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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  ، موجهة من املمثل الدائم٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠رسالة مؤرخـة 
  جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

أهدي إليكم حتيايت، وفيما خيص استعراض والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية   
املقرر إجراؤه يف الدورة السابعة املقبلة ") املقرر اخلاص" باسميلي إليه فيما املشار (كوريا الشعبية الدميقراطية 

مارس، أتشرف بأن أؤكد جمدداً، بوضوح، املوقف / آذار٢٨ إىل ٣جمللس حقوق اإلنسان اليت ستعقد يف الفترة من 
  .املبدئي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

وترفضه بصورة " املقرر اخلاص"ريا الشعبية الدميقراطية تعارض وكما هو معروف متاماً، فإن مجهورية كو  
  .قاطعة

ومن هذا املنظور، أود أن الفت انتباهكم، ومن خاللكم، انتباه أعضاء جملس حقوق اإلنسان واملراقبني   
  .فيه، إىل الوقائع التالية

  .هو نتاج مواجهة سياسية" املقرر اخلاص"أوالً، إن   - ١

اليت فُرض اعتمادها ضد " القرارات "ليزال موجوداً، نتيجة  يف األصل، وال" اصاملقرر اخل"فقد ُوجد   
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  .إال أنه ال بد من توجيه االنتباه إىل أن هذه القرارات كانت وراءها دوافع ال صلة هلا حبقوق اإلنسان  
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مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للمرة األوىل، املتعلق جب" القرار" وحده، عندما اعتمد ٢٠٠٣ففي عام   
مارست الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها مجيع أنواع الضغوط على مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

املتعلق هبذا البلد وفرض " القرار"بسبب انسحاهبا من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وذهبت إىل حد إطالق 
  .ه يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنساناعتماد

ويف ذلك احلني، كانت عملية احلوار والتعاون الثنائية يف جمال حقوق اإلنسان بني مجهورية كوريا الشعبية   
الدميقراطية واالحتاد األورويب، اليت قامت ألول مرة يف تاريخ البلد، قد وصلت إىل مرحلة ممتازة أبدت فيها 

  . كوريا الشعبية الدميقراطية درجة عالية من التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانمجهورية

ويف تلك الظروف، مل يكن هناك على اإلطالق أي سبب يسوغ لتلك القوى اللجوء إىل وسيلة تصادمية   
  ".القرار"مثل هذا 

حدة إىل حتقيقه بالتآمر مع اليابان الذي تسعى الواليات املت" القرار"إن اهلدف احلقيقي الكامن وراء هذا   
واالحتاد األورويب، هو استخدام حقوق اإلنسان كوسيلة يف مسعاها الرامي إىل القضاء على الدولة والنظام 

  .االجتماعي يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ا الواليات ، اليت وضعتها وسوَّقته"٥٠٢٧ العمليات خطة "بوكمثال واحد على ذلك، فإن ما يسمى   
ستباقية ااملتحدة بغرض خنق مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، توخت شن حرب شاملة من خالل توجيه ضربة 

  .إىل البلد، بعد فرض عقوبات عليه بشأن املسألة النووية ومشاكل حقوق اإلنسان

ها يف حتقيق أهدافها سوى قناع مبهرج يستخدم كمرشد لتلك القوى املعادية وميثل" املقرر اخلاص"وليس   
  .املبيتة ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

نا أقواله وأفعاله اليت تنم عن روح املواجهة، بينما جيول ، وتبيَّ"املقرر اخلاص"وإذا عرفنا الدافع وراء تعيني   
وباألمور امللفقة، فإننا هنا وهناك حبجة مجع املعلومات ويقدم بعد ذلك تقارير مليئة باملزاعم اليت تشوه احلقائق 

  .واألغراض اليت ُوجد من أجلها" املقرر اخلاص"ندرك بسهولة ويسر اجلهة اليت يعمل هلا 

وإذا شاء املرء أن جيد أمثلة على الطريقة اليت يتم هبا حتويل آلية األمم املتحدة اجلليلة املعنية حبقوق اإلنسان   
  ".املقرر اخلاص"مثلة أكثر جالًء من مثال إىل ميدان لالستغالل السياسي، فإنه لن جيد أ

  .مثال منوذجي على املناورات اجلائرة" املقرر اخلاص"ثانياً، إن وجود   - ٢

اليت اختذت ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها القرار الذي عّين مبوجبه " القرارات"فجميع   
  . مجيع مراحل الصياغة، وقُدمت بشكل مباغت قبيل التصويت، قد عوملت كقرارات سرية للغاية يف"املقرر اخلاص"

اإلخطار " الدولية التقليدية املتمثلة يف للممارسةكلي يف جتاهل وقد حدث ذلك وكأنه ممارسة اعتيادية، و  
 ،، يف تلك األثناءوكانت الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب". املسبق للدولة الطرف والتشاور معها
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تباع نفس النهج الذي تتبعه ضد مجهورية ا البلدان على آحادارس ضغطاً مستمراً وحثيثاً وراء الكواليس إلكراه مت
  .ليس هذا كل شيءو. كوريا الشعبية الدميقراطية

 التخلص من اإلرث القدمي للجنة حقوق اإلنسان يف أعقاب إنشاء جملس حقوق اإلنسان، ةففي إطار عملي  
  .جبميع الوسائل" املقرر اخلاص"بذلت سلسلة من احملاوالت املكشوفة لإلبقاء على والية 

، حركت الرأي العام بطريقة تتيح هلا أن تعاجل "املقرر اخلاص"وحىت قبل إجراء استعراض فعلي لوالية   
ة متعمدة مسألة اإلبقاء على الوالية كأمر واقع، بالتخطيط ألنشطته بصورة مسبقة حبيث جتري بعد بصور

ومل تكتف بذلك، بل قامت بتضليل اجملتمع الدويل بإدخاهلا . وهذا خمالف للقواعد واألنظمة املعمول هبا. االستعراض
  .حبيث تأيت يف صاحلها" املقرر اخلاص"عراض والية يف وثائق األمم املتحدة ذات الصلة بنوداً معينة تستبق نتائج است

يف الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان، من دون " املقرر اخلاص"رض جتديد والية ونتيجة لذلك، فُ  
قترح فيه استعراض  ُعمم جدول زمين غري طبيعي ُي٢٠٠٧أغسطس /ويف آب. استعراض على اإلطالقإجراء أي 

، تليه مناقشة تقريره يف الدورة ٢٠٠٨مارس / يف آذار اليت ستعقددورة السابعة للمجلسيف ال" املقرر اخلاص"والية 
  .يونيه/الثامنة يف حزيران

 حاجة إىل أن تلجأ الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األورويب بصورة متعنتة إىل ممارسة منفهل هناك   
 كانت حقاً غري متحيزة، كما تدعي غالباً، وليست اخلداع ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بالذات إذا

  لديها دوافع خفية ضد هذا البلد؟

اه الراهن املناهض لتسييس ـع االجتـيتماشى حقاً م" املقرر اخلاص"ثالثاً، إن إلغاء تعيني   - ٣
  .حقوق اإلنسان

سيَّسة اخلاصة فبعد زوال جلنة حقوق اإلنسان، كان ينبغي أن ختتفي، بناء على ذلك، اإلجراءات امل  
  ".املقرر اخلاص"اليت أسهمت يف حل تلك اللجنة، مثل إجراء وبالبلدان 

ق، خالل األعوام الستني اليت انقضت منذ إنشاء جلنة حقوق إن اإلجراءات اخلاصة بالبلدان مل تطبَّ  
إلنسان يف وق اـة حقـد حالـ لرصأي صاحب واليـةفلم يتم قط تعيني . اإلنسان، إال على البلدان النامية

  .البلدان الغربية

  .للحوار والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان" قوة دفع"وتصف البلدان الغربية اإلجراءات اخلاصة بالبلدان بأهنا   

  .بيد أن احلقيقة تشري إىل خالف ذلك  

داية، ، فإن اإلجراء اخلاص بالبلدان إجراء خاطئ كلياً من الب"املقرر اخلاص"وكما يربهن على ذلك بوضوح   
  .وهذا األمر يقود ال حمالة إىل مواجهة تتعارض مع احلوار والتعاون. ألنه يتم العمل به على أساس دوافع سياسية
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لقد أشارت غالبية البلدان، يف معرض بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان خالل فترة السنة ونصف   
ا تشكل املصدر الرئيسي للتسييس واالنتقائية  اإلجراءات اخلاصة بالبلدان ألهنإلغاءالسنة املاضية، إىل ضرورة 

  .غري أن هذا اإلرث الذي ينطوي على مفارقة تارخيية يستمر اليوم لألسف. وازدواج املعايري

إن كون اإلجراءات اخلاصة بالبلدان ما زالت قائمة بصورة موازية آللية االستعراض الدوري الشامل اليت   
  م املساواة استناداً إىل مبادئ املوضوعية واحلياد والشمول، يثري يف حد ذاته تعامل مبوجبها مجيع البلدان على قد

  .بالغ القلق

وهذا مثال . دون غريه" املقرر اخلاص"واألخطر من ذلك أن هناك حماوالت تبذل اآلن هبدف اإلبقاء على   
  .ساطع على االنتقائية وازدواج املعايري ال ميكن تربيره يف أي ظرف من الظروف

 رافضاً االرتياب واجملاهبة فيما ،ذا أريد جمللس حقوق اإلنسان أن يعمل كآلية للحوار والتعاون احلقيقينيوإ  
بني الدول، وإذا أريد له أن يتفادى تكرار نفس األخطاء اليت ارتكبتها اهليئة اليت سبقته، جلنة حقوق اإلنسان، وإذا 

ا إليه البشرية، فإنه جيب وقف اإلجراءات املسيَّسة اخلاصة أريد له حقاً أن يضطلع بأمانة باملهام اليت عهدت هب
  .بالبلدان يف هذا اجمللس

وعندها فقط ميكن جمللس حقوق اإلنسان أن جيلب األمل للبشرية، اليت تعارض التسييس وتتوق إىل   
  .ينإحداث حتسن حقيقي يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على النطاق العاملي يف القرن احلادي والعشر

وإننا، إذ نضع هذا األمر نصب أعيننا، نعتقد أنه ينبغي اختاذ تدابري عملية املنحى من أجل وقف اإلجراء   
  .املسيَّس اخلاص بالبلدان يف الدورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان

وسأكون ممتناً لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رمسية من وثائق الدورة السابعة جمللس حقوق   
  .اإلنسان يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال

  ري تشيول  ):توقيع(

 السفري واملمثل الدائم  

 -  -  -  -  -  


