
(A)   GE.10-10696    220210    230210 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، موجهة مـن املمثـل      ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين  ٢١رسالة مؤرخة       
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة         الدائم

  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان  يف جنيف
فيما خيص املناقشة القادمة اليت سيجريها جملس حقوق اإلنسان يف دورتـه الثالثـة                

سان يف مجهورية كوريا الشعبية     عشرة للتقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلن         
  . الدميقراطية، أتشرف بأن أؤكد جمدداً موقف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املبدئي

 ٨ يف رسائل رمسية أخرى، مبا فيهـا رسـائلي املؤرخـة             وكما سبق أو أوضحت     
 (A/HRC/7/G/3) ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٣٠ و (A/HRC/5/G/5) ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 اليت ُوجِّهـت ألسـالفكم،   ، على التوايل(A/HRC/10/G/6) ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩و
  ".املقرر اخلاص"قاطعاً والية باتاً وترفض مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية رفضاً 

وامسحوا يل بأن أنتهز هذه الفرصة ألوجِّه انتباهكم، ومن خاللكم، انتباه اجمللس، إىل        
  .احلقائق التالية

           ال صـلة هلمـا      ومكيـدة هو مثـرة جماهبـة سياسـية        " املقرر اخلاص "أوالً، إن     
  .حبقوق اإلنسان

 تـآمرت الواليـات     "قرارات"ل وُوجِد يف األصل نتيجة     " املقرر اخلاص "وقد نشأ     
املتحدة األمريكية واليابان واالحتاد األورويب على اختاذها قسراً كل سنة يف إطار حماوالهتـا              

اء على الدولة والنظام االجتماعي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حبجة محايـة             للقض
  .حقوق اإلنسان
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وقد قامت الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب مسعورة بتشديد سياسـتها             
 العدائية املتمثلة يف خنق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بسبب انسحاهبا من معاهدة عدم            

 وذهبت، يف إطار هذه الـسياسة، إىل        ٢٠٠٣يناير  /انتشار األسلحة النووية يف كانون الثاين     
بشأن مجهورية كوريا الشعبية    " قرار"حد أهنا وضعت وفرضت قسراً اعتماد ما يسمى بأول          

على هذه كل سنة واستمرت . الدميقراطية يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان   
  .ائية يف أجهزة األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسانالسياسة العد

األول قسراً، كان احلوار الثنائي بشأن حقوق اإلنـسان بـني           " القرار"ويوم اتُِّخذ     
، قد ٢٠٠١يونيه /مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واالحتاد األورويب، الذي بدأ يف حزيران

تشارك يف خمتلف أنشطة آنذاك شعبية الدميقراطية بلغ مرحلة ممتازة، وكانت مجهورية كوريا ال 
التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها، على وجه اخلصوص، اهليئات املنـشأة              

  .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
يدعو هـذه البلـدان إىل      أي سبب   ويف ذلك الظرف، مل يكن هناك على اإلطالق           

  .دميتصا" قرار"اختيار الشروع يف وضع 
بوصفه قراراً بالغ السرية يف مجيع املراحل، منـذ         " القرار"وعالوة على ذلك، عوِمل       

باغت قبيل التصويت واعُتِمـد قـسراً بـصورة         مصياغته وحىت تقدميه رمسياً، وقُدِّم بشكل       
اعتباطية وتعسفية ومن خالل ممارسة الضغط واخلداع من وراء الكواليس من جانب الواليات 

ومت جتاهل الشرط األدىن املعمول به كممارسـة شـائعة        . ابان واالحتاد األورويب  املتحدة والي 
اإلخطار املسبق للدولة الطـرف املعنيـة       "ب  يف اجملال الدويل حلقوق اإلنسان واملتعلق        تقليدياً

  .جتاهالً تاماً" والتشاور معها
احلوار والتعاون  فلو كانت الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب مهتمة حقاً ب           

   تصادمي لـو   " قرار "هناك أية حاجة إىل أن تسعى إىل      يف جمال حقوق اإلنسان فهل كانت       
   جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؟أمراًًمل تكن ُتضمر 

مث ملاذا حتاول هذه البلدان اللجوء إىل مثل هذا النهج السري اخلسيس واملشؤوم إذا                
  ؟ بصورة حقيقيةة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانكانت أفعاهلا نامجة عن رغب

 اآلليات الدوليـة  أن توليها، إن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تستحق        اليوم يف عامل   
ستعجال، هي االنتهاكات    واليت يتعني التصدي هلا على وجه اال        اهتماماً كبرياً  حلقوق اإلنسان 

ن عمليات قتل املدنيني، واجلرائم الواسـعة       غزو أفغانستان والعراق وما نتج عنه م      املتمثلة يف   
اد اجلنسي والتمييز العنصري وتشويه صورة      تعب املرتكبة ضد اإلنسانية مثل االس     للغايةًالنطاق  

  .األديان، واالنتهاكات يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني
 إهنا ال ميكـن أن      على القول  الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب       لقد دأبت   

 انتهاكات حقوق اإلنسان بصرف النظر عن الزمان أو املكـان الـذي             موضوعتتهاون يف   
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إال أهنا ال تشري، مع األسف، ولو إشارة  .  أو اجلهة اليت ارتكبتها     هذه االنتهاكات  ارُتكبت فيه 
 إىل انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة اآلنفة الذكر اليت ُتعترب هي نفسها والبلـدان              ،واحدة

  .احلليفة هلا مسؤولة عنها
وبصورة خاصة، ارتكبت اليابان جرائم مل يسبق هلا نظري ضد اإلنسانية مثل جتنيـد                
 ٢٠٠ ٠٠٠ مليون شخص قسراً، وإبادة مليون شخص إبادة مجاعية، وإخضاع           ٨,٤وإبعاد  

 مليـون   ٢٠لالستعباد اجلنسي من جانب اجليش الياباين، من أصل عدد سكان يبلغ            شخص  
  . سنة٤٠نسمة خالل االحتالل العسكري لكوريا على مدى 

. ومل تعترف اليابان حىت اآلن مبسؤوليتها عن هذه اجلرائم، حىت يف القـرن اجلديـد     
استفزاز بلدان بريئة، مبا فيهـا      ومع ذلك، تقوم الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب ب        

  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
     وعالوة على ذلـك، فإنـه     . يعرب عن منتهى الرياء وعن ازدواج املعايري      هذا األمر   و  

 للسعي إىل تعزيـز ومحايـة       خالفاًال ميكن أن ُيفسَّر إال بالسعي إىل حتقيق هدف سياسي،           
  . بصورة حقيقيةحقوق اإلنسان

، الذي نشأ يف األصل كنتيجة ملكائد الواليات املتحدة واليابـان           "املقرر اخلاص "إن    
واالحتاد األورويب وما زال قائماً بفضل دعم ورعاية هذه البلدان، ليس سوى دمية تتحرك هنا 

  .وهناك من أجل متثيل مصاحل هذه البلدان
تمثل يف معارضة تـسييس   املالراهنيتناىف مع االجتاه " املقرر اخلاص"ثانياً، إن وجود    

  .حقوق اإلنسان والعمل بإخالص على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
إثر زوال جلنة حقوق اإلنسان، أن يزول أيـضاً التـسييس           لقد أمل اجملتمع الدويل،       

غري أن احلقيقة توحي    .  اللجنة واالنتقائية وازدواج املعايري اليت كانت السبب الرئيسي الهنيار       
  .خبالف ذلك

، اليت هي تعبري منـوذجي      "املقرر اخلاص "بلدان حمددة، مبا فيها     ات اخلاصة ب  فاإلجراء  
  .عن التسييس واالنتقائية وازدواج املعايري، ما زالت قائمة

فلم حيدث قط أن . واإلجراءات اخلاصة ببلدان حمددة تقتصر على البلدان النامية فقط          
  .نسان يف البلدان الغربيةُعيِّن أي مكلّف بوالية ملراقبة حالة حقوق اإل

وما دامت اإلجراءات اخلاصة ببلدان حمددة قائمة، فإن جملس حقوق اإلنسان، الذي              
إىل نفس الفشل املرير    حتماً  أُنشئ إلزالة التسييس، سُيحوَّل إىل مكان لتسييس أكرب وسينتهي          

  . حملهاحلَّواملخجل اليت انتهت إليه جلنة حقوق اإلنسان، اهليئة اليت 
اآلن باإلجراءات اخلاصة ببلدان حمددة اليت تنطوي على مفارقة         ينبغي أال ُيسمح بعد     و  
 املذكورةوعالوة على ذلك، ال يوجد على اإلطالق أي مربر لإلبقاء على اإلجراءات             . تارخيية
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تعيريها يف موازاة آلية االستعراض الـدوري       لالرامية إىل إفراد بلدان بعينها ليشار إليها بالبنان و        
لشامل اليت ُتسهم اآلن إسهاماً حقيقياً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على النطاق العاملي من               ا

  . إىل مبدأ معاملة مجيع البلدان بدون حتيُّز وعلى قدم املساواةخالل احلوار والتعاون، استناداً
وتعقد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أمهية على آلية االسـتعراض الـدوري               

امل اليت حتقق املساواة والكرامة جلميع البلدان ذات الُنظم األيديولوجيـة واالجتماعيـة             الش
  .والثقافات والتقاليد املختلفة

ويف ضوء ما تقدم، شاركت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف الدورة السادسة              
، وأقامت  ٢٠٠٩ديسمرب  /للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف كانون األول        

  .حواراً بّناء مع اجملتمع الدويل بروح من اإلخالص
 جهدنا الرامي إىل احترام القوانني الدولية حلقـوق         إن موقفنا سيظل ثابتاً وسنواصل      

 حلقوق اإلنسان، مبـا يف      اإلنسان والسعي إىل إقامة حوار وتعاون حقيقيني يف امليدان الدويل         
  . االستعراض الدوري الشاملذلك آلية
. يعين، بالضبط، اجملاهبة  " املقرر اخلاص "إن  فما سبق أن أعلنا يف عدة مناسبات،        كو  

  .أن تتفق مع احلوار والتعاونمطلقاً واجملاهبة ال ميكن 
 جلنـة   آلت إليه وإذا أراد جملس حقوق اإلنسان أن يتجنب تكرار نفس الفشل الذي              

بـصورة  ينبغي أن يتخذ تدابري ليزيل،      حقوق اإلنسان وأن يعمل كآلية للحوار والتعاون، فإنه         
  . كمسألة ذات أولوية وذلك،"املقرر اخلاص"بلدان حمددة، مبا فيها هنائية، اإلجراءات اخلاصة ب

وإذا قام جملس حقوق اإلنسان بذلك فإنه سيجلب األمل للبشرية التّواقة إىل تعزيـز                
  .ومحاية حقوق اإلنسان بصورة حقيقية

  م بتعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثـائق الـدورة الثالثـة            وسأكون ممتناً لو تفضلت     
  .عشرة للمجلس

  ري تشيول  )توقيع(  
  السفري واملمثل الدائم  

        
 


