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

 بها المجلس اهتمام تتطلب التي اإلنسان حقوق حاالت

 ،*آيرلنبببدا ،*أوكران بببا ،*أنبببدورا ،ألمان بببا ،أليان بببا ،*إسبببرا    ،*إسبببتون ا ،*أسبببترال ا ،*إسبببيان ا  
 ،*ترك بببا ،*بولنبببدا ،*والهرسببب  اليوسبببنة ،*بلغاريبببا بلج كبببا، ،اليرتغبببا  ،*إيطال بببا ،*آيسبببلندا
 ،*سببببابقا   ال وغوسببببال  ة مقببببدون ا جمهوريببببة كوريبببا، جمهوريببببة ،*األسببببو  الجيبببب  ،*تشببب ك ا
 ،* نلنبدا ، رنسبا سويسبرا، ،*السبويد سبلو  ن ا، ،*سبلو اك ا ،*رومان با ،*البدانمر  جورج ا،

 ،*ملبدي  ،*مالطبة ،*ل ختنشبتاي  ،*ل توان با ،*لكسبمير  ،التف با ،*كنبدا كروات با، ،*قيرص
 هنغاريببببا، ،*النمسببببا ،*النببببروي  ،الشببببمال ة وآيرلنببببدا العظمبببب  ليريطان ببببا المتحببببدة المملكببببة

  قرار مشروع :*ال ونان ،ال ابان ،األمريك ة المتحدة الواليات ،هولندا

  الديمقراط ة الشعي ة كوريا جمهورية  ي اإلنسان حقوق حالة .../٣٤  
  اإلنسان، حقوق جملس إن 
 الادولين والعهادين اإلنساان، حلقوق العاملي واإلعالن املتحدة، األمم مبيثاق يسرتشد إذ 
  اإلنسان، حقوق صكوك من ذلك وغري اإلنسان، حبقوق اخلاصن
 حقاوق وجملاس اإلنساان حقاوق جلناة اعتمدهتا اليت السابقة القرارات مجيع إىل يشري وإذ 
 الدميقراطياااة، الشاااعبية كورياااا مجهورياااة يف اإلنساااان حقاااوق حالاااة بشااا ن العاماااة واجلمعياااة اإلنساااان

 ٧١/٢٠٢ العامااة اجلمعيااة وقاارار ٢٠١6 آذار/مااارس ٢3 املااخر  3١/١8 اجمللااس قاارار فيهااا مبااا
  القرارات، هذه تنفيذ على حيث وإذ ،٢٠١6 األول/ديسمرب كانون ١9 املخر 

 /آذار ١5 املااااخر  6٠/٢5١ العامااااة اجلمعيااااة قاااارار ماااان 3 الفقاااارة اعتباااااره يف يضااااع وإذ 
  ،٢٠٠6 مارس

__________ 
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 مدوناة بشا ن 5/٢و اإلنساان حقاوق جملاس مخسساات بناا  بش ن 5/١ قراريه إىل يشري وإذ 
 حزياااران/ ١8 املاااخر ن للمجلاااس، اخلاصاااة اإلجااارا ات إطاااار يف بوالياااات للمكلفااان السااالوك قواعاااد
   ومرفقاهتما، القرارين هلذين وفقا   مهامه بالوالية املكلف يخدي أن على يشدد وإذ ،٢٠٠٧ يونيه

 حقاااوق بشااا ن التحقيااا  جلناااة تقريااار يف الاااواردة التوصااايات متابعاااة أمهياااة علاااى يشااادد وإذ 
 اإلنسان حقوق جملس من كل به رحب الذي ،(١)الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف اإلنسان
  األمن، جملس ذلك يف مبا الصلة، ذات املتحدة األمم هيئات إىل وُأحيل العامة، واجلمعية
 انتهاكااااات الدميقراطيااااة الشااااعبية كوريااااا مجهوريااااة ارتكااااا  إزا  القلاااا  بااااال  يساااااوره وإذ 
 ضااااد جاااارا م كثاااارية حاااااالت يف تشااااك ل اإلنسااااان، حلقااااوق وجساااايمة النطاااااق وواسااااعة منهجيااااة
  التحقي ، جلنة تقرير يف ورد ملا وفقا   العقا  من مرتكبيها إفالت وإزا  اإلنسانية،
 اجلارا م مان ساكااا محاياة عان الدميقراطياة الشعبية كوريا مجهورية مسخولية إىل يشري وإذ 
 اجلمعياااة فياااه أشاااارت الاااذي ،٧١/٢٠٢ العاماااة اجلمعياااة قااارار ويالحااا  اإلنساااانية، ضاااد املرتكباااة
 ارتكاا  مناع علاى الدميقراطياة الشعبية كوريا مجهورية قيادة حثت قد التحقي  جلنة أن إىل العامة
  احملكمة، أمام ومثوهلم اجلناة مالحقة وكفالة وقمعها، اإلنسانية ضد اجلرا م

 متكن عدم بسبب تتفاقم البلد يف السا دة اهلشة اإلنسانية احلالة ألن القل  يساوره وإذ 
 دون ومااان حبرياااة الوصاااول مااان اإلنساااانية الوكااااالت الدميقراطياااة الشاااعبية كورياااا مجهورياااة حكوماااة
 السياسااات يف األولويااة، العسااكري اإلنفاااق إعطااا  وبساابب املعااوزين، السااكان مجيااع إىل عوا اا 

   الغذا ، على املواطنن حصول حسا  على الوطنية،
 بااال  عاان العامااة اجلمعيااة فيااه أعرباات الااذي ،٧١/٢٠٢ العامااة اجلمعيااة بقاارار يساالم وإذ 

 مان التسايارية والقاذا ف النووياة األسالحة بارام  تطاوير صاو  املاوارد وجهة لتحويل ما إزا  القل 
 وإذ الدميقراطيااة، الشااعبية كوريااا مجهوريااة ملااواطي اإلنسااان حقااوق وحالااة اإلنسااانية احلالااة يف تاا  ري
 وتصاون الرفااه لاه وتضامن شاعبها الدميقراطياة الشاعبية كورياا مجهورياة حتارتم أن ضرورة على يشدد

 تشاااارين 3٠ املااااخر  (٢٠١6)٢3٢١ األماااان جملااااس قاااارار يف إليااااه املشااااار النحااااو علااااى كرامتااااه،
  ،٢٠١6 الثاين/نوفمرب
 ضاامان عاان الدميقراطيااة الشااعبية كوريااا مجهوريااة حكومااة مسااخولية جديااد ماان يخكااد وإذ 

 ضاامان منهاا بوساا ل األساسااية، واحلرياات اإلنساان حقااوق جبمياع كاامال   متتعااا   ساكااا كال متتاع
 التعبااري وحريااة املعتقااد أو الاادين حريااة عاان فضااال   متساااوية، بصااورة الكااايف الغااذا  علااى احلصااول
  أ رى، وحريات حقوق ضمن والتجمع اجلمعيات تكوين وحرية

 اإلعاقة ذوي واألشخاص واألطفال النسا  يف تخ ر معينة  طر عوامل بوجود يسل م وإذ 
 واحلريااات اإلنسااان حقااوق جبميااع كااامال   متتعااا   األشااخاص هااخال  متتااع ضاامان وبضاارورة واملساانن،
  والعنف، واالستغالل واإليذا  اإلمهال من حلمايتهم األساسية
 حقاااااوق اتفاقياااااة علاااااى الدميقراطياااااة الشاااااعبية كورياااااا مجهورياااااة تصااااادي  بتقااااادير يالحااااا  وإذ 
   التعاهدية، التزاماهتا تنفيذ على وحيثها ،٢٠١6 األول/ديسمرب كانون يف اإلعاقة ذوي األشخاص

__________ 

(١) A/HRC/25/63. 
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 الاااادوري االسااااتعرا  عمليااااة يف الدميقراطيااااة الشااااعبية كوريااااا مجهوريااااة مبشاااااركة ينااااوه وإذ 
 ماان توصااية ١١3 الدميقراطيااة الشااعبية كوريااا مجهوريااة حكومااة قبااول يالحاا  وإذ الثانيااة، الشااامل
 املعلاااان والتزامهااااا االسااااتعرا ، نتااااا   يف الااااواردة توصااااية ٢68 عااااددها البااااال  التوصاااايات أصاااال

 مان التوصايات تنفياذ أمهياة علاى يشادد وإذ أ ارى، توصية 58 تنفيذ إمكانية يف والنظر بتنفيذها
  اإلنسان، حلقوق جسيمة انتهاكات من البلد يف يُرتكب ما معاجلة أجل

 االلتزاماات تنفياذ رصد جمال يف املعاهدات هيئات به تقوم الذي اهلام بالعمل يسلم وإذ 
 يف اللتزاماهتاا الدميقراطياة الشاعبية كورياا مجهورية امتثال ضرورة يخكد وإذ اإلنسان، حلقوق الدولية
  املعاهدات، هيئات إىل املناسب الوقت ويف بانتظام تقاريرها تقدمي وكفالة اإلنسان حقوق جمال

 املختطفاان، جلميااع الفوريااة العااودة وأمهيااة الاادوي اال تطااا  مساا لة  طااورة يالحاا  وإذ 
 إجيابياة إجارا ات أي الدميقراطياة الشاعبية كورياا مجهورياة اختاذ عدم إزا  القل  بال  عن يعر  وإذ
 علاى عقادت الايت املشااورات أسااس علاى الياباانين الرعاياا مجياع بش ن التحقيقات استهالل منذ

 ،٢٠١٤ أيار/ماااااايو يف والياباااااان الدميقراطياااااة الشاااااعبية كورياااااا مجهورياااااة بااااان احلكاااااومي املساااااتوى
 اليابااااانين، بالرعايااااا املتصاااالة املسااااا ل مجيااااع تسااااوية ممكاااان وقاااات أقاااار  يف تتحقاااا  أن يتوقااااع وإذ
  املختطفن، مجيع عودة سيما وال

 اإلنساانية واحلالاة اإلنسان حقوق حالة لتحسن بالنسبة احلوار أمهية إىل أيضا   يشري وإذ 
  الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية يف

 كوريااا مجهوريااة ماان املقدمااة والطلبااات املشااتتة األساار مساا لة أمهيااة كااذلك يالحاا  وإذ 
 مزيد وهتيئة األصلية بلداهتم وزيارات األفراد بن الرسا ل تبادل وتيسري األسر، أفراد مصري لت كيد
 منتظم، أساس وعلى أوسع نطاق على الشمل ل   مناسبات من

 حقاوق جملاس أعماال يف وبناا ة كاملاة بصاورة الادول مشااركة أمهية جديد من يخكد وإذ 
 ماان للمجلااس، األ اارى اآلليااات ويف الشااامل، الاادوري االسااتعرا  عمليااة ذلااك يف مبااا اإلنسااان،

  الدول، هذه يف اإلنسان حقوق حالة حتسن أجل
 حلقااوق واجلساايمة النطاااق الواسااعة املنهجيااة االنتهاكااات العبااارات ب شااد ياادين -١ 
 الشاعبية كورياا مجهورياة يف طويلاة فارتة منذ املستمرة اإلنسان حقوق جتاوزات من وغريها اإلنسان

 يف التحقياا  جلنااة قاادمتها الاايت املفصاالة االسااتنتاجات إزا  الشااديد قلقااه عاان ويعاار  الدميقراطيااة،
  يلي: ما ذلك يف مبا تقريرها،
 الارأي حرياة يف احلا  ومان والادين، والوجادان الفكار حرياة يف احلا  من احلرمان )أ( 

 املطلا  الدولاة باحتكاار و ارجهاا، اإلنرتنات شابكة علاى اجلمعياات، تكاوين وحرياة التعباري وحرية
 وغاري تعسفية رقابة من تفرضه مبا وكذلك االجتماعية، احلياة تنظيم يف الكامل وحتكمها لإلعالم
   املواطنن؛ جلميع اخلاصة احلياة تتخلل مشروعة
 املاايالد أساااس علااى الناااس يصاانف الااذي سااونغبون نظااام أساااس علااى التمييااز ) ( 
 والااادين، السياساااية اآلرا  االعتباااار بعااان ي  اااذ كماااا الدولاااة، حتاااددها الااايت االجتماعياااة والطبقاااة
 والقااااوانن العماااال، علااااى احلصااااول إمكانيااااة يف املساااااواة عاااادم ذلااااك يف مبااااا املاااارأة، ضااااد والتمييااااز
  املرأة؛ ضد والعنف التمييزية، واألنظمة
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 اإلقامااة أماااكن فاار  ذلااك يف مبااا جوانبااه، جبميااع التنقاال حريااة يف احلاا  انتهاااك )ج( 
 وحرماان ساونغبون، نظاام إىل األحياان مان كثاري يف مساتندة بااإلكراه، الدولاة حتددها اليت والعمل
  بلده؛ مغادرة يف احل  من املواطن

 باه يتصال وماا الغاذا  يف للحا  النطااق والواسعة اجلسيمة املنهجية االنتهاكات )د( 
 علااى التغذيااة وسااو  اجملاعااة انتشااار بساابب تتفاااقم انتهاكااات وهااي احلياااة، يف احلاا  جوانااب ماان

  واسع؛ نطاق
 والتعاااذيب، واالسااارتقاق، والقتااال، اإلباااادة، وأعماااال احليااااة يف احلااا  انتهاكاااات ( )ه 
 سياساية ألسبا  واالضطهاد اجلسيم، اجلنسي العنف أشكال من وغريه واالغتصا ، والسجن،
 العقااا  ممارسااة وانتشااار العاديااة، والسااجون السياسااي االعتقااال معسااكرات يف وجنسااانية ودينيااة

  األبريا ؛ على قاسية أحكام وإنزال واسع، نطاق على اجلماعي
 مااان ذلاااك يعقاااب وماااا الاااوطن إىل العاااودة مااان واحلرماااان املنهجاااي، اال تطاااا  )و( 
 سياساة إطاار ويف واساع نطااق علاى أ ارى، بلادان مواطناو فايهم مبان لألشاخاص، قسري ا تفا 
  الدولة؛ تنتهجها
 جبرا مهاااا تعااارت  أن علاااى الدميقراطياااة الشاااعبية كورياااا مجهورياااة حكوماااة حياااث -٢ 
 أجاال ماان فوريااة  طااوات تتخااذ وأن و ارجااه، البلااد يف ترتكبهااا الاايت اإلنسااان حقااوق وانتهاكااات

 الصالة ذات التوصايات تنفياذ منهاا بوساا ل القبيال هذا من واالنتهاكات اجلرا م جلميع حد وضع
  التالية: التدابري احلصر، ال املثال سبيل على ذلك، يف مبا التحقي ، جلنة تقرير يف الواردة

 والتعبااري الاارأي حريااة يف واحلاا  والاادين، والوجاادان الفكاار حريااة يف احلاا  كفالااة )أ( 
 الصااحف بإصادار الساما  تشامل بوساا ل و ارجهااا، اإلنرتنات شابكة علاى اجلمعياات، وتكاوين
  املستقلة؛ اإلعالم وسا ط من غريها وإنشا 

 علاااى والقااا م الدولااة ترعاااه الااذي التمييااز ذلاااك يف مبااا املااواطنن، باان التمييااز إاااا  ) ( 
   اجلنساين؛ العنف من املرأة ومحاية اجلنسن بن املساواة لتحقي  فورية تدابري واختاذ ،سونغبون نظام

 مكاااااان ا تيااااار يف الفااااارد حريااااة ذلاااااك يف مبااااا التنقااااال، حريااااة يف احلااااا  ضاااامان )ج( 
  وعمله؛ إقامته

 الكاملاااااة الشااااافافية منهاااااا بوساااااا ل الغاااااذا ، علاااااى احلصاااااول يف املسااااااواة تعزياااااز )د( 
  الضعفا ؛ إىل فعليا   املساعدة هذه تقدم لكي اإلنسانية املساعدة بتوفري يتعل  فيما

 االعتقاال، مبعسكرات املتصلة اإلنسان حقوق انتهاكات جلميع الفوري الوقف ( )ه 
 مجياع سارا  وإطاالق السياساي االعتقاال معساكرات مجياع وتفكياك الساخرة، ممارسة ذلك يف مبا

 تكاااااون أن علاااااى واحلااااارص تعسااااافا ، احملتجااااازين إلعااااادام الفاااااوري والوقاااااف السياساااااين، الساااااجنا 
  القانونية؛ األصول ومراعاة عادلة حماكمة إلجرا  احلماية بتقدمي كفيلة العدالة قطاع إصالحات
 وكاااااذلك قسااااارا ، ا تفاااااوا أو ا ُتطفاااااوا الاااااذين األشاااااخاص مجياااااع مشاااااكلة حااااال )و( 
  فورا ؛ عودهتم ضمان منها بسبل شفافا ، حال   ذريتهم،
  احلدود؛ عرب ةتاملشت األسر مشل ل كفالة )ز( 
  بالتبعية؛ اجلرم على املعاقبة ملمارسة الفوري اإللغا  ) ( 
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 بااال  عاان اجلمعيااة فيااه أعرباات الااذي ،٧١/٢٠٢ العامااة اجلمعيااة قاارار إىل يشااري -3 
 الفعلاي واالعارتا  اجلمعياات تكاوين حرياة يف احلا  فيها مبا العمال، حقوق انتهاكات إزا  قلقها
 وعمااالا  اقتصاااادي األطفاااال اساااتغالل وحظااار اإلضااارا ، يف واحلااا  اجلمااااعي التفااااو  يف بااااحل 

 مااان اخلاااارج إىل املوفااادين العماااال اساااتغالل وكاااذلك أشاااكاله، جبمياااع اخلطااار أو الضاااار األطفاااال
  التقارير؛ به تفيد حسبما السخرة تشبه ظرو  يف للعمل الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية
 الالجئان حالاة بشا ن اللجناة اساتنتاجات إزا  قلقاه باال  عان جدياد من يعر  -٤ 
 مواطنيهاااا مااان وغاااريهم الدميقراطيااة، الشاااعبية كورياااا مجهورياااة إىل أعياادوا الاااذين اللجاااو  وملتمسااي

 القاساية املعاملاة أو التعذيب أو احلبس مشلت عقوبات هبم وأُنزلت اخلارج، من إليها ُرح لوا الذين
 بقاوة وحياث اإلعادام، عقوباة أو القساري اال تفاا  أو اجلنساي العناف أو املهيناة أو الالإنساانية أو
 وعلاى القسارية، اإلعاادة عادم يف املتمثال األساساي املبادأ احارتام علاى الدول مجيع الصدد هذا يف

 لشااخون السااامي املتحاادة األماام مفااو  وصااول وكفالااة إنسااانية معاملااة اللجااو  ملتمسااي معاملااة
 حقااوق محايااة بغاار  اللجااو  ملتمسااي إىل عوا اا  دون ماان اإلنسااان حقااوق ومفوضااية الالجئاان
 القااانون مبوجااب بالتزاماهتااا التقيااد علااى األطاارا  الاادول أ اارى ماارة وحيااث هباام، اخلاصااة اإلنسااان
 خيااا  فيماااا هباااا امللحااا  الربوتوكاااولو  الالجئااان مبركاااز املتعلقاااة واالتفاقياااة اإلنساااان حلقاااوق الااادوي

  الصكوك؛ هبذه املشمولن الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية إىل املنتمن األشخاص
 الشاهود مان اساتقتها الايت الرواياات أن مان اللجناة إلياه  لصت ما على يشدد -5 

 يف ارُتكباات قااد اإلنسااانية ضااد جاارا م باا ن لالعتقااادا  كافيااا   ساابب تشااكل تلقتهااا الاايت واملعلومااات
 مناذ الدولاة مساتويات أعلاى علاى املكرساة بالسياساات عماال   الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية
 البااال  قلقااه عاان اإلعاارا  ويكارر لقيادهتااا، الفعليااة الساايطرة حتاات تقاع مخسسااات يااد وعلااى عقاود
 سااااارتقاق،واال والقتااااال، اإلباااااادة، اإلنساااااانية حااااا  يف املرتكباااااة اجلااااارا م هاااااذه وتشااااامل ذلاااااك؛ إزا 

 اجلنسااااي، العنااااف أنااااواع ماااان وغااااريه القسااااري واإلجهااااا  واالغتصااااا ، والسااااجن، والتعااااذيب،
 واال تفااا  للسااكان، القسااري والرتحياال وجنسااانية، وعرقيااة ودينيااة سياسااية ألساابا  واالضااطهاد

   املطو ل. التجويع يف املتمثل املتعمد الالإنساين والعمل للناس، القسري
 عاان املسااخولن حتاااكم ل الدميقراطيااة الشااعبية كوريااا مجهوريااة ساالطات أن يخكااد -6 
 على الدوي اجملتمع أعضا  ويشجع اإلنسان، حلقوق األ رى واالنتهاكات اإلنسانية ضد اجلرا م
  عقا ؛ بدون اجلرا م هذه بقا  عدم لضمان املبذولة املسا لة جهود يف التعاون

 العاماااة اجلمعياااة فياااه شاااجعت الاااذي ،٧١/٢٠٢ العاماااة اجلمعياااة بقااارار يرحاااب -٧ 
 واختااااذ الصااالة ذات وتوصاااياهتا التحقيااا  جلناااة اساااتنتاجات يف نظاااره مواصااالة علاااى األمااان جملاااس

 يف احلالااة إحالااة إمكانيااة يف النظاار  ااالل ماان ذلااك يف مبااا املسااا لة، لكفالااة املناساابة اإلجاارا ات
 اجلازا ات تطاوير مواصالة يف والنظار الدولياة اجلنا ية احملكمة إىل الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية
 عاااان املسااااخولية مااان األوفاااار القسااااط يتحمااال أنااااه يبااادو ماااان كاااال اساااتهدا  يف الفعاليااااة لضااامان
  اإلنسانية؛ ضد جرا م تشكل رمبا إاا اللجنة عنها قالت اليت اإلنسان حقوق انتهاكات
 كااانون 9 يف للمجلااس  الااث اجتماااع عقااد األماان جملااس بقاارار أيضااا   يرحااب -8 

 وكاااااانون ٢٠١٤ األول/ديساااامرب كاااااانون يف املعقااااودين اجتماعياااااه بعااااد ،٢٠١6 األول/ديساااامرب
 الشااااااعبية كوريااااااا مجهوريااااااة يف اإلنسااااااان حقااااااوق حالااااااة فيااااااه نوقشاااااات ،٢٠١5 ديساااااامرب/األول

 اجمللااس مواصاالة إىل ويتطلااع القاارار، هااذا يف عنهااا املعاار  اخلطاارية الشااواغل ضااو  يف الدميقراطيااة،
  أكرب؛ بفعالية املس لة هبذه اهتمامه
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 الشاعبية كورياا مجهورياة يف اإلنساان حقاوق حبالة املعي اخلاص املقرر على يثي -9 
 الارغم علاى بواليتاه، االضاطالع يف املساتمرة وجلهاوده اآلن حاى أنشاطة مان به قام ملا الدميقراطية

  البلد؛ إىل الوصول إمكانية عدم من
 كوريااا مجهوريااة يف اإلنسااان حقااوق حبالااة املعااي اخلاااص املقاارر بتقريااري يرحااب -١٠ 
 يف اإلنساان حقاوق انتهاكاات عان باملساا لة املعاي املساتقلن اخلاربا  وفريا  (٢)الدميقراطياة الشاعبية
 الرابعااااة دورتااااه يف اإلنسااااان حقااااوق جملااااس إىل املقاااادمن ،(3)الدميقراطيااااة الشااااعبية كوريااااا مجهوريااااة
 مجهوريااة يف اإلنسااان حقااوق انتهاكاات عاان املسااا لة ضاامان أمهياة علااى شااددا واللااذان والثال ان،

 الدميقراطية؛ الشعبية كوريا
 اخلاااااربا  وفريااااا  اخلااااااص املقااااارر قااااادمها الااااايت والتوصااااايات االساااااتنتاجات إىل يشاااااري -١١ 
 ميكاان والاايت املسااتقلن اخلااربا  فرياا  حااددها الاايت العمليااة باااخلطوات وينااوه باملسااا لة، املعااي املسااتقلن
   الدميقراطية؛ الشعبية كوريا مجهورية يف املسا لة إزا  شامل ا  اتباع يف اإلسهام أجل منا  فور  اختاذها

 حلقااااوق الساااامية املتحاااادة األمااام مفوضاااية قاااادرات سااانتن، ملاااادة يُااادع م أن يقااارر -١٢ 
 قاادمها الاايت الصاالة ذات التوصاايات تنفيااذ لتيسااري ساايول، يف امليااداين جهازهااا ذلااك يف مبااا اإلنسااان،

 احلاليااة، والتو ياا  الرصااد جهااود تعزيااز إىل والراميااة تقريااره، يف باملسااا لة املعااي املسااتقلن اخلااربا  فرياا 
 مجياااع بتقيااايم القانونياااة املساااا لة يف  اااربا  وتكلياااف واألدلاااة، للمعلوماااات مركااازي مساااتودع وإنشاااا 

 ؛مستقبال   مسا لة عملية أي يف لالستخدام ممكنة اسرتاتيجيات وضع بغية والشهادات املعلومات
 التقادم عان املعلوماات باخ را  شفويا  عرض يقدم أن السامي املفو  إىل يطلب -١3 

 تقريااار تقااادمي بغياااة والثال ااان الساااابعة دورتاااه يف اإلنساااان حقاااوق جملاااس إىل الصااادد هاااذا يف احملااارز
  األربعن؛ دورته يف اجمللس إىل املذكورة التوصيات تنفيذ عن كامل

 كورياا مجهورياة يف اإلنساان حقاوق حبالاة املعاي اخلااص املقارر والياة متدياد يقرر -١٤ 
  سنة؛ ملدة 3١/١8 اإلنسان حقوق جملس لقرار وفقا   الدميقراطية الشعبية

 املتحاادة، األماام هيئاات ذلااك يف مباا املعنيااة، األطارا  جبميااع أ ارى ماارة يهياب -١5 
 حقااوق حالااة معاجلااة هبااد  تقريرهااا يف التحقياا  جلنااة قاادمتها الاايت التوصاايات تنفيااذ يف تنظاار أن

  الدميقراطية؛ الشعبية كوريا مجهورية يف املزرية اإلنسان
 حقااااوق ملفوضااااية التااااابع املياااداين اجلهاااااز يبااااذهلا الااايت املتواصاااالة اجلهااااود يشاااجع -١6 
  اإلنسان؛ حقوق جملس إىل منتظمة تقارير بتقدميه ويرحب سول، يف اإلنسان
 حبالااة يتعلاا  فيمااا وإجنازاهتااا املفوضااية دور عاان السااامي املفااو  بتقرياار يرحااب -١٧ 
 دورتاه يف اإلنساان حقاوق جملاس إىل املقدم الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف اإلنسان حقوق
 حمد ااة مبعلومااات منتظمااة بصااورة اجمللااس موافاااة إىل السااامي املفااو  وياادعو ،(٤)والثال اان احلاديااة
   املس لة؛ هذه عن

__________ 

(٢) A/HRC/34/66. 
(3) A/HRC/34/66/Add.1. 
(٤) A/HRC/31/38. 
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 املياااااداين اجلهااااااز اضاااااطالع كفالاااااة علاااااى العمااااال األعضاااااا  الااااادول بكافاااااة يهياااااب -١8 
 تعااااون وضااامان واليتاااه، تنفياااذ أجاال مااان املاااوارد مااان يكفاااي مبااا وتزوياااده باساااتقاللية، بعملاااه للمفوضااية

   هتديدات؛ أو انتقامية أعمال ألي تعرضه وعدم اجلهاز، مع تام بشكل الصلة ذات األعضا  الدول
 يف تبااذهلا الايت املتابعاة جهااود عان تبلا  أن اإلنسااان حقاوق مفوضاية إىل يطلاب -١9 
 يف اإلنساااان حقاااوق حالاااة عااان العاماااة اجلمعياااة إىل املقااادم العاااام لألمااان العاااادي السااانوي التقريااار
  الدميقراطية؛ الشعبية كوريا مجهورية
 وإىل اإلنسااااان حقااااوق جملااااس إىل منتظمااااة تقااااارير تقاااادمي اخلاااااص املقاااارر إىل يطلااااب -٢٠ 
   التحقي ؛ جلنة توصيات تنفيذ متابعة يف املبذولة اجلهود عن ذلك يف مبا واليته، تنفيذ عن العامة اجلمعية

 احلاااوار، مواصااالة  اااالل ماان الدميقراطياااة، الشاااعبية كوريااا مجهورياااة حكوماااة حيااث -٢١ 
 املعاي اخلااص املقرر منهم سيما وال اخلاصة، اإلجرا ات إطار يف بواليات املكلفن مجيع دعوة على
 متكاان وعلااى معهاام، التااام والتعاااون الدميقراطيااة، الشااعبية كوريااا مجهوريااة يف اإلنسااان حقااوق حبالااة
 الالزمااة املعلومااات جبميااع وتزوياادهم قيااود، دون ماان البلااد زيااارة ماان الاادعم ومااوظفي اخلاااص املقاارر
   ن؛اإلنسا حقوق مفوضية مع التقي التعاون تعزيز وكذلك الوالية، هذه إجناز هلم يتسىن كي

 والااااادول، املتخصصاااااة، وكاالهتاااااا فيهاااااا مباااااا املتحااااادة، األمااااام منظوماااااة يشاااااجع -٢٢ 
 غااري واملنظمااات املسااتقلن، واخلااربا  املهتمااة، واملخسسااات اإلقليميااة، الدوليااة احلكوميااة واملنظمااات
 اخلاصااة، اإلجاارا ات إطااار يف بواليااات املكلفاان مااع بنااا ين وتعاااون حااوار إقامااة علااى احلكوميااة،

  اإلنسان؛ حقوق ملفوضية امليداين واجلهاز اخلاص املقرر فيهم مبن
 الوكااااالت ذلاااك يف مباااا املتحااادة، لألمااام العاماااة واألماناااة الااادول مجياااع يشاااجع -٢3 
 ومنظماات اإلقليمياة، واحملافل اإلقليمية الدولية احلكومية واملنظمات هلا، التابعة املعنية املتخصصة

 صااحبة املعنياة اجلهاات وساا ر باملوضاوع املهتماة التجارياة والشاركات واملخسسات، املدين، اجملتمع
  التوصيات؛ تلك تنفيذ يف قدما   املضي إىل توصيات، التحقي  جلنة إليها وجهت ممن املصلحة
 منساااقة بطريقاااة التصااادي مواصااالة علااى برمتهاااا املتحااادة األمااام منظوماااة يشااجع -٢٤ 
 الدميقراطية؛ الشعبية كوريا مجهورية يف اإلنسان حقوق تشهدها اليت اخلطرية للحالة وموحدة
 الدميقراطيااة الشااعبية كوريااا مجهوريااة مااع عالقااات هلااا الاايت الاادول مجيااع يشااجع -٢5 

 انتهاكاااات جلمياااع حااادا   تضاااع فورياااة  طاااوات اختااااذ علاااى لتشاااجيعها نفوذهاااا تساااتخدم أن علاااى
 تإصااااالحا وإجاااارا  السياسااااي االعتقااااال معسااااكرات إغااااالق منهااااا بوسااااا ل اإلنسااااان، حقااااوق
  جذرية؛ مخسسية
 اإلنسااااان، حقااااوق ومفوضااااية اخلاااااص املقاااارر ياااازود أن العااااام األماااان إىل يطلااااب -٢6 

 بالوالياة لالضاطالع ماوظفن مان يكفاي وماا مسااعدة مان يلازم ما بكل امليداين، اهليكل خي  فيما
   اإلنسان؛ حقوق مفوضية من الدعم بالوالية املكلف تلقي على حيرص وأن فعال، بشكل

 ذات اهليئاااات مجياااع إىل اخلااااص املقااارر مااان املقدماااة التقاااارير مجياااع إحالاااة يقااارر -٢٧ 
  املناسب. اإلجرا  الختاذ العام األمن وإىل املتحدة األمم يف الصلة

    


