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 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - 73/180
 

 ،العامة الجمعية إن 
 األســــــــــــاســــــــــــية واحلريات اإلنســــــــــــان حقوق بتعزيز التزاما الدول مجيع على أن جديد من تؤكد إذ 
 ،الدولية الصكوك خمتلف مبوجب هبا تعهدت اليت بااللتزامات والوفاء ومحايتها
إىل مجيع القرارات السابقة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق  وإذ تشير 

 72/188 اإلنســـــان باـــــون حالة حقوق اإلنســـــان ا مجهورية لوريا الاـــــعبية الدرقرامية، مبا فيها  رار اجلمعية
، وإذ تضــــــع (1)2018 آذار/مارس 32املؤرخ  37/28و رار اجمللس  2017لانون األول/ديســــــم    19 املؤرخ

 القرارات، ا اعتبارها ضرورة أن يعزز اجملتمع الدويل جهوده املتضافرة الرامية إىل تنفيذ تلك
 العقاب من اإلفالت ثقافة وشــــيو  اإلنســــان حلقوق اخلطرية لةاحلا إزاء القلق بالغ يسااااور ا وإذ 
 ،الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان حقوق انتهالات عن املساءلة وانعدام

 اإلنســان حبقوق املعنية التحقيق جلنة تقرير يتضــمنها اليت التوصــيات متابعة أمهية على تشادد وإذ 
 ،فيه الواردة التفصيلية النتائج إزاء القلق بالغ عن تعرب وإذ، (2)الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا

  ائمة إىل الدرقرامية الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا احلالة إضـــــــــــــــافة األمن جملس بقرار ترحب وإذ 
، 2017 ديســـــــــم /األول لانون  11 يوم مفتوحة جلســـــــــة   اجمللس وبعقد اجمللس على املعروضـــــــــة املســـــــــائ 

_________________ 

 ألف. الفر  الرابع، الفص  (،A/73/53) 53 ر م امللحق والسبعون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق انظر (1) 

 (2) A/HRC/25/63. 

https://undocs.org/ar/A/73/589/Add.3
https://undocs.org/ar/A/RES/72/188
https://undocs.org/ar/A/RES/72/188
https://undocs.org/ar/A/RES/37/28
https://undocs.org/ar/A/RES/37/28
https://undocs.org/ar/A/73/53
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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 اإلنســان حقوق حالة خالهلا نو اــ ، 2016 و 2015 و 2014 أعوام ا ُعقدت اليت اجللســات بعد
 ،الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا

 املرتكبة اجلرائم من ســـكا ا محاية عن الدرقرامية الاـــعبية لوريا  مجهورية مســـؤولية إىل تشااير وإذ 
 على الدرقرامية الاـــعبية لوريا  مجهورية  يادة حث  التحقيق جلنة أن إىل أيضـــا تاـــري وإذ، اإلنســـانية ضـــد
 ،العدالة إىل وتقدرهم اجلناة مالحقة ولفالة، و معها اإلنسانية ضد اجلرائم ارتكاب منع

 اإلنســــــــــــــــان حقوق حبــالــة املعين اإلنســــــــــــــــان حقوق جمللس اخلــا  املقرر بتقرير علماا تحيط وإذ 
 تعاون وعدم البلد بزيارة اآلن حىت له الســـــما  لعدم توســـــف وإذ، (3)الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية ا

 العام لألمني الاــــــــــام  بالتقرير أيضــــــــــا علما حتيط وإذ، معه الدرقرامية الاــــــــــعبية لوريا  مجهورية ســــــــــلطات
 ،(4)72/188 بالقرار عمال املقدم الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان حقوق حالة عن

 اخلا  الدويل العهد ا مرف الدرقرامية الاــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية أن اعتبار ا في تضاااااااااا  وإذ 
 واتفا ية (5)والثقافية واالجتماعية اال تصــــادية باحلقوق اخلا  الدويل والعهد (5)والســــياســــية املدنية باحلقوق
 األشـــــــــ ا  حقوق واتفا ية (7)املرأة ضـــــــــد التمييز أشـــــــــكال مجيع على القضـــــــــاء واتفا ية (6)الطف  حقوق
 املعاهدات مبوجب املناوة املعاهدات هيئات أبدهتا اليت اخلتامية املالحظات إىل تاري وإذ، (8)اإلعا ة ذوي
 ،فيها النظر أمهية وإىل

تقريرها اجلامع  2016مجهورية لوريا الاـــــــــعبية الدرقرامية ا نيســـــــــان/أبري   تقدميإىل وإذ تشاااااااير  
 (9)املرأة للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع عن تنفيذ اتفا ية القضـــــــــــــاء على مجيع أشـــــــــــــكال التمييز ضـــــــــــــد

االســتعراضــني  ، وإىل(10)وتقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والســادس عن تنفيذ اتفا ية حقوق الطف 
على التنفيــــذ الكــــامــــ  هلــــاتني  حتــــث ، وإذ2017اللــــذين أجرهتمــــا بعــــد ذلــــك اللجنتــــان املعنيتــــان ا عــــام 

 ،أعاله تعراضني املذلورينمبا ا ذلك التوصيات الواردة ا املالحظات اخلتامية لالس االتفا يتني،
املعنية حبقوق األشــــــــ ا   جمللس حقوق اإلنســــــــان املقررة اخلاصــــــــةالزيارة اليت أجرهتا  تالحظ وإذ 

، وإذ تاـــــــــجع مجهورية لوريا الاـــــــــعبية 2017ا عام  مجهورية لوريا الاـــــــــعبية الدرقرامية إىلذوي اإلعا ة 
تقرير املقررة اخلاصــة عن زيارهتا إىل مجهورية لوريا الاــعبية الدرقرامية على تنفيذ مجيع التوصــيات الواردة ا 

 وإذ تالحظ ماــــارلة مجهورية ،(11)الدرقرامية املقدم إىل جملس حقوق اإلنســــان ا دورته الســــابعة والثالثني
 ،يالور   لوريا الاعبية الدرقرامية ا األلعاب األوملبية الاتوية للمعو ني اليت أ يم  ا بيونغ شانغ جبمهورية

_________________ 

 (3) A/73/386. 

 (4) A/73/308. 
 املرفق. (،21-)د ألف 2200 القرار انظر (5) 

 (6) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .20378 الر م ،1249 اجمللد نفسه، املرجع (7) 

 .44910 الر م ،2515 اجمللد نفسه، املرجع (8) 

 (9) CEDAW/C/PRK/2-4. 

 (10) CRC/C/PRK/5. 

 (11) A/HRC/37/56/Add.1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/188
https://undocs.org/ar/A/RES/72/188
https://undocs.org/ar/A/73/386.
https://undocs.org/ar/A/73/308.
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRK/2-4.
https://undocs.org/ar/CRC/C/PRK/5.
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/56/Add.1
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 القائمني ســـائر مع أيضـــا الدرقرامية الاـــعبية لوريا  مجهورية تعاون حكومة أمهية على تشاادد وإذ 
 حبالة املعين اخلا  املقرر فيهم مبن، املتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق وآليات اخلاصة اإلجراءات على

 ،منهم ل   الختصاصات وفقا، الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان حقوق
، الثانية الاام  الدوري االستعراض عملية ا الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية مباارلة تنوه وإذ 

 البالغ التوصــــــــيات أصــــــــ  من توصــــــــية 113 الدرقرامية الاــــــــعبية لوريا  مجهورية حكومة  بول تالحظوإذ 
 تنفيذ إمكانية ا والنظر بتنفيذها املعلن والتزامها، (12)االســــــــتعراض نتائج ا الواردة توصــــــــية 268 عددها
 ،اآلن حىت التوصيات تنفيذ لعدم انزعاجها عن نفسه الو   ا تعرب وإذ، أخرى توصية 58

 املتحدة األمم ومنظمة الدرقرامية الاـــعبية لوريا  مجهورية حكومة بني القائم التعاون تالحظ وإذ 
 ،البلد ا الصحية احلالة حتسني أج  من العاملية الصحة ومنظمة للطفولة

 األمم ومنظمة الدرقرامية الاـــــــعبية لوريا  مجهورية حكومة بني القائم التعاون أيضااااااا تالحظ وإذ 
 ،يتلقونه الذي التعليم ونوعية لألمفال التغذوية احلالة حتسني أج  من للطفولة املتحدة

 ضـــــــــــــــيق نطاق على اإلمنائي املتحدة األمم برنامج هبا يقوم اليت األناـــــــــــــــطة كذلك تالحظ وإذ 
 العم  على الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية حكومة تاـــــجع وإذ، الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية ا
 ،ال امج من املساعدة إىل احملتاجني األش ا  استفادة لضمان الدويل اجملتمع مع

التعاون القائم بني حكومة مجهورية لوريا الاــــــــــــــعبية الدرقرامية وبرنامج األ ذية العاملي وإذ تالحظ  
أل ـــذيـــة والزراعـــة ا عمليـــات تقييم حـــالـــة األمن األمم املتحـــدة لومنظمـــة األمم املتحـــدة للطفولـــة ومنظمـــة 

األمن الغذائي واحلالة حتلي  التغريات اليت ياــــــــــهدها  وإذ تاــــــــــدد على أمهية عمليات التقييم هذه االغذائي، 
التغذوية على املســــــــــــــتويات الومين واألســــــــــــــري والفردي، ومن ا ا دعم ثقة املا ني ا حتديد أهداف برامج 

 تالحظ أيضـــــا رســـــالة التفاهم اليت و عتها احلكومة وبرنامج األ ذية العاملي، وأمهية إحراز املزيد من املعونة، وإذ
ن ا اروف العم  مبا ج ع  ترتيبات الدخول والرصــــــــــــد أ رب إىل املعايري الدولية اليت تعم  هبا أوجه التحســــــــــــع

 ،وإذ تالحظ مع التقدير عم  اجلهات الدولية العاملة ا جمال تقدمي املعونةمجيع ليانات األمم املتحدة، 
 الاــــعبية لوريا  مجهورية” واملعنون اإلنســــاين بالعم  املتعلق املتحدة األمم بتقرير علما تحيط وإذ 
 امللحة اإلنســــــــــــــــانيـة االحتيـاجـات تلبيـة إىل وبـدعوتـه “واألولويـات االحتيـاجـات :2018 عـام الـدرقراميـة

 ،الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا
 لوريا  مجهورية حكومةو  املتحدة األمم بني للتعاون االســـــياتيجي باإلمار أيضااااا علما تحيط وإذ 
 املنبثقة والغايات واملقاصــــد املبادئ مع املتوائم احلكومة وبالتزام 2021-2017 للفية الدرقرامية الاــــعبية

 ،الدولية واالتفا يات االتفا ات مبوجب التزاماهتا مع واملّتِسق (13)املستدامة التنمية أهداف من
هناك ما يقّدر بولثر  النتائج اليت توصــــل  إليها األمم املتحدة ومفادها أنوإذ تالحظ م  القلق  

نقص التغذية، وأن معظم األمفال  من مجهورية لوريا الاعبية الدرقرامية يعانونا   ش صماليني 10من 
ا املائة من النســـاء احلوام  واملرضـــعات ال عصـــلون على القدر الكاا  50دون الاـــهر الرابع والعاـــرين و 

تاـــــــار حاالت ســـــــوء من التنو  الغذائي، مما يعّرضـــــــهم حلاالت النقص ا املغذيات الد يقة ويتســـــــّبب ا ان
_________________ 

 (12) A/HRC/27/10. 

 .70/1 القرارانظر  (13) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/10
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ال ركن  بوهلا، وإذ تدين مجهورية لوريا الاـــــــــعبية الدرقرامية  عالية إىل درجة التغذية املزمن واحلاد مبعدالت
لتحوي  مواردها صــــــــوب ا تناء األســــــــلحة النووية والقذائف التســــــــيارية بدال من اســــــــت دامها لتحقيق الرفاه 

ورية لوريا الاـــــعبية الدرقرامية شـــــعبها وأن تكف  رفاه ه أن حتيم مجه لاـــــعبها، وإذ تاـــــدد على احلاجة إىل
املؤرخ  (2016) 2321على  و ما أشــــــــار إليه جملس األمن ا  راراته ا البلد وتصــــــــون لرامته املتوصــــــــلة 

 2375و  2017آب/أ ســـــــــــــــطس  5املؤرخ  (2017) 2371و  2016تاـــــــــــــــرين الثــــاين/نوفم   30
 ،2017 لانون األول/ديسم   22ؤرخ امل (2017) 2397و  2017أيلول/سبتم   11املؤرخ  (2017)

 إحلا  من فنيامل تط   جلميع الفورية اإلعادةو  الدويل االختطاف مســـــولة به تتســـــم ما تالحظ وإذ 
 إزاء القلق بالغ عن تعرب وإذ ،مويلة لســنوات وأســرهم امل تط فون يكابدها اليت املعاناة جانب إىل ،وأمهية
 باــــــــون جرت اليت التحقيقات بدء منذ إجابية إجراءات أي الدرقرامية لاــــــــعبيةا لوريا  مجهورية اختاذ عدم
 الاــــعبية لوريا  مجهورية بني احلكومي املســــتوى على املعقودة املاــــاورات أســــاس على اليابانيني الرعايا مجيع

 املســــائ  مجيع تســــوية ممكن و   أ رب ا تتحقق أن تتو ع وإذ، 2014 مايو/أيار ا واليابان الدرقرامية
 ،امل تطفني مجيع عودة سيما وال، اليابانيني بالرعايا املتصلة

 هذا ا ترحب وإذ، وأمهية إحلا  من الام  املاتتة األسر مسولة به تتسم ما أيضا تالحظ وإذ 
، 2018 أ ســـــــطس/آب ا احلدود ع  الاـــــــم  املاـــــــتتة األســـــــر أفراد بني اللقاءات باســـــــتئناف الصـــــــدد

 التزامات من 2018 ســبتم /أيلول 19 ا املعقودة الكوريتني  مة ا املســولة هذه باــون به التعّهد مت ومبا
 ،الام  املاتتة األسر ملسولة جذري ح  إجاد أج  من اإلنساين التعاون بتعزيز

 حالة باــــون الدويل الصــــعيد على الوعي إلذلاء جهود من األعضــــاء الدول تبذله مبا ترحب وإذ 
 ،بذلك القيام على وإذ تواصــــــــــــــ  تاــــــــــــــجيعها، الدرقرامية الاــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســــــــــــــان حقوق
 ،واألمن بالسالم جوهريا ارتباما مرتبطة  ، اجلنسني بني املساواة ذلك ا مبا، اإلنسان حقوق أن تالحظ وإذ

 حتســـــــــني أج  من والتفاعالت احلوار أمهية تالحظإذ و  اجلارية الدبلوماســـــــــية باجلهود ترحب وإذ 
 ،البلد ا اإلنسانية واحلالة اإلنسان حقوق حالة

 الكوريتني بني العال ات حتســـــــــني ا لإلســـــــــهام العام األمني يبذهلا اليت اجلهود على تشااااااادد وإذ 
 ،الكوري الاعب ورفاه الكورية اجلزيرة شبه ا االستقرار وحتقيق املصاحلة تعزيزو 

 بعيد أمد منذ تُرتكب اليتاملستمرة  واملنهجية اجلسيمة اإلنسان حقوق انتهالات تدين - 1 
 عنها  ال  اليت االنتهالات ذلك ا مبا، وبويديها الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا واسع نطاق وعلى
 حقوق جملس أناــــــــــوها اليت، الدرقرامية الاــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســــــــــان حبقوق املعنية التحقيق جلنة

 ضـــــــد املرتكبة اجلرائم درجة إىل تر ى  د إ ا، (14)2013 مارس/آذار 21 املؤرخ 22/31 بقراره اإلنســـــــان
 العقاب؛ من االنتهالات هذه مرتكيب إفالت استمرار تدين لما،  اإلنسانية
 يلي: ما إزاء البالغ قلقها عن تعرب - 2 
 النتائج ذلك ا مبا، اإلنســـــــــــان حقوق انتهالات عن متواصـــــــــــلة تقارير ورود اســـــــــــتمرار )أ( 
 يلي: ما  بي  من، (2)تقريرها ا التحقيق جلنة إليها توصل  اليت التفصيلية

_________________ 

 ألف. الفر  الرابع، الفص  (،A/68/53) 53 ر م امللحق والستون، الثامنة الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق انظر (14) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/22/31
https://undocs.org/ar/A/RES/22/31
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 فيها مبا، املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من و ريه التعذيب ‘1’ 
 واالحتجاز العلين؛ اإلعدامحاالت و  واال تصـــــــــــــــاب؛ الالإنســـــــــــــــانية؛ االحتجاز اروف
 وانعدام القانونية األصــــــــــول مراعاة وعدم التعســــــــــفي؛ واالحتجاز القضــــــــــاء نطاق خارج
 استقالل وعدم عادلة حمالمة إلجراء ضمانات وجود عدم ذلك ا مبا، القانون سيادة

 وفرض وتعســــــــفا؛ موجزة وبإجراءات القضــــــــاء نطاق خارج اإلعدام وحاالت القضــــــــاء؛
 على امتدت اليت اجلماعية العقوبات وإنزال ودينية؛ ســــــياســــــية ألســــــباب اإلعدام عقوبة
 واسع؛ نطاق على الس رة واست دام أجيال؛ ثالثة يقارب ما مدى

 لبري  عدد فيها عرم، الســــــــــــياســــــــــــي االعتقال معســــــــــــكرات من واســــــــــــعة شــــــــــــبكة وجود ‘2’ 
، الســـــــــ رة أعمال ياـــــــــم  مبا، هلا يرثى اروفا ويعياـــــــــون حريتهم من األشـــــــــ ا  من

 اإلنسان؛ حقوق صعيد على للجز  مثرية انتهالات فيها وترتكب
 حبرية التنق  ا ير ب شـــــــــ ص ل   على املفروضـــــــــة والقيود للســـــــــكان القســـــــــري النق  ‘3’ 

 البلد يغادرون الذين األشـــــــــــــــ ا  معا بة ذلك ا مبا، اخلارج إىل والســـــــــــــــفر البلد ا
 البلد؛ إىل املعادين ومعا بة، أسرهم أو، إذن  ري من مغادرته عاولون أو

 الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية إىل املعادين أو املطرودين اللجوء وملتمســـــــــــــــي الالجئني حالة ‘4’ 
 الذين الدرقرامية الاــــــــــــعبية لوريا  مجهورية موامين ضــــــــــــد وعمليات االنتقام الدرقرامية

  ريهـــا وأ التعـــذيـــب أو احلبس عقوبـــات فرض إىل تفضـــــــــــــــي اليت، الومن إىل أعيـــدوا
 عقوبة أو اجلنســـــــــي العنف أو املهينة أو الالإنســـــــــانية أو القاســـــــــية املعاملة ضـــــــــروب من

 املتمث  األســـاســـي املبدأ احيام على الدول مجيع باـــدة حتث الصـــدد هذا وا، اإلعدام
 لفالة  وعلى إنســـــــانية معاملة اللجوء ملتمســـــــي معاملة وعلى القســـــــرية اإلعادة عدم ا

 إىل عائق دون ومفوضـــــــــيته الالجئني لاـــــــــؤون الســـــــــامي املتحدة األمم مفوض وصـــــــــول
 الدول أخرى مرة وحتث، هبم اخلاصـــــــة اإلنســـــــان حقوق محاية بغرض اللجوء ملتمســـــــي
 (16)1967 لعام وبروتولوهلا (15)الالجئني مبرلز املتعلقة 1951 عام اتفا ية ا األمراف

 الاـــــــــــــــعبيــة لوريــا  مجهوريــة من بــالالجئني يتعلق فيمــا مبوجبهمــا بــالتزامــاهتــا التقيــّد على
 الصكني؛ هذين بوحكام املامولني الدرقرامية

 الفكر حريات على، وداخلها اإلنين  شبكة خارج، املفروضة املاددة الااملة القيود ‘5’ 
، اجلمعيات وتكوين الســـلمي والتجمع، والتعبري والرأي، املعتقد أو الدين وأ الضـــمري وأ

 على منها بوســــائ ، املعلومات على احلصــــول فر  وتكافؤ اخلصــــوصــــية ا احلق وعلى
 الذين األفراد وســـــجن وتعذيب واضـــــطهاد والتعســـــفية القانونية  ري املرا بة املثال ســـــبي 

 احلاالت بعض وا، وأســـــــــــــــرهم، املعتقد أو الدين وأ التعبري وأ الرأي حرية رارســـــــــــــــون
 املاـــارلة ا ،النســـاء ذلك ا مبن، شـــ ص ل   حق وعلى، موجزة بإجراءات إعدامهم

 حبرية؛ خمتارين ممثلني خالل من أو مباشر باك  لبلده العامة الاؤون إدارة ا

_________________ 

 (15) United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .8791 الر م ،606 اجمللد نفسه، املرجع (16) 
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 األمن انعــدام إىل تؤدي اليت، والثقــافيــة واالجتمــاعيــة اال تصــــــــــــــــاديــة احلقوق انتهــالــات ‘6’ 
 ذلك و ري النطاق واســــــــــــعة صــــــــــــحية وماــــــــــــال  التغذية وســــــــــــوء احلاد واجلو  الغذائي

 وخباصـــــــة، الدرقرامية الاـــــــعبية لوريا  مجهورية ا الســـــــكان منها يعاين اليت املاـــــــاق من
 السياسيون؛ والسجناء السن ولبار اإلعا ة ذوو واألش ا  واألمفال النساء

 اروف إجادُ  وخباصــة، والفتيات للنســاء األســاســية واحلريات اإلنســان حقوق انتهالات ‘7’ 
 التعرعض إزاء الضعف شديدات وجتعلهن مغادرته على والفتيات النساء جت  البلد داخ 
 النساء وتعريض، باإللراه الزواج أو املنزلية الس رة أو البغاء لغرض باألش ا  لالجتار

 الســــــــــياســــــــــي اجملالني ا ذلك ا مبا، اجلنس نو  أســــــــــاس على القائم للتمييز والفتيات
 على والقائم اجلنسي العنف أشكال من ذلك و ري القسري ولإلجهاض، واالجتماعي

 اجلنس؛ نو  أساس
 الكثري متكن عدم وخصــوصــا، لألمفال األســاســية واحلريات اإلنســان حقوق انتهالات ‘8’ 

، األساسية والثقافية واالجتماعية اال تصادية باحلقوق التمتع من اآلن حىت األمفال من
، عدة فئات خا  باــــك  تعياــــها اليت الضــــعف حالة   الصــــدد هذا ا مالحظتها مع
 اإلعا ة ذوو واألمفال الاـــــــوار  وأمفال ومنهم إىل املعادون أو العائدون األمفال منها

 أمــالن ا يعياـــــــــــــــون الــذين واألمفــال االحتجــاز رهن أبواهم يكون الــذين واألمفــال
 اجلا ون؛ واألمفال املؤسسات ا أو االحتجاز

 وخباصــــــة، اإلعا ة ذوي لألشــــــ ا  األســــــاســــــية واحلريات اإلنســــــان حقوق انتهالات ‘9’ 
 متس اليت القســـــــرية والتدابري اجلماعية املعســـــــكرات اســـــــت دام على املنطوية االنتهالات

 الذين األمفال عدد باــون واملســؤول احلر القرار اختاذ ا اإلعا ة ذوي األشــ ا  حق
 املتعلقــة واالدعــاءات وآخر مفــ  إجنــاب بني تفصـــــــــــــــــ  اليت والفية إجنــاهبم ا ير بون

 إىل القســري واليحي ، الطبية التجارب ا اإلعا ة ذوي األشــ ا  اســت دام باحتمال
 والديهم؛ عن اإلعا ة ذوي األمفال وفص ، الريفية املنامق

 الفعلي واالعياف اجلمعيـات تكوين حريـة ا احلق فيهـا مبـا، العمـال حقوق انتهـالـات ‘10’ 
 اليت االلتزامات ا احملدد النحو على اإلضـــــــــــــراب ا واحلق اجلماعي التفاوض ا باحلق

 باحلقوق اخلا  الدويل العهد مبوجب الدرقرامية الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية هبا تعهدت
 األمفال وعم  ا تصاديا األمفال استغالل وحظر، (5)والثقافية واالجتماعية اال تصادية
 هبا تعهدت اليت االلتزامات ا احملدد النحو على أشـــــــــــــــكاله جبميع اخلطر أو الضـــــــــــــــار
 اســـــــتغالل ولذلك، (6)الطف  حقوق اتفا ية مبوجب الدرقرامية الاـــــــعبية لوريا  مجهورية
 اروف ا للعم  الدرقرامية الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية من اخلارج إىل املوفدين العمال

  رار من 11 الفقرة إىل مع اإلشـــــارة، التقارير به تفيد حســـــبما الســـــ رةحد  تصـــــ  إىل
  رر اللتني (2017) 2375 القرار من 17 والفقرة (2017) 2371 األمن جملس
 لرعايا عم  تراخيص إصـــــــــــــــدار عن متتنع أن األعضـــــــــــــــاء الدول على أن اجمللس فيهما

 8 الفقرة إىل أيضا، ومع اإلشارة القضائية والياهتا ا الدرقرامية الاعبية وريال  مجهورية
 أن األعضـــــــــــــــاء الدول على أن اجمللس فيها  رر اليت (2017) 2397 لساجمل  رار من
 شـــهرا 24 تتجاوز ال مهلة  ضـــون وا فورا الدرقرامية الاـــعبية لوريا  مجهورية إىل تعيد
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 ا دخال يكســـــــبون الذين رعاياها مجيع 2017 ديســـــــم /األول لانون 22 تاريخ من
 لوريا  مهوريةجل التابعني امللحقني ومجيع ة العضـــــــــــــــوالدول لتلك القضـــــــــــــــائية الوالية إمار

 من اخلارج ا العاملني على ياــرفون الذين الســالمة مبرا بة املكلفني الدرقرامية الاــعبية
 رعاياأحد  أن العضـــــــــــــــو الدولة تقرر مل ما، الدرقرامية الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية رعايا

 رعاياأحد  أن أو العضــــــــو الدولةتلك  رعايا منهو  الدرقرامية الاــــــــعبية لوريا  مجهورية
للقــانون الومين  مبقــا، الومن إىلإعــادتــه  حمظور الــدرقراميــة الاـــــــــــــــعبيــة لوريــا  مجهوريــة
 حلقوق الدويل والقانون لالجئني الدويل القانون ذلك ا مبا، الدويل املنطبقنيوالقانون 

 األمم مقر باــــــــــــــــون املتحــدة والواليــات املتحــدة األمم بني امل م تفــاقالوا اإلنســــــــــــــــان
 لوريــا  مجهوريــة وحتــث ،(18)وحصــــــــــــــــانــاهتــا املتحــدة األمم امتيــازات واتفــا يــة (17)املتحــدة
 مبن، بالعمال اخلاصـــــــة اإلنســـــــان حقوق ومحاية واحيام تعزيز على الدرقرامية الاـــــــعبية

 الدرقرامية؛ الاعبية لوريا  مجهورية إىل إعادهتم تتم الذين العمال ذلك ا
 الذي يصـــــــنف الناس على أســـــــاس النســـــــب والطبقة ســـــــونغبونعلى أســـــــاس نظام  التمييز ‘11’ 

 ؛حتددها الدولة، لما يوخذ بعني االعتبار اآلراء السياسية واالنتماء الديين اليتاالجتماعية 
 ،العم  على احلصـــــــــــــــول فر  تكافؤ عدم ذلك ا مبا، املرأة ضـــــــــــــــد والتمييز العنف  ‘12’ 

 التمييزية؛ واللوائح والقوانني
 املقرر إىل دعوة توجيه رفض ا الدرقرامية الاـــــــــــــعبية لوريا  مجهورية حكومة اســـــــــــــتمرار )ب( 
 البلد لزيارة الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان حقوق حبالة املعين اإلنسان حقوق جمللس اخلا 

 اخلـــاصــــــــــــــــــة املتحـــدة األمم إجراءات على القـــائمني من  ريه العـــديـــد ومع اخلـــا  املقرر مع التعـــاون أو
 اإلنسان؛ حلقوق األخرى املتحدة األمم آليات مع ولذلك، منهم ل   الختصاصات وفقا

 حالة خبطورة االعياف عدم ا الدرقرامية الاـــــــــــــعبية لوريا  مجهورية حكومة اســـــــــــــتمرار )ج( 
 الواردة التوصـــــــيات تنفيذ حبالة لإلبالغ الالزمة اإلجراءات اختاذها عدم ا ومن، البلد ا اإلنســـــــان حقوق

 املناــــــوة للهيئات اخلتامية للمالحظات االعتبار إيالء أو (19)األول الاــــــام  الدوري االســــــتعراض نتائج ا
 املعاهدات؛ مبوجب

عمليات اختطاف األشــــــــــــــ ا  املنهجية ورفض إعادهتم إىل الومن وما يتلو ذلك تدين  - 3 
حاالت االختفاء القسري، مبا ا ذلك اختفاء رعايا بلدان أخرى، اليت مُتارس على نطاق واسع وباعتبارها  من

قوة ا هذا الصـــدد حبكومة مجهورية لوريا الاـــعبية الدرقرامية التعجي  بتســـوية ، وهتيب بســـياســـة تتبعها الدولة
 ؛لفالة عودة امل تطفني فورابرو  من الافافية، وبسب  منها  هذه األمور اليت تاغ  بال اجملتمع الدويل 

 الاــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية بارتكاب تفيد اليت التقارير إزاء للغاية الشاااااااااااديد قلقها تؤكد - 4 
 و ريها اختطاف وعملياتِ  تعســـــفي واحتجاز بإجراءات موجزة إعدامحاالت و  تعذيب أعمال الدرقرامية

 داخ  وذلك، األخرى البلدان رعايا من أشـــــ ا  حبق وجتاوزاهتا اإلنســـــان حقوق انتهالات أشـــــكال من
 وخارجها؛ أراضيها

_________________ 

 .(2-)د 169انظر القرار  (17) 

 .(1-ألف )د 22القرار  (18) 

 (19) A/HRC/13/13. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/13
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 ركن اليت، البلد ا الســـــــــــــــائدة اخلطرة اإلنســـــــــــــــانية احلالة إزاء البالغ قلقها عن تعرب - 5 
 احلكومية الســـياســـات جراء ومن الطبيعية الكوارث مواجهة على احملدودة القدرة بســـبب ســـريعا تتدهور أن
 يزيــــد أمران ومهــــا، منهــــا يكفي مــــا على احلصـــــــــــــــول إمكــــانيــــة و لــــة األ ــــذيــــة توافر نقص إىل تؤدي اليت
 و يام األ ذية تنويع مدى ا لبري  نقص ا يتســــــــبب الذي الزراعي اإلنتاج هيال  ضــــــــعف خطورهتما من

 ألثر عند وخباصــــة، واحلاد املزمن التغذية ســــوء وانتاــــار هبا واالجتار األ ذية زراعة على  يود بفرض الدولة
 والســـــجناء الســـــن ولبار اإلعا ة ذوي واألشـــــ ا  واألمفال واملرضـــــعات احلوام النســـــاء و  ضـــــعفا الفئات

 و ائية إجراءات اختاذ على الصــــدد هذا ا الدرقرامية الاــــعبية لوريا  مجهورية حكومة وحتث، الســــياســــيني
 اإلنسانية؛ املساعدة لرصد الدولية للمعايري ووفقا الدولية املا ة الولاالت مع بالتعاون وعالجية
 حقوق حبالة املعين اخلا  املقرر اإلنسان حقوق جملس إىل  دمه تقرير بوحدث ترحب - 6 
 ؛(20)الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان
 انتهالات عن باملساءلة املعين املستقلني اخل اء فريق لتقرير تقدير ا عن اإلعراب تكرر - 7 
حقوق اإلنســــــــــان  جملس بقرار عمال واملناــــــــــو (21)الدرقرامية الاــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســــــــــان حقوق
 إىل التوصــ  ولفالة املســاءلة لضــمان خيارات الذي يتضــمن، (22)2016 مارس/آذار 23 املؤرخ 31/18

 ؛الضحايا مجيع لفائدة والعدالة احلقيقة
 املؤرخ 34/24 اإلنســــــــــــــــــــان حقوق جملس لقرار وفقــــــا املت ــــــذة بــــــاخلطوات ترحااااب - 8 

 جهازها ذلك ا مبا، اإلنســــان حلقوق املتحدة األمم مفوضــــية  درات تدعيمل (23)2017 مارس/آذار 24
 باملســـاءلة املعين املســـتقلني اخل اء فريق  دمها اليت الصـــلة ذات التوصـــيات تنفيذ لتيســـري، ســـيول ا امليداين
 خ اء وتكليف واألدلة للمعلومات مرلزي مســـــــــتود  وإناـــــــــاء احلالية والتوثيق الرصـــــــــد جهود تعزيز هبدف

 لالســــــــت دام ممكنة اســــــــياتيجيات وضــــــــع بغية والاــــــــهادات املعلومات مجيع بتقييم القانونية املســــــــاءلة ا
 تدعيم إىل املفضــــــــــية بالعملية التعجي  على فوضــــــــــيةامل بقوة وتاــــــــــجع، مســــــــــتقبال   مســــــــــاءلة عملية أي ا

 ؛املفوضية  درات
 أمهية من تقريرها به يتســم مبا وتســلم، التحقيق جلنة لعم  تقدير ا عن اإلعراب تكرر - 9 
، الدرقرامية الاــعبية لوريا  مجهورية ســلطات من تعاون أي اللجنة تلّقي لعدم أســفها عن وتعرب، مســتمرة

 البلد؛ إىل بالدخول يتعلق ما ذلك ا مبا
 الاـــــــــــهود من اســـــــــــتمع  إليها اليت الروايات أن من اللجنة إليه خلصـــــــــــ  مبا تسااااااااال   - 10 
 لوريا  مجهورية ا ارُتكب   د اإلنسـانية ضـد جرائم بون لالعتقاد لافيا  سـببا تاـك  تلقتها اليت واملعلومات
 يد وعلى عقود منذ الدولة مســــــــــتويات أعلى على املكرســــــــــة بالســــــــــياســــــــــات عمال  ، الدرقرامية الاــــــــــعبية
 لقيادهتا؛ الفعلية السيطرة حت  تقع مؤسسات
 حمالمة عن الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية ســـــلطات تقاعس إزاء قلقها عن تعرب - 11 

 إ ا التحقيق جلنة عنها  ال  اليت االنتهالات ذلك ا مبا، اإلنســـــــــــــــان حقوق انتهالات عن املســـــــــــــــؤولني
_________________ 

 (20) A/HRC/37/69. 

 (21) A/HRC/34/66/Add.1. 

 ألف. الفر  الرابع، الفص  (،A/71/53) 53 ر م امللحق والسبعون، احلادية الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق انظر (22) 

 ألف. الفر  الرابع، الفص  (،A/72/53) 53 ر م امللحق والسبعون، الثانية الدورة ،املرجع نفسه (23) 
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 املســاءلة جهود ا املســامهة على الدويل اجملتمع وتاــجع، اإلنســانية ضــد املرتكبة اجلرائم درجة إىل تر ى  د
 عقاب؛ دون اجلرائم هذه مرتكبو يظ  أال لفالة  وعلى

 ذات وتوصــــياهتا التحقيق جلنة اســــتنتاجات ا نظره مواصــــلة على األمن جملس تشاااج  - 12 
 احلالة إحالة إمكانية ا النظر خالل من ذلك ا مبا، املســـــــاءلة لكفالة املناســـــــبة اإلجراءات واختاذ الصـــــــلة

 لضمان اجلزاءات تطوير مواصلة ا والنظر الدولية اجلنائية احملكمة إىل الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية ا
 حقوق انتهالات عن املســؤولية من األوفر القســط ونيتحمل مأ  يبدو ولئك الذينأ اســتهداف ا الفعالية
 اإلنسانية؛ ضد جرائم تاك  رمبا إ ا اللجنة عنها  ال  اليت اإلنسان
 الاـــــعبية لوريا  مجهورية ا احلالة منا اـــــة يواصـــــ  أن على األمن جملس أيضااااا تشااااج  - 13 
، القرار هذا ا املثارة اخلطرية الاــــــوا   ضــــــوء ا، البلد ا اإلنســــــان حقوق حالة ذلك ا مبا، الدرقرامية
 املسولة؛ هبذه يتعلق فيما أل  وبفعالية باستمرار ماارلته إىل وتتطلع

 حلقوق املتحدة األمم ملفوضــية التابع امليداين اجلهاز يبذهلا اليت املتواصــلة اجلهود تشاج  - 14 
 اإلنسان؛ حقوق جملس إىل منتظمة تقارير بتقدره وترحب، سول ا مقره والكائن اإلنسان
 بعمله للمفوضــــــية امليداين اجلهاز اضــــــطال  لفالة  على العم  األعضــــــاء بالدول تهيب - 15 

 األعضــــــاء الدول تعاون وضــــــمان، واليته تنفيذ أج  من والدعم املوارد من يكفي مبا وتزويده، باســــــتقاللية
 هتديدات؛ أو انتقامية أعمال ألي تعرضه وعدم، اجلهاز مع تام باك  الصلة ذات

 مجيع تاما احياما حتيم أن على الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية حكومة بقوة تحث - 16 
 يلي: مبا الصدد هذا ا تضطلع وأن، األساسية واحلريات اإلنسان حقوق

 اإلنسان حلقوق النطاق والواسعة واملنهجية اجلسيمة لالنتهالات حد بوضع فورا القيام )أ( 
 حقوق وجلنة العامة اجلمعية  رارات ا املبينة للتدابري الكام  التنفيذ منها بســـــــــــــــب ، آنفا توليدها مت اليت

 االســــــتعراض ســــــياق ا اجمللس وجهها اليت والتوصــــــيات أعاله املذلورة اإلنســــــان حقوق وجملس اإلنســــــان
 التابعة اخلاصــــــــة واإلجراءات معاهدات مبوجب املناــــــــوة واهليئات التحقيق جلنة لذلكو ، الاــــــــام  الدوري
 الدرقرامية؛ الاعبية لوريا  مجهورية إىل، املتحدة لألمم

 الســـــــجناء مجيع ســـــــرا  وإمالق، الفور على الســـــــياســـــــي االعتقال معســـــــكرات إ الق )ب( 
 ؛توخري أي ودون شرط أو  يد دون السياسيني
 املســــــــــــــؤولني تقدمي ولفالة العقاب من اإلفالت ملســــــــــــــولة والتصــــــــــــــدي ســــــــــــــكا ا محاية )ج( 

 مستقلة؛  ضائية هيئة أمام احملالمة إىل اإلنسان حقوق انتهالات على تنطوي جرائم ارتكاب عن

 الذين األشـــــــــــ ا  وحمالمة اخلارج إىل الالجئني لنزو  اجلذرية لألســـــــــــباب التصـــــــــــدي )د( 
 الالجئني جترمي عدم مراعاة مع، واالبتزاز بالباـــــــــر واالجتار املهاجرين هتريب مريق عن الالجئني يســـــــــتغلون

 االجتار؛ ضحاياو 
 باحلق الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية أراضـــــي ا األشـــــ ا  مجيع يتمتع أن لفالة (هـ) 

 لوريا  مجهورية خارج اللجوء التماس لغرض ذلك ا مبا، البلد مغادرة حرية هلم تكون وأن التنق  حرية ا
 الدرقرامية؛ الاعبية لوريا  مجهورية سلطات جانب من تدخ  دون، الدرقرامية الاعبية
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 املطرودين الــــدرقراميــــة الاـــــــــــــــعبيــــة لوريــــا  مجهوريــــة موامين بــــإمكــــان يكون أن لفــــالــــة )و( 
، العقاب من نو  ألي يتعرضـــــــــــــــوا وأال إنســـــــــــــــانية معاملة يعاملوا وأن ولرامة بومان العودة إليها املعادين أو

 ومعاملتهم؛ وضعهم عن املعلومات وتقدمي
 بوشـــــكال الدرقرامية الاـــــعبية لوريا  مجهورية ا احملتجزين األخرى البلدان موامين تزويد )ز( 
 فيينا اتفا ية ألحكام وفقا إليهم والوصــــــــــــــول القنصــــــــــــــليني باملوافني االتصــــــــــــــال حرية ذلك ا مبا، احلماية

، فيهــا األمراف الــدول إحــدى الــدرقراميــة الاـــــــــــــــعبيــة لوريــا  مجهوريــة تعــد اليت (24)القنصـــــــــــــــليــة للعال ــات
 بوسرهم؛ واالتصال وضعهم لتوليد تلزم أخرى ترتيبات وأيّ 

 ودون حبرية للدخول أمامه الفر  ل   إتاحة منها بطرق اخلا  املقرر مع التام التعاون ) ( 
 اخلاصــــــة اإلجراءات ســــــائروالوصــــــول حبرية ودون عوائق إىل ، الدرقرامية الاــــــعبية لوريا  مجهورية إىل عوائق
له  ليتســــى اإلنســــان حبقوق املعنية األخرى املتحدة األمم آلياتإىل  ولذلك اإلنســــان حقوق جمللس التابعة
 اإلنسان؛ حقوق جمال ا لالحتياجات لام   تقييم إجراء

 املتحــــدة األمم ةمفوض مع اإلنسان حقوق ميدان ا التقين التعاون أناطة ا االشياك )ط( 
، األخرية السنوات ا ةالسامي ةاملفوض إليه  سع ما  ـــــو على، مفوضيتها ومـــــع اإلنســـــان حلقـــــوق ةالسامي
 البلد؛ ا اإلنسان حقوق حالة حتسني أج  من

 إجابية بصــــورة والنظر الاــــام  الدوري االســــتعراض من املنبثقة املقبولة التوصــــيات تنفيذ )ي( 
 دورة خالل فيه لينظر اإلنســـــــــــــــان حقوق جملس إىل تقرير وتقدمي، النظر  يد زال  ما اليت التوصـــــــــــــــيات ا

 ؛الثالثة االستعراض
 الكفيلة املمارسات واعتماد القوانني وسن، الدولية العم  منظمة عضوية إىل االنضمام )ك( 
 ســـــــــــــــيما وال الصـــــــــــــــلة ذات االتفا يات مجيع على التصـــــــــــــــديق ا والنظر، الدولية العم  ملعايري باالمتثال
 الدولية؛ العم  منظمة عن الصادرة بالعم  املتعلقة األساسية االتفا يات
 وتعزيزه؛ املتحدة لألمم التابعة اإلنسانية الولاالت مع تعاو ا مواصلة )ل( 
 ودون وآمن تام و  على املهمة البيانات على واحلصول اإلنسانية املعونة إيصال لفالة )م( 

 مجيع إىل متييز دون املعونة هذه إيصـال تومني من اإلنسـانية الولاالت لتمكني الالزمة التدابري واختاذ، عائق
  و على، اإلنســـــــــــــــانية للمبادئ وفقا االحتياجات حســـــــــــــــب، االحتجاز مرافق ذلك ا مبا، البلد أ اء
 األمن جمال ا فعالية ألثر سياسات وتنفيذ الكاا الغذاء على احلصول سب  توفري ولفالة، به تعهدت ما

 مزيد وختصــيص األ ذية وتوزيع إلنتاج ســليمة تدابري واختاذ املســتدامة الزراعة منها بســب ، والتغذية الغذائي
 إنسانية؛ مساعدة من يقدم ملا واف رصد ولفالة، األ ذية لقطا  األموال من

 التنمية وولاالت القطري املتحدة األمم فريق أعضـــاء مع التعاون ســـب  حتســـني مواصـــلة )ن( 
 تقدم إحراز ذلك ا مبا، املدنيني للســـــكان املعياـــــية الظروف حتســـــني ا مباشـــــرة يســـــامهوا أن هلم يتيح مبا
 ؛(10)املستدامة التنمية أهداف حتقيق ا

، إليها واالنضــــــــــمام اإلنســــــــــان حلقوق الدولية املعاهدات بقية على التصــــــــــديق ا النظر )س( 
 تقدمي واســــــتئناف، اإلنســــــان حقوق معاهدات مبوجب املناــــــوة اهليئات مع حوار إلجراء اجملال ســــــيتيح مما

_________________ 

 (24) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638. 
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 هيئات اســـتعراضـــات ا جمدية بصـــورة واملاـــارلة، فيها مرف هي اليت املعاهدات رصـــد هيئات إىل التقارير
 اإلنسان حقوق حالة حتسني أج  من اهليئات هذه من املقدمة اخلتامية املالحظات ا والنظر، املعاهدات

 البلد؛ ا
 التحقيق جلنة توصــــــــــيات تنفيذ على الدرقرامية الاــــــــــعبية لوريا  مجهورية حكومة تحث - 17 

 توخري؛ دون
 الاـــــــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســـــــــــــــان حلقوق اخلطرية احلالة إبقاء أمهية تأكيد تكرر - 18 
 االتصـــــاالت جماالت ا املســـــتمرة املبادرات منها ســـــب  ع  الدويل األعمال جدول صـــــدارة ا الدرقرامية
 األناطة؛ هذه تعزيز اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية إىل وتطلب، والتوعية والدعوة

، واملفوضــــية ،اإلنســــان حقوق وجملس، العامة واجلمعية، األعضــــاء الدول مجيع تشاااج  - 19 
 الدولية احلكومية واملنتديات واملنظمات ،الصلة ذات املت صصة والولاالت، املتحدة لألمم العامة واألمانة
 واألمراف، ومؤســــــــســــــــات مباشــــــــرة األعمال التجارية، واملؤســــــــســــــــات ،املدين اجملتمع ومنظمات، اإل ليمية
 املضي أو التوصيات تلك تنفيذ على، بتوصياهتا التحقيق جلنة إليها توجه  اليت األخرى املصلحة صاحبة
 تنفيذها؛ ا  دما

 وموحدة منســـــقة بطريقة التصـــــدي مواصـــــلة على برمتها املتحدة األمم منظومة تشااااج  - 20 
 الدرقرامية؛ الاعبية لوريا  مجهورية ا اإلنسان حقوق تاهدها اليت اخلطرية للحالة

 املنظمات وســـــــــائر املت صـــــــــصـــــــــة وولاالهتا وصـــــــــناديقها املتحدة األمم برامج تشاااااااج  - 21 
 من املنبثقة التوصيات تنفيذ ا الدرقرامية الاعبية لوريا  مجهورية حلكومة املساعدة تقدمي على الصلة ذات

 التحقيق؛ جلنة وتقرير الاام  الدوري االستعراض
احملاورين الدوليني  جبمهورية لوريا الاـــــــــــــــعبية الدرقرامية أن تتعاون برو  بّناءة مع تهيب - 22 

هبدف حتقيق حتّسن ملموس ا حالة حقوق اإلنسان على أرض الوا ع، بوسائ  منها إجراء حوارات باون 
ا سب  الوصول الكافية إلجراء تقييم تام ألوضا  حقوق اإلنسان والقيام بزيارات رمسية إىل البلد توفر خالهل

 ؛األولوية حقوق اإلنسان ومبادرات التعاون، والقيام باملزيد من االتصاالت الا صية املباشرة على سبي 
 الدرقرامية الاـــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســـــــــــان حقوق حالة دراســـــــــــة مواصـــــــــــلة تقرر - 23 

 حالة عن شــــــامال تقريرا يقدم أن، الغاية هلذه حتقيقا، العام األمني إىل وتطلب، والســــــبعني الرابعة دورهتا ا
 موافاهتا يواصـــــــــــــ  أن اخلا  املقرر إىل وتطلب، الدرقرامية الاـــــــــــــعبية لوريا  مجهورية ا اإلنســـــــــــــان حقوق

 .التحقيق جلنة توصيات تنفيذ حالة متابعة عن تقريرا لذلك  يقدم وأن ،وتوصياته باستنتاجاته
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