي ّ
وأُحيل إلى ليئات األمم المتحدة ذات الصلل ،بما في ذلك مجلس األمن،

وإذ يسي يياوره بالق القلع إزام ا نتهاكات المنهجيل والوااي ييعل النطاق والجسي يييمل لحقوق اإلنسي ييان في

جمهوريل كوريا الشي ي ييعبيل الديمقراريل ،ولي انتهاكات تشي ي ي ّكل في حا ت كثيرة ج ار م
إفالت مرتكبيها من العقات ،على النحو المبين في تقرير لجنل التحقيع،

__________
( )1
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وإذ يذ ِّّكر بمسي ييؤوليل جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل عن حمايل اي ييكانها من الج ار م المرتكبل
ي ييد اإلنسي ييانيل ،وإذ يالحم أن الجمعيل العامل أشي ييارت في رارلا  190/75إلى أن لجنل التحقيع د حثَّت

قيادة جمهوريل كوريا الشيعبيل الديمقراريل على منع ارتكات الج ار م

الجناة ضا ياً وتقديمهم إلى العدالل،

يد اإلنسيانيل و معها ،و يمان مالحقل

وإذ يساوره القلع لتفا م الو ع اإلنساني غير المستقر في البلد بسبب القيود التي تفر ها حكومل

جمهوريل كوريا الشي يعبيل الديمقراريل على حريل وص ييول الوكا ت اإلنس ييانيل دون عوا ع إلى جميع الس ييكان

المحتاجين،

وإذ يس يياوره بالق القلع من أن الحالل اإلنس ييانيل وحالل حقوق اإلنس ييان في جمهوريل كوريا الش ييعبيل

الييديمقراريييل و روم المو فين الييدوليين في البلييد ييد تتييدلور أكثر نتيجييل لو ييام فيروس كورونييا العييالمي

(كوفيد ،)19-مشييددًا على ألميل تقديم المسيياعدة في الو ت المنااييب إلى جمهوريل كوريا الشييعبيل الديمقراريل
في التصييدي أل ر و ام كوفيد ،19-وإذ يؤكد في لذا الصييدد ألميل السييمام للمو فين الدوليين اد ول البلد
والخروج من  ،وحريل الوصي ييول دون عوا ع إلى جميع السي يكان المحتاجين وااي ييتيراد المواد الالزمل لمسي يياعدة

الفئات الضعيفل ،وفقاً لق اررات مجلس األمن ذات الصلل،

وإذ يشيدد على أن أي يود على التصيدي للو ام يجب أن تكون

يروريل ومتناايبل وغير تمييزيل

ومحددة زمنياً وشي ي ي ي ي ييفافل ومتوافقل تماماً مع القانون الدولي ،بما في ذلك التزامات جمهوريل كوريا الشي ي ي ي ي ييعبيل
الديمقراريل بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان و اررات مجلس األمن ذات الصلل،
وإذ ينوه بقرار الجمعيل العامل  ،190/75الذي حظت في الجمعيل بقلع ما لص ي ي ييت إلي األمم

المتحدة من نتا ج تش ي ي ييير إلى أن ما يقدر انحو  10,4ماليين ش ي ي ييخه في جمهوريل كوريا الش ي ي ييعبيل الديمقراريل
يحص ييلون على

يعانون من نقه التغذيل ،وأن لث األرفال المتراوحل أعمارلم اين  6أش ييهر و 23ش ييه اًر
الحد األدنى المقبول من الغذام ،وأن واحداً من كل  5أرفال يعاني من التقزم (اي ي ي ييوم التغذيل المزمن) ،وأن

ما يقدَّر انحو  9ماليين

يحصي ييلون إ بقدر محدود على الخدمات الصي ييحيل الجيدة ،وأن  33في الما ل،

أو ما يقدَّر انحو  8,4ماليين شي ييخه،

يصي ييلون إلى مصي ييدر مسمون اإلدارة من مصي ييادر مياه الشي ييرت،

بمن فيهم  56في الما ل من ايكان المنارع الريييل ،وإذ يدين جمهوريل كوريا الشيعبيل الديمقراريل لما تتبع
من اي ي ي يييااي ي ي ييات ورنيل من اينها تحويل مواردلا صي ي ي ييوت ا تنام األاي ي ي ييلحل النوويل والقذا

من اا ي ي ي ي ي ييتخدامها لتحقيع الرفاه لش ي ي ي ي ي ييعبها وحص ي ي ي ي ي ييول على الغذام ،وإذ يؤّكد

التسي ي ي ييياريل اد ً

ي ي ي ي ي ييرورة أن تحترم جمهوريل

كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل شي ييعبها وأن تكفل رفال وتصي ييون كرامت األصي يييلل في البلد ،على نحو ما أشي ييار
إليي مجلس األمن في ار ارتي  )2016(2321المؤرخ  30تشي ي ي ي ي ي يرين الثياني/نوفمبر  2016و)2017(2371

المؤرخ  5آت/أغسي ي ي ي ي ي ييطس  2017و )2017(2375المؤرخ  11أيلول/اي ي ي ي ي ي ييبتمبر  2017و)2017(2397
المؤرخ  22كانون األول/ديسمبر ،2017

وإذ يعيد تسكيد مسيؤوليل حكومل جمهوريل كوريا الشيعبيل الديمق ارريل عن كفالل تمتع ايكانها ارب ًل
تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسييان والحريات األايياايييل ،بما في ذلك الحع في مسييتوم معيشييي ع ،الذي
يشي ي ي ييمل الغذام الكافي ،واحترام حريات منها حريل التنقل ،وحريل الدين أو المعتقد ،وحريل التعبير وحريل تكوين

الجمعيات والتجمع السلمي،

وإذ يسيلم اوجود عوامل طورة معينل تؤّر في النسيام واألرفال واألشيخاذ ذوي اإلعا ل والمسينين،
و الحاجل إلى ي ي ي ييمان تمتع لؤ م األشي ي ي ييخاذ تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسي ي ي ييان والحريات األاي ي ي يياا ي ي يييل
لحمايتهم من اإللمال واإليذام وا اييتغالل والعن  ،وإذ يحيط علماً في لذا الصييدد بما أادت اللجنل المعنيل
بالقض ي ي ييام على التمييز ي ي ييد المرأة من مالحظات على تقرير جمهوريل كوريا الش ي ي ييعبيل الديمقراريل الجامع
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لتقياريرليا اليدورييل من الثياني إلى الرابع

()2

و يالمالحظيات الختيامييل للجنيل حقوق الطفيل على التقرير اليدوري

الخامس لجمهوريل كوريا الشعبيل الديمقراريل ،
()3

وإذ يشي ييجع جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل على تنفيذ جميع التوصي يييات التي أوردتها المقررة

الخاص ي ي ي ي ييل المعنيل بحقوق األش ي ي ي ي ييخاذ ذوي اإلعا ل في تقريرلا عن زيارتها إلى جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ييعبيل

الديمقراريل ،المقدَّم إلى مجلس حقوق اإلنس ي ي ي ي ي ييان في دورت الس ي ي ي ي ي ييابعل والثال ين( ،)4وإذ يالحم اتقدير تقديم
جمهوريل كوريا الشي ي ييعبيل الديمقراريل تقريرلا األولي عن تنفيذ اتفاقيل حقوق األشي ي ييخاذ ذوي اإلعا ل

في

()5

كانون األول/ديسمبر ،2018

وإذ ينوه بمشي يياركل جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل في الجولل الثالثل من ا اي ييتع ار

الدوري

الش ييامل ،وإذ يالحم بول حكومل جمهوريل كوريا الش ييعبيل الديمقراريل  132توص يييل من أص ييل التوص يييات
( ،)6كما يالحم التزامها المعلن اتنفيذ التوصييات

صيلل ا ايتع ار
البالق عددلا  262توصييل الواردة في مح ّ
والنظر في إمكانيل تنفيذ  56توصي ي ي يييل أ رم ،وإذ يشي ي ي ييدد على ألميل تنفيذ التوصي ي ي يييات من أجل التصي ي ي ي ّيدي
لما ُيرتكب في البلد من انتهاكات جسيمل لحقوق اإلنسان،

وإذ يالحم بسا ي

أن منظمات المجتمع المدني المس ييتقلل

يمكنها العمل في جمهوريل كوريا الش ييعبيل

اليديمقرارييل ،ونتيجيل ليذليك ،لم تتمكن أي منظميل من منظميات المجتمع الميدني مقرليا جمهورييل كورييا الش ي ي ي ي ي ييعبييل

الديمقراريل من تقديم تقرير من الجهات المعنيل في اياق عمليل ا اتع ار

الدوري الشامل،

وإذ يشي ي ييدد على ألميل تعاون حكومل جمهوريل كوريا الشي ي ييعبيل الديمقراريل مع مفو ي ي يييل األمم المتحدة

الساميل لحقوق اإلنسان،

وإذ يسي ي ييلم بالعمل المهم الذي تقوم ب ليئات المعالدات في مجال رصي ي ييد تنفيذ ا لتزامات الدوليل

المتعلقل بحقوق اإلنسي ييان ،وإذ يشي ييدد على

ي ييرورة وفام جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل بالتزاماتها في

مجال حقوق اإلنسان والحرذ على تقديم تقاريرلا بانتظام وفي الو ت المنااب إلى ليئات المعالدات،
وإذ يشيدد ابالق القلع على ما تتسيم ب مسيسلل ا

تطام الدولي والعودة الفوريل لجميع المختطفين

من إلحام وألميل ،بالنظر إلى تقدمهم وذويهم في السي ي ي يين ،وإذ يعرت عن بالق ا نشي ي ي ييغال إزام المعاناة التي

كاادلا المختطفون وأا ي ي ييرلم لس ي ي يينوات رويلل وعدم اتخاذ جمهوريل كوريا الش ي ي ييعبيل الديمقراريل أي إجرامات

إيجاايل،

ا ي ي ي ي ي يييما وأن التحريقات التي أجريت بش ي ي ي ي ي ييسن جميع الموارنين اليابانيين د ادأت على أا ي ي ي ي ي يياس

المش ي ي ي ي ي يياورات التي دارت على المس ي ي ي ي ي ييتوم الحكومي اين جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل واليابان في

أيار/مايو  ،2014وإذ يدعو بقوة جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل إلى تناول جميع ادعامات ا

تفام

القس ييري وتقديم معلومات دقيقل إلى أا يير الض ييحايا عن مص ييير أ ار هم المفقودين وأماكن وجودلم وإلى حل
جميع المس ييا ل المتعلقل بجميع المختطفين في أ رت و ت ممكن،

من موارني اليابان وجمهوريل كوريا،

ا يييما العودة الفوريل لجميع المختطفين

وإذ يالحم بقلع ا دعامات المتعلقل بااي ي ي ييتمرار انتهاكات حقوق اإلنسي ي ي ييان ألاي ي ي ييرم الحرت الذين

لم يعادوا إلى أورانهم وذريتهم،
__________
( )2
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وإذ يرحب بالجهود الدالومااي ي يييل التي يبذلها المجتمع الدولي ،ويشي ي يّيدد على ألميل الحوار ،بما في
ذلك الحوار اين الكوريتين ،وألميل التفاعل والتعاون في ا ي ي ي ييبيل تحس ي ي ي ييين حالل حقوق اإلنس ي ي ي ييان والو ي ي ي ييع
اإلنساني في جمهوريل كوريا الشعبيل الديمقراريل،

وإذ يالحم ما تتسييم ب مسييسلل األايير المشييتتل من إلحام وألميل ،بما في ذلك بالنسييبل إلى الكوريين

المتضيررين في جميع أنحام العالم ،وإذ يش ّيجع في لذا الصيدد اايتئنام اللقامات اين أفراد األاير المشيتتل عبر
عهد ب في لذا الشي ي ييسن في مؤتمر مل الكوريتين المعقود في  19أيلول/اي ي ييبتمبر  2018من
الحدود ،وفقاً لما تُ ّ

التزامات اتعزيز التعاون اإلنس يياني من أجل إيجاد حل جذري لمس ييسلل األا يير المش ييتتل ،وإذ يبرز ألميل الس ييمام

بسبل منها عقد لقامات في مكان يسهل الوصول
القامات واتصا ت منتظمل ودا مل اين أفراد األار المشتتلُ ،
إلي وفي منشسة عاديل ،وإتاحل المرااالت الخطيل المنتظمل ،واللقامات اوااطل الفيديو ،وتبادل راا ل الفيديو،
وفقاً لق اررات مجلس األمن ذات الصلل،

وإذ يعيد تسكيد ألميل تفاعل الدول بصي ي ييورة كاملل و نامة مع مجلس حقوق اإلنسي ي ييان ،بما في ذلك

عمليل ا اتع ار
-1

الدوري الشامل وآليات المجلس األ رم ،من أجل تحسين حالل حقوق اإلنسان فيها،

يدين بسشي ييد العبارات ا نتهاكات المنهجيل والوااي ييعل النطاق والجسي يييمل ،القا مل منذ أمد

رويل والمسييتمرة ،لحقوق اإلنسييان وغيرلا من تجاوزات حقوق اإلنسييان المرتكبل في جمهوريل كوريا الشييعبيل

الديمقراريل ،ويعرت مرة أ رم عن لق الش ي ييديد إزام ا ا ي ييتنتاجات المفص ي ييلل التي ّدمتها لجنل التحقيع في
تقريرلا ،بما في ذلك ما يلي:
(أ)

الحرمان من الحع في حريل الفكر والوجدان والدين ،بميا في ذلك الحع في اعتنياق دين

أو معتق ييد ،ومن الحع في حري ييل الرأي وحري ييل التعبير وحري ييل تكوين الجمعي ييات ،على شي ي ي ي ي ي ييبك ييل اإلنترن ييت
و ييارجهييا ،ولو حرمييان يتحّقع بيياحتكييار الييدولييل المطلع لطعالم واي ي ي ي ي ي يييطرتهييا الكيياملييل على تنظيم الحييياة
ا جتماعيل ،وكذلك بفر ها ر ابل تعسييل وغير انونيل تتخلل جوانب الحياة الخاصل لجميع الموارنين؛

التمييز على أا يياس نظام ا ييونغبون ،الذي يص ي ّين
(ت)
تحددلا الدولل لهم ،والذي يس ذ أيضي ياً في ا عتبار اءرام الس ييياا يييل والدين ،والتمييز
ا جتماعيل التي ّ

الناس على أا يياس الميالد والطبقل

المرأة ،بما في ذلك عدم المساواة في فرذ الحصول على العمل ،والقوانين واألنظمل التمييزيل ،والعن

بالمرأة؛

ييد

أم يياكن اإل ييامييل

(ج)

انته يياك ييات جميع جوان ييب الحع في حري ييل التنق ييل ،بم ييا في ذل ييك فر

(د)

ا نتهاكات المنهجيل والواايعل النطاق والجسييمل للحع في الغذام الكافي وما يتصيل ب

(ه)

انتهياكيات الحع في الحيياة وأفعيال اإلبيادة ،والقتيل ،وا اي ي ي ي ي ي ييتر ياق ،والتعيذييب وغيره من

تحددلا الدولل ،با اي ي ي ي ي ييتناد في كثير من األحيان إلى نظام اي ي ي ي ي ييونغبون ،وحرمان الموارن من
والعمل التي ّ
الحع في مغادرة الده؛
من جوانب الحع في الحياة ،ولي انتهاكات تتفا م بسبب انتشار الجوع واوم التغذيل على نطاق وااع؛

ي ييروت المعاملل أو العقو ل القااي يييل أو الالإنسي ييانيل أو المهينل ،والسي ييجن ،وا غتصي ييات وغيره من أشي ييكال

العن

الجنسييي والجنسيياني الجسيييمل ،وا

ييطهاد أليل أاييبات ،بما في ذلك بسييبب الرأي السيييااييي ،والدين

أو المعتقد ،والميل الجنسييي والهويل الجنسييانيل ،في معسييكرات ال َّس يجن السيييااييي والسييجون العاديل ،وانتشييار
ممارال العقات الجماعي على نطاق وااع ،والحكم بسحكام اايل على أاريام؛
(و)

ا نتهاكات والتجاوزات المس ي ي ي ي ييتمرة لجميع حقوق النس ي ي ي ي ييام والبنات ،الالتي ما زلن أكثر

الفئات عر ي ي ي ييل لالتجار ألغ ار

البغام أو العبوديل المنزليل أو الزواج المبكر أو زواج األرفال أو الزواج

القسري ،ولغير ذلك من أشكال العن
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(ز)

ورفض الكش ي

الذي يضع

تفام القسييري وغير الطوعي ألشييخاذ بالتوقي

ا

أو ا حتجاز أو ا

تطام عنوة،

عن مصييير األشييخاذ المعنيين وأماكن وجودلم ،ورفض ا عترام بسييلبهم حريتهم ،األمر

ويعر هم وأارلم لمعاناة شديدة؛
حايا تلك األفعال ارج نطاق حمايل القانونّ ،

ا تطام المنهجي ألشخاذ وحرمانهم من العودة إلى الورن م ا تفاؤلم س اًر ،بمن
(م)
في ذلك رعايا الدان أ رم ،على نطاق وااع وفي إرار اياال تنتهجها الدولل؛
-2

يحث حكومل جمهوريل كوريا الشي ي ييعبيل الديمقراريل على ا عترام بج ار مها و تجاوزاتها

وانتهاكاتها لحقوق اإلنس ييان دا ل البلد و ارج  ،وعلى اتخاذ جميع الخطوات الالزمل فو اًر إلنهام جميع لذه

الج ار م والتجاوزات وا نتهاكات ب ُسي ي ي يبل منها تنفيذ التوصي ي ي يييات ذات الصي ي ي ييلل الواردة في تقرير لجنل التحقيع
وفي رار الجمعيل العامل  ،190/75بما في ذلك ،على ابيل الذكر الحصر ،اتخاذ الخطوات التاليل:
ي ي ي ي ي ي يمييان الحع في حريييل الفكر والوجييدان والييدين أو المعتقييد ،والحع في حريييل الرأي

(أ)

والتعبير وتكوين الجمعيات ،اي يوام أ على ش ييبكل اإلنترنت أو ارجها ،ب ُسي يبل منها الس ييمام بصنش ييام ص ييح
وواا ط إعالم أ رم مستقلل؛
(ت)

إنهام التمييز

ييد الموارنين ،بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولل على أايياس نظام

ا ي ي ييونغبون ،واتخاذ طوات فوريل لض ي ي ييمان المس ي ي يياواة اين الجنس ي ي ييين وتمتع النس ي ي ييام والبنات الكامل بحقوق
اإلنسان وحمايتهن من العن
(ج)

الجنسي والجنساني؛

مان الحع في حريل التنقل ،بما في ذلك حريل المرم في ا تيار مكان إ امت وعمل ؛

تعزيز إمكانيل الحصي ييول على الغذام على دم المسي يياواة ،ب ُسي يبل منها السي ييمام بصيصي ييال
(د)
المس يياعدة اإلنس ييانيل إلى جميع من يحتاج إليها وتو ي الش ييفافيل الكاملل في تقديم المس يياعدة اإلنس ييانيل لكي
عام الحال ،بمن فيهم األفراد المحتجزون؛

تُقدَّم لذه المساعدة حقاً إلى

(ه)
السي ييمام للمنظمات اإلنسي ييانيل با ي ييطالع بسنشي ييطتها في اي ييياق و ام كوفيد ،19-ادماً
بصعادة فتح الحدود الورنيل لجمهوريل كوريا الش ي ييعبيل الديمقراريل على الفور ،من أجل إيص ي ييال الس ي ييلع اإلنس ي ييانيل
المطلو ل على وج السرعل مثل األغذيل واألدويل واإلمدادات الزراعيل؛
(و)

الو

السجن ،بما في ذلك
الفوري لجميع انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقل بمعسكرات َّ

مماراي ييل العمل القسي ييري وااي ييتخدام التعذيب وغيره من

أو المهينل ،والعن

الجنسي ييي والجنسي يياني ،وتفكيك جميع معسي ييكرات ال َّس ي يجن السي يييااي ييي واإلفراج عن جميع

السيجنام السييااييين ،والتو

فو اًر عن ممارايل اإلعدام التعسيفي و صجرامات موجزة ل شيخاذ المحتجزين،

والحرذ على أن توفر إصالحات طاع العدالل
(ز)

مانات المحاكمل العادلل واإلجرامات القانونيل الواجبل؛

حل مش ي ي ييكلل جميع األش ي ي ييخاذ الذين ا تُطفوا أو ا تفوا سي ي ي ي اًر بطريقل أ رم وذريتهم،

بسبل منها
بطريقل شفافلُ ،
(م)

ي ييروت المعاملل أو العقو ل القااي يييل أو الالإنسي ييانيل

مان عودتهم الفوريل؛

مان لم شمل األار المشتتل عبر الحدود؛

(ط)

اإللغام الفوري لممارال المعاقبل على الجرم بالتبعيل؛

(ي)

كفالل تمتع كل شيخه دا ل إ ليم جمهوريل كوريا الشيعبيل الديمقراريل بالحع في حريل

(ك)

ي ي ي ي ي ي يمييانييات لرعييايييا البلييدان األ رم المحتجزين في جمهوريييل كوريييا الشي ي ي ي ي ي ييعبيييل

التنقييل و ييالحريييل في مغييادرة البلييد ،بمييا في ذلييك لغر
الديمق ارريل ،دون تد ل من الطاتها؛
توفير

التميياس اللجوم ييارج جمهوريييل كوريييا الشي ي ي ي ي ي ييعبيييل

الديمقراريل ،بما في ذلك حريل ا تصال بالمسؤولين القنصليين والوصول إليهم ،وفقاً تفاقيل فيينا للعال ات
القنصي ي ي ييليل ،التي تعد جمهوريل كوريا الشي ي ي ييعبيل الديمقراريل ررفاً فيها ،وأي ترتيبات ي ي ي ييروريل أ رم لتسكيد
و عهم وللتواصل مع أُارلم؛
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يشي ييير إلى رار الجمعيل العامل  ،190/75الذي أعر ت في الجمعيل عن لقها الشي ييديد

للغياييل إزام انتهياكيات حقوق العميال ،بميا فيهيا الحع في حرييل تكوين الجمعييات وا عترام الفعلي بيالحع في
التفاو الجماعي ،والحع في اإل يرات ،وحظر اايتغالل األرفال ا تصيادياً وأي شيكل يار أو ِّطر من
أشكال عمل األرفال ،وكذلك ااتغالل العمال المرالين إلى الخارج من جمهوريل كوريا الشعبيل الديمقراريل

للعمل في ل أو اع يقال إنها تبلق حد العمل القسري؛
-4

يشي ي ي ي ي ييير أيضي ي ي ي ي ياً إلى الفقرة  11من رار مجلس األمن  ،)2017(2371والفقرة  17من

ارره  ،)2017(2375و اصي ي ي ي ي ي ييل الفقرة  8من ارره  ،)2017(2397التي رر فيهيا المجلس أن تعييد الدول

األعض ي ي ي ييام إلى جمهوريل كوريا الش ي ي ي ييعبيل الديمقراريل حا ً وفي غض ي ي ي ييون مهلل

تتجاوز  24ش ي ي ي ييه اًر من

تاريخ  22كانون األول/ديسي ي ي ييمبر  2017جميع رعايا جمهوريل كوريا الشي ي ي ييعبيل الديمقراريل الذين يكسي ي ي ييبون

د الً في إرار الو ي ل القضي ي ي ي ي ي ييا يل لتلك الدول وجميع الملحقين التابعين لحكومل جمهوريل كوريا الشي ي ي ي ي ي ييعبيل

الديمقراريل المكلفين بمراقبل ا ي ي ي ي ييالمل العاملين في الخارج من رعايا جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل،

تقرر اليدوليل المعنييل أن الموارن موارنهيا أو من رعياييا جمهورييل كورييا الشي ي ي ي ي ي ييعبييل اليديمقرارييل
وذليك ميا لم ّ
اليذين تُحظر إعيادتهم إلى الورن بموجيب أحكيام القوانين الورنييل واليدولييل الس ي ي ي ي ي ي ييارييل ،بميا في ذليك القيانون

اليدولي لالجئين والقيانون اليدولي لحقوق اإلنس ي ي ي ي ي ي ييان ،أو بموجيب اتفياق مقر األمم المتحيدة المبرم اين األمم
ويحث جمهوريل كوريا
المتحدة والو يات المتحدة األمريكيل أو اتفاقيل امتيازات األمم المتحدة وحصي ي ي ي يياناتها،
ّ
الش ي ييعبيل الديمقراريل على تعزيز حقوق اإلنس ي ييان للعمال واحترامها وحمايتها ،بمن فيهم العمال الذين أعيدوا

إلى جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل حتى  22كانون األول/ديس ي ي ي ي ييمبر  ،2019وفقاً للفقرة  8من رار

المجلس )2017(2397؛
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يش ي ييير كذلك إلى الفقرة  4من رار الجمعيل العامل  ،190/75الذي أ ّكدت في الجمعيل

لقها الشييديد للغايل إزام التقارير التي تفيد بارتكات جمهوريل كوريا الشييعبيل الديمقراريل أعمال تعذيب وغيره

من ي ي ي ي ييروت المعاملل أو العقو ل القاا ي ي ي ي يييل أو الالإنس ي ي ي ي ييانيل أو المهينل ،وعمليات إعدام بصجرامات موجزة،
ِّ
وعمليات ا تطام ،وغيرلا من أشيكال انتهاكات حقوق اإلنسيان وتجاوزاتها في حع رعايا
واحتجاز تعسيفي،
الدان أ رم ،دا ل أ ار يها و ارجها؛
-6

يعرت من جديد عن بالق لق إزام ااتنتاجات لجنل التحقيع فيما يتعلع بحالل الالجئين

وملتمسي ي ي يي اللجوم الذين أعيدوا إلى جمهوريل كوريا الش ي ي ييعبيل الديمقراريل ،وغيرلم من موارنيها الذين ُرّحلوا

إليهييا من الخييارج وأُنزلييت اهم عقو ييات شي ي ي ي ي ي ييملييت الحبس ،أو التعييذيييب أو المعيياملييل أو العقو ييل القييااي ي ي ي ي ي ييييل

ويحث
أو الالإنسي ييانيل أو المهينل ،أو العن الجنسي ييي والجنسي يياني ،أو ا تفام القسي ييري ،أو عقو ل اإلعدام،
ّ
بقوة في لذا الص ي ي ييدد جميع الدول على احترام المبدأ األا ي ي يياا ي ي ييي المتمثل في عدم اإلعادة القس ي ي يريل ،وعلى
معاملل ملتمس ييي اللجوم معاملل إنس ييانيل و ييمان وص ييول مفو يييل األمم المتحدة الس يياميل لش ييؤون الالجئين
ومفو ي ي يييل األمم المتحدة الس ي ي يياميل لحقوق اإلنس ي ي ييان اال عوا ع إلى ملتمس ي ي ييي اللجوم بغر

حمايل حقوق

ويحث مرة أ رم الدول األررام على الوفام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق
اإلنس ي ي ي ييان الخاص ي ي ي ييل اهم،
ّ
اإلنسي ي ييان وا تفاقيل الخاصي ي ييل او ي ي ييع الالجئين والبروتوكول الملحع اها فيما يتصي ي ييل ارعايا جمهوريل كوريا

الشعبيل الديمقراريل المشمولين اهذه الصكوك؛
-7

يش ي ي ي ي ييدد على لق البالق ويعرت عن من جديد بالنظر إلى اا ي ي ي ي ييتنتاج لجنل التحقيع أن

روايات الشي ي ي ييهود المجمعل والمعلومات األ رم المسي ي ي ييتقاة تقدم أاي ي ي ييبابًا معقولل تدعو إلى اعتقاد أن ج ار م في حع
ال بسيياايات مكرايل على أعلى مسيتويات الدولل
اإلنسيانيل د ا ُترفت في جمهوريل كوريا الشيعبيل الديمقراريل ،عم ً
ريلل عقود ومن جانب مؤايسييات تخضيع للسييلطل الفعليل لريادتها ،وأن لذه الج ار م المرتكبل
تشييمل اإلبادة ،والقتل ،وا اييتر اق ،والتعذيب وغيره من

6

ييد اإلنسييانيل

ييروت المعاملل أو العقو ل القاايييل أو الالإنسييانيل
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أو المهينل ،والسي ي ي ييجن ،وا غتصي ي ي ييات ،واإلجها
وا

القسي ي ي ييري وغيره من أنواع العن

الجنسي ي ي ييي والجنسي ي ي يياني،

ييطهاد ألا ييبات ا ييياا يييل ودينيل وعرقيل وجنس ييانيل ،وترحيل الس ييكان الجبري ،وا تفام األش ييخاذ القس ييري،

والفعل الالإنساني المتمثل في تعمد التجويع لمدة رويلل؛

يشي ييدد على أن اي ييلطات جمهوريل كوريا الش ي يعبيل الديمقراريل لم تحاكم المسي ييؤولين عن
-8
الج ار م المرتكبل ي ي ي ييد اإلنسي ي ي ييانيل وا نتهاكات والتجاوزات األ رم لحقوق اإلنسي ي ي ييان ،ويشي ي ي ي ِّ
يجع جميع الدول
ّ
ومنظومل األمم المتحدة ،بما في ذلك الوكا ت المتخصي ي ي ي ي يص ي ي ي ي ييل المعنيل ،والمنظمات والمحافل الحكوميل الدوليل

اإل ليميل ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤا ي ي ي يسي ي ي ييات الخيريل ،والجهات المعنيل األ رم ،على التعاون في إرار

جهود المسياملل،

اييما الجهود التي تبذلها مفو ييل األمم المتحدة السياميل لحقوق اإلنسيان ،وعلى

عدم بقام لذه الج ار م دون عقات؛
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يمان

شجعت في الجمعيل العامل مجلس األمن
يرحب بقرار الجمعيل العامل  ،190/75الذي ّ

على مواصي ي ييلل نظره في ما صي ي ييدر عن لجنل التحقيع من ااي ي ييتنتاجات وتوصي ي يييات ذات صي ي ييلل وعلى اتخاذ

اإلجرامات المناا ي ييبل لض ي ييمان المس ي يياملل ،ب ُسي ي يبل منها النظر في إمكانيل إحالل الو ي ييع في جمهوريل كوريا
الشي ي ي ي ي ي ييعبييل اليديمقرارييل إلى المحكميل الجنيا ييل اليدولييل والنظر في زييادة تطوير الجزامات بغر الفعيالييل في

ااي ييتهدام كل من يبدو أن يتحمل القسي ييط األوفر من المسي ييؤوليل عن انتهاكات حقوق اإلنسي ييان التي الت اللجنل

إنها د تش ّكل ج ار م

د اإلنسانيل؛

يثني على ِّّ
المقرر الخاذ المعني بحالل حقوق اإلنسي ي ي ييان في جمهوريل كوريا الشي ي ي ييعبيل
-10
الديمقراريل لما ام ب من أنشيطل حتى اءن ولجهوده المسيتمرة في ا يطالع او يت  ،على الرغم من عدم
إمكانيل د ول البلد؛
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يرحب اتقرير المقرر الخاذ()7؛

-12

يذ ِّّكر اتوصيييات لجنل التحقيع و التوصيييات الواردة في رار الجمعيل العامل ،190/75

ويؤكد مجدداً ألميل إبقام الحالل الخطيرة لحقوق اإلنس ي ي ييان في جمهوريل كوريا الش ي ي ييعبيل الديمقراريل
أولويات جدول األعمال الدولي ،بسييبل منها مواصييلل أنشييطل ا تصييال والدعوة ومبادرات التوعيل واإلرشيياد،

ي ي ييمن

ويطلب إلى مفو يل حقوق اإلنسان تعزيز لذه األنشطل؛
-13

يرحب بالتقرير الذي دمت المفو ي ي ي ي ي ييل الس ي ي ي ي ي يياميل إلى مجلس حقوق اإلنس ي ي ي ي ي ييان عمالً

بق ارره  ،20/40فيميا يتعلع اتعزيز المس ي ي ي ي ي ي ييامليل في جمهورييل كورييا الشي ي ي ي ي ي ييعبييل اليديمقرارييل( ،)8ويثني على

المفو ييل السياميل ،بما في ذلك هيكلها الميداني في اييول ،لما اذلت حتى اءن من جهود ،ويش ّيجعها على
أ ذ تجر ل اءليات األ رم ذات الصي ي ي ييلل في اعتبارلا ،وعلى التفاعل والتعاون انشي ي ي يياط مع اءليات الورنيل

واإل ليميل والدوليل ،حسي ييب ا تضي ييام ،في إرار جهودلا الراميل إلى تحديد ااي ييتراتيجيات للمسي يياملل ،وفقًا لمعايير

القانون الدولي؛

-14

يقرر أن يواصي ييل ،لمدة اي يينتين ،تعزيز درات المفو ي يييل السي يياميل ،بما في ذلك هيكلها

الميداني في ايول ،لتيسير تنفيذ التوصيات ذات الصلل التي دمها فريع الخبرام المستقلين المعني بالمساملل في

تقريره ،والراميل إلى تعزيز جهود الرص ي ي ي ييد والتو يع الحاليل ،وإنش ي ي ي ييام مس ي ي ي ييتودع مركزي للمعلومات واألدلل،
وتكلي

برام في المس يياملل القانونيل اتقييم جميع المعلومات والش ييهادات ،بعيل و ييع اا ييتراتيجيات ممكنل

اتخدامها في أي عمليل من عمليات المساملل مستقبالً؛

__________
( )7

.A/HRC/46/51

( )8

.A/HRC/46/52
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يطلب إلى المفو ي ييل الس ي يياميل أن ِّ
تقدم إلى مجلس حقوق اإلنس ي ييان في دورت التاا ي ييعل
-15
ّ
واألر عين تحديثاً شييفوياً عن التقدم المحرز في لذا الصييدد ،وأن ِّ
تقدم إلي في دورت الثانيل والخمسييين تقري اًر
ّ
كامالً عن تنفيذ التوصيات؛
يقرر تميدييد و ييل ِّّ
المقرر الخياذ المعني بحياليل حقوق اإلنس ي ي ي ي ي ي ييان في جمهورييل كورييا
-16
الشعبيل الديمقراريل ،وفقاً لق ارر مجلس حقوق اإلنسان  ،28/37لفترة عام واحد؛
-17

يطلب إلى المفو ي ي ي ي ييل الس ي ي ي ي يياميل أن تدرج في التقرير الذي ا ي ي ي ي يييقدم إلى مجلس حقوق

اإلنسي ييان في دورت الثانيل والخمسي ييين يارات إ ي ييافيل لتعزيز العمل المتعلع بالمسي يياملل في جمهوريل كوريا

الشعبيل الديمقراريل وإ فام الطابع المؤاسي علي والمضي دماً في النهو

ب؛

-18

يطلب إلى المفو ييل السياميل أن تنظم ايلسيلل من المشياورات وأنشيطل التوعيل مع الضيحايا

-19

يهيييب مرة أ رم بجميع األررام المعنيييل ،بمييا في ذلييك ليئييات األمم المتحييدة ،النظر

والمجتمعات المتضررة والجهات المعنيل األ رم ذات الصلل ،بعيل إدراج آ ار هم في ابل المساملل؛

في تنفيذ التوصي ي يييات المقدَّمل من لجنل التحقيع في تقريرلا ،بعيل معالجل حالل حقوق اإلنسي ي ييان المزريل في

جمهوريل كوريا الشعبيل الديمقراريل؛

يش ييجع الهيكل الميداني للمفو يييل الس يياميل في ا يييول على مواص ييلل مس يياعي ِّ ،
ويرحب
-20
ّ
اتقديم تقارير منتظمل إلى مجلس حقوق اإلنسي ي ي ييان ،ويدعو المفو ي ي ي ييل السي ي ي يياميل إلى أن ِّ
تقدم إلى المجلس
ّ
تحديثات منتظمل عن حالل حقوق اإلنسان في جمهوريل كوريا الشعبيل الديمقراريل؛
-21

يهيب بالدول كافل العمل على

-22

يطلب إلى المفو يييل الس يياميل أن تبلق عما تبذل من جهود متابعل في التقرير الس يينوي

ي ييمان أدام الهيكل الميداني للمفو ي يييل الس ي يياميل عمل

أدام مسييتقالً ،وتزويده بموارد كافيل لال ييطالع او يت  ،وحصييول على التعاون الكامل من الدول األعضييام
ً
تعر ألي أعمال انتقاميل أو تهديدات؛
وعدم
المعنيل،
ّ
العادي الذي يقدم األمين العام إلى الجمعيل العامل عن حالل حقوق اإلنس ي ييان في جمهوريل كوريا الش ي ييعبيل
الديمقراريل؛

يطلييب إلى ِّّ
المقرر الخيياذ تقييديم تقييارير منتظمييل إلى مجلس حقوق اإلنس ي ي ي ي ي ي ييان وإلى
-23
الجمعيل العامل عن تنفيذ و يت  ،بما في ذلك عن الجهود المبذولل في متابعل تنفيذ توصيات لجنل التحقيع؛
-24

يحث حكومل جمهوريل كوريا الشي ي ييعبيل الديمقراريل ،عن رريع الحوار المسي ي ييتمر ،على

دعوة جميع المكّلفين والمكلفات او يات في إرار اإلجرامات الخاصي ي ييل ،اي ي يييما ِّّ
المقرر الخاذ ،والتعاون
التييام معهم ،وعلى تمكين ِّّ
المقرر الخيياذ والمو فين الييداعمين من زيييارة البلييد دون يود ،وتزويييدلم بجميع
المعلومات الالزمل لتمكينهم من إنجاز لذه الو يل ،وعلى تعزيز التعاون التقني مع المفو يل الساميل؛
-25

الساميل لزيارة البلد؛

يدعو حكومل جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل إلى توجي دعوة إلى المفو ي ي ي ي ي يييل

يشي ييجع أيضي ياً حكومل جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل على تقديم معلومات شي يياملل
-26
عن تنفيذ التوصيات التي بلتها في الجولتين الثانيل والثالثل من ا اتع ار الدوري الشامل ،وعلى مواصلل
تواي يييع نطاق التعاون مع آليات األمم المتحدة األ رم لحقوق اإلنسي ييان من أجل التصي ييدي لجميع انتهاكات

حقوق اإلنسان وتجاوزاتها في البلد؛
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-27

يش ي ي ي ي ي ييجع منظومل األمم المتحيدة ،بميا فيهيا وكا تهيا المتخصي ي ي ي ي ي يص ي ي ي ي ي ييل ،والدول ،والمنظميات

الحكوميل الدوليل اإل ليميل ،والمؤاي ي ي يسي ي ي ييات المهتمل ،والخبرام المسي ي ي ييتقلين ،والمنظمات غير الحكوميل ،على إ امل

حوار وتعياون انيامين مع المكّلفين او ييات في إريار اإلج ارمات الخياصي ي ي ي ي ي ييل ،بمن فيهم ِّّ
المقرر الخياذ ،والهيكيل
الميداني للمفو يل الساميل؛
-28

يشيجع جميع الدول ،واألمم المتحدة ،بما في ذلك وكا تها المتخصيصيل المعنيل ،والمنظمات

والمحافل الحكوميل الدوليل اإل ليميل ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤا ي ي يس ي ي ييات الخيريل ،ومؤا ي ي يس ي ي ييات األعمال

وجهت إليها لجنل التحقيع توصيات ،على المضي دمًا في تنفيذ
التجاريل المهتمل والجهات المعنيل األ رم التي ّ

لذه التوصيات؛
-29

يشييجع أيض ياً جميع الدول ،واألمم المتحدة ،بما في ذلك وكا تها المتخص يصييل المعنيل،

والمنظمات والمحافل الحكوميل الدوليل اإل ليميل ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤايسيات الخيريل ،ومؤايسيات

األعمال التجاريل المهتمل والجهات المعنيل األ رم على دعم الجهود الراميل إلى تحسي ي ي ي ييين الحوار والتفاعل

فيما يتعلع بالو ييع اإلنسيياني وحالل حقوق اإلنسييان ،بما في ذلك عمليات ا
كوريا الشعبيل الديمقراريل ،بما في ذلك الحوار اين الكوريتين؛
-30

تطام الدوليل ،في جمهوريل

يحث جمهوريل كوريا الش ي ي ي ي ييعبيل الديمقراريل على ا متناع عن اا ي ي ي ي ييتخدام القوة المميتل

وغيرليا من أنواع القوة المفرريل على حيدودليا وفي أمياكن أ رم ،والعميل مع المجتمع اليدولي ،بميا في ذليك

منظومل األمم المتحدة ،في اي ي ييياق و ام كوفيد ،19-وتيسي ي ييير الظروم الالزمل لتخيي

معاناة موارني جمهوريل

كوريا الشي ي ي ييعبيل الديمقراريل والسي ي ي ييمام للمو فين الدوليين بالعمل في البلد ،حتى يتمكن المجتمع الدولي من تقديم

المسي يياعدة على أاي يياس التقييمات المسي ييتقلل لالحتياجات ،بما في ذلك احتياجات الفئات المسي ييتضي ييعفل في مراكز

ا حتجاز ،و درة على الرصي ييد ،تماشي ييياً مع المعايير الدوليل والمبادئ اإلنسي ييانيل ووفقاً لق اررات مجلس األمن
ذات الصلل؛
-31

يش ي ييجع منظومل األمم المتحدة ارمتها على مواص ي ييلل التص ي ييدي بطريقل من َّسي ي يقل وموحَّدة

-32

يشي ييجع جميع الدول التي لها عال ات مع جمهوريل كوريا الشي ييعبيل الديمقراريل على أن

لحالل حقوق اإلنس ي ي ي ييان الخطيرة في جمهوريل كوريا الش ي ي ي ييعبيل الديمقراريل ،ب ُسي ي ي ي يبل منها عر
مجلس األمن؛

الحالل على

تسيتخدم نفوذلا لتشيجيعها على اتخاذ طوات فوريل تضيع حداً لجميع انتهاكات حقوق اإلنسيان وتجاوزاتها،
السجن السيااي وإجرام إصالحات مؤاسيل عميقل؛
اواا ل منها إغالق معسكرات َّ
يزود ِّّ
المقرر الخاذ والمفو ييل السياميل ،فيما يتعلع بالهيكل
-33
يطلب إلى األمين العام أن ّ
الميداني ،بالموارد الكافيل و الدعم الالزم لال ي ي ي ييطالع بالو يل على نحو فعال ،بما في ذلك دعم مسي ي ي ييتودع
المعلومات واألدلل ،وأن يكفل تلقي المكّل

بالو يل الدعم من المفو يل الساميل؛

يقرر إحالل جميع تقارير ِّّ
المقرر الخاذ إلى جميع الهيئات ذات الصي ي ي ييلل في األمم المتحدة
-34
وإلى األمين العام تخاذ اإلجرام المنااب.

الجلسل 49

 23آذار/مارس 2021
[اعتُمد من دون تصويت].
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