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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " حقوق اإلنسانجملس"املعنون 

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن حالة 
 حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 مذكرة أعدهتا األمانة

 الذي يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة       ٢/١٠٢أُعـدت هذه املذكرة عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           -١
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق           السـامية حلقوق اإلنسان     

 من قرارها   ٩وقد طلبت جلنة حقوق اإلنسان، يف الفقرة        . اإلنسـان، وتـأوين التقارير والدراسات ذات الصلة       
طات مجهورية  إىل املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل جهودها إلقامة حوار شامل مع سل             ،  ٢٠٠٥/١١

كوريـا الشـعبية الدميقراطـية بغية وضع برامج للتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان وأن تقدم استنتاجاهتا                  
 . وتوصياهتا إىل اللجنة

املؤرخ ) ١٠-د(٩٢٦ووفقـاً للسياسة واملمارسة املعمول هبما واللتني ُوضعتا عمالً بقرار اجلمعية العامة    -٢
، الذي أنشأ برنامج األمم املتحدة للخدمات االستشارية والتعاون التقين يف           ١٩٥٥ديسمرب  / كـانون األول   ١٤

 . ميدان حقوق اإلنسان، ُتتاح خمتلف أشكال املساعدة يف ميدان حقوق اإلنسان للدول األعضاء بناًء على طلبها

يا الشعبية الدميقراطية، وينبغي اإلشارة إىل أنه، لبحث سبل بدء التعاون التقين بني املفوضية ومجهورية كور -٣
دعت املفوضة السامية املمثل الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل                

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦وبعد تلقي املفوضة قبول املمثل الدائم للدعوة، تقرر عقد اجتماع يف . اجتماٍع
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املفوضة السامية إمكانية حبث سبل االخنراط يف أنشطة التعاون التقين، وقدمت           ويف أثـناء االجتماع، طرحت       -٤
  .عدة مقترحات بشأن أنشطة التعاون التقين، ومنها على سبيل املثال األنشطة يف جمال تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان

ن بشأن حالة حقوق    وذكر املمثل الدائم أن حكومته ال تعترف بالقرار الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسا             -٥
ومع ذلك، قال   . اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وال تستطيع بالتايل قبول عرض املفوضة السامية            

ومل يرد أي رد آخر من احلكومة       . املمـثل الدائم إنه أحاط علماً باستعداد املفوضة السامية لتقدمي مساعدة تقنية           
 . بشأن هذه املسألة

- - - - - 


