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  جملس حقوق اإلنسان
  السابعة  الدورة
   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  وتقريرا املفوضية واألمني العام

  ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسانتقرير مفوضة ا
  ٭يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  مذكرة أعدهتا األمانة

 الذي يطلب إىل مفوضة األمم املتحـدة        ٢/١٠٢أُعدت هذه املذكرة عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           - ١
قاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقـوق         السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتها، وف      

 مـن قرارهـا   ٩وقد طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف الفقرة   . اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة     
، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل جهودها إلقامة حوار شامل مع سلطات مجهوريـة                ٢٠٠٥/١١

دميقراطية بغية وضع برامج للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنـسان وأن تقـدِّم اسـتنتاجاهتا                كوريا الشعبية ال  
  .وتوصياهتا إىل اللجنة

  ووفقاً للـسياسة واملمارسـة املعمـول هبمـا واللـتني وضـعتا عمـالً بقـرار اجلمعيـة العامـة                      - ٢
 املتحدة للخدمات االستشارية    ، الذي أنشأ برنامج األمم    ١٩٥٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٠- د(٩٢٦

والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان، ُتتاح خمتلف أشكال املساعدة يف ميدان حقوق اإلنسان للدول األعضاء                
  .بناء على طلبها

                                                      

  .تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يتضمن أحدث املعلومات  ٭
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وبغية حبث سبل بدء التعاون التقين بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومجهوريـة كوريـا الـشعبية               - ٣
 املفوضة السامية املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف الدميقراطية، دعت

  .جنيف إىل اجتماع لبحث طرق التعاون يف املستقبل

، رحبت املفوضة السامية بتقـدمي مجهوريـة       ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١١ويف أثناء االجتماع الذي ُعقد يف         - ٤
مؤخراً لتقريرها الـدوري الثالـث والرابـع املوحـد إىل جلنـة حقـوق الطفـل                 كوريا الشعبية الدميقراطية    

)CRC/C/PRK/4 (وشجعت استمرار األنشطة املتصلة بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات.  

واقترحت املفوضة السامية إجراء مناقشات بشأن وضع برنامج للمساعدة التقنية ميكن عرضه يف املستقبل    - ٥
على حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وخباصة يف ضوء االستعراض املقبل للتقارير املتعلقة جبمهوريـة             

وهذا الربنامج ). ٢٠٠٩املقرر إجراؤه يف عام (مل كوريا الشعبية الدميقراطية يف إطار آلية االستعراض الدوري الشا
 تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات والتصديق على معاهدات          على سبيل املثال، أن يوفر املساعدة يف جمايل        ،ميكن

واقترحت املفوضة السامية بأن تقوم بعثة تقييم تابعة للمفوضية السامية بزيارة مجهورية . حقوق اإلنسان األساسية
  .مكانيات مع املسؤولني املختصني على أرض الواقعإلكوريا الشعبية الدميقراطية بغية حبث هذه ا

وأكد املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من جديد أن حكومته ال تعترف بالقرارات اليت                 - ٦
ان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية       اعتمدها جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنس          

وذكر املمثـل   . فاحلكومة تعترب هذه القرارات قرارات انتقائية ومسيَّسة وتعكس ازدواجية يف املعايري          . الدميقراطية
ومع ذلك، ذكر أنه أحاط علمـاً باسـتعداد         . الدائم أن حكومته ال تستطيع بالتايل قبول عرض املفوضة السامية         

ملساعدة التقنية وأن حكومته ستستمر يف احترام التزاماهتا مبوجب املعاهدات ويف التعاون            املفوضة السامية لتقدمي ا   
  .فرباير،مل يرد رد آخر من احلكومة بشأن هذه املسألة/ شباط١١ومنذ اجتماع . مع هيئات املعاهدات

_ _ _ _ _  

  


