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    العامة اجلمعية اختذته قرار

  ])A/62/L.4( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[

  

  توحيدها وإعادة الكورية اجلزيرة شبه يف واألمن السالم  -  ٦٢/٥
  ،العامة اجلمعية إن  

 رحبـت  الـذي  ٢٠٠٠ أكتـوبر /األول تشرين ٣١ املؤرخ ٥٥/١١ قرارها إىل تشري إذ  
 كوريــا مجهوريــة رئيــسا اعتمــده الــذي املــشترك إلعــالنوا الكــوريتني بــني القمــة باجتمــاع فيــه

 تأييـدها  عـن  فيـه  وأعربـت  ،٢٠٠٠ يونيه/حزيران ١٥ يفالشعبية الدميقراطية    كوريا ومجهورية
  هلما،

ــهاملتحــدة األمــم ميثــاق مقاصــد تأكيــد تعيــد وإذ   ــ يتعلــق فيمــا  ومبادئ الــسالم  صونب
  الدوليني، واألمن

 يف واألمـن  الـسالم  لتوطيـد  أساسـيان  الكوريتني بني اونوالتع احلوار بأن منها واقتناعا  
وفقـا   ،وخارجهـا  املنطقة يف واالستقرار السالم إحالل يفأيضا   يسهمانو الكورية اجلزيرة شبه
  ، ومبادئهاملتحدة األمم ميثاق قاصدمل

 تــشرين ٤ إىل ٢ مــن الفتــرة يف بيونغيــانغ يفاملعقــود  القمــة اجتمــاع بــأن تقــر وإذ  
ــوب/األول ــني ٢٠٠٧ رأكت ــسي ب ــة رئي ــا مجهوري ــة   كوري ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري  ومجهوري

 اجلنوبيــة وكوريــا الــشمالية كوريــا بــني العالقــات تطــوير بــشأن عنــهما صــدراإلعــالن الــذي و
النـهوض  و الكـوريتني  بـني  العالقـات  حتـسني  يف مهمـا  معلمـا  نميثال والرخاء السالمالنهوض ب و

  أوسع،على نطاق   كذلكاملنطقة ويف الكورية اجلزيرة هشب يف املشترك والرخاء بالسالم

ــشري وإذ   ــانني إىل ت ــذين أدىل هبمــا  ال البي ــنيل ــام األم ــيس الع ــة ورئ ــة اجلمعي  ١ يف العام
 تـشري  وإذ الكـوريتني،  بني القمة باجتماع فيهما   يرحبان اللذينو ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

 يرحـب  الـذي و ٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تـشرين  ٤ يف العـام  األمـني  به أدىل الذي البيان إىل أيضا
  اإلعالن، باعتمادفيه 
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 تـشرين  ٤ إىل ٢ مـن  الفتـرة   يف املعقـود  الكوريتني بني القمة باجتماع ترحب  - ١  
 اجلنوبيـة  وكوريـا  الـشمالية  كوريا بني العالقات املتعلق بتطوير  واإلعالن ٢٠٠٧ أكتوبر/األول

 الــشعبية كوريـا  ومجهوريـة  كوريـا  مجهوريـة  يـسا رئ اعتمـده  الـذي  والرخـاء  الـسالم النـهوض ب و
  وتؤيدمها؛ ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٤ يف الدميقراطية

 تنفيــذ علــى  الــشعبية الدميقراطيــةكوريــا ومجهوريــة كوريــا مجهوريــة تــشجع  - ٢  
 أسـاس  ووضـع  الكوريـة  اجلزيـرة  شـبه  يفهبـدف توطيـد الـسالم        نيـة،  وحبـسن  الكاملاإلعالن ب 

  سلميا؛ يدالتوح إلعادة متني

ــدعو  - ٣   ــدول ت ــضاء ال ــضاء،  إىل األع ــم  أن تواصــل، حــسب االقت ــساندة دع  وم
ــة ــد وإعــادة واملــصاحلة احلــوار عملي ــها لكــي الكــوريتني، بــني التوحي  إحــالل يف املــسامهة ميكن
 آسـيا،  شـرق  مشـال  منطقـة  يف أيـضا  بـل  فحـسب،  الكورية اجلزيرة شبه يف ليس واألمن السالم
  .بأسره العامل ويف

  ٤١ العامة لسةاجل
  ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٣١

  


