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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧١البند 
حاالت حقوق اإلنسان   :  ومحايتها  حقوق اإلنسان  تعزيز

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

  
  **تقرير األمني العام    

    

  موجز  
  .٦٣/١٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٦عمال بالفقرة مقدم هذا التقرير   
ا  اختــذمهنيلــذ الينومل تعتــرف حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة بــالقرار   

ومـا زالـت    . ية العامة بشأن حالة حقوق اإلنـسان يف ذلـك البلـد           جملس حقوق اإلنسان واجلمع   
لمقـرر  ل ترفض قبول املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، ومل تـسمح               
نـه جملـس   اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة، الـذي عيّ       

ن هذه احلالة األمني العام من احلصول على املعلومـات          كِّومل مت .  بدخول البلد  ،حقوق اإلنسان 
  .الالزمة ملوافاة اجلمعية العامة بتقرير كامل عن املوضوع قيد النظر

 
  

 * A/64/150.  
  .قدِّم هذا التقرير بعد املوعد النهائي املقرر لتقدميه كي يتضمن آخر املستجدات  **  
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التقـارير الـيت تفيـد أن حالـة حقـوق اإلنـسان يف                تـواتر  قلقال  مع  األمني العام  ويالحظ  
ة مجهوريـة كوريـا الـشعبية       مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مـا زالـت خطـرية، وأن حكومـ            

الدميقراطية مل تتخذ خطـوات ذات بـال لالهتمـام بالتقـارير املتتابعـة عـن االنتـهاكات املنتظمـة                    
ط الـضوء علـى أن    ويـسلّ . والواسعة النطاق حلقوق اإلنسان، ولتوفري ضمانات حلقوق اإلنسان       

دة تعــوق إعمــال مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مــا زالــت تواجــه مــشاكل إنــسانية معقّــ
ويـساور األمــني العـام قلــق عميـق إزاء االخنفــاض املـستمر ملــا يقدمـه اجملتمــع      . حقـوق اإلنــسان 

ــه           ــذي أبلغــت عن ــة ال ــاقم نقــص األغذي ــن تف ــرغم م ــى ال ــة، عل ــساعدات غذائي ــن م ــدويل م ال
  .الوكاالت اإلنسانية

 ا وتعاوهنـ  تهااركمـش حيث  ن التقرير حالة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من         ويبيِّ  
ــشأة مبعاهــدات، واإلجــراءات        ــات املن ــل اهليئ ــسان مث ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــات الدولي مــع اآللي

 نضمتــكمــا ي. اخلاصــة، واالســتعراض الــدوري الــشامل الــذي جيريــه جملــس حقــوق اإلنــسان  
 ،قدمتها وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة بشأن احلق يف الغـذاء          معلومات مستكملة   التقرير  

  . وحقوق الالجئني، وحقوق الطفل،احلق يف الرعاية الصحيةو
وحيث األمـني العـام احلكومـة علـى تـوفري ضـمانات حلقـوق اإلنـسان وإجـراء إصـالح               

ويهيــب باحلكومــة أن . قــانوين داخلــي، وفقــا لاللتزامــات الــيت تنيطهــا هبــا املعاهــدات الدوليــة  
جمـال التعـاون الـتقين، وأن تتعـاون مـع           تتعامل مع مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف              

ويــدعو . ملقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ا
كذلك احلكومة إىل ترتيب أولويات ختصيص مواردها مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية                 

ريكة هلـا يف جمـال العمـل        لسكاهنا، والنظر يف السماح لوكـاالت األمـم املتحـدة واجلهـات الـش             
وحيـث األمـني العـام    . اإلنساين يف امليدان بأن تزيد من عملياهتا، يف ظل ظـروف رصـد مالئمـة          

ــة حقـــوق اإلنـــسان، واملـــساعدة علـــى تلبيـــة     اجملتمـــع الـــدويل علـــى التمـــسك بالتزامـــه حبمايـ
جع بقـوة كـل     ويش. االحتياجات اإلنسانية احلرجة ملواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية       

ــسر توســيع نطــاق احلــوار         ــة ومتعــددة األطــراف تي ــأطر ثنائي ــزام ب ــى االلت ــة عل األطــراف املعني
  .والتعاون يف جمال حقوق اإلنسان
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  مقدمـــة  - أوال  

 املــؤرخ  ٦٣/١٩٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة    ٦التقريــر عمــال بــالفقرة   ُيقــدم هــذا     - ١
، الـيت قـررت فيهـا اجلمعيـة العامـة مواصـلة نظرهـا يف حالـة                  ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ١٨

حقوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف دورهتـا الرابعـة والـستني، وطلبـت                     
را شــامال عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا  فيهــا إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــ

  .الشعبية الدميقراطية
وقد أوضحت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة أهنـا ال تعتـرف بـالقرارين                  - ٢

بــشأن حالــة ) ٦٣/١٩٠(واجلمعيــة العامــة ) ١٠/١٦( اللــذين اختــذمها جملــس حقــوق اإلنــسان
ــش    ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــةحقــوق اإلن ــة    .)١(عبية الدميقراطي ــرغم مــن أن حكوم ــى ال وعل

مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة قــد أبــدت اســتعدادها للمــشاركة يف عمليــة االســتعراض  
الدوري الشامل اليت يضطلع هبا جملـس حقـوق اإلنـسان، وللتعـاون مـع خمتلـف اآلليـات املعنيـة                     

لتقنيــة مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حبقــوق اإلنــسان، فإهنــا اســتمرت يف عــدم قبــول املــساعدة ا 
ملقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق اإلنـسان         ورفضت أيضا االعتراف بوالية ا    . )٢(حلقوق اإلنسان 

فني بواليـات    ومل تسمح للمقرر اخلاص ولغريه من املكلّ       يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
الة األمني العام من احلـصول علـى        ومل متكن هذه احل   . يف إطار اإلجراءات اخلاصة بدخول البلد     

  .املعلومات الالزمة ملوافاة اجلمعية العامة بتقرير كامل عن املوضوع قيد النظر
، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف أربع معاهدات دولية حلقوق اإلنـسان             - ٣
د الـدويل اخلـاص      والعهـ  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        : هي

 واتفاقيـة   ؛ واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                ؛باحلقوق املدنيـة والـسياسية    
 ومن اجلدير بالـذكر أن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة واصـلت التعامـل                  .حقوق الطفل 

قراطيـة  ونظرت تلك اللجنـة يف تقريـري مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدمي             . مع جلنة حقوق الطفل   
الدوريني الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إبان دورهتا اخلمسني اليت عقـدهتا يف                

ومتثلت مبـادرة مـشجعة يف قيـام اللجنـة املركزيـة لالحتـاد الكـوري                . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
__________ 

لـستني،  البيانان اللذان أدىل هبما وفد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أمام اجلمعية العامة يف دورهتـا الثالثـة وا         )١(  
  .وأمام جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة

ستخضع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لالستعراض، مبوجب آلية االستعراض الدوري الشامل، يف كانون      )٢(  
وقد أوضح ممثل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، يف بيان أدىل به أمام اللجنة الثالثة              . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
ــاين يف ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشارك يف عمليــة      ٢٠٠٨ن ــستعدة ألن ت ــة م ــشعبية الدميقراطي ــة كوريــا ال ، أن مجهوري

  .االستعراض الدوري الشامل وأن تتعاون مع شىت اآلليات املعنية حبقوق اإلنسان
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، حتــت إشــراف جملــس ٢٠١٠-٢٠٠٨لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بوضــع برنــامج عمــل للفتــرة 
، على الرغم مـن أن مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة                        الوزراء

ومما يستحق الترحيب أيـضا تعـاون مجهوريـة كوريـا الـشعبية             . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
ــام          ــسكان يف ع ــداد لل ــن أجــل إجــراء تع ــسكان م ــم املتحــدة لل ــع صــندوق األم ــة م الدميقراطي

وسـيتوافر التقريـر الكامـل عـن التعـداد          . ١٩٩٣ها منـذ عـام      ، وهو أول تعداد جيرى في     ٢٠٠٨
ــام    ــة ع ــل هناي ــسر ختطــيط      ٢٠٠٩قب ــة ستي ــصادية ودميغرافي ــة اقت ــات اجتماعي ــضمن بيان ، وسيت

  . السياسات على هدي من معلومات أوىف
غري أن األمني العام يالحظ مع بـالغ القلـق تـواتر التقـارير الـيت تفيـد أن حالـة حقـوق                   - ٤

ومل تتخـــذ حكومـــة .  مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة مـــا زالـــت خطـــرية اإلنـــسان يف
ــره الــسابق     ــشعبية الدميقراطيــة، منــذ تقري ــا ال ــة كوري ــال (A/63/322)مجهوري ، خطــوات ذات ب

لواســعة النطــاق حلقــوق اإلنــسان،    لالهتمــام بالتقــارير املتتابعــة عــن االنتــهاكات املنتظمــة وا     
. ٦٣/١٩٠ان، على حنو ما هو مـبني يف قـرار اجلمعيـة العامـة               لتوفري ضمانات حلقوق اإلنس    أو

وتشري تقارير وردت من طائفة من املصادر، حىت وإن مل يتسن التحقق منـها بـصورة مـستقلة،                
ــتمرار  ــإىل اس ــال       ع ــانون، وظــروف االعتق ــيادة الق ــدام س ــة، وانع ــاة األصــول القانوني دم مراع

رى عن التعذيب والسخرة والتلقني العقائـدي وإسـاءة         وال تزال التقارير تت   . الالإنسانية يف البلد  
كمـا تـشري التقـارير إىل    . معاملة الالجئني وطاليب اللجوء الذين أعيدوا إىل وطنـهم مـن اخلـارج            

. الت معرضــات لالعتــداء اجلنــسي أن النــساء يقعــن فريــسة لالجتــار بالبــشر وأن النــساء املعــتق  
 الـسلطات إزاء حريـة التنقـل والـدين والـرأي            حيدث أيضا حتول هـام يف النـهج الـذي تتبعـه            ومل

  . والتعبري، وإزاء احلق يف التجمع والتنظيم السلميني ويف الوصول إىل املعلومات
يف وكانــت أهــم املــسائل الباعثــة علــى القلــق الــيت أشــارت إليهــا جلنــة حقــوق الطفــل      - ٥

ي الـسياسي أو أي  احتمال تعـرض األطفـال للتمييـز علـى أسـاس الـرأ        : دورهتا اخلمسني ما يلي   
هـم أو آبــاؤهم؛ واحتمــال  نتمـون إليــه  رأي آخـر، أو األصــل االجتمـاعي أو أي وضــع آخــر، ي  

ــة قاســية لــدى عــودهتم أو       ــدان اجملــاورة ملعامل ــذين يعــربون احلــدود إىل البل تعــرض األطفــال ال
إعــادهتم؛ وتــأثري املنــاخ الــسياسي علــى األطفــال، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالتعرض للحرمــان          

تماعي االقتصادي؛ واجلوانب العـسكرية للتعلـيم الـيت ميكـن أن يكـون هلـا أثـر سـليب علـى                      االج
وقـوانني العمـل الـيت ال حتظـر اشـتغال األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم                    ؛)٣(حتقيق أهداف التعليم  

 ومـا تـشري إليـه التقـارير مـن تزايـد انتـشار تعـاطي                 ؛ عاما باألعمـال الـضارة أو اخلطـرة        ١٨عن  
ــال للمــ  ــزارع       األطف ــال للعمــل يف م ــد األطف ــات عــن جتني ــن معلوم ــواتر م ــا يت واد املخــدرة وم

__________ 
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩جرت اإلشارة حتديدا إىل أهداف التعليم املبينة يف املادة   )٣(  
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تدابري التعلـيم   ’’اخلشخاش التابعة للدولة؛ وكثرة عدد األطفال املشردين أو أطفال الشوارع؛ و          
  . عاما يف حاالت اجلرائم١٧ و١٤اليت خيضع هلا األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ‘‘ العام
دة ريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيــة تواجـه أيـضا مـشاكل إنـسانية معقّــ       وال تـزال مجهو    - ٦

وتتـراوح هـذه املـشاكل بـني        . تعوق على حنو خطري إعمال حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالـسكان            
نقــص األغذيــة علــى نطــاق واســع وتــردي النظــام الــصحي، ونقــص فــرص الوصــول إىل ميــاه    

أشـار تقريـر بعثـة تقيـيم حالـة احملاصـيل واألمـن         و .الشرب املأمونة أو إىل التعليم اجليد املستوى      
الغـذائي يف مجهوريـة كوريــا الـشعبية الدميقراطيـة، وهــي بعثـة اشـتركت منظمــة األمـم املتحــدة        

 إىل ،٢٠٠٨أكتـوبر  /لألغذية والزراعة وبرنامج األغذيـة العـاملي يف القيـام هبـا يف تـشرين األول       
ــواردات التجار     ــع حــساب ال ــيواجه، حــىت م ــد س ــة املتأن البل ــيت    ي ــة ال ــات الغذائي ــة واملعون وقع

ــدره     مت ــصا يف احلبــــوب قــ ــا، نقــ ــا حاليــ ــد هبــ ــسويقية  ٨٣٦ ٠٠٠التعهــ ــسنة التــ ــن يف الــ  طــ
مــايو /ويف أيـار .  ماليــني نـسمة يف حاجـة إىل مــساعدة غذائيـة   ٨,٧، ممـا يتـرك   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
لعـاملي، يف  ، أشارت حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على برنامج األغذيـة ا          ٢٠٠٩

ضوء اخنفاض مـستويات املـوارد الـيت وردت مـن املـاحنني لـصاحل عمليـة الطـوارئ الـيت أطلقهـا                       
، بتخفيض الربنامج الغذائي اإلنـساين ومواءمـة        ٢٠٠٨سبتمرب  /برنامج األغذية العاملي يف أيلول    

الـيت  وكان من الـتغريات     . ٢٠٠٨يونيه  /شروط التنفيذ مع الشروط اليت اتفق عليها يف حزيران        
، مل يعـد    ٢٠٠٩يونيـه   /فاعتبـارا مـن حزيـران     . ترتبت على ذلك تقلص نطاق التغطية اجلغرافيـة       

منطقـة كانـت مـستهدفة يف األصـل     / مقاطعة١٣١  من٥٧ إىل برنامج األغذية العاملي يصل إالّ  
ال يتحـدث أي    ( موظفـا    ١٦ومت ختفيض عدد املـوظفني الـدوليني إىل         . يف إطار عملية الطوارئ   

ومل يعـد برنـامج األغذيـة العـاملي       . وأغلقت ثالثة من املكاتـب امليدانيـة اخلمـسة        ) وريةمنهم الك 
 مليـون نـسمة     ٢,٢٧مع تقلص نطاق تغطيته اجلغرافية، إال على إطعام عدد ال يتجـاوز              بقادر،

وبـات الرصـد يتطلـب إخطـارا مــسبقا     .  ماليـني نـسمة  ٦,٢مـن العـدد املـستهدف أصـال وهـو      
ــن     ــدال م ــبوع ب ــه أس ــاعة٢٤مدت ــة يف     .  س ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــت مجهوري ــا أعلن كم

 أهنا لن تقبل معونة غذائيـة أخـرى مـن الواليـات املتحـدة، وطـردت مخـس                   ٢٠٠٩مارس  /آذار
  .منظمات غري حكومية تعمل يف جمال املعونة الغذائية

  يف املائـة مـن الـسكان علـى         ٧٠ومن األمور اليت تبعـث علـى القلـق، يف ضـوء اعتمـاد                 - ٧
نظام التوزيع العام، أن املسؤولني احلكوميني يشريون إىل تراجع حجـم احلـصص، إذ اخنفـضت                

ــني    ٣٥٠مــن  ــا ب ــوم إىل م ــشخص يف الي ــا لل ــوم   ٣٠٠ و ٢٠٠ غرام ــشخص يف الي ــرام لل  - غ
وتعـد األسـر احلـضرية يف       . مقدار ال يصل حىت إىل ثلـث االحتياجـات اليوميـة مـن الطاقـة               وهو

هـي األشـد تـضررا    ) وخاصـة يف الـشمال الـشرقي   (ا النشاط الـصناعي    املناطق اليت ينخفض فيه   
وقـد تعرضـت هــذه األسـر ألضـرار بالغــة مـن جـراء ارتفــاع أسـعار املــواد        . مـن نقـص األغذيــة  
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الغذائية واخنفاض احلصص الغذائية، فضال عن تقلـص فـرص العمـل واملرتبـات بـسبب الكـساد            
ت وكبـار الــسن معرضـني بوجــه خــاص   ويظــل صـغار األطفــال واحلوامـل واملرضــعا  . الـصناعي 

  . التغذية بالنظر إىل ما هلم من احتياجات غذائية خاصةوءالنعدام األمن الغذائي وس
يوليــه / متــوز٢٢وعلــى الــرغم مــن أن إعــالن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة يف    - ٨

يعـد إشـارة    ‘ يةتصنيع املواد الغذائية والضروريات اليوم    لوزارة  ’ أهنا تعكف على إنشاء      ٢٠٠٩
احلكومة تسعى إىل مواجهة احلالة الغذائية اخلطرية، فقد أشارت طائفة مـن التقـارير إىل               إىل أن   

أن السلطات قد حالت دون االنتفاع مبصادر الغذاء البديلة مبنعهـا الزراعـة املرتليـة يف املـساكن                  
ه التقـارير إىل أن مجهوريـة   وتـشري هـذ  . اخلاصة وبإغالقها األسواق اليت تباع فيها املواد الغذائية   

كوريا الـشعبية الدميقراطيـة تعجـز عـن الوفـاء بااللتزامـات الـيت يفرضـها عليهـا القـانون الـدويل                 
  .حلقوق اإلنسان فيما خيص محاية احلق يف الغذاء الكايف

ــات بــني          - ٩ ــدهور العالق ــالتقرير ت ــشمولة ب ــرة امل ــن الفت ــصف األخــري م ــى الن ــيمن عل وه
بية الدميقراطية واجملتمع الدويل، نتيجة ما أجرتـه مجهوريـة كوريـا الـشعبية              مجهورية كوريا الشع  

وعلى الرغم من املناخ الـسياسي واألمـين،     . الدميقراطية من جتارب نووية ومن جتارب القذائف      
فإن مما يتسم بأمهيـة قـصوى أن تعتـرف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة واجملتمـع الـدويل                      

ــة حقــوق اإل  ــشعبية    بــأن محاي ــا ال ــة كوري ــة االحتياجــات اإلنــسانية ملــواطين مجهوري نــسان وتلبي
 .الدميقراطية ينبغي أال تتأثرا سلبا من جراء ذلك

ويرحب األمني العام باإلفراج عن صحفيني من الواليات املتحـدة وعـن العامـل الـذي                  - ١٠
أغـسطس  /ب آ ٤حيمل جنسية مجهورية كوريا ويعمل يف جممع غايسونغ الصناعي، وذلـك يف             

ــسطس / آب١٣و  ــوايل ٢٠٠٩أغـ ــى التـ ــدر .  علـ ــويقـ ــشعبية   لـ ــا الـ ــة كوريـ سلطات مجهوريـ
كمـا يرحـب باالتفـاق الـذي        . باختاذ تدابري إجيابية تراعي الشواغل اإلنسانية     قرارها  الدميقراطية  

عقد يف وقت أسبق بني مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واليابان والذي يقـضي بـأن جتـري                 
، ويـشجع  )٤(وريـا الـشعبية الدميقراطيـة حتقيقـا شـامال يف بعـض حـاالت االختطـاف        مجهورية ك 

كما يشجع مجهوريـة كوريـا الـشعبية        . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على متابعة االتفاق      
الدميقراطية على اختاذ املزيد مـن اخلطـوات لتيـسري مل مشـل األسـر الـيت فرقتـها احلـرب الكوريـة                       

)١٩٥٣-١٩٥٠.( 

تعـاون مجهوريـة كوريـا الـشعبية        مـستكملة عـن     معلومـات    ويتضمن الفرع ثانيا أدنـاه       - ١١
األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا األمـم      عـن  قـوق اإلنـسان، و  املعنيـة حب  الدميقراطية مع اآلليات الدولية     

__________ 
أغــسطس /دت مــشاورات علــى مــستوى العمــل بــني مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة واليابــان يف آب عقــ  )٤(  

٢٠٠٨.  
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ذلـك  املتحدة، وال سيما مفوضية حقوق اإلنسان، من أجل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف              
قدمتـها وكـاالت أخـرى تابعـة لألمـم      معلومـات مـستكملة    الفـرع رابعـا أدنـاه   ن  ضمتـ يو. البلد

  وحقـوق الالجـئني    ، وحقـوق الطفـل    ، واحلق يف الرعاية الـصحية     ،املتحدة بشأن احلق يف الغذاء    
  .يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  
 اإلنسان حلقوق الدولية اآلليات مع التعاون  -ثانيا   .

 مبعاهدات شأةاملن اهليئات  - ألف  
 الـشعبية  كوريـا  جلمهوريـة  والرابـع  الثالـث  اجملمعـني  الدوريني التقريرين يف النظر جرى  - ١٢

 املعقـودة  الطفل حقوق للجنة اخلمسني الدورة يف الطفل حقوق اتفاقية تنفيذ بشأن الدميقراطية
 املقدمـة  املعلومـات  نـدرة  ألن األسـف  عـن  اللجنـة  وأعربت .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٣ يف
 تنفيــذ يف احملــرز التقــدم تقيــيم الــصعب مــن جعلــت الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة مــن

 االسـتعراض  يف الـواردة  وتوصـياهتا  شـواغلها  معاجلـة  لعدم أيضا األسف عن وأعربت .االتفاقية
ــسابق ــشكل ال ــها أو كــاف ب ــشكل ملعاجلت ــي، ب ــا جزئ ــا مب ــك فيه ــة تل ــع املتعلق ــات، جبم  البيان

  .اخلاصة احلماية وتدابري ،والتعليم والصحة، البديلة، والرعاية ملوارد،ا وختصيص

 املتعلــق الثالــث الــدوري تقريرهــا الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة بعــد تقــدم ومل  - ١٣
 كـانون  يف تقدميـه  مقـررا  كـان  الـذي  والـسياسية،  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الدويل العهد بتنفيذ
 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  بتنفيـذ  املتعلـق  الثاين الدوري قريرهاوت ؛٢٠٠٤ يناير/الثاين
 الثالـث  الـدوري  وتقريرهـا  ؛٢٠٠٦ مـارس /آذار يف تقدميه مقررا كان الذي املرأة، ضد التمييز
 كــان الــذي والثقافيــة، واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد بتنفيــذ املتعلــق
  .٢٠٠٨ يونيه/حزيران يف تقدميه مقررا

  
 اخلاصة اإلجراءات - باء  

ــة حكومــة تــصدر مل  - ١٤ ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال  إىل دائمــة دعــوة اآلن حــىت الدميقراطي
 املقدمـة  البلـد  زيـارة  طلبـات  علـى  توافق ومل اإلنسان حقوق جمللس اخلاصة باإلجراءات املعنيني

 املعـين  اخلـاص  واملقـرر  ،٢٠٠٢ امعـ  يف واملعتقـد  الـدين  حبريـة  املعـين  اخلـاص  املقرر من كل من
 يف بـاحلق  ةاملعنيـ  ةاخلاصـ  واملقـررة  ،١٩٩٩ عـام  يف والتعـبري  الرأي حرية يف احلق ومحاية بتعزيز
 مجهوريــة يف اإلنــسان حقــوق حالــة عــن اخلــاص واملقــرر ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ عــامي يف الغــذاء
  .٢٠٠٩ عام إىل ٢٠٠٤ عام من األعوام يف الدميقراطية الشعبية كوريا
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 املقـدم  الزيـارة  طلـب  بالغـذاء  املعين اخلاص املقرر جدد ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٧ يفو  - ١٥
 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حكومـة  ردت ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ٤ ويف .٢٠٠٣ عام يف سلفه من

 مـن  جـزءا  الزيـارة  تكـون  أن همنـ  الغـرض  كـان  ٢٠٠٣ عـام  يف املقـدم  الطلـب  بـأن  الدميقراطية
 رفــضته الــذي الدميقراطيــة، الــشعبية كوريــا مجهوريــة يف اإلنــسان حقــوق حبالــة املتعلــق القــرار

 سياسـية  أهـداف  حتقيـق  إىل يرمـي ” كـان  القـرار  ذلـك  أن وأضـافت  .“رفضا قاطعا وحازمـا   ”
وأنه لن يتسىن القيـام بـأي     ،“الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية سيادة انتهاك إىل هتدف دنيئة
 مجهوريـة  يف اإلنـسان  حقـوق  حبالـة  املتعلـق  القرار ظل ملااط لغذاءا يف باحلق املعين لمقررل زيارة
 بـاحلق  املعـين  اخلـاص  املقـرر  رد ،٢٠٠٩ يوليـه /متوز ٢٠ ويف .ساريا الدميقراطية الشعبية كوريا

 اجمللــس إليــه طلــب ذيالــ ،٦/٢ اإلنــسان حقــوق جملــس قــرار إىل تــستند واليتــه بــأن الغــذاء يف
 البلــدان إىل هبــا يقــوم الــيت زياراتــه وأن تامــا، إعمــاال ذاءالغــ يف احلــق إعمــال تــشجيع مبوجبــه
 مؤرخـة  رسالة ويف .غريه دون ذكره السالف القرار إىل تستند وكانت واليته تنفيذ إىل هتدف
 الـيت  الزيـارة  بـأن  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حكومـة  ردت ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٩
 بـشأن  اإلنـسان  حقوق جلنة بقرارات تتعلق الغذاء يف حلقبا املعين اخلاص املقرر هبا القيام طلب

 الـــشعبية كوريـــا مجهوريـــة اللجنـــة فيهـــا حثـــت والـــيت الدميقراطيـــة الـــشعبية كوريـــا مجهوريـــة
 اخلـاص  املقـرر  فـيهم  مبـن  للجنـة،  املواضـيعية  بـاإلجراءات  القـائمني  مع التعاون على الدميقراطية

 الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة بــشأن العامــة اجلمعيــة قــرار وأن الغــذاء، يف بــاحلق املعــين
 قـد  الغـذاء  يف بـاحلق  املعين اخلاص املقرر والية أن وأضافت .)٥(اللجنة قرارات تنفيذ على حث
 تلـك  خـالل  مـن  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  ضد سياسية ألغراض استغالهلا” جرى

 .“القرارات

 اإلنـسان  حقـوق  حبالـة  املعين اخلاص املقرر من لك ، بعث ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢ يفو  - ١٦
 حريــة يف احلــق ومحايــة بتعزيــز املعــين اخلــاص واملقــرر الدميقراطيــة، الــشعبية كوريــا مجهوريــة يف

 اخلاصـة  واملقـررة  اإلنـسان،  حقـوق  عـن  املـدافعني  بوضع املعنية اخلاصة واملقررة والتعبري، الرأي
 باالحتجـاز  املعـين  العامـل  للفريـق  املقـررة  - والرئيـسة  بهوعواق أسبابه املرأة، ضد بالعنف املعنية

 توضـيحا  طـالبني  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية حكومة إىل مشترك عاجل   نداءب التعسفي
 األوليـة  واخلطـوات  واحتجازمهـا  املتحـدة  الواليـات  من صحفيني على القبض إلقاء ظروف عن
 ردت ،٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ٨ مؤرخــة رســالة ويف .حقوقهمــا حلمايــة احلكومــة اختــذهتا الــيت

 الواليـات  جنـسية  حيمـالن  اللـذين  الـصحفيني  بـأن  الدميقراطيـة  الشعبية كوريا مجهورية حكومة
 غـري  دخوهلما ”و “ العدائية أعماهلما” بسبب ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٧ يف احتجزا قد املتحدة

__________ 
، ٢٠٠٣/١٠ إىل قــرارات جلنــة حقــوق اإلنــسان    أشــارت حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة       )٥(  

  .٦٣/١٩٠  و٦٢/١٦٧ ، و٦١/١٧٤ ، و٦٠/١٧٣، وقرارات اجلمعية العامة٢٠٠٥/١١  و٢٠٠٤/١٣ و
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 الـشعبية  كوريا مجهورية بني وداحلد عابرين الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية إىل “شروعامل
 الـسماح  جـرى  فقد اجلارية التحقيقات من الرغم على نهإ قالت كذلك و .والصني الدميقراطية
 نا اللـذ  الـصحفيان  وكـان  .الـدويل  للقـانون  وفقـا  تـتم  احملتجـزين  معاملة وأن القنصلي باالتصال

 جانـب  مـن  راحهماسـ  أُطلـق  قد أشغال معسكر يف عاما ١٢ ملدة بالسجن امعليه احلكم سبق
 .٢٠٠٩ أغسطس/آب ٤ يف الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية حكومة

 الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف اإلنسان حقوق حبالة املعين اخلاص املقرر - جيم  
 القــرار العاشــرة دورتــه يف اإلنــسان حقــوق جملــس اختــذ ،٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢٦ يف  - ١٧
ــه مــدد الــذي ١٠/١٦ ــةوال مبوجب ــة املعــين اخلــاص املقــرر ي ــة يف اإلنــسان حقــوق حبال  مجهوري

 كوريـا  مجهوريـة  وفـد  قـال  ،نفـسها  الـدورة  ويف .واحـد  عـام  لفتـرة  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريا
 حكومـة  ودفعـت  .القـرار  “وحازمـا  قاطعـا  رفـضا  يـرفض ” نـه إ اجمللس أمام الدميقراطية الشعبية
 ألغـراض  يرمـي  ”اخلـاص  املقـرر  لواليـة  املنـشئ  لقـرار ا بأن الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية
 عليهـا  يقـوم  الـيت  القـيم  مـع  يتنـاقض  ”و “االفتـراءات و بالتحريفات يءمل” و ،“ دنيئة سياسية
 مجهوريــة حكومــة تتعــاون مل تارخيــه وحــىت .“اجمللــس مهمــة ويقــوض اإلنــسان حقــوق جملــس
 قــةاملعلّ طلباتــه علــى توافــق مل كمــا اخلــاص املقــرر مــع شــكل بــأي الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا
 إىل رمسيــة مبهمــة للقيــام طلبــه اخلــاص املقــرر جــدد ،٢٠٠٩ يوليــه/متــوز ١٤ ويف .البلــد لزيــارة

ــة ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال ــه/متــوز ٢١ مؤرخــة رســالة ويف .الدميقراطي  كــررت ،٢٠٠٩ يولي
 املقـرر  بواليـة  اعترافهـا  وعـدم  للقـرارات  رفـضها  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حكومة
  .“لن ميكن القيام هبا مطلقا ”اخلاص املقرر زيارة أن وذكرت اخلاص

، الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا جلمهوريــة اجملــاورين البلــدين بزيــارة اخلــاص املقــرر قــامو  - ١٨
 /الثـاين  كـانون  ٢٨-٢٣( واليابـان  )٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  ٣١-٢٧( كوريا مجهورية

 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  يف اإلنـسان  حقـوق  حالـة  عـن  معلومـات  مجع بغرض ،)٢٠٠٩ يناير
 الـضوء  وسـلط  .املتحـاورين  مـن  ذلـك  وغـري  املدين واجملتمع احلكومات، خمتلف من الدميقراطية

ــتم مل الــيت القــضية علــى ــذين باألشــخاص واملتعلقــة تــسويتها ت ــهم ال ــة اختطفت ــا مجهوري  كوري
 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  مـن  يفـرون  الـذين  تياجـات اح محايـة  عـن  فـضال  الدميقراطيـة،  الشعبية

  .األسرة مشل مل ومسألة الدميقراطية

 تــشرين ٢٣ يف )A/63/322( العامــة اجلمعيــة إىل الــسابق تقريــره اخلــاص املقــرر قــدمو  - ١٩
 )A/HRC/10/18( اإلنـسان  حقـوق  جملـس  إىل تقاريره أحدث قدم كما،  ٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 قـة املتعلّ للمعلومـات  حتلـيال  اخلاص املقرر قدم األخري، التقرير ويف .٢٠٠٩ مارس/آذار ١٦ يف

 وحالــة واهلجــرة، واللجــوء واحلريــات، الشخــصي، واألمــن الــضرورية، واالحتياجــات بالغــذاء



A/64/319  
 

09-49155 11 
 

 االحتياجــات وتــوفري واحلمايــة، الوقايــة، منظــور مــن احلالــة معاجلــة وســبل معينــة مجاعــات
 والـستني  الرابعـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعيـة  إىل مـستقال  تقريرا اخلاص املقرر ويقدم .واملشاركة

 العامـة  اجلمعية بقرار عمال،  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية يف اإلنسان حقوق حالة بشأن
 .١٠/١٦ اإلنسان حقوق جملس وقرار ٦٣/١٩٠
  

 الطوعي غري أو القسري االختفاء حباالت املعين العامل الفريق - دال  
 تقـاريره  آخـر  يف ،الطـوعي  غري أو القسري االختفاء حباالت املعين العامل فريقال أشار  - ٢٠

 مـن  تـسع  بإحالـة  إنـشائه  منـذ  قـام  أنـه  إىل،  )A/HRC/10/9 (اإلنـسان  حقـوق  جملس يلإ املقدمة
 .قــةمعلّ مجيعهــا وظلــت الدميقراطيــة، الــشعبية كوريــا مجهوريــة حكومــة إىل االختفــاء حــاالت

 ات ومثانينـ  سـبعينات  يف اختطفـوا  يابـانيني  مـواطنني  باختفـاء  تتعلـق  تحـاال  مثاين إىل وباإلضافة
 أفـادت  ،كوريـا  مجهوريـة  مـن  مواطنـة  باختفـاء  تتعلـق  أخـرى  حالةكانت هناك    املاضي، القرن
ــ ــا ريراالتقـ ــام يف بوقوعهـ ــى ٢٠٠٤ عـ ــدود علـ ــصني بـــني احلـ ــة الـ ــا ومجهوريـ ــشعبية كوريـ  الـ

ــة ــد .الدميقراطي ــة أرســلت وق ــة حكوم ــ مجهوري ــشعبية اكوري ــة ال  إىل رســائل ثــالث الدميقراطي
 أكتــوبر/األول تــشرين ٢ و مــايو/أيــار ٦ و ينــاير،/الثــاين كــانون ١٠ مؤرخــة العامــل، الفريــق
 تــضمنت مل الــردود أن العامــل الفريــق رأىو .قــةاملعلّ احلــاالت مجيــع علــى فيهــا ردت ،٢٠٠٨

  .املختفني األشخاص وجود أماكن أو مصري لتوضيح كافية معلومات

ــدمو  - ٢١ ــق ق ــشكل العامــل الفري ــدتني حــالتني منفــصل ب ــارير وردت جدي ــشأهنما تق  إىل ب
 مــن باختطافهمــا التقــارير أفــادت يابــانيني مبــواطنني احلالتــان هاتــان وتتعلــق .اليابانيــة احلكومــة
 ألســلوب ووفقــا .الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة لــصاحل يعملــون ســريني عمــالء جانــب
 مجهوريـة  حكومـة  إىل احلـالتني عـن    تقـارير ال مـن  نسخة الفريق أرسل فقد مل،العا الفريق عمل
 .الدميقراطية الشعبية كوريا

ــق الحــظوي  - ٢٢ ــل الفري ــةإلا اخلطــوات العام ــيت جيابي ــة اختــذهتا ال ــة حكوم ــا مجهوري  كوري
 وأن جديـدة  حتقيقـات  إجـراء  احتمـال  يف األمـل  وحيـدوه  ،اليابـان  وحكومة الدميقراطية الشعبية

 خـالل  اتفـاق  إىل احلكومتـان  توصـلت  وقد .قةاملعلّاألمور بالنسبة للحاالت     توضيح إىل ديتؤ
 مجهوريـة  إجـراء  لكفالـة  ،٢٠٠٨ أغـسطس /آب يف العملـي  املستوى على املعقودة مشاوراهتما

  .تسويتها تتم مل اليت االختطاف حاالت نأبش شامال حتقيقا الدميقراطية الشعبية كوريا
  

 الشامل الدوري ضاالستعرا - هاء  
آليــة  إطــار يف الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا جبمهوريــة املتعلــق االســتعراض ســيجرى  - ٢٣

لالسـتعراض   الـسادسة  الـدورة  يف اإلنـسان  حقـوق  لـس جمل التابعـة  الـشامل  الـدوري  االستعراض



A/64/319
 

12 09-49155 
 

 مجهوريـة  وفـد  شـارك  وقـد  .٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  يف عقـدها  املقـرر الدوري الشامل   
 ألعـضاء ا األخـرى  الـدول  مـن  املقدمـة  التقـارير  استعراض يف بنشاط الدميقراطية شعبيةال كوريا

 كوريـا  مجهوريـة  سـلطات  بقـوة  العـام  األمـني  ويـشجع  .الـشامل  الدوري االستعراض عملية يف
 األمـم  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ووكـاالت       مع املشاركة على الدميقراطية الشعبية
 كوريـا  مهوريـة جب املتعلق االستعراض عنها سيتمخض اليت التوصيات تنفيذ يفاألخرى   املتحدة
  .الدميقراطية الشعبية

  
يف مساعدة حكومة مجهورية     دور مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       - ثالثا  

   تهايف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايالشعبية الدميقراطية كوريا 
قـوق اإلنـسان املمثـل الـدائم جلمهوريـة كوريـا             حل ة السامي ة األمم املتحدة  مفوضدعت    - ٢٤

فربايـر  /شـباط  ١٦اجتمـاع يـوم     إىل   مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف           لدىالشعبية الدميقراطية   
، هبدف استكـشاف سـبل الـشروع يف التعـاون الـتقين بـني املفوضـية ومجهوريـة كوريـا                     ٢٠٠٩

  . الشعبية الدميقراطية
الـــذي أدىل بـــه ممثـــل مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية  لبيـــان با ة الـــسامية املفوضـــتورحبـــ  - ٢٥

ــة  ــامالدميقراطي ــة يف  أم ــة الثالث ــاين  اللجن ــشرين الث ــوفمرب /ت ــن   ٢٠٠٨ن ــا ع ــتعداد معرب ــده اس بل
. آليات حقـوق اإلنـسان    مع خمتلف   للمشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل والتعاون        

 أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية  بــالنظر إىلو. مــن تلــك اآلليــات أشــارت إىل أن املفوضــية آليــة  و
املفوضـية لتقـدمي املـساعدة التقنيـة، أكـدت املفوضـة            يف السابق عروضا مـن       تقبل   ملالدميقراطية  

الـيت  ، وأن املساعدة التقنية      تضطلع بدورها بصورة مستقلة    مفوضية حقوق اإلنسان  أن  السامية  
ــستلتعرضــها  ــرار    ي ــرار مــن الق ــة مــن أي ق ــيت نابع ــا  مجهورتعارضــها ات ال ــة كوري ــشعبية ي ال

وأعربــت عــن قلقهــا أيــضا إزاء  . اراتر، وليــست متعلقــة بــأي قــرار مــن تلــك القــ  الدميقراطيــة
احلرجــة، وزيــادة عــدد األطفــال الــذين ال مــأوى هلــم،  الغذائيــة التقــارير عــن احلالــة تــورده  مــا

لعلنيـة،  عـدام ا  اإلعمليـات   املـواطنني الـذين غـادروا البلـد، وارتفـاع عـدد             العائدين مـن    ومعاقبة  
الـشعبية  مجهوريـة كوريـا   وحثـت  . النـساء ب، واالجتـار    نزيالت السجون واالعتداء اجلنسي على    
إيفاد بعثـة تقيـيم ومناقـشة جمـاالت التعـاون املمكنـة،       بلسماح للمفوضية الدميقراطية بقوة على ا 
آليــة االســتعراض الــدوري الــشامل يف الــذي ســتجريه ســتعراض املقبــل االوخــصوصا يف ضــوء 

ت املفوضة الـسامية    قالو.  يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     ٢٠٠٩ديسمرب  / األول كانون
 مــن حكومــة مجهوريــة كوريــا جــداجيابيــة إشــارة إقــوم هبــا املفوضــية ســتكون أوىل تن زيــارة إ

  . الشعبية الدميقراطية
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ىل أن يف حاجــة إنــه لــيس إاملمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة وقــال   - ٢٦
الـشعبية   مجهوريـة كوريـا  يف حـق   القـرارات الـيت اختـذت    الذي تتضمنهالظلم  ُيظهر مرة أخرى    

ها تقـدمي املـساعدة    لعرضـ ة الـسامي ةلمفوضـ ل هشكرعن املمثل الدائم  وبينما أعرب   . الدميقراطية
ــة ــه لــن تــسمح  فقــد ، التقني ــارة أو بذكــر أن حكومت ــتقين إبارحــب تزي لغيــت ذا أُال إلتعــاون ال

نظـام الدولـة االشـتراكية يف مجهوريـة كوريـا      رارات الـيت تـرى أهنـا هتـدف إىل القـضاء علـى             الق
 مــا كانــت لتجــد  وذكــر أيــضا أن مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة  . الدميقراطيــة الــشعبية

ــة مــن املفوضــية    صــعوبة  أي ــساعدة التقني ــول امل ــو أن ايف قب ــرد ذكــره يف   ل ــتقين مل ي ــاون ال لتع
وأضــاف املمثــل . حكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــةال تعتــرف هبــا  القــرارات الــيت

تفـق مـع قـرارات وواليـة املقـرر اخلـاص            تن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ال       قوله إ الدائم  
بـالتوازي مـع    الـذي يعمـل     املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة             

من نـسج   ”ن املفوضية تعتمد على تقارير      كوأعرب عن أسفه ل   و.  الشامل االستعراض الدوري 
  .“قوى معادية

وشــددت املفوضــة الــسامية علــى ضــرورة الفــصل بــني العمليــات املؤســسية ومناقــشة      - ٢٧
ــوع املناســب  ال ــن ان ــتقين م ــاون ال ــضا  . لتع ــشعبية    ســلطات أنوأكــدت أي ــا ال ــة كوري مجهوري

االعتمـاد علـى    فهـي تـدفعها إىل      مفوضية حقـوق اإلنـسان       حني متتنع عن العمل مع    الدميقراطية  
 علـى العـرض     ة الـسامي  ةاملفوضـ وأبقـت   . تقـارير عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان         ما تتلقـاه مـن      

مفوضية حقوق اإلنسان ملـساعدة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف التحـضري           املقدم من   
بــــشأن أخــــرى اتــــصاالت أي ن حــــىت اآلومل جتــــر .  الــــدوري الــــشاملهاستعراضــــ الــــدورة
  . املسألة هذه
  

لتعزيــز حقــوق اإلنــسان املقدمــة مــن منظومــة األمــم املتحــدة ساعدات املــ  - رابعا  
  الشعبية الدميقراطية يف مجهورية كوريا تهاومحاي
مـايو  / أيـار  ١٢السامية حلقوق اإلنسان يف رسالة مؤرخـة        األمم املتحدة   دعت مفوضة     - ٢٨

عـن حالـة حقـوق    مفيـدة  علومات مب الرئيسية إىل تزويد املفوضية   حدة  ألمم املت كيانات ا  ٢٠٠٩
فوضـية يف وقـت الحـق معلومـات         وتلقـت امل  . اإلنسان يف مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة       

فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف مجهوريـة كوريـا             :  األمم املتحدة التالية   كياناتذات صلة من    
، ومنظمـة األمـم     برنـامج األغذيـة العـاملي     واألغذيـة والزراعـة،     ، ومنظمـة    )٦(الشعبية الدميقراطيـة  

__________ 
مـن   يتألف فريق األمم املتحدة القطـري يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مـن مخـس وكـاالت مقيمـة                        )٦(  

وكاالت األمم املتحدة، وهي منظمة األغذيـة والزراعـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، ومنظمـة األمـم                  
  .ةاملتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملي
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ومفوضــية األمــم املتحــدة ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ،)اليونيــسيف (املتحــدة للطفولــة
  . لشؤون الالجئني

  
  ألغذية والزراعةلمنظمة األمم املتحدة   -ألف   

مل تتحـرر مـن   الدميقراطية   ةمجهورية كوريا الشعبي   أنأفادت منظمة األغذية والزراعة ب      - ٢٩
مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مــن عانــت ، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦فــي عــامي ف.  بعــداجلــوع

أن الفيـضانات    ومن تلك التطورات  احمللي،  على الصعيد   توافر األغذية   جمال  تطورات سلبية يف    
اصـيل مـوَمسي    حم عـن اسـتنادا إىل بيانـات احلكومـة        و. سـنتني متتـاليتني   الصيفية ضربت البلـد يف      

العجـز يف احلبـوب يف     منظمـة األغذيـة والزراعـة مـستوى         ، قدرت   ٢٠٠٧عام  الربيع والصيف ل  
 فتــــرةال منــــذ يف األغذيــــةوهــــو أكــــرب عجــــز  مليــــون طــــن، ١,٦ مبــــا يفــــوق ٢٠٠٨عــــام 
٢٠٠٠/٢٠٠١.  

لتقرير بعثة منظمة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي لتقـدير احملاصـيل                 وفقا  و  - ٣٠
الدميقراطيـة   مجهوريـة كوريـا الـشعبية   يف ، فإن اإلنتاج الزراعـي  ٢٠٠٨وإمدادات األغذية لعام  

ــ ــة األساســية   ي نل ــيب االحتياجــات الغذائي ــرة يف الل ــة    ٢٠٠٨/٢٠٠٩فت ــم الظــروف املناخي رغ
ات كـبرية يف    صـعوب تواجـه   املتوسـطة   األسـرة   وسـتظل   . سابقم الزراعـي الـ    املواتية خـالل املوسـ    

بعثة منظمـة األغذيـة والزراعـة    وفقا لتقرير و. احلصول على ما يكفي من الغذاء يف السنة املقبلة       
مــن اإلنتــاج كــون متاحــا ، لــن يوبرنــامج األغذيــة العــاملي لتقــدير احملاصــيل وإمــدادات األغذيــة

 كميــة ضــرورية، باملقارنــة مــع يف املتوســطفــرد كــل لا يف الــسنة يلوغرامــ ك١٤٢  ســوىاحمللــي
نقــص املــواد الغذائيــة وال يــزال . يف الــسنة ا كيلوغرامــ١٦٧قــدر بنحــو  تنظــام غــذائي صــحيل

ؤثر علــى الفئــات الــضعيفة مــن الــسكان، مبــن فــيهم األطفــال الــصغار   يــو خطــريقائمــا بــشكل 
وتوجــد معظــم التجمعــات الــسكانية  . نو واملــسنةقــاعذوو اإلوالنــساء احلوامــل واملرضــعات و 

يف يف املنطقـة الـشمالية الـشرقية مـن البلـد            الضعيفة يف املناطق احلضرية واملناطق شبه احلـضرية،         
  .إىل جانب مناطق أخرى، املقام األول

مـن  الـصغار   يف املائة مـن األطفـال    ٣٧إذ يعاين   مرتفعة،  مبعدالت  سوء التغذية   وينتشر    - ٣١
 اجملتمعـات   ولـدى  .)٧(مـن سـوء التغذيـة وفقـر الـدم         يعـانني   من وثلث األمهـات     سوء التغذية املز  

شراء لـ هم بأنفسهم أو كسب ما يكفي من الـدخل          ئغذاسواء إلنتاج    ةضئيلإمكانات  الضعيفة  
حيـث تقـيم أعـداد كـبرية     ات الـشمالية   قاطعـ  امل علـى  بشكل خـاص     ينطبقهذا  و. املواد الغذائية 

__________ 
 املــشترك بــني احلكومــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  ٢٠٠٤وردت هــذه األرقــام يف تقيــيم التغذيــة لعــام   )٧(  

  .وبرنامج األغذية العاملي
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مــن كــانوا يعملــون يف الــسابق يف امليــدان  معــات جتذ تعــاين إ، مــن الــسكان مــن غــري املــزارعني
ــدين   ــصناعي أو التع ــة مــستويات مــن ال ــصة، و  مرتفع ــة الناق ــة أو العمال تبقــى فــرص  مــن البطال

وأما األسر الزراعية العاملة يف إطـار تعـاوين والـيت حتقـق يف              .  ضئيلة أراض منتجة استفادهتم من   
ائي يف السنوات الـيت تتـوافر فيهـا احملاصـيل بكميـات          هذه احملافظات قدرا بسيطا من األمن الغذ      

 مـع   اصـيلها حماقتـسام   تعاين من تـضاؤل املخزونـات الغذائيـة املرتليـة ألهنـا جمـربة علـى                 معقولة، ف 
ما ُينقل إليهـا مـن       على   السكانية الضعيفة جمعات  ويكثر اعتماد الت  . بلدات اجملاورة  يف ال  اأقارهب

هنــــا أتوصــــف بهنــــاك مقاطعــــات و. نتــــاج يف اإلحتقــــق فائــــضامــــواد غذائيــــة مــــن منــــاطق 
ُيعتـد  الغـذاء  مـن   فـائض   القدرة على إنتاج    موجودة فقط يف املناطق ذات      هي  و “حبوب سلة”
 “سـلة احلبـوب   ”إال أن اإلنتاج يف املنـاطق املـسماة         .  وميكن نقله إىل الفئات األكثر احتياجا      به

ــق فائــضا يف احملاصــيل، وهــي م     ــيت حتق ــال ــاي اقاطع ــة، وبيونغــان   ات هوانغه لــشمالية واجلنوبي
ن بـدون تـوفري مـا يلـزم مـن األمسـدة الكافيـة، أ              ه،   لـ  الشمالية واجلنوبية، وبيونـغ يـانغ، ال ميكـن        

 عجـزا يف احملاصـيل لـدعم        اينصل إىل مستويات تسمح بنقل املواد الغذائية إىل املناطق الـيت تعـ            ي
  .فئات اجملتمع األكثر احتياجا

 ج يف القطـاع الزراعـي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة           نتـا خنفـاض اإل  وُيعزى ا   - ٣٢
ــسي   ــشكل رئي ــزمن،     ب ــر ال ــى م ــة خلــصوبتها عل ــدان الترب ــة والظــواهر إىل فق ــشديدة، املناخي ال

، واالفتقـار إىل املـدخالت      ) القيود املفروضة علـى أنـشطة الـسوق        ومن ذلك (والقضايا اهليكلية   
واألغطية البالستيكية وامليكنة، مبـا يف ذلـك قطـع الغيـار            الرئيسية مثل األمسدة والوقود والبذور      

زمن، وخـصوصا الكهربـاء     املـ بـسبب نقـص الطاقـة       سـوءا    الوضـع    زدادويـ .  العجالت طاراتإو
ن أرغــم و. مجــع احملاصــيلمــا بعــد أعمــال ومجــع احملاصــيل إلعــداد األرض والالزمــني والوقــود 

 يف  ٦٠ تتجـاوز مـا نـسبته        مسـدة مل  األمـن   مـدادات   فـإن اإل  ،  ٢٠٠٨البذور كانـت متاحـة عـام        
 إمـدادات  يف املائـة مـن       ٧٠  ما نـسبته   إمدادات الوقود بلغت   و ،٢٠٠٧ العام   إمداداتاملائة من   

نوعيـة رديئـة    مـن    الضرورية للـزرع املبكـر    بذور القمح والشعري    وكثريا ما تكون    . سابقالعام ال 
ــة ضــعيفة، ذات و ــستبدل هبــا  وإنتاجي ــ. أصــناف حمــسنةيلــزم أن ُت علــى يــسري شيء نفــسه وال

  .نيلكوريلاخلضروات اليت تشكل عنصرا هاما يف النظام الغذائي 
ــل   - ٣٣ ــصاحلة للزراعــة أقــل مــن   ومتث ــة مــن مــساحة  ٢٠األراضــي ال ــد  يف املائ ــة، البل الكلي
ــوى   . قــصري األجــل نمــو الموســم أن  كمــا ــضعف واخنفــاض احملت ــة بال ــسم الترب ــواد  وتت مــن امل

قطــاع ال علــى املاضــيةالقليلــة  الطبيعيــة علــى مــدى الــسنوات   الكــوارثوقــد أثّــرت. ةالعــضوي
آثـار  مـا يترتـب علـى ذلـك مـن            كل سـنة تقريبـا وبـدرجات متفاوتـة مـن الـشدة، مـع                 يزراعال

ناهيـك عـن     احلـوافز،    إىل القطـاع الزراعـي      يفتقـر باإلضـافة إىل ذلـك،      و. إنتاج األغذيـة  بضارة  
 احلالـة االقتـصادية     ال تـسمح  ة علـى ذلـك،      وعالو. إطار مؤسسي عفا عليه الزمن    اعتماده على   
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. من املـدخالت الزراعيـة الـيت تـشتد احلاجـة إليهـا            ذات بال    واردات جتارية    بدخولوالسياسية  
فـاألرز تـضاعف     ،ارتفاعـا باهظـا   تكلفة املواد الغذائيـة يف األسـواق        ارتفعت  ،  ٢٠٠٨ في عام ف

سـعر  تـضاعف   يف حـني  ،عـامني سعره بني مرتني ونـصف وثـالث مـرات عمـا كـان عليـه قبـل          
 اتدخــل األســر املعيــشية غــري قــادر علــى مواكبــة هــذه الزيــاد   ويبــدو أن . الــذرة أربــع مــرات 

مـن   فيعـاين    غري الرمسي أما الدخل    و ة،ظل راكد تالرواتب الرمسية   وتكاد  . يف األسعار املتالحقة  
خـالل حتـسني     اإلنتاج الزراعي إال من      ةميكن زياد وال  . آثار تشديد القيود على أنشطة السوق     

  . مستغلة بالفعلن مجيع األراضي الصاحلة للزراعةاإلنتاجية أل
،  كـذلك األمن الغـذائي يواجه  من مثَّ ، و ٢٠٠٩ للعام   وسم الزراعي املتوقعات  وتواجه    - ٣٤

ــسبب  ــدات ب ــام األول نقــص األمســدة هتدي ــاك حاجــة إىل  .  يف املق ــادة  ذلــك أن هن األمســدة لزي
يف من اسـتعماهلا    املزارعني  ومن شأن توافر األمسدة أن ميكن        .اخلضرواتواإلنتاج من احلبوب    
 لتحــسني خــصوبة زروعــات منــو املمــن امســة يف املراحــل احلةالكافيــبالكميــة الوقــت املناســب و

ــة ــة   ا اضــطرار املــزارعني إىلحيــول دون ، ممــا الترب ــة األمســدة الكيميائي لتعــويض عــن عــدم كفاي
ال لـزوم   القيـام بعمـل      أعبـاء  جينب املزارعني ، و دودة احمل فعالية ذي ال  السماد العضوي باستعمال  

نــع حــدوث املزيــد مــن  ميزراعيــة األساســية، ويف وقــت ينبغــي اســتغالله للقيــام باألعمــال ال  هلــ
  .املستعصية على احللاألضرار البيئية 

 ةسـنوي إعانـة  للسنة الثانيـة علـى التـوايل      ومل تطلب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية         - ٣٥
ــري طــن  ٣٥٠ ٠٠٠و نحــب ــا  مــن األمت ــة كوري ــضرائب ووصــلت . مســدة مــن مجهوري ــيت ال ال

، وهـي أكـرب مـصدر لألمسـدة إىل مجهوريـة كوريـا              األمسـدة تفرضها الصني علـى صـادراهتا مـن         
مــا زالــت تلــك الــضرائب مرتفعــة   و،٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ١٥٠الــشعبية الدميقراطيــة، إىل 

أســعار تــصاعدت خــالل فتــرة الطفــرة األخــرية،   و.ئــة يف املا١١٠ عنــد مــستوى اآلنهــي  إذ
مـن الـسلع الرئيـسية    سـلعة  أي أسـعار  بـصورة أكـرب وأسـرع مـن      علـى الـصعيد العـاملي       مسدة  األ

تظــل ، ٢٠٠٨يف النــصف الثــاين مــن عــام  خفّــت  حــدة ارتفــاع األســعار أنرغــم و. األخــرى
 الـشعبية الدميقراطيـة   حكومـة مجهوريـة كوريـا   وإذا كانـت  . سعار عند مستويات عالية جـدا  األ

فـإن  ، احملاصـيل  علـى حـصة مـن    األمسـدة للمـزارعني مقابـل حـصوهل    قد وفرت عرب مـر الـسنني ا     
. مـستحكمة مـشاكل اقتـصادية     عجزها عن القيام بذلك ال يفتأ يستفحل بسبب ما تعانيـه مـن              

واق  األسـ  مـن حمدودة جدا لـشراء األمسـدة       إمكانات  الشعبية الدميقراطية   ولدى مجهورية كوريا    
 بكميـات املـصانع   إذ تنتج   إنتاج األمسدة يف البلد حمدود جدا،       فإن  وعالوة على ذلك،    . الدولية
  . ٢٠٠٨ت عام هلكاسُتاملرّحلة  املخزونات مجيع، وهتاقدرمن ري ثكأقل ب
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مـن  متـري   طـن    ٧٥٠ ٠٠٠كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة مـا جمموعـه           وحتتاج مجهورية     - ٣٦
عثــة منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي لتقــدير  ت بقــدروقــد . ســنويااألمســدة 

تلـك االحتياجـات    ن جممـوع    فقـط مـ    يف املائة    ٦٠ أن ٢٠٠٨احملاصيل وإمدادات األغذية لعام     
هنـا تلقـت   من أاملزارع التعاونية ما ُنقل عن هذا يتفق مع و .٢٠٠٨هو ما اسُتخدم بالفعل عام      

علمـا بـأن تلـك احلـصة تكـاد ُتحـدد بـصورة              نة عاديـة،    سـ حـصتها يف     يف املائـة مـن       ٦٠حوايل  
ن احلـصول علـى تقـديرات    تـس مل يو. الفعليـة  االحتياجـات الزراعيـة  دائمة يف مـستوى أدىن مـن      

منظمـة  التقارير امليدانية احلاليـة الـيت أعـدهتا    بيد أن . ٢٠٠٩عام املوزعة   األمسدة   صصرمسية حل 
وهـذا  . ٢٠٠٨عـام   ا كـان عليـه      األمسدة مشابه مل  األغذية والزراعة تشري إىل أن مستوى توزيع        

يف  جهـود مجاعيـة      بتعـويض الـنقص ببـذل      رة أخـرى  ن م واملزارعويقوم  . ميثل نقصا خطريا جدا   
عدالت أكـرب   وهو مساد يستدعي االعتماد عليه استخدامه مب       ،سناحمل السماد العضوي    استخدام

مــن الــسماد  ا متريــا طنــ٢٥ام ، إذ ال بــد مــن اســتخدكيماويــةالمســدة اســتخدام األبكــثري مــن 
غري أنـه مـن املـستبعد       . أطنان مترية من األمسدة الكيميائية     ٥العضوي يف اهلكتار الواحد مقابل      

وُيحتمـل أن    ،حنـو فعـال   على  تعويض األمسدة الكيميائية    من  لي  العضوي احمل السماد  أن يتمكن   
ــع و. ٢٠٠٩عــام يف   للمحاصــيلض خطــريافــحيــدث مــرة أخــرى اخن  ــادة يف رســة املماتتب املعت

وعـالوة  . أن ُيتـرك لـه وقـت كـاف للتحلـل          احلقول دون   السماد العضوي مباشرة يف     استخدام  
 اسـتنفاد   يفخاصـة   ذلـك بـصفة     على ذلك، فإن هذه املمارسـة ليـست مـستدامة، كمـا يتجلـى               

سـتخدام  اال و،ألغـراض التدفئـة املرتليـة   عديـدة   أسـر  يـه ي تعتمـد عل ذ الـ من اخلـث املوارد احمللية  
وقـد شـهد البلـد      . لتربـة الـسطحية مـن األراضـي املنحـدرة         لحىت  بل و كثف للمواد العضوية،    ملا

إذ مل حتـدث    حملاصـيل،   نمـو ا   مثلـى ل   ا ظروف ٢٠٠٨  الرئيسي لنمو املزروعات عام    وسماملخالل  
ومـع ذلـك، تـشري تقـديرات        .  وبائيـة  أي آفـات أو أمـراض     كمـا مل تنتـشر       ،أي كوارث طبيعية  
يف هنايــة احملاصــيل  صيــة قلــئاياألمســدة الكيماحلــاد يف نقص الــإىل أن راعــة منظمــة األغذيــة والز

  . يف املائة٣٠ و ٢٥بنسبة تتراوح بني املطاف 
  

 العاملي األغذية برنامج - بـاء  
 ضـرورة  بـشأن  املاضـية  الـسنة  خـالل  العامـة  بالـسياسة  تتعلـق  بيانـات  عدة صدور رغم  - ٣٧
 يـزال  وال املعيـشية،  لألسـر  الغـذائي  األمـن  على وظملح حتسن أي يطرأ مل الغذاء، مشكلة حل

 الغـذاء  يف الكـبري  الـنقص  أوجـه  علـى  املترتبـة  اآلثـار  وكانت .البلد أحناء مجيع يف منتشرا اجلوع
 هبـا  قـام  اليت الرصد زيارات خالل واضحة ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ الفترة حمصول اخنفاض أعقاب يف

 يف صـعوبات  وجودب الربنامج زارها اليت عيشيةامل األسر معظم توأفاد .العاملي األغذية برنامج
 واسـتهالك  العـام،  التوزيـع  نظام قبيل من تادة املع الغذاء مصادر من الكايف الغذاء على احلصول
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 ر واخلـض  احلبـوب  أساسـي،  بـشكل ( للغايـة  سيئ غذائي وتنوع يوميا الوجبات من خمفّض عدد
 عــدد يف زيــادة عــن الربنــامج ازارهــ ومستــشفيات مؤســسات عــدة وأفــادت ).الربيــة واألغذيــة
  .الصحة يف عام تدهور وعن احلاد، التغذية سوء من يعانون الذين األطفال

 لألمهـات  خاصـة  بأمهيـة  الغـذاء  يف الكـبرية  الـنقص  أوجـه  عـن  النامجـة  األخطار وتتسم  - ٣٨
 األمهـات،  لـدى  التغذيـة  سـوء  مـن  سـببية  دورة املنـاطق  مـن  الكـثري  يـشهد  إذ األطفال، وصغار

 مـن  ذلـك  عـن  ينـتج  ومـا  مواليدهن وزن واخنفاض احلمل، خالل خفيف بشكل وزهنن يادةوز
ــوالدة حــديثي بــني والوفيــات العــدوى معــدالت وارتفــاع املناعــة ضــعف  الرتفــاع ونظــرا .ال
 مزيـد  ببـذل  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  يأمـل  الـضعيفة،  الفئات هلذه الغذائية االحتياجات مستوى

 الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حكومـة  وقـد أبـدت    . مغـذٍ  طعـام  علـى  احـصوهل  لتحسني اجلهود من
 واملعـادن،  بالفيتامينـات  املقـواة  األطعمـة  مـن  احمللـي  اإلنتـاج  توسـيع ب اهتمامـا إجيابيـا    الدميقراطية
 واجملتمـع  الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهورية حكومة من كال العاملي األغذية برنامج  ويشجع
 مــن مياثلــه مــا أو العــاملي، األغذيــة برنــامج يدعمــه الــذي نــامجالرب توســيع دعــم علــى الــدويل

 .احمللية املبادرات

 اإلنـسانية  الغذائيـة  املـساعدة  بـرامج  لتمويـل  املخصـصة  املـوارد  توافر حمدودية وشكلت  - ٣٩
 األغذيـة  برنـامج  أنـشطة  فإن ،لذلك ونتيجة ،بالتقرير املشمولة الفترة خالل ارئيسي قلق مصدر
 .منـها  املقـصود  األثـر  حتقيـق  عـن  كـون ت مـا  أبعد الدميقراطية الشعبية كوريا وريةمجه يف العاملي
 طـن  ٤ ٥٠٠ سـوى  ٢٠٠٩ ينـاير /الثـاين  كـانون  منـذ  األغذيـة  توزيـع  عمليـات  حجم يبلغ ومل

ــري ــشهر، يف مت ــة يف ١٠ جمــرد أي ال ــن املائ ــستويات م ــررة امل ــن .املق ــني ٦,٢ أصــل فم  مالي
 سـوى  الطعـام  علـى  حيـصل  مل الطـوارئ،  عمليـة  إطـار  يف إطعـامهم  املقـرر  السكان من شخص
 ونظــرا .كاملــة غــري غذائيــة وحبــصص ،٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران يف شــخص مليــون ١,٣٣ حنــو

 املـرجح  فمـن  الثنائيـة،  املـساعدة /الـواردات  وحمدودية اإلنسانية االحتياجات يف الكبري لالرتفاع
 .الضعيفة واملناطق لفئاتا معظم لدى والصحة التغذية تدهور إىل الوضع هذا يؤدي أن

 مـن  للتخفيـف  ٢٠٠٨ عام يف املتخذة السلبية اخلطوات بعض ٢٠٠٩ عام يف وأُلغيت  - ٤٠
 مجهوريـة  اختذته الذي القرار يؤدي أن وميكن .الدويل التعاون خالل من الغذائية املشكلة حدة
 اخنفـاض  إىل ائيـة الغذ املـساعدة  لتقـدمي  الدولية العروض بعض برفض الدميقراطية الشعبية كوريا
 املــساعدة أو االســترياد عمليــات خــالل مــن منــها كافيــة كميــات تــؤمَّن مل مــا األغذيــة تــوافر
ــة ــالوة .الثنائي ــى وع ــك، عل ــران ويف ذل ــه/حزي ــسبب ،٢٠٠٩ يوني ــوارد، نقــص وب ــّدلت امل  ع
 برنـامج  عمـل  شـروط  مـن  الرئيسية األحكام بعض الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية حكومة
 علـى  للقـدرة  حـد  وضـع  منها بطرق ،٢٠٠٨ لعام تفاهم رسالة يف عليها املتفق العاملي يةاألغذ
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 الـدوليني،  للمـوظفني  املمنوحـة  التأشـريات  عـدد  وخفـض  الكورية، يتحدثون مراقبني استخدام
 لغـرض  الـسفر  خطـط  تقـدمي  اشـتراط  يف املتمثلـة  املمارسـة  وإلغـاء  ،اجلغرافيـة  التغطيـة  من واحلد
 وجــه وعلــى .احملــدد املوعــد مــن ســاعة ٢٤ قبــل إشــعار تقــدمي مــن بــدال يــامأ ٧ ملــدة الرصــد

 إىل ١٣١ مــن اجلغرافيــة املنــاطق إىل الوصــول مــن احلــد يــؤدي أن املــرجح مــن اخلــصوص،
ــضاء ٥٧ ــة/ق ــأثري إىل مقاطع ــشية األســر مــن الكــثري حــصول علــى ســلبا الت ــذاء، علــى املعي  الغ
 ارتفـاع  ومـن  الغـذاء  يف الـنقص  مـن  تعـاين  مـا  ةعـاد  منطقـة  وهي ريانغانغ، منطقة يف سيما وال

 العـاملي  األغذيـة  برنـامج  ويأمـل  .اآلن بعـد  إليهـا  بالوصول ُيسمح لن إذ التغذية، سوء معدالت
ــا مجهوريــة فــتح تبــأن  املتعلقــة التغــيريات يف النظــر عــادةإل صــدرها الدميقراطيــة الــشعبية كوري
 اإلنـسانية  االحتياجـات  بـّررت  إذا أو املـوارد  مـن  مزيدا الدويل اجملتمع أتاح إذا العمل، شروطب

  .ذلك

 الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حكومـة  بتيـسري  العـاملي  األغذية برنامج ويرحب  - ٤١
 األغذيـة  وبرنـامج  والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  بـني  املـشترك  الغذائي واألمن احملاصيل تقييم إجراء
ــاملي ــشرين يف الع ــوبر/األول ت ــو ،٢٠٠٨ أكت ــن األول وه ــه م ــذ نوع ــام من ــل ،٢٠٠٤ ع  ويأم
 لألمــن تقييمــات إجــراء علــى القــدرة تعــدو .٢٠٠٩ عــام يف القبيــل هــذا مــن التعــاون بتوســيع
 النحـو  علـى  الغذائيـة  االحتياجـات  حتديـد  لكفالـة  احيوي اأمر الصحة/والتغذية والزراعة الغذائي

 .اإلنــسانية الــربامج أثــر موتقيــي ،ســليم بــشكل أهــدافها الغذائيــة املــساعدة واختيــار الــصحيح،
 صـوب  طـويال  شـوطا  تقطـع  سـوف  ناجحة، بطريقة املوارد هلا أتيحت ما إذا العمليات، وهذه

 .السكان لدى اجلوع حدة من التخفيف
  

  للطفولة املتحدة األمم منظمة - جيم  
 حـد يف   رتبطيـ  أمـر  وهـو  كـبريا  التغذيـة  لـسوء  واألطفـال  النـساء  تعرضمعدل   يزال ال  - ٤٢
 مـن  ما حد إىل املشكلة هذه حدة من ختفف أن لليونيسيف ميكن حني ويف .الغذاء بنقص ذاته

 الفقـر  علـى  للقـضاء  الراميـة  القيـود  مـن  وغريهـا  اهليكليـة  القيـود  فإن عديدة، تدابري اختاذ خالل
 .حتديا متثل تزال ال الشديد واجلوع املدقع

 وُيـتم  االبتـدائي،  لتعلـيم ا يمهـدف تعمـ    الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  حققتو  - ٤٣
 املعـدالت  مـن  تقتـرب  األميـة  حمـو  معـدالت كمـا أن     ،البلـد  يف الثـانوي  همتعليم األطفال مجيع

ــة ــل التحــدي أن إال .العاملي ــة حتــسني يف يتمث ــيم نوعي ــتعلّم التعل ــذا ويف .وال ــصدد، ه ــاك ال  هن
 .ياضياتالر مناهج تنقيح بشأن حاليا اجلاري املشروع قبيل من مشجعة، تطورات

 تعزيـز يف   حققـت جناحـا    الدميقراطيـة  الـشعبية  كوريـا  مجهورية بأن اليونيسيف وأفادت  - ٤٤
 البــنني بــني بالتكــافؤ املتعلقــة اتاملؤشــر متطلبــات وبــأن املــرأة، ومتكــني اجلنــسني بــني املــساواة
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 العمالــة مــن املــرأة وحــصة ،واإلنــاث الــذكور لــدى األميــة حمــو ومعــدل املــدارس، يف والبنــات
 .املـسائل  هـذه  خبـصوص  معلومـات حسب مـا تـوافر مـن         مجيعها استوفيت قد األجر، ملدفوعةا

 متتـد إىل    األجـر  مدفوعـة  أمومـة  إجـازة ب النـساء  وتتمتـع  ،نفـسه  األجـر  والرجـل  املـرأة  وتتقاضى
  .مخسة أشهر

 لعــدم نظــرا األطفــال وفيــاتمعــدالت  خفــض صــوب احملــرز التقــدم تقــدير ويــصعب  - ٤٥
 قويـة  محلـة  تنظـيم  ٢٠٠٨ لعـام  اجملـال  هـذا  يف اهلامـة  املبادرات وتشمل .املوثوقة البيانات توافر
ــة الرضــاعة أجــل مــن ــصة، الطبيعي ــة اخلال ــال، مقترن ــدويل باألســبوع األوىل، للمــرة باالحتف  ال

 مجيـع  يف التحـصني الـشاملة ب   تغطيـة لل استقـصائية  دراسة إجراء من واالنتهاء الطبيعية، للرضاعة
 التغذيـة  جمـال  يف اجلديـدة  املبادرات وتشمل .التربيد لسلسلة تقييمات إجراء ومن ،البلد أرجاء

 احلمـل  قبـل  مـا  فتـرة  تغطـي  معلومـات  حزمـة  ووضـع  العالجيـة  للرعايـة  رائـدا  جمتمعيـا  مشروعا
 .املتزوجني حديثا على لتوزيعها والصحة بالتغذية تتعلق رسائل وتضم

 الـوالدات  مـن  جـدا  عاليـة  نـسبة  وهنـاك  .اكـبري  حتديا يطرح األم صحة جمال يزال وال  - ٤٦
 للــسكان املتحــدة األمــم صــندوق مــع العامليــة الــصحة منظمــة وتعمــل املؤســسات، يف تــتم الــيت

 الطـاقم  قـدرة  وتعزيـز  آمنـة  والدات لـضمان  املؤسـسات  هـذه  مرافـق  لتحـسني  معاً واليونيسيف
 عـامال  أيـضا  احلمـل  قبـل  مـا  فتـرة  يف للنـساء  التغـذوي  الوضـع  ويـشكل  .هبـا  يقـوم  الـذي  الطيب
 األداء يتحـسن  لكـي  كاف بشكل معاجلته وجيب الوفيات ومعدالت األم بصحة يرتبط رئيسيا

 .كبريا حتسنا اجملال هذا يف

ــصعب حــني ويف  - ٤٧ ــدير ي ــدم تق ــشأن احملــرز التق ــة ب ــة االســتدامة كفال ــرا البيئي ــدم نظ  لع
مـن أجـل     بالعمـل  شركائها مع ةملتزم اليونيسيف تزال ال العامة، السياسة وثائق على احلصول
 وامليـاه  الصحية املرافق على احلصول يف احلق ذلك يف مبا صحية، بيئة يف العيش يف احلق إعمال
 عيمتــد بــشأن احملــرز التقــدم اليونيــسيف هبــا أفــادت الــيت اإلجيابيــة التطــورات وتــشمل .النظيفــة
ــاه شــبكات ــة املي ــاء إىل يــؤدى ممــا االرتوازي ــا، هــذه ستوىمــ لرفــع جيــدة قــدرة بن  التكنولوجي
 النوعـان  هـذان  يعمـل  وال .املستعملة للمياه المركزي نظام بشأن جترييب مشروع من واالنتهاء

 حمـل  حيـالن  أهنما إذ الكربون انبعاثات من احلد يف ويسهمان الطاقة باستخدام التكنولوجيامن  
  .عملها يف الوقود تستخدم اليت البدائل

  
  للسكان ةاملتحد األمم صندوق - دال  

 وطـين  تعـداد  بنجـاح  ي أجـر  ،للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مـن  ومـايل  تقين بدعم  - ٤٨
 وســوف .الدميقراطيــة الــشعبية كوريــا مجهوريــة يف ٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين يف للــسكان
ــسترشد ــسلطات ت ــة يف ال ــا مجهوري ــشعبية كوري ــة ال ــيت املتحــدة األمــم ووكــاالت الدميقراطي  ال
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ــربامج مــن جمموعــة مــع تتعامــل ــة ال ــاحلقوق، املتعلق ــى ب ــات أفــضل حنــو عل ــة بالبيان  االجتماعي
 بالتعـداد  املتعلـق  امليـداين  العمـل ب قـام و .يف عملية التعداد   ُجمعت اليت والدميغرافية واالقتصادية،

 موظفـا  ١٣ ورصـده  عليـه  وأشرف يوما، ١٥ من يقرب ملا وعّداد مراقب ٤٠ ٠٠٠ من أكثر
 االستـشاريني و الفنـيني  املستـشارين  ورئـيس  ،للسكان املتحدة مماأل صندوق من وبدعم .دوليا

 حتريـر  بعـدها  ليبـدأ  ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  بنهايـة  التعـداد  بيانات إدخال اكتمل الزائرين، الدوليني
 وفقــا ،عــن نتــائج التعــداد  الكامــل التقريــر إعــالن املتوقــع ومــن .وحتليلــها تــصنيفها والبيانــات
 فربايـر /شـباط  ويف .٢٠٠٩ عـام  هنايـة  قبل املتحدة، األمم وضعتها اليت اجلودة وضمان للمعايري
 وتـشري  .للتعـداد  األوليـة  النتـائج  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية حكومة أصدرت ،٢٠٠٩
ــائج ــسكان جممــوع أن إىل النت ــغ ال ــشرين يف بل ــوبر/األول ت ــر ٢٠٠٨ أكت ــون ٢٤ مــن أكث  ملي
 الـذي  الـسابق  التعـداد  منذ سنويا املائة يف ٠,٨ هقدر السكاين للنمو تقديري معدل وإىل نسمة
  .١٩٩٣ عام يف أجري

 يركـز  برنـامج  بوجـود  اإلجنابيـة  للـصحة  الوطنية االستراتيجية تنفيذ الصندوق ويواصل  - ٤٩
ــدعم .النفاســية الوفيــات مــن احلــد علــى  الطــوارئ ملواجهــة املركــزي الــصندوق مــن مــايل وب

 الطارئــة التوليــد حبــاالت املتعلقــة الــشاملة الــصندوق مــةحز نطــاق ُوسِّــع والنــرويج ونيوزيلنــدا
) Ri( راي ومـشايف  عيـادات  يف األساسـية  الـصحية  الرعايـة  مـستوى  على اجلدد املواليد ورعاية

 قــضاء ١١ يف قريــة ٢٧٣ ليــشمل البلــد مستــشفيات يف اإلحالــة ومــستوى ،)تنظيميــة وحــدة(
 ورعايـة  الطارئـة  التوليـد  حلـاالت  مليـا وع مكثفـا  تـدريبا  احلزمـة  وتـشمل  .عليهـا  التركيـز  جيري
 ،اإلجنابيــة للــصحة الرئيــسية باألدويــة واإلمــداد والقــابالت، لألطبــاءيــتم تــوفريه  اجلــدد املواليــد

 والتعلــــيم املعلومــــات جمــــاالت يف األنــــشطة عــــن فــــضال واالســــتهالكية، الطبيــــة واألدوات
 .١١ الــ  األقـضية  هـذه  يف يةاملعيـش  واألسـر  واملستشفيات العيادات تستهدف اليت واالتصاالت

 عـام  يف وبـدأ  األسـرة  لتنظـيم  عـصرية  أسـاليب  ثالثـة  تقدمي الصندوق يواصل ذلك، إىل وإضافة
  .خمتارة أقضية يف باهلرمونات احلقن أسلوب استخدام بتجريب ٢٠٠٨

 إطـار  يف البلـد،  أرجـاء  كافة يف األوكسيتوسني بتوفري الصندوق بدأ ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٥٠
 كوريـا  مجهوريـة  يف النفاسـية  الوفيـات  أسـباب  أبـرز  وهـو  الوالدة، بعد ما نزيف جهةملوا جهد

 األقــضية مستــشفيات إىل الــصندوق هبــا قــام الــيت املتابعــة زيــارات وتــشري .الدميقراطيــة الــشعبية
 واملستــشفيات العيــادات مجيــع يف األوكــسيتوسني مــن خمــزون وجــود عــدم إىل راي وعيــادات

 الـصندوق  يـوفر  ذلـك،  غـضون  ويف .الـسابقة  شـهرا  ١٨ الـ فترة يف ندوقالص زارها اليت تقريبا
 بـشكل  األوكـسيتوسني  اسـتخدام  لكفالة البلد يف الصحية املرافق جلميع متتالية تدريبية دورات
  .مناسب
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 صـندوق  يـتمكن  مل الطوارئ، ملواجهة املركزي الصندوق من سيما وال مايل، وبدعم  - ٥١
 األساســية اخلــدمات لتــوفري العاجلــة االحتياجــات تلبيــة مــن فحــسب للــسكان املتحــدة األمــم

ــصحة ــة لل ــاطق يف اإلجنابي ــيت املن ــا ال ــضانات غمرهت ــام يف الفي ــل ،٢٠٠٧ ع ــضا متكــن ب ــن أي  م
 تـضررا،  األكثـر  ٢٧ الــ  األقـضية  ففـي  .٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عـامي  يف منها التعايف على املساعدة
 ٢٠٠٨ عـامي  يف واملأمونـة  النظيفـة  ةالـوالد  جمموعـات  مـن  طارئـة  إمـدادات  قريـة  ٢٥٠ تلقت

 املنـاطق  هـذه  يف النفاسـية  الوفيـات  معـدالت  علـى  زيادة أية تطرأ مل ، لذلك ونتيجة .٢٠٠٩ و
 ورعايــة الطارئــة التوليــد حلــاالت األساســية اخلــدمات تقــدمي يتوقــف ومل كمــا ٢٠٠٨ عــام يف

  .اجلدد املواليد

 وفقـا  البلـد  يف بالرصـد  املتعلقـة  أنشطته تعزيز للسكان املتحدة األمم صندوق ويواصل  - ٥٢
 مـن  أكثـر  الصندوق زار التناسلية، الصحة لربنامج فبالنسبة .“ وصول بدون مساعدة ال” ملبدأ
 املوظفــون متكــن فقــد ،تعــداد الــسكان  ملــشروع بالنــسبة وأمــا .٢٠٠٨ عــام يف قريــة ٢٥٠

ــدوليون ــن ال ــام م ــارات القي ــشوائية بزي ــرب ع ــاء ع ــد أحن ــدا خــالل البل ــداين دالتع ــشرين يف املي  ت
 وزارة قــدرة ســيما وال الوطنيــة، القــدرة تعزيــز أيــضا الــصندوق وبــدأ .٢٠٠٨ أكتــوبر/األول

 بـشأن  خمتلفـة  تدريبيـة  دورات وُنظّمـت  .عليها واإلشراف الصحية الربامج رصد على الصحة،
  .٢٠٠٨ عام يف الصحة وزارة يف الرئيسيني للموظفني املوضوع هذا

 واحلــصول اإلجنابيـة  الـصحة  جمــال يف الرعايـة  نوعيـة  حتــسني يف املتمثلـة  ةللحاجـ  وتلبيـة   - ٥٣
 الوكـاالت  مـع  شراكة إطار يف الصندوق، يدعم الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية يف عليها

 الطارئـة  التوليـد  حـاالت  بشأن قبلها وما اخلدمة أثناء للتدريب توجيهية مبادئ وضع األخرى،
 اإلجنابيـة  للـصحة  الرئيـسية  بالعقاقري قائمة وإصدار األسرة، تنظيم وبشأن اجلدد املواليد ورعاية
 الــدويل االحتــاد جانــب وإىل .القيــصرية الــوالدة عمليــات علــى لألطبــاء تــدريب حزمــة وإعــداد
 عيـادة  سينـشئ و الـرحم  عنـق  سـرطان  عن مشتركة حبوثا أيضا الصندوق جيري األسرة، لتنظيم

 يف أساسـية  خدمـة  لتـوفري  فيونغـان  مقاطعـة  مشـال  يف متنقلة تواصل قدرات ذات األسرة نظيملت
  .جبلية أقضية لثالثة اإلجنابية الصحة

  
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني - هاء  

 أن تــدفق رعايــا مجهوريــة كوريــا  األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئنيالحظــت مفوضــية  - ٥٤
إعـادة التـوطني يف مكـان       /واملـساعدة والنقـل   ا طلبـا للحمايـة      يغادروهن ذينالشعبية الدميقراطية ال  

مـا أفيـد بـه مـن        غـري أن    . آخر قد اخنفض على حنـو طفيـف خـالل الفتـرة الـيت يـشملها التقريـر                 
بالغات عـن تقييـد شـديد للحـق يف حريـة       :شكل بواعث قلق عديدة، وهييزال يحتركات ما 

سـيما   شر واالجتـار هبـم، ال  ، مبا يف ذلك احلق يف مغـادرة البلـد؛ وتزايـد خطـر هتريـب البـ              التنقل
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أو الـزواج القـسري؛ وخـرق املبـدأ األساسـي بعـدم اإلعـادة القـسرية           /النساء، ألغراض البغاء و   
ــور؛ وبالغــات عــن عقوبــات شــديدة يف حــاالت العــودة القــسرية إىل       ــدان العب مــن جانــب بل

بـور، وخباصـة    مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة؛ والـسياسات املقيـدة الـيت تطبقهـا بلـدان الع               
التوقيف واالحتجاز؛ وتعذر احلصول على احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية األساسـية، واحلـق              

ــصلة     ــائق ذات ال ــى الوث ــشروعة واحلــصول عل ــة امل ــرات   (يف اإلقام ــيمني لفت ــسبة للمق حــىت بالن
أو التوثيــق لألحــداث املــصريية، وقلــة اإلمكانيــات املتاحــة   /؛ وعــدم تــوفري التــسجيل و )طويلــة

أحـدمها مـن رعايـا    (ضفاء صفة شرعية على إقامة األطفال املولودين لوالدين خمتلطي اجلنسية         إل
وإجـراءات اخلـروج املطولـة      ) مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واآلخـر مـن رعايـا بلـد آخـر             

ن الدميقراطية الـذين ينتظـرو    الشعبية   السوء على رفاه رعايا مجهورية كوريا        بالغاليت تؤثر تأثريا    
 هبــذه املــسائل علــى وجــه  غــري املــصحوبنيوتتــأثر النــساء واألطفــال . توطينــهم يف بلــدان ثالثــة

وتواصــل املفوضــية حتــذيراهتا مــن أنــه يف حــال اســتمرار تــدهور احلالــة يف مجهوريــة . اخلــصوص
كوريا الشعبية الدميقراطية وتزايد هذه التحركات، فـإن بلـدان العبـور قـد تواجـه صـعوبات يف                   

 .  الوضع بسبب قدراهتا احملدودةالتكيف مع
  

  النتائج والتوصيات  - خامسا 
حيث األمني العام حكومة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على توفري ضمانات              - ٥٥

  . حلقوق اإلنسان وكفالة إجراء إصالحات قانونية حملية للتقيد بالتزاماهتا التعاهدية الدولية
عراض الــذي أجرتــه جلنــة حقــوق الطفــل للتقريــرين  ويرحــب األمــني العــام باالســت   - ٥٦

الدوريني الثالث والرابع اللذين قدمتهما مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن تنفيـذها              
يات اللجنـة كاملـة، مبـا يف ذلـك     التفاقية حقوق الطفل، وحيث حكومتها علـى تنفيـذ توصـ          

حـدة إىل البلـد لكفالـة توزيـع         يتعلق منها باحلاجة إىل تسهيل دخـول وكـاالت األمـم املت            ما
  . املعونة الغذائيةومنهامتساو للمساعدة اإلنسانية، 

الحتــاد ل قيــام اللجنــة املركزيــة  الترحيــب علــى إنــه ممــا يبعــث ويــرى األمــني العــام    - ٥٧
، ويأمل يف أن تتخذ  ٢٠١٠-٢٠٠٨ برنامج عمل للفترة      بصياغة الكوري لذوي اإلعاقة  

اطيـــة اخلطـــوات األوىل للتـــصديق علـــى اتفاقيـــة حقـــوق مجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقر
  .األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذها

ويكــرر األمــني العــام دعوتــه حلكومــة مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة إلبــداء   - ٥٨
 :تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان من خالل ما يلي
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 املتحــدة  األمــمقبــول عــرض املــساعدة التقنيــة الــذي تقــدمت بــه مفوضــية  )أ(  
 مــن أجــل تنفيــذ التوصــيات الــيت ســيتمخض عنــها االســتعراض  ال ســيما،حلقــوق اإلنــسان

ــا الــشعبية الدميقراطيــة الــذي ســتجريه آليــة االســتعراض الــدوري    املقبــل  جلمهوريــة كوري
 حكومـة مجهوريـة كوريـا        الـدور املـستقل للمفوضـية، وحـثّ        التأكيد على ر  كّروُي. الشامل

. ى إقامــة حــوار موضــوعي وعالقــات تعــاون تقــين مــع املفوضــية   الــشعبية الدميقراطيــة علــ 
وستواصل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان العمل مع سائر وكاالت األمم املتحدة لتعزيز            

 .متتع مجيع رعايا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية حبقوق اإلنسان ومحايتها
إلنــسان يف مجهوريــة الــسماح بــدخول املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق ا  )ب(  

لوقوف بصورة من أجل ااإلجراءات اخلاصة األخرى  املعنيني ب كوريا الشعبية الدميقراطية و   
 . مباشرة على حالة حقوق اإلنسان يف البلد

تقدمي تقاريرها الدورية املتأخرة عن تنفيـذ العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 )ج(  
، القتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةوق ا اخلــاص بــاحلق الــدويلاملدنيــة والــسياسية، والعهــد

  .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــد        - ٥٩ ــة علــى التقي ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري وحيــث األمــني العــام ســلطات مجهوري

بالتزاماهتا، يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، بإعمال احلق يف احلصول علـى الغـذاء               
علـى حنـو يكفـل األمـن      إىل وضع سلم أولويـات السـتخدام مواردهـا      أن تسارع املالئم، وب 

الغذائي ويليب االحتياجات اإلنـسانية لـسكاهنا مـن خـالل تـدابري عديـدة، مـن بينـها زيـادة                     
ــساين    ــدويل يف اجملــال اإلن وجيــدد األمــني العــام مناشــدته احلكومــة   . التعــاون مــع اجملتمــع ال

ة الكفيلـة بزيـادة فـرص        العامـ   واعتمـاد تـدابري الـسياسات      ختصيص موارد امليزانيـة املالئمـة     
احلــصول علــى الغــذاء للجميــع، يف مجيــع أحنــاء البلــد، مــع مراعــاة االحتياجــات التغذويــة   

  . لألطفال والنساء وغريهم من اجملموعات الضعيفة بصورة خاصة
ر تزايـد  ويناشد األمني العام حكومـة مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة أن تيـس          - ٦٠

يف جمـال املـساعدة   ها ؤواستدامة العمليات اإلنـسانية الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة وشـركا        
وتواصـل وكـاالت    . ، وأن تفسح اجملال للقيام بعمليات الرصد يف ظروف مواتيـة          اإلنسانية

األمم املتحدة أداء دور أساسي يف جماالت التنمية واإلنعاش وتوفري املعونـة الطارئـة، وبنـاء                
  . قدرات، وتيسري االتصاالت الدولية على الصعيد التقين يف هذه اجملاالتال

ويناشد األمني العام أيضا اجملتمـع الـدويل أن يفـي بالتزامـه حبمايـة حقـوق اإلنـسان            - ٦١
وتلبية االحتياجات األساسية ملواطين مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وكفالة أال تتأثر           

كمــا يــشجع بقــوة مجيــع ،  بالــشواغل الــسياسية واألمنيــةى حنــو ســليباملعونــة اإلنــسانية علــ
د مــــن التحــــاور والتعــــاون بــــشأن علــــى تيــــسري البيئــــة املواتيــــة ملزيــــ األطــــراف املعنيــــة

  .اإلنسان حقوق
  


