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مجلس حقوق اإلنسان


والثالثون
الدورة الحادية
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس 
بها
إس ببيان ا* ٬أس ببليا* ا* ٬إس ببلون ا* ٬إسب بيا* * ٬أ*يان ببا ٬أ*مان ببا ٬أن ببا* ا* ٬أ*كيان ببا* ٬آيي*ن بباا*٬
آيسببلناا* ٬إيطا* ببا* ٬ا*ييتغببا * ٬بلج كببا ٬بلغا يببا* ٬بوتسببوانا ٬ا*يوسببنو *ا*سيسب  ٬بو*نبباا*٬
تيك ب ببا* ٬ا*جي ب ب ا*سب ببو * ٬ا*جمسو يب ببو ا*ل ب ب ك و* ٬جمسو يب ببو كو يب ببا ٬جمسو يب ببو مقب ببا*ن ا
ا* وغوسب ب س و س ببابقا ٬جمسو ي ببو مو*ب ببا*سا* ٬جو ج ببا ٬ا* بباانمي ** ٬مان ببا* ٬سب ببلوساك ا*٬
سب ببلوس ن ا* ٬ا*سب ببويا* ٬سويس ب بيا ٬سينسب ببا* ٬سنلنب بباا* ٬قيب ببي * ٬كي*ات ب ببا* ٬كنب بباا* ٬التف ب ببا٬
*كس ببميي * * ٬لوان ب ببا* * ٬خلن ببلاي * ٬ما*طب ببو* ٬مل بباي  ٬مونب بباكو* ٬ا*ن ببي*يج* ٬ا*نمسب ببا٬
هنغا يا* ٬هو*ناا ٬ا*واليات ا*ملحاة ا*مييك و* ٬ا* ابان* ٬ا* ونان* :م ي*ع قيا

 .../31حا*و حقوق اإلنسان سي جمسو يو كو يا ا* عي و ا*ايمقياط و

إ ّن جملس حقوق اإلنسان ،

إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنساان ،والعهادي الادولين

اإلنسان،
اخلاصن حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك م صكوك حقوق
وإذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلناة حقاوق اإلنساان وجملا حقاوق
اإلنسااان واجلمعيااة العامااة بش ا ن حالااة حقااوق اإلنسااان يف مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة،
مبا ا ااا فيها ا ااا ق ا ا ارار اجملل ا ا ا  22/28امل ا ا ا ر  27آذار/ما ا ااار  2015وق ا ا ارار اجلمعيا ا ااة 172/70
امل ر  17كانون األول/ديسمرب  ،2015وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يض ااع يف اعت اااره الفق اارة  3ما ا قا ارار اجلمعي ااة العام ااة  251/60املا ا ر  15آذار/
مار ،2006
__________

*

دولة غري عضو يف جمل حقوق اإلنسان.
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وإذ يشااري إىل قراري ا  1/5بش ا ن بنااا م سسااات جمل ا حقااوق اإلنسااان و 2/5بش ا ن
مدونااة قواعااد الساالوك للمكلفاان بواليااات يف إطااار اإلج ارا ات اخلاصااة للمجل ا  ،امل ا ر ن 18
حزي اران /يوني ا  ،2007وإذ يشاادد علااى أن ي ا د املكل ا بالواليااة مهام ا وفقااا هلااذي الق اراري
ومرفقاهتما،
وإذ يشاادد علااى أمهيااة متابعااة التوصاايات ال اواردة يف تقرياار جلنااة التحقي ا بش ا ن حقااوق
اإلنسان يف مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية( ،)1الذ رحب ب كل م جمل حقوق اإلنسان
واجلمعية العامة ،وأُحيل إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا يف ذلك جمل األم ،

وإذ يسا اااوره ب ا االغ القل ا ا إزا ارتكا اااو مجهوريا ااة كوريا ااا الشا ااع ية الدميقراطيا ااة انتهاكا ااات
منهجيا ااة وواسا ااعة النما اااق وجسا اايمة حلقا ااوق اإلنسا ااان ،تشا ااكل يف حا اااالت كثا اارية ج ا ارا م ا ااد
اإلنسانية ،وإزا إفالت مرتك يها م العقاو وفقا ملا ورد يف تقرير جلنة التحقي ،

وإذ يساوره القل ألن احلالة اإلنسانية اهلشة السا دة يف ال لد تتفاقم بس ب عدم متكن
حكومة مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية الوكاالت اإلنسانية م الوصول حبرية وم دون عوا ا
إىل مجيع الساكان املعاوزي  ،وبسا ب إعماا اإلنفااق العساكر األولوياة ،يف السياساات الوطنياة،
على حساو حصول املواطنن على الغذا ،

وإذ ي كااد م ا جديااد مس ا ولية حكومااة مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة ع ا اامان
متتاع كال ساكااا متتعااا كاامال جبمياع حقااوق اإلنساان واحلرياات األساسااية ،بوساا ل منهاا اامان
احلصااول علااى الغااذا الكااايف بصااورة متساااوية ،فضااال ع ا حريااة الاادي أو املعتقااد وحريااة التع ااري
وحرية تكوي اجلمعيات والتجمع م حقوق وحريات أ رى،

وإذ يسلم بوجود عوامل مر معينة ت ثر يف النسا واألطفال واألشخاص ذو اإلعاقة
واملساانن ،وبضاارورة اامان متتااع ه ا ال متتعااا كااامال جبميااع حقااوق اإلنسااان واحلريااات األساسااية
حلمايتهم م اإلمهال واإليذا واالستغالل والعن ،

وإذ يق اادر مشا اااركة مجهوريا ااة كوريا ااا الشا ااع ية الدميقراطيا ااة يف اجلولا ااة الثانيا ااة م ا ا عمليا ااة
االسااتعرا الاادور الشااامل ،مالحظااا ق ااول حكومااة مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة 113
توصااية م ا أصاال  268توصااية واردة يف نتااا االسااتعرا  ،والتزامهااا املعل ا بتنفيااذها والنظاار يف
إمكانية تنفياذ  58توصاية أ ارى ،وإذ يشادد علاى أمهياة ق اول مجهورياة كورياا الشاع ية الدميقراطياة
التوصيات وتنفيذها م أجل التصد لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف ال لد،

وإذ يسلم بالعمل اهلام الذ تقوم ب هيئات املعاهدات يف جمال رصد تنفياذ االلتزاماات
الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ،وإذ ي كااد اارورة امتثااال مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة التزاماهتااا يف
جمال حقوق اإلنسان وكفالة تقدمي تقاريرها بانتظام ويف الوقت املناسب إىل هيئات املعاهدات،

__________
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وإذ يالحا مااورة مسا لة اال تمااايل الاادوا وأمهيااة العااودة الفوريااة جلميااع املختمفاان،
وإذ حييط علما بنتا املشااورات الايت جارت علاى املساتوى احلكاومي بان مجهورياة كورياا الشاع ية
الدميقراطيااة واليابااان يف أيار/مااايو  ،2014والاايت شاارعت علااى أساسااها مجهوريااة كوريااا الشااع ية
الدميقراطية يف إجرا حتقيقات بش ن مجيع الرعايا اليابانين ،وإذ يتوقاع أن تتحقا يف أقارو وقات
ممك تسوية مجيع املسا ل املتصلة بالرعايا اليابانين ،وال سيما عودة مجيع املختمفن،
وإذ يرح ااب حبلق ااة النق اااة املتعلق ااة حبال ااة حق ااوق اإلنس ااان يف مجهوري ااة كوري ااا الش ااع ية
الدميقراطية ،مبا يف ذلك مس لة حاالت اال تمايل الدوا واال تفا القسار وماا يتصال ماا ما
مسا ل ،اليت عقدت الل الدورة الثالثن جملل حقوق اإلنسان،
وإذ يالح أمهية احلوار بن الكوريتن الذ م ش ن أن يسهم يف حتسن حالة حقوق
اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية،

وإذ يرحب باساتئنايل اللقاا ات بان أفاراد األسار املشاتتة الشامل عارب احلادود ،وذلاك يف
تشري األول/أكتوبر  ،2015وإذ يعرو ع أمل يف أن تضع مجهورية كورياا الشاع ية الدميقراطياة
ومجهوريااة كوريااا وأفاراد اجلاليااة الكوريااة يف املهجاار الرتتي ااات الالزمااة للكشا عا مصااري األقااارو
وت ااادل الرسااا ل وزيااارة املاادن األصاالية وتنظاايم لقااا ات أ اارى علااى نماااق أوسااع وعلااى أسااا
منتظم ،بالنظر إىل أن هذا األمر يعد شاغال إنسانيا ملحا يهم الشعب الكور برمتا  ،وال سايما
بس ب كرب س العديد م أفراد األسر املشتتة الشمل،
وإذ ي كد م جديد أمهية مشااركة الادول بصاورة كاملاة وبناا ة يف أعماال جملا حقاوق
اإلنسااان ،مبااا يف ذلااك عمليااة االسااتعرا الاادور الشااامل ،ويف اآلليااات األ اارى للمجلا  ،ما
أجل حتسن حالة حقوق اإلنسان يف هذه الدول،

 -1ياادي ب شااد الع ااارات االنتهاكااات املنهجيااة الواسااعة النماااق واجلساايمة حلقااوق
اإلنسان وغريها م جتاوزات حقوق اإلنسان املستمرة منذ فارتة طويلاة يف مجهورياة كورياا الشاع ية
الدميقراطيااة ،ويعاارو ع ا قلق ا الشااديد إزا االسااتنتاجات املفصاالة الاايت قاادمتها جلنااة التحقي ا يف
تقريرها ،مبا يف ذلك ما يلي:

احلرمان م احلا يف حرياة الفكار والوجادان والادي  ،وما احلا يف حرياة الارأ
 (أ )
وحريااة التع ااري وحريااة تكااوي اجلمعيااات ،باحتكااار الدولااة اململ ا لإلعااالم وحتكمهااا الكاماال يف
تنظيم احلياة االجتماعية ،وكذلك مبا تفر م رقابة تعسفية وغري مشروعة خترتق احلياة اخلاصاة
جلميع املواطنن؛

(و) التمييااز علااى أسااا نظااام سااونغ ون الااذ يصاان النااا علااى أسااا املاايالد
والم ق ااة االجتماعي ااة ال اايت حت ااددها الدول ااة ،كم ااا ي ااذ بع اان االعت ااار اآلرا السياس ااية وال اادي ،
والتميي ااز ااد امل ا ارأة ،مب ااا يف ذل ااك ع اادم املس اااواة يف إمكاني ااة احلص ااول عل ااى العم اال ،والق ا اوانن
د املرأة؛

واألنظمة التمييزية ،والعن
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(ج) انتهاااك احلا يف حريااة التنقاال جبميااع جوان ا  ،مبااا يف ذلااك فاار أماااك اإلقامااة
والعمال الايت حتااددها الدولاة باااإلكراه ،اساتنادا يف كثاري ما األحياان إىل نظااام ساونغ ون ،وحرمااان
املواط م احل يف مغادرة بلده؛

(د) االنتهاكات املنهجية اجلسيمة والواسعة النمااق للحا يف الغاذا وماا يتصال با
م ا جوانااب احل ا يف احلياااة ،وهااي انتهاكااات تتفاااقم بس ا ب انتشااار اجملاعااة وسااو التغذيااة علااى
نماق واسع؛

(ها) انتهاك اات احل ا يف احلياااة وأعمااال اإلبااادة ،والقتاال ،واالساارتقاق ،والتعااذيب،
والسج  ،واالغتصاو ،وغريه م أشكال العن اجلنسي اجلسيم ،واال مهاد ألس او سياساية
ودينيااة وجنسااانية يف معسااكرات االعتقااال السياسااي والسااجون العاديااة ،وانتشااار ممارسااة العقاااو
اجلماعي على نماق واسع ،وإنزال أحكام قاسية على األبريا ؛

(و) اال تمااايل املنهجااي ،واحلرمااان م ا الع ااودة إىل الااوط ومااا يعقااب ذلااك م ا
ا تفااا قساار ألشااخاص ،مب ا فاايهم مواطنااون م ا بلاادان أ اارى ،علااى نماااق واسااع ويف إط اار
سياسة تنتهجها الدولة؛

 -2حيااث حكومااة مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة علااى أن تعاارتيل بانتهاكااات
حقااوق اإلنسااان يف ال لااد ،وأن تتخااذ م اوات فوريااة م ا أجاال و ااع حااد جلميااع االنتهاكااات
واالعتاادا ات م ا هااذا الق ياال بوسااا ل منهااا تنفيااذ التوصاايات ذات الصاالة ال اواردة يف تقرياار جلنااة
التحقي  ،مبا يف ذلك ،على س يل املثال ال احلصر ،التدابري التالية:

كفالااة احل ا يف حريااة الفكاار والوجاادان والاادي  ،واحلا يف حريااة الارأ والتع ااري
 (أ )
وتك ااوي اجلمعي ااات ،بوس ااا ل تش اامل الس ااما ب نش ااا الص ااح وغريه ااا ما ا وس ااا ط اإلع ااالم

املستقلة؛
(و) إاا التمييز بن املواطنن ،مبا يف ذلك التمييز الذ ترعاه الدولاة والقاا م علاى
نظ ااام س ااونغ ون ،واخت اااذ ت اادابري فوري ااة لتحقيا ا املس اااواة ب اان اجلنس اان و اي ااة املا ارأة ما ا العنا ا

اجلنساين؛
وعمل ؛

(ج)

امان احلا يف حرياة التنقاال ،مبااا يف ذلاك حريااة الفاارد يف ا تياار مكااان إقامتا

(د) تعزيا ااز املسا اااواة يف احلصا ااول علا ااى الغا ااذا  ،بوسا ااا ل منها ااا الشا اافافية الكاملا ااة
فيما يتعل بتوفري املساعدة اإلنسانية لكي تقدم هذه املساعدة حقا إىل الضعفا ؛

(ها) الوق الفور جلميع انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة مبعسكرات االعتقاال،
مبا يف ذلك ممارسة الساخرة ،وتفكياك مجياع معساكرات االعتقاال السياساي وإطاالق سارا مجياع
السا ااجنا السياس ا ااين ،والوق ا ا الف ا ااور إلعا اادام احملتج ا ازي تعسا اافا ،واحل ا اارص علا ااى أن تك ا ااون
إصالحات قماع العدالة كفيلة بتقدمي احلماية إلجرا حماكمة عادلة ومراعاة األصول القانونية؛
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(و) حاال مشااكلة مجيااع األشااخاص الااذي ا تُمفاوا أو ا تفاوا قسارا علااى أ حنااو،
وكذلك ذريتهم ،حال شفافا ،بس ل منها مان عودهتم فورا؛

 -3يعاارو م ا جديااد ع ا بااالغ قلق ا إزا اسااتنتاجات اللجنااة بش ا ن حالااة الالجئاان
وملتمسي اللجو الاذي أعيادوا إىل مجهورياة كورياا الشاع ية الدميقراطياة ،وغاريهم ما مواطنيهاا الاذي
ُرحل اوا إليهااا م ا اخلااارج ،وأُنزلاات ماام عقوبااات تشاامل احل ا أو التعااذيب أو املعاملااة القاسااية أو
الالإنسانية أو املهينة أو العن اجلنسي أو اال تفا القسر أو عقوبة اإلعدام ،وحيث بقوة يف هاذا
الصا اادد مجي ا ااع ال ا اادول علا ااى اح ا ارتام امل ا اادأ األساسا ااي املتمث ا اال يف ع ا اادم اإلعا ااادة القس ا ارية ،وعل ا ااى
معامل ااة ملتمس ااي اللج ااو معامل ااة إنس ااانية وكفال ااة وص ااول مف ااو األم اام املتح اادة الس ااامي لشا ا ون
اي ااة حق ااوق
الالجئ اان ومفو ااية حق ااوق اإلنس ااان م ا دون عوا ا إىل ملتمس ااي اللج ااو بغ اار
اإلنسااان اخلاصااة ماام ،وحيااث ماارة أ اارى الاادول األط ارايل علااى التقيااد بالتزاماهتااا مبوجااب القااانون
ال اادوا حلق ااوق اإلنس ااان واالتفاقي ااة املتعلق ااة مبرك ااز الالجئ اان والربوتوك ااول امللح ا ا م ااا فيم ااا ا ا
األشخاص املنتمن إىل مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية املشمولن مذي الصكن؛
 -4يشاادد علااى قلق ا ال ااالغ ويعاارو عن ا ما جديااد ألن اسااتنتاجات اللجنااة تفيااد
ب ن روايات الشهود اجملمعة واملعلومات األ ارى املساتقاة تقادم أسا ابا معقولاة تادعو إىل االعتقااد
اقرتفات يف مجهورياة كورياا الشاع ية الدميقراطياة ،عماال بسياساات
ب ن جرا م يف ح اإلنساانية قاد ُ
مكرسااة علااى أعلااى مسااتويات الدولااة؛ وتشاامل هااذه اجل ارا م املرتك ااة يف ح ا اإلنسااانية اإلبااادة،
والقتاال ،واالساارتقاق ،والتعااذيب ،والسااج  ،واالغتصاااو ،واإلجهااا القساار وغااريه م ا أن اواع
العنا ا اجلنس ااي ،واال اامهاد ألسا ا او سياس ااية وديني ااة وعرقي ااة وجنس ااانية ،والرتحي اال القس اار
للسكان ،واال تفا القسر لألشخاص ،والعمل الالإنساين املتمثل يف التجويع ملدة طويلة؛

 -5ي كااد أن ساالمات مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة مل حتاااكم املسا ولن عا
اجلرا م د اإلنسانية واالنتهاكات األ رى حلقوق اإلنسان ،ويشجع أعضا اجملتمع الدوا على
التعاون يف جهود املسا لة امل ذولة لضمان عدم بقا هذه اجلرا م بدون عقاو؛

 -6يرحب بقرار اجلمعية العاماة  ،172/70الاذ شاجعت مبوج ا اجلمعياة العاماة
جملا ا األما ا عل ااى مواص االة نظ ااره يف اس ااتنتاجات جلن ااة التحقيا ا وتوص ااياهتا ذات الص االة واخت اااذ
اإلجرا ات املناس ة لكفالة املسا لة ،بس ل منهاا النظار يف إمكانياة إحالاة احلالاة يف مجهورياة كورياا
الشع ية الدميقراطياة إىل احملكماة اجلنا ياة الدولياة والنظار يف نمااق جازا ات فعالاة حماددة األهادايل
تُفر على ما ي ادو أاام يتحملاون القساط األوفار ما املسا ولية عا األعماال الايت قالات عنهاا
اللجنة إاا رمبا تشكل جرا م د اإلنسانية؛
 -7يرحااب أيض اا بق ارار جمل ا األم ا عقااد اجتماااع ثااان للمجل ا يف  10كااانون
األول/ديساامرب  ،2015بعااد اجتماع ا املعقااود يف كااانون األول/ديساامرب  2014الااذ نوقشاات
في ا حالااة حقااوق اإلنسااان يف مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة ،ويتملااع إىل مواصاالة املشاااركة
الفعالة للمجل بش ن هذه املس لة؛
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 -8يثين على املقرر اخلاص املعين حبالة حقاوق اإلنساان يف مجهورياة كورياا الشاع ية
الدميقراطية ملا قام ب ما أنشامة حاى اآلن وجلهاوده املساتمرة يف اال امالع بواليتا  ،علاى الارغم
م عدم إمكانية الوصول إىل ال لد؛

 -9يرحب بتقرير املقرر اخلاص املقادم إىل جملا حقاوق اإلنساان يف دورتا احلادياة
والثالثاان( ،)2الااذ دع ااا في ا املق اارر اخلاااص اجملل ا إىل إنشااا فري ا م ا اخل اربا املسااتقلن يُع ااى
باملسا لة؛
 -10يشااري إىل نتااا وتوصاايات جلنااة التحقي ا بش ا ن حقااوق اإلنسااان يف مجهوريااة
كوريا الشع ية الدميقراطية ،ويملب إىل مفو األمام املتحادة الساامي حلقاوق اإلنساان أن يُعان،
ملدة ستة أشهر ،عددا ال يتجاوز اثنن م اخلربا املستقلن املوجاودي لادعم عمال املقارر اخلااص
املعاين حبالااة حقااوق اإلنسااان يف مجهورياة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة عا طريا الرتكيااز علااى قضااايا
املسا لة ع انتهاكات حقوق اإلنسان يف ال لد ،وال سيما االنتهاكات اليت ترقى إىل حد اجلارا م
د اإلنسانية ،على حنو ما لصت إلي جلنة التحقي ؛
 -11يملااب إىل فريا اخل اربا املسااتقلن املعااين باملسااا لة ،مااع مراعاااة القااانون الاادوا
السار واملمارسات السا دة للدول فيما يتعل باملسا لة ،القيام مبا يلي:
استكشايل النه املال مة لتحقي املسا لة عا انتهاكاات حقاوق اإلنساان يف
(أ)
مجهوري ااة كوري ااا الش ااع ية الدميقراطي ااة ،وال س اايما عن اادما ترق ااى تل ااك االنتهاك ااات إىل جا ارا م ااد
اإلنسانية ،على حنو ما لصت إلي جلنة التحقي ؛
(و) التوصااية بيليااات عمليااة للمسااا لة ،مبااا فيهااا احملكمااة اجلنا يااة الدوليااة ،لضاامان
معرفااة احلقيقااة وحتقي ا العدالااة لضااحايا اجل ارا م احملتملااة املرتك ااة ااد اإلنسااانية يف مجهوريااة كوريااا
الشع ية الدميقراطية؛
 -12يقاارر متديااد واليااة املقاارر اخلاااص املعااين حبالااة حقااوق اإلنسااان يف مجهوريااة كوريااا
الشع ية الدميقراطية وفقا لقرار جمل حقوق اإلنسان  22/28ملدة سنة واحدة؛

 -13يهياب ماارة أ ارى جبميااع األطارايل املعنيااة ،مباا يف ذلااك هيئاات األماام املتحاادة،
أن تنظاار يف تنفيااذ التوصاايات الاايت قاادمتها جلنااة التحقيا يف تقريرهااا مااديل معاجلااة حالااة حقااوق
اإلنسان املزرية يف مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية؛
 -14يرحب ب نشا مفو ية األمام املتحادة حلقاوق اإلنساان جهاازا ميادانيا يف ساول
لتعزيز رصد وتوثي حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية ،لضمان املسا لة،
وتقاادمي املزيااد ما الاادعم للمقاارر اخلاااص ،ولتعزيااز التعاااون وبنااا القاادرات حلكوماات مجيااع الاادول
املعنيااة واجملتمااع املاادين واألطارايل األ اارى صاااح ة املصاالحة ،وإبقااا األنظااار موجهااة صااوو حالااة
__________
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حقااوق اإلنسااان يف مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة ،بوسااا ل منهااا القيااام مب ااادرات د وبااة يف
جماالت التواصل والدعوة والتوعية؛
 -15يرحااب أيض اا بتقرياار املفااو السااامي ع ا دور املفو ااية وإاازاهتااا فيمااا يتعل ا
حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورياة كورياا الشاع ية الدميقراطياة املقادم إىل جملا حقاوق اإلنساان يف
دورتا احلاديااة والثالثاان( ،)3وياادعو املفااو السااامي إىل موافاااة اجمللا بصااورة منتظمااة مبعلومااات
حمدثة ع هذه املس لة؛
 -16يهيب جبميع الدول أن حترص على ا امالع اجلهااز املياداين للمفو اية بعملا
باستقاللية ،وعلى امتالك املوارد الكافية ،وعدم تعر أل أعمال انتقامية أو هتديدات؛
 -17يملاب إىل مفو اية حقاوق اإلنسااان أن ت لاغ عا جهااود املتابعاة الايت ت ااذهلا يف
التقرياار الساانو العاااد لألماان العااام املقاادم إىل اجلمعيااة العامااة ع ا حالااة حقااوق اإلنسااان يف
مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطية؛
 -18يملااب إىل املقاارر اخلاااص أن يقاادم تقااارير منتظمااة إىل جمل ا حقااوق اإلنسااان
وإىل اجلمعية العامة عا تنفياذ واليتا  ،مباا يف ذلاك عا اجلهاود امل ذولاة يف متابعاة تنفياذ توصايات
جلنة التحقي ؛
 -19يملااب أيض اا إىل املقاارر اخلاااص أن يُاادرج تقرياار فري ا اخل اربا املسااتقلن املعااين
باملسا لة يف مرف بتقريره إىل اجملل يف دورت الرابعة والثالثن؛
 -20ينوه بعقاد املقارر اخلااص حاوارا ماع ممثلاي مجهورياة كورياا الشاع ية الدميقراطياة يف
نيويورك يف  27تشري األول/أكتوبر  ،2014وحيث حكومة مجهورية كوريا الشع ية الدميقراطياة،
م ا ااالل مواصاالة احل اوار ،علااى دعااوة املقاارر اخلاااص والتعاااون التااام مع ا  ،وعلااى متكاان املقاارر
اخلاااص ومااوافي الاادعم ما زيااارة ال لااد ما دون قيااود ،وتزوياادهم جبميااع املعلومااات الالزمااة كااي
يتسى هلم إااز هذه الوالية ،وكذلك تعزيز التعاون التقين مع مفو ية حقوق اإلنسان؛
 -21يش ا ااجع منظوم ا ااة األم ا اام املتح ا اادة ،مب ا ااا فيه ا ااا وكاالهت ا ااا املتخصص ا ااة ،وال ا اادول،
واملنظمااات احلكوميااة الدوليااة اإلقليميااة ،وامل سسااات املهتمااة ،واخلاربا املسااتقلن ،واملنظمااات غااري
احلكوميااة ،علااى إقامااة حاوار وتعااون بنااا ي مااع املكلفاان بواليااات يف إطااار اإلجارا ات اخلاصااة،
مب فيهم املقرر اخلاص واهليكل امليداين ملفو ية حقوق اإلنسان؛

 -22يش ااجع مجي ااع ال اادول واألمان ااة العام ااة لألم اام املتح اادة ،مب ااا يف ذل ااك الوك اااالت
املتخصصة املعنية التابعة هلا ،واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واحملافل اإلقليمياة ،ومنظماات
اجملتمع املدين ،وامل سسات ،والشاركات التجارياة املهتماة باملو اوع وساا ر اجلهاات املعنياة صااح ة
املصلحة مم وجهت إليها جلنة التحقي توصيات ،إىل املضي قدما يف تنفيذ تلك التوصيات؛
__________
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 -23يشااجع مجيااع الاادول الاايت هلااا عالقااات مااع مجهوريااة كوريااا الشااع ية الدميقراطيااة
علااى أن تسااتخدم نفوذه ااا لتشااجيعها علااى اخت اااذ م اوات فوريااة تض ااع حاادا جلميااع انتهاك ااات
حقا ااوق اإلنسا ااان ،بوسا ااا ل منها ااا إغا ااالق معسا ااكرات االعتقا ااال السياسا ااي وإج ا ارا إصا ااالحات
م سسية جذرية؛

 -24يمل ااب إىل األم اان الع ااام أن ي اازود املق اارر اخل اااص ومفو ااية حق ااوق اإلنس ااان
اهليكل امليداين بكل ما يلزم م مساعدة وما يكفي م ماوافن لال امالع بالوالياة
فيما
بشكل فعال ،وأن حيرص على تلقي املكل بالوالية الدعم م مفو ية حقوق اإلنسان؛
 -25يقاارر إحالااة مجيااع التقااارير املقدمااة م ا املقاارر اخلاااص إىل مجيااع اهليئااات ذات
الصلة يف األمم املتحدة وإىل األمن العام الختاذ اإلجرا املناسب.
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