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تحـرك عاجـل

ًا إل كوريا الشمالية إعادة تسعة مراهقي قس
ًا إلــ كوريــا الشــمالية، حيــث يواجهــون مخــاطر  ُأعيد تسعة مراهقي كوريي شماليي قســ

ــي ــاء القس  حقيقية من التعرض للعتقال التعسفي وغيه من ضوب إساءة العاملة والختف
والعمل القسي وربما العدام.

  سسسنة فسس لوس19 سسسنة و14 مايو/ أيار ُقبض عل تسعة كوريي شماليي تتاوح أعمارهم بيم 10ففي 
ًا إلسس كوريسسا الشسسمالية.  واحُتجزوا بسبب عبورهم الحدود مع الصي بصورة غي قانونية، وأعيسسدوا قسسس

ُنقلسوا27وُذكر أنهم اقتيدوا من العاصمة اللوسية فينتيان إل كونمنغ فس الصسي فس    مسايو/ أيسار، ثسم 
 بالطائرة ف نفس اليوم إل بكي. وذكرت النباء أنه تم نقل الشباب التسسسعة إلسس بيونسسغ يسسانغ فسس كوريسسا

  مايو/ أيار. وُزعم أن مسؤولي كوريي شماليي رافقوهم من فينتيسسان إلسس بيونسسغ يسسانغ.28الشمالية ف 
وقد طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من السلطات الصينية واللوسية إرسالهم إل كوريا الجنوبية.

 وُيحظر عل الكوريي الشماليي السفر إل الخارج بدون الحصول عل إذن مسسن الدولسسة. كمسسا أن حملت
ّنت ف الونة الخية زادت من صعوبة عبور الحدود إل الصي ثم الهرب عسسب دولسسة ثالثسسة،  القمع التي ُش
 من قبيل لوس أو تايلند. وتعتب الصي جميع الكوريي الشماليي غي الشسسعيي مهسساجرين اقتصسساديي
 وُتعيدهم إل حيث أتوا ف حالة القبض عليهم. كما تقوم السلطات اللوسية باعتقال الكسسوريي الشسسماليي

غي الشعيي الذين تعثر عليهم ف لوس، ولكنها كانت تسمح لهم ف السابق بالسفر إل كوريا الجنوبية.

ًا)، مسسون تشسسول وجونسسغ غوانسسغ19أما الراهقون الكوريون الشماليون التسعة فهم: يونغ ون (ذكر،    عام
 يونغ (كلهما ذكر ف الثامنة عشة من العمر)، ل غوانغ هيوك وبارك غوانسسغ هيسسوك ويسسو غوانسسغ هيسسوك

ًا)، جانغ هاي ري (أنسسثى، 16(جميعهم ذكور ف السابعة عش من العمر)، رايو تشول يونغ (ذكر   15 عام

ًا)، روه آي جي (أنثى،  ًا).14عام  عام



يرجى كتابة مناشدات باللغة النجليزية أو الكورية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يل:

 دعوة السلطات الكورية الشمالية إل ضمان عدم احتجاز أحد أو محسساكمته بسسسبب مغسسادرته•
 كوريا الشمالية، و عدم إخضاع الكوريي الشماليي التسعة الذكورين للتعذيب أو غيسسه مسسن
 ضوب إساءة العاملة وعسسدم إخضسساعهم للعمسسل القسسسي أو الختفسساء القسسسي أو عقوبسسة

العدام؛

دعوة السلطات الكورية الشمالية إل الفصاح عن أماكن وجود هؤلء الشخاص التسعة؛•

 حث السلطات الكورية الشمالية عل إلغاء شط الحصسسول علس تصسسيح سسفر داخسسل البلد•
وخارجها، بما يتماش مع اللتزامات الدولية؛

  إل كيم جونــغ- أون، القــائد العلــ لجيــش2013 يوليو/تموز 12ويرجى إرسال الناشدات قبل 
الشعب الكوري لعناية:

Ambassador of the Permanent Mission of the Democratic People’s Republic of     
Korea to the Office of the United Nations in New York 

Mr Sin Son-ho
Permanent Mission of the Democratic People’s Republic of Korea in New York

820 Second Ave, 13th Floor
New York, NY 10017, USA

Fax: +1 212 972 3154
Email: dpr.korea@verizon.net 
Salutation: Dear Ambassador

Ambassador of the Permanent Mission of the Democratic People’s Republic of Korea to the Office of the 
United Nations in Geneva

Mr So Se-pyong
Chemin de Plonjon 1

1207 Geneva
Switzerland

Fax: +41 22 786 0662
Email: mission.korea-dpr@ties.itu.int 

Salutation: Dear Ambassador

ُترسل نسخة إل:

Minister of People’s Security
Choe Bu-il

Ministry of People’s Security
Pyongyang

Democratic People’s Republic of Korea



Twitter: .@uriminzok (North Korean official twitter account(

 كما يرجى إرسال نسخ منها إل المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم، وإدخال العنــاوين
الدبلوماسية الحلية عل النحو التال:

الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    السم

ًا، يرجى التنسيق مسسع مكتسسب فرعكسسم قبسسل  وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور آنف
إرسالها.

تحـرك عاجـل

ًا إل كوريا الشمالية إعادة تسعة مراهقي قس

معلومات إضافية
 ، عل تشديد2011عمل كيم جونغ- أون الذي وصل إل سدة الحكم إثر وفاة والده ف ديسمب/كانون الول 

 الراقبة عل الحدود، ونّدد بعابري الحدود وهّددهم بعقوبات قاسية. ونتيجسسة لتلسسك الجسسراءات انخفسسض
 كوري شمال 2,700 فّر أكثر من 2011عدد الكوريي الشماليي الذين يصلون إل كوريا الجنوبية. وف عام 

 شخص.1,500انخفض العدد إل نحو  2012إل كوريا الجنوبية، وف عام 

ًا لعقوبسسات قاسسسية، منهسسا العتقسسالwوعادة   ما يتعرض الكوريون الشماليون الذين تتم إعسسادتهم قسسس
التعسفي والتعذيب وغيه من ضوب إساءة العاملة واحتمال العدام.

  صّوت مجلس حقوق النسان التابع للمسم التحسسدة علسس إنشسساء لجنسسة تحقيسسق فسس2013ف مارس/آذار 
 انتهاكات حقوق النسان ف كوريا الشمالية. ومن بي القضسسايا السستي سسسيتم التحقيسسق فيهسسا: الحسسق فسس

 الحصول عل الغذاء ومعسكرات السجن السياس والتعذيب وغيه من أشكال إسسساءة العاملسسة والعتقسسال
التعسفي والتمييز وحرية التعبي والحق ف الحياة وحرية التنقل والختفاء القسي.



ًا ف اتفاقية المم التحدة للجئي. ومسسع أن الصسسي دولسسة طسسرف فيهسسا، ُيذكر أّن لوس ليست دولة طرف  و
 فإنها لم تسمح للمفوضية العليا لشؤون اللجئي، التي لهسسا مكسساتب فسس بكيسس، بالوصسسول إلسس النسساطق
 الحدودية لتي يقطن فيها معظم الكوريي الشماليي الذين يفسسّرون عبهسسا. إن القسسانون السسدول يحظسسر
 العادة القسية، سواء بشكل مباش أو غي مباش، لي شخص إل بلسسد يمكسسن أن يتعسسرض فيسسه لخطسسر
 الضطهاد أو التعذيب أو إساءة العاملة أو العدام. وتعتقد منظمة العفسسو الدوليسسة أن لجميسسع الكسسوريي
 الشماليي الذين يفرون من كوريا الشمالية الحق ف الحصول عل صفة لجئيسس بسسسبب خطسسر التعسسرض

لنتهاكات حقوقهم النسانية ف حالة إعادتهم إل بلدهم.

 وترفض السلطات الكورية الشمالية العتاف بالراقبي الدوليي لحقوق النسان أو السماح لهسسم بسسدخول
 البلد، بمن فيهم منظمة العفو الدولية والقرر الخاص للمم التحدة العني بأوضاع حقسسوق النسسسان فسس
 كوريا الشمالية. إن استمرار فرض قيود عل دخول الراقسسبي السسستقلي والنظمسسات الحكوميسسة الدوليسسة
 والنظمات النسانية يعيق الجهود الرامية إل تقييم أوضاع حقوق النسان ف البلد. وإن العلومسسات السستي

 تأتي بشكل رئيس من خلل الكوريي الشماليي الذين يعيشون خارج كوريا الشمالية تشسسي إلسس تفشسس
 النتهاكات المنهجة لحقوق النسان، ومنها فرض قيسسود مشسسددة علسس حريسسة الشسستاك فسس الجمعيسسات
 والتعبي والتنقل، والعتقال التعسفي والتعذيب وغيه من أشكال إساءة العاملة التي تفضسس إلسس السسوت،

وعمليات العدام.

ًا)، مون تشول وجونغ غوانغ يونغ (كلهما ذكر فسس الثامنسسة عشسسة مسسن19السماء: يونغ ون (ذكر،    عام
العمر)، ل غوانغ هيوك وبارك غوانغ هيوك ويو غوانغ هيوك (جميعهم ذكور ف السابعة عش مسن العمسر

ًا)، جانغ هاي ري (أنثى، 16)، رايو تشول يونغ (ذكر  ًا)، روه آي جي (أنثى، 15 عام ًا).14 عام  عام
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