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البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
األرجنتني ،إسبانيا ،أسرتاليا ،إستونيا* ،ألبانيا* ،أملانيا* ،أوكرانيا ،أيرلندا* ،آيسلندا ،إيطاليا،
الربتغااا * ،بلجيكااا* ،بلغااارا ،بولناادا* ،تركيااا* ،تشاايكيا ،اجلبااا األسااو * ،ج ا ر رارلااا *،
مجهورية رولدوفا* ،الدامنرك ،رورانيا* ،سلوفاكيا* ،سلوفينيا* ،الساويد* ،سويسارا* ،لايل ،
فرنسا* ،فنلندا* ،قارب * ،كرواتياا ،التفياا* ،لكسامرب * ،ليتوانياا* ،ليختنشاتاي * ،رالطاة*،
النرويج* ،النمسا ،هنغارا* ،هولندا* ،واليوانن :رشروع قرار

 .../40حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كورا الشعبية الدميقراطية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
وإذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنوة حقووق اإلنسوان وجملوس حقووق
اإلنسووان واجلمعيووة العام ووة بش و ن حالووة حق وووق اإلنسووان مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا ي ووة،
مبووا فييووا ا ورار ا لووس  28/37املووخر  23آذار/مووارس  2018وا ورار اجلمعيووة العامووة 180/73
املخر  17انون األول/ديسمرب  ،2018وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،

وإذ يض ووع

مارس ،2006

اعتب وواره الفق وورة  3م وون او ورار اجلمعي ووة العام ووة  251/60امل ووخر  15آذار/

وإذ يُذ ِّ ر بقراريه  1/5بش ن بناء مخسسات جملس حقووق اإلنسوان ،و 2/5بشو ن مدونوة
اواعوود السوولوك للمكلف و بوووا ت إ ووار اإلج وراءات اخلاصووة للم لووس ،املووخر ْ  18حزي وران/
يونيه  ،2007وإذ ِّ
يشدد على أن يخدي املكلف ابلواية ميامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقييما،
__________

*
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وإذ يشو ِّودد علووى أ يووة متابعووة التوصوويات ال وواردة تقريوور جلنووة التحقي و املعنيووة حبقوووق
اإلنسان مجيورية ور الشعبية الد قرا ية( ،)1الذي رحب به و مون جملوس حقووق اإلنسوان
واجلمعية العامة ،وأُحي إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا ذلك جملس األمن،
وإذ يس وواوره ابلو و القلو و إزاء اانتيا ووات املني ي ووة الواس ووعة النو وواق واجلس وويمة حلق وووق
اإلنسو ووان مجيوريو ووة و ووور الشو ووعبية الد قرا يو ووة ،الو وويت تشو ووك حو وواات ثو وورية ج و ورا م و وود
اإلنسانية ،وإزاء إفالت مرتكبييا من العقاب ،على النحو املشروح تقرير جلنة التحقي ،

وإذ يووذ ِّ ر مبسووخولية مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة عوون ئايووة سووكا ا موون اجل ورا م
املرتكبة د اإلنسوانية ،وإذ يالحو أن اجلمعيوة العاموة أشوارت ارارهوا  180/73إىل أن جلنوة
التحقيو و ا وود حثو وت اي ووادة مجيوري ووة ووور الش ووعبية الد قرا ي ووة عل ووى من ووع ارتك وواب اجلو ورا م وود
اإلنسانية وامعيا ،و مان مالحقة اجلناة اضا ياً وتقد يم إىل العدالة،
وإذ يساوره القل لكون احلالة اإلنسانية غري املستقرة البلود تتفواام بسوبب القيوود الويت
تفر وويا حكومووة مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة علووى حريووة وصووول الو وواات اإلنسووانية دون
عوا إىل مجيع السكان احملتاج ،

وإذ ينوووه بق ورار اجلمعيووة العامووة  ،180/73الووذي أحا ووت فيووه اجلمعيووة علم واً مووع القل و
ابلنتا ج اليت لصت إلييا األمم املتحدة واليت تفيود نن أ ثور مون  10ماليو شو يف مجيوريوة
ووور الشووعبية الد قرا يووة يقوودر أ ووم يعووانون موون سوووء الت ذيووة ،وأن معظووم األ فووال دون سوون 24
شوويراً و 50املا ووة موون النسوواء احلوامو واملر ووعات لوويس لوودييم تنوووغ غووذا ي ووا  ،مووا يووخدي إىل
نقيف امل ذ ت الدايقة وانتشار سوء الت ذية املزمن واحلاد بدرجة غري مقبولوة ،وإذ يودين مجيوريوة
ووور الشووعبية الد قرا يووة بسووبب سياسوواهتا الو نيووة الوويت جيووري وفق واً هلووا ،مجلووة أمووور ،حتوي و
موارده ووا إىل إنت ووا األس وولحة النووي ووة والق ووذا ف التس وويارية عل ووى حس وواب رف وواه ش ووعبيا وإمكاني ووة
حصوله على ال ذاء ،وإذ يخ د على رورة أن حترتم مجيورية ور الشعبية الد قرا ية وتضومن رفواه
الشووعب البلوود و رامتووه ،علووى النحووو الووذي أشووار إليووه جملووس األموون اراراتووه )2016(2321
املو ووخر  30تش و ورين الثو ووا /نوفمرب  ،2016و )2017(2371املو ووخر  5آب/أغسو وووس ،2017
و )2017(2375املخر  11أيلول/سبتمرب  ،2017و )2017(2397املخر  22انون األول/
ديسمرب ،2017
وإذ يعيوود ي يوود مسووخولية حكومووة مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة عوون وومان تووع
سووكا ا اا ب وةً تع واً ووامالً قميووع حقوووق اإلنسووان واحلوور ت األساسووية ،بوسووا منيووا وومان
احلصووول علووى ال ووذاء الكووا بصووورة متسوواوية ،فض والً ع ون حريووة الوودين أو املعتقوود وحريووة التعبووري
وحرية تكوين اجلمعيات والت مع ،من احلقوق واحلر ت األ رى،

وإذ ِّ
يسلم بوجود عوام ور معينة تخثر النساء واأل فال واألش اص ذوي اإلعااوة
واملس وون  ،وابحلاج ووة إىل وومان ت ووع ه ووخاء األش و و اص تع و واً ووامالً قمي ووع حق وووق اإلنس ووان
واحلر ت األساسوية حلموايتيم مون اإل وال واإليوذاء وااسوت الل والعنوف ،وإذ حيوييف علمواً هوذا
الصدد مبا أبدته الل نة املعنية ابلقضاء على التمييز د املرأة من مالحظات على تقريور مجيوريوة
__________

()1
2

الوثيقة .A/HRC/25/63
GE.19-04384

A/HRC/40/L.18

ور الشعبية الد قرا ية اجلامع للتقارير الدورية الثوا إىل الرابوع( )2وابملالحظوات اخلتاميوة لل نوة
حقوق الوف على التقرير الدوري اخلامس جلميورية ور الشعبية الد قرا ية(،)3
وإذ يالح و مووع التقوودير الووز رة الوويت اامووت رووا إىل مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة
املق ووررة اخلاصو ووة املعنيو ووة حبقو وووق األش و و اص ذوي اإلعااو ووة ،وإذ يش و و ِّ ع مجيوريو ووة و وور الشو ووعبية
الد قرا يووة علووى تنفيووذ مجيووع التوصوويات ال وواردة تقريوور املقووررة اخلاصووة عوون ز رهتووا إىل مجيوريووة
ووور الش ووعبية الد قرا ي ووة املق وودم إىل جمل ووس حق وووق اإلنس ووان دورت ووه الس ووابعة والثالثو و (،)4
وإذ يالح مع التقدير أيضواً التقريور األو املقودم وانون األول/ديسومرب  2018مون مجيوريوة
ور الشعبية الد قرا ية عن تنفيذ اتفااية حقوق األش اص ذوي اإلعااة،
وإذ ينوووه مبشووار ة مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة اجلولووة الثانيووة موون ااسووتعرا
الدوري الشوام  ،وإذ يالحو ابوول حكوموة مجيوريوة وور الشوعبية الد قرا يوة  113توصوية مون
أص التوصيات البوال عوددها  268توصوية الوواردة حمصولة ااسوتعرا  ،موا يالحو التزاميوا
املعلن بتنفيذ التوصيات املقبولة والنظر إمكانية تنفيذ  58توصوية أ ورى ،وإذ يخ ود علوى أ يوة
تنفيذ التوصيات من أج التصدي ملا يُرتكب البلد من انتيا ات جسيمة حلقوق اإلنسان،

وإذ ِّ
يسلم ابلعم اهلام الذي تقوم به هيئات املعاهدات جمال رصود تنفيوذ االتزاموات
الدولي ووة املتعلق ووة حبق وووق اإلنس ووان ،وإذ يخ وود عل ووى احلاج ووة إىل امتث ووال مجيوري ووة ووور الش ووعبية
الد قرا ية التزاماهتا جمال حقووق اإلنسوان وإىل ومان أن تق ِّودم تقاريرهوا ابنتظوام و الواوت
املناسب إىل هيئات املعاهدات،
وإذ يالح الوبيعة امللحة واأل ية اللت تتسوم رموا مسو لة حواات اا تووا الودو
والع ووودة الفوري ووة جلمي ووع امل توفو و  ،وإذ يع وورب ع وون ابلو و القلو و إزاء ع وودم ا وواذ مجيوري ووة ووور
الشووعبية الد قرا يووة إج وراءات إجيابيووة من ووذ بوودء التحقيقووات بش و ن مجيووع الرع ووا اليوواابني عل ووى
أسوواس املشوواورات الوويت ُعقوودت علووى املسووتوى احلكووومي ب و مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة
واليوواابن أ ر/مووايو  ،2014وإذ يتواووع أن تتحقو أاوورب واووت ةكوون تسوووية مجيووع املسووا
املتصلة ابلرعا الياابني  ،و اصة عودة مجيع امل توف ،

وإذ ِّ
يرحووب ابجليووود الدبلوماسووية اجلاريووة ،وإذ يالح و أ يووة احل ووار ،مبووا ذلووك احل ووار
ب و الكوووريت  ،وأ يووة االتزامووات بتحس و حالووة حقوووق اإلنسووان واحلالووة اإلنسووانية مجيوريووة
ور الشعبية الد قرا ية،
وإذ يالحو موا تتسوم بووه مسو لة األسور املشوتتة الشووم مون إحلواح وأ يوة ،وإذ ِّ
يرحووب

ه ووذا الص وودد ابس ووتئنا اللق وواءات بو و أفو وراد األس وور املش ووتتة الش ووم ع وورب وويف احل وودود آب/
أغسوووس  ،2018ومبووا جوورى التعيوود بووه بش و ن هووذه املس و لة امووة الكوووريت املعقووودة 19
أيلول/سووبتمرب  2018موون التزامووات بتعزيووز التعوواون اإلنسووا موون أجو إجيوواد حو جووذري ملسو لة
األسر املشتتة الشم ،
__________

()2
()3
()4
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وإذ يعي وود ي ي وود أ ي ووة تفاعو و ال وودول بص ووورة امل ووة وبن وواءة م ووع أعم ووال جمل ووس حق وووق
اإلنسان ،مبا ذلوك عمليوة ااسوتعرا الودوري الشوام  ،وموع اآلليوات األ ورى للم لوس ،مون
أج حتس حالة حقوق اإلنسان هذه الدول،
 -1يدين نشد العبوارات اانتيا وات املني يوة الواسوعة النوواق واجلسويمة ،القا موة
من ووذ أم وود وي و واملس ووتمرة ،حلق وووق اإلنس ووان وغريه ووا م وون ا وواوزات حق وووق اإلنس ووان املرتكب ووة
مجيوريووة ووور الش ووعبية الد قرا يووة وموون جانبي ووا ،ويعوورب عوون الق ووه الشووديد إزاء ااس ووتنتاجات
املفصلة اليت ادمتيا جلنة التحقي تقريرها ،مبا ذلك ما يلي:
من حرية
احلرمان من احل حرية الفكر والوجدان والدين ،ومن احل
(أ)
ال ورأي وحري ووة التعب ووري وحري ووة تك وووين اجلمعي ووات ،عل ووى ش ووبكة اإلنرتن ووت و ارجي ووا ،وه ووو حرم ووان
يتحق و و ع و وون ري و و احتك و ووار الدول و ووة املول و و ل ع و ووالم وس و وويورهتا الكامل و ووة عل و ووى تنظ و وويم احلي و وواة
ااجتماعيووة ،و ووذلك مبووا تفر ووه موون راابووة تعسووفية وغووري مشووروعة تت لو جوانووب احليوواة اخلاصووة
جلميع املوا ن ؛
(ب) التمييووز علووى أسوواس نظووام سووون بون ،الووذي يصوونف النوواس علووى أسوواس املوويالد
والوبقة ااجتماعية اليت حتددها الدولوة ،والوذي أي وذ أيضواً ااعتبوار اآلراء السياسوية والودين،
والتمييز د املرأة ،مبا ذلك عدم املساواة إمكانية احلصول على العم  ،والقوان واألنظمة
التمييزية ،والعنف د املرأة؛
( ) انتيا و وات مجي ووع جوان ووب احلو و حري ووة التنقو و  ،مب ووا ذل ووك ف وور أم ووا ن
اإلاام ووة والعمو و ال وويت حت ووددها الدول ووة اسو وراً ،مس ووتندة ذل ووك ث ووري م وون األحي ووان إىل نظ ووام
سون بون ،وحرمان املوا ن من احل م ادرة بلده؛
(د) اانتيا ات املني ية اجلسيمة والواسوعة النوواق للحو ال وذاء وموا يتصو بوه
موون جوانووب احل و احليوواة ،وهووي انتيا ووات تتفوواام بسووبب انتشووار اجلوووغ وسوووء الت ذيووة علووى
نواق واسع؛
(ه) انتيا ووات احلو و احلي وواة وأفع ووال اإلابدة ،والقتو و  ،وااس وورتااق ،والتع ووذيب،
والس ن ،وااغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي اجلسيمة ،واا وياد ألسباب سياسوية
ودينيووة وجنسووانية معسووكرات الس و ن السياسووي والس و ون العاديووة ،وانتشووار ةارسووة العقوواب
اجلماعي على نواق واسع ،واحلكم نحكام ااسية على األش اص األبر ء؛
(و) اا توووا املني ووي ،واحلرمووان موون الع ووودة إىل الووو ن ومووا يعقووب ذلووك م وون
ا تفاء اسوري لششو اص ،مبون فوييم موا نوو بلودان أ ورى ،علوى نوواق واسوع و إ وار سياسوة
تنتي يا الدولة؛
 -2حي ووث حكوم ووة مجيوري ووة ووور الش ووعبية الد قرا ي ووة عل ووى ااعو ورتا قرا مي ووا
وانتيا اهتا حلقوق اإلنسان دا و البلود و ارجوه ،وعلوى ا واذ وووات عاجلوة إل واء مجيوع هوذه
اجل ورا م واانتيا ووات عوون ري و القيووام ،مجلووة أمووور ،بتنفيووذ التوصوويات ذات الصوولة ال وواردة
تقريور جلنوة التحقيو واورار اجلمعيوة العامووة  ،180/73مبوا ذلوك ،علووى سوبي املثوال ا احلصوور،
ا اذ اخلووات التالية:
4
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وومان احلو حريووة الفكوور والوجوودان والوودين ،واحلو حريووة الورأي والتعبووري
(أ)
وتكوووين اجلمعيووات ،س وواء علووى اإلنرتنووت أو ارجيووا ،مبووا ذلووك عوون ري و السووماح نشوواء
صحف مستقلة ووسا يف إعالم أ رى؛
(ب) إ اء التمييز د املوا ن  ،مبا ذلك التمييز الذي ترعاه الدولوة علوى أسواس
نظووام سووون بون ،وا وواذ وووات عاجلووة لضوومان املسوواواة بو اجلنسو وحلمايووة املورأة موون العنووف
القا م على نوغ اجلنس؛
وعمله؛

( )

وومان احلو

حريووة التنق و  ،مبووا

ذلووك حريووة املوورء

ا تيووار مكووان إاامتووه

(د) تعزيز إمكانية احلصول علوى ال وذاء علوى أسواس مون املسواواة ،مبوا ذلوك عون
ري الشفافية الكاملة فيما يتعل بتقدمي املساعدة اإلنسوانية لكوي تُقودم هوذه املسواعدة حقواً إىل
األش اص الرايقي احلال ،مبن فييم األفراد احملت زون؛
(هو) الواف الفوري جلميوع انتيا وات حقووق اإلنسوان املتعلقوة مبعسوكرات السو ن،
مبا ذلك ةارسة العم القسري واست دام التعذيب والعنف القا م على نوغ اجلنس ،وتفكيوك
مجيووع معسووكرات الس و ن السياسووية واإلف ورا عوون مجيووع الس و ناء السياسووي  ،والتواووف فوووراً عوون
ةارسة اإلعدام التعسوفي و جوراءات مووجزة لششو اص احملت وزين ،و ومان أن تووفر إصوالحات
اواغ العدالة احلماية للمحا مات العادلة ول جراءات القانونية الواجبة؛
(و) ح و مس و لة مجيووع األش و اص الووذين ا تُوف ووا أو ا تف ووا اس وراً بوريقووة أ وورى،
وذريتيم ،بوريقة شفافة ،مبا ذلك عن ري مان عودهتم الفورية؛
(ز)
(ح)

مان مجع مش األسر املشتتة عرب احلدود؛
اإلل اء الفوري ملمارسة العقوبة ابلتبعية؛

مان تع و شو يف دا و إالويم مجيوريوة وور الشوعبية الد قرا يوة ابحلو
(ط)
حرية التنق وابحلرية م ادرة البلد ،مبا ذلك ل ر التماس الل ووء وار مجيوريوة وور
الشعبية الد قرا ية ،دون تد من سلواهتا؛
(ي) ت وووفري احلماي ووة لرع ووا البل وودان األ وورى احملت و وزين مجيوري ووة ووور الش ووعبية
الد قرا ية ،مبا ذلك حرية ااتصال ابملسخول القنصلي والوصوول إلوييم ،وفقواً اتفاايوة فيينوا
للعالاووات القنصوولية ،الوويت تشووك مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة أحوود األ ورا فييووا ،وأي
ترتيبات رورية أ رى لت يد و عيم وللتواص مع أُسرهم؛

 -3ي وُوذ ِّ ر بق ورار اجلمعي ووة العام ووة  ،180/73ال ووذي أعرب ووت في ووه اجلمعي ووة ع وون القي ووا
الشووديد لل ايووة إزاء انتيا ووات حقوووق العمووال ،مبووا فييووا احلو حريووة تكوووين اجلمعيووات وااعورتا
الفعلوي ابحلو التفواو اجلموواعي ،واحلو اإل وراب ،وحظوور اسوت الل األ فووال ااتصوواد ً وأي
شك ار أو ِّور من أشكال عم األ فوال ،و وذلك اسوت الل العموال املرسول إىل اخلوار مون
مجيورية ور الشعبية الد قرا ية للعم ظ أو اغ يقال إ ا تص إىل حد العم القسري؛
 -4يوُوذ ِّ ر أيض واً ابلفقوورة  11موون ا ورار جملووس األموون  ،)2017(2371والفقوورة 17
من اراره  ،)2017(2375و اصة الفقرة  8من اراره  ،)2017(2397الويت اورر فييوا ا لوس أن
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تعيد الدول األعضواء إىل مجيوريوة وور الشوعبية الد قرا يوة حوااً و غضوون ميلوة ا تت واوز 24
شوويراً موون ري و  22ووانون األول/ديسوومرب  2017مجيووع رعووا مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة
ال ووذين يكس ووبون د والً إ ووار الواي ووة القض ووا ية لتل ووك ال وودول ومجي ووع امللحق و الت ووابع حلكوم ووة
اخلووار موون رعووا مجيوريووة
مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة املكلف و مبراابووة السووالمة للعووامل
ووور الشووعبية الد قرا يووة ،وذلووك مووا ت تقوورر الدولووة العضووو املعنيووة أن رعووا مجيوريووة ووور الشووعبية
الد قرا يووة املعنيو هووم أيضواً موون رعووا الدولووة العضووو املووذ ورة أو موون رعووا مجيوريووة ووور الشووعبية
الد قرا ية الذين ُحتظر إعادهتم إىل الوو ن مبوجوب أحكوام القووان الو نيوة والدوليوة السوارية ،مبوا
ذلك القانون الدو لالجئ والقانون الدو حلقوق اإلنسان ،أو مبوجب اتفاق مقر األموم املتحودة
املربم ب األمم املتحدة والوا ت املتحودة األمريكيوة أو اتفاايوة امتيوازات األموم املتحودة وحصوا هتا،
وحيووث مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة علووى تعزيووز واحورتام وئايووة حقوووق اإلنسووان للعمووال ،مبوون
فييم العمال الذين يُعادون إىل مجيورية ور الشعبية الد قرا ية؛

 -5يذ ر ابلفقرة  4من ارار اجلمعية العامة  ،180/73الذي أ ودت فيوه اجلمعيوة
العام ووة علو ووى القيو ووا الشو ووديد لل ايو ووة إزاء التقو ووارير الو وويت تفيو وود ابرتكو وواب مجيوريو ووة و ووور الشو ووعبية
الد قرا يووة للتع ووذيب ،واإلعوودام ج وراءات موووجزة ،وااحت وواز التعسووفي ،وعملي و ِّ
وات ا تو ووا
وأشكال أ رى من انتيا ات حقوق اإلنسان و روااهتا حب موا ين بلدان أ رى ،وذلك دا و
أرا ييا و ارجيا؛
 -6يعوورب موون جديوود عوون ابل و القووه إزاء اسووتنتاجات جلنووة التحقي و بش و ن حالووة
الالجئ و وملتمسووي الل وووء الووذين أعيوودوا إىل مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة ،وغووريهم موون
موا نييا الذين ُرحلوا إلييا من اخلار وأُنزلت رم عقوابت مشلت احلوبس أو التعوذيب أو املعاملوة
القاس ووية أو الالإنس ووانية أو امليين ووة أو العن ووف اجلنس ووي أو اا تف وواء القس ووري أو عقوب ووة اإلع وودام،
وحيووث بقوووة هووذا الصوودد مجيووع الوودول علووى اح ورتام املبوودأ األساسووي املتمث و عوودم اإلعووادة
القس ورية ،وعلووى معاملووة ملتمسووي الل وووء معاملووة إنسووانية و فالووة وصووول مفو ووية األمووم املتحوودة
الس ووامية لش ووخون الالجئ و ومفو ووية األم ووم املتح وودة الس ووامية حلق وووق اإلنس ووان ب ودون عوا و إىل
ملتمسووي الل وووء ب وور ئايووة حقوووق اإلنسووان اخلاصووة رووم ،وحيووث موورة أ وورى الوودول األ ورا
على التقيد ابلتزاماهتا مبوجوب القوانون الودو حلقووق اإلنسوان وااتفاايوة اخلاصوة بو وع الالجئو
والربوتو ووول امللح و رووا فيمووا يتص و ابألش و اص املنتم و إىل مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة
املشمول رذه الصكوك؛

 -7يشو ِّودد علووى مووا لصووت إليووه جلنووة التحقيو موون أن جمموعووة شوويادات الشوويود
واملعلومووات الوويت تلقتيووا تشووك أسووباابً افيووة لالعتقوواد نن ج ورا م وود اإلنسووانية اوود ارتُكبووت
مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة ،عم والً ابلسياسووات املو وووعة عل وى أعلووى مسووتوى الدولووة
وال عقود وعلى أيدي مخسسات تقع حتت السيورة الفعلية لقيادهتا ،ويكرر اإلعراب عون القوه
البووال إزاء ذلووك؛ ونن هووذه اجلورا م املرتكبووة وود اإلنسووانية تشووم اإلابدة ،والقتو  ،وااسوورتااق،
والتع ووذيب ،والس و و ن ،وااغتص وواب ،واإلجي ووا القسو ووري وغ ووريه م وون أن و وواغ العن ووف اجلنسو ووي،
واا وووياد ألسووباب سياسووية ودينيووة وعرايووة وجنسووانية ،والرتحي و القسووري للسووكان ،واا تفوواء
القسري لشش اص ،والفع الالإنسا املتعمد املتمث الت ويع لفرتات موولة؛
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ِّ
يشدد علوى أن سولوات مجيوريوة وور الشوعبية الد قرا يوة ت حتوا م املسوخول
-8
عون اجلورا م املرتكبووة وود اإلنسووانية واانتيا ووات األ ورى حلقوووق اإلنسووان ،ويشو ِّ ع مجيووع الوودول
ومنظومووة األمووم املتحوودة ،مبووا ذلووك الو وواات املت صصووة املعنيووة ،واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة
اإلاليمية واحملاف اإلاليمية ،ومنظمات ا تمع املود  ،ومخسسوات اخلوري العوام ،واجليوات األ ورى
صوواحبة املصوولحة ،علووى التعوواون جيووود املسوواءلة ،وا سوويما اجليووود الوويت تبووذهلا مفو ووية األمووم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وعلى مان عدم بقاء هذه اجلرا م دون عقاب؛

ِّ
يرحووب بق ورار اجلمعيووة العامووة  ،180/73الووذي ش و عت فيووه اجلمعيووة العامووة
-9
جملس األمن على مواصلة نظره اسوتنتاجات وتوصويات جلنوة التحقيو ذات الصولة وعلوى ا واذ
اإلجوراءات املناسووبة لضوومان املسوواءلة ،مبووا ذلووك عوون ري و النظوور إمكانيووة إحالووة احلالووة
مجيورية ور الشعبية الد قرا ية إىل احملكمة اجلنا ية الدولية والنظر ز دة تووير اجلزاءات من
أج ااستيدا الفعال لكو مون يبودو أنوه يتحمو القسويف األوفور مون املسوخولية عون انتيا وات
حقوق اإلنسان اليت االت عنيا الل نة إ ا رمبا تشك جرا م د اإلنسانية؛

ِّ -10
يرحووب أيض واً بق ورار جملووس األموون عقوود اجتموواغ رابووع لووه  11ووانون األول/
ديسو وومرب  ،2017بعو وود اجتماعاتو ووه املعقو ووودة و ووانون األول/ديسو وومرب  2014و و ووانون األول/
ديسمرب  2015و انون األول/ديسومرب  ،2016نواشوت فيوه حالوة حقووق اإلنسوان مجيوريوة
ووء أوجوه القلو اخلوورية املعورب عنيوا هوذا القورار ،ويتولوع إىل
ور الشعبية الد قرا يوة،
مواصلة ا لس اهتمامه رذه املس لة بفعالية أ رب؛
 -11يثين على املقرر اخلواص املعوين حبالوة حقووق اإلنسوان مجيوريوة وور الشوعبية
الد قرا ية ملا اوام بوه مون أنشووة حو اآلن وجليووده املسوتمرة اا ووالغ بوايتوه ،علوى الورغم
من عدم إمكانية الوصول إىل البلد؛

ِّ -12
يرحب بتقرير املقرر اخلاص()5؛

 -13يوذ ِّ ر بتوصويات جلنووة التحقيو وبقورار اجلمعيوة العامووة  180/73ويكورر ي يوود
أ يووة اإلبقوواء علووى احلال ووة اخلو ورية حلقوووق اإلنسووان مجيوري ووة ووور الشووعبية الد قرا يووة عل ووى
جوودول األعمووال ال وودو  ،مبووا ذلووك ع وون ري و مواصوولة أنش وووة ااتصووال والوودعوة ومب ووادرات
التوعية واإلرشاد ،ويولب إىل مفو ية حقوق اإلنسان تعزيز هذه األنشوة؛

ِّ -14
يرحووب ابخلوووات املت ووذة لتعزيووز اوودرات مفو ووية حقوووق اإلنسووان ،مبووا ذلووك
سوويول ،موون أج و التمك و موون تنفيووذ التوصوويات ذات الصوولة الوويت اوودميا فري و
هيكليووا امليوودا
اخلرباء املستقل املعين ابملساءلة تقريره ،واهلادفة إىل تعزيوز جيوود الرصود والتوثيو احلاليوة ،وإنشواء
مسووتودغ مر ووزي للمعلومووات واألدلووة ،وتكليووف ورباء املسوواءلة القانونيووة بتقيوويم مجيووع املعلومووات
والشيادات ب ية و ع اسرتاتي يات ةكنة لالست دام أي عملية مساءلة مستقبالً؛

 -15يقوورر أن يواصو  ،لفوورتة سوونت  ،تعزيووز اوودرات مفو ووية األمووم املتحوودة السووامية
سيول ،لتيسري تنفيذ التوصيات ذات الصولة الويت
حلقوق اإلنسان ،مبا ذلك هيكليا امليدا
اودميا فريو اخلورباء املسووتقل املعوين ابملسواءلة تقريوره ،والراميووة إىل تعزيوز جيوود الرصود والتوثيو

__________
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احلالي ووة ،وإنشو وواء مسو ووتودغ مر و ووزي للمعلومو ووات واألدلو ووة ،وتكليو ووف و ورباء املسو وواءلة القانونيو ووة
بتقي وويم مجي ووع املعلوم ووات والش وويادات ب ي ووة و ووع اس ورتاتي يات ةكن ووة لالس ووت دام أي عملي ووة
مساءلة مستقبالً؛
 -16يولووب إىل املفو ووة السووامية أن تقو ِّودم حتووديثاً شووفو ً عوون التقوودم احملوورز هووذا
الص وودد إىل جمل ووس حق وووق اإلنس ووان دورت ووه الثالث ووة واألربعو و وأن تق و ِّودم إىل ا ل ووس دورت ووه
السادسة واألربع تقريراً وياً امالً عن تنفيذ التوصيات املعنية؛

 -17يقوورر ديوود وايووة املقوورر اخلوواص املعووين حبالووة حقوووق اإلنسووان
الشعبية الد قرا ية ،وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان  ،28/37لفرتة عام واحد؛

مجيوريووة ووور

 -18يييووب موورة أ وورى قميووع األ ورا املعنيووة ،مبووا ذلووك هيئووات األمووم املتحوودة،
أن تنظور تنفيوذ التوصويات املقدموة موون جلنوة التحقيو تقريرهوا موون أجو معاجلوة احلالوة املزريووة
حلقوق اإلنسان مجيورية ور الشعبية الد قرا ية؛

 -19يشو و ِّ ع املس وواعي املتواص وولة للييكو و املي وودا الت ووابع ملفو ووية حق وووق اإلنس ووان
سوويول ،و ِّ
يرحووب بتقد ووه تقووارير منتظمووة إىل جملووس حقوووق اإلنسووان ،ويوودعو املفو ووة السووامية إىل أن
ِّ
تقدم إىل ا لس حتديثات منتظمة عن حالة حقوق اإلنسان مجيورية ور الشعبية الد قرا ية؛

 -20يييووب بكافووة الوودول أن تعمو علووى وومان ا وووالغ اهليكو امليوودا ملفو ووية
حقوووق اإلنسووان بعملووه ابسووتقاللية ،وتزويووده مبووارد افيووة لال وووالغ بوايتووه ،و وومان أن يتمتووع
ابلتع وواون الكام و م وون جان ووب ال وودول األعض وواء ذات الص وولة ،وأا يتع وور ألي أعم ووال انتقامي ووة
أو هتديدات؛
 -21يولوب إىل مفو وية حقووق اإلنسوان أن تبلو عون جيودهوا املتعلقوة ابملتابعووة
التقريوور السوونوي العووادي لشم و العووام املقوودم إىل اجلمعيووة العامووة عوون حالووة حقوووق اإلنسووان
مجيورية ور الشعبية الد قرا ية؛
 -22يولب إىل املقرر اخلاص تقودمي تقوارير منتظموة إىل جملوس حقووق اإلنسوان وإىل
اجلمعي ووة العام ووة ع وون تنفي ووذ وايت ووه ،مب ووا ذل ووك ع وون اجلي ووود املبذول ووة متابع ووة تنفي ووذ توص وويات
جلنة التحقي ؛
 -23حيووث حكومووة مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة ،عوون ريو احل ووار املسووتمر،
علووى دعوووة مجيووع املكلف و بوووا ت إ ووار اإلجوراءات اخلاصووة ،وا سوويما موونيم املقوورر اخلوواص
املعووين حبالووة حقوووق اإلنسووان مجيوريووة ووور الشووعبية الد قرا يووة ،والتعوواون التووام معيووم ،وعلووى
ك و و املقو وورر اخلو وواص واملو وووظف الو ووداعم مو وون ز رة البلو وود مو وون دون ايو ووود ،وتزويو وودهم قميو ووع
املعلومات الالزمة لتمكينيم من إجناز هذه الواية ،وحيثو وا وذلك علوى تعزيوز التعواون التقوين موع
مفو ية حقوق اإلنسان؛
 -24يش و ِّ ع حكوم ووة مجيوري ووة ووور الش ووعبية الد قرا ي ووة عل ووى املش ووار ة اجلول ووة
الثالثووة لالسووتعرا الوودوري الشووام عووام  ،2019وعلووى تقوودمي معلومووات شوواملة عوون تنفيووذ
التوصيات املقبولة اجلولة الثانية ،وعلى مواصلة توسيع نواق التعاون موع آليوات األموم املتحودة
حلقوق اإلنسان من أج التصدي جلميع انتيا ات وااوزات حقوق اإلنسان البلد؛
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 -25يش و و ِّ ع منظوم و ووة األم و ووم املتح و وودة ،مب و ووا فيي و ووا و ااهت و ووا املت صص و ووة ،وال و وودول،
واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة اإلاليميووة ،واملخسسووات امليتمووة ،واخلورباء املسووتقل  ،واملنظمووات غووري
احلكوميووة ،علووى إاامووة حووار وتعوواون بنوواءين مووع املكلفو بوووا ت إ ووار اإلجوراءات اخلاصووة،
مبن فييم املقرر اخلاص ،واهليك امليدا ملفو ية حقوق اإلنسان؛

 -26يش و و ِّ ع مجي ووع ال وودول واألمان ووة العام ووة لشم ووم املتح وودة ،مب ووا ذل ووك الو و وواات
املت صصة ذات الصلة ،واملنظمات احلكومية الدولية اإلاليمية واحملاف اإلاليمية ،ومنظمات ا تموع
املوود  ،ومخسسووات اخلووري العووام ،ومخسسووات األعمووال الت اريووة امليتمووة واجليووات األ وورى صوواحبة
املصلحة اليت وجيت إلييا جلنة التحقي توصيات ،على املضي ادماً تنفيذ هذه التوصيات؛

 -27يش و ِّ ع منظومووة األمووم املتحوودة برمتيووا علووى مواصوولة التصوودي بوريقووة منس وقة
وموحدة للحالة اخلورية حلقوق اإلنسان مجيورية ور الشعبية الد قرا ية؛

 -28يش ِّ ع مجيع الدول اليت هلا عالاوات موع مجيوريوة وور الشوعبية الد قرا يوة علوى
أن تسووت دم نفوذهووا لتش و يعيا علووى ا وواذ و ووات عاجلووة تضووع حووداً جلميووع انتيا ووات حقوووق
اإلنسان ،بوسا منيا إغالق معسكرات الس ن السياسية وإجراء إصالحات مخسسية عميقة؛

 -29يول ووب إىل األمو و الع ووام أن ي ووزود املق وورر اخل وواص ومفو ووية حقو ووق اإلنس ووان،
فيمووا يتعلو ابهليكو امليوودا  ،بكو مووا يلووزم موون مسوواعدة وموون موووظف بقوودر ووا لال وووالغ
ابلواية بشك فعال ،و مان أن يتلقى املكلف ابلواية الدعم من مفو ية حقوق اإلنسان؛
 -30يقورر إحالووة مجيووع تقووارير املقوورر اخلواص إىل مجيووع اهليئووات ذات الصوولة
املتحدة وإىل األم العام ا اذ اإلجراء املناسب.
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