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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧١البند 

حـاالت  : تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها      
حقـــوق اإلنـــسان والتقـــارير املقدمـــة مـــن 

        اخلاصني املقررين واملمثلني
  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اجلمعيــة العامــة تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة    

  .هبورنرحقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فيتيت مونتا
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ــا          ــة كوريــ ــسان يف مجهوريــ ــوق اإلنــ ــة حقــ ــاص املعــــين حبالــ ــرر اخلــ ــر املقــ تقريــ
  الدميقراطية الشعبية

  

  موجز  
. ٢٠٠٩ إىل منتـصف عـام   ٢٠٠٨ا التقريـر الفتـرة املمتـدة مـن أواخـر عـام        يغطي هـذ    

ويـشري هــذا التحليـل إىل طائفــة مـن احلقــوق واحلريـات الــيت تنتـهك يوميــا وبـشكل ســافر مــن       
ــاة لعامــة الــسكان    ومــن الواضــح أن . جانــب الــسلطات، ممــا يــسبب الكــثري مــن اآلالم واملعان

بطــابع منــهجي وبغــيض مــن حيــث آثارهــا   االنتــهاكات ترتكــب علــى نطــاق واســع وتتــسم   
ــاهتا ــز واال     . وانعكاسـ ــوف والتمييـ ــة واخلـ ــن الفاقـ ــالتحرر مـ ــة بـ ــوق املتعلقـ ــا احلقـ ــأمـ طهاد ضـ

واالستغالل، فتتعرض للخرق بشكل مؤسف على يد تلك السلطات الـيت ُتفلـت مـن العقـاب                 
تـشكل خطـرا    فهـي ال    . يف ظل سلسلة عجيبة من االنتهاكات املتتالية واملتكررة بدون انقطاع         

وملواجهـة هـذه االنتـهاكات،      . وهتديدا حلقوق اإلنسان فحسب، وإمنا للسالم واألمن الدوليني       
تتطلــب الــدعوة العاجلــة الــيت يوجههــا املمثــل اخلــاص الختــاذ إجــراءات يف هــذا الــصدد تقــدمي  

  . الوطنية منها والدولية،استجابات شاملة على مجيع األصعدة
ا الشعبية الدميقراطية باختاذ التـدابري الالزمـة مـن أجـل            وُتنصح سلطات مجهورية كوري     

كفالــة الفعاليــة يف تــوفري تقــدمي اســتجابة فعالــة فيمــا يتعلــق حبــق التحــرر مــن الفاقــة مــن خــالل 
الغــذاء وغــري ذلــك مــن الــضروريات األساســية للمحتــاجني وإتاحــة إمكانيــة حــصوهلم عليهــا    

ــم املتحــدة     ــاء مــع وكــاالت األم ــشكل بّن ــاون ب ــا مــن اجلهــات ال والتع ــة يف اجملــال  فا وغريه عل
؛ ومتكــني الــسكان مــن االضــطالع بأنــشطة اقتــصادية لتلبيــة       اإلنــساين ملعاجلــة هــذه املــسألة   

احتياجاهتم األساسية وكـسب رزقهـم دون تـدخل مـن الدولـة؛ واحتـرام احلـق يف التحـرر مـن               
 تعليمـات واضـحة     وإصـدار الكف عن معاقبة طاليب اللجوء العائدين مـن اخلـارج،           االضطهاد ب 

 احتجــاز هــؤالء األشــخاص وعــدم معاملتــهم معاملــة الإنــسانية؛ ومعاجلــة  جنُّــبللمــسؤولني بت
وغريهـا مـن االنتـهاكات      عامل اخلوف يف البلد عن طريق وضع حد لعمليـات اإلعـدام العلـين               

اليت ترتكب ضد أمن األشخاص من خالل إصالح القـوانني وتوجيـه تعليمـات أكثـر وضـوحا       
ــاء قــدراهتم ورصــد عملــهم     إىل القــا ــرام حقــوق اإلنــسان، وبن ئمني بإنفــاذ القــانون بــشأن احت

لضمان مساءلتهم؛ والتعاون بفعالية حلل قضية األجانب املختطفني يف هذا البلـد؛ واالسـتجابة              
حتويـل امليزانيـة    يـتم يف إطارهـا       عملية دميقراطيـة     إرساءبصورة بناءة لتوصيات املقرر اخلاص؛ و     

  .القطاع االجتماعيالعسكرية إىل 
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إن اجملتمع الدويل مدعو إىل التأكيد بقوة على احلاجة إىل اتباع هنـج متكامـل ملواجهـة               
االستغالل الـذي يتعـرض لـه الـشعب علـى يـد سـلطات الدولـة مـن خـالل الـدعوة إىل األخـذ                

  العــسكريةسلطةالــ’’بــدال مــن الــسياسة الراهنــة القائمــة علــى مبــدأ  ‘‘ الــشعب أوال’’بــسياسة 
، مع بدء عملية إمنائية منصفة؛ ومتكني منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها مـن اختـاذ تـدابري                     ‘‘أوال

ــات األساســية يف         ــساعدة يف ضــمان احلري ــسية وامل ــهاكات الرئي ــى االنت ــضاء عل ــي إىل الق ترم
  .مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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  احملتويات
الصفحة  
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٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الةاحل  -ثانيا   

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحرر من الفاقة  -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحرر منب اخلوف  - بـاء     
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحرر من التمييز  - جيم     
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحرر من االضطهاد  - دال     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحرر من االستغالل  - هاء     

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرسائل  - ثالثا   
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعا   
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  مقدمة  -أوال   
جـدد  ُت، وأصـبحت    ٢٠٠٤ة حقوق اإلنـسان واليـة املقـرر اخلـاص يف عـام              أنشأت جلن   - ١

ومبوجب هذه الواليـة، يقـدم املقـرر اخلـاص تقريـرا سـنويا إىل جملـس حقـوق                   .  حىت اآلن  سنويا
ويتقدم املقرر اخلاص بالـشكر اجلزيـل إىل احلكومـات       . اإلنسان وتقريرا آخر إىل اجلمعية العامة     

ت األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الكيانـات الـيت سـاعدت يف تـوفري         وأعضاء اجملتمع املدين ووكاال 
ومن املؤسف أن سلطات مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           . املعلومات إلعداد هذا التقرير   

رفضت التعاون مع املقرر اخلاص يف تنفيذ واليته بالرغم مـن اجلهـود الـيت بـذهلا سـعيا للتعـاون                      
  .معها بشكل بناء ومتسق

 هــذا التقريــر حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة   ويغطــي  - ٢
ويتـوخى املقـرر اخلـاص      . ٢٠٠٩ إىل منتصف عـام      ٢٠٠٨خالل الفترة املمتدة من أواخر عام       

التحـرر مـن    :  مـن الزوايـا التاليـة      أن يعرض فيه تقييما حلالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
 والتحــرر مــن ، والتحــرر مــن االضــطهاد، والتحــرر مــن التمييــز، والتحــرر مــن اخلــوف،الفاقــة

التقرير الـذي قدمـه املقـرر اخلـاص إىل جملـس حقـوق اإلنـسان يف                 رتكز على   وهو ي . االستغالل
 والــذي شــدد فيــه علــى احلاجــة إىل اســتراتيجيات أكثــر ،)A/HRC/10/18 (٢٠٠٩مطلــع عــام 

  .شاركةفعالية يف جماالت الوقاية واحلماية واإلمداد وامل
  

  احلالة  -ثانيا   
إن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بلد يقوم علـى أسـاس نظـام حكـومي مركـزي                   - ٣
ويف . )١(يــةغــري دميقراطيف ظــل أوضــاع  ) سوريونغالــ(دة القيــادة العليــا  ُســكــرَّس ملــساندة  م

مـع اجملتمـع   السنوات األخرية، أبدت سلطات البلد تغريا طفيفا يف مدى انفتاحها على التعـاون            
أربع معاهـدات   أوال، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف        ف. الدويل يف بعض اجملاالت   

 والعهد الدويل اخلـاص     ، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ،حلقوق اإلنسان 
تمييـز ضـد     واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال ال           ،باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      

  .٢٠٠٩مثلت أمام جلنة حقوق الطفل يف عام  أهنا كما.  واتفاقية حقوق الطفل،املرأة
__________ 

الكتاب األبـيض بـشأن حقـوق    : لالطالع على أحدث الكتابات املنشورة عن حقوق اإلنسان يف البلد، انظر       )١(  
تـاب األبـيض   ؛ الك)٢٠٠٩سـول،  (، املعهـد الكـوري للتوحيـد الـوطين     ٢٠٠٩اإلنسان يف كوريا الـشمالية،   

؛ حالة حقـوق اإلنـسان يف   )٢٠٠٩سول، (بشأن حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية، نقابة احملامني الكورية          
ــدن، (العــامل، منظمــة العفــو الدوليــة     ــات جملــة     : تقريــر قطــري ) ٢٠٠٩لن كوريــا الــشمالية، وحــدة معلوم

ا الـشمالية، املعهـد الكـوري       ؛ الكتاب األبيض بشأن حقوق اإلنسان يف كوري       ٢٠٠٨اإليكونومست، لندن،   
  ).٢٠٠٨سول، (للتوحيد الوطين 
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وثانيا، أصبح الوصول إيل البلد أكثر يسرا عقب الفيـضانات املـدمرة الـيت اجتاحتـه يف                   - ٤
تعاونا جيدا نسبيا مع وكاالت األمم املتحدة املعنيـة         البلد   أبدى   وقد،  ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦عامي  
، كما هـو مـبني      ٢٠٠٩لكنه عاد وأوصد األبواب يف عام       . ٢٠٠٨ل املعونة إليه يف عام      بإيصا
ويف بعض األحيان، توجد أيضا إمكانيات للتعاون البناء مـن خـالل تقـدمي إسـهامات يف          . أدناه

إطار ثنائي كما هو الشأن مثال يف برنـامج مكافحـة املالريـا الـذي تدعمـه مجهوريـة كوريـا يف                  
الشعبية الدميقراطية والـذي سـاهم يف تـوفري األدويـة وبنـاء القـدرات مـن أجـل                   مجهورية كوريا   

وثالثــا، قامــت . خفــض معــدل اإلصــابة بــاملرض، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة الــصحة العامليــة  
فعلـى سـبيل    . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بإصالح بعض القوانني يف الـسنوات األخـرية           

جلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة عـدة مـرات يف الفتـرة املمتـدة مـن                 املثال، مت تعديل القانون ا    
ــا مــن التزاماهتــا مبوجــب معاهــدات حقــوق      ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤ ــة جزئي ، وذلــك ألســباب نابع

  .اإلنسان السالفة الذكر
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومع ذلـك، ظـل الطـابع الـسليب خيـيم علـى األجـواء العامـة يف الفتـرة                  - ٥

ثـات الـسداسية الراميـة إىل نـزع الـسالح النـووي مـن البلـد متوقفـة                   فاحملاد. لعدد مـن األسـباب    
كما أن التجـارب النوويـة والتجـارب        . حاليا بسبب تعنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية      

.  تشكل استفزازا وانتهاكا للقـانون الـدويل       ٢٠٠٩على القذائف اليت أجراها هذا البلد يف عام         
ومـع ذلـك، أشـار جملـس األمـن      . موعة من اجلزاءات عليهوقد دفعت جملس األمن إىل فرض جم   

 ،، الذي يفرض هذه اجلزاءات، إىل مسألة حقـوق اإلنـسان ضـمنيا            )٢٠٠٩ (١٨٧٤يف القرار   
إذ شدد على أمهية استجابة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة لـسائر شـواغل اجملتمـع الـدويل          

  .تقدمي املعونة اإلنسانية الدولية إىل البلداألمنية واإلنسانية، واستثىن من هذه اجلزاءات 
، تظل حالة حقوق اإلنسان يف البلد بائـسة بـسبب الطـابع القمعـي               على وجه العموم  و  - ٦

 وتشمل طائفـة    .يت تتسم، يف آن واحد، بأهنا سلطة منعزلة وحمكومة ومتصلبة         لقاعدة السلطة ال  
 عرتسوتــ. ادية واالجتماعيــة والثقافيــةاالنتــهاكات املرتكبــة احلقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــص

تفاقمهمـا سلـسلة     اللـتني    نقة والعملية اإلمنائية احملبطـة    ا البيئة السياسية اخل   بفعلهذه االنتهاكات   
  .من الفظائع املروعة يف البلد

  
  الفاقةالتحرر من   -ألف   

منــذ ن حلالــة الفاقــة الــيت يعيــشها الــسكاكــان الــنقص يف الغــذاء مــن العوامــل الرئيــسية   - ٧
وكانت احلصص التموينية الغذائية اليت تقـدمها الدولـة يـتم توزيعهـا منـذ               . منتصف التسعينيات 

. شـعبها سـيطرة الدولـة علـى       لغـرض    كوسـيلة    ،أيام النظام األوىل عـن طريـق نظـام توزيـع عـام            
 يف منتـصف التـسعينيات عنـدما أدت أزمـة غـذاء مطولـة إىل تفـشي                  ا ذريعـ  الوشهد النظام فـش   
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ووقعــت األزمــة نتيجــة كــوارث طبيعيــة وتــدهور بيئــي  . يــة وحــدوث مــآس أخــرىســوء التغذ
ــسلطات يف وســوء  ــة    . اإلدارة مــن جانــب ال ــة الغذائي ــول املعون ــدأ النظــام بعــد ذلــك يف قب مث ب

، احلـد مـن هـذه املعونـة      ٢٠٠٥/٢٠٠٦ يف عـام     ،وحـاول . األجنبية للتخفيف من احلالة املزمنة    
 ،حماولة منه لتقليص الوجـود اخلـارجي  هبذه املسألة، يف  كانت تعىن   وجود وكاالت دولية     ومن

 ٢٠٠٦الــيت وقعــت يف عــامي الفيــضانات املــدمرة وهــي  ،أحــداث أخــرىغلبتــه ولكــن ذلــك 
  .٢٠٠٧ و
ــاب      و  - ٨ ــتح الب ــسلطات إلعــادة ف ــى ال ــضغط عل ــام افرضــت هــذه الكــوارث ال ــة أم ملعون

ية الرائـدة يف هـذا اجملـال وهـي           بدأت وكالة األمـم املتحـدة الرئيـس        ،٢٠٠٦ويف عام   . اخلارجية
املعونـة الغذائيـة لنحـو      توصـيل   برنامج األغذية العاملي عمليتها املمتدة لإلغاثة واإلنعـاش هبـدف           

وبرنــامج بــني الــسلطات ، مت التوصــل إىل اتفــاق جديــد  ٢٠٠٨ويف عــام .  مليــون نــسمة١,٩
يــة العــاملي ومنظمــة وأجــرى برنــامج األغذ. نــسمةاليــني  م٦,٥األغذيــة العــاملي ملــساعدة حنــو 

. ٢٠٠٨يونيــه / مهمــا لألمــن الغــذائي يف حزيــران   ااألمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة تقييمــ    
تـشري إىل حـدوث اخنفـاض خطـري يف          الشديد  جوانب مثرية للقلق    لية عن   وكشفت النتائج األو  

فة لقلـق بـص   ممـا أثـار ا    و. ويف فرص احلصول على الغذاء واستهالك األغذيـة       املتاح  الغذاء  حجم  
بـأمراض اإلسـهال زيـادة كـبرية وصـلت إىل      املـصابني   زيـادة عـدد األطفـال       ما تبني عـن     خاصة  

للتغذيــة الــيت أجرهتــا األمــم املتحــدة  الــسابقة ضــعف العــدد املــسجل يف الدراســة االستقــصائية  
ــام   ــة يف ع ــد اجتــه معــدل   . ٢٠٠٥واحلكوم ــايل، فق ــة  وبالت ــراض ســوء التغذي يف أوســاط واألم
  .تفاعاألطفال إىل االر

وهـي فئـة    ال يتوفر هلـا األمـن الغـذائي         بعينها  برنامج األغذية العاملي ثالث فئات      وأبرز    - ٩
فـال يف أجنحـة طـب       الطفولـة، واملـسنون، واألط    األطفال يف مؤسسات    (املستضعفني اجتماعيا   

ــال ــسيولوجية   ،)األطف ــة الف ــن الناحي ــضعفاء م ــال دون ســن   ( وال ــل واملرضــعات واألطف احلوام
والــضعفاء مــن الناحيــة اجلغرافيــة وال ســيما يف اجلــزء الــشمايل الــشرقي    ) املراهقــوناخلامــسة و

ــبالد  ــن الـ ــويب مـ ـــ  . واجلنـ ــة العاجل ــات الغذائيـ ــرتبط االحتياجـ ــالنقص يف  وتـ ــبري بـ ــد كـ ة إىل حـ
  .والوقود األمسدة
األمـم املتحـدة لألغذيـة      تقرير مشترك أصدره برنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة            وأشار    - ١٠

أنـه بـالرغم مـن حتـسن     إىل ) ٢٠٠٨ديـسمرب  /كانون األول (يف وقت الحق من السنة      ة  والزراع
 سـيكون هنـاك نقـص حـاد يف األغذيـة ممـا يـستدعي تقـدمي                  ،٢٠٠٨األوضاع املناخيـة يف عـام       

 سـوف   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـرة   اإلنتاج اإلمجايل لألغذية يف     حجم  ويقدر أن   . املساعدة الدولية 
طــن  ٨٣٦ ٠٠٠يقــدر بنحــو  دوث نقــص يف احلبــوب  طــن مــع حــ اليــني  م٤,٢١يــصل إىل 
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وتتعــرض .  طــن٥٠٠ ٠٠٠حنــو بــالرغم مــن الــواردات التجاريــة احملتملــة الــيت يبلــغ حجمهــا    
 يف الغـذاء يف    اللخطر بصفة خاصة فئات فقراء احلضر وسكان األماكن النائية اليت تشهد عجـز            

الالزمـة حـىت جمـيء موسـم         فـإن حجـم املـساعدة الغذائيـة          ،ولذلك. الشمال الشرقي من البالد   
والحـظ برنـامج    . طـن  ٨٠٠ ٠٠٠حـو   يقدر بن  ٢٠٠٩أكتوبر  /احلصاد التايل يف تشرين األول    

األغذيــة العــاملي ومنظمــة الفــاو أن القطــاع الزراعــي مل يــستفد اســتفادة كــبرية مــن األوضــاع    
  : لألسباب الرئيسية التالية٢٠٠٨املناخية املالئمة يف عام 

ل يف خــصوبة التربــة الــذي يعــزى إىل حــد كــبري إىل تــشبع  االخنفــاض طويــل األجــ  •  
ة املغذيــاملــواد التربــة باحلموضــة ممــا أدى إىل ختفــيض قــدرة النبــات علــى امتــصاص 

  األمسدة؛ من
  النقص الدائم يف املنتجات الزراعية احليوية كالوقود واألمسدة؛  •  
زعجة لتركيـز أمطـار   املجتاهات الامن قبيل   الضعف أمام األحداث املناخية القاسية        •  

 ودمــار اهلياكــل ،علــها أكثــر عرضــة للفيــضانومنــو جمــاري األهنــار ممــا جي ،الــصيف
  األساسية وقدمها؛

علـى األنـشطة الـسوقية واسـتخدام        القيـود املفروضـة      مبا يف ذلـك      ،العوامل اهليكلية   •  
نتاجيــة العاليــة يف زراعــة  إلاملــوارد الطبيعيــة وســوء توزيــع املكاســب العائــدة مــن ا  

  .)٢(األراضي املنخفضة واألراضي املنحدرة
إىل وحيتـاجون بالتـايل     األمن الغذائي   انعدام  من  شخص حالة   اليني   م ٨,٧يواجه حنو   و  - ١١
ــة أيـــض اونظـــر. ملـــساعدةا ــة تـــربز احلاجـ ــا هلـــذه احلالـ ــراء تقيـ يم تغـــذوي منـــتظم جلميـــع   إلجـ

  .املعنيني األشخاص
 تـوفر لربنـامج الغـذاء العـاملي         ،٢٠٠٩ وحىت منتـصف عـام       ٢٠٠٨منذ منتصف عام    و  - ١٢

، حيــث مشلــت أنــشطته ٢٠٠٥ممــا تــوفرت لــه منــذ عــام  أكثــر فــرص يف الوصــول إىل امليــدان 
 مقاطعــة يــتم تقــدمي الــدعم هلــا مبوجــب الربنــامج   ٥٠مجلــة  حمافظــات مــن ٨مقاطعــة و  ١٣١

 ٦ ٢٣٧ ٠٠٠ مما يعين تـوفر الفـرص مـن حيـث املبـدأ للوصـول إىل                 ،املطول لإلغاثة واإلنعاش  
املرضـعات وأطفـال املـدارس      النـساء    اوتشمل اجملموعات اليت مت الوصول إليهـا أساسـ        . مستفيد

املرتبطـة  (كما يتوفر الغذاء أيضا لألنـشطة اإلمنائيـة اجملتمعيـة           . ذوي اإلعاقة االبتدائية واملسنني و  
لــصويا واألرز وتــشمل املعونــة الغذائيــة األغذيــة املعــززة املنتجــة حمليــا مثــل الــذرة وا  ). لبالعمــ

__________ 
  )٢(  FAO/WFP, Special Report: FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to the Democratic 

People's Republic of Korea (8 December 2008), p.3.  



A/64/224  
 

09-44059 9 
 

ــوب  ــل واإلنعــاش     ،٢٠٠٩ويف عــام . واحلليــب واحلب ــامج التأهي ــذ برن ــضا تنفي ــاو أي ــدأت الف  ب
ــة     ــة للمنتجــات الزراعي ــنح األولوي ــذي يهــدف إىل م احلافظــة للمــوارد،   والزراعــة ،الزراعــي ال

مع التركيـز   املاشية،   وإنعاش قطاع    ، واحلراجة الزراعية  ، وإنتاج اخلضراوات  ،ومضاعفة احلصاد 
  .بذور النباتيةإنتاج الإنتاج األلبان وختطيط التأهب ومضاعفة يف توسع ال املستقبل على يف
فبـسبب الـنقص يف املعونـة    .  أشد سـوءا   ٢٠٠٩ كانت حالة املعونة يف عام       ،ومع ذلك   - ١٣

القـذائف الـيت أجرهتـا     برد الفعل على التجارب النووية وجتـارب    ، بال شك  ،الدولية اليت تأثرت  
املعونـة سـوى تلبيـة االحتياجـات ألقـل          ربنـامج   مل يتـسق ل    ،الشعبية الدميقراطيـة  ريا  كومجهورية  

ــوين شــخص  ــول  ،وعلــى جبهــة أخــرى . مــن ملي ــالرغم مــن قب ــد ل وب ــه  البل ــذي قدمت لعــرض ال
 طــن مــن األغذيــة علــى  ٥٠٠ ٠٠٠ بتــوفري حنــو ٢٠٠٨الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام  

 املنظمـات األمريكيـة غـري احلكوميـة بالـدخول إىل             وُسـمح جملموعـة مـن      ،عشر شهرا ين  مدى اث 
املقدمـة مـن    يف قبـول املعونـة     ٢٠٠٩ توقف البلد منـذ مطلـع عـام          ،البالد للمساعدة يف تقدميها   

وكـان  . األمريكية وطلب مـن مجيـع املنظمـات غـري احلكوميـة مغـادرة الـبالد               الواليات املتحدة   
شـفويني  ونـة الغذائيـة واسـتخدام متـرمجني         مليـة رصـد املع    لعالسلطات  لعدم ارتياح   ذلك نتيجة   

  .قادمني من خارج البالدللغة الكورية 
ــزم اختاذهــا  تــشمل التغــيريات األخــرى  و  - ١٤ ــه   الــيت يعت بــسبب النــهج الــصارم الــذي اتبعت

  : ما يلي٢٠٠٩السلطات يف منتصف عام 
  ؛حمافظات يف ستفقط  مقاطعة ٥٧ختفيض عمليات برنامج األغذية العاملي ليشمل   -  
  خفض عدد موظفي برنامج األغذية العاملي؛  -  
اســــتخدام متحــــدثني بعــــد اآلن لــــن يكــــون يف مقــــدور برنــــامج األغذيــــة العــــاملي    -  

  دوليني؛ يةكوربال
مـن فتـرة    ال  سوف يتطلب األمر تقـدمي طلـب قبـل أسـبوع للقيـام بزيـارات الرصـد بـد                    -  

  يف السابق؛كما كان األربعة والعشرين ساعة 
ــسلطا   -   ــة ال ــوىل ت يف رغب ــدار حاليــ    أن تت ــيت ُت ــة ال ــشغيل خمتلــف مــستودعات األغذي  ات

  بواسطة برنامج األغذية العاملي؛
  .ري احلكومة لدراسة التقييم التغذوي الذي طلبته وكاالت األمم املتحدةختأ  -  
ال غـذاء بـدون   ”علـى أسـاس مبـدأ    ينبغي مالحظة أن وكاالت األمم املتحـدة تعمـل        و  - ١٥
. إال إذا تـوفرت الفـرص للوصـول إىل املـستفيدين املـستهدفني             تقـدم األغذيـة      أي أهنا لـن   “ نفاذ

الـصليب  االحتـاد الـدويل جلمعيـات       كما أن وكاالت األمم املتحـدة والوكـاالت األخـرى مثـل             
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إىل االضـطالع  تقدمي املعونة الغذائيـة  تتطلع إىل التحرك إىل ما وراء جمرد    األمحر واهلالل األمحر    
منـع الكـوارث واحلـد مـن        حنو حتقيق األمن الغذائي، واليت رمبا تـساعد علـى           وجهة  باألنشطة امل 

حتسني زراعة األراضي املنحـدرة     وإدارة مستجمعات املياه وزراعة الغابات،      من قبيل    ،احلرمان
  . من أغذيةلسكانلزيادة مقدار ما حيصل عليه ا

الـذي قامـت     فقد ضاعف من حرمان الـسكان بـشكل عـام الـدور الـسليب                ،ومع ذلك   - ١٦
 ميكن اإلشارة إىل أن احلكومة قـد اختـذت إجـراءات يف عـام               ال،أوف .به السلطات لعدة أسباب   

ممارسـة أنـشطة شـبه سـوقية ممـا أتـاح للـسكان املـشاركة يف النظـام                   أمـام    فتحت الباب    ٢٠٠٢
أن نظـام التوزيـع العـام      وقـد اعتـرب     . إنتاج وشراء وبيع سـلعهم    من  والقيام بقدر حمدود    السوقي  

 ،٢٠٠٥إال أنـه يف عـام       . لالهتمـام بـشؤوهنم   هو نظام غري فعال وُمنح السكان أجـورا إضـافية           
الــسلطات لقبــضتها علــى الــسكان، بــدأت يف فــرض نظــام  إحكــام بــسبب اخلــوف مــن فقــد  و

ومت ذلـك بـالرغم مـن حقيقـة أن نظـام            . التوزيع العـام علـى الـسكان وحظـر األنـشطة الـسوقية            
ري قـادر علـى   ال يـزال غـ   كـان و ، ضوء عدم كفاية احلـصص املتاحـة    وال سيما يف   ،التوزيع العام 

غـري  والحظت الفـاو وبرنـامج األغذيـة العـاملي الطـابع            . االستجابة بفعالية الحتياجات السكان   
  :نظام التوزيع العام على النحو التايلاملتسق الذي يشوب 

 بـني   ، تراوحت حصص اإلعاشة يف إطار نظام التوزيع العـام         ٢٠٠٤يف عام   ”    
أكتـــوبر / غـــرام يف تـــشرين األول٥٠٠ولكنـــها ارتفعـــت إىل  جرامـــا، ٢٥٠ و ٢٠٠

يف تقـــدمي فيمـــا يتعلـــق بـــاألداء أن النظـــام ظـــل يـــشهد حتـــديات خطـــرية  إال. ٢٠٠٥
 ،٢٠٠٧ويف عــام .  مــن احلبــوب يف العديــد مــن املقاطعــات االكميــات املالئمــة غــذائي

ام حـىت حـدوث الفيـضانات        غـر  ٥٠٠مبعـدل   تـوزع   ظلت حصص نظام التوزيع العام      
ــع انقطاعـــ   /يف آب ــات التوزيـ ــهدت عمليـ ــدما شـ ــسطس عنـ ــسائر يف  اأغـ ــسبب اخلـ  بـ

تويات احلـــصص الـــيت تراوحـــت بـــني خمزونـــات الغـــذاء والـــضرر الـــذي أصـــاب مـــس 
، كانت حـصص نظـام التوزيـع العـام يـتم            ٢٠٠٨ويف بداية عام    .  غرام ٤٠٠ و ٣٠٠

مث  ، غـرام ٣٥٠ا تـصل إىل  ألسـر بأهنـ  باسـتمرار مـن جانـب املـسؤولني وا        اإلبالغ عنها   
ــضت إىل  ألــف مــن   ٥٠٠أي قرابــة ( غــرام ١٥٠و  ،مــايو/ غــرام يف أيــار ٢٥٠احنف

يونيــــه /يف الفتــــرة بــــني حزيــــرانالواحــــد يف اليــــوم للــــشخص الــــسعرات احلراريــــة 
بر تعديلــــها تــــصاعديا لتــــصل إىل   أكتــــو/ومت يف تــــشرين األول. ســــبتمرب/وأيلــــول
  .)٣(غرام ٣٠٠

__________ 
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  
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 بــشكل كــبري يف ،املرأةوخاصــة يف مــا يتعلــق بــ ،قلــصت املبــادرات االقتــصادية، تاثانيــ  - ١٧
تقــل أعمــارهن عــن   الالئــي  عنــدما قامــت الــسلطات حبظــر النــساء     ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفتــرة 

.  عامــا٤٩إىل احلــد األعلــى للــسن ومت يف وقــت الحــق رفــع . ممارســة التجــارةمــن عامــا  ٤٠
 ،لفرض سيطرة الدولة على الـسكان     منها   ا سعي ،٢٠٠٨خططت السلطات يف هناية عام       ا،ثالث

 ومنعت بيع األرز يف هـذه األسـواق بـالرغم مـن أن هـذه األسـواق                  ،إىل إغالق األسواق العامة   
وتعمـل الـسلطات حاليـا علـى إجبـار الـسكان            .  رئيسيا للدخل والغذاء للسكان    اكانت مصدر 

. ا الدولــة مباشــرةعلــى احلــصول علــى احلبــوب واملنتجــات األخــرى مــن املخــازن الــيت تــديره   
وصـدر األمـر ألكـرب سـوق        . وجرت احتجاجات عديدة من جانب التجـار ضـد هـذا اإلجـراء            

باإلغالق كجزء من احلملة الراميـة إىل إغـالق األسـواق العامـة              بيونغ يانغ    للجملة يف البالد يف   
  .)٤(وحتويلها إىل أسواق للمزارعني

الزراعـة  ”وقد ظلت هذه    . )٥(راعية اخلاصة الرقع الز  وردت تقارير بإلغاء زراعة      ،رابعا  - ١٨
حىت اآلن مصدرا مهما للغاية لعيش السكان عموما الذين يفتقرون إىل الغذاء املالئـم               “املنـزلية

 يف  ا كمـا بـدأت الـسلطات أيـض        .والذين يقومون هبذا النـوع مـن الزراعـة لتكملـة تـوفر الغـذاء              
يف بـشكل عـام   ف تتسبب هـذه القيـود    وسو. تسجيل احليازات األرضية الصغرية بغية تقليصها     

. املـساعدة املالئمـة لـه    تقـدمي  وأالغـذاء   تـوفري   زيادة معاناة الشعب الذي ال تـستطيع الـسلطات          
ويــشهد . تــشمل حــاالت احلرمــان األخــرى الــنقص يف األمســدة والكهربــاء والوقــود واألدويــةو

  .طرياختدهورا مبا يف ذلك نوعية املستشفيات ة، االجتماعيالرعاية نظام 
مــن جهــة أخــرى تتعــاون الــسلطات بطريقــة جيــدة نــسبيا مــع منظمــة األمــم املتحــدة      - ١٩

بــشأن جمموعــة مــن األنــشطة الــيت تــساهم يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة  ) اليونيــسيف(للطفولــة 
. لأللفيــة مثــل القيــد يف املــدارس االبتدائيــة ومعــدالت إكمــال الدراســة وتعلــم القــراءة والكتابــة

 وســيتم مجــع بيانــات أيــضا عــن طريــق  . حتــّسنت بدرجــة كــبريةدمات التحــصنيوذُكــر أن خــ
ــة عــ    ــددة بنهاي ــصاءات املؤشــرات املتع ــسي احملــك ولكــن يبقــى  . ٢٠٠٩م اجمموعــة استق الرئي

  : ذكرت اليونيسيف أن،جبهة أكثر مدعاة للقلقعلى و. مدى التحقق منهاهو حصاءات إلل
مــل واملرضــعات ال يــزال يــشكل  احلواوالنــساء األطفــال بــني ســوء التغذيــة ”    

مـدعاة للقلـق العميـق يف مجهوريـة كوريــا الـشعبية الدميقراطيـة نتيجـة للفيـضانات الــيت         
 واالخنفـاض احلـاد يف الـواردات الغذائيـة الـيت تلـيب عـادة جـزءا                  ٢٠٠٧حدثت يف عام    

)  يف األلـف مـن املواليـد األحيـاء         ٥٥(وال تزال وفيات األطفـال      . كبريا من هذا العجز   
__________ 

  )٤(  “North Korea today No. 283”, 27 June 2009.  
  )٥(  “North Korea today No. 252” 19 November 2008.  
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بـني  وسوء التغذيـة  )  يف املائة٣٧(األطفال دون سن اخلامسة بني وء التغذية املزمن  وس
الــيت طــال تــشهد معــدالت عاليــة نتيجــة لفتــرة الفقــر  )  يف املائــة٣٢(احلوامــل النــساء 
واملرافـق  اهلياكـل األساسـية للميـاه       تـدهور   والنظم الصحية اليت تفتقـر للمـوارد و       أمدها  

احلوامـل وهـشاشة    افية لرعايـة األطفـال الـصغار والنـساء          الصحية واملمارسات غري الك   
 تظـل البيئـة الدراسـية      ،التعلـيم للجميـع تقريبـا     وبالرغم من تـوفر فـرص       . األمن الغذائي 
حيــث أصــبحت مئــات الفــصول الدراســية مــدمرة أو حلقــت هبــا أضــرار   بيئــة ضــعيفة 

ص  وفــــربــــسبب الفيــــضانات مثلــــها مثــــل نوعيــــة التعلــــيم بــــسبب انعــــدام املــــوارد
  .)٦(“للمخاطر التعرض

السلطات تتعاون أيضا مع صندوق األمم املتحدة للـسكان يف إجـراء تعـداد              وما فتئت     - ٢٠
وكـشفت النتـائج األوليـة يف       . نتائجـه النهائيـة   نـشر   نتظـر   يموعده منذ مدة طويلـة و     حان  وطين  

 معدل منو الـسكان   شخص، ويقدر    مليون   ٢٤وصول عدد السكان إىل     عن   ٢٠٠٩بداية عام   
ــداد األخــري    ٠,٨بنحــو  ــذ التع ــسنة من ــة يف ال ــسكان  يف املائ ــذي لل ــام ي جــرأال . ١٩٩٣يف ع

وسيساهم التعداد اجلديد يف إضفاء املزيد مـن الـشفافية علـى احلالـة ومتكـني مجيـع املعنـيني مـن                      
ويلـزم أيـضا    . تقدمي الغذاء والـضروريات األخـرى بطريقـة أكثـر فعاليـة           وضع اخلطط والربامج ل   

ــأن تكفــل  ــاء علــى    عــدم السلطات ال ــها التعــداد بن ــز ضــد اجملموعــات الــيت مشل علومــات املتميي
  . املتاحةديدةاجل
  

  التحرر من اخلوف  -باء   
مــن شــأن القمــع الــسائد الــذي تفرضــه الــسلطات ضــمان أن يعــيش النــاس يف خــوف    - ٢١

يهـا  ومتـارس الدولـة رقابـة مكثفـة علـى مواطن         . مستمر والضغط عليهم للوشاية ببعضهم البعض     
وحــىت بالنــسبة للمــسؤولني فهــم يعيــشون خمــاوف يوميــة حيــث جيــري تــشجيع زمالئهــم علــى  

وعلى مر السنوات، غرست السلطات ثقافـة عـدم الثقـة وسياسـة     .  ببعضهم البعض  “الوشاية”
وزاد األمــور تعقيــدا أن النظــام يعتمــد  . فــرق تــسد الــيت تتغلغــل بــني األســر واجملتمعــات احملليــة  

ويرصد سكان البلد مـن خـالل القبـضة احلديديـة           ) سونغان (“سكرية أوال السلطة الع ”سياسة  
  .جلهازه األمين

عنــدما ال ينتمــي الــشخص إىل أيديولوجيــة النخبــة املرتبطــة  ‘ اخلــوف’ويتجلــى عامــل   - ٢٢
ــذه وهتميــشه وفقــا       ــتم نب ــة وي ــادة القائمــة علــى األســرة أو ال يــشاطرها هــذه األيديولوجي بالقي

__________ 
، آسيا واحمليط اهلادئ، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، متاح         ٢٠٠٩اليونيسيف، تقرير العمل اإلنساين،       )٦(  

  .http://www.unicef.org/harog/index_dprkorea.php: على املوقع
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 اجلنـائي طائفـة ال حـصر هلـا مـن أحكـام اجلـرائم، والـيت تـساعد علـى                    ويتضمن القانون . لذلك
 نوعــاً مــن اجلــرائم ١٤: وهــي تــشمل مــا يلــي. توطيــد أركــان النظــام وإعمــال عنــصر اخلــوف

 أنــواع مــن ١٠٤ نوعــا مــن اجلــرائم املخلــة بــنظم الــدفاع الــوطين؛ و  ١٦املناهــضة للدولــة؛ و 
نوعــا مــن اجلــرائم املــضرة بالثقافــة االشــتراكية؛   ٢٦اجلــرائم املــضرة باالقتــصاد االشــتراكي؛ و 

 نوعـا مـن اجلـرائم املـضرة باحليـاة علـى       ٢٠ نوعا من اجلـرائم املخلـة بـالُنظم اإلداريـة؛ و       ٣٩ و
 نوعـــا مـــن اجلـــرائم املـــضرة بـــاألرواح والـــضارة مبمتلكـــات  ٢٦أســـاس النظـــام اجلمـــاعي؛ و 

  .)٧(املواطنني
املـسببة للــشقاق والفُرقــة الـيت يعتمــدها النظــام   وقـد تفــاقم الوضـع نتيجــة للممارســات     - ٢٣

وقامـــت الـــسلطات، علـــى مـــر الـــسنني، بالفـــصل بـــني الـــسكان ضـــمنا . للـــتحكم يف ســـكانه
ويـضم عـادة غالبيـة    (املقربون من القمة، واملستوى املتوسـط     : وتقسيمهم إىل ثالث فئات، هي    
ادين للنظـام، مثـل املنـشقني       ؛ مث املـصنفون علـى أهنـم مـن املعـ           )سكان املناطق احلضرية والريفيـة    

الــسياسيني والــذين ال يتمتعــون برضــاء النظــام عنــهم، وممــن لــديهم روابــط جبمهوريــة كوريــا     
وُتستخدم ضد الناس عقوبات مجاعية، وُتضطهد أسر بكاملـها وتـودع املعـتقالت يف              . واليابان

  .حالة عدم رضاء السلطات عن أحد أفرادها
لنية قائمة، وهي ُتطّبق على وجـه اخلـصوص يف الـسنوات            وال تزال حاالت اإلعدام الع      - ٢٤

وقد اسـُترعي انتبـاه املقـرر اخلـاص إىل قـضية            . األخرية على أولئك املشتركني يف االجتار بالبشر      
حدثت مؤخراً تتعلق بسبعة أشخاص اعُتقلـوا بـسبب االجتـار بالبـشر، وقـد أرسـل أربعـة منـهم          

وهنـاك قـضية أخـرى تـشمل        . )٨(ة طـالب جـامعيني    إىل مراكز إعادة التثقيف وأعـدم علنـا ثالثـ         
  .)٩(٢٠٠٨مخس نساء ذكر أهنن قد أُعدمن علناً بسبب االجتار بالبشر يف أواخر عام 

والكثري من العقوبات هي عقوبـات جمحفـة وتعـسفية متامـا، ومتثـل انتـهاكات منهجيـة                    - ٢٥
ت معاقبـة بعـض الطـالب       وعلى سبيل املثال، فقـد ذُكـر أنـه متَّـ          . واسعة النطاق حلقوق اإلنسان   
ألهنم شاهدوا إحـدى احللقـات   ) إعادة التثقيف والعمل القسري  (بإيفادهم إىل التدريب الشاق     

ويـتم إرسـال املـواطنني الـذين ال يـؤدون األعمـال الـيت               . )١٠(الدرامية اليت بثتها مجهورية كوريـا     
ة النطـاق للمعـتقالت     وتتراوح النوعية الواسـع   . تكلفهم هبا الدولة إىل معسكرات العمل الشاق      

بالنسبة للجرائم السياسية وعقوبـة األشـغال يف معـسكرات    ) كوانليزو(بني املعتقالت السياسية    
__________ 

  )٧(  White Paper on Human Rights in North Korea 2008, Korea Institute for National Unification, p.79.  
  )٨(  “North Korea today, No.206”, 13 September 2008, P. 2.  
  )٩(  “North Korea today, No.237”, 31 October 2008, p. 1.  
  )١٠(  “North Korea today, No.183”, 12 August 2008.  
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وهنــاك تقــارير تفيــد بوقــوع إعــدامات علنيــة وأخــرى . للجــرائم األخــرى) كيوهــوازو(العمــل 
 يتمثـل   ، بدأ العمل بنوع جديـد مـن العقوبـة         ٢٠٠٤ويف عام   . )١١(سرية يف املعتقالت السياسية   

. يف التدريب على األعمال الشاقة، وتتراوح العقوبـة يف هـذا اجملـال مـن سـتة أشـهر إىل سـنتني                      
وقد اسـتخدمت هـذه العقوبـة علـى وجـه اخلـصوص بالنـسبة للـذين أُلقـي القـبض علـيهم أثنـاء                         

  .خروجهم من البلد بصورة غري قانونية
. علـــى نطـــاق واســـعورغـــم أن التعـــذيب حمظـــور مبوجـــب القـــانون، فهـــو يـــستخدم   - ٢٦

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ظروف السجون اليت ال تفي باملعايري املطلوبة، وهـي تـشمل االفتقـار                 
ــة ورداءة النظافــة الــصحية ودرجــات احلــرارة املنخفــضة الــيت تــصل إىل التجمــد يف      إىل األغذي
ــان،         ــن أشــكال األذى واحلرم ــة م ــشكل طائف ــة اجلــسدية، ت ــسخرة والعقوب ــشتاء، وال ــصل ال ف

تكفل جعل الكثري من السجون مبثابة وسيلة لتطهري السجناء من آثامهم وقد تـساعد الرشـوة                و
  .يف التخفيف من حمنتهم

قصور شـديد، وهـو يفتقـر إىل جهـاز قـضائي مـستقل وحمـامني          من  نظام العدل   يعاين  و  - ٢٧
ــهمني، وإىل هيئــات حم     ــة عــن املت ــهم العمــل بــصدق بالنياب ــضواب لفــنيمــستقلني ميكن ــوفر ال ط  ت

 القضاة واحملامني وهيئات احمللفـني يف النظـام،         دورغم تواج .  الالزمة إلعمال العدل   والتوازنات
ويف  وال يلتزمون بفكرة سيادة القانون املعتـرف هبـا دوليـا،       “ القائمة سلطاتلل”خيضعون  فهم  

القــضاة وهــم يعملــون حتــت إشــراف جملــس الــشعب  هــي الــيت ُتعــيِّن الدولــة واقــع األمــر، فــإن 
ويقــوم نظــام احمللفــني علــى شخــصني يعمــالن مــع احملــاكم ومهــا ال يعمــالن مــن أجــل  . لــىاألع

ضمان احترام حقوق املتهم، بل لتأكيد قائمـة اجلـرائم املعروضـة يف احملاكمـات وإلثبـات إدانـة                   
ويتمثــل دور احملــامني يف الــضغط علــى املتــهم لالعتــراف باجلرميــة . )١٢(املــدعَّى بارتكــاهبم اجلُــرم

  . )١٣(لدفاع عنهعوضا عن ا
للتثقيـف املفتـرض    يف موقـع األحـداث ُتـستخدم أيـضا           العلنيـة    لئن كانـت احملاكمـات    و  - ٢٨

يف الواقــع تــشكل أداة لتخويــف النــاس، بــدون أي مراعــاة للحــق يف احملاكمــة فإهنــا للجمهــور، 
لفـرض  للغايـة  وتتمتـع الـسلطات بـسلطة تقديريـة كـبرية      . العادلة وحق املتـهمني يف اخلـصوصية     

وعلـى وجـه اخلـصوص، تتمتـع اهليئـات اإلداريـة            . جلزاءات بواسطة سبل خارج نطاق القـضاء      ا
يـشكِّل   من أجل معاقبة النـاس، و ٢٠٠٤بسلطات هائلة مبوجب قانون اجلزاءات اإلداري لعام        

وميكـن أن تفـرض اهليئـات اإلداريـة، مثـل           . لحاجـة إىل مراعـاة األصـول القانونيـة        ل ذلك جتاهال 
__________ 

  )١١(  Korea Institute for National Unification, White paper on human rights in North Korea 2008, p. 68.  
  .١٤٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
  .١٥٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  
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إعـادة   (شاقالتدريب الـ  عقوبة  شعبية ومكاتب املفتشني عقوبات عديدة مثل       وكاالت األمن ال  
  . )١٤( والطرد من العمل، الرتبض وختفيعمل القسري،، وال)التثقيف

وُتنتهك على أساس يومي احلريات املرتبطة حبقوق اإلنـسان والدميقراطيـة، مثـل حريـة                 - ٢٩
 وحريـــة االتـــصال ،يـــة التعـــبري وحر،اجلمعيـــاتتكـــوين  وحريـــة تـــه،يف اختيـــار حكومالفـــرد 

 احلـــاكمالنظـــام طبيعـــة لوحريـــة الـــدين، نتيجـــة صوصية،  واخلـــ،واحلـــصول علـــى املعلومـــات
وحيكم البلد حزب واحد، ورغم االدعـاء بـإجراء انتخابـات وطنيـة جمللـس الـشعب            . وممارساته

حلكـم  تلقائي  تأييد  لي، فهي جمرد    شك، فإن هذه االنتخابات هي إجراء       ٢٠٠٩األعلى يف عام    
ــاء بــأن املــ و. ألهــايلاحلــزب الواحــد الــذي يــتحكم بــشكل صــارم يف ا   شاركة يف أفــادت األنب

 مــن بــني ا عــضو٢٩٩ يف املائــة وأنــه قــد مت تغــيري  ١٠٠بنــسبة كانــت  ٢٠٠٩انتخابــات عــام 
من أعضاء جملس الشعب األعلى نتيجة تلك االنتخابات، مما يترك الشرائح العليـا             عضوا   ٦٨٧

علـى أجيـال    ميتد أثرهـا     قاسية وباتعقلاالنشقاق السياسي   خيضع  و. ن التغيري بالسلطة مبنجاة م  
 ويف حالــة اعتبــار اآلبــاء معــادين للنظــام فــإن األطفــال وبقيــة أفــراد األســرة يتعرضــون  ؛األســرة
  .الضروريات االلتحاق باملدارس ودخول املستشفيات واحلصول على غريها منعند ز يللتمي
ــزام باحلريــات  ) ١٩٩٨(ن القــانون الــوطين  مــ٦٧املــادة ثِّــل ومت  - ٣٠ الواجهــة املــضللة لاللت

 كــوينواملنــشورات وتصحافة املــدنيني يتمتعــون حبريــة الــ   ”هــي تــنص علــى أن   ف. األساســية
وليــست هنــاك . ن النقــيض هــو الــصحيح فــإ ،ويف الواقــع. “اجلمعيــات والتظــاهر واالجتمــاع 

والطريـف أنـه قـد مت تلقـي بالغـات عـن             . لنظامل ل طبِّمالية فعلية، باستثناء تلك اليت تُ     عنقابات  
 بـشأن أسـعار األغذيـة وضـد القمـع الـذي             ٢٠٠٩-٢٠٠٨تظاهرات قادهتا النساء أثناء الفترة      

. متارسه السلطات على األنشطة املتصلة باألسواق، مما يشري إىل الـسخط القـائم يف ظـل القمـع              
ألولئـك الـذين يـسعون إىل       احلامسـة   مـن األمـور     حرية تكوين اجلمعيات، وحريـة التعـبري        عترب  وُت

  .صاف من السلطاتالنتالعدل وا
ويف جمال ذي صلة باملوضوع، جتري مراقبة وضـبط وسـائط اإلعـالم بـشكل مكثَّـف،                   - ٣١

ــضخمة    ــة ال ــة الدعاي ــا    . وهــي تــشكِّل عــصب آلي ــة كوري ــراءة كُتــب مجهوري ــة ق وجتــري معاقب
وجيــري التنــصُّت علــى نطــاق  . يــضاوالكتــب الــصينية حمظــورة أ. )١٥(باعتبارهــا جرميــة جتــسس

ومـــن الطريـــف أن اهلواتـــف احملمولـــة مـــسموح هبـــا اآلن يف  . واســـع علـــى املكاملـــات اهلاتفيـــة
وحيظر امتالك أجهزة احلاسوب إال ملـن ينتمـون إىل   . يونغ، ولكن ليس يف مناطق احلدود    بيونغ

ضا مــشاهدة فئــة النخبــة، كمــا ُيحظــر اســتخدام اإلنترنــت بــدون تــصريح رمســي، وُيحظــر أيــ    
__________ 

  .١٧٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
  .٢١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
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وهناك تقارير تفيد بقمع السلطات ألقراص احلاسوب املدجمة، وتقـوم          . أشرطة الفيديو األجنبية  
بـصورة غـري    (أفرقة رقابة مشكَّلة من املفتشني مبدامهة املنازل ملعرفة ما إذا كانت األسر تشاهد              

ــة ــة أجن    ) قانوني ــرامج إذاعي ــستمع إىل ب ــة أو ت ــة أجنبي ــرامج تلفزيوني ــا أو ب ــةأفالم ــات . بي وعملي
وأجهـزة الراديـو   . املدامهة هذه مكثفة بـشكل خـاص بـالقرب مـن احلـدود مـع البلـدان اجملـاورة         

والتلفزيون مـضبوطة مـسبقا علـى الـربامج احلكوميـة وتفـرض عقوبـات علـى مـن يعـصي هـذه                       
وميكن احلصول على الرأفـة مـن جانـب املفتـشني لقـاء مبـالغ معينـة، ممـا يـؤدي إىل                      . التعليمات

  .الرشوة والفساد على نطاق واسع يف البلدتفشي 
ورغم كل هذه األمور، تفيد التقارير عن زيادة عدد أولئك الـذين يـشاهدون الـربامج                  - ٣٢

وينتشر أيضا القلـم التخـزيين احلاسـويب ممـا يـشري إىل             . األجنبية والذين ميلكون اهلواتف احملمولة    
شدد النظــام، يف ســعيه إىل فــرض ويــصل تــ. إمكانيــة احلــصول، خفيــة، علــى أجهــزة احلاســوب

أحكام اجتماعية تناقض حق األفـراد يف التعـبري عـن أنفـسهم، إىل أقـصى مـدى يف قيامـه حبظـر                    
  .ارتداء سراويل اجليرت

ويف ظل نظـام املخـربين واالسـتخبارات املكثَّـف يف البلـد، فـإن أجهـزة الدولـة تنتـهك                      - ٣٣
 خمصــصة لألحيــاء الــسكنية كوســيلة  وُتــستخدم كــذلك فــرق . باســتمرار احلــق يف اخلــصوصية 

للرقابــة واإلشــراف االجتمــاعيني، ممــا خيلــق نظامــا مــن اخلــوف وعــدم الثقــة يقــوم علــى تعــدد    
  .)١٦(اجلهات الرقابية

ــان، مـــن قبيـــل       - ٣٤ ــا تكـــون هنـــاك دالئـــل علـــى حـــدوث انفتـــاح يف ممارســـة األديـ ورمبـ
 موقـع خلـدمات األسـر املـسيحية،     ٢ ٥٠٠الكنائس؟ فقد أُبلـغ عـن املواقـع الدينيـة التاليـة،          بناء
 موقــع ســري ألداء الــصلوات  ٨٠٠ معبــدا بوذيــا، و ٦٠ موقعــا لتجمُّــع الكاثوليــك، و ١٢ و

فهـل هنـاك    . ويبـدو أنـه ُسـمح مبمارسـة بعـض الـشعائر الدينيـة             . )١٧(اخلاصة بديانة التـشونوكيو   
 الديانـة يف البلـد غـري    حرية متنامية لألديان يف البلد؟ إن ما تزعم به السلطات عن التمتـع حبريـة     

وتفيـد التقـارير بـأن املواقـع الدينيـة      . مقنع بسبب ما يتوافر مـن أدلـة أخـرى علـى عكـس ذلـك            
. مقصورة على بيونـغ يـانغ، وال يـزال ُيحظـر علـى املـواطنني احمللـيني اسـتخدام املرافـق املتـوفرة                      

قـد تـؤدي إىل     وهناك مؤشـرات تـشري إىل أن ممارسـة الـشعائر الدينيـة علـى الـصعيد الشخـصي                    
  .)١٨(االضطهاد

__________ 
  .٢٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
  .٢٣٦رجع نفسه، الصفحة امل  )١٧(  
  .٢٤١ و ٢٤٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
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ويف واقع األمر، فإنه ُينظر إىل ممارسـة األديـان باعتبارهـا منافـسة غـري مرغوبـة يف ظـل                       - ٣٥
 مبادئ لأليديولوجية الوحدوية الـيت      ١٠التلقني العقائدي القائم على عبادة الفرد وعلى أساس         

ويــشيد النظــام بأولئــك الــذين . ةيبــشر هبــا النظــام، والــيت تؤلِّــه القيــادة العليــا بطريقــة شــبه دينيــ 
وتـشري تقـارير أخـرية إىل أن عمـالء          . )١٩(يضحون بأنفسهم من أجل إنقـاذ صـورة زعـيم البلـد           

قـد عـززوا مـن عمليـات        ) أجنيوبـو (ووكالة األمـن العـام      ) بويبو(األمن من وكالة األمن الوطين      
وهـم يقومـون    . )٢٠(دينيـة الرقابة والتسلل اليت يقومون هبا عرب احلدود من أجـل منـع األنـشطة ال              

يف بعض األحيان، بانتحال شخصيات القساوسة وينظمون لقاءات مزيفة للصالة بغيـة القـبض              
ويتعـرض الـذين يطلبـون اللجـوء إىل     . على األشخاص الذين حتولـوا مـؤخرا إىل ديانـات خمتلفـة         

هم بلــدان أخــرى ويتــصلون بالبعثــات التبــشريية للعقــاب الــشديد يف حالــة إعــادهتم إىل بلــد         
  .األصلي

وعلــى صــعيد آخــر، شــاركت الــسلطات يف اختطــاف عــدد مــن املــواطنني األجانــب،    - ٣٦
أو سـرقة هويـاهتم مـن أجـل التـسلل           /ويتم ذلك عادة هبدف استخدامهم ألغـراض التجـسس و         

ومل يتم حىت اآلن الفصل يف عـدد مـن القـضايا املتعلقـة مبـواطنني                . فيما بعد إىل بلداهنم األصلية    
تطفتــهم مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، وال يــزال هــذا األمــر يقتــضي إجابــة يابــانيني اخ

ــشفافية واملــساءلة     ــة ال ــد لكفال ــة مــن ســلطات هــذا البل ــه أُجريــت   . فعَّال وجتــدر اإلشــارة إىل أن
، حيث اتفق البلدان علـى      ٢٠٠٨أغسطس  /آبمشاورات على مستوى العمل بني البلدين يف        

ة لكفالة إجراء حتقيـق شـامل يف مـسألة عمليـات االختطـاف تقـوم                آلية حمددة وتدابري ذات صل    
، مبا يف ذلك اقتضاء قيام ذلـك البلـد بإنـشاء جلنـة حتقيـق                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   به  

إلجراء واختتام التحقيقات بشكل فعال والتعاون مـع اليابـان لكـي تـتمكن اليابـان مـن التثبـت                    
  . مصادر ذات صلةمن نتائج التحقيق مبعلومات من

هلــذه مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  بلــدان نتيجــة ارتكــاب ١٠وقــد تــضررت   - ٣٧
وهنــاك مــسألة طــال جتاهلــها وتــستأهل االهتمــام الــشديد  . اجلــرائم خــارج حــدودها اإلقليميــة

ومنــذ . )٢١(والــرد العاجــل وهــي تتمثــل يف العــدد الكــبري مــن املخــتطفني مــن مجهوريــة كوريــا   
، ال تزال هناك مسائل رئيسية يـتعني تـسويتها، وهـي تـشمل     ١٩٥٣-١٩٥٠لكورية، احلرب ا 

وبالفعـل، فـإن األمـر يـستدعي االسـتعجال، نظـرا       . أسرى احلرب ولـّم مشـل األسـر واملفقـودين    
__________ 

  .٢٥١املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  
 United State Commission on International Religious Freedom, A prison without barsانظــر أيــضا   )٢٠(  

(Washington, 2008).  
 Wight Paper on Human Rights in North Korea 2009, Korea Institute for Nationalانظــر أيــضا   )٢١(  

Unification.  
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ألن الكـثري مــن األشــخاص املعنــيني وأســرهم ميوتـون بفعــل الــشيخوخة، وال يــسعهم أن يلمــوا   
ويف أواســط عــام . مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ه مشلــهم بــسبب اجلمــود الــذي خلقتــ 

، اعتقل ذلك البلد أربعة من صيادي األمساك من مواطين مجهوريـة كوريـا والـذين قيـل              ٢٠٠٩
  .إهنم ضلوا طريقهم ودخلوا إىل مياهه

وعالوة على ذلك، فإنه خالل السنة قيد االستعراض اعُتقل يف ظروف غامـضة عامـل                 - ٣٨
وهــو جممــع صــناعي مــشترك بــني البلــدين، (ريــا يف منطقــة كــايونغ الــصناعية مــن مجهوريــة كو

واسـتثمارات مـن مجهوريـة    مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة     ويستخدم أساسـا عمـاال مـن      
وباملثل، فإن حمنة الصحفيتني األمريكيتني اللـتني اعُتقلتـا وحكـم عليهمـا بالـسجن ملـدة                 . كوريا

، تـشكل قلقـا شـديدا       “جرميـة جـسيمة   ”نوين املزعوم وارتكاب    طويلة بسبب الدخول غري القا    
وال تـزال هـذه القـضايا بانتظـار حلـها علـى وجـه               ). ، أدنـاه  ٧١انظـر الفقـرة     (للمقرر اخلـاص،    

  .االستعجال على أساس معايري حقوق اإلنسان الدولية وسيادة القانون الدويل
  

 التحرر من التمييز  -جيم   
 رغـد، يف حـني يعـاين بقيـة          يف يف البلـد، تعـيش النخبـة         شديدالـ  اهلرمـي    للتسلـسل نظرا    - ٣٩

الـيت تعيـشها   نـة  احمل عن هذا التقسيم إىل طبقات من خـالل      جمالتمييز النا تبيُّن  وميكن   .السكان
  .خمتلف الفئات

مهـام متعـددة كربـة بيـت        إىل أداء   ) النخبـة فئـة    خـارج نطـاق   ( النساء   ضطروغالبا ما ت    - ٤٠
. جرب علـى تنفيـذ بـرامج أملتـها احلكومـة، وختـضع لـضغوط غـري عاديـة                  ُت ة وعامل ةتاجر/ومعيلة

 إىلويف حني أن الدستور يكفل املساواة يف احلقوق بني الرجال والنـساء، يتـأخر وصـول املـرأة      
 .)٢٢(الرجلمقارنة بمناصب صنع القرار الرئيسية 

ي، ال سـيما    ني يف القطـاع االقتـصاد     اركشة مـن الـسكان املـ       نسبة كبري  شكل النساء تو  - ٤١
إعـادة فـرض سـيطرة الدولـة     مـن  ن بـشكل خـاص      تـأثر وقد  . يف األنشطة التجارية وغري الرمسية    

ة املـذكورة أعـاله، مـن قبيـل         ديـد على سكاهنا يف اجملال االقتصادي، كمـا يتـبني مـن األمثلـة الع             
ــوع          ــع وق ــن التجــارة وإغــالق األســواق، م ــة م ــساء دون ســن معين ــى الن ــروض عل احلظــر املف

ــتباكات ــساء  اش ــني الن ــال التجــارة    ب ــامالت يف جم ــسلطاتالع ــر صــدر    . وال ــد الحــظ تقري وق
 :ما يلي مؤخرا

مواجهـة بـني     الـشمالية    هامكيونغبـك يف مقاطعـة    شـيونغن   مدينة  اندلعت يف   ”    
النــساء اللــوايت ميارســن العمــل التجــاري يف الــسوق وضــابط التــدقيق بالــسوق بــشأن    

__________ 
  .٢٩٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )٢٢(  
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 ١ ٠٠٠مــن املعــروف أن أكثــر مــن  و. ‘ ســنة٤٩إلنــاث حتــت اعمــل حظــر ’قــانون 
  .القانون هذااحتججن على تاجرة 

، زار سـوقا يف مدينـة بكوريـا         ...مـواطن صـيين كـوري، ك      ملا ذكـره    ووفقا  ”    
عندما قامـت حكومـة كوريـا الـشمالية       فإنه  ،  ٢٠٠٨مارس  /الشمالية يف منتصف آذار   

 .اجلاسوسـية  عاما من التجارة، حـدث مـشهد كمـا يف أفـالم            ٤٥أقل من   هم  ن  مبنع مَ 
ولـذلك،   .أن الناس طوردوا يف كل مكان ألهنم منعوا مـن بيـع بـضائعهم             ... وذكر ك 

استخدمت الشابات زوجـات آبـائهن أو جـداهتن وأجلـسهن أمـام األكـشاك يف حـني                  
 مـن   ن واعتقـاهل  نوأحيانـا مت القـبض علـيه      . هنوراء ظهـور  استمررن يف البيع سـرا مـن        

  .قبل رجال األمن
كلمــا زادت املعونــات الغذائيــة لكوريــا الــشمالية مــن  نــه وخالصــة القــول إ”    

ــة إىل    ــسارع الدول ــدويل، ت ــع، وهــذا مــن شــأنه    اجملتمــع ال ــة التوزي ــويل عملي ــة ت إمكاني
 .)٢٣(“لغذاءاحلصول على ا حق الناس يف ىالسيطرة عل

ومثة شاغل رئيـسي يتمثـل يف العـائق الـذي يواجـه حريـة القيـام بأنـشطة اقتـصادية مـن                       - ٤٢
. بقاء على قيد احلياة، وخباصة إذا ما عجزت الدولة عن تـوفري خـدمات كافيـة للـسكان      أجل ال 

لتيــسري وســيلة رئيــسية وهــي (كمــا متنــع الــسلطات النــساء مــن اســتخدام الــدراجات اهلوائيــة    
 .، وجتربهن على ارتداء التنانري)األعمال التجارية

علـى النـساء،     وطأهتـا، وخباصـة      وكان لآلثار النامجة عن نقـص املـواد الغذائيـة وغريهـا             - ٤٣
ارتفــاع معــدل ســوء  يف هــذا يتجلــى و. اتيمــصحوبة بعواقــب وخيمــة منــذ منتــصف التــسعين  

 املتحـدة هـذه     األمـم التغذية بني النساء احلوامل، ويفسر هـذا أيـضا سـبب اسـتهداف وكـاالت                
يم التغذيـة   وميكن اإلشارة إىل أن معدل فقر الدم لدى األمهات يف تقيـ           . باهتمامها اخلاص الفئة  

 . يف املائة٣٥بلغ حنو  ٢٠٠٤عام الذي أجرته وكاالت األمم املتحدة األخري 

 لنـساء لـدى ا  لقلق املستمر   مدعاة ل يشكل العنف واإلمهال وسوء املعاملة واالستغالل       و  - ٤٤
ومل يـتم التعامـل مـع قـضية العنـف اجلنـسي يف               .، وداخل البلد وعرب احلـدود     هيف املرتل وخارج  

 حنـو كـاف، يف حـني أن النـساء املتـنقالت يتعرضـن يف كـثري مـن األحيـان لإلسـاءة                 املرتل علـى  
ــساء     يتفــشى و. واالســتغالل يف أغــراض كــثرية  ــسعي الن ــدما ت ــشر واالجتــار هبــم عن هتريــب الب

  .ت األخرى إىل مغادرة البلدفئاوال

__________ 
، يف الكتاب األبيض بشأن حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية، نقابـة           “احلق يف الغذاء  ”يوك،   - سينغ هيون   )٢٣(  

  .٢٩٨-٢٩٧الصفحتان احملامني الكوريني، 
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ــيم    - ٤٥ ــه، حيــ ٢٠٠٩حقــوق الطفــل، أثبــت عــام   إعمــال وفيمــا يتعلــق بتقي ــل  ُمث أمهيت ث
أمام جلنة حقوق الطفل كجزء من التزاماهتـا مبوجـب      الشعبية الدميقراطية    جلمهورية كوريا  فدو

عـن  للجنـة   جلمهوريـة كوريـا  وعلـق املقـرر اخلـاص علـى أحـدث تقريـر              .اتفاقية حقوق الطفـل   
ــل   ــوق الطفـ ــ) CRC/C/PRK/4(حقـ ــسان   إىل ايف تقاريرهـ ــوق اإلنـ  )HRC/10/18(جملـــس حقـ
ــة   ــة العام ــي أن نالحــظ أن تقريــر   . ٢٠٠٨ عــام )A/63/322(واجلمعي ــة كوريــا ويكف  مجهوري

ــة   ــشعبية الدميقراطي ــذين       ال ــال ال ــة األطف ــدابري اخلاصــة حبماي ــشأن الت ــب ب ــزيال دون ري كــان ه
طفــال الــذين ال ينتمــون إىل النخبــة األيواجهــون صــعوبات شــىت، مــن قبيــل أطفــال الــشوارع و

الالجــئني واألطفــال الــذين يــتعني علــيهم املعارضــني الــسياسيني واألطفــال مــن أبنــاء طفــال األو
  .مواجهة نظام العدالة اجلنائية

أجريـت  ىل مقـابالت    إاسـتنادا   و .كما قدم اجملتمع املدين تقريرا مفصال يف هـذا الـصدد            - ٤٦
ــر  مــع أطفــال،   ــشمل التقري ــا يف ذلــك العمــل     ي ــل، مب ــاه والتحلي ــستدعي االنتب ــة ت عناصــر خمتلف

ــسماد    القــسري لألطفــال واالنفــصال االضــ   ــدين، ألســباب مــن قبيــل مجــع ال طراري عــن الوال
 .)٢٤(وأعمال البناءالطبيعي 

ويرتبط جمال آخر مثري للقلق باإلصالحات اليت أدخلت علـى القـانون اجلنـائي يف عـام                   - ٤٧
 وذلـك   “التعلـيم العـام   ”علـى األطفـال، وهـو اعتمـاد         مـا يترتـب عليهـا مـن أثـر            بشأن ٢٠٠٧

 .ارتكبوا جرائم بسيطةإلعادة تأهيل األشخاص الذين 

ــامن املـــنقح،  ”     ــانون اجلنـــائي الثـ ــبـــصيغته ويـــنص القـ يف واملـــستكملة  ةاملعدلـ
 يف املـادة    ‘الشخص الذي خضع لتثقيف عـام يعتـرب بريئـا         ’، على أن    ٢٠٠٧ هيولي/متوز
بـل مؤسـسة أو شـركة أو مجاعــة    التعلـيم العـام للمجـرم جيـب أن يـتم مـن قِ      ’ ، وأن٦٦
ــي   أو ــة ينتم ــامقاطع ــدابري    ...  .‘إليه ــم ت ــي فه ــايل ينبغ ــام ’وبالت ــيم الع ــدة ‘التعل  اجلدي

وعـالوة علـى ذلـك، عـادة         .، ولـيس كوسـيلة عقـاب      عليمكإجراء اجتماعي إلعادة الت   
بل احتـاد    الذي يطبق على القصر يف املدرسة املعنية، وأحيانا من قِ          ‘التعليم العام ’يتم   ما

 ســنة ورابطــة ١٣ إىل ٨مــن عمــر األطفــال الــذي يتكــون مــن األطفــال البــالغني مــن ال 
  .)٢٥(“ سنة١٦و  ١٤بني الشباب اليت تتألف من أطفال تتراوح أعمارهم 

__________ 
قـوق اإلنـسان يف     يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة، حتـالف املـواطنني حل           تقرير احلالة عن حقوق الطفل      )٢٤(  

  .٢٠٠٨ول، يا حلقوق اإلنسان، سمركز آسكوريا الشمالية و
، يف احليـاة وحقـوق اإلنـسان يف     “تقييمات حالة التعذيب والتوصـيات لكوريـا الـشمالية        ”هوان يل،    - يونغ  )٢٥(  

  .٢٢-٢١الصفحتان ، )٢٠٠٨صيف  (٤٨كوريا الشمالية، اجمللد 
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 األطفال املعنـيني    “توعية” من أجل ويوفر هذا فسحة للسلطات احمللية، مثل املدارس،          - ٤٨
أيـضا   موضع ترحيـب، يلـزم       األطفالاعتقال   عدم   إىل االجتاه   يعدويف حني    .تحسني سلوكهم ل

هذا النظام اجلديد بالشفافية، وبناء قدرات السلطات احمللية املسؤولة عن هـذا التعلـيم              تسم  أن ي 
  . حقوق الطفل واستخدام أساليب إنسانية يف تقدمي هذا النوع من التعليمبغية احترام

ــل        - ٤٩ ــوق الطفــ ــة حقــ ــة للجنــ ــات اخلتاميــ ــن املالحظــ ــأخوذة مــ ــات املــ ــسلط العينــ  وتــ
)CRC/C/PRK/CO/4 ( الـــضوء علـــى العيـــوب ٢٠٠٩لبلـــد يف عـــام ه اقدمـــتقريـــر ردا علـــى ،

 :الرئيسية على النحو التايل

ــا       ”     ــيت مينحه ــضمانات ال ــالرغم مــن ال ــه ب ــق إذ تالحــظ أن ــة القل ــساور اللجن ي
ُيحتـرم مبـدأ عـدم التمييـز احترامـاً تامـاً يف املمارسـة، إزاء األطفـال ذوي                    الدستور، ال 

ؤسسات الرعاية، واألطفال الذين هـم يف نـزاع         اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون يف م     
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضاً لكـون األطفـال قـد يواجهـون التمييـز علـى                     .مع القـانون  

أســـاس الـــرأي الـــسياسي أو غـــريه مـــن اآلراء، أو املنـــشأ االجتمـــاعي، أو غـــريه مـــن   
  ....هم بأنفسهم أو والداهم األوضاع، إما

ن كـل هـذا العـدد مـن األطفـال املـودعني             واللجنة يساورها قلق عميـق لكـو      ”    
يف مؤسسات الرعاية ليسوا يف الواقع أيتاماً ولكـون عـدد كـبري مـن األطفـال يودعـون                   

وتكـرر   .عادة يف مؤسسات الرعاية بسبب غياب آليات رقابة فعالـة أو بـدائل للرعايـة    
 الثالثـي   اللجنة أيضاً تأكيد ما أبدته من قلق سابقاً لكون الدولـة الطـرف تـسلم التـوأم                

تلقائياً إىل مؤسسات الرعايـة، وال ُيمـنح الوالـدان حلـوالً بديلـة مـن شـأهنا أن متكنـهم                     
كمــا يــساور اللجنــة القلــق بــشأن حالــة األطفــال الــذين  .مــن تربيــة أطفــاهلم يف بيــوهتم
 . يوجد والداهم رهن االحتجاز

بلــدان واللجنـة يـساورها القلـق بـشأن األطفـال الـذين يعـربون احلـدود إىل ال        ”    
  ....اجملاورة والذين قد يواجهون معاملة قاسية عند عودهتم أو إعادهتم إىل وطنهم

وتعــرب اللجنــة عــن القلــق أيــضاً إزاء مــا ذُكــر مــن تنــامي تعــاطي األطفــال   ”    
للمواد املخدرة، واملعلومات الـيت تفيـد بتجنيـد األطفـال للعمـل يف مـزارع اخلـشخاش                  

 ... .للدولة التابعة

لجنــة عــن أســفها لكــون الدولــة الطــرف مل تنــشئ نظامــاً لقــضاء   وتعــرب ال”    
ــم املتحــدة ذات          ــن معــايري األم ــا م ــاالً لالتفاقيــة وغريه ــل البنيــة امتث األحــداث مكتم

 .“....الصلة
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وليست مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة بعـد طرفـا يف الربوتوكـولني االختيـاريني             - ٥٠
املــواد اإلباحيــة،  إنتــاج يف بغــاء ويف الاألطفــال اســتغالل بيــع األطفــال و املــتعلقني بلالتفاقيــة 

 خمتلـف اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة، وسـوف           أواشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،      بو
وضمان مزيـد مـن   يف هذا اجملال يساعد االنضمام إىل هذه املعاهدات على رفع مستوى املعايري    

 .عالإصالح فإجراء الشفافية يف احلالة بغية 

ــانون   ةقــاعاإلذوي وفيمــا يتعلــق باألشــخاص    - ٥١ ــاءة اعتمــاد ق ، كــان مــن التطــورات البن
النظــام العتيــق  هــذا  ممــا فــتح البــاب أمــام إصــالح   ٢٠٠٣جديــد بــشأن هــذه املــسألة يف عــام   

ويــشدد املقــرر اخلــاص علــى أن األضــرار . واملمارســة الــسابقة حلــبس األشــخاص ذوي اإلعاقــة
وحيتـاج ضـحايا الظـروف     .لدولـة يف املاضـي حباجـة أيـضا إىل تـصحيح     النامجـة عـن ممارسـات ا   

وتــشمل  .اإلنــسانية إىل املــساعدة الســتعادة نــشاطهم وإعــادة انــدماجهم متامــا يف اجملتمــع   غــري
 األشخاص الـذين يعـانون مـن    “خصي”املساءلة بعض املمارسات البغيضة املاضية اليت تتطلب     

لزم أيضا االنـضمام إىل املعاهـدة الدوليـة اجلديـدة بـشأن             وي .)٢٦(اإلجنابقصر القامة ملنعهم من     
 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ومن الواضح أن أحد اآلثار السلبية ألزمة الغـذاء بالنـسبة لألشـخاص مـن فئـة املـسنني                   - ٥٢
الـيت   حرماهنم، خصوصا أهنم يعدون من بني أول مـن يعـاين مـن التخفيـضات                 تارتفاع معدال 

درك وكـاالت األمـم املتحـدة ذلـك بـصورة متزايـدة، وبالتـايل تـستهدف                 وت.  احلكومة تفرضها
لفئـة الـسكان    وتـشمل االحتياجـات األساسـية        . أيـضا  فئـة املعونة واملخصصات الغذائيـة هـذه ال      

الـــــيت تتطلــــب اهتمامـــــا أيـــــضا احلــــصول علـــــى الرعايـــــة الطبيــــة وغريهـــــا مـــــن    املــــسنني  
  .االجتماعية االستحقاقات

  
  هاد التحرر من االضط  -دال   

 النظـام،   الذي يتعـرض لـه معارضـو      ضطهاد  الاب املقترنة،  البلدالبيئة القمعية يف    أسفرت    - ٥٣
 اتبعــت، أن تــسلم النظــام الــسلطة منــذ أنــه ومــن املفارقــات . عــن التــشريد القــسري للــسكان 

يطلـب مـن املـرء أن    ،  البلـد داخـل ففـي   . السلطات سياسة رقابة صارمة علـى حركـة مواطنيهـا         
أن حيـصل    فيجـب ،   البلـد  لـسفر خـارج   أما بالنسبة ل  . يح للسفر يف أرجاء البلد    حيصل على تصر  

 جلميــعحيــق ”تــنص علــى أنــه الــيت  مــن قــانون اهلجــرة ٩ املــادة  مبوجــبتأشــرية خــروجعلــى 
ويـتعني علـى    . أعمـال شخـصية   أو لقضاء   رمسية  إليه ألعمال    الدخول   أو مغادرة البلد املواطنني  

__________ 
، املعهــد الكــوري للتوحيــد الــوطين، ٢٠٠٨الكتــاب األبــيض عــن حقــوق األطفــال يف كوريــا الــشمالية عــام   )٢٦(  

  .١٨٢ الصفحة
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دخــول مــن وزارة /علــى شــهادة خــروج أن حيــصلوا ىل اخلــارج املــواطنني الــراغبني يف الــسفر إ 
مـــــــسائل الوكـــــــاالت املختـــــــصة أو املنظمـــــــات املـــــــسؤولة عـــــــن مـــــــن اخلارجيـــــــة، أو 

  .)٢٧(“لدخوالو املغادرة
كانـت ختفـف مـن حـدة        الـسلطات   أن  هناك دالئل تشري إىل     كانت  ،  ٢٠٠٣يف عام   و  - ٥٤

 لـذلك كانـت   .  مباشـر   يف بلـد جمـاور     أقـارب لـديهم    الـذين    علـى الرقابة الـصارمة الـيت متارسـها        
والبلــدان بلــد ال بــني وإيابــا ذهابــا - الفئــة هــذه يف حركــة األشــخاص تــسّهلتــصاريح الــسفر 

  . مباشرةاجملاورة له
إىل  تـدفق    كانـت هنـاك حركـة      ،منذ فترة طويلة  ف.  تعقيدا أشد فإن الصورة    ويف الواقع   - ٥٥

 البلـد الـذين غـادروا     و ، الـسلطات  دالذين يتعرضـون لالضـطهاد علـى يـ        ألشخاص  اخلارج من ا  
أزمـة الغـذاء يف منتـصف    وقـد أدت  .  ودون احلصول على تصاريح سـفر من تلقاء أنفسهم سراً   

عــن ، إىل زيــادة هجــرة الــسكان حبثــا عــن الغــذاء و التــسعينيات مــن القــرن املاضــي ومــا تالهــا 
 البلـدان   إىل الـسكان  تـدفق مـستمر مـن        هنـاك وهكـذا كـان     . الضروريات األخرى عرب احلدود   

 مـن االضـطهاد      أخـرى للـهرب    لرزق، وأحيانـاً  ل اً عن الغذاء والعمل وكسب    أحياناً حبثاً  ،اجملاورة
كـان مثـة    يف الـسنوات األخـرية،      و. التـدفقات مركبـة   ، تكـون هـذه      يف بعض األحيان  ووالقمع،  

 عـرب وداخل البلـد      من العمال املهاجرين للعمل يف مناطق اقتصادية خاصة        تدفق جمموعة صغرية  
  . استرياد اليد العاملةبشأناحلدود إىل بلدان أخرى كجزء من الترتيبات الثنائية 

إذا كانت هذه التدفقات مبثابـة هجـرة        حول ما   طويل على الصعيد الدويل      نقاش   ودار  - ٥٦
 أن يترافـق مـع       ذلـك   شأن ومن. الالجئ نشوء مركز  مما يؤدي إىل  لجوء،  ال سعيا لطلب قسرية  

بعـدم إعـادة الالجـئ      وهو حق أصـيل     ،  عدم اإلعادة القسرية  ب املتعلقالدويل  تطبيق مبدأ القانون    
 يف تقـاريره الـسابقة    املوضـوع بإسـهاب     املقرر اخلاص هذا    وقد تناول   .  إىل مناطق اخلطر   بالقوة

 شـخص    بأنـه  “لالجئ”عتبار التعريف الدويل    اال يف   ا، واضع املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان    
. “خــــوف لــــه مــــا يــــربره مــــن التعــــرض لالضــــطهاد      ” بلــــده األصــــلي بــــسبب   غــــادر

 وقــــد ينــــشأ . )A/HRC/10/18؛ A/63/322؛ AHRC/7/20؛ A/62/264؛ A/HRC/4/15 انظــــر(
أو بعـد   / البلـد و   أن يغـادر   قبـل    هـذا  “ له ما يربره من التعرض لالضطهاد       الذي وفاخل” عامل

 الــذين أمـا . “ال يف احلـ الجـئني ” األخـرية باسـم   وُيعـرف األشـخاص يف الفئـة    البلـد،  أن يغـادر 
وهلـة  لل فيبدواقتصادية،  غذائية و سباب  ألالدميقراطية، وخاصة   الشعبية  غادروا مجهورية كوريا    

 الجـئني  وميكن اعتبـارهم  من االضطهاد، يغادروا البلد خوفا  مل ليسوا الجئني ألهنم     أهنماألوىل  
بــصورة  وفويـنجم هــذا اخلـ  . هم األصـلي  إىل بلــدعـودهتم  خيـشون االضــطهاد لـدى   إذا كـانوا 

__________ 
  .٢٠١ الصفحةاملصدر نفسه،   )٢٧(  
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دون أن   األحـوال، يغادروهنـا    يف مثـل هـذه       البلـد  الـذين يغـادرون      األشخاصمعظم  خاصة ألن   
ــى  ــرية خــروج،  حيــصلوا عل ــضائية   ويتعرضــون تأش ــة الق ــر املالحق ــدى خلط ــودهتل ــسبب  م ع ب

 لــه مــا يــربره مــن التعــرض  الــذيوفاخلــ” ومــن شــأن.  غــري قــانوينعلــى حنــو البلــد مغــادرهتم
  .  الجئ يف وقت الحقمركز  يؤدي إىل ظهورأنهذا التهديد ن الناجم ع “لالضطهاد

 مجيـع  أن ُيعامـل  ضـرورة  املهم إبـراز من ف الجئ أم ال، بأنه اشخصاملرء   صّنف وسواء  - ٥٧
 مــع حقــوق اإلنــسان املعتــرف هبــا ، متــشيا هجــرة معاملــة إنــسانيةةحالــممــن هــم يف األشــخاص 

ــا ــق يف بعــض ال  ومثــة. دولي ــدان  اجتــاه يبعــث علــى القل ــدان اللجــوء األول (بل ــيت ) بل ــستقبلال  ت
ن و مهـاجر  بـأهنم  تـصنيفهم    حنـو  امليـل    يكمـن يف   املعينللجوء من البلد    ا لطلب يسعون أشخاصاً

ــد إىل  ، بــل وحــىت  واملالحقــةلالحتجــاز وتعريــضهمغــري شــرعيني   ــدبإعــادهتمالتهدي هم  إىل بل
 املهــاجرين ى اعتبـار أن علـ املقــرر اخلـاص  ويـدأب  . تكمـن خمــاطر تنـذر بالـشر   حيـث  األصـلي،  

ال يـزال  فـي حـني   ف. ة خمتلفـ معاملتـهما بطريقـة  ، وجيـب  تان خمتلفانوالالجئني غري الشرعيني فئت   
يف الفئـة األخــرى   فـإن األشـخاص   بلـدهم األصـلي،   حبمايـة  حيظـون  الفئـة األوىل  األشـخاص يف 

 احلمايـة  ضـمن  ونالالجئـ لـذلك يقـع    . الفئـتني ينبغي عدم اخللـط بـني       ، و حيظون هبذه احلماية   ال
واليــة ب املنوطــة املتحــدة الرئيــسية وكالــة األمــمو.  احلمايــة الوطنيــةتــوفرعــدم بــسبب الدوليــة، 

، حباجـة    األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني        يةمفوضـ هـي   و ،للجوءاألشخاص طاليب ا  لتعامل مع   ا
ن يقعـون   للذي املساعدة واحلماية    وتوفريلجوء،  من الوصول إىل طاليب ال     لتمكينهادعم جيد   إىل  

علـى  أيـضا     ودعمهـا   بلـدان املقـصد    معالروابط الثنائية   وقد تساعد   . الالجئنيب يف الفئة املصنفة  
  .ختفيف القيود يف بلدان اللجوء األول

سيناريو وأصـبح الـ  اورة، اجملـ بلـدان  الالوافـدين إىل    اخنفـض عـدد     خالل السنة املاضية،    و  - ٥٨
وبـدأ ميـارس حاليـا تـدقيق     .  املبينـة أعـاله    وامل الع بسبب صرامة   أشد اللجوء   طاليبواجه  ي الذي
علـى اخلـروج مـن      أكـرب   رضـت قيـود     فُوقـد   . البلـد  على األشخاص الذين يسافرون داخل       أشد

 بأنــه تفيــد تقــارير ومثــة. البلــدان اجملــاورةإىل دخول الــمجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، و
 والــذين أعيــدوا البلــدادرة مغــإىل الــذين يــسعون األشــخاص  علــى أشــدعقوبــات جيــري فــرض 

 ليونــة مــن جانــب  أكثــراختــاذ موقــف حمتملــة بمؤشــرات وجــود قــسرا إىل البلــد، بــالرغم مــن  
ــسلطات  ــ يفال ــد بعــض املــصادر و.  األخــريةسنواتال ــاع سياســة تفي ــار مبجــرد  ”  باتب أطلــق الن

لنـساء  ضـد ا الـذي ميـارس    ، باإلضافة إىل العنـف       سراً البلدمغادرة  إىل   على من يسعون  “ الرؤية
  :ويرد يف أحد التقارير ما يلي. قسرا إىل البلدإلعادهتن احلوامل 
 وهـي ممارسـة     ،‘بالـضخ ’التعـذيب   ب مـا يـسمى      النساء العائـدات إىل    تتعرض”    

النـساء  إذ جتـرد    . خبـأة داخـل مهبـل املـرأة       امل للعثور علـى النقـود     شائعة   ةتعذيب جنسي 
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 نمث جيلـس  . ن وراء ظهـوره   ذرعهـن وتقيـد أ  ،  ثيـاهبن الاليت يتعرضـن هلـذا التعـذيب مـن          
الـشعور  وتزيـد هـذه املمارسـة مـن         . ن وعـيه  ن حـىت يفقـد    ويقفن عدة مرات  القرفصاء  
وقـد  ،  أمـرا روتينيـا    النـساء احلوامـل      علـى  االعتـداء    كمـا أصـبح   ... املـرأة  لـدى    باخلزي

  .)٢٨(“لكي يفارق احلياةالبالستيك تكرر حدوث ممارسة لّف وجه الوليد اجملهض ب
تطبــق حاليــاً  مــن املمارســة الــسابقة املتمثلــة يف فــرض غرامــات علــى العائــدين،  بــدالو  - ٥٩

األطفـال بـشدة أكـرب      وُيعاقـب   .  العقوبات املعنية  من حدة الرشوة  وقد ختفف   . أحكام بالسجن 
 أصـبحت مـستهدفة      الـيت بقيـت يف البلـد        اللجـوء  طـاليب أن أسـر    بـ وتفيد التقارير   . هتم عود لدى
  .  مجاعيكتدبري رادعا إلنزال العقوبة حبقهاآلن 
 طـاليب  يستغلونغالبا ما   وويقوم مهربو البشر واملتاجرون هبم بتسهيل هذه التحركات           - ٦٠
ــوءا ــشري . للجـ ــات وتـ ــرية معلومـ ــهي إىل أنأخـ ــر ينتـ ــساء   ب  األمـ ــن النـ ــد مـ ــإىل العديـ زواج الـ
نـاك  مـن ناحيـة، ه    ف.  ذلـك  تعقـب  واملـضاعفات الـيت      املتـنقلني  خلفيـة    وقـد تتبـاين   . )٢٩(قسريال

 إىل انتقـاهلم  قبـل  األخـرى للجـوء األول  أو يف بلـدان ا  لفترة طويلـة يف بلـد جمـاور      الذين ميكثون 
لفتـرة قـصرية    يعـربون   مـن ناحيـة أخـرى، هنـاك الـذين           و.  النـهائي  هممقـصد كمجهورية كوريا   

، الـواردة مـن املعلومـات   و. إىل بلـد املقـصد النـهائي   وصوهلم  بلدان اللجوء األول قبل      فقط عرب 
األشـخاص يف   نفـسية مـن     الصدمات  للـ  تعرضـا األوىل أكثـر    با ما يكون األشخاص يف الفئـة        غال

 إىل بلـد    وصوهلم لفترة طويلة قبل     ساءاتاإلمن  كبري   عدد   حتّمل ألنه يتعني عليهم  ،  الفئة الثانية 
  .  حباجة إىل دعم طويل األجل، فقد يكونوناملقصد، وبالتايل

 بلــدان الــاليت يــستخدمن طــرق متــر عــرب يب اللجــوء وتــشكل النــساء حاليــا غالبيــة طــال   - ٦١
 مـع   ن مشلـه   إىل ملّ  يف حـاالت عديـدة يـسعني       برفقة أطفال، و   ، يكنّ يف بعض األحيان  و. أخرى
 يف بعـض   هند بعـض  يـ دهت متخـالل الـسنة املاضـية،       و.  يف بلد اللجوء النهائي    ن وأسره نأزواجه

بـدأ عـدم اإلعـادة     مل ن حلقـوقه  اهاكانتـ مما يشكل    ،االعتقال والترحيل ببلدان جنوب شرق آسيا     
 بلـدان  وخاصـة يف حتسني التدابري املتخذة من بلدان اللجوء،   إىل  يدعو املقرر اخلاص    و. القسرية

، لتجنـب االعتقـال مـن       الئقـة  الفئـات يف مراكـز رعايـة         إىل تلـك  اللجوء األول، لتقـدمي املـأوى       
 نعمليـة لتمكينـه   ال واإلسـراع يف  ية،  االلتزام مببدأ عـدم اإلعـادة القـسر       وحيث املبدأ واملمارسة،    

  . يف بلد املقصد النهائينمن إعادة توطينه

__________ 
الكتاب األبيض املتعلق حبقـوق اإلنـسان       ، يف   “حقوق اإلنسان للفئة املهمشة اجتماعيا    ” هوون،   -كيم تاي     )٢٨(  

  .٤٣١الصفحة .  كوريا الشمالية، نقابة احملامني الكورينييف
  .٢٠٠٩مركز حقوق اإلنسان يف كوريا الشمالية، واشنطن، . “حيوات للبيع”  )٢٩(  
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 وينطبق هـذا خاصـة    .  مشل األسر  ملّ إىل إمكانيات    إيالء مزيد من االعتبار   وينبغي أيضا     - ٦٢
 ن أزواجهــويتــركن ، الــزواج مــن مــواطين البلــد اجملــاور علــى الطريــقالــاليت ُيــرغمن علــى علــى

هذا يدعو إىل التفكري يف مـا إذا كـان          و. ل على اللجوء يف بلدان أخرى      للحصو سعيا نوأطفاهل
.  املمارسـة العمليـة  من حيث اجلنسية وعدميهم  العالقات   الذين يتم إجناهبم نتيجة هذه    األطفال  

 هـذه املـسألة علـى أسـاس التـضامن والتعـاون الـدوليني للتخفيـف مـن حمنـة األسـر،              حـلّ جيب  و
 بــني مــواطنني مــن مجهوريــة كوريــا احتــادفــال الــذين يولــدون مــن ألطل تــوفري احلمايــة ولكفالــة

 الدولـة  وأن متـنحهم رعايـا دول أخـرى   مـن  كوريا اجلنوبيـة و ومواطنني من  الشعبية الدميقراطية   
  . انعدام اجلنسيةمهملني ويف حالة م، بدال من تركهاجلنسية املعنية

  
  التحرر من االستغالل  -هاء   

ــرا   - ٦٣ ــسلطات واألطـ ــارس الـ ــكاالً  متـ ــرى أشـ ــة األخـ ــددةف الفاعلـ ــتغالل  متعـ ــن االسـ  مـ
، تتـراوح بـني االسـتغالل املنـهجي واالسـتغالل علـى الـصعيدين اجملتمعـي                 عمومـاً الـسكان    ضد

 رأس النظـام هـي الـيت تـستغل الـشعب لـضمان             علـى وال شـك أن قاعـدة الـسلطة          .والشخصي
اكمــة، ومبــا إذا كــان احلكــم ضــمن األســرة احلســريث مــن سألة وهــذا مــرتبط مبــ .هاريتاســتمرا

ويتمثــل احلــافز اإليــديولوجي  .الــذراع العــسكري يف النظــام يكتــسب املزيــد مــن الــصالحيات 
 ٢٠٠٩عـام  كمـا يوافـق   . ٢٠١٢احلايل للنظام يف كفالة وجود أمة قوية ومزدهرة حبلول عـام         

 وتنفيـذ   علـى إنتـاج املزيـد مـن الغـذاء         يف إطارهـا    رب النـاس    ُيجـ  الـيت    “ يومـاً  ١٥٠محلة الـ   ”عام  
ومـن املفارقـات أن    .)٣٠( وأعمـال البنـاء   تفرضها احلكومة، مثل شـق الطـرق  خمتلف الربامج اليت  

 مــن خــالل التعبئــة اجلماهرييــة، رغــم أن هــذا لــيس  أداء املزيــد مــن العمــلالنــاس جيــربون علــى 
  .بالضرورة لصاحلهم بل لصاحل النظام احلاكم واستمراريته

ففي حني أن العديد من الـسكان يعيـشون    :رقة أساسيةوينطوي الوضع أيضاً على مفا    - ٦٤
إن يف فقر مدقع ويعانون من احلرمان الطويل املـرتبط بـنقص الغـذاء واالحتياجـات األخـرى، فـ               

وأصـبح اسـتغالل     .وارد معدنيـة كـثرية تـسيطر عليهـا الـسلطات          البلد نفسه قد حبته الطبيعـة مبـ       
إنـه ألمـر   و . تستخدمه مبـا يـضر النـاس    اكمةالنخبة احل واطن العادي مبثابة حق مكتسب لدى       امل

 بـأن االقتـصاد قـد حتـسن بـصورة طفيفـة علـى مـدى                  تفيـد  التقـارير ذلـك أن    مثري لالستهجان،   
وفقـا  و . املزيـد مـن املـوارد ملـساعدة الـسكان          ختـصيص السنة املاضـية، ممـا يـدل علـى أنـه ميكـن              

مـا عـدا    (ع العامل اخلارجي    م ٢٠٠٨يف عام   لبلد  للتجاري   النشاط ا  ردة، سّجل اللمعلومات الو 
__________ 

  )٣٠(  North Korea Today ــدد ــصادر يف  (٢٨١، الع ــران١٥ال ــه / حزي ــدد )٢٠٠٩يوني ــصادر يف  (٢٨٣؛ والع ال
الـصادر يف   (٢٨٦؛ والعـدد  )٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٤ يف   الصادر (٢٨٥؛ والعدد   )٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٧
  ).٢٠٠٩يوليه / متوز١٧
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 ،دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدةباليــني  ٣,٨بلــغ رقمــا قياســيا ) مــع مجهوريــة كوريــا
أبريـل  /ويف نيـسان  . ٢٠٠٧ يف املائة مقارنـة بعـام        ٢٩,٧بنسبة   معدل النشاط التجاري     وارتفع
وون بليــون  ٤٨٢,٦، أقــّرت اللجنــة الــشعبية العليــا ميزانيــة الــسنة احلاليــة، الــيت بلغــت  ٢٠٠٩

ــة ٥ تقـــارب، أي بزيـــادة ) وون١٤٠= دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة   ١(  يف املائـ
   .مقارنة بالسنة املاضية

ه  مــن تــوافر بعــض املــوارد الوطنيــة، فــإن هــذه املــوارد ال ُتوجَّــ    الــرغموهكــذا، فعلــى  - ٦٥
 .وإحلــاق الــضرر هبــم عمومــاًُتنفــق علــى الوجــه الــصحيح، ممــا أدى إىل اســتغالل الــسكان   وال
أُفيد مؤخراً أن صالحية تصدير املادة األكثر قيمـة يف البلـد، وهـي األنثراسـني، قـد ُنقلـت                     كما

 الـسيطرة   إحكـام من الذراع املدين جمللـس الـوزراء إىل شـركة جتاريـة عـسكرية، ممـا يـدلّ علـى                     
امليزانيـة علـى     يفوارد  هـذه املـ   ومـن األجـدى واألوجـب إنفـاق          .العسكرية على املوارد الوطنية   

  . رفاه السكان
هبـم مـن خـالل طـرق ووسـائل           وتقوم الـسلطات أيـضا باسـتغالل الـسكان والتالعـب            - ٦٦

، تسعى السلطات إىل السيطرة علـى عمليـة توزيـع الغـذاء      أعالهأوال، وكما أشري إليه     ف .أخرى
سألة وليـست املـ    .كوسيلة من وسائل الـسيطرة علـى الـسكان وجعلـهم يعتمـدون علـى النظـام                

بطريقـة تنطـوي علـى     الغـذاء جمرد نقص يف الغذاء للسكان، بل هي سيطرة السلطة على توزيع  
في حني أن املساعدات اإلنسانية قد ساعدت الـسكان إىل حـد كـبري، ال بـد                 فوثانياً،   .تالعب

من االعتراف بـأن هـذه املـساعدات وفـرت أيـضاً للـسلطات الفرصـة لعـدم اسـتخدام مواردهـا                
 . مــن األســواق العامليــةالغــذاءا، وبالتــايل عــدم ختــصيص املــوارد الوطنيــة لــشراء ملــساعدة شــعبه

تعزيز الطـابع   النخبة احلاكمة، و  املوارد إىل تعزيز استمرارية     جرى توجيه تلك    بدالً من ذلك،    و
الوفــاء، علــى النحــو وثالثــا، فــإن الدولــة قــد فــشلت يف   .العــسكري الــذي يــسيطر علــى البلــد 

ــا   ــقاملناســب، بالتزامه ــةرغــم وجــود الكــوارث ال و . األمــن الغــذائي بتحقي ــصيب طبيعي ــيت ت   ال
 اجلذرية غالبـا مـا تكـون مـن صـنع اإلنـسان، والنظـام احلـاكم هـو                  االسكان عموماً، فإن أسباهب   

وتعـي وكـاالت األمـم املتحـدة علـى           . وقوعهـا  يتحّمل قسطاً من املسؤولية عن     ينبغي أن    الذي
 تركيزهــا علــى حفــظ البيئــة، وجتنــب الزراعــة شددها تــحنــو متزايــد هــذا املــأزق وهــذا مــا جعلــ

ــاوب احملاصــيل، والتأهــب للكــوارث     ــدعوة إىل تن ــاس مــن  ،املزدوجــة املفرطــة، وال  ومتكــني الن
الـيت  أحـد العناصـر اهلامـة       كـان   ن  لـئ و .املشاركة بصورة أكرب يف احلفاظ على أسباب معيشتهم       

، يتمثّـل يف   محايتـهما مـن االسـتغالل      ، ومهـا حقـان جيـب      حلق يف احلياة واحلق يف العمل     اتشكل  
التطـورات احلاليـة تنـتقص مـن     ، فـإن  قدرة املرء على االضطالع بأنشطة اقتـصادية مـن اختيـاره         

ىل إ الدولــة إىل إحكــام ســيطرهتا علــى مواطنيهــا و تــسعىحيــث هــذه اإلمكانيــات االقتــصادية، 
  .ارات الناسكبح مجاح أنشطة السوق املرتطبة خبي
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اإلفـالت  القـدرة علـى     خر، يتمتع النظـام احلـاكم واألجهـزة احمليطـة بـه ب            وعلى صعيد آ    - ٦٧
فعلـى سـبيل املثـال، مثـة حاجـة ماسـة لتجديـد النظـام القـضائي، علـى الـرغم مـن                         .من العقـاب  

وجيــب أيــضاً بنــاء قــدرة  .اإلصــالحات التــشريعية املختلفــة الــيت حــصلت يف الــسنوات األخــرية
ملمارسات املهنيـة اخلاطئـة، كمـا أن الـسلطات حباجـة إىل            إنفاذ القانون يف جمال وقف ا     موظفي  

  .سياسة واضحة لوقف عمليات اإلعدام العلنية وغريها من التجاوزات يف عملية إنفاذ القانون
فــتح البــاب أمــام احلريــات مثــل حريــة اختيــار احلكومــة وحريــة التعــبري وتكــوين وبغيـة    - ٦٨

وســائل الالزمــة لتعزيــز إرســاء الدميقراطيــة يف  الــتفكري يف الــسبل والاألمــر   يقتــضي،اجلمعيــات
  .على حنو أصيلالبلد، من أجل ضمان تقرير املصري 

ومن املثري لالهتمام أن املنظمـات غـري احلكوميـة قـد دعـت مـرارا إىل اختـاذ املزيـد مـن                         - ٦٩
 وال سيما على أعلى املستويات يف األمم املتحدة، لضمان أن تفي الدولـة وقاعـدة                ،اإلجراءات

لسلطة املرتبطة هبا مبسؤوليتهما يف جمال محاية حقوق اإلنسان واختاذ اإلجراءات ضـد مـرتكيب               ا
دعا أحد التقـارير الـصادرة مـؤخراً األمـم املتحـدة إىل اإلشـارة بـشكل                 و .ةسيماالنتهاكات اجل 

فريــق خــرباء للتحقيــق يف وإىل تــشكيل  محايــة املــواطنني عــنأكثــر حتديــدا إىل مــسؤولية الدولــة 
ــهاكات  إ مــا ــد اجلــسيمةذا كانــت االنت ــة يف البل ــهاك ملفهــوم    املرتكب ــة انت مــسؤولية ” هــي مبثاب

ويتعّين على كل من جملس األمـن واجلمعيـة العامـة االضـطالع بـدور رئيـسي يف         . )٣١(“احلماية
  . الصددا اختاذ تدابري أكثر دينامية يف هذهلماهذه العملية، كما ينبغي 

اكات حقـوق اإلنـسان املرتكبـة علـى نطـاق واسـع وعلـى               ، فإن انتـه   الوقت نفسه ويف    - ٧٠
 اختـاذ    مواجهتـها  ضيتقتـ و .دةاحنو منتظم ويستحق الشجب ال تزال مـستمرة يف البلـد بـال هـو              

إجراءات قوية من جانـب اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك اتبـاع هنـج شـامل مـن جانـب منظومـة                          
و موضـوعي وبنـاء، هلـذا التحـدي     األمم املتحدة، للتأثري على السلطات لكي تتصدى، علـى حنـ        

وميكن لعملية االستعراض الدوري الشامل اليت أنـشأها جملـس حقـوق             .املرتبط حبقوق اإلنسان  
ل مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مبوجبـها أمـام اجمللـس ليـستعرض                 مثُاإلنسان، والـيت سـتَ    

القـضايا ولتـشجيع البلـد     لتنـاول تلـك   وسـيلة  أيـضاً  شكّلأداءها يف جمال حقوق اإلنسان، أن تـ     
  . على إصالح نظامه احلكومي والتصدي للتجاوزات السابقة اليت ولّدت االستغالل املنهجي

  

__________ 
  )٣١(  DLA pier, Committee for Human Rights in North Korea and the Oslo Center for Peace and human 

rights, Failure to Protect: The Ongoing Challenge of North Korea (Washington, 2008).  
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  الرسائل  - ثالثا  
قام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،                 - ٧١

لرأي والتعبري، واملقـرر اخلـاص املعـين بوضـع     واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية ا      
ــرأة وأســبابه         ــة مبــسألة العنــف ضــد امل ــررة اخلاصــة املعني ــسان، واملق ــدافعني عــن حقــوق اإلن امل

 املقـرر للفريـق العامـل املعـين باالحتجـاز التعـسفي، بإرسـال نـداء عاجــل         - وعواقبـه، والـرئيس  
، يطلبـون   ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢يف  الدميقراطيـة   الـشعبية    إىل حكومة مجهورية كوريا      مشترك

 مـن الواليـات املتحـدة وبـشأن          اثـنني  بشأن ظـروف اعتقـال واحتجـاز صـحفيني        إيضاحات  فيه  
أبريـل  /نيـسان  ٨ويف رسـالة مؤرخـة       .اخلطوات األولية اليت اختذهتا احلكومة لـضمان حقوقهمـا        

ــتُ    ٢٠٠٩ ــصحفيني اعـ ــأن الـ ــة بـ ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة مجهوريـ قال يف ، رّدت حكومـ
 نتيجـــة الرتكاهبمـــا أعمـــاالً عدوانيـــة ودخوهلمـــا غـــري املـــشروع إىل   ٢٠٠٩مـــارس /آذار ١٧

مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مــن خــالل عبــور احلــدود بــني مجهوريــة كوريــا الــشعبية   
اريـة، فقـد ُسـمح      بينمـا ال تـزال التحقيقـات ج       أيـضاً أنـه      وجاء يف الرسالة   .الدميقراطية والصني 

 أن املعاملــة الــيت تلقياهــا أثنــاء احتجازمهــا كانــت تتماشــى التــصال بقنــصل بلــدمها كمــا بامــاهل
   .قانون الدويلوأحكام ال

  
  االستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

نتـهك بـشكل    يشري التحليل الوارد أعاله إىل جمموعة من احلقوق واحلريات الـيت تُ             - ٧٢
ــا الــشعبية    الدميقراطيــة علــى أســاس يــومي،  فاضــح مــن قبــل الــسلطات يف مجهوريــة كوري

االنتـهاكات  هـذه   ومـن الواضـح أن       .يتسبب بكثري من األمل واملعانـاة للـسكان العـاديني          مما
 الفاقـة إن التحـرر مـن   ولألسـف، فـ   .واسعة النطاق ومنهجيـة وبغيـضة يف آثارهـا وعواقبـها       

ات هـذه الـسلط   ومن اخلوف ومن التمييز ومن االضطهاد ومن االستغالل يتجاوزه شـعور            
يـذاء تلـو     الرتكاب اإل  اإلفالت من العقاب، األمر الذي يشكّل خلفية مذهلة       بقدرهتا على   

ال تـشكل خطـرا وهتديـدا بالنـسبة إىل     وهذه االنتهاكات  .بوترية آخذة يف االزدياد  اآلخر،  
 بأمـر جيـ   وهو  واألمن الدوليني،   بالنسبة إىل السالم    أيضا  ولكن  ،   فحسب حقوق اإلنسان 

عاجلـة الختـاذ إجـراءات اسـتجابات شـاملة          الوتتطلب الـدعوة     .و فّعال التصدي له على حن   
من منظومة األمم املتحدة وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة علـى مجيـع املـستويات، الوطنيـة               

  . منها والدولية
  :اطية أن تتخذ التدابري التاليةلسلطات يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقرلوينبغي   - ٧٣

  ):ل القصرييف األج(فوراً   )أ(  
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عـرب كفالـة الفعاليـة يف       الفاقـة   مـا يتعلـق بـالتحرر مـن          االستجابة بفعالية يف    ‘١’  
 وتـوفري فـرص احلـصول       توفري الغذاء واملواد الضرورية األساسية األخـرى      

 بـشكل بنـاء     املـسألة   بـشأن هـذه    ؛ والتعاون  املساعدة تاجني إىل عليها للمح 
 الفاعلة يف اجملال اإلنساين؛     مع وكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات      

ومتكــني الــسكان مــن االضــطالع بأنــشطة اقتــصادية لتلبيــة احتياجــاهتم        
   مصادر رزقهم دون تدخل الدولة؛تعزيزاألساسية و

اخلــارج والــذين يعــادون إىل البلــد، إىل الكــّف عــن معاقبــة طــاليب اللجــوء   ‘٢’  
ء وإصــــدار تعليمــــات واضــــحة إىل املــــسؤولني بتفــــادي احتجــــاز هــــؤال 

  األشخاص وعدم معاملتهم بطريقة غري إنسانية؛
 عمليـــات اإلعـــدام العلنيـــة والتجـــاوزات الـــيت ترتكـــب ضـــد أمـــن  إهنـــاء  ‘٣’  

األشــخاص؛ وســائر انتــهاكات احلقــوق واحلريــات، عــن طريــق إدخــال       
إصــالحات تــشريعية وتــدابري تنفيذيــة، وإصــدار تعليمــات أوضــح ملــوظفي 

ن، وبناء القدرات ذات الصلة ورصد      إنفاذ القانون باحترام حقوق اإلنسا    
  عملهم لضمان مساءلتهم؛

التعــاون بــصورة فعالــة علــى تــسوية قــضية األجانــب املخــتطفني إىل البلــد     ‘٤’  
مبــا يف ذلــك نتــائج  الــيت تــثري خمــاوف يف البلــد، ومعاجلــة املــسائل األخــرى

  احلرب الكورية؛
ــر     ‘٥’   ــاءة لتوصــيات املقــرر اخلــاص، وال ــة علــى  االســتجابة بــصورة بن د بفعالي

ــة      ــارة البلــد للوقــوف علــى احلال مراســالته، ودعــوة املقــرر اخلــاص إىل زي
  والتوصية باختاذ اإلجراءات الضرورية؛

  ):يف األجل األطول(تدرجيياً   )ب(  
 عــن طريــق إدخــال إصــالحات هتــدف إىل تعزيــز حلكــوميحتــديث النظــام ا  ‘١’  

  إلنسان؛مشاركة الشعب واالمتثال للمعايري الدولية حلقوق ا
، وإعـادة  “الـشعب أوالً ”إمنائية متكافئة تـستند إىل سياسـة        سياسات  وضع    ‘٢’  

 للقطـــاع ،ختـــصيص امليزانيـــات الوطنيـــة، مبـــا فيهـــا امليزانيـــات العـــسكرية
  االجتماعي؛
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 تدابري أوسع نطاقاً تتصل باألمن الغذائي، مثل املمارسـات الزراعيـة            وضع  ‘٣’  
 يف التخطيط والربجمة    عبئتهمسكان وت السليمة، وحفظ البيئة، ومشاركة ال    

  واقتسام الفوائد؛
ضــمان األمــن الشخــصي واحلريــات الشخــصية عــن طريــق تفكيــك نظــام    ‘٤’  

املخـابرات املتفـشي، وإصـالح نظـام العدالـة، وااللتـزام            /املراقبة واملخربين 
بسيادة القانون، وإعطـاء ضـمانات للمتـهمني، وإجـراء حماكمـات عادلـة،              

ئي مستقل، ووضـع ضـوابط وضـمانات ضـد انتـهاكات             نظام قضا  إنشاءو
  السلطة؛

معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية واتفاقيات منظمة العمـل        االنضمام إىل     ‘٥’  
  الدولية واختاذ تدابري لتطبيقها بفعالية؛

 عـاين منـه   إيالء اهتمام خاص للتصدي للتمييز واحلـد مـن الـضعف الـذي ت               ‘٦’  
ل وذوي اإلعاقـة واملـسنني، عـن طريـق        فئات حمددة، مثل النـساء واألطفـا      

  اية حقوق اإلنسان من اإلمهال واإلساءة واالستغالل والعنف؛تعزيز مح
 حنــو  الالجــئني موجــاتبتــدفقفيمــا يتعلــق معاجلــة التحــرر مــن االضــطهاد   ‘٧’  

، وجتـرمي   التشّرد عن طريق معاجلة األسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل          اخلارج
 هتريـب البـشر واالجتـار هبـم، دون جتـرمي            اتيـ  يف عمل   الالجـئني  من يستغل 
  الضحايا؛ 

عــن التــصدي إلفــالت املــسؤولني عــن العنــف واالنتــهاكات مــن العقــاب     ‘٨’  
  واحمللي؛  لالنتصاف على الصعيدين الوطينفعالة وضع سبل طريق 

خوض مناقشات يف إطـار االسـتعراض الـدوري الـشامل لكفالـة الـشفافية                 ‘٩’  
ب املساعدة التقنيـة مـن مفوضـية األمـم املتحـدة           واعتماد إصالحات، وطل  

حلقوق اإلنسان للمساعدة علـى تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان علـى حنـو                 
  شامل؛

 إجراء حـوار بنـاء مـع ممثلـي اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات الـيت ترصـد تنفيـذ             ‘١٠’  
اليت يعد البلد طرفاً فيهـا، والتعـاون مـع آليـات            معاهدات حقوق اإلنسان    

فعالــة التابعـة  بــشأن املتحــدة كافـة، مبــا فيهـا اإلجــراءات اخلاصـة،    األمـم امل 
  .البلد لتوصياهتا وضمان الدخول إىل

  : إىل اختاذ التدابري التاليةواجملتمع الدويل مدعّو  - ٧٤
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التأكيد بشكل ملموس على احلاجة إىل اعتماد هنج متكامل يدعو إىل منع              ‘١’  
إلنسان، وتـوفري الرعايـة واملـساعدة       قوق ا  الفعالة حل  مايةاحلاالنتهاكات، و 

قوقــه ومتّتــع الــشعب حببــصورة يــسهل الوصــول إليهــا وقابلــة للمــساءلة،   
  وحرياته؛

ستغالل الـشعب مـن جانـب سـلطات       التصدي ال  ضرورةالدعوة بقوة إىل      ‘٢’  
ــاع سياســة     ــدعوة التب ــق ال ــة عــن طري ــشعب أوالً”الدول ــدل سياســة  “ال  ب

، واالضطالع بعملية تنمية متكافئة،      حاليا املتبعة “أوالًالسلطة العسكرية   ”
االحتــرام إيــالء وتقــدمي املــساعدات الغذائيــة وكفالــة األمــن الغــذائي، مــع  

  ، مقترناً بالرصد املناسب؛“ال غذاء بدون نفاذ”الواجب ملبدأ 
احترام حقـوق الالجـئني، وخباصـة مبـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية، وحقـوق                   ‘٣’  

 قوانني اهلجرة الوطنية الـيت قـد تـؤدي، إذا           اإلنسان للمهاجرين، وإصالح    
ــتم إصــالحها، إىل احتجــاز الالجــئني أو    ملتمــسي اللجــوء أو إعــادهتم   مل ي
  قسراً؛  

يف إطـار   مؤشـر رئيـسي     ك رفض البلد التعاون مع املقـرر اخلـاص          ستخداما  ‘٤’  
  الستعراض الدوري الشامل؛ ا

 مجهوريـة كوريـا   تنظيم أكـرب عـدد ممكـن مـن جـوالت احلـوار مـع حكومـة              ‘٥’  
ــة لتعزيــز تــسوية املنازعــات، وتوســيع     اخلطــاب نطــاقالــشعبية الدميقراطي

تقــدمي جمموعــات مــن احلــوافز ذات  ووالعمــل املــتعلقني حبقــوق اإلنــسان،  
 ،الصلة وممارسة ضغوط تدرجيية، مع إمكانيـة ربـط ذلـك بـضمانات أمنيـة              

   حسب االقتضاء؛
، سواء يف    طريق إجراءات خمتلفة   عنة اإلفالت من العقاب     سألالتصدي مل   ‘٦’  

جمال مسؤولية الدولة أو املسؤولية اجلنائية الفردية، ومتكني منظومة األمـم           
 تدابري ملنع االنتهاكات    عتماداملتحدة بأكملها، وخباصة جملس األمن، من ا      

ــن ســبل         ــهم م ــوع ضــحايا ومتكين ــن الوق ــة األشــخاص م اجلــسيمة، ومحاي
نايــة الواجبــة للنــداء مــن أجــل مــشاركة  االنتــصاف الفعالــة، مــع إيــالء الع 

  .الشعب يف اإلدارة واحلكم مشاركة واسعة النطاق
  
  


