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 حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - ٦٤/١٧٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
تعزيـز حقـوقب  التزامـا الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة على أنإذ تؤكد من جديد 

 مبوجـب خمتلـف تعهـدت ـات األساسـية ومحايتـها والوفـاء بااللتزامـات الـيتاإلنـسان واحلريـا
 الصكوك الدولية،

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية طرف يف العهـد الـدويل  أنوإذ تضع يف اعتبارها 
  والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة)١(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ،)٣( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
 مجهوريــةاحلــوار البنــاء مــع جلنــة حقــوق الطفــل أثنــاء النظــر يف تقريــري وإذ تالحــظ 

 ،تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـلاملوحدين عن لث والرابعالثانيكوريا الشعبية الدميقراطية الدوري
 وإذ تأمـل يف أن يف اجلهود التعاونية الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان،اركتهامشمما يدل على

 يسهم احلوار املعزز يف حتسني حالة األطفال يف البلد،
ــدا هيئــات رصــد املعاهــدات املنــشأةوإذ حتــيط علمــا  ــيت أب  باملالحظــات اخلتاميــة ال

الـيت كـان، وقراطية طرفـا فيهـا اليت تعد مجهورية كوريا الشعبية الدميمبوجب املعاهدات األربع
 ،)٤(٢٠٠٩يناير/حقوق الطفل يف كانون الثاين اليت أبدا جلنةاملالحظات آخرها

_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧لد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٣(
 .CRC/C/PRK/CO/4 انظر )٤(
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 عالقات التعاون القائمة بني حكومة مجهورية كوريا الـشعبيةوإذ تالحظ مع التقدير 
 احلالــةللطفولـة ومنظمــة الــصحة العامليـة مــن أجـل حتــسني املتحــدةاألمـمالدميقراطيـة ومنظمــة

الصحية يف البلد، وعالقات التعاون القائمة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة من أجـل حتـسني
 نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال،

 قرار القيام، على نطاق متواضع، باستئناف أنشطة برنامج األمـم املتحـدةوإذ تالحظ 
مـشاركة اتمـععلـىتـشجع احلكومـةاإلمنائي يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، وإذ

 ،احملتاجني إىل املساعدة من الربامجاألشخاصالدويل يف ضمان استفادة
ــ إىل قراروإذ تـــــشري  ــؤرخ٦٠/١٧٣ااـــ ــانون األول١٦ املـــ ــسمرب/ كـــ  ٢٠٠٥ديـــ
ــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٦١/١٧٤ و  كـــانون١٨ املـــؤرخ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ

وإىل قــرارات ٢٠٠٨ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ديــسمرب/األول
 املـؤرخ٢٠٠٤/١٣  و)٥(٢٠٠٣أبريـل/نيـسان ١٦ املـؤرخ٢٠٠٣/١٠جلنة حقـوق اإلنـسان

 ومقـرر جملـس)٧(٢٠٠٥أبريـل/ نيـسان١٤ املؤرخ٢٠٠٥/١١  و)٦(٢٠٠٤ أبريل/ نيسان١٥
حقـوق اإلنـسان وقراري جملـس)٨(٢٠٠٦يونيه/ حزيران٣٠ املؤرخ١/١٠٢حقوق اإلنسان

ــارس/آذار ٢٧ املـــؤرخ٧/١٥ ــارس/ آذار٢٦ املـــؤرخ١٠/١٦  و)٩(٢٠٠٨مـ ،)١٠(٢٠٠٩مـ
ــضع يف اعتبارهــا ــة إىلوإذ ت ــضافرة الرامي ــدويل جهــوده املت ــذضــرورة أن يعــزز اتمــع ال تنفي

 القرارات، تلك
ا بتقرير املقرر اخلاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـوإذ حتيط علما 

وإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه حــىت اآلن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون ،)١١(الــشعبية الدميقراطيــة
ــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة معــه، وإذ حتــيط علمــا أيــضا ــ ســلطات مجهوري  الــشاملتقريرالب

_______________

، الفـصل)E/2003/23 (٣، امللحـق رقـم٢٠٠٣الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )٥(
 .الثاين، الفرع ألف

 . الثاين، الفرع ألف، الفصل)E/2004/23( ٣، امللحق رقم٢٠٠٤ املرجع نفسه، )٦(
 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)E/2005/23( ٣، امللحق رقم٢٠٠٥املرجع نفسه، )٧(
، الفــصل)A/61/53 (٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )٨(

 .الثاين، الفرع باء
 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣ق رقمالدورة الثالثة والستون، امللحاملرجع نفسه، )٩(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٠(
 .A/64/224انظر )١١(
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العام عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة املقـدم عمـال ألمنيل
 ،)١٢(٦٣/١٩٠ بالقرار

 أمهيـة احلـوار بـني الكـوريتني الـذي مـن شـأنه أن يـسهم يف حتـسني حالـةوإذ تالحظ 
 حقوق اإلنسان واحلالة اإلنسانية يف البلد،

  الــذي اســتؤنف مــؤخرالــم مشــل األســر الــيت تفــرق مشلــها عــرب احلــدودبوإذ ترحــب 
 والذي يعد شاغال إنسانيا ملحا للشعب الكوري كله،

 : إزاء قلقهاتعرب عن بالغ - ١ 
تظمــةمنجــسيمة وانتــهاكاتعــن وقــوع  متواصــلةتقــاريراســتمرار ورود )أ( 

يف مجهوريــةاملدنيــة والــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةحقــوقل لوواســعة النطــاق
 :كوريا الشعبية الدميقراطية تشمل

ــية أو الالإ ‘١’  ــة القاسـ ــروب املعاملـــة أو العقوبـ ــريه مـــن ضـ نـــسانيةالتعـــذيب وغـ
 خـارجحتجـازواإلعـدام العلـين واالمبا فيهـا ظـروف االحتجـاز الالإنـسانيةاملهينة، أو

 القانونيـة وانعـدام سـيادةمراعـاة األصـول وعـدم؛ التعـسفيحتجـازنطاق القـضاء واال
 مبــا يف ذلــك عــدم وجــود ضــمانات إلجــراء حماكمــة عادلــة وعــدم اســتقاللالقــانون،
 ووجـود والعقوبات اجلماعية؛ ودينيةسباب سياسية وفرض عقوبة اإلعدام ألالقضاء؛

  السخرة على نطاق واسع؛ستخدامعدد كبري من معسكرات االعتقال وا
القيود املفروضة على كل شخص يرغب يف التنقل حبرية يف البلد والـسفر إىل ‘٢’ 

الذين يغـادرون البلـد أو حيـاولون مغادرتـه مـن األشخاصاخلارج، مبا يف ذلك معاقبة
 ري إذن، هم أو أسرهم، فضال عن معاقبة العائدين؛غ

املطـرودين أو العائـدين إىل مجهوريـة كوريـاوملتمسي اللجوءحالة الالجئني ‘٣’ 
الــشعبية الدميقراطيــة واجلــزاءات املفروضــة علــى مــواطين مجهوريــة كوريــا الـــشعبية

س أو التعـذيب عقوبات احلب فرض تفضي إىليتالإىل الوطنالدميقراطية الذين أعيدوا
 يف هـذا الـصددالالإنسانية أو املهينـة أو عقوبـة اإلعـدام، وحتـث أو املعاملة القاسية أو

 وعلى معاملـةمجيع الدول على احترام املبدأ األساسي املتمثل يف عدم اإلعادة القسرية
مفـوض األمـم املتحـدة الـساميملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلـى كفالـة وصـول

 واملفوضية دون عـائق إىل ملتمـسي اللجـوء بغـرض حتـسني حالتـهم،جئنيلشؤون الال

_______________

)١٢( A/64/319و  Corr.1. 
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 )١٣( املتعلقـة مبركـز الالجـئني١٩٥١ الدول األطراف يف اتفاقية عام مرة أخرىوحتث
التزاماـا مبوجبـهما فيمـا يتعلـق بـالالجئنيالتقيـد ب علـى)١٤(١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام

 ؛ يشملهم هذان الصكانمن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية الذين
ــ ‘٤’  ــى حري ــشاملة واملــشددة املفروضــة عل ــود ال ــديناتالقي  الفكــر والــضمري وال

ــات ــسلمي وتكــوين اجلمعي ــبري والتجمــع ال ــرأي والتع ــى وال  احلــق يف اخلــصوصية وعل
بسبل منها على سبيل املثـال اضـطهاد األفـراد ، على املعلوماتصول فرص احلتكافؤو

حــق كــل شــخصعلــى و،ي والتعــبري واضــطهاد أســرهمالــذين ميارســون حريــة الــرأ
املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خـالل ممـثلني خمتـارين يف

 ؛حبرية
 سوء تغذيـة انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت أدت إىل ‘٥’ 

يعـاين منـها الـسكانالـيتاملـشاق ومشاكل صحية واسعة النطاق وغري ذلك مـن حاد
 األشـخاص الـذين هـم مـن الفئـاتسـيما ال، ويف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ؛املعرضة بشكل خاص هلذه االنتهاكات، مبن فيهم النساء واألطفال واملسنون
 االجتـارخباصـةاستمرار انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للمـرأة، و ‘٦’ 

وتعـرض املـرأة لعمليـات ريـب األشـخاص،بـاإلكراهو الـزواج أبغـاءباملرأة بغرض ال
 علـى أسـاس نـوع اجلـنس، مبـا يف ذلـك يف اـال القـائموالتمييزواإلجهاض القسري
 ؛اجلنسايناالقتصادي، والعنف

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ‘٧’ 
احلقوقبـ حـىت اآلن مـن التمتـعن األطفـاللكـثري مـا عـدم متكـنوخـصوصا ،لألطفال
فالـضع حالـة، وتالحـظ يف هـذا الـصدد األساسـيةادية واالجتماعية والثقافيـةاالقتص

 وطنـهم عـادون إىلاألطفال العائدون أو املمنها،عدة فئاتبشكل خاصاليت تعيشها
ــال ذوو اإلعاقـــة ــال الـــذينوأطفـــال الـــشوارع واألطفـ  أبـــواهم رهـــنيكـــون واألطفـ

أو يف املؤســــسات  االحتجــــازأمــــاكنيفالــــذين يعيــــشون واألطفــــالحتجــــازاال
 ؛)٤(اجلاحنون واألطفال

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية ‘٨’ 
ــة، وخباصــة اســتخدام املعــسكرات اجلماعيــة واختــاذ التــدابري لألشــخاص ذوي اإلعاق

_______________

 .٢٥٤٥، الرقم١٨٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
 .٨٧٩١ الرقم،٦٠٦املرجع نفسه، الد )١٤(
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القسرية اليت متس حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اختـاذ القـرار احلـر واملـسؤول بـشأن
  بني إجناب طفل وآخر؛ة اليت تفصلوالفترعدد األطفال الذين يرغبون يف إجنام

ــات ‘٩’  ــوين اجلمعيـ ــة تكـ ــق يف حريـ ــا احلـ ــا فيهـ ــال، مبـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ
 واحلق يف اإلضراب على النحو احملدد يف االلتزامات الـيت تعهـدتوالتفاوض اجلماعي

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوقــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــب
ــة والثقافيـــةاالقتـــصادية وا ــتغالل األطفـــال)١(الجتماعيـ ــر املفـــروض علـــى اسـ ، واحلظـ

اقتــصاديا وعلــى أي شــكل مــن أشــكال عمــل األطفــال الــضار أو اخلطــر علــى النحــو
احملــدد يف االلتزامــات الــيت تعهــدت ــا مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة مبوجــب

 ؛)٢(اتفاقية حقوق الطفل
ا الــشعبية الدميقراطيــة يف رفــض االعتــرافاســتمرار حكومــة مجهوريــة كوريــ )ب( 

ــة ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــسان يف مجهوري ــة حقــوق اإلن ــة املقــرر اخلــاص املعــين حبال بوالي
ــهونتعـــاال وأ ــه معـ ــه مبوجـــب قراريـ ــم جتديـــد جملـــس حقـــوق اإلنـــسان لواليتـ  )٩(٧/١٥، رغـ
 ؛)١٠(١٠/١٦ و
  تــثري قلــقالــيتاحملــسومة غــرياملــسائلإزاءتكــرر اإلعــراب عــن بــالغ قلقهــا - ٢ 

الـذياألمـر االختفـاء القـسري،الذي يأخـذ شـكل باختطاف األجانبتعلقاتمع الدويل وت
ــهاكا حلقــوق اإلنــسان ملــواطين بلــدان أخــرى ذات ســيادة ــوةيــشكل انت ــب بق يف هــذا ،، وي

ــة العمــل علــى حنــو عاجــل حلــسم هــذه ،الــصدد ــة كوريــا الــشعبية الدميقراطي حبكومــة مجهوري
ملسائل، بسبل منها االسـتعانة بـالقنوات القائمـة علـى حنـو شـفاف، مبـا يف ذلـك كفالـة عـودةا

 ؛املختطفني فورا
النامجـة ،يف البلـدالـسائدةإزاء احلالة اإلنسانية اخلطـرةاقلقهبالغعنتعرب - ٣ 

 عـنسوء ختصيص املوارد وحتويلهازاد من خطورا واليتجزئيا عن تواتر الكوارث الطبيعية،
 األغذيــة الــيت تفرضــها الدولــة علــى زراعــةتلبيــة االحتياجــات األساســية والقيــود املتزايــدة

 الرضـع الـذي عنـد األمهـات وسـوء التغذيـةعنـدانتـشار سـوء التغذيـةا، فضال عن واالجتار
 يف النمـو البـدين والعقلـي لنـسبة كـبرية مـن األطفـال،، رغم بعـض التقـدم احملـرز،زال يؤثر ما

ــصددوحتــث ح ــة يف هــذا ال ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة مجهوري ى اختــاذ إجــراءاتعلــكوم
 وعالجية؛ وقائية

ملا قام به من أنشطة حـىت اآلن ومـا يبذلـه مـن جهـوداملقرر اخلاصعلىتثين - ٤ 
 حثيثة يف االضطالع بواليته رغم أن سبل احلصول على املعلومات حمدودة؛
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ريا الـشعبية الدميقراطيـة علـى أن حتتـرم مجيـع حكومة مجهورية كوحتث بقوة - ٥ 
 : مبا يلييف هذا الصددقوم، وأن ت احتراما تاماحقوق اإلنسان واحلريات األساسية

حلقـوقنتظمـة والواسـعة النطـاقاملاجلـسيمة والنتـهاكاتوضع حـد فـوري ل )أ( 
 اجلمعيـة العامـةاترارلتـدابري املبينـة يف قـاإلنسان املذكورة أعاله، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل

ــسان ــة حقــوق اإلن ــسانوجلن ــس حقــوق اإلن ــذكورة  وجمل ــاامل ــيت وجهه ــاله والتوصــيات ال   أع
ــاإلجراءات اخلاصــة واهليئــات املعنيــون  التابعــة لألمــم املتحــدة إىلمعاهــداتوجــباملنــشأة مبب

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية؛
 العقـاب وكفالـة تقـدمي املـسؤولنيمحاية سكاا ومعاجلة مسألة اإلفـالت مـن )ب( 

 عن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل احملاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
 إىل اخلـارج ومقاضـاة األشـخاصالتصدي لألسباب اجلذرية لرتوح الالجـئني )ج( 

الــذين يــستغلون الالجــئني عــن طريــق ريــب األشــخاص واالجتــار ــم واالبتــزاز وعــدم جتــرمي
الة أن يكون بإمكان مواطين مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة الـذين طـردواالضحايا، وكف

نــوع  وأال يتعرضــوا أليعيــدوا إليهــا العــودة بأمــان وكرامــة وأن يعــاملوا معاملــة إنــسانيةأو أ
 العقاب؛ من
 للوصـولمـه أمافرص كل الإتاحة منها، بطرقتام مع املقرر اخلاص التعاونال )د( 

آليـاتب  املعنـينيوكذلك مع سائر،ق إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيةحبرية ودون عوائ
 حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة؛

مع مفوضـة األمـميف جمال حقوق اإلنسانتقينالتعاونالأنشطةيف الشتراكا )هـ( 
يففوضـة الـساميةاملسعت إليه  ماعلى حنـوة،ـفوضياملعـان ومـوق اإلنسـة حلقـدة الساميـاملتح

السنوات األخرية، من أجل حتسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد، ويف االسـتعراض الـدوري
 الشامل الذي سيجريه جملس حقوق اإلنسان؛

ــال )و(  ــرض حتــــسني حقــــوق العمــ ــة بغــ ــل الدوليــ ــة العمــ ــاون مــــع منظمــ التعــ
 ملموسا؛ حتسينا

  لألمم املتحدة؛التابعة مواصلة وتعزيز تعاوا مع الوكاالت اإلنسانية )ز( 
كفالة إيصال املعونة اإلنسانية على حنو تام وآمن ودون عائق، واختاذ التـدابري )ح( 

الالزمة لتمكني الوكـاالت اإلنـسانية مـن تـأمني إيـصال املـساعدات دون متييـز إىل مجيـع أحنـاء
لـة تـوفريتعهـدت بـه، وكفا  مـاالبلد حسب االحتياجـات وفقـا للمبـادئ اإلنـسانية، علـى حنـو
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ســبل احلــصول علــى الغــذاء الكــايف وتنفيــذ الــسياسات الكفيلــة بتــأمني الغــذاء بــسبل منــها
 املستدامة؛ الزراعة

 مواصــلة نظرهــا يف حالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة كوريــا الــشعبيةتقــرر - ٦ 
  أن يقـدم هلـذه الغايـة، حتقيقا، إىل األمني العاموالستني، وتطلباخلامسة دورايفالدميقراطية

واصـلأن يإىل املقـرر اخلـاصالة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة واحلتقريرا شامال عن
 .استنتاجاته وتوصياتهموافاا ب

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


