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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦٧البند 
حاالت حقوق اإلنسان   :  ومحايتها  حقوق اإلنسان  تعزيز

   ة من املقررين واملمثلني اخلاصنيوالتقارير املقدم
 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

 
 **تقرير األمني العام  

  

 موجز 
 قـررت   يت، الـ  ٦٢/١٦٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٥عمـال بـالفقرة     مقـدم   هذا التقرير    

اجلمعيـة العامــة مبوجبـه مواصــلة نظرهــا يف حالـة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريـة كوريــا الــشعبية     
جلمعيــة يف دورهتــا الثالثــة والــستني تقريــرا إىل اوطلبــت إىل األمــني العــام أن يقــدم الدميقراطيــة، 

 .ذلك البلدشامال عن حالة حقوق اإلنسان يف 
ا  اختــذمهنيلــذ الينومل تعتــرف حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة بــالقرار  

ومل تـنجح   . ك البلـد  جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حالة حقـوق اإلنـسان يف ذلـ             
مفوضية حقوق اإلنسان حىت تارخيـه يف إشـراك حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة            

كومة العرض الـيت تقـدمت   احلومل تقبل . هناكيف حوار موضوعي بشأن حالة حقوق اإلنسان     
لـق املقـرر    ومل يت . نوصي القـرارا  يتقين مثلما   التعاون  لابه املفوضة السامية باملشاركة يف أنشطة       

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، الـذي عينـه جملـس          
 .سمح له بدخول البلدتمل كما ،  منهاحقوق اإلنسان، أي تعاون
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كومـة يف  احلمـن جانـب   ملموس تقدم أي  انعدام  إزاءويسجل األمني العام قلقه البالغ       
 .٦٢/١٦٧ طرية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملذكورة يف القرارمعاجلة طائفة من الشواغل اخل

ويبني التقرير حالة ما تبديه مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مـن مـشاركة وتعـاون           
ــشأة مبعاهــدات، واإلجــراءات        ــات املن ــل اهليئ ــسان مث ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــات الدولي مــع اآللي

كمـا يـضم التقريـر      . ي جيريه جملس حقوق اإلنـسان     اخلاصة، واالستعراض الدوري الشامل الذ    
 واحلـق يف  ،قدمتها وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة بـشأن احلـق يف الغـذاء            املستجدات اليت   
 . وحقوق الالجئني، وحقوق الطفل،الرعاية الصحية

ــشعبية        ــا الـ ــة كوريـ ــة يف مجهوريـ ــة الغذائيـ ــاص إىل احلالـ ــشكل خـ ــاه بـ ــه االنتبـ ويوجَّـ
كومـة مـن أجـل      احلويرحـب األمـني العـام بـاجلهود الـيت تبـذهلا             .  الـسكان  يف وأثـره    الدميقراطية

كما يدعو إىل ضـرورة قيـام       .  بشكل دائم  ألغذيةافر  اتيسري املعونة الغذائية اخلارجية وتعزيز تو     
احلكومة بتخصيص موارد من امليزانية واختاذ تدابري يف جمال السياسات من أجل التخفيف مـن               

 .ة الغذائية، ويربز ضرورة منع التمييز يف توزيع الغذاء وتقدمي اخلدمات الصحيةحدة أثر احلال
كومة من أجل تيـسري إمكانيـة وصـول         احلكما يرحب األمني العام باجلهود اليت تبذهلا         

ــادة التعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة     ــسانية وزي ــة اإلن ــداءه إىل  . اإلغاث كومــة احلوجيــدد ن
ــاون مــ مبواصــلة  ــدان العمــل     كــع والتع ــة األخــرى يف مي االت األمــم املتحــدة والعناصــر الفاعل
 .حيث اجملتمع الدويل على مواصلة دعم اجلهود اإلنسانيةكما . اإلنساين
وحيـــث األمـــني العـــام احلكومـــة علـــى ضـــمان احلقـــوق واحلريـــات األساســـية وإبـــداء  

ــداخلي مؤشــرات ملحوظــة علــى اإلصــالح القــانوين    ــاء بالتزا ال ــة مــن أجــل الوف ماهتــا التعاهدي
ــة  ــة    . واالمتثــال للمعــايري الدولي ــا الــشعبية الدميقراطي ــة كوري وجيــدد توصــيته لــسلطات مجهوري

دور ويــشدد علــى اســتقاللية . يف حــوار بنــاء مــع املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسانبالــدخول 
ــيناشــد كمــا مفوضــية حقــوق اإلنــسان،    نبــشأ املفوضــية سلطات النظــر بإجيابيــة يف عــرض ال

 . البلدحيث احلكومة على السماح للمقرر اخلاص بدخولو. اون التقينالتع
، الـسداسية يف إطـار احملادثـات      الـيت حتققـت     ويرحب األمني العام بالتطورات اإلجيابيـة        

مـشاركة أكـرب    تفـضي إىل    ويطلب إىل كل العناصر الفاعلة اإلقليمية والدولية هتيئة بيئـة مواتيـة             
وفضال عـن ذلـك، يعـرب األمـني العـام عـن أملـه يف أن تـتمكن                   . كومة واجملتمع الدويل  احلبني  

األمم املتحدة من االضطالع بدور أكـرب يف املـساعدة علـى تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف                     
الالزمــة لتزايــد مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، مــن خــالل التعــاون التــدرجيي والتــدابري  

 .الثقة بناء
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٨٤-١
.التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٦-٩

.اهليئات املنشأة مبعاهدات -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦-٩
.اإلجراءات اخلاصة -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٧-١١
.االستعراض الدوري الشامل - جيـم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩-١٨

كومــة مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــةدور مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف مــساعدة ح    -ثالثا  
.الشعبية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٩-٢٠

ــ -رابعا   ــن  ساعدة امل ــة م ــم املتحــدة  املقدم ــة األم ــز  منظوم ــةلتعزي ــسان يفومحاي ــوق اإلن  حق
.مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣١٠-٢٣

.ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١١-٢٦
.برنامج األغذية العاملي -بـــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٢-٢٨
.منظمة الصحة العاملية -جيـم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢١٥-٣٨
.منظمة األمم املتحدة للطفولة -دال     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩١٧-٤٣
.صندوق األمم املتحدة للسكان -هــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢١٩-٥٠
.مم املتحدة لشؤون الالجئنيألمفوضية ا -واو     . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣٢٠

.اجات والتوصياتاالستنت -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١٢٠-٥٤
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 مقدمـــة - أوال 
 املـــؤرخ ٦٢/١٦٧اجلمعيـــة العامـــة  مـــن قـــرار ٥عمـــال بـــالفقرة مقـــدم هـــذا التقريـــر  - ١
، اليت قررت اجلمعية العامة مبوجبـها مواصـلة نظرهـا يف حالـة حقـوق          ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٨

ثالثـة والـستني، وطلبـت إىل األمـني         اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف دورهتا ال        
 . العام أن يقدم تقريرا شامال عن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد

ــري   - ٢ ــذ تقري ــسابقومن ــسان حــىت تارخيــه يف إشــراك    ال ــنجح مفوضــية حقــوق اإلن ، مل ت
كما رفضت احلكومـة    . كومة يف حوار موضوعي بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد          احل

ولألسـف، مل ُيـسمح     . التقنيـة  ملـساعدة افوضة السامية حلقوق اإلنسان من عـروض        ما قدمته امل  
وكـذلك  . ٢٠٠٤عـام   حىت تارخيه للمقرر اخلاص بالدخول إىل ذلـك البلـد منـذ إنـشاء واليتـه                 

.  إىل البلـد   ملكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة          ازيـارة   بـشأن   طلبات أخرى    ُتلب مل
ــسان   كومــة إىل أهنــا  احلوأشــارت  ــرار (A/HRC/7/15)ال تعتــرف بقــرار جملــس حقــوق اإلن  وق

واعتربت احلكومـة  .  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف ذلك البلد  (A/RES/62/167)اجلمعية العامة   
ــَسْين، ويعكــ   ــائيني، وُمَسيَّ ــايري ناسأن القــرارين انتق ــة يف املع ــل احلكومــة  .  ازدواجي كمــا ال تقب
ــوق ا     ــن مفوضــية حق ــة م ــساعدة التقني ــث يوَصــ  امل ــسان حي ــساعدة إلن ــرح امل ــة يف  ى مبقت التقني

 . القرارين اللذين ترفضهما احلكومة كال
ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة طــرف يف أربــع مــن املعاهــدات الدوليــة الــسبع   - ٣

 ؛العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         : الرئيسية حلقـوق اإلنـسان    
 واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           ؛يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    والعهد الدو 

 املقـرر   ،وسـتنظر جلنـة حقـوق الطفـل يف دورهتـا اخلمـسني            .  واتفاقية حقـوق الطفـل     ؛ضد املرأة 
 يف التقريــرين الــدوريني الثالــث والرابــع املقــدمني مــن ،٢٠٠٩ينــاير /انعقادهــا يف كــانون الثــاين

إال أن مجهوريـة كوريـا      . اتفاقية حقوق الطفـل   تنفيذ  الشعبية الدميقراطية بشأن    مجهورية كوريا   
بــشأن تنفيــذ االتفاقيــات الرئيــسية الــثالث مل تقــدم بعــد تقاريرهــا الدوريــة الــشعبية الدميقراطيــة 

 .األخرى حلقوق اإلنسان
 اتقـدم اإلفـادة بـإحراز احلكومـة       عدم قدريت علـى     بسبب  وجيب أن أسجل قلقي البالغ       - ٤

نــها قــرار الــيت بيَّ،  يف معاجلــة طائفــة مــن الــشواغل اخلطــرية يف جمــال حقــوق اإلنــساناموضــوعي
تتمثـل  وال تزال التقارير الواردة مـن ذلـك البلـد تـشري إىل اجتاهـات                . ٦٢/١٦٧اجلمعية العامة   

االعتقــاالت التعــسفية وغيــاب اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وســيادة القــانون، والتعــذيب،   يف 
وف االحتجاز الالإنسانية، واإلعدام العلين، وإساءة معاملـة الالجـئني أو ملتمـسي اللجـوء               وظر

باإلضــافة إىل ذلــك، تــشري التقــارير أيــضا إىل أن . املعــادين إىل وطنــهم مــن اخلــارج، والــسخرة
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السكان حمرومون مـن حريـة الفكـر، والـدين، والـرأي، والتعـبري، والتجمـع الـسلمي، وتكـوين                    
ويــورد التقريــر املنفــصل املقــدم إىل اجلمعيــة  . لتنقــل، واحلــصول علــى املعلومــاتاجلمعيــات، وا

ــرد      ــاص، سـ ــرر اخلـ ــن املقـ ــستني مـ ــة والـ ــا الثالثـ ــة يف دورهتـ ــرب   االعامـ ــدر أكـ ــصال بقـ ــن مفـ  عـ
 . الشواغل هذه
عــدد كــبري مــن حــاالت وقــوع  تقــارير واردة مــن مــصادر متنوعــة إىل ال تــزال تــشريو - ٥

وُيـزعم اختـاذ إجـراءات      . التقـارير تلـك    تؤكـد مـصادر مـستقلة صـحة          اإلعدام العلين، ولكن مل   
، الــذين زاد عــددهم بــسبب الــنقص احلــايل  االقتــصادية الطفيفــةصــارمة ضــد مــرتكيب اجلــرائم  

ــشردين        ــال امل ــادة يف عــدد األطف ــضا إىل زي ــا أدى أي ــاة، مم ــة وصــعوبات احلي اخلطــري يف األغذي
(Kkotjebis) .عنـــد يتعرضـــون غـــادرون البلـــد دون إذن الدولـــةوال يـــزال املواطنـــون الـــذين ي ،

إعادهتم قسرا إليها، للتحقيق واملعاملة الـسيئة بـل والتعـذيب يف بعـض األحيـان، ويعقـب ذلـك                    
كما أفـادت التقـارير بعقـاب أفـراد أسـر الفـارين كـرادع ملنـع اهلـروب مـن                     . السجن والسخرة 

دة اإلعــتعريــضهم الــسخرة، واملــساجني يف أعمــال اســتخدام وتواصــلت الروايــات عــن . البلــد
لتعـذيب يف بعـض األحيـان، ويـزعم أن العديـد منـهم يعـاين مـن سـوء                    االتأهيل اإليديولوجي، و  

ــة  ــة ومــن أمــراض مزمن ــداء اجلنــسي واإلجهــاض    . التغذي ــزعم تعــرض الــسجينات لالعت كمــا ُي
ومـن  . كما تتواصل التقارير عن االجتار بالنساء ألغراض الـدعارة والـزواج بـاإلكراه            . القسري

املؤسف أنه نتيجة انعدام احلـوار املوضـوعي والتعـاون الـتقين مـع احلكومـة، فـإن آراءهـا بـشأن                      
 .)١(ال ميكن إيرادها بشكل أكمل يف هذا التقريرالبلد حقوق اإلنسان يف واقع 
احلالة الغذائيـة الـيت يواجههـا البلـد     سوء  شدة إزاءكما أود أن أبرز قلقي بوجه خاص   - ٦

ويف .  احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للـسكان     يفترتب عليها من آثـار   حاليا، وما ي  
 يف كربيـات الـصحف يف مجهوريـة         ٢٠٠٨املقال االفتتاحي الذي ُنشر مع بدايـة العـام اجلديـد            

كوريا الشعبية الدميقراطية، أُشري إىل نقص األغذية باعتباره مشكلة وطنية، وإىل حتديد سلـسلة              
 مـن   ما مـن مهمـة أكثـر إحلاحـا أو أمهيـة           ... ”املقال أنه   جاء يف   و. واجهة املوقف من التدابري مل  

 مـن   ٢٠٠٨يوليـه   /برنامج األغذيـة العـاملي يف متـوز       حذر  و. “حل مشكلة توفري الغذاء للشعب    
وأفــادت . أن املاليـني يف ذلــك البلـد مهــددون بالـسقوط فريــسة ملـستويات خطــرية مـن اجلــوع     

تـشرين   (٢٠٠٧/٢٠٠٨ملوسـم   ذية والزراعة بأن العجز يف احلبـوب        ألغاألمم املتحدة ل  منظمة  
،  اجلانـب اإلجيـايب    علىو.  مليون طن  ١,٦٦يقدر بنحو   ) أكتوبر/تشرين األول  - نوفمرب/الثاين

دة الغذائيـة، وتوسـيع     ععلى زيـادة املـسا     ٢٠٠٨يوليه  /يونيه ومتوز /وافقت احلكومة يف حزيران   

__________ 
الدائم جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لدى مكتب األمـم املتحـدة           مكتب التمثيل   أُرسل هذا التقرير إىل      )١( 

 .ق عليهيعلتلليف جنيف 
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األغذيــة العــاملي   وكــاالت األمــم املتحــدة مثــل برنــامج  نطــاق العمليــات الــيت جتريهــا يف البلــد  
ومتكن برنامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة األغذيـة          ). اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة     ومنظمة

 لـسكان واملنـاطق احتياجـا     ا أشـد فئـات   والزراعة من إجراء تقييم لألمن الغـذائي هبـدف حتديـد            
لــضرورة امللحــة حلــل املــشكلة، ورغبتــها يف   ويــشجعين اعتــراف احلكومــة با . علــى حنــو ســليم 

كمـا أرحـب بتوسـيع احلكومـة        . مـستدامة معاجلة مسألة حصول السكان علـى الغـذاء بـصورة           
نطــاق التعــاون ليــشمل وكــاالت األمــم املتحــدة، وأشــجع اجملتمــع الــدويل علــى تقــدمي الــدعم    

 . الكامل من أجل معاجلة هذه املشكلة على وجه التحديد
ضا التطورات اإلجيابية يف إطار احملادثات السداسية الرامية إىل إعالن شـبه            وتشجعين أي  - ٧

كـل املـشاركني علـى      أحـث   وكمـا أشـرت يف الـسابق، فـإين          . اجلزيرة الكورية منطقة ال نووية    
تكثيــف جهــودهم واحلــوار فيمــا بينــهم مــن أجــل دفــع هــذه العمليــة املتعــددة األطــراف قــدما،  

كمـا أرحـب بتوقيـع مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة            . لثنائيةواملسامهة يف تسوية القضايا ا    
على معاهدة الصداقة والتعاون يف املنتدى األمـين اإلقليمـي لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا يف                 

وسيحفز السالم واالستقرار يف مشال شرقي آسيا املزيـد مـن املـشاركة بـني          . ٢٠٠٨ يوليه/متوز
ميقراطية واجملتمع الـدويل يف طائفـة مـن القـضايا، مـن بينـها               حكومة مجهورية كوريا الشعبية الد    

 .تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ويستكمل هذا التقرير املعلومات املتعلقة بتعاون مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة               - ٨

مــع اآلليــات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، واألنــشطة الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة، وال ســيما   
كمـا يـضم    . ذلـك البلـد    حقوق اإلنسان، من أجـل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف                مفوضية
 واحلـق  ، قدمتها وكاالت أخرى تابعة لألمـم املتحـدة بـشأن احلـق يف الغـذاء             مستجداتالتقرير  

 . وحقوق الالجئني، وحقوق الطفل،يف الرعاية الصحية
 

 التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان -ثانيا  
 اهليئات املنشأة مبعاهدات - ألف 

، قــدمت مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية  ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠يف  - ٩
ــع     ــدوريني الثالــث والراب ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــة  ) CRC/C/PRK/4(التقري ــذ اتفاقي املتعلــق بتنفي

 وسـوف   .٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠ تقدميـه يف     قـرر حقوق الطفل، والذي كان من امل     
 /لـــيت ســـتعقد يف كـــانون الثـــاين تـــدرس جلنـــة حقـــوق الطفـــل التقريـــر يف دورهتـــا اخلمـــسني ا  

 .٢٠٠٩ يناير
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ومل تقدم مجهورية كوريا الدميقراطية بعد تقريرها الدوري الثالث املتعلق بتنفيذ العهـد              - ١٠
ينـاير  /ثـاين ه يف كـانون ال    ميـ  تقد قـرر ية والسياسية الذي كـان مـن امل       الدويل اخلاص باحلقوق املدن   

، والتقرير الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                    ٢٠٠٤
، والتقريـر الـدوري الثالـث املتعلـق     ٢٠٠٦مـارس  /ه يف آذارميـ  تقدقـرر املرأة، الذي كـان مـن امل     

ه ميـ  تقد قـرر  امل الجتماعية الذي كان مـن    بتنفيذ االتفاقية الدولية للحقوق الثقافية واالقتصادية وا      
  .٢٠٠٨يونيه /يف حزيران

 
 اإلجراءات اخلاصة - باء 

ــة         - ١١ ــوة دائم ــه دع ــشعبية حــىت تارخي ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــة مجهوري ــصدر حكوم مل ت
زيـارة البلـد    حقوق اإلنسان، ومل تقبل الطلبات      إلجراءات اخلاصة التابعة جمللس     للقائمني على ا  

 حبريــة الــدين أو املعتقــد، واملقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ةملعنيــ اة اخلاصــة هبــا املقــررتالــيت تقــدم
ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري، واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء، واملقـرر اخلـاص                

  .املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة         وقد بعث املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق             - ١٢
 املعاملـة أو العقوبـة القاسـية        الشعبية، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب            

ــانون     أو ــارج نطـــاق القـ ــرر اخلـــاص املعـــين حبـــاالت اإلعـــدام خـ ــة، واملقـ الالإنـــسانية أو املهينـ
 إىل حكومـة  رسـالتني احلق يف الغـذاء، ب بإجراءات موجزة أو تعسفية، واملقرر اخلاص املعين بـ    أو

ــشعبية مــؤرخ    ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــارس / آذار٢٠ني تمجهوري ــسان٧  و٢٠٠٨م ــل / ني أبري
 توتناولــ .انتــهاكات حلقــوق اإلنــسانعــن ، يطلبــون فيهمــا إيــضاحات بــشأن مــزاعم  ٢٠٠٨

أمــا  .لــين املقــررون اخلاصــون مجيعــا مــزاعم عــن حــاالت إعــدام ع ا أرســلهيت الــ األوىلرســالةال
ــا    ا أرســلهيت الــة الثانيــرســالةال  املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوري

الـذين  سالمة رعايا مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية       مدى   تالدميقراطية الشعبية، فقد تناول   
 . تارخيه من حكومة مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية حىتردرد يومل  .إىل البلدأعيدوا 

 
 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ١ 

، قــرر جملــس حقــوق اإلنــسان متديــد واليــة املقــرر اخلــاص ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٧يف  - ١٣
 .)٢(املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية لفتــرة ســنة واحــدة    

د مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية أمـام الـدورة الـسابعة جمللـس حقـوق اإلنـسان                 وأعرب وف 
__________ 

وقـد قـرر جملـس حقـوق اإلنـسان يف مقـرره             . ٢٠٠٥/١  و ٢٠٠٤/١٣لقراري جملس حقوق اإلنـسان      وفقا   )٢( 
ــسان عمــال بقــرار اجل      ١/١٠٢ ــة حقــوق اإلن ــه مــن جلن ــة إلي ــات املنقول ــع الواليــات واآللي ــة  أن ميــدد مجي معي

 .٦٠/٢٥١ العامة
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ــضه احلــازمني  ”عــن  ــرر اخلــاص  “معارضــته ورف ــة املق ــة   .)٣( الســتمرار والي ــذرعت حكوم وت
ت مبوجبـه واليـة املقـرر    مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية حبجة مفادها أن القرار الـذي أنـشئ   

ــدوام    ” وأن “ سياســيةنتــاج مواجهــة ”اخلــاص هــو   مــع وجــود املقــرر اخلــاص ترافــق علــى ال
جتـاه  مـع اال  حقـا  املقـرر اخلـاص أمـر يتماشـى      تعـيني إلغـاء   ” وأن   “عمليات تالعـب غـري عادلـة      

ومل تبـد حكومـة مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة            .)٤(“ املناهض لتـسييس حقـوق اإلنـسان       الراهن
  .زيارة البلدب ومل توافق على طلباته الشعبية حىت تارخيه أي تعاون مع املقرر اخلاص،

وقــد زار املقــرر اخلــاص البلــدان اجملــاورة جلمهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية وهــي   - ١٤
ــا  ــسمرب / كــانون األول٢١-١٥(منغولي ــان )٢٠٠٧دي ــاين ١٩-١٥(، والياب ــاير / كــانون الث ين
ع معلومــات ، بغــرض مجــ)٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٤-١٩( ومجهوريــة كوريــا ،)٢٠٠٨

خــالل التحــاور مــع عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية مــن   
وأبرز املقرر اخلـاص املـسائل الـيت     .أطراف متنوعة يف احلكومات واجملتمع املدين واألمم املتحدة

ة، مل حتــل بعــد واملتمثلــة يف األشــخاص الــذين اختطفتــهم مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبي   
ــا      ــة كوري ــارين مــن مجهوري ــة الف ــشعبية، ومــسألة  باإلضــافة إىل احلاجــة إىل محاي ــة ال الدميقراطي

  .مشل العائالت ملّ

أكتــوبر / تــشرين األول٢٦وقــدم املقــرر اخلــاص تقريــره األخــري إىل اجلمعيــة العامــة يف  - ١٥
٢٠٠٧) A/62/318 ( ٢٠٠٨مــارس / آذار١٣وإىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف) A/HRC/7/20.( 

ويف تقريره األخري إىل جملس حقوق اإلنسان، أجرى املقرر اخلـاص حتلـيال للمعلومـات املتعلقـة                 
ــة؛ و   ــة التنمي ــسان وعملي ــة احلــصول  حبقــوق اإلن ــضروريات؛   عإمكاني لــى الغــذاء وغــريه مــن ال

واحلقــوق واحلريــات؛ والتــشريد واللجــوء؛ واجملموعــات الــيت تتطلــب اهتمامــا خاصــا؛ ونتــائج   
وسوف يقدم املقرر اخلاص تقريرا منفصال عن حالـة حقـوق اإلنـسان يف     .تهاكاتالعنف واالن

 .مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية إىل الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة
 

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي - ٢ 

 القــسري أو غــري الطــوعي يف تقريــره  أوضــح الفريــق العامــل املعــين حبــاالت االختفــاء   - ١٦
ــسع       ــه أحــال ت ــسان أن ــس حقــوق اإلن ــة كوريــا   حــاالتاألخــري إىل جمل  إىل حكومــة مجهوري

 .الدميقراطية الشعبية، وما زالت مجيعها معلقة

__________ 
 .س حقوق اإلنسانبيان وفد مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية أمام الدورة السابعة جملل )٣( 
 موجهة إىل رئيس جملـس حقـوق اإلنـسان مـن الـسفري واملمثـل         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣٠رسالة مؤرخة    )٤( 

 ).A/HRC/7/G/3( األمم املتحدة يف جنيف  مكتبالدائم جلمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية لدى



A/63/332  
 

08-49090 9 
 

وقــد أحالــت حكومــة مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية ثــالث رســائل إىل الفريــق  - ١٧
ورأى . ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٧ أبريـل و  / نيـسان  ١٠ ير و ينـا / كـانون الثـاين    ٨العامل مؤرخة   

 معلومـات كافيـة تكـشف النقـاب عـن مـصري األشـخاص               تتضمنالفريق العامل أن الرسائل مل      
ويأمـــل الفريـــق العامـــل أن تتخـــذ حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا  .املخـــتفني أو مكـــان وجـــودهم

 .قةاملعلحقيقة تلك احلاالت الدميقراطية الشعبية تدابري فعالة إليضاح 
 

 االستعراض الدوري الشامل - جيم 
 نظــام االســتعراض الــدوري الــشامل أحــد ابتكــارات جملــس حقــوق اإلنــسان    يــشكل - ١٨

وقـد شـارك وفـد مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة             .بـشكل عـادل   الرامية إىل كفالـة تقيـيم البلـدان         
رير املقدمـة مـن   األمم املتحدة يف جنيف مشاركة فعالة يف اسـتعراض التقـا    مكتب  الشعبية لدى   

دول أعضاء أخرى خالل الدورتني األوىل والثانية لالسـتعراض الـدوري الـشامل اللـتني عقـدتا                 
  .٢٠٠٨عام 

مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الـشعبية يف إطـار االسـتعراض             حالـة   وسيجري استعراض    - ١٩
. ٢٠٠٩الدوري الـشامل جمللـس حقـوق اإلنـسان خـالل الـدورة الـسادسة املقـرر عقـدها عـام             

ريـة  مجهو إىل    اإلنسان تقـدمي املـساعدة التقنيـة       ويف هذا الصدد عرضت املفوضة السامية حلقوق      
وإنـين أشـجع سـلطات مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة        ).نظـر أدنـاه  ا(كوريا الدميقراطيـة الـشعبية   

  .الشعبية على التواصل مع املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف هذه العملية
 

مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان يف مـــساعدة حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا  دور  - ثالثا 
 الدميقراطية الشعبية على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 املساعدة التقنية  

دعــت املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان املمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الدميقراطيــة  - ٢٠
، ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١١ عقـد يف  الشعبية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل اجتمـاع           

يهدف إىل استكشاف طرائق للتعـاون الـتقين بـني مفوضـية حقـوق اإلنـسان ومجهوريـة كوريـا                 
 .الدميقراطية الشعبية

وخــالل االجتمــاع، اقترحــت املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان جمــاالت ميكــن تقــدمي  - ٢١
ــش     ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــة مجهوري ــة فيهــا إىل حكوم ســيما يف ضــوء   عبية، الاملــساعدة التقني

مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية يف إطــار االســتعراض الــدوري  الــة االســتعراض القــادم حل
ــشامل ــه  ال ــسان   الــذي جيري واقترحــت  ).٢٠٠٩ إجــراؤه عــام  مــن املقــرر (جملــس حقــوق اإلن
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ات املنـشأة  املفوضة السامية توسيع نطاق املساعدة التقنية لتشمل جمـايل تقـدمي التقـارير إىل اهليئـ            
 .مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان والتــصديق علــى املعاهــدات األساســية حلقــوق اإلنــسان   

واقترحت أيضا أن تقوم بعثة تقيـيم مـن مفوضـية حقـوق اإلنـسان بزيـارة إىل مجهوريـة كوريـا                      
  .مع املسؤولني املعنيني يف امليداناستطالع إمكانية حتقيق ذلك الدميقراطية الشعبية بغرض 

ــه ال تعتــرف      - ٢٢ ــشعبية أن حكومت ــة ال ــا الدميقراطي ــة كوري ــدائم جلمهوري وكــرر املمثــل ال
بالقرارات اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان واجلمعيـة العامـة بـشأن حالـة حقـوق اإلنـسان يف                   

وأشــار إىل أن احلكومــة تعتــرب هــذه القــرارات انتقائيــة    .مجهوريــة كوريــا الدميقراطيــة الــشعبية 
وأوضـح املمثـل الـدائم أن حكومتـه ال ميكنـها بالتـايل               .واجيـة يف املعـايري    ازدومسّيسة وتعكـس    

 قـد أحـاط علمـا برغبـة املفوضـة الـسامية             ه أشار إىل أن    ومع ذلك  .قبول عرض املفوضة السامية   
يف تقــدمي املــساعدة التقنيــة وأن حكومتــه ستواصــل احتــرام االلتزامــات املترتبــة عليهــا مبوجــب    

ومل تــرد حــىت تارخيــه أي   .يئــات املنــشاة مبوجــب هــذه املعاهــدات املعاهــدات والتعــاون مــع اهل
وقــد أعــدت أمانــة جملــس حقــوق اإلنــسان يف وقــت الحــق  .رســالة مــن احلكومــة هبــذا الــشأن

وأنـين   .تعرض فيها تقرير املفوضة السامية على جملس حقـوق اإلنـسان  ) A/HRC/7/47(مذكرة 
على التجاوب مع عـرض املـساعدة التقنيـة         أشجع سلطات مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية       

 .اليت تقدمت به املفوضة السامية
 

 حقوق اإلنسان   ومحايةلتعزيز   منظومة األمم املتحدة  املقدمة من   ساعدة  امل -رابعا  
 يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 حلقــوق اإلنــسان ة الــساميةاملفوضــ دعــت ،٢٠٠٨مــايو /أيــار ٢٦يف رســالة مؤرخــة  - ٢٣
حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة         عـن   علومـات   امل  مياألمم املتحدة إىل تقد   بار املسؤولني يف    ك

ت املفوضــية تلقــويف وقــت الحــق، . مفوضــية حقــوق اإلنــسان إىل كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة
ــعلومــات ذات امل ــة   ال ــات األمــم املتحــدة التالي ــق األمــم املتحــدة القطــري يف   : صلة مــن هيئ فري

 وبرنـامج األغذيـة العـاملي؛       ؛، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة      )٥( الشعبية الدميقراطية  مجهورية كوريا 
 األمــم ومفوضــيةمنظمــة الــصحة العامليــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان؛  و؛ فياليونيــسو

 .الالجئنيلشؤون املتحدة 
__________ 

 لألمـم   تابعـة  حاليـا مخـس وكـاالت   الدميقراطيـة ية  مجهورية كوريا الشعب  يففريق األمم املتحدة القطري     يضم   )٥( 
 األغذيـة ف، وبرنـامج    ياليونيـس و املتحـدة للـسكان،      األمـم صـندوق   ووالزراعـة،   األغذيـة    منظمة   :هياملتحدة  
ف ياليونيـس (يف بيونـغ يـانغ   ممثلـون يقـع مقـرهم    ثالث وكاالت ويوجد لدى . ومنظمة الصحة العاملية العاملي  

 والزراعـة وصـندوق   األغذيـة  منظمـة  توجـد لـدى   حـني  يف) ومنظمـة الـصحة العامليـة     العاملي   األغذيةوبرنامج  
 .بيجني يف إقليمية تغطية ذات املتحدة للسكان واليونسكو مكاتب متثيل األمم
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 معـا  أن فريق األمم املتحـدة القطـري يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة             والحظ - ٢٤
ــقــد شــهد  ٢٠٠٧ يف متعــددة جيابيــة إ تطــورات وحــدثت ، مــع اجملتمــع الــدويل ا تــدرجيياتقارب
 أدى ذلـك إىل هتيئـة      القطـري، فريـق األمـم املتحـدة       ا ذكـره    ووفقـا ملـ   . واألمين السياسي   نياجملال
مزيـد مـن املـوارد    تـدفق   الـذي جتلـى يف    األجنيب، واالستثمار   األجنبية للمعونة أكثر مالئمةبيئة  
 مجهوريـة كوريـا الـشعبية    عمـا تتطلبـه  كـثريا  ال تـزال قاصـرة    الدولية  الصناديق إال أن . البلد إىل

 واســـتعادة اخلـــدمات االجتماعيـــة ، الرئيـــسيةيةالقتــصاد اقطاعـــات ل ابغيـــة إنعـــاشالدميقراطيــة  
 غيــاب وبــسبب. ١٩٩٥ قبــل عــام  عليــهلكــي تعــود إىل املــستوى الــذي كانــت     األساســية 

تـؤدي  منظومـة األمـم املتحـدة       ال تـزال     ، رئيـسية  ثنائيـة ولية وبرامج معونـة     دالالية  املؤسسات  امل
ــة   ــاشدورا أساســيا يف التنمي ــة واإلنع ــاء الطــوارئ، يف حــاالت واملعون ــدرات، وبن ــسري الق  وتي

االتــصاالت الدوليــة وغريهــا مــن أشــكال املــشاركة بــني مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة   
 .واجملتمع الدويل

 فيــضانات شــديدة ٢٠٠٧ أغــسطس/يف آبالــيت هطلــت  الغزيــرة األمطــار توأحــدث - ٢٥
مهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة والعاصـمة بيونـغ      جب أقاليم يف تسع    واهنيارات أرضية وطينية  

 وكـاالت األمـم     ، وضعت  احلكومة للحصول على مساعدة دولية     قدمتهواستجابة لطلب   . يانغ
 خطــة اســتجابة متكاملــة ،مقيمــتني يــتني غــري حكــومتنيمنظمــتني دول ، باالشــتراك مــعاملتحــدة

 جمـاالت  يف   إحلاحـا االحتياجـات   أشـد   لتلبيـة     مليـون دوالر   ١٤,١ودعت إىل مجـع مبلـغ قـدره         
حيــث  ســريعة اجلهــات املاحنــة اســتجابة وكانــت. الغــذاء والــصحة وامليــاه والــصرف الــصحي 

 مـن   تلقـى أكثـر    ونتيجة لذلك،    .اءالنداملطلوب يف   تمويل  اليف املائة من     ١٠٥مجع ما نسبته     مت
واســتفادوا مــن  إنــسانية إمــدادات ،الفيــضانات، مــن املتــضررين نتيجــة شــخصماليــني مخــسة 

 االنفتـاح،  بقـدر مـن   الـوطنيني التعـاون مـع النظـراء    واتـسم  .  التأهيـل إعـادة املتعلقـة ب   تدخالتال
 لـسماح بــإجراء وا نيمـوظفي الطــوارئ الـدولي  إىل عـدد إضــايف مـن    مـنح تأشــريات مؤقتـة   مشـل 
مجهوريـة   حكومـة   أعربـت و. اليت حتصل على الـدعم     ةملتضررللمناطق ا  ة ورصد  سريع اتتقييم

 الـدعم   إزاء واجلهـات املاحنـة   نظومة األمم املتحدة    عن شكرها مل  كوريا الشعبية الدميقراطية علنا     
ــدم  ــوارئ املق ــرانو. يف حــاالت الط ــ/يف حزي ــوز- هيوني ــه / مت ــع  أخــذ ، ٢٠٠٨يولي ــاون م التع

وكـاالت  عنـدما ُسـمح ل     األمـام حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية خطـوة أخـرى إىل           
 .تنفيذ والياهتال يف البلد  إىل أماكن أخرىإمكانية وصوهلازيادة باألمم املتحدة 

 
 ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمنظمة  - ألف 

اخنفاضـا حـادا إىل     قد اخنفض   وب   احلب إنتاج إمجايل   أن منظمة األغذية والزراعة     أفادت - ٢٦
 الفيــضانات إثــر ،٢٠٠٦ ماليــني طــن عــام بعــد أن كــان أربعــة متــري، ماليــني طــن ثالثــةحنــو 
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وأفــضت إىل ضــعف  ،٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول -أغــسطس / آبالــشديدة الــيت حــدثت خــالل 
ــاج احمل ــد أ إنت ــك ســفراصــيل، وق ــاش عــن  ذل ــضطرد توقــف االنع ــاج يف امل ــذ الزراعــي اإلنت  من

تـشرين   (٢٠٠٧/٢٠٠٨احلبـوب خـالل الـسنة التـسويقية         يف  املقـدر   عجز   ال بلغو. ٢٠٠٠ عام
  نــصيب الفــرد مــن أســاس مليــون طــن علــى  ١,٦٦) أكتــوبر / تــشرين األول- نــوفمرب/الثــاين

 البطـــاطس وفـــول يف ذلـــكمبـــا  (ا كيلوغرامـــ١٧٠ الـــذي يقـــارب اســـتهالك احلبـــوب معــادل 
إىل  ٢٠٠٠/٢٠٠١ الــسنة التــسويقيةات منــذ يف الــوارداهلبــوط حتويــل لــذلك يــتعني ). الــصويا

 .االجتاه العكسي
ــاج   - ٢٧ ــة وتوســع إنت ــع   صولني احملــزراع ــشتاء والربي ــصلي ال ــدرها   يف ف ــساحة إضــافية ق مب
 القمــح  زراعــةمقارنــة مبــساحةالبطــاطس مــساحة زراعــة ازدادت حيــث هكتــار،  ٢٠٢ ٠٠٠

عما كان عليـه    بكر  امل البطاطس    حمصول إنتاج إىل ارتفاع    اآلناملؤشرات حىت   وتشري  . والشعري
وجـود   دم إىل عـ   ونظـرا .  اجلويـة  األحوال العام املاضي، على الرغم من نقص األمسدة وسوء          يف

 بنـسبة تقـارب    التعاونيـة  إىل املـزارع     األمسـدة توزيـع   فقـد اخنفـض      ،عـام  ال هـذا  تربعات باألمسدة 
 العقبـة الرئيـسية الـيت       دةاألمسـ نقـص    شكلوي.  عليه يف السنوات السابقة    عما كان  يف املائة  ٥٠

 .  يف املوسم الرئيسي) والذرةاألرز(حاصيل احلبوب املتعلقة مبالتوقعات كثريا يف تؤثر 
 

 برنامج األغذية العاملي - باء 
املــساعدات و احملليــة، الغــذاء املــواد أســعار ارتفــاع أن برنــامج األغذيــة العــاملي الحــظ - ٢٨

 تفـاقم مـستويات     قـد تـؤدي إىل    هي عوامـل      احمللية الكبرية  الغذائية والفجوة  احملدودة، اخلارجية
 املـزمن وارتفـاع     الغـذائي  األمـن  انعـدام    أصـال مـن    الـيت تعـاين      البلـد بعض املناطق يف    سرعة تأثر   
 .التغذيةسوء معدالت 

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال تـزال عرضـة          أنبرنامج األغذية العاملي    والحظ   - ٢٩
ووفقــا لتقــارير .  قطــاع الزراعــةيف تــأثري كــبري ممــا ســيكون لــه الــصيف، شــهرأللفيــضانات يف 

جنـوب  مـنطقيت   يف أساسا ٢٠٠٧ أغسطس/آب يف  اليت حدثت الفيضاناتتركزت   احلكومة،
أيـضا   اسـجلت حيـث    البلد، الزراعي يف    اإلنتاج من   األكرباجلزء  اللتني يأيت منهما    البلد،  وغرب  

 منظمــة  الــذي أجرتــه الغــذائي الــسريعاألمــنتقيــيم ل ووفقــا .احملاصــيل إنتــاجكــرب اخنفــاض يف أ
 هيوليــ/ متــوز-ه يونيــ/ يف حزيــرانالبلــداألغذيــة والزراعــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي علــى نطــاق 

األقاليم اليت يوجد فيها عادة فائض يف احملاصـيل والـيت تـسمى    نقل األغذية من  فإن  ،  )٦(٢٠٠٨
__________ 

 العاملي على نطاق    األغذيةبرنامج  مع   والزراعة   األغذية منظمة   أجرته الذي    الغذائي السريع  األمنتقييم  حيدد   )٦( 
تــوافر فيمـا يتعلـق مبـدى    الـسكان  معينـة مــن  لفئـات  بالنـسبة  حالـة األمــن الغـذائي    ،حيـث النوعيـة  مـن   ،البلـد 

 .االستفادة منها احلصول عليها ووإمكانية األغذية
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 وتعتـرب األقـاليم   .  قـد تـدىن كـثريا      العجـز الـيت تعـاين مـن        الـشمالية    األقـاليم  إىل   “احلبـوب سلة  ”
وطقـسها   اجلبليـة،  أرضـها  طبيعـة  بـسبب  أكثر عرضة النعدام األمـن الغـذائي    أهنا عادةالشمالية  

برنـامج  الـيت جيريهـا      ئيةالدراسـات االستقـصا   باسـتمرار   وتـشري   .  النـائي  وموقعهـا  األشد قـساوة  
 يف هـذه املنـاطق   التغذيـة ارتفـاع معـدالت سـوء     ن التغذية إىل أن     عف  ياألغذية العاملي واليونيس  

 .املناطقسرعة تأثر تلك  إىل تفاقم مستويات قد يؤدياناحلصول على الغذاء إمكانية  وتدين
نظـام التوزيـع    رمسيـا، يف إطـار       ستأنفكان من املفتـرض أن يُـ      ،  ٢٠٠٨يف أوائل عام    و - ٣٠
 مــن عــدد يف املائــة ٧٠ تبلــغ نــسبتهم قرابــة(املعــالني  رمسيــا توزيــع األغذيــة علــى مجيــع  ،العــام

إال أن وسـائط    . أغـسطس / الفيضانات مباشرة يف آب     حدوث  مؤقت بعد  بعد توقف ) السكان
فئـات   علـى    كـان مقتـصرا    البلـد    أقـاليم  التوزيع يف معظـم      اإلعالم واصلت نقل تقارير تفيد بأن     

ورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة       يف مجه أخرى  منظمات دولية   تلقت  كما   السكان، من   خمتارة
وأظهـرت  . اإلعاشة يف إطار نظام التوزيـع العـام        يف حصص    كبريةختفيضات  وجود  تقارير عن   

تقــدمي  إىل أدت ة ختفيــضات تدرجييــوجــودبرنــامج األغذيــة العــاملي عمليــة الرصــد الــيت قــام هبــا 
يف  ،٢٠٠٨ هيونيــ/ يف حزيــرانيــايوم فــرد لل غرامــا مــن احلبــوب١٥٠إعاشــة قــدرها حــصص 

 .٢٠٠٨ من عام األوىل األشهريف كانت تقدم  ا غرام٤٥٠مقابل حصة قدرها 
الغــذاء ال يــزال تنــاول  أن برنــامج األغذيــة العــاملي وتظهــر عمليــة الرصــد الــيت جيريهــا  - ٣١

الـيت ال حتتـوي علـى     واخلـضراوات معظم السكان على احلبـوب   إذ يعيش ضعيفا بصورة عامة، 
ــات ــة كمي ــن كافي ــربوم ــة   ال ــذيات الدقيق ــدهون واملغ ــيض   . تني وال ــد ينطــوي ختف حــصص وق
 والتغذيـة  الغـذائي األمن  بـ  فيمـا يتعلـق    سـلبية    نتـائج  علـى  ، يف إطار نظام التوزيع العـام      ،اإلعاشة
الـيت متكنـهم    القـدرة  أو الـشرائية  القـوة    السكان الذين يفتقرون إىل    من   الضعيفةللفئات  بالنسبة  

هـم مـن    نظام التوزيع العـام  إطار املعالني يف إن معظم . رىأخ غذائية مصادر   احلصول على من  
حمـدودة  لـديهم قـدرة     و االقتـصادي    والتقهقـر  البطالـة مـن آثـار     فعـال   يعانون  الذين  سكان املدن   

 الغـذائي   األمـن تقيـيم    خلصو.  لتربية احليوانات  أو لزراعتها حلصول على أرض  متكنهم من ا   ال
 أن البلــدزراعــة وبرنـامج األغذيـة العـاملي علـى نطـاق      منظمـة األغذيـة وال  املـشترك بـني   الـسريع  

وأن الغــذاء، تناوهلــا مــن كميــة مــن خفــضت املعيــشية قــد  األســر أربــاعيقــرب مــن ثالثــة  مــا
ــال  ــذين األطفـ ــوء  الـ ــن سـ ــانون مـ ــةيعـ ــدخلون  التغذيـ ــى يـ ــال املرضـ ــشفيات إىل  واألطفـ املستـ

حـد  أك األغذيـة الربيـة كـان         الناجم عن زيـادة اسـتهال      اإلسهال وأن،   بأعداد أكرب  واملؤسسات
 . دون سن اخلامسةاألطفال بني التغذيةسوء املؤدية إىل  الرئيسية األسباب

 خـالل الـسنة    أربعة أضعاف  الذرة الصفراء    وسعر أضعاف ثالثة   األرزسعر  وقد ارتفع    - ٣٢
  الــسوق الدوليــة،يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة حمــدودة ومبــا أن مــشتريات. املاضــية
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 أزمـة   ولـيس بـسبب    احملليـة    اإلمدادات نتيجة اخنفاض    األسعار يف   تكون الزيادة  فمن املرجح أن  
ــة  ــادات احلــادة يف أســعار  وقــد يكــون ل .  يف العــاملالغــذاء الدولي ــسلع األساســية  الزي ــسوق ل بال

 أمهيــة األســواق مــع ازديــادفقــرا الفئــات  ألكثــربالنــسبة  الغــذائي األمــنعواقــب وخيمــة علــى 
 .ذاءكمصدر للغ

قـد يكـون قـد       ةإىل احلـد مـن جتـارة الـسوق اخلاصـ          الراميـة   تـدابري   الاستمرار تطبيـق    إن   - ٣٣
الــذي  إذ إن احلظــر . املــواردأوالغــذاء اقتنــاء علــى  قــدرة الــبعض يف مــدى ا ســلبياتــأثريأحــدث 
 عامــا ٤٠ مــن العمــر  الــاليت يــبلغن  النــساء  مبنــع٢٠٠٧أكتــوبر /األول تــشرين ١ صــدر يف

ــة، الــسوق أنــشطةمــن املــشاركة يف  ا ســنصــغر األ أو ــة، يف هيئــات لكــي يعملــن  الغذائي  الدول
 . احلظر املفروض على التجارة يف سوق احلبوبساريا كما هو حالزال ي ال
قـدرة البلـد علـى    مدى كفايـة  العجز الغذائي إىل حد كبري على   استمرار  توقف مدة   وت - ٣٤
الـذي شـهده البلـد       اإلنتـاج لتقـدم التـدرجيي يف      والعـودة إىل ا   إىل ما كانت عليه،      الزراعة   إعادة

ــامي   ــني ع ــات . ٢٠٠٥ و ٢٠٠١ب ــود     والتوقع ــنقص يف الوق ــسبب اســتمرار ال غــري مؤكــدة ب
 كميات كافيـة مـن     فراتوعدم  إن  . الكيميائية مثل األمسدة  حتسني اجلودة مستلزمات  واآلالت و 
 يــثري هيونيــ/حزيــران -ايو مــ/أيــار الزراعــي يفموســم ل يف الوقــت املناســب لالكيميائيــة األمســدة
 . يف خريف هذا العامصادحلبشأن ا لتوقعاتإزاء االقلق 
 املتعددة األطراف والثنائيـة منـذ هنايـة عـام           الغذائيةاملعونة  املضطرد يف   خنفاض  وأدى اال  - ٣٥

تغطيـة العجـز     تكفـي  مـوارد خارجيـة      تلقـي  قدرة البلد علـى      إزاء مدى  القلق   إىل زيادة  ٢٠٠٥
املقدمـة   األطـراف  املتعددة   الغذائية املعونة   يعتمد على  برنامج األغذية العاملي     يزالوال  . الغذائي

 برنـامج األغذيـة العـاملي     متكن ،٢٠٠٨يف أوائل عام    و. مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   إىل  
وكانـت الفئـات    أقـاليم،  مخـسة  مقاطعـة يف  ٥٠مليـون شـخص يف    ١,٢إىل من إيصال املعونـة   

 األطفـال   الغـذائي مثـل    بـاألمن  تقليـديا الـيت ال تتمتـع       الفئات الضعيفة  كل رئيسي هي  بش ةاملستفيد
.  احلوامـل واملرضـعات    فـضال عـن    االبتدائية واملدارس   األطفال ورياض   احلضانةيف دور   الصغار  

طـن متـري    ٣٧ ٠٠٠ برنـامج األغذيـة العـاملي إىل       الـيت قـدمها    املساعدة الغذائية ووصل إمجايل   
  الـيت حـدثت يف     لفيـضانات ا يف مواجهـة  فيها املساعدة الغذائية الطارئة املقدمة      ، مبا   ٢٠٠٧عام  
 أهنـا مـايو   /أيـار  أوائـل نـامج األغذيـة العـاملي يف        ربل احلكومـة    وضـحت وأ. ٢٠٠٧ أغسطس/آب
 الــنقص يف األغذيــة سـد  علــى يف حــاالت الطـوارئ للمــساعدة  اإلغاثـة الغذائيــة زيــادة برحـب  ت

للحـصول  حمـاوالت     احلكومـة أيـضا    وبـذلت . احملاصـيل  إنتـاج   الفيضانات واخنفـاض   الناجم عن 
 هـذا   إعـداد وحىت وقـت    . ختفيف من حدة مشكلة الغذاء    بغرض   معونات غذائية خارجية     على

 ، طن من املعونـة الغذائيـة      ٢٢ ٦٠٠  برنامج األغذية العاملي    سلّم ،٢٠٠٨يوليه  /التقرير يف متوز  
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 الواليــات املتحــدة  تعهــدتلــك، عــالوة علــى ذ . طــن مــن الــصني   ١١٠ ٠٠٠ زهــاء وردو
 طـن   ٣ ٠٠٠ ورد مـا قـدره    و ،طـن مـن املـساعدات      ٥٠٠ ٠٠٠بتقدمي ما يصل إىل      األمريكية

علـى  و. قائمـا  طـن مـن الـذرة        ٥٠ ٠٠٠ تقـدمي مجهوريـة كوريـا     وال يـزال عـرض      . من روسـيا  
 . مليون طنيزيد على، ال يزال هناك عجز أعالهالرغم من التربعات املذكورة 

، وافقت حكومة مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى          ٢٠٠٨ هيوني/زيرانيف ح و - ٣٦
االتفـاق  ومن شـأن هـذا   . زيادة املساعدات الغذائية من خالل اتفاق مع برنامج األغذية العاملي       

 املساعدات اإلنـسانية إىل منـاطق       باب وصول فتح  ي و البلدربنامج يف   ال نطاق عمليات    أن يوسع 
 برنـامج   أصـبح بإمكـان    ،٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ومنذ.  معونات غذائية دولية   اال تتلقى حالي  كثرية  

ــة العــاملي   ــل مقاطعــة، ١٣١ الوصــول إىلاألغذي ــام ة  مقاطعــ٥٠ يف مقاب تلقــى  واملاضــي،الع
 جــوهري حيــث منحــت  وهــو حتــسن   دوليــا، موظفــا ٥٩إىل  تأشــريات  مــنحاملوافقــة علــى 

 ماليـني  ٦,٥ قرابـة إىل   جديـدة ئ  عمليـة طـوار    وسـوف متتـد   . ٢٠٠٧ عـام    فقطتأشريات   ١٠
متكـن  وإىل األسـر املعيـشية،       كـثرية  زيـارات ب من القيـام   برنامج األغذية العاملي     ومتكن. شخص
برنـامج  سـيكون    العمـل، مـع حتـسني ظـروف       و. مستودعات املقاطعات  من زيارة    األوىلللمرة  

وحتـسني   الـصحة، /لتغذيـة وااألغذية العاملي أكثر قدرة على تقييم حالة األمن الغذائي والزراعـة            
. الغذائيـة علـى حنـو أفـضل        ورصـد املعونـة      األهـداف  حتديـد    وكفالة القدرة على حتديد اجلوعى   

تـصل   ( املعـززة ، فـإن األسـابيع األربعـة األوىل مـن عمليـة برنـامج األغذيـة العـاملي           وبشكل عـام  
املــــسؤولني يف املراكــــز شــــهدت تعاونــــا جيــــدا مــــن  قــــد ) مليــــون نــــسمة٣,٧حــــوايل  إىل

 .واملقاطعات واألقاليم
 باالشـتراك  منظمـة األغذيـة والزراعـة   الذي أجرتـه   الغذائي السريع    األمنوخالل تقييم    - ٣٧
ــة العــاملي يف منتــصف عــام   مــع  ــامج األغذي ــدا ، تعاونــت احلكومــة  ٢٠٠٨برن ــامج  جي مــع برن

فني ملــوظا إىل عــدد إضــايف مــنتأشــريات قُــدمت : البعثــةه مــن تــشكيل األغذيــة العــاملي لتمكينــ
ــدوليني،  ــيحوال ــامج أت ــة  للربن ــارةإمكاني ــشفيات زي ــشية واألســر املست ــارو املعي  ا عــشوائيأن خيت

ــا   ــيت ســيقوم بزيارهت ــني مــن املقاطعــات ال ــة ١٦٠ ب ــا مقاطع ــه زيارهت ــيح ل ــائج إن .  أت ــيمنت  التقي
مـن   املطلوبـة، مـستوى االسـتجابة     جوانـب النقـصان و     عـن طبيعـة   يعطي معلومات دقيقـة      الذي

ــأهنا أن  ــهشـ ــاملي مـــستقبال  تّوجـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــة   تـــصميم عمليـــات برنـ ــا يف مجهوريـ كوريـ
 .الدميقراطية الشعبية

 
 منظمة الصحة العاملية -جـيم  

أفـــادت منظمـــة الـــصحة العامليـــة بـــأن النظـــام الـــصحي يف مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   - ٣٨
ت التـسعينات مـن القـرن       زال يتعاىف مـن النكـسة الـيت عـاىن منـها البلـد يف سـنوا                 الدميقراطية ما 



A/63/332
 

16 08-49090 
 

ــاه       .العــشرين ــسانية لقطــاع الــصحة واملي وُخـصــصت مــوارد حمــدودة مــن أجــل املــساعدة اإلن
زالــت بعــض  ومــع أن املؤشــرات الــصحية للــسكان بــدأت تتحــسن، فمــا  .والــصرف الــصحي

الفئات الـضعيفة، خـصوصا النـساء واألطفـال، تواجـه مـصاعب كـربى بـسبب حمدوديـة قـدرة                     
  .طين على تلبية احتياجاهتاالنظام الصحي الو

نظـام  بوجـود  وتوجد لـدى مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة األساسـيات الالزمـة          - ٣٩
درب املـ طبيـب   ال، يـستند إىل قـوة عاملـة كـبرية يف اجملـال الـصحي، حيـث يقـدم                    راسـخ صحي  

ويــستند نظــام  . أســرة معيــشية١٣٠إىل خــدمات طبيــة يف العيــادة وخــدمات صــحية للتوعيــة   
  تـوفري الرعايـة األساسـية      الرعاية األولية إىل دعم من شبكة كبرية من املرافق الصحية، متتـد مـن             

لمرضى الداخليني يف مستشفيات وحدات الرعاية الـصحية األوليـة، إىل الرعايـة مـن املـستوى            ل
 ويف حني أن املسألة املهمـة ليـست هـي العـدد والتوزيـع، نظـرا            .الثالث يف املستشفيات الوطنية   

 النظام الصحي والتغريات الوبائية والسكانية، فإن نوعيـة القـوة العاملـة             اليت يواجهها لقيود  ىل ا إ
وفيمـــا خيـــص التـــدريب  .يف اجملـــال الـــصحي ومكوناهتـــا قـــد حتتـــاج إىل مزيـــد مـــن املراجعـــة  

واإلشــراف، توجــد يف البلــد نظــم قويــة مطبقــة للتــدريب يف مرحلــة مــا قبــل اخلدمــة ويف أثنــاء   
ن املؤسسات والعاملني هبا يعانون من قلـة املـوارد، ويـويل قـدر أكـرب مـن التركيـز                    ولك .اخلدمة

 .على اكتساب املعارف بدال من اكتساب املهارات أو تقييم الكفاءة

ــا     أصــبحو - ٤٠ ــة كوري ــة يف جمــال الــصحة والطــب يف مجهوري  كــثري مــن املمارســات احلالي
وهنـاك   . لعـدة عقـود مـن االنعـزال املهـين      نتيجـة عتيقـا وال يواكـب العـصر   الشعبية الدميقراطيـة   

حاجة إىل برنامج تـدرييب طويـل األجـل للعـاملني يف مجيـع املـستويات، سـواء داخـل مجهوريـة                      
 الرعايــة الــصحية الــيت تقــدم يف عيــادات  تعــاينو .كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة أو خــارج البلــد 

 إىل احلالـة    نظـرا  .اض جودهتـا  من اخنف وحدات الرعاية الصحية األولية ومستشفيات املقاطعات       
السيئة للمباين ونقص املياه وغريها من اخلدمات وسوء صيانة املعدات الطبية األساسية ونقـص              

وتوجـد لــدى العـاملني يف جمــال الـصحة معــارف ومهـارات حمــدودة باملقارنـة مــع       .اإلمـدادات 
 غـري  ختـدير اد مـو وتتلقـى النـساء واألطفـال، علـى وجـه اخلـصوص،         .أفضل املمارسات الدولية  

 .منخفضة اجلودة ومعاجلة جراحية وطبية يةكاف

ويركز برنامج منظمـة الـصحة العامليـة احلـايل يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة                    - ٤١
 وتــشمل صــحة األم والطفــل؛ والــسيطرة علــى األمــراض  ،علــى األولويــات الــصحية األساســية

ميكن الوقايـة منـها باللقاحـات؛ وتقويـة قـدرة وزارة          املُـعدية مثل السل واملالريا واألمراض اليت       
الــصحة العامــة علــى مراقبــة األمــراض والتــصدي لتفــشيها؛ وحتــسني الــصحة؛ والــسيطرة علــى   

وُتــطبق هـذه الـربامج عـن طريـق حـوار بـشأن               .األمراض غري املُـعدية؛ وتقويـة النظـام الـصحي        
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ــارات     ــدريب املهــين لتحــسني امله ــني الت ــسياسات، واجلمــع ب ــدادات   ال ــدمي اإلم ــارف وتق  واملع
  .واملعدات الطبية واألدوية األساسية

وقد استخلصت منظمة الصحة العاملية أن أفضل وسيلة للتوصـل إىل حتـسني اخلـدمات            - ٤٢
برنامج متوازن طويل األمد للتنميـة،      إعداد  الصحية يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هي        

وبـالرغم مـن     . نظـام صـحي مـستدام      الالزمـة إلجيـاد   امسة األمهية   ومعاجلة املكونات الرئيسية احل   
 فقـد  ،املشاكل الكامنة الـيت تواجـه اخلـدمات الـصحية يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           

ــائج مهمــة  ــادة     .حتققــت عــدة نت  مــدى مشــول فقــد حتــسنت مؤشــرات الــصحة العامــة مــع زي
 ي مجيع أرجـاء     برامج السيطرة على السل   ونشر  التحصينات، واخنفاض معدل انتشار املالريا،      

طنيـة، بـدعم مـن وكـاالت        وقد حتقق ذلك التقدم عن طريق برامج نفـذهتا الـسلطات الو            .البلد
 يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، ومبـساندة سـخية عـن طريـق املـساعدة                  عملخارجية ت 

  .اليت قدمها عدد من اجلهات املاحنة اخلارجية
 

 ألمم املتحدة للطفولةمنظمة ا -دال  
 شـاملة   الـالزم للتـصدي بـصورة     ، قـدمت اليونيـسيف الـدعم        ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب  - ٤٣

 يف املقاطعات اليت تضررت من الفيضان، وذلك يف جماالت الـصحة والتغذيـة            ئحلاالت الطوار 
ــاه  ــدادات املي ــيم وإم ــشرين األول .والتعل ــوبر /ويف ت ــرز ســريع عــن   ٢٠٠٧أكت ــة ، أظهــر ف حال

ــة ــضان      ،التغذي ــأثرت بالفي ــيت ت ــسع عــشرة ال ــارة مــن املقاطعــات الت ــاطق خمت  أن ، أُجــري يف من
يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة الذين مشلهم الفرز تظهر علـيهم عالمـات سـوء                  ١٣,٩

معــدالت اإلصــابة املرتفعــة باإلســهال ونقــص يكــون كــل مــن  أن تمــلومــن احمل .التغذيــة احلــاد
يف  مزيد مـن التـدهور   قد تسبب يف إحداثحملاصيل نتيجة للفيضان، الغذاء بسبب اخلسائر يف ا   

  .لوضع الغذائي لألطفالا

 للنــساء واألطفــال، تواصــل اليونيــسيف دعــم نطــاق   ئوملعاجلــة الوضــع الغــذائي الــسي  - ٤٤
ويف هنايــة عــام  .واســع مــن إجــراءات التــدخل الراميــة إىل الوقايــة مــن ســوء التغذيــة ومعاجلتــه   

ــاهز  (عجـــون غـــذائي فعـــال  مام ، جـــرى اســـتخد٢٠٠٧ يعـــرف باســـم الغـــذاء العالجـــي اجلـ
الـذين  يف مجيع دور األطفـال وكـذلك يف املؤسـسات الـيت تقـدم الطعـام لألطفـال                   ) لالستخدام

لـسوء  مـن غريهـم   يوجد من يقدم الرعاية الصحية األولية هلم، والذين يكونون أكثر عرضـة          ال
ني بـــسوء التغذيـــة الـــشديد قبـــل حـــدوث  التغذيـــة الـــشديد، وذلـــك لعـــالج األطفـــال املـــصاب 

 سـوء التغذيـة احلـاد       الـتحكم يف  وباإلضـافة إىل ذلـك، بـدأ مـشروع جتـرييب بـشأن               .املضاعفات
، يشمل أيضاً استخدام الغذاء العالجي اجلاهز لالسـتخدام يف إحـدى             باجملتمعات احمللية  الشديد
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التجـرييب، سـيجري توسـيع    وبناء على نتـائج ذلـك املـشروع          .٢٠٠٨يوليه  /املقاطعات يف متوز  
  .نطاق هذا النهج اجملتمعي تدرجيياً

وبناء على الدروس املستفادة من التـصدي للفيـضان، عملـت اليونيـسيف وغريهـا مـن                  - ٤٥
الوكاالت مع الوزارات القطاعية على تدعيم التأهـب للفيـضان يف جمـاالت الـصحة وإمـدادات       

 املهمـة   ئري حاليا جتهيز إمدادات الطوار    وجي .٢٠٠٨املياه والتعليم يف النصف األول من عام        
بريـل  أ/ويف نيـسان   . أسـرة  ٢٥ ٠٠٠ قد تتضرر منه  فيضان  للتصدي  امبا يكفي   يف مواقع خمتلفة    

 امليـاه تعمـل باجلاذبيـة يف ثــالث    ات إمـداد شـبكات ، أكملـت اليونيـسيف إعـادة تأهيـل     ٢٠٠٨
  .شخص ٨٠ ٠٠٠مدن باملقاطعات، توفر املياه اآلمنة ملا يربو على 

ــسان - ٤٦ ــل أ/ويف ني ــشعبية     ٢٠٠٨بري ــا ال ــة كوري ــة مجهوري ــسيف وحكوم ، اتفقــت اليوني
الدميقراطية أيضا على دعوة اختصاصيني دوليني يف محاية الطفل إلجراء تقيـيم لوضـع األطفـال                

ال يوجد من يقدم الرعاية الصحية األولية هلـم ويعيـشون يف مؤسـسات، وأوصـتا بوضـع                  الذين  
ايـــة األطفـــال الـــذين يعيـــشون يف  حتـــسني رعترمـــي إىل سيف واحلكومـــة خطـــة عمـــل لليونيـــ

 .املؤسسات تلك

ت اليونيــسيف عــتفــشيها، دحــدوث  احلمايــة مــن احلــصبة وجتنــب  زيــزعومــن أجــل ت - ٤٧
ومنظمة الصحة العاملية اسـتخدام اجلرعـة الثانيـة مـن لقاحـات احلـصبة الـيت بـدأ اسـتخدامها يف                      

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران

ل اليونيسيف العمل يف جمـال التعلـيم مـع وزارة التعلـيم لتحـسني جـودة التعلـيم                   وتواص - ٤٨
عــن طريــق إدخــال التعلــيم املــستند إىل مهــارات احليــاة يف جمــال الــصحة والنظافــة الشخــصية،    
وتنقـيح منــهج الرياضـيات يف املــدارس االبتدائيـة، وجتديــد كليـات تــدريب املعلمـني يف بلــدات      

ــات، وحتــس   ــارة باملقاطع ــى      خمت ــز عل ــع التركي ــارة، م ــدارس خمت ــة يف م ــة التعليمي ــة الني البيئ نظاف
  .املدارسب الصحية

، استعادت اليونيسيف وغريها من الوكاالت إمكانيـة الوصـول          ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز  - ٤٩
إىل ثالث مقاطعات مشالية نائية ُتعرف بأهنا أشد مقاطعـات البلـد هـشاشة وكانـت مغلقـة منـذ                 

األدويـة األساسـية    تقـدمي   تيجـة لـذلك، اسـتأنفت اليونيـسيف مـساعدهتا ب          ون .٢٠٠٧بداية عـام    
ومتثلـت إحـدى صـور       .لدعم خدمات الصحة والتغذيـة األساسـية      الالزمة  واإلمدادات الغذائية   

 عدد قليل من املوظفني التقنـيني       خدماتالتقدم اإلضايف يف متكن اليونيسيف من احلصول على         
وأخــريا، اســتطاعت اليونيــسيف  ).اختــصاصي يف التغذيــةن وامهندســ(بطريــق النــدب احمللــيني 

 .القيام مبزيد من أنشطة بناء القدرات يف مجيع القطاعات
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 صندوق األمم املتحدة للسكان -هـاء  
ظل صندوق األمم املتحـدة للـسكان يـساند أنـشطة اإلعـالم والتعلـيم واالتـصال علـى                    - ٥٠

بـني  واإلنـصاف   واملساواة ،وق الصحة اإلجنابية املستويني الوطين والشعيب من أجل الترويج حلق      
وظــل  .اإليــدز، عــن طريــق بــرامج قطريــة خمتلفــة/ والوقايــة مــن نقــص املناعــة البــشرية،اجلنــسني

توافر وسـائل منـع احلمـل يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية         مدى  الصندوق يسعى إىل توسيع نطاق      
اختيـار وسـائل منـع      حريـة   والريفيـة   الدميقراطية لكي تتاح للنساء يف كل مـن املنـاطق احلـضرية             

ومـن   .تلبية احتياجات تنظيم األسـرة و) ال سيما اإلجهاض املتكرر(جهاض   ولتقليل اإل  ،احلمل
 يـستلزم    يف املائـة   ٥٥يفـوق    مبعـدل    املقدر أن احملافظة على انتشار استخدام وسائل منـع احلمـل          

 ،يـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        مليون دوالر سنويا يف مجهور     ٢وسائل ملنع احلمل تبلغ قيمتها      
ملنظمـات الدوليـة الـيت      أمـام ا  وارد، و تعاين من شـح يف املـ      حلكومة اليت   أمام ا مما ميثل حتديا كبريا     
 .تعمل يف ذلك اجملال

ــدعم    - ٥١ ــصندوق ال ــدم ال ــالزم يف جمــال ويق ــشعبية    ال ــا ال ــة كوري ــرأة يف مجهوري  صــحة امل
الزيـادة احلـادة   إىل قلق بـالغ    ب ، الصندوق يف تقاريره   شريوي .سيما املرأة احلامل    وال ،الدميقراطية

ــة     ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــات األمهــات يف مجهوري  خــصوصا يف أواخــر ســنوات   ،يف وفي
إىل حالـة    ١٠٠ ٠٠٠لكـل   حالـة والدة ملولـود حـي         ٥٠التسعينات من القـرن العـشرين، مـن         

وارث طبيعيـة متتاليـة كـان هلـا أثـر      ، ويرجع ذلـك يف املقـام األول إىل كـ          حالة ١٠٠يتجاوز   ما
 ممـا أسـفر عـن       ،، وكـذلك إىل اهنيـار االقتـصاد الـوطين         ةالغذائيـ األمهـات   حالـة   يف  سليب ضـخم    

الـــــصحية، وال ســـــيما صـــــحة   تعميـــــق الفجـــــوة يف املـــــوارد بالنـــــسبة إىل االحتياجـــــات     
 .واألطفال األمهات

 مـن وفيـات     اتوى متواضـع   مـس  تشهدويف حني أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         - ٥٢
األمهات باملقارنة مع بلـدان أخـرى يف املنطقـة، فمـازال هنـاك نقـص يف البيانـات املتاحـة ذات                      

النفـاس بـني    أثنـاء  األمهـات  وفيـات  وُيــعد التبـاين يف نـسبة    .املـصداقية بـشأن وفيـات األمهـات    
 حالـة   ١٠٠ ٠٠٠لكـل   مولـود حـي     حالـة والدة     ٨٠املصادر املختلفة للبيانات، واليت تتراوح بني       

تقيـيم  وجـود  يف السنوات القليلة املاضية، تباينا كبريا جـدا لدرجـة ال تـسمح ب        حالة   ١ ٠٠٠ و
 التحــدي، يعمــل الــصندوق مــع ذلــكوملواجهــة  . صــحة األمهــاتعــن حالــة باملــصداقية حيظــى

ــة     ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة مجهوريـ ــى حكومـ ــشرين    علـ ــسكان يف تـ ــداد للـ ــراء تعـ إجـ
 مع إدراج أسئلة مهمة عن وفيـات األمهـات، ميكـن منـها التوصـل عـام            ،٢٠٠٨وبر  أكت/األول
وفيـات األمهـات، مـن أجـل تفـسري          وميكـن الوثـوق هبـا عـن          إىل بيانات ذات مصداقية      ٢٠٠٩

ومن املهم أيضاً إبـراز اجلهـود املـشتركة الـيت يبـذهلا         . بشكل أكثر دقة   وفيات األمهات يف البلد   
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ــ ــة مــن اجــل ختفــيض معــدل وفيــات األمهــات     صندوق واليونيــسيف ومنظال مــة الــصحة العاملي
وقــد  .واعـتالهلن، مبــشاركة نـشطة مــن وزارة الــصحة يف مجهوريـة كوريــا الـشعبية الدميقراطيــة    

ُوضعت عن طريق تلك اجلهود استراتيجية وطنية للـصحة اإلجنابيـة وبروتوكـول تـدرييب وطـين            
هـود الـيت تبـذهلا خمتلـف الوكـاالت           اجل بغـرض توجيـه   مشترك علـى خمتلـف مـستويات اخلدمـة،          

 .لتوصل إىل ختفيض معدل وفيات األمهات واعتالهلنحنو االدولية واحلكومة 
 

 مم املتحدة لشؤون الالجئنيألمفوضية ا - واو 
أعــدادا مــن مــواطين ن أالحــظ األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ت مفوضــية مــا زالــت  - ٥٣

درون باســتمرار بلــدهم حبثــا عــن احلمايــة واملــساعدة  مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يغــا
وتثري هذه التحركات القلق من عدة أوجه من بينها األنبـاء عـن تقلـيص        . عن موطن آخر   أو/و

، مبا يف ذلك حرية مغادرة البلـد؛ وتزايـد خمـاطر هتريـب األشـخاص           بشكل شديد  حرية احلركة 
أو للزواج القسري؛ وانتـهاكات بلـدان       /ة و سيما النساء الستغالهلن يف الدعار     واالجتار هبم، ال  

العبور ملبدأ عدم اإلعادة القـسرية األساسـي؛ واألنبـاء عـن العقوبـات الـشديدة الـيت تلحـق مبـن                      
يعاد به قسرا إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛ والسياسات التقييدية اليت متارسها بلـدان              

التمتـع بـاحلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية        تاحـة   إسيما االعتقال واالحتجـاز؛ وعـدم        العبور، ال 
حــىت يف حالــة (الالزمــة وثــائق تزويــدهم بالاألساســية، وعــدم الــسماح هلــم باإلقامــة القانونيــة و

 ضآلة إمكانيـة  أو توثيقها؛ و  /ورمسيا  ؛ وعدم تسجيل وقائع احلالة املدنية       ) األجل طويلةالاإلقامة  
زوج مــن مجهوريــة (املولــودين مــن زجيــات خمتلطــة ألبنــاء مــنح حــق اإلقامــة القانونيــة لتــسوية 

؛ وطـول إجـراءات اخلـروج الـيت تلحـق ضـررا       )كوريا الشعبية الدميقراطية وزوج من بلـد آخـر        
. شديدا حبالة رعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين ينتظرون توطينهم يف بلدان ثالثـة             

وال تــزال . غريهــم بــسبب هــذه احلالــة  أكثــر مــن ويتــضرر النــساء واألطفــال غــري املــصحوبني 
بية الدميقراطيـة  مفوضية شؤون الالجـئني حتـذر مـن أن تـدهور احلالـة يف مجهوريـة كوريـا الـشع                   

القـدرات احملـدودة أمـام صـعوبات     ئـك األشـخاص سيـضع بلـدان العبـور ذات         وزيادة تدفق أول  
 .قبل هلا هبا ال
 

 االستنتاجات والتوصيات - خامسا 
إلتاحــة  ةالدميقراطيــ الــشعبية  الــيت تبــذهلا حكومــة مجهوريـة كوريــا رحـب بــاجلهود أ - ٥٤

علـى  باسـتمرار  احلـصول  إىل  الـسكان  حاجـة  ومعاجلـة    ، اخلارجيـة  ئيـة دخول املعونات الغذا  
تـدابري  ، واعتماد   ةامليزانييف  موارد  ما يوافق ذلك من     ىل ختصيص   إدعو احلكومة   وأ. الغذاء
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 وضـــمان ةغذيـــوطـــأة نقـــص األ مـــن ف تخفيـــللوذلـــك  ،العامـــةسياسات يف إطـــار الـــ 
 .الغذائي مناأل
 ة تبــذهلا حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــاجلهود الــيتبــيــضا أرحــب أو - ٥٥

عمل وكـاالت   توسيع نطاق تيحوسي. ةسانيناملساعدات اإلإمكانية احلصول على  لتسهيل  
ن يف مجهوريـة كوريـا      كـرب مـن الـسكا     أىل جزء   إ الوصول   ،تنفذ والياهتا ، كي   مم املتحدة األ

 مواصـلة إىل   ةالـشعبية الدميقراطيـ   هلـذا فـإنين أدعـو مجهوريـة كوريـا           و. ةالشعبية الدميقراطيـ  
كمـا  . نـساين  يف اجملـال اإل    ةمم املتحدة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـ         التعاون مع وكاالت األ   

 .ةنساني على مواصلة دعم اجلهود اإلحث اجملتمع الدويلأ
وء علـــى ضـــرورة قيـــام حكومـــة مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  ســـلط الـــضأن أود وأ - ٥٦

، مبـا يف     كافـة   البلـد  أحنـاء يف متناول اجلميـع يف      كي يكون    الغذاء   إتاحةضمان  ب ةالدميقراطي
واملرضـى   نيطفـال وكبـار الـسن واملعـوق    النـساء واأل بـني  ضعفا جسديا و الفئاتشد  أذلك  

حكومـة  قيـام   على ضـرورة    ضا  أيؤكد  أو. نوو السج أ االعتقال   معسكراتيف  ن  احملتجزيو
ــا   ــة كوري جلميــع تــشمل اتوســيع نطــاق اخلــدمات الــصحية ل  ب ةالــشعبية الدميقراطيــ مجهوري

 .متييز دون
 ةحراز حكومة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـ         إزاء عدم   إويساورين قلق بالغ     - ٥٧

حـث  أو. ساسـية  احلقـوق واحلريـات األ     تتعلـق حبمايـة   خـرى   أيف جوانب   ألي تقدم ملموس    
صـالح  يـدل علـى أهنـا تقـوم بإ        مـا   علـى إظهـار      ةحكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي    

 .ملعايري الدوليةامتتثل  والتعاهديةالتزاماهتا  تفي بكي ية احمللنيانوالق
مــم نــسان العمــل مــع ســائر وكــاالت األ   حلقــوق اإلة الــساميةاملفوضــوستواصــل  - ٥٨

الـشعبية   هوريـة كوريـا   مجمجيع مـواطين    صاحل  نسان ل  حقوق اإل  ةتعزيز ومحاي بغرض  املتحدة  
ىل الــدخول يف إ ةالراميــالــسابقة يــضا اجلهــود أ ة الــسامية املفوضــتــستأنفوس. ةالدميقراطيــ

بــرامج للتعــاون ة بغيــة وضــع حــوار بنــاء مــع ســلطات مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــ
ناشـد  أ هـذه املـساعدة،   رهافوائـد الـيت سـتثم   يف ضـوء ال   و. نـسان  حقـوق اإل   الالتقين يف جمـ   

 املقـدم ىل هـذا العـرض      إ ةجيابيـ نظـرة إ  تنظـر   أن   ةحكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي    
 .حبسن نية

 املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق  دخوللــسماح بــعلــى احــث احلكومــة أ نــينإو - ٥٩
جــراءات إلاالقــائمني علــى مــن ه  وغــري،ة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــنــسان يفاإل

 مـن   اجـزء باعتبـار ذلـك     نـسان يف البلـد،      حالة حقوق اإل  لالطالع عن كتب على      ،اخلاصة
 .نسان مع جملس حقوق اإل البلدتعاون
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ــا الــشعبية الدميقراطيــ  برحــب وأ - ٦٠ ــرين   ةتقــدمي مجهوريــة كوري التقريــر اجلــامع للتقري
ريــا الـــشعبية  مجهوريــة كو أشـــجع  و،ىل جلنـــة حقــوق الطفــل  إالرابــع  والثالــث  ني الــدوري 

ــ ــى  ةالدميقراطي ــدمي عل ــارير التق ــش األخــرى إىل تق ــات املن ــيت   أةاهليئ ــدات ال  مبوجــب معاه
 .بعد ُتقدم مل

شــجع مجيــع أو. الــسداسيةادثــات احملطــار إجيابيــة يف التطورات اإلبــيــضا أرحــب أو - ٦١
 . على الـزخم الـذي اكتـسبته       احلفاظطراف املعنية على تكثيف جهودها يف احلوارات و       األ
 بيئـة مواتيـة     هتيئـة إىل  قليميـة والدوليـة     اإلاألطراف الفاعلـة    دعو مجيع   أعالوة على ذلك،    و

واجملتمـع  ة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـ  حكومة  بني  أكرب  مشاركة  تساعد على حتقيق    
 األمـم املتحـدة، بفـضل التعـاون التـدرجيي والتـدابري           تـتمكن   ن  أ مـل يف   األ ويندوحي. الدويل

نـسان   القيـام بـدور أكـرب يف املـساعدة علـى تعزيـز حقـوق اإل       مـن  بناء الثقة،يد الالزمة لتزا 
 .ة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي يفتهاومحاي

 


