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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦٧البند 

ــسان  ــوق اإلنــ ــسائل حقــ ــوق  : مــ ــاالت حقــ حــ
 مـــــن املقـــــررين اإلنـــــسان والتقـــــارير املقدمـــــة

    اخلاصني واملمثلني
 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

 
 **مذكرة من األمني العام  

تقريــر املقــرر اخلــاص عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف  أن حييــل يتــشرف األمــني العــام بــ  
 . إىل اجلمعية العامةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  

 موجز 
يغطي هذا التقرير املقدم مـن املقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة              

ويعـرب املقـرر   . ٢٠٠٨ إىل منتـصف عـام       ٢٠٠٧ميقراطيـة الفتـرة مـن عـام         كوريا الـشعبية الد   
اخلــاص عــن بــالغ تقــديره وشــكره لــشىت الوكــاالت واملنظمــات الــيت قــدمت بعــض املعلومــات 
املستخدمة يف هذا التقرير، مبا يف ذلك وكاالت تابعة لألمم املتحـدة ومنظمـات غـري حكوميـة            

 .ومصادر أخرى

 

 * A/63/150. 
 .قدم التقرير يف وقت متأخر ** 
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خـالل  وريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف نـشرات األخبـار              تردد اسم مجه  كثريا ما   و 
الـيت يـشارك    ( تناوهلـا حتـت مظلـة احملادثـات الـسداسية            جرىبسبب املسألة النووية، اليت     السنة  

 ، والــصني، ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ، ومجهوريــة كوريــا،فيهــا االحتــاد الروســي
وقد أتاحت تلـك احملادثـات أيـضا فرصـة للتطـرق إىل      . ) واليابان،والواليات املتحدة األمريكية  

، مفــسحة بــذلك جمــاال إنــسانيا أرحــب يف  األساســية املــشمولة هبــذه الدراســةحقــوق اإلنــسان
 .سياقات متنوعة

وتظل حالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة خطـرية يف عـدد                   
: الوضــع بــشكل خــاص مــن املنظــورات التاليــة ويبحــث هــذا التقريــر . مــن اجملــاالت الرئيــسية

 يةالـضرور املـواد   عامل عدم اإلنصاف؛ احلصول على الغـذاء و       : حقوق اإلنسان وعملية التنمية   
عامـل  : عامـل انعـدام األمـن؛ التـشرد واللجـوء         : عامل التفـاوت؛ احلقـوق واحلريـات      : األخرى

م املساواة وعواقـب العنـف      عامل عد : ؛ الفئات اليت تتطلب اهتماما خاصا     احلركة/احلركةعدم  
 .عامل اإلفالت من العقاب: واالنتهاكات

رغبــة الختبــار ويف حــني أن الكــثري يتوقــف علــى اإلرادة الــسياسية العامليــة واحملليــة        
يف الشفافية واملسؤولية، سواء أكان ذلك عن طريق نقـاط          مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     

الـيت  انتـهاكات حقـوق اإلنـسان       التأكيـد علـى     ن املهـم    ، مـ  صعوبةأو أكثر   سهولة  دخول أكثر   
وخيتتم التقريـر بتوصـيات     . يف هذا البلد  طال أمدها واملنهجية، والبارزة واجلوهرية والتصاعدية       

ــة األجــل  قــصرية -متنوعــة  ــشعبية   - األجــلوطويل ــا ال ــة كوري  موجهــة إىل كــل مــن مجهوري
لــك ضــرورة االلتــزام مبعــايري حقــوق اإلنــسان   الدميقراطيــة واىل بقيــة اجملتمــع العــاملي، مبــا يف ذ  

حقـوق اإلنـسان لـضمان حتـسني      بشأن  منظومة األمم املتحدة    مع  البلد  تعامل  الدولية وضرورة   
 .محاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين واحمللي
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 مقدمة -أوال  
واليتـه علـى    تـنص   و. ٢٠٠٤أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية املقرر اخلاص يف عـام            - ١

هـذا التقريـر الـذي    يتناول و. ريا الشعبية الدميقراطيةتقييم حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كو 
؛ ويقـدم معلومـات   ٢٠٠٨أعده املقرر اخلاص احلالـة خـالل الـسنة املاضـية حـىت منتـصف عـام                

-٢٠٠٧ويف الفتــرة . ٢٠٠٨عــام يف مــستكملة قــدمها جملــس حقــوق اإلنــسان يف تقريــره      
تقيــيم أثــر حالــة لريــة كوريــا ، قــام املقــرر اخلــاص بزيــارات إىل منغوليــا واليابــان ومجهو٢٠٠٨

وأدرجـت  .  علـى هـذه البلـدان الثالثـة         يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        حقوق اإلنسان 
نـسان يف بدايـة     التقارير عن هذه الزيارات يف تقرير املقـرر اخلـاص املقـدم إىل جملـس حقـوق اإل                 

 .٢٠٠٨عام 
إىل ريـا الـشعبية الدميقراطيـة       مجهوريـة كو  دعـوة   يف مواصـلة    هنج املقرر اخلـاص     يتمثل  و - ٢

ولـذلك، مـن املؤسـف أن سـلطات البلـد       .  مع األمم املتحدة   ملفرصة للتعا كواليته  االستجابة ل 
 بـشأن احلـاالت ذات الـصلة      توصياتهرفضت حىت اآلن التعاون معه ومل ترد على حنو بناء على            

 .بانتهاكات حقوق اإلنسان
ريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة طـــرف يف أربـــع وميكـــن أوال اإلشـــارة إىل أن مجهوريـــة كو - ٣

 هــي العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة      -معاهــدات مــن معاهــدات حقــوق اإلنــسان     
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقيـة القـضاء            

ت احلكومة تقـارير مبوجـب   وقدم. على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل   
.  املنــشأة مبوجــب تلــك املعاهــداتهــذه املعاهــدات، ومثلــت أمــام هيئــات الرصــد ذات الــصلة 

ثانيـــا، تعكـــف و). (CRC/PRK.4وقـــدمت، مـــؤخرا، تقريـــرا آخـــر إىل جلنـــة حقـــوق الطفـــل  
مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة علـى إصـالح قوانينـها اخلاصـة مبراقبـة املخـدرات وغـسل                     

ــسنة      األ ــدة للمخــدرات ل ــة الوحي ــا يف االتفاقي ــا أصــبحت طرف ــوال، كم ــة )١٩٦١(م ، واتفاقي
، واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات          )١٩٧١(املؤثرات العقلية   

ــة   ــة املخــدرات    ). ١٩٨٨(واملــؤثرات العقلي ــة ملراقب ــة الدولي ــدعوة مــؤخرا إىل اهليئ ووجهــت ال
ثالثـا، ويف أعقـاب الفيـضانات    و. من جانـب الـسلطات    و ما يعين انفتاحا أكرب      وهلزيارة البلد،   

، مسحــت احلكومــة للوكــاالت اإلنــسانية  ٢٠٠٧أغــسطس /املــدمرة الــيت ضــربت البلــد يف آب 
إىل أن ىت شـــبالوصـــول بـــشكل أفـــضل إىل املنـــاطق املتـــأثرة بالفيـــضانات، وأشـــارت مـــصادر  

يف توزيـع الغــذاء  ووكـاالت أخــرى  مـم املتحــدة  تعاونـا جيــدا نـسبيا مــع األ  تعاونــت الـسلطات  
 .وتقدمي املساعدة إىل الفئات احملتاجة
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هبـدف  بـني سـتة بلـدان       (وعلى جبهة أخرى، فإن التقدم احملرز يف احملادثات الـسداسية            - ٤
ــة     ــرة الكوري ــة مــن شــبه اجلزي ــزع األســلحة النووي ــر /، وال ســيما اتفــاق شــباط )ن  ٢٠٠٧فرباي

اقـة النوويـة املـثرية للجـدل يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،                 القاضي بتعطيـل حمطـة الط     
ــزه   ــستة ذلــك    .)١(جــدير بالترحيــب وينبغــي تعزي ــد عــززت األطــراف ال ــشرين التقــدم وق يف ت

. “بتـدابري املرحلـة الثانيـة لتنفيـذ البيـان املـشترك           ” بإبرام االتفـاق املتعلـق       ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
تـصريح  احلكومـة علـى تقـدمي       موافقـة   ، مبـا يف ذلـك        شـىت  تـدابري األخـري البـاب أمـام       هـذا   وفتح  

كامــل وصــحيح بــشأن مجيــع براجمهــا النوويــة وتعطيــل مجيــع املرافــق النوويــة القائمــة حاليــا يف   
، اتفقـت احلكومـة علـى تعطيـل مرافقهـا         ٢٠٠٨يوليـه   /ويف متـوز  . هناية الـسنة  حبلول  نغ  اي ونغبي

تفتــيش املوقــع كجــزء مــن عمليــة  بأكتــوبر والــسماح /هنايــة تــشرين األوليف النوويــة الرئيــسية 
وكـان  . وبعد ذلك مت تـدمري بـرج تربيـد ذي صـلة باملفاعـل النـووي يف بيونـغ يـانغ          .)٢(التحقق

تطــور حـدث  و. احلاجــةمتــس إليهـا  الوقـود  مــادة ذلـك يف مقابـل معونــة دوليـة، وال ســيما مـن     
ت بـني مجهوريـة كوريـا الـشعبية         استئناف احملادثـا  متثل يف    ٢٠٠٨رئيسي آخر يف منتصف عام      

ــا اليابـــانيني الـــذين اختطفتـــهم مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية   بـــشأن الدميقراطيـــة واليابـــان  الرعايـ
تطـور إجيـايب   حـدث  و. الدميقراطية، يرمي إىل إعادة فتح التحقيقات بشأن القضايا الـيت مل حتـل        

ق عدم اعتداء مـع رابطـة أمـم         مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل ميثا      انضمام   آخر متثل يف  
 .٢٠٠٨يوليه /جنوب شرق آسيا يف شهر متوز

 
 احلالة  -ثانيا  

تظل حالة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة خطـرية، ويـشهد                    - ٥
ه عـن عميـق قلقهـا بـشأن         أعربـت فيـ   ) ٦٢/١٦٧(على ذلك اعتماد اجلمعية العامة قـرارا آخـر          

، وطلبت إىل األمني العام أن يقدم تقريرا شامال عـن احلالـة يف              ٢٠٠٧ام  هناية ع سجل البلد يف    
تقـدمي تقـارير    أن يواصـل    مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، كمـا طلبـت إىل املقـرر اخلـاص                

ــسان   ٢٠٠٨مــارس /ويف آذار. عــن اســتنتاجاته وتوصــياته  ــدا ، صــوت جملــس حقــوق اإلن تأيي
احلالـة الـسلبية املـستمرة يف البلـد         حتليـل   وميكـن   . نة أخرى والية املقرر اخلاص ملدة س    الستمرار  

 : أدناهاملبينةعن طريق املنظورات 

__________ 
 )١( North Korea's Nuclear Programmes: Getting Technical, The Economist, 10-16 November 2007, p.42.  
 )٢( International Herald Tribune, 11 July 2008, p.4. 
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 عامل عدم اإلنصاف؟: حقوق اإلنسان وعملية التنمية - لفأ 
ندرة يف البيانات اخلاصة بعملية التنمية يف هذا البلد الذي يبلغ عدد سـكانه حنـو                هناك   - ٦
 .١ اإلطارلى أحدث البيانات عن عملية التنمية يف وميكن االطالع ع.  مليون نسمة٢٣

  ١اإلطار 
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 فـصاعدا وعلـى مـدى       ١٩٩٠وتشري املـصادر إىل منـو سـليب يف البلـد اعتبـارا مـن عـام                   - ٧
تــسع ســنوات تاليــة، مــع اخنفــاض رصــيد الفــرد مــن الــدخل القــومي الــذي كــان يقــدر بنحــو    

وانـتعش االقتـصاد قلـيال يف       . ١٩٩٨ دوالرا يف عـام      ٥٧٣ إىل   ١٩٩٢ دوالرا يف عام     ١ ٠١٣
 يف عـــام )٣( دوالرا٩١٤، إذ ُيقـــدر أن رصـــيد الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي بلـــغ  ١٩٩٩عـــام 

ــة    . ٢٠٠٤ ــصناعات التحويليـ ــدين والـ ــاعي التعـ ــسية يف قطـ ــصورة رئيـ ــو بـ ــق منـ ــدل . وحتقـ وتـ
ــي اإلمجــايل بلغــت      ــاتج احملل ــسبة النمــو يف الن ــى أن ن ــة ســنويا يف عــام   ١التقــديرات عل يف املائ

٤(٢٠٠٦(. 
وعلى سبيل املثال، بلغت قيمة الـصادرات يف عـام          . ويواجه البلد عجزا جتاريا مستمرا     - ٨

ــواردات    ١,٢٨ حنــو ٢٠٠٤ ــون دوالر، يف حــني بلغــت قيمــة ال ــون دوالر، أي ٢,٢٨ بلي  بلي
يـون دوالر   بل١٢كما قـدر الـدين اخلـارجي بنحـو          . )٥( بليون دوالر  ١,٠٠١بعجز جتاري بلغ    

 .)٦(، وهو مستحق أساسا للبلدان اجملاورة هلا مباشرة١٩٩٦يف عام 
بسبب اهليكل السياسي القائم علـى الطبقيـة        “ املساواة معد”وتفتقر عملية التنمية إىل      - ٩

ومنـط  . فالُنخبة أوضاعها جيدة يف حني تعيش البقية على هوامش عملية التنميـة           : بدرجة كبرية 
عـه اقتـصاد خمطـط مركزيـا غـارق يف األيديولوجيـة مـن أعلـى إىل أسـفل قـائم                      التنمية اجلائر يدف  
ويقود البلد هيكل غري دميقراطي وتدرجي ومهه احملافظـة علـى الـذات، وهـو               . على هنج انعزايل  

وهنـاك أيـضا اقتـصاد سـري     . ما يشوه امليزانيـة واملخصـصات األخـرى لفائـدة النخبـة احلاكمـة            
وهــي عنــصر حاســم  .  ولــيس هنــاك مــشاركة شــعبية حقيقيــة .ميــارس لفائــدة الــسلطة القائمــة 

ومـن تعتـربهم احلكومـة معارضـني        . أساسي يف التنمية املستدامة الـيت ينـادي هبـا اجملتمـع العـاملي             
ــز ضــدهم، واضــطهادهم    ــشهم، والتميي ــراء    . جيــري هتمي ــاء والفق ــني األغني ــاوت ب ــزداد التف وي

اللـذين  يفتقر البلد إىل توزيـع املـوارد والـسلطة،          اتساعا، كما ُيالحظ يف احلالة الغذائية أدناه، و       
 .قوام التنمية البشريةميثالن 
 بليـون وون، واسـتأثرت      ٣٥١، بلغـت ميزانيـة النفقـات الوطنيـة حنـو            ٢٠٠٤ويف عام    - ١٠

ــسبة   ــة، و١٥,٦النفقــات العــسكرية بن ــشعيب الخمصــصات ابلغــت  يف املائ ــصاد ال  يف ٤١,٣ قت
 يف ٢,٣ يف املائــة، والنفقــات اإلداريــة ٤٠,٨اعي والثقــايف املائــة، وخمصــصات القطــاع االجتمــ

__________ 
 )٣(  North-East Asia Economic Databook: www.erina.or/jp/en/Publications/databook/index.htm, p.49. 
 )٤(  Library of Congress – Federal Research Division – County Profile: North Korea, July 2007, p.9. 

North-East Asia. 
 )٥(  North-East Asia Economic Databook, p.53. 
 )٦(  Library of  Congress (note 4 above), p.11. 
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وحصة النفقات العسكرية، املباشرة وغري املباشـرة، أكـرب مـن ممـا تبـدو للوهلـة األوىل                  . )٧(املائة
 :كما يليوهي 
 مجهوريـة ، للوهلـة األوىل، ولكـن يف حالـة      خفيفـا قد يبدو عبء النفقات العـسكرية       ” - ١١

 الـيت ميثلـها القطـاع احلكـومي كـبرية،           قتـصاد الـشعيب   ال، فإن حـصة ا    طيةكوريا الشعبية الدميقرا  
منظمـة منفـصلة تـسمى اللجنـة االقتـصادية          تتحكم  ضافة إىل النفقات من امليزانية الوطنية،       باإلو

النفقات العسكرية، ولذلك ُيعتقـد أن نـسبة النفقـات العـسكرية مـن االقتـصاد كـبرية                  يف  الثانية  
 .)٨(“إذا قيل إن ذلك يعوق االنتعاش االقتصاديلغة يف شيء من املباللغاية، وليست 

، إذ ينخـرط املاليـني      “القـوات املـسلحة أوال    ”وفضال عن ذلـك، ينتـهج البلـد سياسـة            - ١٢
إىل اســترتاف مــوارد البلــد ملـــصلحة    يـــؤدي ذلــك  و. يف العمــل العــسكري والتــصنيع احلــريب    

وتـدل التقـديرات علـى      . وز واحلرمـان  العسكرة، يف حني يعاين السكان العديد من أشـكال العـ          
. )٩( ماليـني مـن االحتيـاطي      ٧,٧أن عدد أفراد القوات املسلحة يتجـاوز املليـون، باإلضـافة إىل             

، يف التجـارب الـصاروخية      ٢٠٠٦عام   محلة العسكرة جتلت يف      وجتدر اإلشارة إىل أن    - ١٣
فقـد قوضـت هـذه األعمـال        . والنووية املختلفة اليت أجرهتا سلطات البلد وقوبلت بتنديد عاملي        

ــى   ــة احلــصول عل ــة مــن  املإمكاني ــدان العون ــيت أعــادت  خــرى األبل ــيت  ال النظــر يف املــسامهات ال
ويف حـني أحـرزت احملادثـات الـسداسية تقـدما تـدرجييا بـشأن نـزع الـسالح النـووي،             . تقدمها

 املــصاحل ختــدمفــإن القــضية املوازيــة، املتعلقــة بــرتع الــسالح بــشكل عــام والتحــول مــن ميزانيــة  
 .عاجل بعدتالشعب، مل ختدم مصاحل إىل ميزانية العسكرية 

املـواد الغذائيـة واملـواد    وقد جتلت األزمة االقتصادية اليت يواجهها البلد يف تفشي نقص      - ١٤
املشار إليها أدناه، وال سـيما منـذ منتـصف التـسعينات مـن القـرن                األخرى   األساسية   ةالضروري
ــد بوصــفه جــزءا مــن النظــام   كــان مفخــرة  ان االجتمــاعي، كمــا أن إطــار الــضم . املاضــي البل

 :هو مبني أدناهخطريا كما تدهورا االشتراكي، يشهد اآلن 
تنفيـذ تـدابري    أساسـا بـسبب     أُلغي جزء كبري من نظـام الـضمان االجتمـاعي للـشمال             ” - ١٥
ابري، هــذه التــدمبوجــب و. “٢٠٠٢عــام يف  املؤرخــة يةدارة االقتــصاداإلحتــسني يوليــه /متــوز ١

ــة بالفعـــل عـــن   ــوفري ختلـــت احلكومـ ــذاء وامللـــبس وتـ ــشعبهاالـــسكن الغـ ــات أدت و. لـ املنازعـ
ــاء    ــضات املتأصــلة يف أعب ــدفوعات والتناق ــة م ــا يف   الرعاي ــصوص عليه ــة، املن ــأمني االجتماعي الت

اضـطر  احلكومـة و  أدت إىل شـل حركـة       ،  احلكوميوالضمان االجتماعي   احلكومي  االجتماعي  
__________ 

 )٧(  North-East Asia Economic Databook, p.51. 
 )٨(  North-East Asia Economic Databook, pp.51-52. 
 )٩(  Library of Congress (note 4 above), p.18. 
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ونتيجـة لـذلك، كانـت      .  مـن العمـل    همكلية على دخلـ   إىل االعتماد   ) ننوطأو املوا (املشتركون  
وظيفتـها  فقدت إىل حـد كـبري   يطمح إىل بنائها قد ) البلد(اليت كان   شبكة السالمة االجتماعية    

 ارتفاعـا    اليوميـة  ةالـضروري املـواد   ، ارتفعـت أسـعار      ٢٠٠٢يوليـه   /متوزونتيجة لتدابري   . ومغزاها
مثـل إجيـارات الـشقق،      “ الـضرائب ”الغـالل، إضـافة إىل شـىت أعبـاء          ، مبا يف ذلـك أسـعار        حادا

ومبا أن احلالة االقتصادية يف البلـد مل تتحـسن          .  التعليم، وتكلفة النقل   رسوموفواتري الكهرباء، و  
وكانـت الـضغوط املاليـة      . شديدالشعب تدهورا   لعامة ا ، تدهورت القوة الشرائية     الوتريةبنفس  

 .)١٠( الكبرية ولألشخاص الذين يعتمدون على معاشاهتم التقاعديةلألسرأكثر إيالما بالنسبة 
ــة      - ١٦ ــة مؤمل ــشعب يواجهــون مفارق ــة ال ــإن عام ــة، ف ــةفمــن : وباســتثناء النخب ــد جه  مل يع

بإمكاهنم االعتماد علـى شـبكات الـضمان االجتمـاعي الـيت كانـت الدولـة توفرهـا يف املاضـي،                     
وزيـادة  أخـرى   عيش  عن سبل   ى، فإذا حبثوا    جهة أخر عليهم تدبري شؤوهنم؛ ومن     وبات يتعني   

احلاليـة جمموعـة    املـآزق   ومـن   . تـضيق علـيهم الـسلطات خـشية أن يفلتـوا مـن قبـضتها              دخلهم،  
مـن تـدهور    جزء  كالقوانني واللوائح اجلديدة اليت تنظم األسواق اليت منت يف السنوات األخرية            

ــة، وبوصــفها كــذلك     مــن جتربــة اقتــصاد  زءا جــنظــام الــضمان االجتمــاعي الــذي تــوفره الدول
اخلمـسني العمـل يف التجـارة،       اللوائح الصادرة مؤخرا علـى مـن هـم دون سـن             وحتظر  . السوق

دوريــات يف املوظفـون العموميـون   كمـا حتظـر بيـع الــسلع خـارج مبـاين األسـواق، بينمــا يـسّير        
نيــة الوطوكالـة املخـابرات   وتفيـد التقـارير أن   . )١١(األسـواق لقمـع التجـار ومـصادرة بـضائعهم     

األسـواق وتفتـيش األشـخاص وحقائبـهم     ملراقبـة  ومراكز الشرطة يف بيونغ يانغ قد بدأت محلـة          
 .عند دخوهلم ومغادرهتم وسائل النقل العام واألسواق

التخطيط والتنفيذ يف املستقبل، فإن النشاط اهلام املزمع االضطالع بـه يف            بيتعلق  وفيما   - ١٧
 األمـم املتحـدة     صـندوق مـن   لسكان الذي سُيجرى بدعم     املستقبل القريب هو التعداد الوطين ل     

بـل سيـشكل   البيانـات الـسكانية،   أحـدث  مجـع   ليس فقـط مـن      هذا التعداد   وسيمكن  . للسكان
 .االحتياجات واالستجابات ذات الصلةللربجمة اإلمنائية وتقييم كذلك أساسا هاما 

 
  التفاوت؟املع:  األخرىةالضرورياملواد املواد الغذائية واحلصول على  -باء  

 ةالــضرورياملــواد الغذائيــة واملــواد النخبــة علــى إمكانيــة حــصول مثــة تفــاوت كــبري بــني  - ١٨
وُيعــزى الــنقص املــزمن يف . لــوازم احليــاةحــصول بقيــة الــشعب علــى إمكانيــة األخــرى، وبــني 

__________ 
 )١٠(  White Paper on Human Rights in North Korea 2007, Korean Institute for National Unification, Seoul, 

2007, pp. xix-xx. 
 )١١(  North Korea Today, 103th ed., December 2007, pp.1 and 2. 
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ــة  ــسلطات      األغذي ــب ال ــن جان ــة وإىل ســوء اإلدارة م ــه إىل الكــوارث الطبيعي ــب من  يف يف جان
القــرن مــن وقــد شــهد البلــد نقــصا حــادا يف الغــذاء منــذ منتــصف التــسعينات   .  اآلخــراجلانــب

علـى  لنخبـة، يف ذلـك الوقـت واآلن،         دأبت ا و. املاضي تضرر منه عامة السكان باستثناء النخبة      
 .ما هو متاح من املؤناختيار أفضل 

ك عــن طريــق اخلــارج، وذلــمــن وبــدأ البلــد عندئــذ يف قبــول املعونــة الغذائيــة الــواردة   - ١٩
 مـن اجملتمـع الـدويل أن    ، طلبـت الـسلطات  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . برنامج األغذية العاملي  

ــة إىل    ــة الغذائي ــة،     حيــول املعون ــة التنمي ــر إىل خدم ــار موجــه أكث ــصت   إط ــة قل ــاء العملي ويف أثن
 وكـان مـن النتـائج الـضمنية هلـذا      وجود شـىت الوكـاالت اإلنـسانية األجنبيـة يف البلـد        السلطات  

 ميثــل ٢٠٠٥ويف حــني كــان حــصاد عــام . إلجــراء احلــد مــن رصــيد املعونــة الــواردة إىل البلــدا
أحلقـت   ٢٠٠٦  عـام  صاد الـسنوات الـسابقة، ففـي منتـصف        مقارنة حبـ  الترحيب  يستحق  حتسنا  

. صاد ذلــك العــام، ممــا أســفر عــن نقــص حــاد يف األغذيــةحبــ ا كــبريةضــررالكــبرية أالفيــضانات 
 ،والكهربــاءواألمســدة هور اخلــدمات الطبيــة، ونقــص األدويــة، وتفــاقم هــذا الوضــع بــسبب تــد

بزهـاء  ) احلبـوب مـن  (وتقدر منظمـة األغذيـة والزراعـة نقـص األغذيـة      . واملياه يف بعض املناطق 
ا يربو على مليـون طـن متـري لفتـرة           مب، و ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الفترة    طن متري    ٨٩٠ ٠٠٠
 .الغذائي حالة األمن ٤ و ٣ و ٢وتعكس اإلطارات . ٢٠٠٧عام 
، بـدأ برنـامج األغذيـة العـاملي عمليتـه املطولـة لإلغاثـة واإلنعـاش الـيت                   ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٠

  مليـــون نـــسمه بتكلفـــة قـــدرها١,٩تـــستغرق ســـنتني والراميـــة إىل تقـــدمي معونـــة غذائيـــة إىل  
 طـن مـن الـسلع األساسـية،         ١٥٠ ٠٠٠ من ماليني دوالرات الواليات املتحدة وتطلبت        ١٠٢

 .اس إىل تقدمي املعونة إىل النساء واألطفال صغار السنوهتدف باألس
 إىل تفـاقم احلالـة،      ٢٠٠٧أغـسطس   /وأدى الفيضان الشديد الذي أصاب البلد يف آب        - ٢١

وحتققـت  .  وكانـت االسـتجابة حلالـة الطـوارئ إجيابيـة          )١٢(وعاىن حنو مليون نسمة من احلرمـان      
 .ر من دوالرات الواليات املتحدة مليون دوال١٤أهداف النداء العاجل واملقدرة بنحو 

، أن نقـص األغذيـة كـان علـى درجـة أكـرب              ٢٠٠٨ولكن أصبح من الواضـح يف عـام          - ٢٢
كان متوقعا، وتفيد التقارير أن ماليـني األشـخاص يف البلـد كـانوا يعـانون مـن           من اخلطورة مما  

ــسعينات مــن ا       ــذ منتــصف الت ــل من ــه مثي ــد ل ــشهد البل ــشديد وهــو وضــع مل ي لقــرن احلرمــان ال

__________ 
ــة رقــم   )١٢(  ــر احلال ــسانية، الــصادر يف   ٧انظــر تقري  عــن ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٠ ملكتــب منــسق الــشؤون اإلن

الفيضان يف البلد، وتقرير التقييم السريع اخلاص بالفيـضانات، مـن إعـداد مكتـب برنـامج األغذيـة العـاملي يف                 
 . من النص باالنكليزية١، صفحة ٢٠٠٧أغسطس /مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، آب



A/63/322  
 

08-46982 11 
 

، ومت التوصــل إىل اتفــاق جديــد بــني الــسلطات وبرنــامج األغذيــة العــاملي ملــساعدة   )١٣(املاضــي
ــسمة  ٦,٥ ــني ن ــاملي الوصــول إىل    . مالي ــة الع ــامج األغذي ــة ١٣١وبإمكــان برن ــادة ( مقاطع بزي
ــة بعــام   ٥٠ ووعــدت الــسلطات مبــنح املزيــد مــن التأشــريات ملــوظفني    ) ٢٠٠٧مقاطعــة مقارن

امج األغذيــة العــاملي أنــه وصــل إىل عــدد مــن األســر املعيــشية ومــستودعات  وأفــاد برنــ. دولــيني
، متكــن برنــامج ٢٠٠٨ويف منتــصف عــام . املقاطعــات الــيت كــان يتعــذر الوصــول إليهــا ســابقا
واسـتعادت اليونيـسيف    .  ماليـني نـسمة    ٣,٧األغذية العاملي يف احلقيقة من الوصـول إىل زهـاء           

عات مشالية رئيسية والقيام مبزيد من األنشطة بعـدد أكـرب       أيضا إمكانية الوصول إىل ثالث مقاط     
 طـن متـري مـن املعونـة         ٤٠٠ ٠٠٠ بـدأ وصـول حنـو        ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران . من املوظفني 

وتدل تقديرات برنامج األغذية العـاملي علـى        . الغذائية من الواليات املتحدة األمريكية إىل البلد      
 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة     ٥٠٠ء أنه حباجة إىل مساعدة إمنائية تعادل زهـا    

 .لفترة السنتني القادمتني كي ينفذ برناجمه املوسع نظرا للحالة الغذائية احلرجة
 تقييمـا   ٢٠٠٨يونيه  /منظمة األغذية والزراعة يف حزيران    /وأعد برنامج األغذية العاملي    - ٢٣

 مقاطعـة يف  ٥٣زيـارات قـام هبـا إىل    هاما عن حالة األمن الغذائي لتقيـيم الوضـع، علـى أسـاس            
 مقابلة مفصلة أجراها مع أسر يف املـدن واألريـاف ومـع مقـدمي الرعايـا،      ٣٧٥مثانية أقاليم، و   

وكشفت النتائج األوليـة اجلوانـب     . ٢٠٠٤فكانت بذلك هذه الدراسة األوسع نطاقا منذ عام         
عة الـيت قـدمها برنـامج األغذيـة         املثرية للقلـق التاليـة، كمـا يتـبني ذلـك مـن النظـرة العامـة الـسري                  

 :٢٠٠٨يوليه / متوز-يونيه /العاملي يف حزيران
 األسـباب   فر األغذيـة يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة إىل            ايعزى اخنفاض تـو   ” - 

 :التالية
 اخنفاض اإلنتاج الزراعي ملدة سنتني متتاليتني؛ • 
 ؛٢٠٠٥ئية، منذ عام اخنفاض حجم الواردات، واملعونة التجارية والغذا • 
اخنفاض التحويالت داخل البلد بسبب القيود املفروضة على النقـل وفـرض املزيـد مـن                 • 

 القيود على جتارة السوق؛
 .شط يف أسعار األغذية على الصعيد العامليناالرتفاع ال • 
 :تدهور إمكانية احلصول على األغذية - 

__________ 
ــذلك  )١٣(  ــر كـ ــران (various issues of North Korea Todaywww.wfp.org ;: انظـ ــه /حزيـ ــوز-يونيـ  / متـ

 ).٢٠٠٨يوليه 



A/63/322
 

12 08-46982 
 

  للقيود املفروضة على الوقود والنقل؛بسبب اخنفاض عمليات النقل داخل البلد نتيجة • 
 أضــعاف والــذرة ٣زاد ســعر األرز (االرتفــاع الــشديد يف أســعار األغذيــة يف الــسوق   • 

 ؛)أضعاف ٤
ــام    •  ــع الع ــضات يف نظــام التوزي ــشخص     (التخفي ــدر حــصة ال ــة تق ــارير الرمسي ــا للتق وفق

 ؛)غراما، أي ثلث احلصة العادية ١٥٠الواحد يف اليوم بـ 
 :ر تدهور استهالك األغذية والتنوع الغذائياستمرا - 
 خفض ثالثة أرباع األسر املعيشية تقريبا استهالكهم الغذائي؛ • 
 أكثر من نصف عدد السكان يتناولون وجبتني فقط يف اليوم؛ • 
يتكون أساسا من الـذرة، واخلـضروات،       (يتناول ثلثا السكان أغذية ذات تنوع رديء         • 

 .“)قليلة من الزيتواألغذية الربية وكميات 
ومما يـثري القلـق بـصفة خاصـة اكتـشاف زيـادة عـدد حـاالت اإلسـهال لـدى األطفـال                        - ٢٤

 حيث زاد عددهم تقريبا إىل ضعف العدد املـسجل يف الدراسـة االستقـصائية               -زيادة ملحوظة   
ــة الــيت أعــدهتا احلكومــة واألمــم املتحــدة يف عــام      ومــن مث تواصــل . ٢٠٠٤الــسابق عــن التغذي

 . إصابة األطفال بسوء التغذية واألمراضحاالت
: وأبــرز برنــامج األغذيــة العــاملي ثــالث فئــات ســكانية تفتقــر إىل األمــن الغــذائي هــي    - ٢٥

 األطفــال يف مؤســسات األطفــال، املــسنون واألطفــال يف اقــسام متــريض   -الــضعفاء اجتماعيــا 
 سـنوات واملراهقـون     ٥ احلوامـل واملرضـعات، األطفـال دون         -األطفال؛ الضعفاء فيـسيولوجيا     

.  وال سيما يف الـشمال الـشرقي واجلنـوب        -والضعفاء بسبب وجودهم يف موقع جغرايف معني        
 .وترتبط االحتياجات الفورية من األغذية ارتباطا وثيقا باحلاجة إىل األمسدة والوقود

وهـو  “   الغـذاء ميإذ تعذر الوصـول تعـذر تقـد   ” وتطبق وكاالت األمم املتحدة مقولة       - ٢٦
ومثـة حتـد    . ما يعين أنه إذا مل يتسن الوصول إىل املناطق املعنية، فـسيتعذر تقـدمي املعونـة الغذائيـة                 

ومن املهم اإلشارة إىل التحـديات التاليـة الـيت وردت يف            . متكرر يتمثل يف رصد عملية التوزيع     
ــد        ــذا البلـ ــاملي يف هـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــشطة برنـ ــن أنـ ــارجي عـ ــسابات اخلـ ــع احلـ ــر مراجـ تقريـ

)WFP/E/P.2/2007/5-F/1 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٢٧:( 
زيـارات  ال مـسبق ب   تقـدمي إشـعار   تشترط حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة        ” - 

 ؛املزمع القيام هبا لرصد عملية توزيع الغذاء
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ال يسمح للمراقبني التابعني لربنامج األغذية العاملي بالوصول دون قيـود إىل العمليـات               - 
و مــا جيعــل مــن الــصعب التأكــد مــن فئــة املــستفيدين وكميــات األغذيــة   امليدانيــة، وهــ
 املستهلكة؛

أجرى املقابالت موظفون تابعون لربنامج األغذيـة العـاملي ال يتكلمـون اللغـة الكوريـة                 - 
 )١٥، الصفحة ٤٧الفقرة . (“مبساعدة مترجم شفوي وحبضور موظفني حكوميني

تعرض برنـامج األغذيـة العـاملي علـى حنـو         بـضرورة أن يـس    ”وأوصى مراجع احلسابات     - ٢٧
دقيق مدى مصداقية إحصاءات رصد األغذية وأن يواصل بذل اجلهود لتوسيع نطـاق اتفاقـات               
الرصد امليداين لدعم إمكانيـة الوصـول دون قيـود حيثمـا يكـون ذلـك مـستطاعا لتـشمل تـوفري                      

مـن الغـذائي الـذي أعـد        وكما يتبني من تقييم حالة األ     ) ١٧، الصفحة   ٤٩الفقرة  (. “املترمجني
مؤخرا املذكور أعاله، فإن حتسني إمكانية وصـول مـوظفي برنـامج األغذيـة العـاملي ومـوظفني                  
آخرين إىل امليدان تفتح الباب أمام املزيد من عمليات تقييم احلالة بـصورة شـاملة وبقـدر أكـرب                   

 .من الشفافية
األمن الغذائي يف البلـد، وهـو   ومن هذا املنظور، من املهم التشديد على ضرورة حتقيق        - ٢٨

ويـرتبط هـذا ارتباطـا وثيقـا للغايـة باحلاجـة إىل             . أمر ال ميكن االستعاضة عنه باملعونـة اخلارجيـة        
عملية التنمية املستدامة القائمة على مشاركة الـشعب الواسـعة يف عمليـة توليـد الـدخل وتـوفري                   

ة العملية اختاذ تدابري لتفادي خـسائر       وتشمل أنواع الربجم  . الغذاء، واحملافظة عليهما؛ وجتديدمها   
مــا قبــل احلــصاد ومــا بعــده، واحملافظــة علــى منــاطق مــستجمعات امليــاه، وعــدم إزالــة األحــراج  

 .ومشاركة السكان يف ختطيط التنمية الزراعية واالستفادة منها
 

 عامل انعدام األمن؟: احلقوق واحلريات -جيم  
ــد   - ٢٩ ــسياسية مقي ــة وال ــد بــسبب القمــع الــذي ميارســه    إن احلقــوق املدني ــصرامة يف البل ة ب

النظام، وهـو مـا يولـد إحـساسا بانعـدام األمـن لـدى الـشعب عمومـا، ويف هـذا الـسياق، متيـل                          
، )الكتلة املركزيـة  (فئة املوالني للنظام    : السلطات إىل تقسيم الشعب إىل ثالث فئات خمتلفة هي        

فالفئـة  . )١٤()الكتلـة املركبـة  ( مناوئـة للنظـام   ، والفئة الـيت تعتـرب   )الكتلة األساسية (والفئة الوسط   
ــي النخبــة احلاكمــة الــيت تــنعم باالمتيــازات، مثــل املــدارس واملستــشفيات اخلاصــة         . األوىل ه

والفئــة الثانيـة متثــل  . ويـسمح هلـذه الفئــة بـامتالك اهلواتــف اخلاصـة وقـراءة املطبوعــات األجنبيـة      
ه الفئـة علـى حـصص غذائيـة، علـى الـرغم       وحتصل هـذ . أغلبية الشعب، مثل املزارعني والعمال   

من أن هذه احلـصص تـضاءلت يف الـسنوات األخـرية بـسبب جتربـة احلكومـة القتـصاد الـسوق                      
__________ 

 )١٤( White paper 2007 (see note 10 above) p.119. 
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أما الفئة الثالثة فتعترب عدوا للدولة وبالتـايل فهـي          . وتقييد نظام التوزيع العام الذي ترعاه الدولة      
سـتيالء الـشيوعيني علـى البلـد،        وتشمل هذه الفئـة طبقـة مـالك األراضـي قبـل ا            . تتعرض للقمع 

واملــوظفني العمــوميني يف فتــرة احلكــم اليابــاين؛ واجلماعــات الدينيــة، وأولئــك الــذين ســاعدوا    
وهـذه الفئـة حمرومـة مـن        ). ١٩٥٣-١٩٥٠(القوات الكورية اجلنوبية يف أثناء احلرب الكورية        

ساسـية مثـل الـسكن،    التعليم اجلامعي، وميارس ضدها التمييز يف احلصول علـى الـضروريات األ     
. ويقبع الكثريون من أفراد هذه الفئة يف الـسجون يف ظـروف مزريـة             . والرعاية الطبية، والتعليم  

وعنــدما يعاقــب الــسكان ألســباب سياســية، يــتم أيــضا اللجــوء إىل العقــاب اجلمــاعي أو جتــرمي  
 .األسر حبكم التبعية

 يهــيمن احلــزب احلــاكم علــى  واملــشاركة الــسياسية مبفهومهــا الــدميقراطي منعدمــة، إذ  - ٣٠
ومتارس رقابة صـارمة علـى وسـائط اإلعـالم، وال يـسمح للنـاس باقتنـاء                 . األمور بصورة مطلقة  

وتتحـدث التقـارير عـن محـالت        . اهلواتف احملمولة وأجهـزة احلاسـوب إال بـإذن مـن الـسلطات            
زيـون مـن    ويشاهد بعـض الـسكان سـرا شـرائط الفيـديو وبـرامج التلف             . )١٥(ملنع اهلواتف اخللوية  

، أفادت التقارير عن محـالت ملنـع شـرائط الفيـديو الـواردة مـن                ٢٠٠٨اجلنوب، ولكن يف عام     
كوريا اجلنوبية، وتفيد املعلومـات الـواردة أن الـسلطات فرضـت قيـودا علـى املكاملـات اهلاتفيـة                  

 .اخلارجية زاعمة أن اهلدف من ذلك هو منع انتشار األنباء عن النقص احلايل يف األغذية
ومــن املــسائل املقلقــة بــشكل خــاص اســتمرار عمليــات اإلعــدام العلــين بقــصد ترهيــب  - ٣١

 ٢٠٠٥ ويف ٢٠٠٤النــاس، علــى الــرغم مــن اإلصــالحات القانونيــة املختلفــة الــيت أجريــت يف  
وتـأخر إصـالح نظـام      . واليت يقال أهنـا حـسنت إطـار القـانون اجلنـائي والعقوبـات ذات الـصلة                

ط القاســية الــيت يــنص عليهــا نظــام العدالــة اجلنائيــة وظــروف  الــسجون كــثريا، كمــا أن الــشرو
االحتجاز املتصلة بذلك ينشأ عنها انتهاكات كثرية، مبا يف ذلك التعـذيب وغـريه مـن ضـروب                  

واالنتــهاكات منتــشرة علـى نطــاق واســع، وتــشمل  . املعاملـة القاســية، أو الالإنــسانية أو املهينـة  
 .)١٦(املعاملة املهينة لألموات

 : احلالة على النحو التايل٢٠٠٨خص تقرير منظمة العفو الدولية لعام ويل - ٣٢
 العلـين اإلعـدام   حـاالت   مبـا يف ذلـك      بانتظـام   استمر انتهاك حقـوق اإلنـسان       ”  

ويعاقــب بــشدة كــل مــن . والتعــذيب، واســتخدام احلــبس ألســباب سياســية وتعــسفية 
تـرخيص أو االجتمـاع     يعارض، أيا كان نوع املعارضة مبا يف ذلك مغادرة البلد بدون            

__________ 
 )١٥( White paper 2007 (see note 10 above) p.xviii  
 )١٦( D.Hawk. Concentrations of Inhumanity. Freedom House, Washington, 2007, pp.9-10. 
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أو تكوين اجلمعيات بدون إذن، ومتارس كـذلك رقابـة صـارمة علـى وسـائط اإلعـالم                  
 .“)١٧(وما زال مينع املراقبون املستقلون حلقوق اإلنسان. الوطنية والدولية

وعلى الرغم من ادعاء السلطات احترام حرية الدين، إال أن الوضـع يـشري إىل خـالف           - ٣٣
 وتفيـد التقـارير   )١٨(رس رقابة صارمة علـى مـن ميارسـون معتقـداهتم الدينيـة     ذلك، إذ ال تزال متا  

أن أفراد األمن ينتشرون دائما بني التجمعات الدينية لإلبالغ عن أنشطتها، كما أن الـسلطات               
وتنتــشر ظــاهرة . تــستخدم أشخاصــا متنكــرين يف هيئــة رجــال ديــن لرصــد املمارســات الدينيــة 

دينيــة وتــودع األســر يف الــسجون بــسبب متــسكها مبعتقــداهتا اضـطهاد مــن يعلنــون معتقــداهتم ال 
ومن املعروف جيدا أيضا أن من يلتمسون مساعدة رجال الدين يف بلدان أخرى طلبـا               . الدينية

وهكـذا تنظـر الـسلطات إىل الـدين         .  املنـشأ  للجوء ميكـن أن يعـاقبوا بقـسوة إذا أعيـدوا إىل بلـد             
بصفته منافسا وخطرا يهدد عبادة الشخـصية الـيت متـارس مـن خـالل منظـور الـتلقني العقائـدي               

 .من القمة إىل أسفل
وهنــاك . وعلــى صــعيد آخــر، تــشارك الــسلطات يف عمليــات اختطــاف رعايــا أجانــب - ٣٤

ما بأن مخسة منـهم عـادوا إىل اليابـان    حوايل سبع عشرة حالة مسجلة عن يابانيني خمتطفني، عل      
ومشل االختطاف أيضا رعايا مـن جمموعـة أخـرى مـن        . من مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

البلدان وقد فتحت احملادثات الـسداسية البـاب إلجـراء حمادثـات بـني مجهوريـة كوريـا الـشعبية                    
نـصرا هامـا أال وهـو التوصـل     الدميقراطية واليابان عن خطوات حنو تطبيع العالقات، وتـشمل ع    

وأجريت املشاورات األخرية بـني البلـدين       . إىل حل قضية االختطاف على حنو واضح وشفاف       
، حيث طلب الوفد الياباين عودة مجيع املختطفني إىل اليابان؛ وتقـدمي            ٢٠٠٨يونيه  /يف حزيران 

ريـا الـشعبية    وأجابت مجهوريـة كو   . بيان كامل عن الضحايا وتسليم املسؤولني عن االختطاف       
ومـن املؤمـل أن تـستجيب مجهوريـة كوريـا      . الدميقراطية بإعادة فـتح التحقيـق يف هـذه القـضايا      

 .الشعبية الدميقراطية على أساس موضوعي وبناء وبسرعة بشأن هذه القضية اليت طال أمدها
 

 احلركة/عامل عدم احلركة: التشرد واللجوء -دال  
وائح صارمة للهجرة بوصـفها أداة مـن أدوات الرقابـة         وضع النظام احلاكم منذ نشأته ل      - ٣٥

وعامـة، ال يـسمح للمـواطنني حبريـة التنقـل داخـل البلـد، ولـيس بإمكـاهنم            . اليت متارسها الدولة  
__________ 

 مـــن ١٨٠، الـــصفحة ٢٠٠٨، منظمــة العفـــو الدوليـــة، لنـــدن،  ٢٠٠٨تقريــر منظمـــة العفـــو الدوليـــة لعـــام   )١٧( 
 .االنكليزي النص

 A Prison Without Bars: Refugee and Defector Testimonies of: لالطـالع علـى تقيـيم أعـد مـؤخرا، انظـر       )١٨( 

Sever Violations of Freedom of Religion or Belief in North Korea, United States Commission on 

International Religious Freedom, Washington, 2008. 
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 أفــادت ٢٠٠٨وعلــى صــعيد آخــر، ففــي منتــصف عــام   . الــسفر إىل اخلــارج إال بــإذن رمســي 
 علـى مغـادرة بـايونغ يـانغ يف أوقـات       التقارير أن السلطات جترب شىت الفئات، مبن فيهم املـسنني         

ومن شـأن ذلـك أن جيعلـهم عرضـة للحرمـان، وال سـيما يف مواجهـة الـنقص             . املناسبات اهلامة 
 .احلايل يف األغذية

ويف الــسنوات األخــرية ضــعفت سياســات عــدم احلركــة ألن كــثريا مــن النــاس شــردوا   - ٣٦
مــن الــذين اضــطهدهم نظــام فمــن جهــة، ســعى عــدد كــبري  . أو اقتــصادية/ألســباب سياســية و

ومـن اجلهـة األخـرى يتحـرك النـاس أيـضا       . احلكم من أجل احلصول على اللجوء خـارج البلـد      
ولـذلك جتــد  . داخـل البلـد وعـرب احلـدود حبثـا عـن الــضروريات األساسـية وسـبل عـيش أفـضل          

وهناك أيضا جمموعة ناشـئة مـن       . السلطات صعوبة أكرب يف السيطرة الكاملة على عامل اهلجرة        
العمــال والعمــال املهــاجرين الــذين يــسافرون إىل منــاطق اقتــصادية خاصــة داخــل البلــد وعــرب     

 .احلدود إىل بلدان أخرى كجزء من ترتيبات ثنائية بشأن استرياد العمالة
أحــوال  )١٩(ويف مــا خيــص اللجــوء فقــد حلــل املقــرر اخلــاص بدقــة يف تقــاريره الــسابقة  - ٣٧

ان أخــرى ويكفــي القــول بــأن هنــاك مــن يتــرك بلــده    ين يلتمــسون اللجــوء يف بلــد أولئــك الــذ
، ومنـهم كـذلك مـن خيـشى االضـطهاد           )الجـئ تقليـدي   (األصلي ألسباب متـصلة باالضـطهاد       

ومصدر هذين النوعني من الالجئني هـو مجهوريـة         ). الجئ على عني املكان   (بعد مغادرة البلد    
ــة  ــا الــشعبية الدميقراطي ــة األخــرية بــسبب اخلــوف مــ  . كوري ن العقــاب عنــد العــودة  وتنــشأ الفئ

، وميثــل خطــر احملاكمــة هــذا اضــطهادا حمــتمال  )تأشــرية خــروج(ملغــادرهتم البلــد دون تــصريح 
 .فعليا ولو يف مرحلة متأخرة أو
 أوال، )٢٠(ويواجــه طــالبو اللجــوء خــارج البلــد وضــعا مــثريا للقلــق لعــدد مــن األســباب - ٣٨

. روج من البلد ودخـول املنـاطق اجملـاورة      القيود الصارمة املفروضة خالل السنة املاضية على اخل       
وهناك تقارير تتحدث عن تسليط عقاب أكثر صـرامة علـى مـن حيـاولون مغـادرة البلـد فـضال                     

__________ 
 )١٩( A/HRC/4/15 و ٢٨-١٨، الفقرات A/62/264 ٤٠-٢٨، الفقرات. 
 )٢٠( Ho Kyung-hwa, “The Human Rights Status of North Korean Refugee Women and Children, and 

Suggestions to Improve and Protect their Rights”, in Proceedings of The 4th IPCNKR General 

Assembly; International Parliamentarian's Coalition for North Korean Refugees and Human Rights, 

Secretariat of the Fourth General Assembly of the IPCNKR, Seoul, 2007, pp.24-33; P. camarota, J. 

Crace, K. Woly and H. Zaltzman, Legal Strategies for Protecting Human rights in North Korea, 

Skadden, Arps, Slate, Megher and Flom LLP and US committee for Human Rights in North Korea, 

November 28, 2007. 
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 بالرغم مـن وجـود مؤشـرات تـدل علـى موقـف أكثـر ليونـة مـن                    )٢١(عن من يعودون إليه قسرا    
ق النـار مبجـرد   أطلـ ”وتفيد بعض املصادر عن اتباع سياسة      . جانب السلطات منذ سنتني مضتا    

على من حياولون مغادرة البلد سرا، فـضال عـن العنـف املرتكـب ضـد النـساء احلوامـل          “ الرؤية
وأيضا بـدال مـن الغرامـات الـيت كانـت تفـرض يف الـسابق تطبـق اآلن                   . را إىل البلد  سإلعادهتم ق 

وتستخدم الرشاوى اليت تعطى للموظفني املختـصني مـن أجـل ختفيـف بعـض            . أحكام بالسجن 
وثانيا، تفيد املعلومات الواردة عن وجود مؤشرات تدل علـى أنـه جيـري إلقـاء                .  اجلزاءات هذه

القبض على طاليب اللجوء بفضل الوعود اليت تقـدمها الـسلطات احملليـة يف بلـد اللجـوء مبكافـأة                    
وثالثا، زاد التهديـد بفـرض   . من يساعدها على التعريف هبم هبدف إعادهتم قسرا إىل بلد املنشأ         

 .د من العقوبات القاسية على ماحني اللجوء عرب احلدوداملزي
أوال، القيود على احلدود اليت أصـبحت أشـد   .  تعقيدا لألسباب التالية ووازداد السيناري  - ٣٩

صــرامة، كمــا أن اجلماعــات صــارت تواجــه صــعوبة أكــرب يف احلــصول علــى اللجــوء يف بعــض 
) يعـدوهنم ( طالبو اللجوء على املهربني الذين     البلدان اجملاورة، والوصول إىل تلك البلدان يعتمد      

ثانيا، مثة فرق بني من غادروا البلد قبل فترة وأقاموا يف بلد جمـاور لعـدة                . بدفع مبالغ كبرية هلم   
سنوات قبل أن يتركوه إىل بلد أخر، وأولئك الـذين خرجـوا يف اآلونـة األخـرية وتوجهـوا حنـو                    

وفيمـا يتعلـق بالفئـة األوىل،       . وجيـزة يف بلـد جمـاور      بلد أخر من بلدان اللجوء، بعد قضاء فتـرة          
تتمثل املسألة فيما إذا كان ينبغي أن يكـون مـن حـق الـذين أقـاموا يف بلـد جمـاور فتـرة طويلـة،                    

ورمبا كـان مـن األفـضل الـسؤال     . أكثر من عشر سنوات مثال، أن يلتمسوا اللجوء يف بلد أخر         
وإذا كانـت اإلجابـة     . أو بلـد اإلقامـة    /لي و عما إذا كان هؤالء األشـخاص حيمـيهم البلـد األصـ           

 .بالنفي، فينبغي أن يفتح أمامهم باب إعادة التوطني يف بلد آخر
 تواجـه   - املقيمـون لفتـرات طويلـة والوافـدين اجلـدد            -وفيما يتعلق بـالفئتني كلتيهمـا        - ٤٠

 املقـرر  وقـد أكـد  . الفئتان خطر احملاكمة يف بعض بلدان اللجوء لدخوهلا بطريقـة غـري مـشروعة         
. اخلــاص يف تقــاريره أنــه ينبغــي أال حيــاكموا، وال ينبغــي معاملتــهم كمهــاجرين غــري شــرعيني    
. وينبغي، باألحرى، معاملتهم بوصـفهم ملتمـسي جلـوء أو الجـئني يـستحقون احلمايـة الدوليـة                 

ــة األخــرى فتتمثــل معاملتــهم بوصــفهم حــاالت إنــسانية ال ختــضع لقيــود قــوانني       أمــا اإلمكاني
وجيــدر اإلشــارة أنــه مثــة فــرق يف املفهــوم بــني .  البلــدان الــيت يلتمــسون اللجــوء إليهــااهلجــرة يف

ففي حني ال يزال األخريين يتمتعون حبماية البلـد األصـلي           : الالجئني واملهاجرين غري الشرعيني   
 .فإن الفئة األوىل ليست كذلك وينبغي أن توفر هلم احلماية الدولية

__________ 
ــة الـــ       )٢١(  ــوم، الطبع ــا الــشمالية الي ــشرة كوري ــارس /، آذار١١٤ورد يف ن ــن   ٢٠٠٨م ــرة احلــبس زادت م  أن فت

الـصفحة  :  سـنوات ملـن يغـادر البلـد بـصورة غـري شـرعية       ٧ و ٥سنوات يف الوقت احلاضر إىل ما بني مـن         ٣
 .نكليزيمن النص اال ٣
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ل املولودون يف بلدان أخـرى ألبـوين أحـدمها أو كالمهـا مـن               ثالثا، هناك مسألة األطفا    - ٤١
فــإذا كــان أحــد األبــوين يعــيش ســرا يف البلــد الــذي يولــد فيــه الطفــل، مــن    . كوريــا الــشمالية

الصعب أحيانا تسجيل املولـود، مـا مل يكـن مثـة اتفـاق خـاص، أحيانـا بـصفة غـري قانونيـة، مـع                     
 أن مجيـع مـواطين مجهوريـة كوريـا الـشعبية            فبما. وهناك أيضا مسألة جنسية الطفل    . السلطات

الدميقراطية يعتربهم القانون يف مجهورية كوريا، من حيـث املبـدأ، مـواطنني كـوريني جنـوبيني،        
فهــل ينطبــق الــشيء نفــسه علــى الطفــل املولــود خــارج مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة؟   

 .بح الطفل عدمي اجلنسيةويتمثل هنج املقرر اخلاص يف طلب بعض الردود لضمان أال يص
ــة اهلجــرة أو اهلــروب تتــشتت األســر   . رابعــا، هنــاك مــسألة مل مشــل األســر   - ٤٢ ففــي عملي

أو األم أوال على أمل أن يلحق هبم أو هبما بقية أفراد األسـرة يومـا         /أحيانا، كأن يغادر األب و    
م أحيانـا يف وقــت  وعمليــة مل مشـل األســر ملـواطين مجهوريــة كوريـا الــشعبية الدميقراطيـة تــت    . مـا 

الحق وهذا ال يثري مشاكل رئيسية عندما يكون األب واألم والطفل مجيعهم من مواطين البلـد                
غري أن األمـور تغـدو أكثـر تعقيـدا إذا تـزوج مـواطن ومواطنـة مـن                   . املعين مولودين يف الشمال   

ي هـذه احلالـة   فف. مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف بلد جماور وأجنبا طفال يف وقت الحق           
يتوقــف إمكانيــة مل مشــل األســرة علــى إجــراء مفاوضــات ثنائيــة مرنــة أو شــكال آخــر مـــن            

 .املفاوضات لتمكني إمتام عملية مل مشل األسرة دون شروط مسبقة كثرية
ويف احلقيقة، رمبا كانت األمور أكثر تعقيدا من ذلك؛ فعمليـة التـشرد غالبـا مـا تتخـذ                    - ٤٣

. أو اقتــصادية/ركبــة، ألســباب خمتلفــة تتعلــق بــاهلجرة، سياســية و  شــكل تــدفقات خمتلطــة أو م 
. ويضاف إىل ذلك املتاجرون باألشخاص واملهربون الـذين يتـصيدون الفئـات املستـضعفة فعـال            

وبالتــايل، فــإن االســتجابة اإلنــسانية تــستلزم أن حتتــرم مجيــع البلــدان حقــوق اإلنــسان ألولئــك    
وهناك مبـدأ رئيـسي يف القـانون الـدويل     . ن تصنيفهم املشردين، أيا كانت تسميتهم وكيفما كا     

عـدم  ”(يتعلق بالالجئ بصفة خاصة وحيظر إجباره على العودة إىل مكان يتعـرض فيـه للخطـر                 
ويف هذا الصدد، فمن األمهية مبكـان       . ، وهو شرط أساسي ينبغي االلتزام به      )“اإلعادة القسرية 

لتمـارس واليتـها يف مجيـع احلـاالت ذات          تعزيز عمل مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني           
الــصلة، مــع إتاحــة إمكانيــة الوصــول الفعــال إىل مــن حيتــاجون إىل محايــة دوليــة، ويقــيم املقــرر   

 .اخلاص اتصاالته مع املفوضية بطريقة تآزرية يف إطار والية كل منهما
احتــرام وفيمــا يتعلــق بالعمــال احمللــيني واملهــاجرين، مــن املهــم التــشديد علــى ضــرورة    - ٤٤

ــشاء       ــة إن ــة واحلــق يف التفــاوض اجلمــاعي وحري حقــوق العمــال مثــل حقهــم يف األجــور العادل
. اجلمعيات، واحلق يف إرسال حتـويالهتم املاليـة إىل بلـداهنم، وتـوفري ظـروف عمـل إنـسانية هلـم                     
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ومن املؤسف أن البلد مل يتعامل حىت اآلن مع منظمة العمل الدولية، وهو حباجة إىل االنـضمام               
 . اتفاقية املنظمة وتنفيذها على الصعيدين الوطين واحملليإىل
 

 عامل الالمساواة؟: الفئات اليت تتطلب اهتماما خاصا -هاء  
علــى غــرار دســاتري بلــدان كــثرية أخــرى، يــنص دســتور مجهوريــة كوريــا الــشعبية           - ٤٥

ومـع ذلـك، ويف    . سـيما بـني الرجـال والنـساء        الدميقراطية على مبدأ عدم التمييـز واملـساواة، ال        
حني متثل النساء أغلبية قوة العمل، فـإن إمكانيـة وصـوهلن إىل مواقـع صـنع القـرار يف املناصـب                      

ــزال حمــدودة   ــا ال ت ــسألة     . العلي ــاجل م ــساء، مل تع ــة املخصــصة للن فباإلضــافة إىل األدوار التقليدي
يل وخيتلــف ذلــك عــن العنــف املــرت . العنــف ضــد النــساء بــشكل مالئــم داخــل اإلطــار الــوطين  

 .والعنف املرتبط بالدولة
ىل إ،  ةغذيـ نقـص األ  بـسب   خـرية    يف الـسنوات األ    ة حرجـ  ةاحلالـ ومن مث فقـد أصـبحت        - ٤٦

يبعـث علـى   وممـا  . ةوامليـاه النظيفـ   دويـة ىل األإ، مثـل االفتقـار    األخـرى احلرمـان حـاالت  جانب 
احلـصول   ُيحـرمن مـن  ، وكـثريا مـا   ة جـزءا مـن النخبـ   نلـس الالئي  النساء  فئة  القلق بوجه خاص    

ــرى   ــضروريات األخــ ــذاء والــ ــى الغــ ــي ي و. علــ ــا الالئــ ــربأمــ ــداءأ نعتــ ــام  لعــ ــفلنظــ  نيتعرضــ
 .شوالتهمي لالضطهاد

 البلـد حبثـا عـن اللجـوء وكـثريا      اللـوايت يغـادرن   ولئـك النـساء  وينبغـي إيـالء االهتمـام أل    - ٤٧
عديـد  اخلـاص مباشـرة مـع ال    املقـرر وحتـدث  .  األشخاصالجتار بالبشر وهتريبا ضحيةيقعن  ما

أن الـزواج يف بلـد جمـاور، قبـل      جبـارهن علـى  إلمنـهن  بعض بيـع الـ  الـاليت  من هـؤالء النـساء، و  
ــتقلن ل ــسابقة للمقــرر اخلــاص   وقــد . لبحــث عــن ملجــأ يف مكــان آخــر  ين تــضمنت التقــارير ال

 مجـع مشـل   ةعلـى سـبيل املثـال حجـ    ومنـها  ، يـستهدفون هـذه الفئـة   جملـرمني  اجتعل  األسباب اليت
 أقـل عرضـة    اهنـ أو،  بالتزامها بالدفع أة أكثر جدية من الرجل يف الوفاء         بأن املر  دعتقا، واال األسر

 .)٢٢ (ىل بلد آخرإالدخول غري القانوين بسبب للمقاضاة 
التــوطني يف بلــد إعــادة التــزوج مــن جديــد ترغــب يف  املــرأة الالجئــة الــيت ذا عــنمــاو - ٤٨

ن ننتظـر لنـرى   أوعلينـا  ، ناآل  بـذلك سمحيـ  مجهوريـة كوريـا   قـانون جديـد يف  هنـاك  ؟ النـهائي 
 .ةمكاني من هذه اإلنستفدمن النساء سي كم
مــؤخرا يف  البلــد أجــراهتقيـيم ذايت  ميكــن االطــالع علــى يتعلــق حبقــوق الطفـل،   وفيمـا  - ٤٩

ــرين    ــر املوحــد اجلــامع للتقري ــثالتقري ــع  الثال ــدمني والراب ــمبوجــب املق ــل ةاتفاقي ــوق الطف   حق
)CRC/C/PRK/4 .(ىل إ جمموعة اخلطط والقوانني اجلديـدة الـيت خرجـت    ةالحظبامل ومن اجلدير

__________ 
 )٢٢( A/HRC/4/15 و ٣٠، الفقرة ،A/62/264 ٤٢، الفقرة. 
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ظر بيـع التبـغ   حيي ذ ال٢٠٠٥عام لخرية، مثل قانون مكافحة التبغ األ حيز الوجود يف السنوات
ــت يف ال   للقاصــرين؛ ــيت أُدخل ــديالت ال ــامنيوالتع ــائ  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ع ــانون اجلن ــى الق  ي عل
وقـانون األسـرة لعـام      ؛  ئيـة لجـرائم اجلنا  أوضـح ل  تـصنيف   ئيـة مـن أجـل       جـراءات اجلنا  وقانون اإل 
البلـد برنـامج عمـل    وقـد وضـع   . طفـال واأل مهـات  لألةاحلمايـ يـنص علـى تـوفري    الـذي   ٢٠٠٤

هـداف   مـن األ   ابعـض الربنـامج   ويتـضمن   ،  ٢٠١٠-٢٠٠١  للفتـرة  طفالجل رفاه األ  أوطين من   
، ٢٠١٥-٢٠٠٣ رة للفتـ للجميـع  يضا خطة عمل وطنية لتوفري التعليمأوهناك . لفية لألئيةمنااإل
شـخاص  األ ةعمل حلمايـ البرنامج و، ٢٠١٠-٢٠٠٦ ة للفترةجنابياستراتيجية تعزيز الصحة اإلو

. ٢٠١٢-٢٠٠٨ولية للفتـرة     الصحية األ  ة، واستراتيجية الرعاي  ٢٠١٠-٢٠٠٨  للفترة املعوقني
مثـل   الـسلطات يف بعـض اجملـاالت،          جانب تعاون جيد من  إىل وجود   وتشري الوكاالت الدولية    

 . ضد احلصبةلقيحتال
الغمـوض الـسياسي الـذي    ، و حتـديا قائمـا  الدوليـة  ملعايرياخلفية على ذلك ويبقى تنفيذ  - ٥٠

ظـى  حتو. يف الـسلطة النظـام    اسـتمرار من استراتيجية  الطفل كجزءخييم بظالله ويتحكم يف منو
ــة  ــيم عملي ــسياسي الــذي يتــسم بالترات    يف ضــوء حقــوق الطفــل إعمــالتقي ــة طبيعــة النظــام ال بي

مـن  كثـر   أ إىل التمييـز ةالنخبـ  ينتمـون إىل  يتعـرض الـذين ال    ن  أ بـديهي ؛ و  بأمهية خاصة  يةطبقوال
مث . ةؤازراملـ مـساعدة و لالـذين يفتقـرون ل  Khojetbis  طفـال الـشوارع  فئة أوهذا يشمل . غريهم
الـذي قدمتـه   التقريـر  و. آخـر  ي مكـان أ ئهم للجـوء إىل بلد منشغادروا ذا إمور تعقيدا األتزداد 

ــا الــشعبية    ــة مجهوريــة كوري ــة األخــرية  ةالدميقراطيــ حكوم ــة حقــوق الطفــل  إ يف اآلون  ىل جلن
(CRC/C/PRK/4)  ــ تأكيــد فيمــا يتعلــق بوضــع كــل ب ةضــئيليتــضمن معلومــات  ةتــدابري احلماي

طفـال  صـعوبات، مثـل األ   طفـال الـذين يواجهـون   األب اخلاصـة  شواغلاخلاصة الالزمـة ملعاجلـة الـ   
و األطفـال ضـحايا سـوء املعاملـة أ    و قليـات، بنـاء األ أقني الـسياسيني، و طفـال املنـش  أ و،الالجـئني 

حاجة ملحة لتحسني نظـام العدالـة    هناكف. هم يف نزاع مع السلطاتالذين مهال، واألطفال اإل
 ضــوء ســيما يف حــداث الدوليــة، وال معــايري قــضاء األمــع مراعــاةطفــال،  األمتــس الــيت ئيــةاجلنا

، دون )٢٣(احيـاكمون علنـ  يف جـرائم  أهنـم ضـالعون   زعم يُـ ل الـذين  اطفـ األ نأ تفيد بالتقارير اليت
 متــرابط مــع مــسألة اهــذو. عليــاال لطفــلاصاحل دون مراعــاة ملــو ةاحتــرام حقهــم يف اخلــصوصي

 .السجون ومرافق االحتجاز ككل
االقتـصادي   االسـتقرار    عدملرمان، نظرا   احلإزاء تفاقم   يضا  أكبار السن   ضعف  ويتزايد   - ٥١

 . وكذلك الشأن بالنسبة للمعوقني. البلدوالغذائي يف

__________ 
 .٢٠٠٨يوليه /، متوز١٧٧، العدد North Korea Today) كوريا الشمالية اليوم( )٢٣( 
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  فالت من العقاب؟عامل اإل: نتهاكاتالالعنف واعواقب  - واو 

مـن جمموعـة التقـارير الـيت قـدمها املقـرر اخلـاص              واملاضـي   خالل اسـتعراض    يتضح من    - ٥٢
انتهاكات خطـرية حلقـوق     ترتكبوال تزالنه كانت أللمعلومات،  خرىاألصادر املفضال عن 

لتـصدي لظـاهرة   اويقـع علـى عـاتق الـسلطات الوطنيـة واجملتمـع الـدويل             . البلـد هذا  سان يف   ناإل
 باســتمرارهاأو /مثــل هــذه االنتــهاكات والــيت ســاعدت علــى ارتكــاب  فــالت مــن العقــاباإل
 .ةطويل مدة
ــر  و - ٥٣ ــدء يف اســهولة املــدخل األكث ــيني هــو   جتــاوزات نظــر يفلللب ــادة املــسؤولني احملل زي

ُيالحـق  يف بعـض احلـاالت الـيت        حيـدث ذلـك     وقـد   . اءلة على املـستوى الـوطين     للمسإخضاعهم  
 ومـع  . الـسكان رائم ضـد الرتكاهبم بعـض اجلـ  وغريهم نفاذ القانون إن على والقائمقضائيا  فيها

لعـدم  ونظـرا  . الدوليـة   املعـايري ة مـن زاويـ  تـدابري ذلك، ينبغي توخي احلرص الختبار مثل هـذه ال 
 .إظهارها هبذا املظهرالعدالة وحتقيق  من الصعب ضمانف يف البلد، يةئلسلطة القضااستقاللية ا

، سـواء   ة الدوليـ  ساحة ال علىىل املزيد من املساءلة      إ  الدعوة وهصعوبة  واملدخل األكثر    - ٥٤
واليــة املقــرر وميكــن النظــر إىل  .ة الفرديــئيــةاملــسؤولية اجلنا أو/سؤولية الدولــة وفيمــا يتعلــق مبــ

 ضــد ناضــل علــى أهنــا جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا االجتــاه الــذي ي ٢٠٠٤م يف عــااملنــشأة اخلــاص 
 وهـذا . نـسان  عـن انتـهاكات حقـوق اإل   نيسؤولاملـ مـساءلة  يؤكـد علـى   العقـاب و  فالت مـن اإل
جلمعيـة العامـة    القرارات الـصادرة عـن ا     سيما   ، وال وتدعو إليه مم املتحدة   قرارات األ  هتؤكد ما

ومـع  . ملـساءلة مـن أجـل ا    التـدرجيي   الـضغط   ى ممارسة   تنص عل ، وهي قرارات    البلد املعين بشأن  
ــا  االهــل أن مــسألة هــو املطــروح الــسؤال  ذلــك، يبقــى الــشعبية نتــهاكات يف مجهوريــة كوري
 . برمتهمم املتحدةاألإطار ضمن وذلك النظام، هرم  يف قمة بحثالدميقراطية ست

ىل إالـدعوة   تمـع املـدين  اجملبـدأ  التقرير السابق الذي قدمه املقرر اخلاص،     ورد يف   وكما   - ٥٥
إىل  جملـس األمـن و  إىل مكـان اللجـوء  إنـسان، مـع    الـسلطات عـن انتـهاكات حقـوق اإل    اءلةمس

سـبل لتعبئـة    يـضا أوقد تكـون هنـاك   . )٢٤( الشعبةمحايعن سؤولية املقرار غري ملزم كجزء من 
 يــةئاجلنا حملكمــةامــستوحاة مــن وجــود ســبل وهــي ا، ئيــجنامــساءلة األفــراد جــل أاجلهــود مــن 

فـراد عـن    األمـساءلة   غري قادر أو غري مستعد للعمل علـى          احملليكان النظام   وذلك إذا   الدولية،  
 .ةاجلرائم اخلطري

__________ 
 Failure to Protect: A Call for the UN Security Council to Act in North Korea, the US: انظـر أيـضا   )٢٤( 

Committee for Human Rights in North Korea, Washington, 2006 وانظر ،North Korea: A Case to Answer  – 

A Call to Act, Christian Solidarity Worldwide, London, 2007. 
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وهنـاك مـدخل آخـر    . طـراف األ تعـدد املـساءلة امل طـار  إجـزء مـن    هـو  أعـاله ومـا ذُكـر    - ٥٦
 - ةخمتلطـ و أو ثنائيـة   أ قليميـة  إ -خـرى   أ ترتيبـات     من املمكن وضـع    ذا كان إما  يف حبث    يتمثل

ن البلــد مــن املؤســف أو. فــالت مــن العقــاباإلظــاهرة  ملكافحــة املــسؤوليةلتــشجيع الــشعور ب
ه القــضائي تحــسني نظامــل نــسانمــم املتحــدة حلقــوق اإل  املــساعدة مــن مفوضــية األ يلــتمس مل
ــه فعــل ذلــك لكــان األمــر أيــسر   نــسانحقــوق اإلإعمــال و ــو أن ــالنظر .  ول ادثــات احملن أىل إوب

 نـسان مـن  يـضا بعـض جوانـب حقـوق اإل    أيف الوقـت احلاضـر   تتنـاول  ورة آنفا املذكالسداسية 

اجلزيـرة   شبهلـ  معاهدة سـالم  ة إبراممكانيإ من قبيل غريها من القنوات،خالل القنوات الثنائية و
عمليـات االختطـاف    و،  املـشتتة شـخاص املفقـودين واألسـر       األمـسألة   شمل  تـ ن  أ ميكن   ةالكوري

 مـن أجـل   ضـافية   فرمبـا ُتتـاح فرصـة إ      ،  الشعبية الدميقراطيـة   كوريا   اليت يرتكبها عمالء جلمهورية   
 . مبزيد من الفعاليةةالوطنيعلى الساحة نسان قوق اإلحإعمال 
ــضا  ســيكون و - ٥٧ ــا    مــن املهــم أي ــشارك هب ــيت ي ــة ال ــة الكيفي ــد معرف ــد  البل يف النظــام اجلدي

هـذا  ملقـرر اخلـاص     ويـدعو ا  . نسانجملس حقوق اإل  عمل  يف إطار   لالستعراض الدوري الشامل    
عمليـة   حتليلـه وتوصـياته بوصـفها جـزءا مـن      مـن حيـث اجلـوهر    وااالعتبار فعلي ليأخذ يفالنظام 

ة مـم املتحـدة لتحـسني احلالـ        مـع األ   مكنة امل تقينلتعاون ال ا مداخلىل  إضافة  باإل تابعة،املاحلوار و 
 .رض الواقعأعلى 
 مــدى الختبــار احمللــيوالعــاملي  علــى اإلرادة علــى الــصعيدينالكــثري يتوقــف ويف حــني  - ٥٨
ــة ــا  رغب ــة كوري ــق   مجهوري ــة يف حتقي ــشعبية الدميقراطي ــشفافيال ســواء عــن طريــق   ،اءلة واملــسةال

طــول أمــد نــه مــن املهــم التأكيــد علــى   إ، فصــعوبةاملــدخل األكثــر أو ســهولة املــدخل األكثــر 
وتتـسم   للعيـان  ظاهرةجتاوزات  هي  و ،البلديف  نسان   جمال حقوق اإل   يفومنهجيتها  تجاوزات  ال

 .باجلسامة ومنحاها التصاعدي
 

 املراسالت - ثالثا 
 الـشعبية،  ة مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـ   يف نسانالة حقوق اإلاملعين حباملقرر اخلاص قام  - ٥٩

 ةنـساني إو الالأ ة القاسـي ةبالتعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـ    باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين
جراءات مـوجزة  إو بـ أعـدام خـارج نطـاق القـضاء     خلـاص املعـين حبـاالت اإل   ا ، واملقـرر ةو املهينأ
ىل حكومـة   إرسالة مـشتركة    ببعث   ،واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      ،يتعسفاإلعدام ال  وأ

ــا   ــة كوري ــة  مجهوري ــشعبية الدميقراطي ــق  ٢٠٠٨مــارس /ذارآ ٢٠ يفال ــال عــداماتباإلتتعل  ةعلني
وتقـول التقـارير إن     . ة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـ        اطينمـن مـو   مواطنا   ١٥ ـاملزعومة لـ 

إعانــات  يىل بلــد جمــاور لتلقــاحلــدود إالتخطيط لعبــور بــ واهمــاتُّثــالث عــشرة امــرأة ورجلــني 
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ــصادية  ــاقت ــارب أساعدةمب ــشون يف ق ــرّد . خلــارج ايعي ــشعبية   ومل ت ــا ال ــة كوري ــة مجهوري حكوم
 .ة على هذه الرسالةالدميقراطي

على رسالة بعـث هبـا املقـرر         يضاأ ةالدميقراطي حكومة مجهورية كوريا الشعبية   رّد  ومل ت  - ٦٠
الــيت يوجــد هبــا مــاكن األلحــصول علــى توضــيحات عــن ل ٢٠٠٨بريــل أ/ نيــسان٧اخلــاص يف 

الـيت  موعـة   واجمل. ة وعـن سـالمتهم    الـشعبية الدميقراطيـ     مجهوريـة كوريـا    من مـواطين  مواطنا   ٢٢
مجهوريـة كوريـا   كانوا قد أُعيـدوا إىل    مراهقني،٣من بينهم ، رجال ٨ و امرأة ١٤تتألف من 

إىل امليـاه اجلنوبيـة يف البحـر        بصورة عرضية   احنرف مركبهم    أنبعد  ذلك   و الشعبية الدميقراطية، 
 . يونبيونغ، حسبما أوردت التقاريربالقرب من جزيرةالغريب 

 
 تالتوصيا - ارابع 

 ما زالت ةالشعبية الدميقراطي مجهورية كوريا نسان يفن حالة حقوق اإلأىل إبالنظر  - ٦١
جـراءات ملموسـة للتـصدي    إاختـاذ   جلأ، من الضروري الضغط من أوجهعدة من خطرية 

 .ةيفعالبو ا يف هذا التقرير سريعةملختلف التحديات املبين
 :ةالتالي ن تتخذ التدابريأ ةمهورية كوريا الشعبية الدميقراطيوينبغي جل - ٦٢

 
 ):قصريجل اليف األ(فورا  - 
ــة  •  ــة الكفال ــذ يف فعالي ــوفري الغ ــواد  اءت ــضروروامل وإتاحــة  ،األخــرىساســية  األةيال

مم األ بشكل بناء مع وكاالتعلى ذلك والتعاون إمكانية حصول السكان عليها 
  ؛نساين يف اجملال اإلةاملتحدة وغريها من اجلهات الفاعل

 ارج؛ من اخلالعائدينطاليب اللجوء الكف عن معاقبة  • 
مـن  أوغريها من االنتهاكات اليت ترتكب ضـد   ةعدام العلني عمليات اإلالكف عن • 

  األشخاص؛
مــن قبــل املخــتطفني جانــب  األقــضيةجــل حــل أمــن مــسؤولية شفافية وبــالتعــاون  • 

 ؛ةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطي
ــة حقــوق اإل إدعــوة املقــرر اخلــاص   •  ــيم حال الواقــع رض أنــسان علــى ىل البلــد لتقي

 . بشأن التحسينات الالزمةةسداء املشورإو



A/63/322
 

24 08-46982 
 

 
 ):يف األجل الطويل(تدرجييا  - 

 نـسان بـصورة فعالـة   حقـوق اإل إعمال والبلد؛ نصافا يف إأكثر عملية إمنائية كفالة  • 

حبقـوق  تتعلـق  معاهـدات  أربـع   يف ة البلـد عـضوي مع األخذ بعـني االعتبـار     وشاملة،  
 ؛قطاع التنمية االجتماعيةالتسلح إىل نسان؛ ونقل املوارد من عملية اإل

 ةالـضروري واملـواد  احلـصول علـى الغـذاء    إمكانيـة  التفـاوت يف   وجـه أالتغلب علـى   • 
التنميــة الزراعيــة املــستدامة عــن طريــق الغــذائي  مــن، وبنــاء األ األخــرىساســيةاأل
  ؛الواسعة النطاقاملشاركة الشعبية و

 صالح السجون، وااللتزامإم الوطين، وعن طريق حتديث النظانسان اإلمن أكفالة  • 

 جهـاز ، وبنـاء  ة العادلـ  ةضـمانات للمتـهمني، واحملاكمـ     إعطـاء    القانون، مثل    ةبسياد
 مستقل؛ يقضائ

وتعـديل   ،تـرخيص  البلد دون    معاقبة من يغادر  تقضي بعدم   تماد سياسة واضحة    اع • 
 وفقا لذلك؛ إنفاذهاملسؤولني عن  وظفنيامل وتدريب ،القانون

 حنـو اخلـارج،   ىل تدفق موجـات مـن الالجـئني          إ  اليت تؤدي  ةسباب اجلذري ة األ معاجل • 
 ميجتـر دون ، هم وابتـزاز مواالجتـار هبـ    يف عمليـة هتريـب البـشر   يـستغلهم جترمي من و

 ألة؛ ذه املساملتعلقة هبالدولية  ىل املعاهداتإاالنضمام والضحايا؛ 

 ؛بفعالية طبيقهاوتالعمل الدولية  يف اتفاقيات منظمةأن تصبح طرفا  • 

سيما عن طريق التغلب على  خرى، والاأل والفئات طفالواأل  حقوق النساءةمحاي • 
 ؛ والتمييز اليت يواجهوهناالالمساواة 

حماكمـــة نتـــهاكات، وضـــمان االالعنـــف وعلـــى فـــالت مـــن العقـــاب التـــصدي لإل • 
 ؛املسؤولني عنها

 يفنـسان للمـساعدة   قـوق اإل املتحـدة حل  مـم  األية من مفوضـ ةطلب املساعدة التقني • 
 تها؛نسان يف البلد ومحايتعزيز حقوق اإل

تكـون    مبوجـب معاهـدات الـيت   أة مـع اهليئـات املنـش   اسـتمرار شفافية وببـ املـشاركة   • 
متابعـة  متكني تلـك اهليئـات مـن        ، مع   طرفا فيها  ةالشعبية الدميقراطي مجهورية كوريا   

 .البلدمن دخول و بفعالية لتوصياتا

 :ىل اختاذ التدابري التاليةإمع الدويل مدعو اجملتو - ٦٣
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 ، يف البلــدةمنــصف مــستدامة ةيشاركاحلاجــة إىل تنميــة تــ كــرب علــى أبقــوة التأكيــد  - 
يف سـتمرار   اال الغـذائي، مـع      املتعلقـة بـاألمن   سـتراتيجيات   االوتسليط الضوء علـى     

ل إذا انعــدم الوصــو”( إىل الفئــات املــستهدفة ةنــساني اإل وصــول املعونــاتضــمان
 ؛فعالالرصد اليف ذلك من خالل  ، مبا)“انعدمت املعونة

، وااللتـزام حبقـوق   ةالقـسري  ةعـاد  مبـدأ عـدم اإل  ةحترام حقـوق الالجـئني، وخباصـ   ا - 
قـد تـؤدي   الـيت  وطنية ة القوانني اهلجرمن صرامة   نسان للمهاجرين، والتخفيف    اإل
 ؛ىل احتجاز الالجئني طاليب اللجوءإ

مـع حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية           احلـوار جـوالت   مـن   تنظيم أكرب عدد ممكـن       - 
والعمــل املــتعلقني طــاب جمــال اخلوتوســيع   لتعزيــز تــسوية املنازعــات،ةالدميقراطيــ

ضـغوط  ممارسـة   و ذات الـصلة     وافزتقـدمي جمموعـات مـن احلـ       قوق اإلنـسان، مـع      حب
 ؛ضمانات أمنية حسب االقتضاءمع إمكانية ربط ذلك ب، تدرجيية

 مكونـات سـتخدام نفـوذ مجيـع       مـن أجـل ا    مـم املتحـدة      داخـل األ   درجاتباع هنج مت   - 
 ؛جيابية يف البلدإتغيريات لتحقيق مم املتحدة منظومة األ

، املـداخل العقـاب مـن خـالل جمموعـة متنوعـة مـن        فـالت مـن  تـصدي لظـاهرة اإل  ال - 
 .ة الفرديئيةأو املسؤولية اجلنا/وسؤولية الدولة فيما يتعلق مبسواء 

 
 


