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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٤البند 

  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا
  ،*، بلغاريا*، بلجيكا*، أملانيا، إيطاليا، الربتغال*، ألبانيا*ل، إسرائي*، إستونيـا*إسبانيـا

  ، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية*، اجلمهورية التشيكية*، تركيا*البوسنة واهلرسك، بولندا
  ،*، سويسرا، فرنسا، فنلندا*، سلوفينيا، السويد*، رومانيا، سلوفاكيا*، الدامنرك*السابقـة
  ، اململكـة*، مالطة*، ليتوانيا*، لكسمربغ*، خلتنشتاين*تفيا، كندا، ال*، كرواتيا*قربص

  ،*اـ، النمس*، النرويج*، موناكو*املتحـدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، مولدوفا
  مشروع قرار*: ، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان*، هنغاريا*نيوزلندا

   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حالة حقوق اإلنسان يف- /... ٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

م بالذكرى الستني عا مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي حنتفل هذا الإذ يسترشد  
  ،العتماده، والعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان

قرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقوق  جبميع الوإذ يذكر  
   وقرار ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا فيها قرارا اللجنة 

  ، وحيث على تنفيذ هذه القرارات،٦٢/١٦٧اجلمعية 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١عية العامة  من قرار اجلم٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١ بقراري اجمللس وإذ يذكر  

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 التقارير اليت قدمها املقرر اخلاص عن حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية وإذ يضع يف اعتباره  
  ، وحيث على تنفيذ التوصيات الواردة فيها،A/HRC/7/20 وA/62/264الدميقراطية، مبا فيها التقريران 

   والية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،وقد استعرض  

 إزاء التقارير املتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسـعة النطـاق             بالغ القلق وإذ يساوره     
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وإزاء املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف للحقوق املدنية والسياسية و   

 األجانب، وحيث حكومة مجهورية كوريـا       فاليت مل حتسم بعد، اليت تثري قلق اجملتمع الدويل، واليت تتعلق باختطا           
   واحلريات األساسية،الشعبية الدميقراطية على االحترام التام جلميع حقوق اإلنسان

   حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، خلطورة عن استيائه وإذ يعرب  

 عن بالغ أسفه لرفض حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية االعتراف بواليـة املقـرر               وإذ يعرب   
  اخلاص أو التعاون معه بشكل تام،

   اخلطري يف البلد، الوضع اإلنساينوإذ يثري جزعه  

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

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ملا قام             على  يثين    - ١  
  به من أنشطة حىت اآلن وجلهوده املستمرة يف االضطالع بواليته رغم حمدودية سبل الوصول إىل املعلومات؛

، ٢٠٠٥/١١ و٢٠٠٤/١٣ متديد والية املقرر اخلاص، وفقاً لقراري جلنة حقوق اإلنـسان        يقرر  - ٢  
  لفترة سنة واحدة؛

ون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلـاص       حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على أن تتعا        حيث  - ٣  
  وأن تستجيب بشكل مؤات لطلباته املتعلقة بزيارة البلد وأن تقدم إليه كل املعلومات الالزمـة لتمكينـه مـن                   

  تنفيذ واليته؛

 حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على ضمان الوصول اآلمن دومنا عوائق            حيث أيضاً   - ٤  
   تسلم برتاهة على أساس االحتياجات وفقاً للمبادئ اإلنسانية؛للمساعدات اإلنسانية اليت

 األمم املتحدة، مبا فيها وكاالهتا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدوليـة اإلقليميـة،             ُيشجع  - ٥  
وأصحاب الواليات، واملؤسسات املهتمة واخلرباء املستقلني، واملنظمات غري احلكومية على إقامة حوار وتعـاون              

  ن مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته؛مستمري
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 إىل األمني العام أن يوفر للمقرر اخلاص كل ما يلزمه من مساعدة وموظفني لالضـطالع              يطلب  - ٦  
  بواليته بشكل فعال، وأن حيرص على أن تعمل هذه اآللية بـدعم مـن مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية                      

  حلقوق اإلنسان؛

  .دم تقارير منتظمة عن تنفيذ واليته إىل اجمللس واجلمعية العامةىل أن يقإ املقرر اخلاص يدعو  - ٧  

 -  -  -  -  -  


