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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Corr.1 و A/67/457/Add.3( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  - ٦٧/١٨١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــد إذ    ــد تأكي ــز حقــوق       تعي ــم املتحــدة التزامــا بتعزي ــدول األعــضاء يف األم  أن علــى ال

واحلريـات األساســية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامــات الـيت تعهـدت ــا مبوجـب خمتلــف       اإلنـسان  

  الصكوك الدولية،

 أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طـرف يف العهـد الـدويل    وإذ تضع يف اعتبارها    

والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       )١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(لثقافيةوا

 مبشاركة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عملية االسـتعراض الـدوري            وإذ تنوه   

وريــا الــشعبية الــشامل، وإذ تعــرب عــن قلقهــا الــشديد الســتمرار رفــض حكومــة مجهوريــة ك   

الدميقراطيــة أن تــبني أي التوصــيات الــواردة يف التقريــر اخلتــامي لالســتعراض الــدوري الــشامل   

 حتظى مبوافقتها، وإذ تعـرب عـن أسـفها لعـدم        ٢٠١٠مارس  / الذي اعتمد يف آذار    )٤(املتعلق ا 

ــشعبية الدميقراطيــة      ــا ال ــة كوري ــاذ مجهوري ــذ التوصــيات الــوا   حــىت اآلن اخت ــراءات لتنفي ردة إج

  التقرير، يف

_______________ 

 .، املرفق)٢١ -د (ف  أل٢٢٠٠انظر القرار  )١(

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩املرجع نفسه، الد  )٣(

)٤( A/HRC/13/13. 
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املالحظات اخلتامية اليت أبدا هيئات رصـد املعاهـدات املنـشأة مبوجـب             إىلوإذ تشري     

  املعاهدات األربع اليت تشكل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرفا فيها،

 التعـــاون القـــائم بـــني حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  وإذ تالحـــظ مـــع التقـــدير  
ألمــم املتحــدة للطفولــة ومنظمــة الــصحة العامليــة مــن أجــل حتــسني احلالــة الدميقراطيــة ومنظمــة ا

الصحية يف البلـد والتعـاون القـائم مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة مـن أجـل حتـسني نوعيـة                        
  التعليم الذي يتلقاه األطفال،

  قرار استئناف أنشطة برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي علـى نطـاق ضـيق يف       وإذ تالحظ   
مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        ة كوريا الشعبية الدميقراطية، وإذ تشجع حكومة        مجهوري

  ضمان استفادة األشخاص احملتاجني إىل املساعدة من الربامج، على مشاركة اتمع الدويل يف

 التعــاون القــائم بــني حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة وإذ تالحــظ أيــضا  
ــة ال  ــامج األغذي ــة      وبرن ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــاملي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ع

واستقـصاء علـى    حملاصـيل الزراعيـة واألمـن الغـذائي         الـة ا  والزراعة بغرض إجراء تقيـيم سـريع حل       
 بشأن التغذية يف البلد، ورسالة التفاهم اليت وقعت مع برنـامج األغذيـة العـاملي،        وطينال الصعيد

،  للوصـول إىل مقاصـده بـشكل طفيـف         ربنامج األغذيـة العـاملي    ل املتاحةسبل  بتحسن ال  تقر وإذ
ول لوصــأكــرب لفــرص  املتحــدة جلميــع الكيانــات التابعــة لألمــم أن تتــاحوإذ تــشدد علــى أمهيــة 

  ،مقاصدها إىل

ــا وإذ تـــــشري   ــؤرخ ٦٠/١٧٣ إىل قراراـــ ــانون األول١٦ املـــ  ٢٠٠٥ديـــــسمرب / كـــ
ــؤرخ ٦١/١٧٤ و ــانون األول١٩ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ ــانون ١٨ املـ  كـ

 ٦٤/١٧٥  و٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ  ــؤرخ ٦٥/٢٢٥  و٢٠٠٩دي ــسمرب / كــانون األول٢١ امل دي
ــؤرخ ٦٦/١٧٤ و ٢٠١٠ ــانون األول١٩ امل ــسمرب / ك ــوق   ٢٠١١دي ــة حق ــرارات جلن  وإىل ق

 املـــــــؤرخ ٢٠٠٤/١٣  و)٥(٢٠٠٣أبريـــــــل / نيـــــــسان١٦ املـــــــؤرخ ٢٠٠٣/١٠اإلنـــــــسان 
 ومقـرر جملـس     )٧(٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١١  و )٦(٢٠٠٤أبريل  /نيسان ١٥

 املـؤرخ  ٧/١٥ وقرارات الـس  )٨(٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/١٠٢حقوق اإلنسان   

_______________ 

، الفـصل  )E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٣ الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،         :انظر )٥(
 .الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2004/23 (٣، امللحق رقم ٢٠٠٤املرجع نفسه،  )٦(

 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)E/2005/23 (٣ ، امللحق رقم٢٠٠٥املرجع نفسه،  )٧(

، الفصل الثاين، )A/61/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم         :انظر )٨(
 .ع باءالفر
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 املـؤرخ   ١٣/١٤  و )١٠(٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٦  و )٩(٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧
 املــؤرخ ١٩/١٣ و )١٢(٢٠١١مــارس / آذار٢٤ املــؤرخ ١٦/٨  و)١١(٢٠١٠مــارس / آذار٢٥
، وإذ تــضع يف اعتبارهــا ضــرورة أن يعــزز اتمــع الــدويل جهــوده  )١٣(٢٠١٢مــارس / آذار٢٢

  القرارات، املتضافرة الرامية إىل تنفيذ تلك

وق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا     بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـ    وإذ حتيط علما    
، وإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه حــىت اآلن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون   )١٤(الــشعبية الدميقراطيــة

ــة معــه، وإذ حتــيط علمــا أيــضا    ــالتقرير الــشامل  ســلطات مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطي ب
طيـة املقـدم عمـال    لألمني العـام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقرا          

  ،)١٥(٦٦/١٧٤ بالقرار

 أمهيــة احلــوار بــني الكــوريتني الــذي مــن شــأنه أن يــسهم يف حتــسني حالــة وإذ تالحــظ  
  حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد،

 أنــه مت وقـف التالقــي بــني أفـراد األســر املتفرقـة عــرب احلــدود    وإذ تالحـظ مــع األسـف    
 ب الكوري كله، وإذ تعرب عـن أملـها يف أن يـستأنف يف        الذي يعد شاغال إنسانيا ملحا للشع     

كوريــا وأفــراد  أقــرب وقــت ممكــن وأن تــضع مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ومجهوريــة 
اجلالية الكورية يف املهجر الترتيبـات الالزمـة إلتاحـة لقـاءات أخـرى علـى نطـاق أوسـع وعلـى                      

  أساس منتظم،

ــالغ القلــق       احلــاد املــستمر يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف  إزاء التــدهوروإذ يــساورها ب
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على الرغم من تغري القيادة،

  : إزاءعن بالغ قلقها تعرب  - ١  

اســتمرار ورود تقــارير متواصــلة عــن وقــوع انتــهاكات جــسيمة ومنتظمــة           )أ(  

 والثقافيــة يف مجهوريــة وواســعة النطــاق للحقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة 

  :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

_______________ 

 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٩(

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٠(

 .، الفرع ألف، الفصل الثاين)A/65/53 (٥٣الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١١(

 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/66/53 (٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٢(

 .، الفرع ألفلث، الفصل الثا)A/67/53 (٥٣ة والستون، امللحق رقم بعالدورة السااملرجع نفسه،  )١٣(

)١٤( A/67/370. 

)١٥( A/67/362. 
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ــسانية      ‘١’   ــية أو الالإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب املعاملـ التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـ

فيهـا ظـروف االحتجـاز الالإنـسانية واإلعـدام العلـين واالحتجـاز خـارج               املهينة، مبا  أو

نونيـة وانعـدام سـيادة    نطاق القـضاء واالحتجـاز التعـسفي، وعـدم مراعـاة األصـول القا         

القــانون، مبــا يف ذلــك عــدم وجــود ضــمانات إلجــراء حماكمــة عادلــة وعــدم اســتقالل   

القــضاء، وفــرض عقوبــة اإلعــدام ألســباب سياســية ودينيــة والعقوبــات اجلماعيــة الــيت   

   ثالثة أجيال واستخدام السخرة على نطاق واسع؛ ما يقاربامتدت على مدى

 االعتقال، حيث ترتكب انتهاكات جـسيمة       وجود عدد كبري من معسكرات      ‘٢’  

  حلقوق اإلنسان؛

القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية يف البلد والـسفر إىل                ‘٣’  

اخلارج، مبا يف ذلك معاقبة األشخاص الـذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون مغادرتـه مـن                

  ؛ إىل البلدعادينغري إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة امل

 مجهوريـة كوريـا   إىلعـادين  أو امل الة الالجئني وملتمـسي اللجـوء املطـرودين         ح  ‘٤’  

الــشعبية الدميقراطيــة واجلــزاءات املفروضــة علــى مــواطين مجهوريــة كوريــا الـــشعبية         

التعـذيب   يت تفضي إىل فرض عقوبات احلـبس أو الدميقراطية الذين أعيدوا إىل الوطن ال 

عقوبـة اإلعـدام، وحتـث يف هـذا الـصدد       ملهينـة أو أو املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو ا       

بقوة مجيع الدول على احترام املبدأ األساسي املتمثـل يف عـدم اإلعـادة القـسرية وعلـى                  

معاملة ملتمـسي اللجـوء معاملـة إنـسانية وعلـى كفالـة وصـول مفـوض األمـم املتحـدة               

محايــة الــسامي لــشؤون الالجــئني واملفوضــية دون عــائق إىل ملتمــسي اللجــوء بغــرض   

ــة عــام       ــدول األطــراف يف اتفاقي حقــوق اإلنــسان اخلاصــة ــم، وحتــث مــرة أخــرى ال

ــة مبركـــز الالجـــئني  ١٩٥١ علـــى التقيـــد   )١٧(١٩٦٧وبروتوكوهلـــا لعـــام   )١٦( املتعلقـ

بالتزاماــا مبوجبــهما فيمــا يتعلــق بــالالجئني مــن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  

  الصكان؛ الذين يشملهم هذان

ــ  ‘٥’   ــر والــضمري والــدين       القي ــى حريــات الفك ــشددة املفروضــة عل ود الــشاملة امل
ــى احلــق يف     ــات وعل ــسلمي وتكــوين اجلمعي ــبري والتجمــع ال ــرأي والتع اخلــصوصية  وال

وتكافؤ فرص احلصول على املعلومات، بسبل منها على سبيل املثـال اضـطهاد األفـراد               
حـق كـل شـخص يف    الذين ميارسون حريـة الـرأي والتعـبري واضـطهاد أسـرهم، وعلـى         

_______________ 

 .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، الد اتجمموعة املعاهداألمم املتحدة،  )١٦(

 .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، الد  )١٧(
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املـــشاركة يف إدارة الـــشؤون العامـــة لبلـــده بـــشكل مباشـــر أو مـــن خـــالل ممـــثلني         
  حبرية؛ خمتارين

انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل سوء تغذيـة             ‘٦’  
حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغري ذلـك مـن املـشاق الـيت يعـاين منـها الـسكان             

ريــا الــشعبية الدميقراطيــة، وخباصــة األشــخاص الــذين هــم مــن الفئــات يف مجهوريــة كو
  املعرضة بشكل خاص هلذه االنتهاكات، مبن فيهم النساء واألطفال واملسنون؛

استمرار انتـهاك حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للمـرأة، وخباصـة إجيـاد             ‘٧’  
ر الــسقوط ضــحية عرضــها ملخــاطممــا يظــروف داخــل البلــد جتــرب املــرأة علــى مغادرتــه  

لالجتــار بغــرض البغــاء أو الــزواج بــاإلكراه ولعمليــات ريــب األشــخاص واإلجهــاض  
القسري والتمييز القائم على أساس نوع اجلنس، يف جمـاالت منـها اـال االقتـصادي،                 
والعنف القائم على أسـاس نـوع اجلـنس واسـتمرار إفـالت مـرتكيب أعمـال عنـف مـن                      

  هذا القبيل من العقاب؛

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية     ‘٨’  
لألطفال، وخـصوصا عـدم متكـن الكـثري مـن األطفـال حـىت اآلن مـن التمتـع بـاحلقوق                     
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة األساسـية، وتالحـظ يف هـذا الـصدد حالـة الـضعف            

دون أو املعـادون إىل وطنـهم   اليت تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها األطفال العائـ    
وأطفـــال الـــشوارع واألطفـــال ذوو اإلعاقـــة واألطفـــال الـــذين يكـــون أبـــواهم رهـــن   
ــاز أو يف املؤســــسات       ــشون يف أمــــاكن االحتجــ ــال الــــذين يعيــ ــاز واألطفــ االحتجــ

  اجلاحنون؛ واألطفال

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية     ‘٩’  
اإلعاقة، وخباصة عند استخدام املعـسكرات اجلماعيـة واختـاذ التـدابري        لألشخاص ذوي   

اختـاذ القـرار احلـر واملـسؤول بـشأن      القسرية اليت متس حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف         
عدد األطفال الذين يرغبـون يف إجنـام والفتـرة الـيت تفـصل بـني إجنـاب طفـل وآخـر،                      

  واإلقرار يف الوقت ذاته حبدوث تقدم طفيف بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

ــات       ‘١٠’   ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ
واحلق يف اإلضراب على النحو احملدد يف االلتزامـات الـيت تعهـدت           والتفاوض اجلماعي   

ــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق          ــة مبوجــب العه ــا الــشعبية الدميقراطي ــا مجهوريــة كوري 
، وحظـــر اســـتغالل األطفـــال اقتـــصاديا وعمـــل )١(االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة

االلتزامـات الـيت تعهـدت       ميع أشكاله على النحو احملـدد يف      األطفال الضار أو اخلطر جب    
  ؛)٢(ا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل



  A/RES/67/181  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 

6/8 

اســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــراف     )ب(  

ــة حقــو    ــة املقــرر اخلــاص املعــين حبال ــة   بوالي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ق اإلن

 )٩(٧/١٥التعــاون معــه، علــى الــرغم مــن جتديــد جملــس حقــوق اإلنــسان لواليتــه يف قراراتــه   أو

  ؛)١٣(١٩/١٣ و )١٢(١٦/٨  و)١١(١٣/١٤  و)١٠(١٠/١٦ و

اســـتمرار حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة يف رفـــض حتديـــد     )ج(  

التوصيات اليت وافقت عليها يف ختام االستعراض الدوري الشامل الـذي أجـراه جملـس حقـوق            

يات، وتعرب عن بالغ قلقها لعدم اختـاذ إجـراءات          اإلنسان أو إعالن التزامها بتنفيذ هذه التوص      

  حىت اآلن؛ )٤(من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية

إزاء املــسائل غــري احملــسومة الــيت تــثري قلــق    اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا  تكــرر  - ٢  

 شـكل االختفـاء القـسري، األمـر الـذي           اتمع الدويل وتتعلق باختطاف األجانب الذي يأخـذ       

يشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان ملواطين بلدان أخرى ذات سيادة، ويب بقـوة يف هـذا الـصدد                 

حبكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية العمل على حنو عاجل حلسم هذه املـسائل، بـسبل               

  الة عودة املختطفني فورا؛منها االستعانة بالقنوات القائمة على حنو شفاف، مبا يف ذلك كف

 يف إزاء احلالـة اإلنـسانية اخلطـرة الـسائدة يف البلـد، مبـا              تعرب عن بالغ قلقهـا      - ٣  

تــواتر  ذلـك الـنقص احلــاد يف املـواد الغذائيــة وقلـة إمكانيــة احلـصول عليهــا، النامجـة جزئيــا عـن       

أدى   ممـا  ،لبلـد زاد مـن خطورـا ضـعف هياكـل اإلنتـاج الزراعـي يف ا               الكوارث الطبيعية واليت  

إىل نقص حاد يف املواد الغذائية، وإزاء القيود الـيت تفرضـها الدولـة بـشكل متزايـد علـى زراعـة                

األغذية واالجتار ا وإزاء انتشار سوء التغذية املزمن واحلاد، وخباصة عند أكثـر الفئـات ضـعفا                

عض التقـدم احملـرز،   زال يؤثر، على الرغم من ب  واحلوامل والرضع واألطفال واملسنني، الذي ما     

يف النمو البدين والعقلي لنـسبة كـبرية مـن األطفـال، وحتـث حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية                       

الدميقراطية يف هذا الـصدد علـى اختـاذ إجـراءات وقائيـة وعالجيـة والتعـاون عنـد االقتـضاء مـع                       

  الوكاالت املاحنة الدولية ووفقا للمعايري الدولية لرصد املساعدة اإلنسانية؛

على املقرر اخلاص ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـود                    تثين  - ٤  

  ؛عدم السماح له بزيارة البلدحثيثة يف االضطالع بواليته على الرغم من 

 حكومة مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم علـى                حتث بقوة   - ٥  

  :وأن تقوم يف هذا الصدد مبا يليحنو تام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، 

وضع حـد فـوري لالنتـهاكات اجلـسيمة واملنتظمـة والواسـعة النطـاق حلقـوق                   )أ(  
، بـسبل منـها التنفيـذ الكامـل للتـدابري املبينـة يف قـرارات اجلمعيـة            الـيت مت تأكيـدها آنفـا      اإلنسان  

ات الـيت وجههـا   العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان املذكورة أعـاله والتوصـي      
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إىل مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة يف سـياق االسـتعراض الـدوري             جملس حقوق اإلنسان  
  ؛اخلاصة واملعنيون باإلجراءاتمعاهدات األمم املتحدة املنشأة مبوجب يئات اهلالشامل و

محاية سكاا والتصدي ملسألة اإلفالت من العقاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولني               )ب(  
  هاكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛عن انت

التصدي لألسباب اجلذرية لرتوح الالجـئني إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاص               )ج(  
الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق ريــب األشــخاص واالجتــار ــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي  

ا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طـردوا       الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوري       
نـوع   منها أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنـسانية وأال يتعرضـوا ألي         

  العقاب؛ من

تام مع املقرر اخلاص، بطرق منها إتاحـة كـل الفـرص أمامـه              على حنو   التعاون    )د(  
ــشعبية    ــا ال ــة كوري ــق إىل مجهوري ــة ودون عوائ ــم   للوصــول حبري ــات األم ــع آلي ــة، وم  الدميقراطي

املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان من أجل إجـراء تقيـيم كامـل لالحتياجـات فيمـا يتعلـق                    
  اإلنسان؛ حبالة حقوق

ــتقين يف ميــدان حقــوق اإلنــسان مــع مفوضــة      )هـ(   االشــتراك يف أنــشطة التعــاون ال
سـعت إليـه املفوضـة       ة، علـى حنــو مـا      األمم املتحــدة الـساميـة حلقــوق اإلنـسـان ومــع املفوضيــ            

السامية يف الـسنوات األخـرية، مـن أجـل حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد، والـسعي إىل                   
  اإلنسان؛ تنفيذ التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل الذي أجراه جملس حقوق

  التعاون مع منظمة العمل الدولية؛  )و(  

  االت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة وتعزيزه؛مواصلة تعاوا مع الوك  )ز(  

كفالة إيصال املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن ودون عائق، واختاذ التـدابري             )ح(  
الالزمة لـتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات دون متييـز إىل مجيـع أحنـاء                 

تعهـدت بـه، وكفالـة تـوفري      ى حنـو مـا  البلد حـسب االحتياجـات وفقـا للمبـادئ اإلنـسانية، علـ         
سبل احلصول على الغذاء الكـايف وتنفيـذ سياسـات أكثـر فعاليـة لتحقيـق األمـن الغـذائي بـسبل              
منها الزراعة املستدامة واختاذ تدابري سليمة لتوزيع اإلنتاج الغذائي وختصيص مزيد من األمـوال           

  واف؛ ى حنويقدم من مساعدة إنسانية عل لقطاع األغذية، وكفالة رصد ما

ــة        )ط(   ــق األمــم املتحــدة القطــري ووكــاالت التنمي حتــسني ســبل التعــاون مــع فري
يتيح هلا املسامهة على حنو مباشر يف حتسني الظروف املعيشية للسكان املـدنيني، مبـا يف ذلـك         مبا

ة، وفقـــا لإلجـــراءات الدوليـــة التعجيـــل يف إحـــراز تقـــدم يف حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــ 
  التقييم؛و للرصد
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النظر يف التـصديق علـى بقيـة املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان واالنـضمام             )ي(  

  إليها، مما سيتيح اال إلجراء حوار مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان؛

 مواصــلة النظــر يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية    تقــرر  - ٦  

الثامنة والستني، وتطلـب إىل األمـني العـام، حتقيقـا هلـذه الغايـة، أن يقـدم                 الدميقراطية يف دورا    

تقريرا شامال عن احلالة يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة وإىل املقـرر اخلـاص أن يواصـل        

  .موافاا باستنتاجاته وتوصياته

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


