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 الدورة الثانية والستون
 

 طلب إدراج بند إضايف يف جدول أعمال الدورة الثانية والستني  
 

 السالم واألمن يف شبه اجلزيرة الكورية وإعادة توحيدها  
 

ــة  ٢٠٠٧أكتــوبر / األولتــشرين ١٥رســالة مؤرخــة     موجهــة إىل رئــيس اجلمعي
 الدميقراطيـة ومجهوريـة     العامة من املمثل الدائم لكل من مجهورية كوريـا الـشعبية          

 كوريا لدى األمم املتحدة
 

 من النظام الداخلي للجمعيـة العامـة، إدراج بنـد           ١٥نتشرف بأن نطلب، وفقا للمادة       
يف جـدول أعمـال الـدورة       “ السالم واألمن يف شبه اجلزيرة الكورية وإعادة توحيـدها        ”بعنوان  

سألة مباشـرة يف جلـسة عامـة أثنـاء اجلـزء      ونوصي بـالنظر يف املـ     . الثانية والستني للجمعية العامة   
 .الرئيسي من الدورة الثانية والستني

 مــن النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة، ترفــق طيــه مــذكرة تفــسريية ٢٠وعمــال باملــادة  
 ).ثاينلاملرفق ا(دعما للطلب ومشروع قرار ) املرفق األول(

 وثـــائق ونتـــشرف كـــذلك بطلـــب تعمـــيم هـــذه الرســـالة ومرفقيهـــا كوثيقـــة مـــن         
 .العامة اجلمعية

 
  جيل يونباك) توقيع(

 السفري
 املمثل الدائم

 جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 لدى األمم املتحدة

 هيون تشونغ-كيم ) توقيع(
السفري
املمثل الدائم
يارجلمهورية كو

لدى األمم املتحدة
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 املرفق األول
 مذكرة تفسريية  

 
 إىل ٢لكــوريتني الــذي عقــد يف بيونــغ يــانغ يف الفتــرة مــن       ميثــل مــؤمتر القمــة بــني ا    - ١
 واعتماد البيان املتعلـق بتطـوير العالقـات بـني كوريـا الـشمالية               ٢٠٠٧أكتوبر  / األول تشرين ٤

وكوريا اجلنوبية وإحالل السالم واالزدهار فيهما منعطفا بارزا يف جمـال حتـسني العالقـات بـني                
تحقيــق االزدهــار يف البلــدين ويف هنايــة املطــاف إعــادة  الكــوريتني، األمــر الــذي ميهــد الطريــق ل 

 .وإزالة املخاوف األمنية اإلقليمية اليت طال أمدها توحيدمها سلمياً،
وستــساهم التطــورات اإلجيابيــة الراهنــة الــيت تــشهدها شــبه اجلزيــرة الكوريــة مــسامهة     - ٢

ئ الـــواردة يف ميثـــاق كـــبرية يف تعزيـــز الـــسلم واألمـــن الـــدوليني، مبـــا يتفـــق واملقاصـــد واملبـــاد
 .املتحدة األمم
 تــشرين ١وأصــدر كــل مــن رئــيس اجلمعيــة العامــة واألمــني العــام لألمــم املتحــدة يف      - ٣

كمـا أعـرب عـدد مـن الـدول       .  بيانا رحبا فيه مبؤمتر القمة بني الكوريتني       ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
 .األعضاء عن تأييد مؤمتر القمة هذا واإلعالن

 ال بــد العتمــاد اجلمعيــة العامــة قــرارا دعمــاً ملــؤمتر القمــة هــذا  يف ظــل هــذه الظــروف، - ٤
وتأييدا لإلعالن من أن يشجع إىل حد كبري اجلهود املبذولـة لتحقيـق الـسالم الـدائم واملـصاحلة                   

ويف ما يتعلـق    . يف شبه اجلزيرة الكورية وأن يساهم يف إحالل السالم واالستقرار يف بقية العامل            
، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٠يونيــه /حزيــرانيتني الــذي عقــد يف مبــؤمتر القمــة بــني الكــور

، الذي رحبت فيـه مبـؤمتر القمـة هـذا           ٢٠٠٠أكتوبر  / األول تشرين ٣١ املؤرخ   ٥٥/١١القرار  
 .واإلعالن الصادر عنه وأيدهتما

الـسالم واألمـن   ”ويف هذا السياق، اتفقنا على أن نطلب معا إدراج بند إضايف بعنوان             - ٥
يف جدول أعمـال الـدورة الثانيـة والـستني للجمعيـة          “ جلزيرة الكورية وإعادة توحيدها   يف شبه ا  

قــدم مــشروع قــرار يرحــب مبــؤمتر القمــة بــني الكــوريتني واإلعــالن الــصادر عنــه   نالعامــة، وأن 
 .وبفعل طبيعة هذا البند، نطلب النظر فيه يف جلسة عامة. ويشجع على تنفيذه حبذافريه
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 املرفق الثاين
 مشروع قرار  

 
 السالم واألمن يف شبه اجلزيرة الكورية وإعادة توحيدها  

 
 إن اجلمعية العامة، 
 الـذي رحبـت     ٢٠٠٠أكتـوبر   / األول تشرين ٣١ املؤرخ   ٥٥/١١إىل قرارها   إذ تشري    

 ٢٠٠٠يونيـه   /حزيـران  ١٥واإلعالن املشترك الذي اعتمـداه يف       فيه مبؤمتر القمة بني الكوريتني      
 كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا،رئيسا مجهورية 

املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحـدة بـشأن صـون الـسلم              وإذ تعيد تأكيد     
 واألمن الدوليني،

بأن احلوار والتعاون بني الكوريتني أمران أساسيان ال بد منـهما لتوطيـد             واقتناعا منها    
، وبأهنما يـسامهان أيـضا يف إحـالل الـسالم واالسـتقرار             السالم واألمن يف شبه اجلزيرة الكورية     

 يف املنطقة وخارجها، مبا يتمشى مع املقاصد واملبادئ الواردة يف امليثاق،
بأن مؤمتر القمة الذي عقد بني رئيـسي مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                وإذ تقر    

ــن     ــرة مـ ــانغ يف الفتـ ــغ يـ ــا يف بيونـ ــة كوريـ ــشرين ٤ إىل ٢ومجهوريـ ــوبر /ول األتـ ، ٢٠٠٧أكتـ
واإلعالن الصادر عنهما بشأن تطوير العالقات بـني كوريـا الـشمالية وكوريـا اجلنوبيـة وحتقيـق        
السالم واالزدهار فيهما ميثالن منعطفا بارزا يف درب حتسني العالقات بـني الكـوريتني والـدفع                

 قدماً بالسالم وازدهار البلدين يف شبه اجلزيرة الكورية ويف املنطقة ككل،
 كـل مـن رئـيس       ٢٠٠٧أكتوبر  / األول تشرين ١إىل البيان الذي أصدره يف      وإذ تشري    

اجلمعية العامة واألمني العام للترحيـب مبـؤمتر قمـة الكـوريتني، وأيـضا إىل البيـان الـذي أصـدره                     
  للترحيب باعتماد اإلعالن،٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٤األمني العام يف 

 تــشرين ٤كــوريتني واإلعــالن الــذي اعتمــداه يف  مبــؤمتر القمــة بــني الترحــب  - ١ 
  رئيسا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا وتؤيدمها؛٢٠٠٧أكتوبر /األول

 مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ومجهوريــة كوريــا علــى تنفيــذ   تــشجع - ٢ 
الـسالم يف شـبه اجلزيـرة    ن ذلك يـؤدي إىل توطيـد   إ يف اإلعالن حبذافريه وحبسن نية، إذ    ورد ما

 الكورية وإىل وضع أساس متني إلعادة توحيد البلدين سلميا؛
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ــدعو  - ٣  ــساعدهتا، حـــسب    تـ ــا ومـ ــدمي دعمهـ ــلة تقـ ــضاء إىل مواصـ ــدول األعـ الـ
ــة احلــوار واملــصاحلة بــني الكــوريتني وإعــادة توحيــدمها لكــي تــسهم هــذه       االقتــضاء، إىل عملي

 شـبه اجلزيـرة الكوريـة فحـسب، بـل أيـضا يف منطقـة                العملية يف إحالل السالم واألمن ليس يف      
 .مشال شرق آسيا والعامل ككل

 


