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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  4من جدول األعمال
حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
22/28
حالة حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنساان ،والعدادين الادولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
وإذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلناة حقاوق اإلنساان وجملاس حقاوق
اإلنسااان واجلمعيااة العامااة بش ا ن حالااة حق ااوق اإلنسااان ة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا ي ااة،
مبا ا ااا فيدا ا ااا جمل ا ا ارار ا لا ا ااس  25/25امل ا ا ا ر  28آذار/ما ا ااار  2014وجمل ا ا ارار اجلمعيا ا ااة 188/69
امل ر ، 18انون األول/ديسمرب  ،2014وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،
وإذ يض ااع ة اعتب اااره الفق اارة  3م اان جملا ارار اجلمعي ااة العام ااة  251/60املا ا ر  15آذار/
مار ،2006
وإذ يشري إىل جملراريه  1/5بش ن بناا م سساات جملاس حقاوق اإلنساان و 2/5بشا ن مدوناة
جملواع ااد الس االوك للمكلفا ا بواي ااات ة إ ااار اإلجا ارا ات اخلاص ااة للم ل ااس ،املا ا ر  18حزيا اران/
يونيه  ،2007وإذ يشدد على أن ي دي املكلف بالواية مدامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،
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وإذ يشاادد علااى أ يااة متابعااة التوصاايات ال اواردة ة تقرياار جلنااة التحقي ا بش ا ن حقااوق
اإلنسان ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية( ،)1الذي رحب به ،ا مان جملاس حقاوق اإلنساان
واجلمعية العامة ،وأُحي إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا ة ذلك جملس األمن،
وإذ يسا اااوره با ااال القل ا ا إزا ارتكا اااو مجدوريا ااة ،وريا ااا الشا ااعبية الد قرا يا ااة انتدا،ا ااات
مند يا ااة وواسا ااعة النما اااق وجسا اايمة حلقا ااوق اإلنسا ااان ،تشا ااك ة حا اااات ،ثا اارية ج ا ارا م ا ااد
اإلنسانية ،وإزا إفالت مرتكبيدا من العقاو وفقاً ملا ورد ة تقرير جلنة التحقي ،
وإذ يساوره القل ألن احلالاة اإلنساانية اهلشاة الساا دة ة البلاد تتفااجملم بسابب عاد جملياا
حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة بتمكا الو،اااات اإلنسااانية ماان الوصااول حبريااة وماان
دون عوا ا ا ا إىل مجي ا ااع الس ا ااكان املع ا ااوزين ،وبس ا اابب إعم ا ااا اإلنف ا اااق العس ا ااكري األولوي ا ااة ،ة
السياسات الو نية ،على حساو حصول املوا ن على الغذا ،

وإذ ي ،ااد ماان جديااد مس ا ولية حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة عاان اامان
متتااع ،ا سااكااا متتعااً ،ااامالً اميااع حقااوق اإلنسااان واحلريااات األساسااية ،بوسااا مندااا اامان
احلصااول علااى الغااذا الكاااة بصااورة متساااوية ،فض االً عاان حريااة الاادين أو املعتقااد وحريااة التعبااري
وحرية تكوين اجلمعيات والت مع من حقوق وحريات أ رى،
وإذ يسلم بوجود عوام مر معينة ت ثر ة النسا واأل فال واألشخاص ذوي اإلعاجملة
واملساان  ،وبضاارورة اامان متتااع ه ا ا متتع ااً ،ااامالً اميااع حقااوق اإلنسااان واحلريااات األساسااية
حلمايتدم من اإل ال واإليذا وااستغالل والعنف،
وإذ يقا اادر مشا ااار،ة مجدوريا ااة ،وريا ااا الشا ااعبية الد قرا يا ااة ة اجلولا ااة الثانيا ااة ما اان عمليا ااة
ااسااتعراا الاادوري الشااام  ،مالحل ااً جملبااول حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة 113
توص اية ماان أص ا  268توصااية واردة ة نتااا س ااسااتعراا ،والتزامدااا املعلاان بتنفيااذها والنلاار ة
إمكانية تنفيذ  58توصاية أ ارى ،وإذ يشادد علاى أ ياة جملباول مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة
التوصيات وتنفيذها من أج التصدي لالنتدا،ات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ة البلد،
وإذ يسلم بالعم اهلا الذي تقو به هيئات املعاهدات ة جمال رصد تنفياذ االتزاماات
الدوليااة حلقااوق اإلنسااان ،وإذ ي ،ااد اارورة امتثااال مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة التزاماهتااا ة
جمال حقوق اإلنسان و،فالة تقدمي تقاريرها بانتلا وة الوجملت املناسب إىل هيئات املعاهدات،
وإذ يالحظ أ ية مس لة اا تماف الدويل وأ ية العودة الفورياة جلمياع املختمفا  ،وإذ
حياايل علم ااً بنتااا س املشاااورات الاايت جاارت علااى املسااتوى احلكااومي ب ا مجدوريااة ،وريااا الشااعبية
الد قرا ي ااة والياب ااان ة أيار/م ااايو  ،2014وإذ يتوجمل ااع التوص ا ا إىل نت ااا س ملموس ااة وإ ابي ااة ة
التحقيقات اليت جتريدا مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية بش ن مجياع الرعاياا اليابااني  ،وا سايما
حايا اا تماف،
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وإذ يالح ااظ أ ي ااة احلا اوار با ا الك ااوريت ال ااذي م اان شا ا نه أن يس اادم ة سا ا حال ااة
حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية،
وإذ يشاادد علااى أن اسااتئناف التالجملااي با أفاراد األساار املتفرجملااة عاارب احلاادود ،هااو شاااغ
إنساين ملح للشعب الكوري ب سره ويتع تبديده دون مزيد من التا ر ،وإذ يعارو عان أملاه أن
تضااع مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة ومجدوريااة ،وريااا والكوريااون ة املد اار الرتتيبااات الالزمااة
إلتاحة لقا ات أ رى على نماق أوسع وعلى أسا منتلم،
وإذ ي ،د مان جدياد أ ياة مشاار،ة الادول بصاورة ،املاة وبناا ة ة أعماال جملاس حقاوق
اإلنسااان ،مبااا ة ذلااك عمليااة ااسااتعراا الاادوري الشااام  ،وة امليااات األ اارى للم لااس ،ماان
أج س حالة حقوق اإلنسان ة هذه الدول،
 -1ياادين ب شااد العبااارات اانتدا،ااات املند يااة الواسااعة النماااق واجلساايمة حلقااوق
اإلنسان وغريها من جتاوزات حقوق اإلنساان املساتمرة مناذ فارتة ويلاة ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية
الد قرا يااة ،ويعاارو عاان جمللقااه الشااديد إزا ااسااتنتاجات املفصاالة الاايت جملاادمتدا جلنااة التحقي ا ة
تقريرها ،مبا ة ذلك ما يلي:
احلرمان من احلا ة حرياة الفكار والوجادان والادين ،ومان احلا ة حرياة الارأي
(أ)
وحريااة التعبااري وحريااة تكااوين اجلمعيااات ،باحتكااار الدولااة اململ ا ل عااال و كمدااا الكام ا ة
تنليم احلياة ااجتماعية ،و،ذلك مبا تفر ه من رجملابة تعسفية وغري مشروعة خترتق احلياة اخلاصاة
جلميع املوا ن ؛
(و) التمييااز علااى أسااا نلااا سااونغبون الااذي يصاانف النااا علااى أسااا املاايالد
والمبق ااة ااجتماعي ااة ال اايت ااددها الدول ااة، ،م ااا ي ااذ بعا ا ااعتب ااار امرا السياس ااية وال اادين،
والتميي ااز ااد املا ارأة ،مب ااا ة ذل ااك ع ااد املس اااواة ة إمكاني ااة احلص ااول عل ااى العم ا ا  ،والق ا اوان
واألنلمة التمييزية ،والعنف د املرأة؛
(ج) انتداااك احلا ة حريااة التنقا اميااع جوانبااه ،مبااا ة ذلااك فاارا أمااا،ن اإلجملامااة
والعما الاايت ااددها الدولااة باااإل،راه ،اسااتناداً ة ،ثااري ماان األحيااان إىل نلااا سااونغبون ،وحرمااان
املوا ن من احل ة مغادرة بلده؛
(د) اانتدا،ات املند ية اجلسيمة والواسعة النمااق للحا ة الغاذا وماا يتصا باه
ماان جوانااب احل ا ة احلياااة ،وهااي انتدا،ااات تتف ااجملم بساابب انتشااار ا اعااة وسااو التغذيااة علااى
نماق واسع؛
(ه) انتدا،ااات احل ا ة احلياااة وأعمااال اإلبااادة ،والقت ا  ،وااس ارتجملاق ،والتعااذيب،
والس ن ،وااغتصاو ،وغريه من أشكال العنف اجلنسي اجلسيم ،واا مداد ألسباو سياساية
ودينيااة وجنسااانية ة معسااكرات ااعتقااال السياسااي والسا ون العاديااة ،وانتشااار ارسااة العقاااو
اجلماعي على نماق واسع ،وإنزال أحكا جملاسية على األبريا ؛
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(و) اا تماااف املند ااي ،واحلرمااان ماان العااودة إىل الااو ن ومااا يعقااب ذلااك م اان
ا تفااا جملسااري ألشااخاص ،مباان فاايدم موا نااون ماان بلاادان أ اارى ،علااى نماااق واسااع وة إ ااار
سياسة تنتد دا الدولة؛
 -2حيااث حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة علااى أن تعاارتف بانتدا،ااات
حقااوق اإلنسااان ة البلااد ،وأن تتخااذ م اوات فوريااة ماان أج ا و ااع حااد جلميااع اانتدا،ااات
وااعتاادا ات ماان هااذا القبي ا بوسااا مندااا تنفيااذ التوصاايات ذات الصاالة ال اواردة ة تقرياار جلنااة
التحقي  ،مبا ة ذلك ،على سبي املثال ا احلصر ،التدابري التالية:
،فالااة احل ا ة حري ااة الفك اار والوج اادان وال اادين ،واحل ا ة حري ااة ال ارأي والتعب ااري
(أ)
وتكوين اجلمعيات ،بوسا تشم السماح بإنشا الصحف وغريها من وسا ل اإلعال املستقلة؛
(و) إاااا التمييااز ب ا امل اوا ن  ،مبااا ة ذلااك التمييااز الااذي ترعاااه الدولااة والقااا م علااى
نلا سونغبون ،واختاذ تدابري فورية لتحقي املساواة ب اجلنس ومحاية املرأة من العنف اجلنساين؛
(ج)

مان احل ة حرية التنق  ،مبا ة ذلك حرية الفرد ة ا تيار مكان إجملامته وعمله؛

(د) تعزي ااز املس اااواة ة احلص ااول عل ااى الغ ااذا  ،مب ااا ة ذل ااك م اان ااالل الش اافافية
الكاملة فيما يتعل بتوفري املساعدة اإلنسانية لكي تقد هذه املساعدة حقاً إىل الضعفا ؛
(ه) الوجملف الفوري جلميع انتدا،ات حقوق اإلنسان املتصلة مبعسكرات ااعتقاال،
مبا ة ذلك ارسة السخرة ،وتفكياك مجياع معساكرات ااعتقاال السياساي وإ االق ساراح مجياع
الس ا ا نا السياسا ااي  ،والوجمل ا ااف الفا ااوري إلع ا اادا احملت ا ازين تعسا اافاً ،واحل ا اارص علا ااى أن تك ا ااون
إصالحات جملماع العدالة ،فيلة بتقدمي احلماية إلجرا احا،مة عادلة ومراعاة األصول القانونية؛
(و) ح ا ا مشا ااكلة مجيا ااع األشا ااخاص الا ااذين ا تُمف ا اوا أو ا تف ا اوا جملس ا اراً ،و،ا ااذلك
ذريتدم ،حالً شفافاً ،مبا ة ذلك من الل مان عودهتم فوراً؛
 -3يعرو من جدياد عان باال جمللقاه إزا اساتنتاجات الل ناة بشا ن حالاة الالجئا
وملتمسي الل و الذين عادوا إىل مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية ،وغريهم من موا نيدا الاذين
أعياادوا إليدااا ماان اخلااارج ،وأُنزلاات ماام عقوبااات تشاام احلاابس أو التعااذيب أو املعاملااة القاسااية
أو الالإنسانية أو املديناة أو العناف اجلنساي أو اا تفاا القساري أو عقوباة اإلعادا  ،وحياث بقاوة
ة هذا الصدد مجيع الدول علاى احارتا املبادأ األساساي املتمثا ة عاد اإلعاادة القسارية ،وعلاى
معاملااة ملتمسااي الل ااو معاملااة إنسااانية و،فالااة وصااول مفااوا األماام املتحاادة السااامي لش ا ون
الالجئ ا ومفو ااية ش ا ون الالجئ ا ماان دون عوا ا إىل ملتمسااي الل ااو بغاارا محايااة حقااوق
اإلنسااان اخلاصااة ماام ،وحيااث ماارة أ اارى الاادول األ اراف علااى التقيااد بالتزاماهتااا مبوجااب القااانون
ال اادويل حلق ااوق اإلنس ااان وااتفاجملي ااة املتعلق ااة مبر ،ااز الالجئ ا والربوتو ،ااول امللح ا م ااا فيم ااا خي ا
األشخاص املنتم إىل مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية املشمول مذين الصك ؛
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 -4يشدد على جمللقه البال ويعرو عنه من جديد ألن رواياات الشادود واملعلوماات
األ اارى الاايت تلقاهااا تقااد أسااباباً معقولااة تاادعو إىل ااعتقاااد ب ا ن ج ارا م ة ح ا اإلنسااانية جملااد
ا ُجملرتفاات ة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة ،عم االً بسياسااات مكرسااة علااى أعلااى مسااتويات
الدولة؛ وتشم هذه اجلارا م املرتكباة ة حا اإلنساانية اإلباادة ،والقتا  ،وااسارتجملاق ،والتعاذيب،
والسا ا ن ،وااغتص اااو ،واإلجد اااا القس ااري وغ ااريه م اان أنا اواع العن ااف اجلنس ااي ،واا اامداد
ألس ااباو سياس ااية وديني ااة وعرجملي ااة وجنس ااانية ،والرتحيا ا القس ااري للس ااكان ،واا تف ااا القس ااري
لألشخاص ،والعم الالإنساين املتمث ة الت ويع ملدة ويلة؛
 -5ي ،ااد أن ساالمات مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة ؤ ااا،م املس ا ول عاان
اجلرا م د اإلنسانية واانتدا،ات األ رى حلقوق اإلنسان ،ويش ع أعضا ا تمع الدويل على
التعاون ة جدود املسا لة املبذولة لضمان عد بقا هذه اجلرا م بدون عقاو؛
 -6يرحب بقارار اجلمعياة العاماة  ،188/69الاذي جملاررت فياه اجلمعياة تقادمي تقريار
جلنة التحقي إىل جملس األمن وش عته على النلر ة ااستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الايت
انتداات إليدااا الل نااة وعلااى اختاااذ اإلج ارا ات املناساابة لضاامان املسااا لة ،مبااا ة ذلااك ماان ااالل
النلر ة إحالة الو ع السا د ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة إىل احملكماة اجلنا ياة الدولياة،
والنلر ة نماق فعالية اجلزا ات اليت تستددف الذين يبادو أاام أول املسا ول عان األفعاال الايت
جملد تشك جرا م د اإلنسانية ،وفقاً ملا ذهبت إليه الل نة؛
 -7يرح ااب أيضا ااً بقا ارار جمل ااس األم اان بإ ااافة احلال ااة ة مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية
الد قرا يااة إىل جملا مااة املسااا احملالااة إىل ا لااس ،وعقااد جلسااة مفتوحااة للم لااس ة ، 22ااانون
األول/ديس ا اامرب  2014تن ا ا ااجملا الهل ا ااا حال ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان ة مجدوري ا ااة ،وري ا ااا الش ا ااعبية
الد قرا ية ،ويتملع إىل مواصلة املشار،ة الفعالة للم لس بش ن هذه املس لة؛
 -8يثين على املقرر اخلااص املعاين حبالاة حقاوق اإلنساان ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية
الد قرا ية ملا جملا به مان أنشامة حاآل امن وجلداوده املساتمرة ة اا امالع بوايتاه ،علاى الارغم
من عد إمكانية الوصول إىل البلد؛
 -9يرحب بتقرير املقارر اخلااص املقاد إىل جملاس حقاوق اإلنساان ة دورتاه الثامناة
والعش ارين( ،)2والااذي اجملاارتح فيااه املقاارر اخلاااص ،ماان ب ا أمااور أ اارى ،و ااع اس ارتاتي ية ملعاجلااة
مسا لة اا تماااف الاادويل واا تفااا القسااري واملسااا ذات الصاالة معاجلااة شاااملة ،مبااا ة ذلااك
عقد م متر دويل ة هذا املو وع؛
 -10يرحااب أيض ااً باادعوة املقاارر اخلاااص إىل مواصاالة جملااس حقااوق اإلنسااان عملااه
بشا ن هااذه املسا لة ،مبااا ة ذلااك ماان ااالل حلقااة نقاااا تكااون مبثابااة مناارب بااارز جلمااع أصااحاو
املصلحة املعني ؛
__________
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 -11يق اارر عق ااد حلق ااة نق اااا ة دورت ااه الثالثا ا بشا ا ن حال ااة حق ااوق اإلنس ااان ة
مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة ،مبااا ة ذلااك مس ا لة اا تماااف الاادويل ،وحاااات اا تفااا
القسااري واملسااا ذات الصاالة ،ويملااب إىل املفو ااية السااامية ااتصااال بالاادول ومجيااع أصااحاو
املصاالحة ،مبااا ة ذلااك الصاانادي والو،اااات والاربامس وهيئااات املعاهاادات التابعااة لألماام املتحاادة،
واإلجارا ات اخلاصااة لااس حقااوق اإلنسااان وامل سسااات الو نيااة حلقااوق اإلنسااان وا تمااع املاادين
بغية مان مشار،تدا ة حلقة النقاا؛
 -12يقاارر أيضااً متديااد وايااة املقاارر اخلاااص املعااين حبالااة حقااوق اإلنسااان ة مجدوريااة
،وريا الشعبية الد قرا ية وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان  25/25ملدة سنة؛
 -13يدياب مارة أ اارى امياع األ اراف املعنياة ،مبااا ة ذلاك هيئااات األمام املتحاادة،
أن تنلاار ة تنفيااذ التوصاايات الاايت جملاادمتدا جلنااة التحقيا ة تقريرهااا ماادف معاجلااة حالااة حقااوق
اإلنسان الرهيبة ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية؛

 -14يرحاب باااخلموات الاايت اختااذهتا مفو ااية األماام املتحاادة حلقااوق اإلنسااان ماادف
إنشا هيك ميداين ة مجدورية ،وريا لتعزيز رصد وتوثي حالة حقوق اإلنسان ة مجدورية ،وريا
الشااعبية الد قرا يااة ،و اامان املسااا لة ،وتقاادمي املزيااد ماان الاادعم للمقاارر اخلاااص ،وتعزيااز التعااون
وبنا القدرات حلكومات مجيع الدول املعنية وا تمع املدين واأل راف صاحبة املصالحة األ ارى،
وإبقا األنلار موجدة صوو حالة حقوق اإلنسان ة مجدورية ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة ،مباا ة
ذل ااك م اان ااالل القي ااا مبب ااادرات دووب ااة ة جم اااات التواصا ا وال اادعوة والتوعي ااة؛ ويمل ااب إىل
املفو ااية أن تقااد تقري اراً شاافوياً إىل جملااس حقااوق اإلنسااان ة دورتااه الثالث ا  ،وتقرياراً شااامالً ة
دورته احلادية والثالث عن دور املفو ية وإجنازاهتا ،مبا ة ذلك ما خي اهليك امليداين؛
 -15يديااب اميااع الاادول احلاارص علااى ا اامالع اجلداااز امليااداين للمفو ااية بعملااه
باستقاللية ،وعلى امتال،ه املوارد الكافية ،وعد تعر ه ألي أعمال انتقامية أو هتديدات؛
 -16يملااب إىل املفو ااية السااامية حلقااوق اإلنسااان أن تبلا عاان جدااود املتابعااة الاايت
تبذهلا ة التقرير السنوي العادي لألم العا املقد إىل اجلمعية العامة عن حالة حقوق اإلنسان
ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية ،اعتباراً من الدورة التاسعة والست لل معية؛

 -17يمل ااب إىل املق اارر اخل اااص تق اادمي تق ااارير منتلم ااة إىل جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان وإىل
اجلمعية العامة عن تنفيذ وايته ،مبا ة ذلك عن اجلدود املبذولة ة متابعة تنفيذ توصيات جلنة التحقي ؛

 -18يقار بعقااد املقارر اخلاااص حاواراً مااع ثلاي مجدوريااة ،ورياا الشااعبية الد قرا يااة ة
نيويورك ة  27تشرين األول/أ،توبر  ،2014وحيث حكومة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ياة،
ماان ااالل مواصاالة احل اوار ،علااى دعااوة املقاارر اخلاااص والتعاااون التااا معااه ،وعلااى متك ا املقاارر
اخلاااص ومااو في الاادعم ماان زيااارة البلااد ماان دون جمليااود ،وتزوياادهم اميااع املعلومااات الالزمااة ،ااي
يتسىن هلم إجناز هذه الواية ،و،ذلك تعزيز التعاون التقين مع املفو ية السامية؛
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 -19يش ا ا ع منلوم ااة األم اام املتح اادة ،مب ااا فيد ااا و،ااهت ااا املتخصص ااة ،واملنلم ااات
احلكوميااة الدوليااة اإلجملليميااة ،وامل سسااات املدتمااة ،واخلاربا املسااتقلون ،واملنلمااات غااري احلكوميااة،
علااى إجملامااة ح اوار وتعاااون بنااا ين مااع املكلف ا بوايااات ة إ ااار اإلج ارا ات اخلاصااة ،مباان فاايدم
املقرر اخلاص واهليك امليداين للمفو ية السامية؛
 -20يش ا ع مجيااع الاادول الاايت هلااا عالجملااات مااع مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة
علااى أن تسااتخد نفوذهااا لتش ا يعدا علااى اختاااذ م اوات فوري ااة تضااع حااداً جلميااع انتدا ،ااات
حقا ااوق اإلنسا ااان ،بوسا ااا مندا ااا إغا ااالق معسا ااكرات ااعتقا ااال السياسا ااي وإج ا ارا إصا ااالحات
م سسية جذرية؛
 -21يملااب إىل األم ا العااا أن ياازود املقاارر اخلاااص واملفو ااية السااامية فيمااا خي ا
اهليكا امليااداين بك ا مااا يلااز ماان مساااعدة ومااا يكفااي ماان مااو ف لال اامالع بوايتااه بشااك
فعال ،وأن حيرص على تلقي املكلف بالواية دعم املفو ية السامية؛
 -22يقاارر إحالااة مجيااع التقااارير املقدمااة ماان املقاارر اخلاااص إىل مجيااع اهليئااات ذات
الصلة ة األمم املتحدة وإىل األم العا اختاذ اإلجرا املناسب.

اجللسة 57
 27آذار/مار 2015
[اعتم ااد بتص ااويت مسا ا ب غلبي ااة  27ص ااوتاً مقابا ا  ،6وامتن اااع  14عضا اواً ع اان التص ااويت.
وجا ت نتي ة التصويت ،ما يلي:

امل يدون:
األرجنتا  ،إسااتونيا ،ألبانيااا ،أملانيااا ،اإلمااارات العربيااة املتحاادة ،أيرلناادا ،باااراغواي،
الربازي ا  ،الربتغ ااال ،بوتس اوانا ،اجلب ا األس ااود ،مجدوري ااة ،وري ااا ،مجدوري ااة مق اادونيا
اليوغوسااالفية سااابقاً ،الس االفادور ،س ارياليون ،غانااا ،فرنس ااا، ،ازا سااتان ، ،ااوت
ديفاوار ،اتفيااا ،املغاارو ،املكسايك ،ملااديف ،اململكااة املتحادة لربيمانيااا العلمااى
وأيرلندا الشمالية ،هولندا ،الوايات املتحدة األمريكية ،اليابان

املعار ون:
اا ا ا اااد الروسا ا ااي ،بوليفيا ا ااا (دولا ا ااة  -املتعا ا ااددة القوميا ا ااات) ،الص ا ا ا  ،فنا ا اازويال
(مجدورية  -البوليفارية) ،فييت نا  ،و،وبا

املمتنعون عن التصويت:
إثيوبيا ،إندونيسيا ،با،ساتان ،بانغالدي  ،اجلزا ار ،جناوو أفريقياا ،غاابون ،جملمار،
الكونغو، ،ينيا ،اململكة العربية السعودية ،ناميبيا ،ني رييا ،اهلند]
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