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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
 ، إيطاليـا،  *، آيـسلندا  *، أملانيا، آيرلندا  *، إسرائيل *ا، إستوني *يال، أسترا *إسبانيا
 ،*، اجلبل األسود  *، تركيا *، البوسنة واهلرسك، بولندا   *، بلغاريا *، بلجيكا *الربتغال

 ،*، رومانيـا  *، الدامنرك *، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا    *اجلمهورية التشيكية 
 ، كندا،*، كرواتيا*، قربص*، سويسرا، فرنسا، فنلندا*سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد

 ، اململكة املتحـدة لربيطانيـا     *، مالطة *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *، لكسمربغ *التفيا
  ،*، هنغاريـا  *، نيوزيلندا *، النمسا *، النرويج *العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو   

  مشروع قرار*: ، اليابان، اليونان*هولندا، الواليات املتحدة األمريكية         

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان             إذ يسترشد   
  وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان،

عتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة          جبميع القرارات السابقة اليت ا     وإذ يذكر   
 وقرار اجلمعية العامـة     ٧/١٥بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها قرار اجمللس              

  ، وإذ حيث على تنفيذ هذه القرارات،٦٣/١٩٠

  
                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١لعامة  من قرار اجلمعية ا٣ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

 بـشأن   ٥/٢، و  التابع لألمم املتحدة    بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان      ٥/١بقرار اجمللس   وإذ يذكر     
 ١٨ نيلـس حقـوق اإلنـسان، املـؤرخ       جملجراءات اخلاصـة    إلايف إطار   مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات      

   ضرورة أداء أصحاب الواليات مهامهم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،، وإذ يشدد على٢٠٠٧يونيه /حزيران

 التقريرين املقدمني من املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية              وإذ يضع يف اعتباره     
  ، وإذ حيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما،)A/HRC/10/18 و(A/63/322الدميقراطية 

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،رضوقد استع  

 إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق            وإذ يساوره قلق عميق     
بية الدميقراطية وإزاء املسائل غري احملسومة      املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية كوريا الشع        

اليت تثري قلق اجملتمع الدويل واليت تتعلق باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ حيث حكومة مجهوريـة كوريـا الـشعبية                    
  الدميقراطية على االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

سعة النطاق حلقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية           التجاوزات اجلسيمة واملنتظمة والوا    وإذ يشجب   
إىل مجهوريـة كوريـا الـشعبية    املعـادين  الدميقراطية، وخباصة استعمال التعذيب ضد السجناء السياسيني واملواطنني  

  ، وإيداعهم يف معسكرات العملالدميقراطية

لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بوالية املقرر اخلاص           وإذ يعرب عن أسفه العميق      
  أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

  نساين يف البلد،إل هشاشة الوضع اوإذ تثري جزعه  

تعاً كامالً  سكاهنا مت كل   مسؤولية حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن ضمان متتع           وإذ يعيد تأكيد    
  جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

التعسف وال ـمهإل برقة حال النساء واألطفال واملعوقني واملسنني، وباحلاجة إىل ضمان محايتهم من اوإذ يسلم  
  واالستغالل والعنف،

إلنسان يف   الستمرار االنتهاكات اجلسيمة واملنتظمة والواسعة النطاق حلقوق ا        يعرب عن قلقه العميق     - ١  
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛

 على املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام بـه                 يثين  - ٢  
  من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته، على الرغم من صعوبة احلصول على املعلومات؛

   سنة واحدة؛لفترة، ٧/١٥ والية املقرر اخلاص، وفقاً لقرار اجمللس  متديديقرر  - ٣  
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 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على إبداء التعاون التام مع املقرر اخلـاص وعلـى    حيث  - ٤  
  السماح له بدخول البلد دون قيد وتزويده جبميع املعلومات الالزمة لتمكينه من الوفاء بواليته؛

ورية كوريا الشعبية الدميقراطية على مباشرة عملية االستعراض الدوري الـشامل بـشكل              مجه حيث  - ٥  
، بغية حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق التعامل الفعال مـع            ٢٠٠٩ديسمرب  /ايب يف كانون األول   ـل وإجي ـكام

  اجملتمع الدويل؛

نسانية بشكل  إلول املساعدة ا   حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان وص        حيث أيضاً   - ٦  
  كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس احلاجة، وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛

 األمم املتحدة، مبا يف ذلك وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدوليـة وأصـحاب              يشجع  - ٧  
 مع املقـرر    نتظمنيعلى إقامة حوار وتعاون م    الواليات واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني واملنظمات غري احلكومية         

  اخلاص يف الوفاء بواليته؛

 إىل األمني العام أن ميد املقرر اخلاص بكل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضطالع بواليته                يطلب  - ٨  
  هذه اآللية بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛يكفل عمل بشكل فعال، وأن 

  .ملقرر اخلاص إىل تقدمي تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامة ايدعو  - ٩  

 -  - - -  -  

  


