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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة

  من جدول األعمال٢البند 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"املعنون 

  موجهة إىل رئيس جملس حقوق٢٠٠٧يونيه / حزيران٨رسالة مؤرخـة 
  وممثلها الدائمة كوريا الشعبية الدميقراطيةـن سفري مجهوريـماإلنسان 

 لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

يونيه بشأن  / حزيران ١٨ إىل   ١١أهـدي إليكم حتيايت، وفيما خيص املناقشة املقرر عقدها يف الفترة من              
الواليات القطرية يف إطار بناء املؤسسات يف الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان، يشرفين أن أشري إىل املوقف                 

مجهورية  بشأن والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف جلمهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية  املـبدئي   
 .كوريا الشعبية الدميقراطية

 مرات، نرفض رفضاً باتاً وقاطعاً والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق            كمـا سـبق أن أوضحنا عدة       
 .، ويف ضوء ذلك، نوجه انتباهكم جمدداً إىل احلقائق املعروفة التاليةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةاإلنسان يف 

در والية املقرر اخلاص،    ، والذي هو مص   مهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   املتعلق جب " القرار"أوالً، ميثل    
 .تعبرياً متطرفاً للتسييس واالنتقائية وازدواج املعايري

ما هو إال مثرة مؤامرة حاكتها الواليات املتحدة األمريكية واليابان والدول األعضاء يف             " القرار"وهـذا    
 .ة الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبياالحتاد األورويب هبدف القضاء على الدولة والنظام االجتماعي يف 

وال خيفـى عـلى أحد أن حقوق اإلنسان ما برحت ُتستخدم كأداة رئيسية يف تنفيذ استراتيجيات تلك        
 .البلدان ضد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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اخلاص جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للمرة األوىل، " القرار" وحده، عندما اعُتمد ٢٠٠٣ففي عام  
يناير عندما /يـات املـتحدة األمريكية وحلفاؤها مجيع أنواع الضغوط على بلدنا يف كانون الثاين    مارسـت الوال  

انسـحبت مجهوريـة كوريـا الشعبية الدميقراطية من معاهدة عدم االنتشار حلماية نفسها من هتديدات العدوان     
اخلاص " القرار"هذه الدول عن إطالق وإمعاناً يف تلك التهديدات، مل تتورع . املتزايدة من جانب الواليات املتحدة

جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفرض اعتماده يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان السابقة،              
 .٢٠٠٣أبريل /مارس ونيسان/يف آذار

يونيه /يرانويف ذلك احلني، كانت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واالحتاد األورويب قد دخال منذ حز 
 يف عملية حوار وتعاون ثنائي ممتازة يف جمال حقوق اإلنسان، وكانت االستعدادات جارية للنظر يف تقارير ٢٠٠١

 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تنفيذها لصكوك حقوق اإلنسان الدولية

 . أهداف سياسية واستراتيجية دنيئة" القرار"ويف هناية املطاف، كانت وراء  

 .مبكيدة" القرار"ثانياً، فُرض اعتماد هذا  

وقُدم بشكل  . وكأنه أمر غاية يف السرية يف مجيع املراحل، منذ إطالقه وحىت صياغته           " القرار"فقد عومل مشروع     
 . مباغت قبيل التصويت، يف جتاهل تام لألعراف الدولية مثل اإلخطار املسبق للدولة الطرف املعنية والتشاور معها

 .أنفسهم" القرار"مر يعترف به مقدمو وهذا أ 

ومع اقتراب موعد التصويت، ما انفكت الواليات املتحدة واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب               
 .، وذلك مبمارسة الضغط والتهديد واالبتزاز"القرار"تلح على فرادى البلدان حلملها على تأييد مشروع 

ال ُيضمرون مآرب سياسية فلم اتبعوا هذه األساليب اخلسيسة         " القرار"فـإذا كـان مقدمـو مشروع         
 واملواربة؟

قد انطلق من منطلق خاطئ أصالً فال مناص من أن ترافق عمليةَ اعتماده برمتها " القرار"وملا كان مشروع  
 .الدسائُس واملكائد والغطرسة

اص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف      ثالثاً، إن ملن السخف واإلجحاف اإلصرار على إبقاء والية املقرر اخل           
 .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال لشيء إال ألن عليه تقدمي تقرير إىل الدورة الثانية والستني للجمعية العامة

، جيب استعراض مجيع واليات     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١وعمـالً بقرار اجلمعية العامة       
ية اخلاصة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، بغية البت يف إبقائها أو إهنائها، وهذا املقررين اخلاصني، ومنها الوال

 .االستعراض ما زال جارياً حىت اآلن
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، ٢٠٠٦ديسمرب  /فُرض فرضاً عن طريق اجلمعية العامة يف كانون األول        " القرار"إال أن اعتماد مشروع      
الشعبية الدميقراطية أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية هذا العام، يف جتاهل وطُلب إىل املقرر اخلاص املعين جبمهورية كوريا 

 .مقصود الستعراض الواليات اجلاري يف جملس حقوق اإلنسان

إذ تسرع يف احلكم مسبقاً على نتيجة االستعراض الذي مل ُيستكمل بعد            " القرار"ويف هذا الصدد، أخطأ      
 .ق ال مربر له للُنظم والقواعد املعمول هبايف جملس حقوق اإلنسان، وهو ما ينطوي على خر

ولعل األخطر من ذلك أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية استفُردت قسراً وبطريقة انتقائية من أجل                
 .مواصلة استهدافها

إن هذا السلوك القائم على التحامل السياسي ميثل ممارسة للتسييس واالنتقائية وازدواج املعايري، وتعدياً               
 .على سيادة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف انتهاك ملبدأي احلياد والعاملية املعترف هبما دولياً

غري املشروع سيكون هو أيضاً غري      " القرار"وأي إجـراء يقرره جملس حقوق اإلنسان باالستناد إىل هذا            
 .مشروع وغري عادل

ها أنصار إبقاء الوالية اخلاصة جبمهورية كوريا      اليت يصر علي  " للحجج"وهـنا يكمن أحد أسباب رفضنا        
 .الشعبية الدميقراطية

 .وإنْ مل يوضع حد هلذه احلالة فإهنا ستولد مزيداً من املضاعفات وستفضي يف هناية املطاف إىل مواجهة 

 .وحنن ال نريد املواجهة ولكن إذا ما أُكرهنا عليها فنسرد عليها بكل ما أوتينا من عزمية وتصميم 

 .ن اجملتمع الدويل ُيجمع يف الوقت احلاضر على رفض تسييس حقوق اإلنسانإ 

ومتاشياً مع ذلك، ينبغي اختاذ تدابري عملية املنحى يف الدورة اخلامسة جمللس حقوق اإلنسان من أجل إهناء  
 .الواليات القطرية املسّيسة، ومنها الوالية اخلاصة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

ون ممتـناً لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رمسية من وثائق الدورة اخلامسة جمللس حقوق                وسـأك  
 . من جدول األعمال٢اإلنسان يف إطار البند 
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