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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة السادسةالدورة 

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

، موجهة من املمثـل     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٩رسالة مؤرخـة       
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة         الدائم

  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان يف جنيف
مع املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق        التفاعلي  ففيما خيص احلوار     أحييكم وبعد،   

الدورة الـسادسة عـشرة     اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية املعتزم إجراؤه يف          
 املوقف املبدئي جلمهوريـة كوريـا       جمدداًاملقبلة جمللس حقوق اإلنسان، أتشرف بأن أؤكد        

  .الشعبية الدميقراطية
  .باّتاً وقاطعاًرفضا " املقرر اخلاص"إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ترفض   
ُوجِّهـت   مسيـة  رسائل ر   هذا األمر يف مناسبات شىت بواسطة      أوضحوقد سبق أن      
 ٣٠ و (A/HRC/5/G/5) ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٨ املؤرخة   منها رسائل أساليف  ،  ألسالفكم

ــاين ــانون الث ــاير /ك ــاين٢٩ و(A/HRC/7/G/3) ٢٠٠٨ين ــانون الث ــاير / ك  ٢٠٠٩ين
(A/HRC/10/G/6) ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢١و) A/HRC/13/G/7(.  

  . خاصةًالتالية احلقائق وأود اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على  
ومؤامرة ضد مجهورية كوريا الشعبية هو مثرة جماهبة سياسية " املقرر اخلاص"أوالً، إن   
  .الدميقراطية
 مجهورية كوريا   بشأن "قرارات"ل وُوجِد يف األصل نتيجة     " املقرر اخلاص "وقد نشأ     

يف إطـار   ة،  بـالقو استثناء،  دون   ،"القرارات"وقد اعتمدت مجيع هذه     . الشعبية الدميقراطية 
 وحلفاء هـذه     واالحتاد األورويب   واليابان الواليات املتحدة األمريكية  أعمال عدائية ترتكبها    
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 مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة    البلدان باستمرار منذ أكثر من نصف قرن قصد خنق          
سان بتعزيز حقوق اإلن" القرارات"وال عالقة لتلك    .  االجتماعي ها ونظام دولتهالقضاء على   وا

  .ومحايتها حقيقةً
األول املتعلق جبمهورية كوريا    " القرار"اعتماد   وحده، عندما فرض     ٢٠٠٣ففي عام     

محلة والبلدان الغربية احلليفة هلا تشن       الواليات املتحدة األمريكية     كانتالشعبية الدميقراطية،   
 اً وتوسـيع  ؛مسعورة خلنق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بذريعة وجود مشكلة نوويـة          

عن حالة حقوق اإلنسان يف     " القرار"لنطاق هذه املناورات، مضت إىل حد أهنا نادت باختاذ          
  . اجلمهورية وفرضت اعتماده يف دورة جملس حقوق اإلنسان التاسعة واخلمسني

 يف جمال حقوق اإلنسان بني مجهوريـة كوريـا          الثنائينيواحلق أن احلوار والتعاون       
 ألول مـرة يف     ٢٠٠١يونيـه   /يف حزيران اللذين بدآ    واالحتاد األورويب،    الشعبية الدميقراطية 

تارخينا، قد بلغا مرحلة ممتازة يف ذلك احلني أبدت فيها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة               
  .درجة عالية من التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

اد األورويب مواصـلة فـرض      ومع ذلك، اختارت الواليات املتحدة واليابان واالحت        
  .يف إطار اجملاهبة، ومل تفتأ منذئذ تواصل عداءها كل سنة" القرار"اعتماد 

من جانـب   داع على اإلطالق يدعو تلك البلدان إىل أن تتجاهل          أي  مل يكن هناك      
يف جمال حقوق اإلنسان وتلجأ إىل اجلاديني ذلك احلوار وذلك التعاون واحد وبصورة متعمدة 

  . جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةجملاهبة لوال أهنا كانت تضمر شراًالعداء وا
بشأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية شريرة      " القرارات"وملا كانت دواعي اختاذ       

  .شىت أنواع الظلمب اقترنت ضرورةً مبؤامرات وبرمتهاوخسيسة، فإن عملية فرض اعتمادها 
بوصفه قـراراً   " القرار"عوِمل  على سبيل املثال ال احلصر،      وحده،   ٢٠٠٣ففي عام     

باغـت قبيـل    مبالغ السرية يف مجيع املراحل، منذ صياغته وحىت تقدميه رمسياً، وقُدِّم بشكل             
 وتعسفية ومن خالل ممارسة الضغط واخلداع من وراء حتكميةبطريقة التصويت واعُتِمد قسراً 

وُتجوِهلت املمارسـة   . االحتاد األورويب بلدان  ليابان و الواليات املتحدة وا  قبل  الكواليس من   
اإلخطار املسبق   "واملتمثلة يف   على الصعيد الدويل   حقوق اإلنسان ميدان   يف   التقليدية والشائعة 

  . تاماًجتاهالً" والتشاور معهامباشرة للدولة الطرف املعنية 
  .بسوء تصرفهم" القرار"وقد اعترف من كانوا وراء   
دميـة   ليس إالّ    ، هلذه املكيدة  يف األصل نتيجة  وُوجد  ، الذي نشأ    "اخلاصاملقرر  "إن    

 الواليات املتحـدة    تتحرك هنا وهناك من أجل متثيل األهداف اخلبيثة ملدّبري الدسائس مثل          
  .االحتاد األورويببلدان واليابان و
يس تـسي ال املتمثل يف معارضـة    الراهن االجتاه   يسري عكس " املقرر اخلاص "ثانياً، إن     

  .الرتوع إىل حوار وتعاون حقيقيني يف جمال حقوق اإلنسانو
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لقد كان اهلدف من إنشاء جملس حقوق اإلنسان قطع دابر التـسييس واالنتقائيـة                
 كانت متفشية باستمرار يف جمال حقوق اإلنسان على         أنواع سلوك واملعايري املزدوجة، وهي    

استحداث آليـة حقيقـة للحـوار        سنة، كما كان هدفه      ٦٠الصعيد الدويل ملدة جتاوزت     
  .والتعاون يستفيد منها اجلميع

 ، اليت هـي أرضـية خـصبة       "املقرر اخلاص "طرية، مثل والية    بيد أن الواليات القُ     
  . بالغاً لألسف، األمر الذي يثري قلقاًقائمةاالنتقائية وازدواج املعايري، ال تزال لتسييس ول

بقاء على الواليات القطرية كي تستمر يف       إن البلدان الغربية ما انفكت تصر على اإل         
  يف شؤون البلدان الـيت    وتتدخل  السيادة  فتدوس   ،"قضاة حقوق اإلنسان  "التصرف على أهنا    

  .ال حتبها
            واجملاهبـة   .، مثلما قيل يف مناسبات عـدة      إن الواليات القطرية تعين اجملاهبة حتديداً       

  . كانت الظروفتعاون احلقيقيني أياً مع احلوار والال ميكن أن تتوافق أبداً
 حيدد إن كان املرء يتطلع      وعلى هذا، فإن املوقف من الواليات القطرية سيظل معياراً          

  .إىل حوار وتعاون حقيقيني أم ال
ال غىن عنها   وظيفة  آلية االستعراض الدوري الشامل بالكامل باعتبارها       تعمل  وبينما    

 مجيع البلدان على قدم املساواة وبرتاهـة، فـإن          تعاملوجملس حقوق اإلنسان،    وظائف  من  
 ال تزال قائمـة     لإلشارة إليها بالبنان وتعيريها    بعينها   الواليات القطرية البالية اليت تنتقي بلداناً     

 وغري مقبول علـى اإلطـالق،       إن ذلكم مدعاة للسخرية متاماً    . بالتوازي مع اآللية املذكورة   
وحينئذ فقط سيكون يف مقدور جملـس حقـوق       . آلنوينبغي من مث عدم التسامح معه بعد ا       

اإلنسان أن يتجنب تكرار نفس الفشل الذي منيت به جلنة حقوق اإلنسان ويـصبح آليـة                
  .للحور والتعاون احلقيقيني مبفهومهما احلقيقي الذي ورد يف ُمثُله التأسيسية

 أهنما طـوق    إىل السيادة والكرامة على   تنظر   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      إن  
  .النجاة الذي ال غىن هلا عنه

وستظل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، كما كانت يف املاضي، تؤكد موقفها             
  .ذي املآرب السياسية ورفضه" املقرر اخلاص"املبدئي املتمثل يف معارضة هذا 

سة الـساد وثيقة من وثائق الدورة     ك لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة       وسأكون ممتناً   
  .عشرة للمجلس

  سو سي بيونغ   )توقيع(              
  السفري واملمثل الدائم                  

        


