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 جملس حقوق اإلنسان
  والثالثون سابعةالدورة ال

  2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
  من جدول األعمال 4البند 

 حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

 رتلنبببببدورا*رت لوا*انأبببببارت   *ل بببببدا* رتلملانأبببببا رتإسببببب*ا أل*رت للاانأببببا* رت*إسبببباانأارت لسبببببتالأارت إسبببببتونأا  
  سببل دا*رت إ طالأبببا*رت ال*ت ببباك*رت بلغأربببارت بل ببارا*رت الاوسببب ة وات*سببب،*رت بول بببدا*رت ت*اأبببا*رت 

مجهور بة  مجهور بة ابورارت مجهور بة وقبدونأا الأوفوسبالاأة سبابقا *رت رتجلال األسود*ا رتتشأرأا*
 شببأل رت سببلواأ أارت السببو د*رت سو سبب*ارت رتجورجأببارت الببدا،*ر*رت رووانأببا*رت سببلواااأا رت*وولببدواا
 رتلرسببم*،*رت لأتوانأببا*رت لأتت شببتا  * رتا ل ببدا*رت صبب*ك*رت ا*واتأببارت ا ببدا*رت الت أببا* رتا*نسببا*

ال بببب*و  *رت  رت*رت وواناببببواملتحببببدة ل* طانأببببا العلمببببل و  *ل ببببدا الشببببمالأةوالطببببة*رت اململرببببة 
  الأوانن*: وش*وع ص*ار رتالأاابن رتالوالات املتحدة األو* رأة رتال مسا*رت ه  ارارت هول دا*

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهور ة اورا الشعاأة الدميق*اطأة .../37  
  إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان، والعيودين الودولي   إذ يسرتشد 

  اخلاص  حبقوق اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،
إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنوة حقووق اإلنسوان وجملوس حقووق  وإذ يشري 

ميقراطيوووة، عبية الداإلنسوووان واجلمعيوووة العاموووة بشووو ن حالوووة حقووووق اإلنسوووان   مجيوريوووة  وووور  الشووو
 72/188لعاموووة واوورار اجلمعيووة ا 2017آذار/مووارس  24املووخر   34/24فييووا اوورار ا لووس  مبووا

  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،2017األول/ديسمرب  انون   19 املخر 
 آذار/ 15املووووخر   60/251موووون اوووورار اجلمعيووووة العامووووة  3الفقوووورة    اعتبوووواره وإذ يضووووع 

 ،2006 مارس
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بشوو ن  5/2بشوو ن بنوواس مخ سووات جملووس حقوووق اإلنسووان و 5/1إىل اراريوو   وإذ يشووري 
 18  ، املووخر راسات اخلاصووة للمسلووسمدونووة اواعوود السوولوك للمكلفوو  بووو  ت   إطووار اإلجوو

هلوووووووذين  ، وإذ يشووووووودد علوووووووى ابن يوووووووخدو املكلووووووو   لو يوووووووة ميامووووووو  وفقوووووووا  2007 حزيران/يونيووووووو 
 ما،ييومرفق القرارين

علوووى اب يوووة متابعوووة التوصووويات الوووواردة   تقريووور جلنوووة التحقيووو  بشووو ن حقووووق  وإذ يشووودد 
رحب ب   و  مون جملوس حقووق اإلنسوان  ، الذو(1)اإلنسان   مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية

  واجلمعية العامة، واُبحي  إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا   ذلك جملس األمن،
إزاس ارتكوووواو مجيوريوووووة  ووووور  الشووووعبية الدميقراطيووووة انتيا وووووات  وإذ يسوووواوره  لوووو  القلوووو  

م ضووووود جووووورا  منيسيوووووة ووا وووووعة الن ووووواق وجسووووويمة حلقووووووق اإلنسوووووان، تشوووووك     حوووووا ت  ثووووورية
  ي ،نة التحقاإلنسانية، وإزاس إفالت مرتكبييا من العقاو وفقا  ملا ورد   تقرير جل

إىل مسخولية مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميقراطيوة عون سايوة  وكاجلا مون اجلورا م  وإذ يشري 
فيووو  اجلمعيوووة  ، الوووذو ابشوووارت72/188املرتكبوووة ضووود اإلنسوووانية، ويالحوووة اووورار اجلمعيوووة العاموووة 

لوى منوع ارتكواو قراطيوة ععامة إىل ابن جلنة التحقي  اد حثت ايادة مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميال
 كمة، اجلرا م ضد اإلنسانية وامعيا، و فالة مالحقة اجلناة ومثوهلم ابمام احمل

ألن احلالة اإلنسانية اهلشة السا دة   البلد تتفاام بسبب عدم متكو   وإذ يساوره القل  
من دون عوا و  و ل حبرية ة  ور  الشعبية الدميقراطية الو ا ت اإلنسانية من الوصو حكومة مجيوري

 ، وبسوبباجوبلنحوو الو والقدرة على رصد عملية التوزيع برمتيا على ا إىل مجيع السكان املعوزين
لنوويووة األ وولحة ا  وويما لت وووير و إلنفوواق العسووكرو، ل السيا ووات الوطنيووة الوويت تع ووي األولويووة

  ، على حساو حصول املواطن  على الغذاس،التسيارية والقذا  
  ووووووووووووانون األول/  22( املووووووووووووخر  2017)2397جملووووووووووووس األموووووووووووون بقوووووووووووورار  وإذ يسوووووووووووولم 
  املا وووة مووون  وووكان مجيوريوووة  وووور   41الوووذو  حوووة فيووو  ا لوووس ابن نسوووبة ، 2017 ديسووومرب

الوذو ابعربوت فيو   72/188الشعبية الدميقراطية يعانون من نقو  التغذيوة، واورار اجلمعيوة العاموة 
اجلمعيووة العامووة عوون القلوو  إزاس النتووا ت الوويت توصوولت إلييووا األمووم املتحوودة ومفادهووا ابن نسووبة موون 
السوووكان   مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة تفووووق النصووو  بكثوووري تعوووا  مووون اصوووور  بوووري   

حلواموووو  واملرضووووعات األموووون الغووووذا ي و وووودمات الرعايووووة ال بيووووة، ومنيووووا عوووودد  ها وووو  موووون النسوووواس ا
واألطفووال دون اخلامسووة املعرضوو  خل وور اإلصووابة بسوووس التغذيووة، وابن مووا يقوورو موون ربووع جممووو  
السكان   البلد يعوانون مون  ووس التغذيوة املوزمن، وابدانوت فيو  مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميقراطيوة 

من ا تخداميا لتحقيو   لتحويليا مواردها صوو ااتناس األ لحة النووية والقذا   التسيارية بد   
الرفووواه لشوووعبيا، وشوووددت علوووى احلاجوووة إىل ابن  ووورتم مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة شوووعبيا 

ووووووو  وتصوووووووون  رامتووووووو  املت صووووووولة علوووووووى  وووووووو موووووووا ابشوووووووار إليووووووو  جملوووووووس األمووووووون    وابن تكفووووووو  رفاهن
 5املووووخر   (2017)2371و 2016تشووورين الثوووا /نوفمرب  30ر  املوووخ  (2016)2321 اراراتووو 

 (،2017)2397و 2017ابيلول/ بتمرب  11املخر   (2017)2375و 2017آو/ابغس س 
يورية  ور  الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتوع  مسخولية حكومة مج وإذ يخ د من جديد 

 ووو   وووكاجلا متتعووووا   وووامال  سميوووع حقوووووق اإلنسوووان واحلووور ت األ ا ووووية، بو وووا   منيوووا ضوووومان 
__________ 

(1) A/HRC/25/63. 

https://undocs.org/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/S/RES/2375(2017)
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احلصووول علووى الغووذاس الكووا  بصووورة متسوواوية، فضووال  عوون حريووة الوودين ابو املعتقوود وحريووة التعبووري 
   رى،وحرية تكوين اجلمعيات والتسمع ضمن حقوق وحر ت اب

بوجود عوام    ر معينة تخثر   النساس واألطفال واألشخاص ذوو اإلعااوة  وإذ يسل م 
واملسوون ، وبضوورورة ضوومان متتووع هووخ س األشووخاص متتعووا   ووامال  سميووع حقوووق اإلنسووان واحلوور ت 

وإذ حيوويع علمووا    هووذا الصوودد  األ ا ووية حلمووايتيم موون اإل ووال واإليووذاس وا  ووتغالل والعنوو ،
مجيوريوووة  وووور  الحظووات اخلتاميوووة للسنوووة املعنيوووة  لقضووواس علوووى التمييوووز ضووود املووورابة علوووى تقريووور  مل

و ملالحظات اخلتامية للسنة حقوق  (2)اجلامع للتقارير الدورية الثا  إىل الرابع الشعبية الدميقراطية
 ،(3)ةميورية  ور  الشعبية الدميقراطيالدورو اخلامس جلال ف  على التقرير 

 مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة الوووز رة الووويت ااموووت  وووا إىل يالحوووة موووع التقوووديروإذ  
 مجيورية  ور  الشوعبية الدميقراطيوة ويشسع ،املقررة اخلاصة املعنية حبقوق األشخاص ذوو اإلعااة

الشوعبية مجيوريوة  وور  على تنفيذ مجيع التوصيات الواردة   تقرير املقوررة اخلاصوة عون ز رهتوا إىل 
 ، ويشووري إىل مشووار ة(4)املقوودم إىل جملووس حقوووق اإلنسووان   دورتوو  السووابعة والثالثوو  الدميقراطيووة

  األلعوواو األوملبيووة الشووتوية للمعوووا  الوويت نُظ غمووت   بيونوو   مجيوريووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة
 تشان  سميورية  ور ،

ميقراطيووووة   عمليووووة ا  ووووتعرا  الوووودورو مبشووووار ة مجيوريووووة  ووووور  الشووووعبية الد وإذ ينوووووه 
ة مون ابصو  توصوي 113 يالحة ابول حكومة مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطيوةو الشام  الثانية، 

ا يوووا املعلووون بتنفيوووذهتوصوووية الوووواردة   نتوووا ت ا  وووتعرا ، والتزام 268التوصووويات البوووال  عوووددها 
وصوويات موون ابجوو  ى اب يووة تنفيووذ التتوصووية اب وورى، وإذ يشوودد علوو 58والنظوور   إمكانيووة تنفيووذ 

 معاجلة ما يُرتكب   البلد من انتيا ات جسيمة حلقوق اإلنسان، 
 لعم  اهلام الذو تقوم ب  هيئات املعاهدات   جمال رصود تنفيوذ ا لتزاموات  وإذ يسلم 

   يوة  لتزاماهتوالدميقراطاالدولية حلقوق اإلنسان، وإذ يخ د ضورورة امتثوال مجيوريوة  وور  الشوعبية 
  املعاهدات، ىل هيئاتجمال حقوق اإلنسان و فالة تقدمي تقاريرها  نتظام و  الوات املنا ب إ

سووووو لة ا  ت وووووامه الووووودوا واب يوووووة العوووووودة الفوريوووووة جلميوووووع مل ال وووووابع امللووووو  إذ يالحوووووةو  
 طية ابو إجراساتالدميقرا يعرو عن  ل  القل  إزاس عدم اختاذ مجيورية  ور  الشعبيةو املخت ف ، 

ات اليت عقودت املشاور  إجيابية منذ ا تيالل التحقيقات بش ن مجيع الرعا  اليا ني  على اب اس
، 2014يو  اب ر/موووا املسووتوى احلكووومي بوو  مجيوريوووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة واليووا ن علووى 
ا ني ، عووووا  اليوووويتواووووع ابن تتحقوووو    اباوووورو واووووت سكوووون تسوووووية مجيووووع املسووووا   املتصوووولة  لر  وإذ
  يما عودة مجيع املخت ف ،  و 

 لنسووبة لتحسوو   وريت ،، مبووا   ذلووك احلوووار بوو  الكووإىل اب يووة احلوووار وإذ يشووري ابيضووا   
  راطية،حالة حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية   مجيورية  ور  الشعبية الدميق

__________ 

(2) CEDAW/C/PRK/CO/2-4. 
(3) CRC/C/PRK/CO/5. 
(4) A/HRC/37/56/Add.1. 
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مجيورية  ور  الشعبية  مشار ة ب  الكوريت  مبنا بة احلوار  لز م الذو مي ز يرحبوإذ  
شووان  و لتقوودم الووذو   األلعوواو األوملبيووة الشووتوية للمعوووا  الوويت نُظ غمووت   بيونوو  ت الدميقراطيووة

  ،اُبحرز مخ را    العالاات ب  الكوريت 
ال لبوووات املقدموووة مووون مجيوريوووة  وووور  و  سووو لة األ ووور املشوووتتةال وووابع امللووو  مل وإذ يالحوووة 

لت  يوود مصوووري ابفوووراد األ وور، وتيسوووري تبوووادل الر ووا   بووو  األفوووراد وز رات بلووداهتم األصووولية وهتيئوووة 
ويسووووولم   يوووووة  علوووووى ن ووووواق ابو وووووع وعلوووووى اب ووووواس منوووووتظم،مل  الشوووووم   اب ووووورى تتوووووي  منا وووووبات

 املس لة، هذه
اب يوة مشوار ة الودول بصوورة  املوة وبنواسة   ابعموال جملوس حقووق  وإذ يخ د مون جديود 

اإلنسووان، مبووا   ذلووك عمليووة ا  ووتعرا  الوودورو الشووام ، و  امليووات األ وورى للمسلووس، موون 
  ابج   س  حالة حقوق اإلنسان   هذه الدول،

ا نتيا ووات املنيسيووة الوا ووعة الن وواق واجلسوويمة حلقوووق   شوود العبووارات يوودين -1 
اإلنسان وغريها من جتاوزات حقوق اإلنسوان املسوتمرة منوذ فورتة طويلوة   مجيوريوة  وور  الشوعبية 
الدميقراطيووة، ويعوورو عوون القوو  الشووديد إزاس ا  ووتنتاجات املفصوولة الوويت اوودمتيا جلنووة التحقيوو    

  مبا   ذلك ما يلي: تقريرها،
احلرمان من احلو    حريوة الفكور والوجودان والودين، ومون احلو    حريوة الورابو  )اب( 

وحرية التعبوري وحريوة تكووين اجلمعيوات، علوى شوبكة اإلنرتنوت و ارجيوا،  حتكوار الدولوة امل لو  
تعسوفية وغوري  لإلعالم و كميا الكام    تنظيم احلياة ا جتماعية، و ذلك مبا تفرض  من راابوة

  مشروعة تتخل  احلياة اخلاصة جلميع املواطن ؛
التمييووز علووى اب وواس نظووام  ووونغبون الووذو يصوون  النوواس علووى اب وواس املوويالد  )و( 

وال بقوووة ا جتماعيوووة الوووويت  وووددها الدولووووة،  موووا ء ووووذ بعووو  ا عتبووووار امراس السيا وووية والوووودين، 
  إمكانية احلصول على العم ، والقوان  واألنظمة والتمييز ضد املرابة، مبا   ذلك عدم املساواة 

  التمييزية، والعن  ضد املرابة؛
انتيوواك احلوو    حريووة التنقوو  سميووع جوانبوو ، مبووا   ذلووك فوور  ابمووا ن اإلاامووة  )ج( 

والعمو  الويت  وددها الدولووة  إل وراه، مسوتندة    ثوري موون األحيوان إىل نظوام  وونغبون، وحرمووان 
    مغادرة بلده؛املواطن من احل  

ا نتيا ات املنيسية اجلسيمة والوا وعة الن واق للحو    الغوذاس وموا يتصو  بو   )د( 
موون جوانووب احلوو    احليوواة، وهووي انتيا ووات تتفوواام بسووبب انتشووار ا اعووة و وووس التغذيووة علووى 

  ن اق وا ع؛
تعوووذيب، انتيا وووات احلووو    احليووواة وابعموووال اإل دة، والقتووو ، وا  ووورتااق، وال ()ه 

، وا ضوووو ياد أل ووووباو ةوالسووووسن، وا غتصوووواو، وغووووريه موووون ابشووووكال العنوووو  اجلنسووووي اجلسوووويم
 يا ووية ودينيووة وجنسووانية   معسووكرات ا عتقووال السيا ووي والسووسون العاديووة، وانتشووار سار ووة 

  العقاو اجلماعي على ن اق وا ع، وإنزال ابحكام اا ية على األبر س؛
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ان مووون العوووودة إىل الووووطن وموووا يعقوووب ذلوووك مووون ا  ت وووامه املنيسوووي، واحلرمووو )و( 
ا تفاس اسورو لششوخاص، مبون فوييم مواطنوو بلودان اب ورى، علوى ن واق وا وع و  إطوار  يا وة 

  تنتيسيا الدولة؛
حكوموووة مجيوريووووة  وووور  الشووووعبية الدميقراطيوووة علووووى ابن تعووورتمه سرا ميووووا  حيوووث -2 

وابن تتخووذ   وووات فوريووة موون ابجوو   وانتيا ووات حقوووق اإلنسووان الوويت ترتكبيووا   البلوود و ارجوو ،
وضع حد جلميع اجلرا م وا نتيا ات من هوذا القبيو  بو وا   منيوا تنفيوذ التوصويات ذات الصولة 

، مبا   ذلك، علوى  وبي  املثوال 72/188و  ارار اجلمعية العامة  الواردة   تقرير جلنة التحقي 
    احلصر، التدابري التالية:

الفكوور والوجوودان والوودين، واحلوو    حريووة الوورابو والتعبووري  فالووة احلوو    حريووة  )اب( 
علووى شوبكة اإلنرتنووت و ارجيوا، بو ووا   تشوم  السووماح  صودار الصووح   وتكووين اجلمعيوات،

  وإنشاس غريها من و ا ع اإلعالم املستقلة؛
إجلووواس التمييوووز بووو  املوووواطن ، مبوووا   ذلوووك التمييوووز الوووذو ترعووواه الدولوووة والقوووا م  )و( 

 ووووونغبون، واختوووواذ توووودابري فوريووووة لتحقيوووو  املسوووواواة بوووو  اجلنسوووو  وسايووووة املوووورابة موووون  نظووووام علووووى
  اجلنسا ؛ العن 

ضوووومان احلووووو    حريووووة التنقووووو ، مبوووووا   ذلووووك حريوووووة الفوووورد   ا تيوووووار مكوووووان  )ج( 
  وعمل ؛ إاامت 

تعزيوووووز املسووووواواة   احلصوووووول علوووووى الغوووووذاس، بو وووووا   منيوووووا الشوووووفافية الكاملوووووة  )د( 
، مبوووون بتوووووفري املسوووواعدة اإلنسووووانية لكووووي تقوووودم هووووذه املسوووواعدة فعليووووا  إىل الضووووعفاس يتعلوووو  فيمووووا
  ؛احملتسزون فييم

الوا  الفورو جلميع انتيا ات حقوق اإلنسان املتصلة مبعسكرات ا عتقوال،  ()ه 
، وتفكيووك مجيوع معسووكرات واللسوووس إىل التعوذيب والعنوو  اجلنسوا  مبوا   ذلوك سار ووة السوخرة

لسيا وي وإطوالق  وراح مجيوع السوسناس السيا وي ، والواو  الفوورو إلعودام احملتسوزين ا عتقال ا
 وفري ابشوكال، واحلرص على ابن تكون إصالحات ا ا  العدالة  فيلة بتو جراسات موجزة تعسفا  
  إلجراس حما مة عادلة ومراعاة األصول القانونية؛ الالزمة احلماية

 فوا ابو ا تفوا اسرا ، و ذلك ذريتيم، ح  مشكلة مجيع األشخاص الذين ا تُ  )و( 
  حال  شفافا ، بسب  منيا ضمان عودهتم فورا ؛

 ة عرب احلدود؛ ت فالة مل مش  األ ر املشت )ز( 
 اإللغاس الفورو ملمار ة املعاابة على اجلرم  لتبعية؛  )ح( 
حريوة   حلو    مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميقراطيوة ضمان متتع    فرد   إاليم )ط( 
مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية ريوووة مغوووادرة البلووود، مبوووا   ذلوووك ألجووو  التمووواس اللسووووس  وووارج التنقووو  وحب
 ؛مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية ، دون تد   من جانب  ل اتالدميقراطية
مجيورية  ور   توفري خمتل  ابشكال احلماية لرعا  البلدان األ رى احملتسزين   )و( 

، مبوووا   ذلوووك حريوووة ا تصوووال  ملوووولف  القنصووولي  والوصوووول إلوووييم، وفقوووا  راطيوووةالشوووعبية الدميق



A/HRC/37/L.29 

GE.18-04233 6 

طرفووا  فييووا، وابو  مجيوريووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة تفاايووة فيينووا للعالاووات القنصوولية الوويت تُعوود  
 ترتيبات اب رى تلزم لت  يد وضعيم وا تصال   رهم؛

، الذو ابعربوت فيو  اجلمعيوة عون القيوا 72/188العامة  إىل ارار اجلمعية يشري -3 
إزاس انتيا وات حقووق العموال، مبوا فييوا احلو    حريوة تكووين اجلمعيوات وا عورتامه البال  للغايوة 

الفعلوووي  حلووو    التفووواو  اجلمووواعي واحلووو    اإلضوووراو، وحظووور ا وووتغالل األطفوووال ااتصووواد   
ل العمال املوفدين إىل اخلارج من وعم  األطفال الضار ابو اخل ر سميع ابشكال ، و ذلك ا تغال

 مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية للعم    لرومه تشب  السخرة حسبما تفيد ب  التقارير؛ 
، (2017)2371موووووووون اوووووووورار جملووووووووس األموووووووون  11فقوووووووورة إىل ال ابيضووووووووا   يشووووووووري -4 
ابن (، الويت اورر فييوا 2017)2397مون اوراره  8والفقورة  (2017)2375مون اوراره  17 والفقرة

ميلووة     غضووون و  فووورا  علووى الوودول األعضوواس ابن تعيوود إىل مجيوريووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة 
مجيووع رعا هووا الووذين يكسووبون  2017 ووانون األول/ديسوومرب   22موون يريوو   شوويرا   24تتسوواوز 
التوووابع  حلكوموووة مجيوريوووة  وووور    إطوووار الو يوووة القضوووا ية لتلوووك الووودول ومجيوووع امللحقووو   د وووال  

الشووعبية الدميقراطيووة املكلفوو  مبراابووة السووالمة الووذين يشوورفون علووى العووامل    اخلووارج موون رعووا  
ابن رعا  مجيورية  ور  الشعبية املعنية العضو  مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية، ما مل تقرر الدولة
رعا  مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميقراطيوة  من ابو الدميقراطية املعني  من رعا  الدولة املذ ورة ابيضا  

ألحكووام القوووان  الوطنيووة والدوليووة السووارية، مبووا   ذلووك  الووذين ُ ظوور إعووادهتم إىل الوووطن، طبقووا  
املوربم بو  اتفواق مقور األموم املتحودة  وابوالقانون الودوا حلقووق اإلنسوان،  القانون الدوا لالجئ 

، وحيوث اتفاايوة امتيوازات األموم املتحودة وحصوا هتااألمم املتحدة والو  ت املتحدة األمريكيوة ابو 
علوى تعزيوز واحورتام وسايوة حقووق اإلنسوان للعموال، مبون فووييم  مجيوريوة  وور  الشوعبية الدميقراطيوة

 ؛مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية ل الذين يُعادون إىلالعما
اب ودت فيو  اجلمعيوة ، الذو 72/188من ارار اجلمعية العامة  4 لفقرة  يذ  ر -5 

مجيوريووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة إزاس التقووارير الوويت تفيوود  رتكوواو  للغايووة القيووا الشووديد العامووة
واحتسووواز تعسوووفي وعمليووواتغ ا ت وووامه وغريهوووا مووون   جوووراسات مووووجزةابعموووال تعوووذيب وإعووودام 

ابشووكال انتيا ووات حقوووق اإلنسووان و روااهتووا حبوو  ابشووخاص موون رعووا  البلوودان األ وورى، وذلووك 
 ؛دا   ابراضييا و ارجيا

إزاس ا وتنتاجات اللسنوة بشو ن حالوة الالجئو   عون  لو  القو  من جديود يعرو -6 
 الشوووعبية الدميقراطيوووة، وغوووريهم مووون مواطنييوووا وملتمسوووي اللسووووس الوووذين ابعيووودوا إىل مجيوريوووة  وووور 

الذين ُرح لوا إلييا من اخلارج، وابُنزلت  م عقو ت مشلت احلبس ابو التعوذيب ابو املعاملوة القا وية 
ابو الالإنسوانية ابو امليينوة ابو العنو  اجلنسوي ابو ا  تفواس القسورو ابو عقوبوة اإلعودام، وحيوث بقووة 

م املبوداب األ ا وي املتمثو    عودم اإلعوادة القسورية، وعلوى   هذا الصدد مجيع الدول علوى احورتا
لشووخون  ةاألمووم املتحوودة السووامي يةمعاملووة ملتمسووي اللسوووس معاملووة إنسووانية و فالووة وصووول مفوضوو

قوووق اإلنسووان موون دون عوا وو  إىل ملتمسووي اللسوووس األمووم املتحوودة السووامية حلالالجئوو  ومفوضووية 
وحيووووث موووورة اب وووورى الوووودول األطوووورامه علووووى التقيوووود  بغوووور  سايووووة حقوووووق اإلنسووووان اخلاصووووة  ووووم،

 لتزاماهتووا مبوجووب القووانون الوودوا حلقوووق اإلنسووان وا تفاايووة املتعلقووة مبر ووز الالجئوو  والربوتو ووول 
امللحووو   وووا فيموووا  ووو  األشوووخاص املنتمووو  إىل مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة املشووومول  

  الصكوك؛  ذه

https://undocs.org/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/S/RES/2375(2017)
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يو  اللسنوة مون ابن الوروا ت الويت ا وتقتيا مون الشويود على ما  لصت إل يشدد -7 
ارُتكبوووت    سوووانية اووودواملعلوموووات الووويت تلقتيوووا تشوووك   وووببا   افيوووا  لالعتقووواد  ن جووورا م ضووود اإلن
الدولوة منوذ  مسوتو ت مجيورية  ور  الشوعبية الدميقراطيوة، عموال   لسيا وات املكر وة علوى ابعلوى

البووال   عوون القوو  ة الفعليووة لقيادهتووا، ويكورر اإلعووراوعقوود وعلووى يوود مخ سووات تقوع  ووت السووي ر 
رتااق،  ، وا  ووووووإزاس ذلووووووك؛ وتشووووووم  هووووووذه اجلوووووورا م املرتكبووووووة   حوووووو  اإلنسووووووانية اإل دة، والقتوووووو

جلنسووووي، والتعووووذيب، والسووووسن، وا غتصوووواو، واإلجيووووا  القسوووورو وغووووريه موووون ابنوووووا  العنوووو  ا
 تفوواس كان، وا رتحيوو  القسوورو للسوووا ضوو ياد أل ووباو  يا ووية ودينيووة وعرايووة وجنسووانية، وال

  ؛القسرو للناس، والعم  الالإنسا  املتعمد املتمث    التسويع امل و ل
ابن  وول ات مجيوريووة  ووور  الشووعبية الدميقراطيووة مل  ووا م املسووخول  عوون  يخ وود -8 

ظومة األمم دول ومنمجيع ال اجلرا م ضد اإلنسانية وا نتيا ات األ رى حلقوق اإلنسان، ويشسع
فو  اليميوة واحملادوليوة اإلاملتحدة، مبوا   ذلوك الو وا ت املتخصصوة املعنيوة واملنظموات احلكوميوة ال

ى التعواون علوصلحة، اإلاليمية ومنظمات ا تمع الدوا واملخ سات واجليات األ رى صاحبة امل
 ،اإلنسوان قووقسوامية حلموم املتحودة الاألمفوضوية مون املبذولة  ، وخباصة اجليود  جيود املساسلة

  ضمان عدم بقاس هذه اجلرا م دون عقاو؛وعلى 
، الوووذو شوووسعت فيووو  اجلمعيوووة العاموووة 72/188بقووورار اجلمعيوووة العاموووة  يرحوووب -9 

اذ لصووولة واختووواجملوووس األمووون علوووى مواصووولة نظوووره   ا وووتنتاجات جلنوووة التحقيووو  وتوصوووياهتا ذات 
لووة احلالووة   انيووة إحالة، مبووا   ذلووك موون  ووالل النظوور   إمكاإلجووراسات املنا ووبة لكفالووة املسوواس

زاسات اصولة ت ووير اجلوظور   مو مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطيوة إىل احملكموة اجلنا يوة الدوليوة والن
 خولية عوووونلضوووومان الفعاليووووة   ا ووووتيدامه  وووو  موووون يبوووودو ابنوووو  يتحموووو  القسووووع األوفوووور موووون املسوووو

 ية؛ اإلنسان لت عنيا اللسنة إجلا رمبا تشك  جرا م ضدانتيا ات حقوق اإلنسان اليت اا
 ووانون   11للمسلووس    رابووعبقوورار جملووس األموون عقوود اجتمووا   ابيضووا   يرحووب -10 

و وووووانون  2014   وووووانون األول/ديسووووومرب  ةاملعقوووووود اتووووو ، بعووووود اجتماع2017األول/ديسووووومرب 
سوووان   وق اإلن، نواشوووت فيووو  حالوووة حقووو2016و وووانون األول/ديسووومرب  2015األول/ديسوومرب 

لوع ا القورار، ويت يا   هوذمجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية،   ضوس الشواغ  اخل رية املعرو عن
  إىل مواصلة ا لس اهتمام   ذه املس لة بفعالية اب رب؛

على املقرر اخلواص املعوين حبالوة حقووق اإلنسوان   مجيوريوة  وور  الشوعبية  يثين -11 
تو ، علوى الورغم   بو يم بو  مون ابنشو ة حون امن وجليووده املسوتمرة   ا ضو الالدميقراطية ملا اوا

  من عدم إمكانية الوصول إىل البلد؛
 ؛(5)بتقرير املقرر اخلاص يرحب -12 
 70/172توصووووووويات جلنوووووووة التحقيووووووو  وإىل اووووووورار اجلمعيوووووووة العاموووووووة إىل  يشوووووووري -13 

اب يوووة اإلبقوواس علووى احلالوووة اخل وورة الووويت ويكوورر ي يوود  ،2015 ووانون األول/ديسووومرب   17 املووخر 
  صوووودارة جوووودول األعمووووال  مجيوريووووة  ووووور  الشووووعبية الدميقراطيووووة تشوووويدها حقوووووق اإلنسووووان  

بو وووا   منيوووا مواصووولة ابنشووو ة ا تصوووال والووودعوة ومبوووادرات التوعيوووة واإلرشووواد،  الووودوا، وذلوووك
 ؛ وي لب إىل مفوضية حقوق اإلنسان تعزيز هذه األنش ة

__________ 

(5) A/HRC/37/69. 
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ادرات مفوضية حقوق اإلنسان، مبوا   ذلوك   خل وات املتخذة لتعزيز يرحب -14 
 رباس املسوتقل فريو  اخلو جيازها امليدا     يول، لتيسري تنفيذ التوصيات ذات الصلة اليت ادميا

ر زو إنشاس مستود  مو حلالية، ااملعين  ملساسلة   تقريره، والرامية إىل تعزيز جيود الرصد والتوثي  
ة والشويادات بغيو ملعلومواتمات واألدلة، وتكلي   رباس   املساسلة القانونية بتقييم مجيع اللمعلو 

وق فوضوية حقووم، ويشووسع وضوع ا ورتاتيسيات سكنووة لال وتخدام   ابو عمليووة مسواسلة مسوتقبال  
 ؛على اإل را    عملية تعزيز ادراهتااإلنسان 
إىل  34/24 اوووراره ال لوووب الوووذو تقووودم بووو  جملوووس حقووووق اإلنسوووان   كووورري -15 

عون  تقريورا   وامال   إليو    دورتو  األربعو  ن يقودم  حلقوق اإلنسوان السامي األمم املتحدة فو م
  توصيات فري  اخلرباس املستقل  املعين  ملساسلة الواردة   تقرير الفري  املقودم إىل ا لوس  تنفيذ
 ؛(6)والثالث  الرابعةدورت  

 34/24متديووود و يوووة املقووورر اخلووواص وفقوووا  لقووورار جملوووس حقووووق اإلنسوووان  يقووورر -16 
   نة؛ ملدة

سميووع األطوورامه املعنيووة، مبووا   ذلووك هيئووات األمووم املتحوودة،  موورة اب وورى يييووب -17 
لووة حقوووق عاجلووة حامابن تنظوور   تنفيووذ التوصوويات الوويت اوودمتيا جلنووة التحقيوو    تقريرهووا  وودمه 

  ة  ور  الشعبية الدميقراطية؛اإلنسان املزرية   مجيوري
املتواصووولة الووويت يبوووذهلا اجليووواز امليووودا  التوووابع ملفوضوووية حقووووق  املسووواعي يشوووسع -18 

فووو  يوودعو املو  ول، ويرحووب بتقدميوو  تقووارير منتظمووة إىل جملووس حقوووق اإلنسووانياإلنسووان    وو
 ان  اإلنسووق السامي إىل ابن يقدم إىل ا لس بشك  منتظم معلومات مستكملة عن حالة حقو

 مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية؛ 
بكافوووة الووودول العمووو  علوووى  فالوووة اضووو ال  اجليووواز امليووودا  للمفوضوووية  يييوووب -19 

ل األعضوواس عوواون الوودو تتنفيووذ و يتوو ، وضوومان لبعملوو    ووتقاللية، وتزويووده مبووا يكفووي موون املوووارد 
 دات؛ نتقامية ابو هتديذات الصلة بشك  يم مع اجلياز، وعدم تعرض  ألو ابعمال ا

إىل مفوضوية حقووق اإلنسووان ابن تبلو  عون جيووود املتابعوة الويت تبووذهلا    ي لوب -20 
إلنسوووان   ة حقووووق االتقريووور السووونوو العوووادو لشمووو  العوووام املقووودم إىل اجلمعيوووة العاموووة عووون حالووو

  مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية؛
منتظموة إىل جملوس حقووق اإلنسوان وإىل إىل املقرر اخلاص تقودمي تقوارير  ي لب -21 

يوووذ توصووويات ابعوووة تنفاجلمعيوووة العاموووة عووون تنفيوووذ و يتووو ، مبوووا   ذلوووك عووون اجليوووود املبذولوووة   مت
  التحقي ؛ جلنة

حكوموووة مجيوريوووة  وووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة، مووون  وووالل مواصووولة احلووووار،  حيوووث -22 
 ر اخلواص املعوينم املقور  يما مني على دعوة مجيع املكلف  بو  ت   إطار اإلجراسات اخلاصة، و 

، وعلوووى متكووو  تووام معيووومحبالووة حقووووق اإلنسوووان   مجيوريوووة  ووور  الشوووعبية الدميقراطيوووة، والتعووواون ال
ات الالزموة  وي املعلومو ص ومولفي الدعم من ز رة البلد من دون ايود، وتزويودهم سميوعاملقرر اخلا

  ان؛وق اإلنسيتسىن هلم إجناز هذه الو ية، و ذلك تعزيز التعاون التقين مع مفوضية حق
__________ 

(6) A/HRC/34/66 وAdd.1. 
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منظوموووووة األموووووم املتحووووودة، مبوووووا فييوووووا و ا هتوووووا املتخصصوووووة، والووووودول،  يشوووووسع -23 
إلاليميووة، واملخ سووات امليتمووة، واخلوورباس املسووتقل ، واملنظمووات غووري واملنظمووات احلكوميووة الدوليووة ا

احلكوميووة، علووى إاامووة حوووار وتعوواون بنوواسين مووع املكلفوو  بووو  ت   إطووار اإلجووراسات اخلاصووة، 
  واجلياز امليدا  ملفوضية حقوق اإلنسان؛ ،مبن فييم املقرر اخلاص

تحووودة، مبوووا   ذلوووك الو وووا ت مجيوووع الووودول واألمانوووة العاموووة لشموووم امل يشوووسع -24 
املتخصصة املعنية التابعة هلا، واملنظمات احلكومية الدولية اإلاليمية واحملافو  اإلاليميوة، ومنظموات 
ا تمع املد ، واملخ سات، والشور ات التساريوة امليتموة  ملوضوو  و وا ر اجليوات املعنيوة صواحبة 

  املضي ادما    تنفيذ تلك التوصيات؛ لىعاملصلحة سن وجيت إلييا جلنة التحقي  توصيات، 
منظوموووة األموووم املتحووودة برمتيوووا علوووى مواصووولة التصووودو ب ريقوووة منسوووقة  يشوووسع -25 

 وموحدة للحالة اخل رة اليت تشيدها حقوق اإلنسان   مجيورية  ور  الشعبية الدميقراطية؛
دميقراطيووة مجيووع الوودول الوويت هلووا عالاووات مووع مجيوريووة  ووور  الشووعبية ال يشووسع -26 

علوووى ابن تسوووتخدم نفوذهوووا لتشوووسيعيا علوووى اختووواذ   ووووات فوريوووة تضوووع حووودا  جلميوووع انتيا وووات 
حقوووووق اإلنسووووان، بو ووووا   منيووووا إغووووالق معسووووكرات ا عتقووووال السيا ووووي وإجووووراس إصووووالحات 

  مخ سية جذرية؛
إىل األمووو  العوووام ابن يوووزود املقووورر اخلووواص ومفوضوووية حقووووق اإلنسوووان،  ي لوووب -27 

اهليك  امليدا ، بك  ما يلزم من مساعدة وما يكفي من مولف  لالض ال   لو ية     فيما
  بشك  فعال، وابن حيرص على تلقي املكل   لو ية الدعم من مفوضية حقوق اإلنسان؛

إحالوووة مجيوووع التقوووارير املقدموووة مووون املقووورر اخلووواص إىل مجيوووع اهليئوووات ذات  يقووورر -28 
  ألم  العام  ختاذ اإلجراس املنا ب.الصلة   األمم املتحدة وإىل ا

    


