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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٧شباط/فرباير  ٢٤ -آذار/مارس ٢٠١٧
البند  ٤من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -24/٣4حالة 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 حقااوق اإلنسااان ة مجدوري ااة ،وريااا الشااعبية الد قرا ي ااة،
مبااا فيدااا ا ارار ا لااس  ١8/3١املااخر  ٢3آذار/مااارس  ٢٠١6وا ارار اجلمعيااة العامااة ٢٠٢/٧١
املخر ، ١9انون األول/ديسمرب  ،٢٠١6وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،
وإذ يض ااع ة اعتب اااره الفق اارة  3م اان اا ارار اجلمعي ااة العام ااة  ٢5١/6٠امل ااخر  ١5آذار/
مارس ،٢٠٠6
وإذ يشري إىل اراريه  ١/5بش ن بناا مخسساات جملاس حقاوق اإلنساان و ٢/5بشا ن مدوناة
اواع ااد الس االوك للمكلفا ا بواي ااات ة إ ااار اإلجا ارا ات اخلاص ااة للم ل ااس ،امل ااخر  ١8حزيا اران/
يونيه  ،٢٠٠٧وإذ يشدد على أن يخدي املكلف بالواية مدامه وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

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( ،)١الذي رحب به ،ا مان جملاس حقاوق اإلنساان
واجلمعية العامة ،وأُحي إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا ة ذلك جملس األمن،
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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 يشري إىل مسخولية مجدورية ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة عان ياياة ساكانا مان اجلارا م
املرتكبااة ااد اإلنسااانية ،ويالحااة ا ارار اجلمعيااة العامااة  ،٢٠٢/٧١الااذي أشااارت فيااه اجلمعيااة
العامة إىل أن جلنة التحقي اد حثت ايادة مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة علاى مناع ارتكااو
اجلرا م د اإلنسانية وامعدا ،و،فالة مالحقة اجلناة ومثوهلم أمام احملكمة،

وإذ يساوره القل ألن احلالة اإلنسانية اهلشة السا دة ة البلد تتفاام بسبب عدم متك
حكومة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية الو،اات اإلنسانية من الوصول حبرية ومن دون عوا ا
إىل مجيااع السااكان املعااوزين ،وبساابب إعمااا اإلنفاااق العسااكري األولويااة ة السياسااات الو نيااة
على حساو حصول املوا ن على الغذا  ،من مجلة أمور أ رى،
وإذ يساالم بقارار اجلمعيااة العامااة  ،٢٠٢/٧١الااذي أعرباات فيااه اجلمعيااة العامااة عاان بااال
القل ا إزا مااا لتحوي ا وجدااة امل اوارد صااوو تمااوير ب ارامف األساالحة النوويااة والقااذا ف التساايارية
م اان تا ا ري ة احلال ااة اإلنس ااانية وحال ااة حق ااوق اإلنس ااان ة مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة،
وإذ يش اادد عل ااى اارورة أن ة اارتم مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة ش ااعبدا وتض اامن ل ااه الرف اااه
وتصون ،رامته ،على النحو املشار إليه ة ارار جملس األمان  )٢٠١6(٢3٢١املاخر  3٠تشارين
الثاين/نوفمرب ،٢٠١6
وإذ يخ،ااد ماان جديااد مسااخولية حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة عاان اامان
متتااع ،ا سااكانا 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 تخ ر ة النسا واأل فال واألشخاص ذوي اإلعااة
واملساان  ،وبضاارورة اامان متتااع هااخا األشااخاص متتعااً ،ااامالً اميااع حقااوق اإلنسااان واحلريااات
األساسية حلمايتدم من اإل ال واإليذا وااستغالل والعنف،
وإذ يالح ااة بتق اادير تص اادي مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة عل ااى اتفااي ااة حق ااوق
األشخاص ذوي اإلعااة ة ،انون األول/ديسمرب  ،٢٠١6وحيثدا على تنفيذ التزاماهتا التعاهدية،
وإذ ين ااوه مبش ااار،ة مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة ة عملي ااة ااس ااتعرا ال اادوري
الشااام الثانيااة ،وإذ يالحااة ابااول حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة  ١١3توصااية ماان
أص  ٢68الواردة ة نتاا ف ااساتعرا  ،والتزامداا املعلان بتنفياذها والنإار ة إمكانياة تنفياذ 58
توصااية أ اارى ،وإذ يشاادد علااى أ يااة تنفيااذ التوصاايات ماان أجا معاجلااة مااا يُرتكااب ة البلااد ماان
انتدا،ات جسيمة حلقوق اإلنسان،
وإذ يسلم بالعم اهلام الذي تقوم به هيئات املعاهدات ة جمال رصد تنفياذ االتزاماات
الدولية حلقوق اإلنسان ،وإذ يخ،د ارورة امتثاال مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة التزاماهتاا ة
جمال حقوق اإلنسان و،فالة تقدمي تقاريرها بانتإام وة الوات املناسب إىل هيئات املعاهدات،
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وإذ يالحااة مااورة مسا لة اا تمااايل الاادوا وأ يااة العااودة الفوريااة جلميااع املختمفا ،
وإذ يع اارو ع اان ب ااال القل ا ا إزا ع اادم اع اااذ مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة أي إج ا ارا ات
إجيابية منذ استدالل التحقيقات بش ن مجيع الرعايا الياباني على أساس املشاورات اليت عقادت
علااى املسااتوى احلكااومي ب ا مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة واليابااان ة أيار/مااايو ،٢٠١٤
وإذ يتواااع أن تتحقا ة أااارو وااات ةكاان تساوية مجيااع املسااا املتصاالة بالرعايااا الياباااني  ،وا ساايما
عودة مجيع املختمف ،
وإذ يشري أيضاً إىل أ ية احلوار بالنسبة لتحس حالة حقوق اإلنسان واحلالاة اإلنساانية
ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية،
وإذ يالحة ،ذلك أ ية مس لة األسر املشتتة والملبات املقدمة من مجدورياة ،ورياا لت ،ياد
مصااري أفاراد األساار ،والسااما بتبااادل الرسااا با األفاراد وزيااارات بلااداهتم األصاالية وهتيئااة مزيااد ماان
مناسبات مل الشم على نماق أوسع وعلى أساس منتإم،
وإذ يخ،د مان جدياد أ ياة مشاار،ة الادول بصاورة ،املاة وبناا ة ة أعماال جملاس حقاوق
اإلنسااان ،مبااا ة ذلااك عمليااة ااسااتعرا الاادوري الشااام  ،وة امليااات األ اارى للم لااس ،ماان
أج ةس حالة حقوق اإلنسان ة هذه الدول،
 -١ياادين 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 القااه الشااديد إزا ااسااتنتاجات املفصاالة الاايت ااادمتدا جلنااة التحقي ا ة
تقريرها ،مبا ة ذلك ما يلي:
احلرمان من احلا ة حرياة الفكار والوجادان والادين ،ومان احلا ة حرياة الارأي
(أ)
وحرية التعباري وحرياة تكاوين اجلمعياات ،علاى شابكة اإلنرتنات و ارجداا ،باحتكاار الدولاة اململا
لإلعالم وةكمدا الكام ة تنإيم احلياة ااجتماعية ،و،ذلك مبا تفر ه من راابة تعسفية وغاري
مشروعة تتخل احلياة اخلاصة جلميع املوا ن ؛
(و) التميي ااز عل ااى أس اااس نإ ااام س ااونغبون ال ااذي يص اانف الن ااس عل ااى أس اااس امل اايالد
والمبقة ااجتماعية اليت ةددها الدولاة، ،ماا ي اذ بعا ااعتباار امرا السياساية والادين ،والتميياز
د املرأة ،مبا ة ذلك عدم املساواة ة إمكانية احلصول على العما  ،والقاوان واألنإماة التمييزياة،
والعنف د املرأة؛
(ج) انتداااك احلا ة حريااة التنقا اميااع جوانبااه ،مبااا ة ذلااك فاار أمااا،ن اإلاامااة
والعما الايت ةاددها الدولاة بااإل،راه ،مسااتندة ة ،ثاري مان األحياان إىل نإاام ساونغبون ،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 تتفاااام بساابب انتشااار ا اعااة وسااو التغذيااة علااى
نماق واسع؛
(ه) انتدا،ااات احل ا ة احلياااة وأعمااال اإلبااادة ،والقت ا  ،وااساارتااق ،والتعااذيب،
والس ن ،وااغتصاو ،وغريه من أشكال العنف اجلنسي اجلسيم ،واا مداد ألسباو سياساية
GE.17-05284
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ودينيااة وجنسااانية ة معسااكرات ااعتقااال السياسااي والسا ون العاديااة ،وانتشااار ةارسااة العقاااو
اجلماعي على نماق واسع ،وإنزال أحكام ااسية على األبريا ؛
(و) اا تمااايل املند ااي ،واحلرمااان ماان الع ااودة إىل الااو ن ومااا يعقااب ذلااك م اان
ا تفا اسري لألشاخاص ،مبان فايدم موا ناو بلادان أ ارى ،علاى نمااق واساع وة إ اار سياساة
تنتد دا الدولة؛
 -٢حي ااث حكوم ااة مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة عل ااى أن تع اارتيل ارا مد ااا
وانتدا،ااات حقااوق اإلنسااان الاايت ترتكبدااا ة البلااد و ارجااه ،وأن تتخااذ ماوات فوريااة ماان أجا
و ع حد جلميع اجلرا م واانتدا،ات من هذا القبيا بوساا منداا تنفياذ التوصايات ذات الصالة
الواردة ة تقرير جلنة التحقي  ،مبا ة ذلك ،على سبي املثال ا احلصر ،التدابري التالية:
،فالااة احل ا ة حريااة الفكاار والوجاادان والاادين ،واحلا ة حريااة الارأي والتعبااري
(أ)
وتكاوين اجلمعياات ،علاى شابكة اإلنرتنات و ارجدااا ،بوساا تشام الساما بصصادار الصااحف
وإنشا غريها من وسا ط اإلعالم املستقلة؛
(و) إنا التمييز ب املوا ن  ،مبا ة ذلك التمييز الذي ترعاه الدولاة والقاا م علاى
نإ ااام س ااونغبون ،واع اااذ ت اادابري فوري ااة لتحقيا ا املس اااواة با ا اجلنسا ا وياي ااة املا ارأة م اان العن ااف
اجلنساين؛
(ج)
إاامته وعمله؛

ا اامان احل ا ا ة حريا ااة التنق ا ا  ،مبا ااا ة ذلا ااك حريا ااة الفا اارد ة ا تيا ااار مكا ااان

(د) تعزيز املسااواة ة احلصاول علاى الغاذا  ،بوساا منداا الشافافية الكاملاة فيماا يتعلا
بتوفري املساعدة اإلنسانية لكي تقدم هذه املساعدة فعلياً إىل الضعفا ؛

(ه) الواف الفوري جلميع انتدا،ات حقوق اإلنسان املتصلة مبعسكرات ااعتقاال،
مبا ة ذلك ةارسة الساخرة ،وتفكياك مجياع معساكرات ااعتقاال السياساي وإ االق سارا مجياع
السا نا السياسااي  ،والواااف الفااوري إلعاادام احملت ازين تعساافاً ،واحلاارص علااى أن تكااون إصااالحات
اماع العدالة ،فيلة بتقدمي احلماية إلجرا حما،مة عادلة ومراعاة األصول القانونية؛
(و) ح ا مشااكلة مجيااع األشااخاص الااذين ا تُمف اوا أو ا تف اوا اس اراً ،و،ااذلك ذريااتدم،
حالً شفافاً ،بسب مندا مان عودهتم فوراً؛
(ز) ،فالة مل مش األسر املشتتة عرب احلدود؛
( )

اإللغا الفوري ملمارسة املعاابة على اجلرم بالتبعية؛

 -3يشااري إىل ا ارار اجلمعيااة العامااة  ،٢٠٢/٧١الااذي أعرباات فيااه اجلمعيااة عاان بااال
القدااا إزا انتدا،ااات حقااوق العمااال ،مبااا فيدااا احلا ة حريااة تكااوين اجلمعيااات وااعارتايل الفعلااي
با اااحل ة التفا اااو اجلما اااعي واحل ا ا ة اإل ا اراو ،وحإا اار اسا ااتغالل األ فا ااال ااتصا ااادياً وعم ا ا
األ فال الضار أو اخلمر اميع أشكاله ،و،ذلك استغالل العمال املوفدين إىل اخلاارج مان مجدورياة
،وريا الشعبية الد قرا ية للعم ة ظرويل تشبه السخرة حسبما تفيد به التقارير؛
 -٤يعاارو ماان جديااد عاان بااال القااه إزا اسااتنتاجات الل نااة بش ا ن حالااة الالجئ ا
وملتمس ااي الل ااو ال ااذين أعي اادوا إىل مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة ،وغ ااريهم م اان موا نيد ااا
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الاذين ُرحلاوا إليدااا مان اخلااارج ،وأُنزلاات ام عقوبااات مشلاات احلابس أو التعااذيب أو املعاملااة القاسااية
أو الالإنسانية أو املدينة أو العنف اجلنساي أو اا تفاا القساري أو عقوباة اإلعادام ،وحياث بقاوة ة
هذا الصدد مجيع الدول على احرتام املبدأ األساسي املتمث ة عدم اإلعادة القسرية ،وعلاى معاملاة
ملتمسااي الل ااو معاملااة إنسااانية و،فالااة وصااول مفو اية األماام املتحاادة السااامية لشااخون الالجئ ا
ومفو ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مان دون عوا ا إىل ملتمساي الل او بغار ياياة
حقااوق اإلنسااان اخلاصااة اام ،وحيااث ماارة أ اارى الاادول األ ارايل علااى التقيااد بالتزاماهتااا مبوجااب
القانون الدوا حلقوق اإلنسان وااتفااية املتعلقاة مبر،از الالجئا والربوتو،اول امللحا اا فيماا ا
األشخاص املنتم إىل مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية املشمول ذه الصكوك؛
 -5يشاادد علااى مااا لصاات إليااه الل نااة ماان أن الروايااات الاايت اسااتقتدا ماان الشاادود
واملعلوم ااات ال اايت تلقتد ااا تش ااك س اابباً ،افي ااً لالعتق اااد ب ا ن جا ارا م ااد اإلنس ااانية ا ااد ارتُكب اات ة
مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة عم االً بالسياسااات املكرسااة علااى أعلااى مسااتويات الدولااة منااذ
عقود وعلى يد مخسسات تقع ةت السايمرة الفعلياة لقيادهتاا ،ويكارر اإلعاراو عان القاه الباال إزا
ذلااك؛ وتشاام هااذه اجل ارا م املرتكبااة ة ح ا اإلنسااانية اإلبااادة ،والقت ا  ،وااساارتااق ،والتعااذيب،
والس ن ،وااغتصاو ،واإلجدا القسري وغريه من أنواع العناف اجلنساي ،واا امداد ألساباو
سياسااية ودينيااة وعرايااة وجنسااانية ،والرتحيا القسااري للسااكان ،واا تفااا القسااري للناااس ،والعما
الالإنساين املتعمد املتمث ة الت ويع املمول؛
 -6يخ،ااد أن ساالمات مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة مل ةااا،م املسااخول عاان
اجلرا م د اإلنسانية واانتدا،ات األ رى حلقوق اإلنسان ،ويش ع أعضا ا تمع الدوا على
التعاون ة جدود املسا لة املبذولة لضمان عدم بقا هذه اجلرا م بدون عقاو؛
 -٧يرحااب بق ارار اجلمعيااة العامااة  ،٢٠٢/٧١الااذي ش ا عت فيااه اجلمعيااة جملااس
األمان علاى مواصالة نإاره ة اساتنتاجات جلنااة التحقيا وتوصاياهتا ذات الصالة واعااذ اإلجارا ات
املناسبة لكفالة املسا لة ،مبا ة ذلك من االل النإار ة إمكانياة إحالاة احلالاة ة مجدورياة ،ورياا
الش ااعبية الد قرا ي ااة إىل احملكم ااة اجلنا ي ااة الدولي ااة والنإ اار ة مواص االة تم ااوير اجل ا ازا ات لض اامان
الفعالية ة استددايل  ،من يبدو أنه يتحم القسط األوفر من املسخولية عن انتدا،ات حقوق
اإلنسان اليت االت عندا الل نة إنا رمبا تشك جرا م د اإلنسانية؛
 -8يرحااب أيض ااً بق ارار جملااس األماان عق اد اجتماااع الااث للم لااس ة ، 9ااانون
األول/ديسا اامرب  ،٢٠١6بعا ااد اجتماعيا ااه املعقا ااودين ة ،ا ااانون األول/ديسا اامرب  ٢٠١٤و،ا ااانون
األول/ديسمرب  ،٢٠١5نواشت فيه حالة حقوق اإلنساان ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة
ة او الشاواغ اخلمارية املعاارو عنداا ة هاذا القارار ،ويتملااع إىل مواصالة ا لاس اهتماماه ااذه
املس لة بفعالية أ،رب؛
 -9يثين على املقرر اخلااص املعاين حبالاة حقاوق اإلنساان ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية
الد قرا ية ملا اام به مان أنشامة حاآل امن وجلداوده املساتمرة ة اا امالع بوايتاه ،علاى الارغم
من عدم إمكانية الوصول إىل البلد؛
 -١٠يرحااب بتقريااري املقاارر اخلاااص املعااين حبالااة حقااوق اإلنسااان ة مجدوريااة ،وريااا
الشااعبية الد قرا يااة وفري ا اخل اربا املسااتقل املعااين باملسااا لة عاان انتدا،ااات حقااوق اإلنسااان ة
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مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية الد قرا ي ااة( ،)٢املق اادم إىل جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان ة دورت ااه الرابع ااة
والثال ا  ،واللاذين شاددا علاى أ ياة اامان املساا لة عان انتدا،اات حقاوق اإلنساان ة مجدوريااة
،وريا الشعبية الد قرا ية؛
 -١١يش ااري إىل ااس ااتنتاجات والتوص اايات ال اايت ا اادمدا املق اارر اخل اااص وفري ا اخل اربا
املستقل املعين باملسا لة ،وينوه باخلموات العملية اليت حددها فري اخلربا املستقل والايت كان
اعاذه ااا ف ااوراً م اان أجا ا اإلس اادام ة اتب اااع ن ااف ش ااام إزا املس ااا لة ة مجدوري ااة ،وري ااا الش ااعبية
الد قرا ية؛
 -١٢يق اارر أن يُاادعم مل اادة س اانت  ،ا اادرات مفو ااية األم اام املتح اادة الس ااامية حلق ااوق
اإلنسااان ،مبااا ة ذلااك جدازهااا امليااداين ة ساايول ،لتيسااري تنفيااذ التوصاايات ذات الصاالة الاايت ااادمدا
فري ا اخل اربا املسااتقل املعااين باملسااا لة ة تقريااره ،والراميااة إىل تعزيااز جدااود الرصااد والتو ي ا احلاليااة،
وإنش ااا مس ااتودع مر ،اازي للمعلوم ااات واألدل ااة ،وتكلي ااف ا اربا ة املس ااا لة القانوني ااة بتقي اايم مجي ااع
املعلومات والشدادات بغية و ع اسرتاتي يات ةكنة لالستخدام ة أي عملية مسا لة مستقبالً؛
 -١3يملب إىل املفو السامي أن يقدم عر اً شفوياً باخ ر املعلوماات عان التقادم
احملاارز ة هااذا الصاادد إىل جملااس حقااوق اإلنسااان ة دورتااه السااابعة والثال ا بغيااة تقاادمي تقرياار
،ام عن تنفيذ التوصيات املذ،ورة إىل ا لس ة دورته األربع ؛
 -١٤يقاارر متديااد وايااة املقاارر اخلاااص املعااين حبالااة حقااوق اإلنسااان ة مجدوريااة ،وريااا
الشعبية الد قرا ية ملدة سنة وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان ١8/3١؛
 -١5يدياب ماارة أ ارى اميااع األ ارايل املعنيااة ،مباا ة ذلااك هيئاات األماام املتحاادة،
أن تنإاار ة تنفيااذ التوصاايات الاايت ااادمتدا جلنااة التحقيا ة تقريرهااا ااديل معاجلااة حالااة حقااوق
اإلنسان املزرية ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية؛
 -١6يشا ا ع اجلد ااود املتواص االة ال اايت يب ااذهلا اجلد اااز املي ااداين الت ااابع ملفو ااية حق ااوق
اإلنسان ة سول ،ويرحب بتقد ه تقارير منتإمة إىل جملس حقوق اإلنسان؛
 -١٧يرحااب بتقرياار املفااو السااامي عاان دور املفو ااية وإاازاهتااا فيمااا يتعل ا حبالااة
حقوق اإلنسان ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ياة املقادم إىل جملاس حقاوق اإلنساان ة دورتاه
احلاديااة والثال ا ( ،)3وياادعو املفااو السااامي إىل موافاااة ا لااس بصااورة منتإمااة مبعلومااات حمد ااة
عن هذه املس لة؛
 -١8يديا ااب بكاف ا ااة ال ا اادول األعض ا ااا العم ا ا عل ا ااى ،فال ا ااة ا ا اامالع اجلد ا اااز املي ا ااداين
للمفو ااية بعملااه باسااتقاللية ،وتزويااده مبااا يكفااي ماان امل اوارد ماان أج ا تنفيااذ وايتااه ،و اامان تعاااون
الدول األعضا ذات الصلة بشك تام مع اجلداز ،وعدم تعر ه ألي أعمال انتقامية أو هتديدات؛
 -١9يملاب إىل مفو اية حقاوق اإلنسااان أن تبلا عان جدااود املتابعاة الايت تبااذهلا ة
التقرياار الساانوي العااادي لألم ا العااام املقاادم إىل اجلمعيااة العامااة عاان حالااة حقااوق اإلنسااان ة
مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية؛
__________
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 -٢٠يمل ااب إىل املق اارر اخل اااص تق اادمي تق ااارير منتإم ااة إىل جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان
وإىل اجلمعية العامة عان تنفياذ وايتاه ،مباا ة ذلاك عان اجلداود املبذولاة ة متابعاة تنفياذ توصايات
جلنة التحقي ؛
 -٢١حيااث حكومااة مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة ،ماان ااالل مواصاالة احل اوار،
علااى دعااوة مجيااع املكلفا بوايااات ة إ ااار اإلجارا ات اخلاصااة ،وا ساايما املقاارر اخلاااص املعااين
حبالاة حقااوق اإلنساان ة مجدوريااة ،ورياا الشااعبية الد قرا ياة ،والتعاااون التاام معداام ،وعلاى متكا
املقرر اخلاص وموظفي الادعم مان زياارة البلاد مان دون اياود ،وتزويادهم امياع املعلوماات الالزماة
،ي يتسىن هلم إااز هذه الواية ،و،ذلك تعزيز التعاون التقين مع مفو ية حقوق اإلنسان؛
 -٢٢يش ع منإومة األمم املتحدة ،مبا فيدا و،ااهتا املتخصصة ،والادول ،واملنإماات
احلكومية الدولية اإلاليمية ،واملخسسات املدتمة ،واخلربا املستقل  ،واملنإمات غري احلكومياة ،علاى
إاامااة ح اوار وتعاااون بنااا ين مااع املكلف ا بوايااات ة إ ااار اإلج ارا ات اخلاصااة ،مباان فاايدم املقاارر
اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنساان ة مجدورياة ،ورياا الشاعبية الد قرا ياة ،واجلدااز املياداين ملفو اية
حقوق اإلنسان؛
 -٢3يش ا ع مجي ااع ال اادول واألمان ااة العام ااة لألم اام املتح اادة ،مب ااا ة ذل ااك الو ،اااات
املتخصصة املعنية التابعة هلا ،واملنإمات احلكومية الدولية اإلاليمية واحملاف اإلاليمياة ،ومنإماات
ا تمع املدين ،واملخسسات ،والشار،ات الت ارياة املدتماة باملو اوع وساا ر اجلداات املعنياة صااحبة
املصلحة ةن وجدت إليدا جلنة التحقي توصيات ،إىل املضي ادماً ة تنفيذ تلك التوصيات؛
 -٢٤يش ا ع منإومااة األماام املتحاادة برمتدااا علااى مواصاالة التصاادي بمريقااة منسااقة
وموحدة للحالة اخلمرية اليت تشددها حقوق اإلنسان ة مجدورية ،وريا الشعبية الد قرا ية؛

 -٢5يش ا ع مجيااع الاادول الاايت هلااا عالاااات مااع مجدوريااة ،وريااا الشااعبية الد قرا يااة
علااى أن تسااتخدم نفوذه ااا لتش ا يعدا علااى اع اااذ م اوات فوريااة تض ااع 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
مخسسية جذرية؛
 -٢6يمل ااب إىل األما ا الع ااام أن ي اازود املق اارر اخل اااص ومفو ااية حق ااوق اإلنس ااان،
فيمااا ا اهليك ا امليااداين ،بك ا مااا يلاازم ماان مساااعدة ومااا يكفااي ماان مااوظف لال اامالع
بالواي ااة بش ااك فع ااال ،وأن حي اارص عل ااى تلق ااي املكل ااف بالواي ااة ال اادعم م اان مفو ااية حق ااوق
اإلنسان؛
 -٢٧يقاارر إحالااة مجيااع التقااارير املقدمااة ماان املقاارر اخلاااص إىل مجيااع اهليئااات ذات
الصلة ة األمم املتحدة وإىل األم العام اعاذ اإلجرا املناسب.

اجللسة 5٧
 ٢٤آذار/مارس ٢٠١٧
[اعتمد من دون تصويت].
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