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 الدورة السبعون
 )ج( من جدول األعمال 27البند 

حـات    اإلنسـان واايتـ:ا    تعزيز حقـو  
ــ ــة   حقـــ ــاري  املقدمـــ ــان والتقـــ و  اإلنســـ
    املق رين واملمثلني اخلاصني من

  حالة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية  
 *7102تق ي  األمني العام لعام   

 موجز 
بشـنن حالـة حقـو  اإلنسـان      96/011يقدَّم هذا التق ي  عمال بق ار اجلمعيـة العامـة    

 7102الفتــــ ة مــــن تيلول/ ــــبتم    يف مج:وريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميق اطيــــة وي  ــــ      
 .7102آب/تغس س  إىل

ــ  عــة عامــة عــن امل     ســاال املتعلقــة اقــو  اإلنســان   ويتضــمن اجلــزو األول مــن التق ي
كوريا الشعبية الدميق اطية. وهو يقدم علـ  وجـا اخلصـوع معلومـا  مسـت ملة      مج:ورية  يف

عن حق الف د يف احلياة واحل ية واألمـن  وعـن حـات  اتات ـاد الـدوس واأل ـ  املنفصـلة         
وح ية التعبري واحلصول عل  املعلوما   وح ية التنقل  واحلـق يف ال ـذاو  واحلـق يف الصـحة      

ــن ري اجلــزاوا   وحقــو  ال فــل  وحقــو  األ ــ   ــة  وحقــو  املــ تة  وعــن ت  اع ذوي اإلعاق
 ويصـ  اجلـزو الثـان مـن التق يـ  ا ـ ا        اتقتصادية عل  املساعدة اليت تقدم:ا األمم املتحدة.

 

 
 

 تنا  التقدمي بسبب املشاورا  مع تصحاب املصلحة املعنيني. * 
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خمتل  اهليئا  احل ومية الدوليـة التابعـة لممـم املتحـدة وغريهـا مـن ال يانـا  ملعاجلـة حقـو           
الدميق اطية. وهو يشري يف هذا السيا  إىل إنشـاو مفويـية   اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية 

حقو  اإلنسان ) ول(  اهلي ل امليـدان التـابع ملفويـية األمـم املتحـدة حلقـو  اإلنسـان  الـيت         
بالعمل يف جمـال حقـو  اإلنسـان يف مج:وريـة      72/72كلف:ا جملس حقو  اإلنسان يف ق اره 

 كوريا الشعبية الدميق اطية.
 يــ  بتوصــيا  موج:ــة إىل ح ومــة مج:وريــة كوريــا الشــعبية الدميق اطيــة   وخيتــتم التق 

 واجملتمع الدوس  هتدد إىل حتسني حالة حقو  اإلنسان يف البلد.
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 مقدمة - توت 
املتعلـق االـة حقـو  اإلنسـان      96/011يقدَّم هذا التق ي  عمال بق ار اجلمعية العامـة   - 0

 7102الفتــــ ة مــــن تيلول/ ـــــبتم    يف مج:وريــــة كوريــــا الشــــعبية الدميق اطيـــــة وي  ــــ      
. ويتضمن التق يـ  معلومـا  مسـت ملة عـن املسـاال املتعلقـة اقـو         7102آب/تغس س  إىل

ية الدميق اطيــة  وهــ  حتديــدال حــق الفــ د يف احليــاة واحل يــة اإلنســان يف مج:وريــة كوريــا الشــعب
واألمن  واحلق يف ح ية التعـبري واحلصـول علـ  املعلومـا   وحقـو  ال فـل  وحقـو  املـ تة          
وحقو  األ  اع ذوي اإلعاقة  واحلق يف ال ذاو  واحلـق يف الصـحة. ويتنـاول التق يـ  تيضـال      

 مم املتحدة يف البلد.املساعدة اليت تقدم:ا األالتن ري السليب للجزاوا  اتقتصادية عل  
وإيافةل إىل ذلك  يقـدم التق يـ  معلومـا  مسـت ملة عـن ا ـ ا  اهليئـا  وال يانـا           - 7

امل تلفــة التابعــة لممــم املتحــدة مــن تجــل معاجلــة حالــة حقــو  اإلنســان يف مج:وريــة كوريــا     
اختـذ  اجلمعيـة العامـة وجملـس حقـو       الشعبية الدميق اطية. واالل الفت ة املشـمولة بـالتق ي     

اإلنسان ق ارا  بشنن حالة حقو  اإلنسان يف البلد  وقام جملس األمـن للمـ ة األوىل بتو ـيع    
ــة لتشــمل  باإليــافة إىل الشــواغل         ــا الشــعبية الدميق اطي ــة كوري ن ــا  مناقشــاتا عــن مج:وري

ي ـل امليـدان ملفويـية األمـم     النووية  مسنلة حقو  اإلنسان. وت د اإل ارة تيضـال إىل إنشـاو اهل  
الصــادر عــن جملــس حقــو  اإلنســان   املتحــدة حلقــو  اإلنســان يف  ــول  بنــاول علــ  الت ليــ  

 .72/72ق اره  يف
ويتضمن التق يـ  توصـيا  موج:ـة إىل ح ومـة مج:وريـة كوريـا الشـعبية الدميق اطيـة          - 3

ــد  و       ــو  اإلنســان يف البل ــة حق ــدد إىل حتســني حال ــدوس  هت ــع ال ــدعو إىل مشــاركة  واجملتم ت
 ة البناوة يف هذا الصدد.احل وم

  
 عة عامة عن حالة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية - انيا  
 حق الف د يف احلياة واحل ية واألمن ويف حماكمة عادلة - تل  

 7102ونشـــ  يف /وو/يوليـــا  يشـــري تق يـــ  تعـــده املع:ـــد ال ـــوري للتوحيـــد الـــوطي - 2
عـــدد حـــات  اإلعـــدام بـــةج اوا  مـــوجزة الـــيت يقـــدَّر تن مج:وريـــة كوريـــا الشـــعبية   تن إىل

ــام   ــذ عـ ــذهتا منـ ــة نفـ ــل إىل  7111الدميق اطيـ ــمولة   0 211يصـ ــ ة املشـ ــة. واـــالل الفتـ حالـ
بات تع اض  حتد ت تقاري  عن إعـدام منشـقني  يا ـيني تو مسـ ولني كبـار فقـدوا ح ـوهتم        

ى القيادة. فعل   بيل املثال  تفاد  من مة العفو الدولية واملع:د ال وري للتوحيـد الـوطي   لد
تن وويـ  الـدفا   هيـون يونـو تشـول  روـا ي ـون قـد تعـدم بسـبب            7102يف حزي ان/يونيا 
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. وقد تن ـ   احل ومـة تنفيـذها لعمليـا      “النوم ت ناو تحداث عس  ية وعدم اتبا  األوام ”
غم من ذلك  ت ل اإلعداما  التعسـفية ا ـ ا قاامـا  ويعـزى ذلـك إىل وجـود       اإلعدام. وبال 

هـ  اإليـدا     “ج مية جسيمة”نص مب:م الصياغة يف القانون اجلناا  ينص عل  تن عقوبة تي 
 .“مدى احلياة مع الش ل تو اإلعدام”يف اإلصالحيا  

ــريا  يف ا ــت دام معســ  ا  اتع      - 2 ــ  حــدوث ت  ــدل عل ــا ي ــا  م ــال ومل ت ــن هن تق
ها جملـس حقـو  اإلنسـان للتحقيـق     السيا    عل  النحو الذي و قتا جلنـة التحقيـق الـيت تنشـن    

انتــ:اكا  حقــو  اإلنســان يف مج:وريــة كوريــا الشــعبية الدميق اطيــة. واــالل ات ــتع اض   يف
ــة الــذي تجــ ي يف تيار/مــايو     ــا الشــعبية الدميق اطي ــة كوري   7102الــدوري الشــامل جلم:وري

تن بعض األ  اع يقضون تح اما بالسجن يف  ـجون اـا م افـق ت ـ ال      ذك   احل ومة 
 وجود معس  ا  اتعتقال السيا  . ول ن:ا ا تم   يف إن ار

  ح مت السل ا  عل  ا نني من مواطي مج:وريـة كوريـا    7102ويف حزي ان/يونيا  - 9
لتجســس. تــ ة غــري حمــددة بت:مــة اجيــل  بالشلــ ل لف -جــ  وتشــيون تشــون  -مهــا كــيم كــو  

مــون   -وو  وجــو ولن  -ا نــان آاــ ان مــن رعايــا مج:وريــة كوريــا  مهــا كــيم جونــو     وظــل
 .ومواطن كندي  القس هيون  و ليم )رمي هيون  و(  قيد اتحتجاو قبل اعاكمة بت:م مما لة

ــ ا ال إىل املفويــية ) ــول(  ا ــتم          - 2 ــ  وا م ــا ت ــ اعم ف ــا لشــ:ادا  تدىل ا ووفق
م التعذيب و وو املعاملة لت:ديد ومعاقبـة وتثبـيأ ت ـ اع قـاموا بنفعـال      السل ا  يف ا ت دا

  وصـ  تحـد الفـارين ال ـ ود     7102اعت   خت يبية. فعل   بيل املثـال  يف حزي ان/يونيـا   
مــن تجــل البقــاو  كفاحــال يوميــال”اــالل الســنوا  العشــ  الــيت قضــاها يف الســجن بن ــا كانــت 

تل واأل  ال الشاقة والض ب الـيت تتمـارع علـ  ن ـا        يف ظل تعمال اإلذ“قيد احلياة عل 
وا ع يد مجيع السجناو  والض و  ال برية اليت يتع يون هلا إلبـداو الـوتو للن بـة احلاكمـة.     
ويتسق ذلك الوص  مع األمنـا  الـيت و قتـ:ا جلنـة التحقيـق  املتعلقـة بـاللجوو الوا ـع الن ـا           

 للتعذيب واملعاملة امل:ينة يف السجون.
 

 املشتتة الشملحات  اتات اد الدوس واأل    - باو 
واصــلت  لــل ا  مج:وريــة كوريــا الشــعبية الدميق اطيــة فيمــا يلــزعم القيــام بعمليــا      - 1

تاتفـــاو القســـ ي تو غـــري ال ـــوع   اات ـــاد دوس. وقـــام الف يـــق العامـــل املعـــي اـــات  ا 
لـــة  ـــت حـــات  اات ـــاد  بةحا 7102دورتيـــا املعقـــودتني يف آذار/مـــارع وتيار/مـــايو   يف

  احل ومة.مزعومة جديدة إىل
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  اقت ح املق ِّر اخلاع املعي االة حقو  اإلنسان يف مج:وريـة  7102ويف آذار/مارع  - 6
ــان       ــو  اإلنســ ــس حقــ ــدم إىل جملــ ــنوي املقــ ــ ه الســ ــة  يف تق يــ ــعبية الدميق اطيــ ــا الشــ كوريــ

(A/HRC/28/71    ــدوس (  ا ــت اتيجية متعــددة املســارا  ملعاجلــة مســنلة حــات  اتات ــاد ال
واتاتفــاو القســ ي ومــا يتصــل اــا مــن مســاال. وتهبلــو اــالل ويارتــا إىل طوكيــو يف كــانون   

الـــة اات ـــاد مزعومـــة ملواطني:ـــا  ح 110تن ح ومـــة اليابـــان تن ـــ  يف  7102الثان/ينـــاي  
 عقود من الزمن. منذ
واصل عددم من املن ما  مجع األدلة عل  حات  اتات اد اليت تقـوم اـا ح ومـة    و - 01

مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية والدعوة لالنتصاد. وظلت املفويية ) ول( عل  اتصـال  
ــو         ــة حق ــم املتحــدة حلماي ــا  األم ــ  تيســري الوصــول إىل آلي ــك املن مــا  للمســاعدة عل بتل

ــو  اإلن اإلنســان. وتكــد  مفويــية األمــ   ســان تن املفويــية ) ــول(  ــتعمل    م املتحــدة حلق
ت ميل اجل:ود اجلارية واملساعدة عل  توحيد النتااج وتوجي::ا إىل آليـا  األمـم املتحـدة     عل 

 املعنية اقو  اإلنسان وغريها من اآلليا .
ــة جلمــع .ــل األ ــ  املشــتتة.       - 00 ــالتق ي   مل حتــدث تي عملي ــ ة املشــمولة ب واــالل الفت
إطـارال ومنيـال جلمـع     7102آب/تغسـ س   72من اتفا  مت التوصل إليا بني ال وريتني يف وتض

.ل األ   املشتتة يف تواا  تيلول/ بتم  واتفاقال عل  تنشيأ عمليـا  التبـادل بـني املن مـا      
ــادة        ــة األمــم املتحــدة حلقــو  اإلنســان بزي ــة يف  ــت اجملــات . وتوصــت من وم غــري احل ومي

 بني البلدين. التواصل الشعيب
ويســـاور األمـــني العـــام قلـــق بـــالو إواو حمنـــة األ ـــ  املشـــتتة الشـــمل وإواو عمليـــا     - 07

اتات اد واتاتفاو القس ي اجلارية. وهو يدعو مجيـع اجل:ـا  املعنيـة يف املن قـة واارج:ـا      
  إىل تعزيز اجل:ود ال امية إىل رصد تلك احلـات  ومتابعتـ:ا  مـع الت كيـز علـ  تيسـري عمليـا       

 مجع .ل اأُل   وكفالة املساولة عن حات  اتات اد واتاتفاو.
 

 ح ية التعبري واحلصول عل  املعلوما  - جيم 
قبلــت احل ومــة  ــالث توصــيا  منبثقــة عــن ات ــتع اض الــدوري الشــامل بتحســني     - 03

ــلم        ــع السـ ــبري  و التجمـ ــة التعـ ــق يف ح يـ ــة احلـ ــول   ممار ـ ــا   ويف احلصـ ــوين اجلمعيـ وت ـ
علوما . وعلـ  وجـا اخلصـوع  وافقـت علـ  الن ـ  يف اعتمـاد جمموعـة مـن القـوانني           امل عل 

 ة حصول املواطنني عل  املعلوما .والتدابري العملية ل فالة ح ي

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/71
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 ـن هنـا  م  ـ ا  علـ  حـدوث حتسـن       إت تنا االل الفت ة املشمولة بـالتق ي   مل ت  - 02
مل جيــ  تي نقــام عــام وكانــت تلــك  ممار ــة ح يــة التعــبري تو احلصــول علــ  املعلومــا . و  يف

 امل اه ا  القليلة اليت حد ت م اه ا  ن مت:ا احل ومة فيما يبدو ألغ اض دعااية.
ــة        - 02 ــا  مقدم ــن اجل: ــا م ــون واإلذاعــ  وغريه ــز التليفزي ــع م  ســا  الب ــت مجي وظل

ملــة. وكــان وصــول عامــة اجلم:ــور  األابــار مملوكــةل للدولــة واايــعة لســي  ة احل ومــة ال ا 
املصادر اخلارجيـة للمعلومـا   ت  ـيما مـن اـالل قنـوا  التليفزيـون السـاتلية  وو ـااأ           إىل

اإلعالم األجنبيـة  واإلنت نـت  مقيـدا /امـا. ومل ت ـن تي صـح  دوليـة متاحـة  وكـان يـتعني           
 إعالن عن تي منشورا  آتية من اخلارج يف امل ار.

و يـانو يف السـنوا  األاـرية  ول ـن     وتصبح ا ت دام اهلوات  اعمولة منتش ا يف بيون - 09
ت يلع د إىل تي مدى ه  مست دمة اارج العاصـمة. ويقتصـ  ا ـت دام اجلم:ـور للـ:وات       

ــ  اتتصــ      ــد وعل ــ   ــب ة دااــل البل ــة عل ــود   األريــية واعمول ــا  قي ــد. وهن ات  دااــل البل
ذلـك صـعوبا    اتتصات  اهلاتفية بني الس ان اعلـيني وجاليـة امل تـ بني. وقـد نشـن عـن        عل 

تش يلية يف حات  ال وارئ  ووافقت احل ومة بناو علـ  طلـب األمـم املتحـدة علـ  السـماح       
باتصات  حمدودة باهلوات  اعمولة بني املوظفني الـدوليني التـابعني ملن مـا  تو بعثـا  دوليـة      

 وعدد معني من املوظفني الوطنيني  ألغ اض ال وارئ فقأ.
 ومـة إىل مجيـع البعثـا  األجنبيـة تن تقيـد مـن ا ـتعمال          طلبـت احل 7102ويف عام  - 02

موظفي:ا الوطنيني خلدما  اإلنت نـت  عـدا ألغـ اض العمـل. وقـد فـ ض ذلـك اإلجـ او حتـديال          
ا ريال علـ  قـدرة املن مـا  الدوليـة علـ  العمـل بفعاليـة  وـا يف ذلـك األمـم املتحـدة  ويـدل             

 ل تقييد الوصول إىل اإلنت نت.ذلك تيضا عل  حماوت  احل ومة املستم ة من تج
 

 ح ية التنقل - دال 
ــدون إذن.         - 01 ــد ب ــادرة البل ــعبية و  ــة الش ــا الدميق اطي ــة كوري ــواطي مج:وري ت يلســمح مل

ــد تو دــاولون م ادرتــ    ــادرون البل ــذين ي  ــون ال ــال  ــديدال.  ويتعــ ض املواطن ا  تو ت ــ هم  عقاب
عيل اللجنـة الوطنيـة غـري الداامـة للوقايـة        قامت احل ومة بتف7102تش ين األول/تكتوب   ويف

يف حات  ال ـوارئ ملنـع انتشـار مـ ض فـريوع إيبـوت. و.ـل ذلـك إجـ اوا  تقتضـ  حجـز            
والــيت  - “الــيت يتفشــ  في:ــا فــريوع إيبــوت ”مجيــع األجانــب وال عايــا املســاف ين مــن البلــدان  

ــة باإليــافة إىل إ ــبانيا والوتيــا  املتحــدة          ــت  وفقــا للح ومــة  مجيــع البلــدان األف يقي .ل
ــة  ــدة     -األم ي ي ــة مل ــا احل وم ــد  حددت ــا حتــت اإل ــ اد   70يف احلجــ  الصــح  يف فن يوم

ال يب. وعالوةل عل  ذلك  تهلزم ال عايا واألجانب  ون في:م موظفـو األمـم املتحـدة  العااـدون     
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يومـال   70  بالبقاو يف تماكن إقامتـ:م ملـدة   “تسجل في:ا إصابا  بفريوع إيبوت مل”لدان من ب
حتت اإل  اد ال يب. وكـان لتلـك التـدابري تـن ريم علـ  عمـل األمـم املتحـدة واجل:ـا  الفاعلـة           
اإلنسانية األا ى. ويف حني كانت التدابري غري مشددة جزايا فيما يتعلـق باملسـاف ين القـادمني    

دان مل تســجل في:ــا إصــابا   فقــد ظلــت  ــارية يف حالــة املســاف ين مــن البلــدان الــيت   مــن بلــ
  لجلت في:ا إصابا  بفريوع إيبوت والبلدان اجملاورة هلا.

 
 احلق يف ال ذاو - هاو 

ــدم:ا ات ــتع      - 06 ــة تســع توصــيا  ق ــت احل وم ــاحلق   قبل ــق ب ــدوري الشــامل تتعل اض ال
قة ب فالة احلـق يف ال ـذاو علـ  دون /ييـز وإع ـاو األولويـة       ال ذاو  ت  يما التوصيا  املتعل يف

لل ذاو يف إنفاق:ا العـام. وبـال غم مـن ذلـك  ف ـالل الفتـ ة املشـمولة بـالتق ي   ظلـت التقـاري            
تتحدث عن انتـ:اكا  ا ـرية للحـق يف ال ـذاو  مـع مـا يت تـب علـ  ذلـك مـن آ ـار بالنسـبة             

 حلياة واحلق يف الصحة.حلقو  اإلنسان األا ى  ت  يما احلق يف ا
وعل  ال غم من اجل:ود املبذولة لتحقيق اتكتفاو الذايت الزراعـ   ظـل إنتـاج األغذيـة      - 71

ــ  الســنوي      ــم. ويف التق ي ــع الســ ان بشــ ل مالا ــة جلمي ــة اتحتياجــا  الت ذوي ت ي فــ  لتلبي
العـام    وصـ  املع:ـد م  ـ  اجلـو      7102للمع:د الدوس لبحـوث السيا ـا  ال ذاايـة لعـام     

 .“ا ري” درجة يف البلد بننا م    09البالو 
وت تزال الفئـا  األكثـ  يـعفا  وـا يف ذلـك األطفـال والنسـاو احلوامـل وامل يـعا             - 70

واملسنون  ه  األكث  تض را من  وو الت ذية. ويعان من فق  الدم طفٌل واحد مـن كـل  ال ـة    
ــ      ــذين تتـ ــال الـ ــ  األطفـ ــو نصـ ــة  و ـ ــال دون اخلامسـ ــني تطفـ ــارهم بـ ــ: ا  07 اوح تعمـ  ـ

 يف املااة. 71 : ا  وتبلو نسبة النساو احلوامل الاليت يعانني من  وو الت ذية  73 و
ووفقا لووارة الصحة العامة  تناقصت نسبة األطفال حديث  الوتدة من فضـ  الـوون    - 77

ضـل تـوفري   بف 7102يف املااـة يف عـام    2.2إىل  7101يف املااـة يف عـام    2.7عند الوتدة من 
ــة ت      ــاو احلوامــل. وعملــت احل وم ــة األ ا ــية للنس ــات  األمــم املتحــدة     األدوي يضــال مــع وك

الــ امج الــيت تعــاي اتحتياجــا  الت ذويــة لمطفــال والنســاو احلوامــل تو امل يــعا . و.ــل   يف
ذلــك تــوفري التمويــل إلنتــاج تنــوا  مــن البســ ويت ال ــي بــاملواد امل ذيــة واحلبــوب يف املصــانع 

لية يف خمتل  ت او البلد. وينب   تعزيز ال امج اعددة املوج:ة للفئا  األ ـد يـعفا  بسـبل    اع
تشــمل ختصــيص التمويــل ال ــايف  ن ــ ا أل ــا مل حتــا باألولويــة ال افيــة يف  يا ــا  الت ذيــة    

 الوطنية عل  مدى فت ة طويلة من الزمن.
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ــ ة مــن منتصــ   وتدى ات فــاض ال ــبري يف مســتوى األم ــار عــن    - 73 متو ــ :ا يف الفت
 ـلة  ”نيسان/تب يل إىل م لع /وو/يوليا يف املقاطعا  الو    واجلنوبية من البلد اليت تشـ ل  

 . وت يتــوف  حــت7102لــذرة يف عــام إىل اإليــ ار باملو ــم ال ايســ  لزراعــة الــ و وا “ال ــذاو
التقدي ا  ال مسيـة األوليـة املقدمـة    اآلن تقييم مفصل عن األي ار اليت حلقت باعاصيل  ول ن 

 مــا يعــادل   توفقــأ ولرعــت رواه تــارا  220 297 مــن جلنــة التنســيق الوطنيــة تشــري إىل تن 
ه تــارا. وباإليــافة  222 261يف املااــة مــن املن قــة املزمــع وراعتــ:ا والبال ــة مســاحت:ا   10
من املساحة املزروعـة    يف املااة 30ه تارا  تي  و  039 722تن  ذلك  تفاد  التقاري  إىل

وبالن   إىل ا سار مسـاحة املن قـة املزروعـة وات فـاض املتوقـع       .فاداجلبسبب قد تض ر  
 إنتـــاج الـــ ويبلـــو مبـــدايا تن  مغذيـــة والزراعـــةاألمـــم املتحـــدة ل  تتوقـــع من مـــة اصـــيليف اع
 ة املايية.يف املااة عما كان عليا السن 07تقل بنسبة  تي مليون طن  7.3  7102 عام يف
ب نـــامج األغذيـــة العـــامل  ومن مـــة األغذيـــة تلوجـــا الـــدعوة إىل    مل7102ويف عـــام  - 72

والزراعة إىل إجـ او تقيـيم مشـت   مـع احل ومـة كمـا كـان عليـا احلـال يف السـنوا  السـابقة.            
ت ا ــا مــن مصــادر ح وميــة.  7102ولــذلك فقــد ا ــتلمد  البيانــا  عــن اعاصــيل يف عــام 

طـن متـ ي  تبل ـت احل ومـة      21 211دة طفيفة يف إنتـاج احلبـوب وقـدار    ورغم حدوث ويا
 .7102طــن متــ ي مــن معــادل ا ــت:ال  احلبــوب يف عــام   611 111عــن نقــص يبلــو  ــو 

بالنسـبة  يف املااـة   09.92للـ و  و  بالنسـبة  يف املااـة   02.29ويقدر الفاقد بعد احلصـاد بنسـبة   
 والشعري.للقمح بالنسبة يف املااة  09.32 للذرة  و

  7102وقد اختذ  احل ومة بعض اخل وا  ملعاجلة هذه الويع. ففـ   ـبا /ف اي     - 72
ويبـدو   تقنيـة يف جمـال الزراعـة.    ابت ـارا  ا ـتحداث  دعا القااد األعلـ   كـيم يونـو تون  إىل    

ــة   تن ــداها  املالح ــا  امليداني ــيت تب ــد   ال ــم املتحــدة الق ــ ي ت ك ــق األم ــدا   ف ي ــا جدي تن ن ام
العمل با يف مع م املزار   إت تن األمم املتحدة ت /تلك  ـوى القليـل مـن املعلومـا       بدت قد

تلقـــاه ونا ـــبة العـــام اجلديـــد عـــن كيفيـــة عملـــا. ودعـــا كـــيم يونـــو تون يف اخل ـــاب الـــذي  
  إىل تعزيز العالقا  اتقتصادية اخلارجية والتعجيـل باملشـاريع   7102كانون الثان/يناي   0 يف

 طق التنمية اتقتصادية.املتعلقة ونا
ــة     - 79 ــة الدوليــ ــانية الفاعلــ ــم املتحــــدة واألطــــ اد اإلنســ ــة مــــع األمــ وعملــــت احل ومــ
  قـدمت ووارة إدارة  7102ا ت اتيجيا  وطنية إلدارة ال وارث. ففـ  تيار/مـايو    ويع  لع

ــاه والصــ د الصــح   مــواد إغا ــة املــدن طلبــا إىل األمــم املتحــدة للحصــول علــ     يف جمــال املي
  افة الصحية للمناطق املتض رة من اجلفاد يف من قة هوان اي.والن
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 احلق يف ال عاية الصحية - واو 
 كـان من بني التوصيا  املنبثقة عن ات تع اض الـدوري الشـامل الـيت قبلتـ:ا احل ومـة        - 72
باحلق يف ال عاية الصحية. فعل   ـبيل املثـال  وافقـت احل ومـة     تتعلق توصية  02يقل عن  ت ما

ــدريب       ــز اخلــدما  الصــحية عــن ط يــق حتســني ت ــادة اإلنفــا  يف جمــال الصــحة  وتعزي علــ  وي
املوظفني ال بيني  واختـاذ تـدابري ت مـ  إىل التنفيـذ الفعـال ت ـت اتيجية صـحية متو ـ ة األجـل           

 .لملفية وتنفيذ ا ت اتيجية للصحة اإلجنابية للحد من الوفيا  /شيا مع األهداد اإلمنااية
ا ــتع اض منتصــ  املــدة لل  ــة ات ــت اتيجية املتو ــ ة األجــل لت ــوي  الق ــا    ويف - 71

ــ ة    ــة للفتـ ــعبية الدميق اطيـ ــا الشـ ــة كوريـ ــ ي 7102-7101الصـــح  يف مج:وريـ ــذي تجـ   الـ
ــدو     تكــد  احل ومــة التزام:ــا السيا ــ  واملــاس  7102 عــام يف ــة الصــحية. ول ــن يب  بالتنمي
تياجا  األ ا ية  وـا يف ذلـك العقـاقري األ ا ـية      األموال امل صصة ت ت ف  لت  ية اتح تن

وال عايــة اجليــدة الســابقة للــوتدة  والتحصــني  واملســاعدة يف حــات  ال ــوارئ. وت تســتويف  
ــا  نقــص يف اخلــدما         ــة  إذ هن ــايري الدولي ــق الصــحية املع ــة واخلــدما  يف امل اف ــة ال عاي نوعي

ال بيـة األ ا ـية. وباإليـافة إىل ذلـك  ت تـزال       املبان  واملعـدا  يف األ ا ية إلنقاذ احلياة  و
 ب وتوكوت  العالج قدمية وغري مالامة.

ــاو    - 76 ــدريب تطبـ ــة تـ ــدم كفايـ ــة عـ ــ وملعاجلـ ــتحدث  ة األ ـ ــفيا   ا ـ ــوظف  املستشـ ومـ
ــام يف ــ         7102 ع ــايري الدوليــة  وتلق ــتويف املع ــ:اج تعليمــ  جديــد للتوليــد يس املدر ــون من

ليشـمل مجيـع ت ـاو     7102ل تو ـيع ن ـا  املنـ:اج اـالل عـام      التدريب يف هذا اجملال. وي مـ 
 ووارة الصحة العامة وجلنة التعلـيم بزيـادة عـدد املم يـا  والقـابال   ول ـن       التزمتالبلد. و
احل ومـة مـن خمصصـا     وف ه علـ  مـا  ـت   يف هـذا اجملـال  ـيتوق  بدرجـة كـبرية       تقـدم حتقيق 

 لش كاو يف التنمية.إيافية من امليزانية وعل  التمويل املقدم من ا
حتقيـق   ـو  وبدت  ووارة الصحة العامة بنش  تقاري  صحية  نوية تـ و التقـدم اعـ و     - 31

معــدل وفيــا  إذ تن   2حتقيــق اهلــدد  يف ط يــق البلــدت يســري األهــداد اإلمناايــة لملفيــة. و 
ــع ال ــو  يــ ــاة  77يبلــ ــلوفــ ــود 0 111 ل ــ ــ   مولــ ــو   وحــ ــا   يبلــ ــدل وفيــ ــال معــ األطفــ

ــاة 72 اخلامســة  ــن دون ــود 0 111ل ــل  وف ــو    حــ   مول ــا   كمــا يبل ــداملمعــدل وفي  والي
ــاة 02 ــل  وفـ ــود 0 111ل ـ ــ   مولـ ــو. وحـ ــدل يبلـ ــة  معـ ــا  األمومـ ــاس  وفيـ ــاة 12احلـ  وفـ
  وهو تعلـ  مـن ال ايـة الـيت حـددها البلـد يف إطـار األهـداد اإلمناايـة          وتدة 011 111 ل ل

يتمثـل   ياحتـد البلـد يواجـا    وت يـزال  .(0)وتدة 011 111وفـاة ل ـل    21لملفية واملتمثلـة يف  
_________________ 

  املسـتويا   7102ف يق األمم املتحدة املشـت   بـني الوكـات  املعـي بتقـدي  وفيـا  األطفـال  تق يـ  عـام           (0) 
 واتجتاها  يف وفيا  األطفال.
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ا  الصـحة  اـدم تـ دي   يف اتفتقار إىل اخلدما  ال اراة للتوليد ورعاية املواليد  باإليـافة إىل 
 األم:ا . اإلجنابية وادما  رعاية

 
 حقو  ال فل - واي 

ات ـتع اض الـدوري الشـامل تتعلـق اقـو        مـن توصـيا   توصية  03احل ومة  قبلت - 30
ــل ال ــيم  و  فـ ــ  التعلـ ــول علـ ــتواحلصـ ــة   التزمـ ــذ ا ـ ــول   بتنفيـ ــيم الـ ــة للتعلـ ــ:ا الوطنيـ عملـ

احل ومـة تيضـا التزامـا  عامـة تاـ ى لتـوفري الو ـاال واملـوارد الالومـة          قدمت . و7102 عام
ــتعلم.     ــاحلق يف ال ــع ب ــ:م مــن التمت ــة لتم ين ــدعم مــن  ولمطفــال ذوي اإلعاق ــم  ب صــندو  األم

املتحدة لل فولـة  تع ـ  احل ومـة علـ  إعـداد تق ي هـا الـدوري بشـنن تنفيـذ اتفاقيـة حقـو             
 .7102ال فل  ادد تقدميا يف تش ين األول/تكتوب  

الـدوري الشـامل الثـان  الصـادر     وت ار  احل ومة يف تق ي ها الـوطي املتعلـق بـالتق ي      - 37
  قانونا يتعلق اماية وتعزيز 7107كانون األول/ديسم    إىل ت ا تصدر   يف 7102عام  يف

القـانون   وذكـ   احل ومـة تن    لضمان حياهتم اتجتماعية وتعلـيم:م وصـحت:م.    فلحقو  ال
ــة والتع       ــوفري الت بي ــ  ت ــال يــنص عل ــة األطف ــة وت بي ــق ب عاي ــن اــالل     املتعل ــال م ــامي ن جمان ــيم الع ل

الثقافيـة والعلميـة مـن اـالل امل  سـا  التعليميـة        ال يع واملدارع الداالية  وعل  التنشئة دور
علـ  خمتلـ  املسـتويا   وعلـ  ت ـوي  قـدرة إدارة حضـانة األطفـال وقـدرة املعلمـني يف ريــاض           

عاما للتعلـيم اجملـان واإللزامـ .     07بتوفري الدعم ملدة يتعلق األطفال. وت ار  احل ومة إىل تم  
علوما  اعددة  ت ل حالة حقو  األطفال غري وايحة   ياب التقاري  املنت مة واملل ا ن  اول ن

 .ل فلل لعلياصا ح اعل  الس:  عل  املالن ام التعليم  مدى قدرة كما يصعب تقييم 
اليتـــام   واألطفـــال اعـــ ومني  /امـــا  ن ـــ ا ألنلـــيس ن امـــا  ـــامال  ون ـــام التعلـــيم - 33
ــن ــال ذوي اتحتياجــا  اخل    م ــة  واألطف ــة األولي ــدم  ال عاي ــيم بشــ ل    مق ــون التعل اصــة يتلق

 :ممنــاهجوختتلــ   منفصـل عــن الن ــام املدر ــ  العــام  يف مـدارع دااليــة ومــدارع ااصــة   
 .مــدة درا ــت:م عــن املنــاهج الدرا ــية ومــدة الدرا ــة امل بقــة يف املــدارع الن اميــةدرا ــية وال

لفئـا  معينـة   ال عايـة امل  سـية   ا ـتع اض  يا ـت:ا العامـة فيمـا يتعلـق ب     مـدعوة إىل  واحل ومة 
 األطفال  ومواومت:ا مع املمار ا  واملعايري الدولية للتعليم الشامل للجميع. من
 

 حقو  األ  اع ذوي اإلعاقة - حاو 
عت مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية عل  اتفاقية حقو  األ  اع ذوي اإلعاقـة  وقَّ - 32

صـيا  ات ـتع اض الـدوري    قبلـت احل ومـة توصـيتني مـن تو     7102  ويف عـام  7103يف عام 
 الشامل تتعلقان بتعزيز /تع األطفال ذوي اإلعاقة باحلقو  اتقتصادية واتجتماعية والثقافية.
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تن األ ـ اع ذوي اإلعاقـة يواج:ـون حتـديا  ويتع يـون       غري تن هنا  تقاري  تفيد - 32
للتمييز. فعل   بيل املثال  يتلق  األطفال ذوي اإلعاقا  احلسية تعليم:م يف مـدارع ااصـة    

ــدة  ــيم  يف   6مل  ــنة. وي كــز   07اــ ى  إلزامــ  ملــدة  األدارع املــ ــنوا   يف حــني تن التعل
تي ايـارا  وظيفيـة.    يتـيح :نيـة  دون تن  ج الدرا   للمدارع اخلاصة عل  امل:ـارا  امل ااملن:

ــق ل     ــل املدر ــ  وت م اف ــيم قب ــاس ااصــة باأل ــ اع    وت توجــد م  ســا  للتعل ــيم الع لتعل
ــاايون      ذوي ــة معــاجلون فيزي ــا الشــعبية الدميق اطي ــة كوري اإلعاقــة. وت يوجــد تيضــا يف مج:وري

 هيل:م.رمسيون متدربون مي ن:م اإل  اد عل  األ  اع ذوي اإلعاقة وإعادة تن
عاقـــة الـــذي ت ـــار  إليـــا احل ومـــة وويـــادة اتعتـــ اد اقـــو  األ ـــ اع ذوي اإل - 39
توقيع:ا علـ  اتفاقيـة حقـو  األ ـ اع ذوي اإلعاقـة يتـيح الف صـة هلـا للتعـاون مـع األمـم             يف

ــدعم املقــدم أليــع       ــدوليني اآلاــ ين علــ  حتســني ال ــا  الســ ان. املتحــدة والشــ كاو ال  فئ
 ومة عل  التصديق بس عة علـ  اتتفاقيـة  وويـع ا ـت اتيجية وطنيـة      ويشجع األمني العام احل

ت م  إىل مواومـة القـوانني والسيا ـا  مـع تح ـام اتتفاقيـة  وإنشـاو اهلياكـل الالومـة لتيسـري           
 تنفيذها الفعال.

 
 حقو  امل تة - طاو 

توصية مـن توصـيا  ات ـتع اض الـدوري الشـامل تتعلـق اقـو          00قبلت احل ومة  - 32
تـــدابري فوريـــة لضـــمان املســـاواة  املـــ تة. وعلـــ  وجـــا اخلصـــوع  التزمـــت احل ومـــة باختـــاذ  

احليــاة العامــة  وم افحــة العنــ     اجلنســني  والتشــجيع علــ  ويــادة مشــاركة املــ تة يف       بــني
  م افحة اتجتار بالبش   وت  يما النساو واألطفال.امل تة  وتعزيز اجل:ود ال امية إىل يد
ووفقا لإلحصاايا  الوطنية  حققت مج:ورية كوريا الشـعبية الدميق اطيـة نتـااج هامـة      - 31

ت ـون  فة ا قـد  يف جمال املساواة بني اجلنسني و/ ني امل تة يف فت ة ومنية قصرية نسبيا. وبالتاس 
سني يف التعليم  والعمالة  واحلصول علـ  ال عايـة الصـحية.    بني اجلن املساواةحققت حت اآلن 

 غري تن األمم املتحدة مل ت  تدلة كافية تثبت هذا اتدعاو.
ــو و - 36 ــاس     يبل ــاو بــالتعليم الع ــن جممــو  امل   02معــدل التحــا  النس ــة م   ســجلنييف املاا
مــع يف مــا يعتــ  ذلــك يف اجلامعــا  التقنيــة. وعــالوة علــ  ذلــك  /يــل النســاو إىل التج   يف وــا

تقليديا ميادين الدرا ة املنا بة للم تة  مثل التعليم والصـحة وال عايـة اتجتماعيـة واخلـدما .     
يف املااـة مـن القـوة العاملـة  فـة ن عـادةل مـا يشـ لن وظـاا            22.1ومع تن النساو ميثلن نسبة 
 إدارية تكث  من:ا تقنية.
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احلياة  للمشاركة يفحلقو  ال جل قو  مساوية  تة اامل /تعورغم تن القانون ينص عل   - 21
 .عضوا 721نساو من بني  9  فال يضم جملس الووراو  وى 0622السيا ية منذ عام 

 
ت   اجلزاوا  اتقتصادية عل  عمل وكـات  األمـم املتحـدة يف مج:وريـة كوريـا       -او ي 

 الشعبية الدميق اطية
واجلــزاوا  الثناايــة املف ويــة علــ  مج:وريــة مــن الوايــح تن جــزاوا  األمــم املتحــدة  - 20

ــا الشــعبية الدميق اطيــة  آ ــارا  ــلبية اّلفــت  املســاعدة اإلنســانية  إت ت ــا ت تن بــق علــ   كوري
. وا فضت قدرة األمم املتحدة علـ  تقـدمي   من الناع الضعفاو مقصودة وغري مبا  ة عل  غري

يـــود التنفيذيـــة النامجـــة بســـبب الق املســـاعدة احليويـــة يف الوقـــت املنا ـــب وعلـــ   ـــو فعـــال  
اجلزاوا   وا يف ذلك التنا  يف   او امل ن األ ا ية ونقلـ:ا  والو ـااق اإليـافية امل لوبـة      عن

ــترياد م    ــ  ا ـ ــدرة علـ ــدم القـ ــ او  وعـ ــة الشـ ــت مال عمليـ ــددة   ت ـ ــة حمـ ــواد تقنيـ ــدا  تو مـ عـ
 البلدان  والتناري يف الت ليص اجلم ك  يف املوانئ. بعض من
فــ ض اجلــزاوا  تيضــا ت ــ ا  ــلبيا علــ  قــدرة األمــم املتحــدة علــ  مجــع    اّلــ   دقــو - 27

مليـون دوتر   000تمـس  احلاجـة إىل   يف  األموال لتنفيذ تنش ة إنقاذ األرواح. واألمم املتحـدة 
والـيت طـال تمـدها.    البال ة األمهيـة   لتمويل عملياهتا اإلنسانية لتلبية اتحتياجا  7102يف عام 

زاوا  املالية املف ويـة علـ  مصـ د التجـارة اخلارجيـة يف مج:وريـة كوريـا        وت ف   تيضا اجل
ــارع    ــة يف آذار/م ــن 7103الشــعبية الدميق اطي ــة حــاد يف  نقــص ع ــ ا    النقدي ــدى فت ــ  م عل

تعليـق القنـوا    وذلك بسبب   7102  كان آا ها بني آذار/مارع وتيلول/ بتم  الزمن من
ألمم املتحـدة إىل تعليـق بعـض األنشـ ة ال ناجميـة      املص فية. ونتيجة لذلك  اي    وكات  ا

نشــ ة إنقــاذ األرواح  مــن قبيــل تــوفري األدويــة األ ا ــية واللقاحــا          ع ــاو األولويــة أل وإ
 وال عام  وامل مال  ال ذااية.

  
األمم املتحدة فيما يتعلق االـة حقـو  اإلنسـان يف مج:وريـة كوريـا      عمل  -  الثا 

 الشعبية الدميق اطية
ح ومـة مج:وريـة كوريـا    الدالة عل  تعامـل   غري املسبوقة   ا  رغم وجود بعض امل - 23

قـت احل ومـة تاـريال املناقشـا        فقـد علَّ 7102مع األمم املتحـدة يف عـام    الشعبية الدميق اطية
 والتعاون يف جمال حقو  اإلنسان.عمل الداا ة بشنن إم انية ال
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 اهليئا  احل ومية الدولية - تل  
ــالتق ي      - 22 ــ ة املشــمولة ب ــو  اإلنســان      اــالل الفت ــس حق ــة وجمل ــة العام اختــذ  اجلمعي

 ق ارا  بشنن حالة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية.
ــ ار   7102كــانون األول/ديســم    01يف و - 22 ــة الق ــة العام   96/011  اختــذ  اجلمعي

لتحقيــق املعنيــة اقــو  اإلنســان    نــة االــذي قــ ر  فيــا تن تقــدم إىل جملــس األمــن تق يــ  جل      
مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية. وعل  وجا اخلصوع   جعت اجلمعيـة جملـس األمـن     يف

عل  الن   يف إحالة احلالة يف مج:ورية كوريا الشـعبية الدميق اطيـة إىل اع مـة اجلناايـة الدوليـة      
دو ت ـم املسـ ولون عـن األعمـال     والن   يف ن ا  جزاوا  حمددة األهداد تلف ض عل  من يبـ 

 .ا روا تش ل ج اام يد اإلنسانيةاليت قالت عن:ا جلنة التحقيق إ 
اجلمعيـة العامـة  قـ ر جملـس األمـن  للمـ ة األوىل        وباإليافة إىل املناقشة الـيت تج هتـا    - 29

إدراج حالــة حقــو  اإلنســان يف مج:وريــة كوريــا الشــعبية الدميق اطيــة يف جــدول تعمالــا           
  مم:دا بذلك ال  يق تمام إحاطا  ومناقشـا   7102كانون األول/ديسم   77وناقش:ا يف 

األمـني العـام املسـاعد للشـ ون      مقبلة بشنن الت ورا  يف جمال حقو  اإلنسان يف البلد. وقـدم 
 السيا ية واألمني العام املساعد حلقو  اإلنسان إحاطتني للمجلس يف تلك املنا بة.

  تلقـــ  وويـــ  اخلارجيـــة يف مج:وريـــة كوريـــا الشـــعبية      7102آذار/مـــارع  3ويف  - 22
ا   تمام جملس حقو  اإلنسان. وك ر جمددا اعت ايا  ح ومتـ غري مسبوقةالدميق اطية كلمة  

عل  جلنة التحقيق وعل  ق ارا  جملس حقـو  اإلنسـان واجلمعيـة العامـة بشـنن حالـة حقـو         
اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية. ويف تلك املنا بة  اجتمع الـووي  مـع املفـوض    

بـني موظـ  رفيـع املسـتوى     علـ  اإلطـال  يلعقـد    اجتمـا   تول السام  حلقو  اإلنسان  وهـو  
 وريا الشعبية الدميق اطية واملفوض السام .مج:ورية ك من
بشـنن حالـة    71/77  اختذ جملس حقو  اإلنسان الق ار 7102آذار/مارع  72ويف  - 21

ــارا        ــنقوى العب ــا ب ــذي تدان في ــة  ال ــا الشــعبية الدميق اطي ــة كوري حقــو  اإلنســان يف مج:وري
هـا مـن جتـاووا  حقـو      اتنت:اكا  املن:جية الوا عة الن ا  واجلسيمة حلقو  اإلنسـان وغري 

اإلنســان الــيت ت ت ــب يف البلــد  ورحــب بقــ ار جملــس األمــن بةيــافة هــذه احلالــة إىل جــدول   
تن تقـــدم ع يـــا  ـــفويا مســـت مالل  تعمالـــا. وطلـــب جملـــس حقـــو  اإلنســـان إىل املفويـــية 

ــثال ني  يف تيلول/ ــبتم    يف ــ ا  ــامال  7102دورهتــا ال ــثال ني     وتق ي ــة وال يف دورهتــا احلادي
  بشنن دور املفويية وإجناواهتا  وا يف ذلك اهلي ل امليدان  فيما يتعلـق  7109آذار/مارع  يف

وباإليافة إىل ذلـك  قـ ر جملـس     االة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية.



 A/70/393 

 

14/19 15-12523 

 

حقو  اإلنسان تن يعقد  يف دورتا الثال ني حلقة نقام بشنن هذه احلالـة  وـا يف ذلـك مسـنلة     
   وحات  اتاتفاو القس ي واملساال ذا  الصلة.ةالدولي ا اتات اف

 
 مفويية األمم املتحدة حلقو  اإلنسان -باو  

  تب مت ح ومة مج:ورية كوريا ومفويية حقـو  اإلنسـان اتفاقـا    7102يف تيار/مايو  - 26
بعد با م  إليا فيمام قتا للبلد املضي  من تجل إنشاو اهلي ل امليدان للمفويية يف  ول  املشار 

البلديـة يف  ـول علـ  ا تضـافة      م تب مفويـية حقـو  اإلنسـان ) ـول(. ووافقـت السـل ا       
 .7102 حزي ان/يونيا 73اهلي ل  الذي افتتحا املفوض السام  حلقو  اإلنسان يف  هذا
( نتيجــة للتوصــية الــواردة   ــولوقــد جــاو إنشــاو م تــب مفويــية حقــو  اإلنســان )   - 21
كوريـــا الشـــعبية الدميق اطيـــة   التحقيـــق املعنيـــة اقـــو  اإلنســـان يف مج:وريـــةتق يـــ  جلنـــة  يف

ــ ار جملــس حقــو  اإلنســان    01تنشــئ علــ  ت ــاع الفقــ ة   كمــا ــابع يل ــ   72/72مــن ق ت
د املقـ ر اخلـاع املعـي    ميـ وجا الس عة التوصيا  اليت قدمت:ا جلنة التحقيـق يف تق ي هـا  و   عل 

 ريا الشعبية الدميق اطية بدعم متزايد.االة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كو
وم تب مفويية حقو  اإلنسـان ) ـول( م لـ  حتديـدا بتعزيـز رصـد وتو يـق حالـة          - 20

حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية  لضمان املساولة  ولتعزيز التعاون وبنـاو  
د صـاحبة املصـلحة األاـ ى     القدرا  حل وما  مجيع الـدول املعنيـة واجملتمـع املـدن واألطـ ا     

وإبقاو األن ار موج:ة صـوب حالـة حقـو  اإلنسـان يف مج:وريـة كوريـا الشـعبية الدميق اطيـة          
 .والتوعية يف ذلك من االل القيام وبادرا  دؤوبة يف جمات  التواصل والدعوة وا
املتحـدة   ( مـن امليزانيـة العاديـة لممـم      ـول ول م تـب مفويـية حقـو  اإلنسـان )    ميو - 27

 ويعمل فيا  تة موظفني.
وونا بة افتتاح امل تب  تطلق املفوض السام  املوقع الشب   ال مس  مل تب مفويـية   - 23

(  وهــو متــاح بــالل تني اإلن ليزيــة وال وريــة علــ  الــ ابأ التــاس          ــولحقــو  اإلنســان ) 
seoul.ohchr.org.       كوريـا الشـعبية    ومن تجل ويـادة الـوع  االـة حقـو  اإلنسـان يف مج:وريـة

نشـأ  يالدميق اطية وإ  ا  طاافـة وا ـعة مـن اجل:ـا  الفاعلـة واجلم:ـور علـ  ن ـا  تو ـع           
ــان )  ــية حقـــو  اإلنسـ ــدد مـــن م  ـــولم تـــب مفويـ ــاع .  ( علـــ  عـ ــاب  التواصـــل اتجتمـ نـ

ــويت  )  جــذب وقــد ( وصــفحة فيســبو  مل تــب مفويــية  UNrightsSeoul@بالفعــل حســاب ت
ن اتهتمــام واملســتعملني  وــا يف ذلــك مــن من ومــة األمــم   ( ال ــثري مــ ــولحقــو  اإلنســان )

 املتحدة والدول األعضاو ومن ما  اجملتمع املدن.
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(  بــدت بعــض من مــا  اجملتمــع  ــولبــدعم مــن م تــب مفويــية حقــو  اإلنســان ) و - 22
املدن إج او عمليـا  مسـح لتحديـد املسـ ولية الف ديـة وامل  سـية عـن اتنتـ:اكا  اجلسـيمة          

تــ:ا جلنــة التحقيــق. ووســاعدة مــن مفويــية حقــو  اإلنســان تيضــا  قامــت من مــا   الــيت و ق
ــة            ــا اللجن ــيت توصــلت إلي: ــااج ال ــام بالنت ــوع  الع ــاو ال ــيم اــال  إلذك ــة بتن  ــدعوة العاملي ال
و ــاعد  يف إنشــاو  ــب ة مــن اخلــ او ومن مــ  احلمــال   وت  ــيما يف تو ــا  الشــباب     

وتبادل تفضل املمار ا   ومبادرا  الـدعوة مـع م تـب     الذين  يستفيدون من الدعم التقي 
 (. ولمفويية حقو  اإلنسان )

ــبتم   02ويف  - 22 ــعبية   7102تيلول/ ـ ــا الشـ ــة كوريـ ــداام جلم:وريـ ــل الـ ــ ب املمثـ   تعـ
الدميق اطية لدى م تب األمم املتحدة يف جني   يف اجتما  مع املفوض السام   عن اهتمـام  

دم:ا مفويـــية حقـــو  اإلنســـان. املســـاعدة التقنيـــة الـــيت تقـــ ح ومـــة بلـــده بات ـــتفادة مـــن  
بعد  عقد  املفويية والبعثة الداامة عدة اجتماعا  عل  مستوى العمـل ت ت شـاد    وفيما

ــك   ــعت املفويــية إىل إطــال         ــ  ذل ــا. وعــالوة عل ــتقي وجماتت ــاون ال الن ــا  املم ــن للتع
املسـتجدا  بشـنن اخل ـوا  املت ـذة      مج:ورية كوريـا الشـعبية الدميق اطيـة بانت ـام علـ  آاـ       

 .72/72لتنفيذ ق ار جملس حقو  اإلنسان 
ــة  7102ومــع ذلــك  يف توااــ  كــانون األول/ديســم     - 29   عقــب اعتمــاد قــ ار اجلمعي

ــة  ــا      96/011العام ــة كوري ــو  اإلنســان يف مج:وري ــة حق ــن بشــنن حال ــس األم   وجلســة جمل
ها مع املفويية بشنن املساعدة التقنية. وتكـد  الشعبية الدميق اطية  تعلنت احل ومة وق  حوار

ــك القــ ار للمفــوض الســام  يف آذار/مــارع     ــة ذل ــ  اخلارجي   وكــذلك يف ر ــالة  7102ووي
/وو/يوليا إىل املفـوض السـام   تكـد في:ـا مـن جديـد تن ح ومـة بلـده ت تعتـزم           72م راة 

 (. ولالتعاون مع م تب مفويية حقو  اإلنسان )
ك  تصـدر  اللجنـة املعنيـة بتوحيـد كوريـا  ـلميا  وهـ  هيئـة تابعـة          وعالوة عل  ذل - 22

هــدد  في:مــا باتنتقــام  7102حزي ان/يونيـا   72تيار/مــايو و  72للدولـة  بيــانني عــامني يف  
  7102/وو/يوليــا  02(. ويف ر ــالة م راــة  ــولمــن م تــب مفويــية حقــو  اإلنســان ) 

:ديدا  املت  رة وذّك  احل ومـة بالتزاماهتـا   تع ب املفوض السام  عن بالو القلق إواو تلك الت
ووجب ميثا  األمم املتحدة اماية األمم املتحدة وموظفي:ا وتصوهلا. وتكـد املفـوض السـام     

عمل با ــتقالل كامــل  وفقــا للوتيــة  ي(  ــ ــولتيضــا تن م تــب مفويــية حقــو  اإلنســان ) 
ة علـــ  الن ـــ  . وحـــز احل ومـــ72/72املنصـــوع علي:ـــا يف قـــ ار جملـــس حقـــو  اإلنســـان 

او مع مفويية حقو  اإلنسان. ويشري األمني العـام إىل تن اجلمعيـة العامـة    التعاون بش ل بن  يف
  العمـل علـ  كفالـة ايـ ال      96/011مـن ق ارهـا    01تهابت بالدول األعضاو  يف الفقـ ة  
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تعمـال  اجل:او امليدان للمفويية بعملا با تقاللية  وتوف  موارد كافية لـا  وعـدم تع يـا ألي    
 انتقامية تو هتديدا .

ــان )     - 21 ــو  اإلنســ ــية حقــ ــب مفويــ ــاح م تــ ــام بافتتــ ــني العــ ــب األمــ ــولوي حــ (   ــ
ض لع بـدور هـام  وـا يف ذلـك اـدد يـمان املسـاولة  الـيت تعـد ت ا ـية لتحقيـق            ي تنا حيز

ــة. ودــز األمــ        ــ ة ال وري ــبا اجلزي ــد يف   ــل األم ــن ال وي ــل ا   املصــاحلة واألم ــام الس ني الع
ية كوريا الشعبية الدميق اطية عل  التعاون مع اجملتمع الدوس من تجل حتسـني حقـو    مج:ور يف

اإلنسان واألحوال املعيشية للس ان. وبش ل ااع  يشجع األمني العام احل ومة علـ  الن ـ    
 بصورة إجيابية يف ع ض مفويية حقو  اإلنسان املتعلق بالتعاون التقي.

 
 آليا  حقو  اإلنسان -جيم  

مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية طـ د يف تربـع معاهـدا  مـن املعاهـدا  الدوليـة        - 26
ال ايســية املتعلقــة اقــو  اإلنســان وهــ   الع:ــد الــدوس اخلــاع بــاحلقو  املدنيــة والسيا ــية     
والع:د الدوس اخلاع باحلقو  اتقتصادية واتجتماعية والثقافية  واتفاقيـة القضـاو علـ  مجيـع     

قت   صـد  7102يز يد امل تة  واتفاقية حقو  ال فل. ويف تشـ ين الثـان/نوفم    ت  ال التمي
ــع األطفــال       ــة حقــو  ال فــل بشــنن بي ـــاري امللحــق باتفاقي ــ  ال وتوكــول اتاتي احل ومــة عل

  وافقـت احل ومـة   7102وا ت الل األطفال يف الب او ويف املواد اإلباحية. ويف تيلول/ ـبتم   
لدوري الشامل بالتعجيل بالتصديق عل  اتفاقية حقو  األ ـ اع  عل  توصيا  ات تع اض ا

 .7103ذوي اإلعاقة  اليت وقعت علي:ا يف /وو/يوليا 
وقد قبلت احل ومة توصيا  ات ـتع اض الـدوري الشـامل بتقـدمي تقـاري  إىل هيئـا         - 91

نـة املعنيـة   معاهدا  حقو  اإلنسان التابعة لممم املتحدة  وت  يما جلنـة حقـو  ال فـل واللج   
التــزام احل ومــة وواصــلة العمــل  بالقضــاو علــ  مجيــع ت ــ ال التمييــز يــد املــ تة. ومــن  ــنن    

اهليئا  املنشنة ووجب معاهدا  تن ي م ل قبوهلا لعدد من توصـيا  ات ـتع اض الـدوري     مع
 الشامل فيما يتعلق اقو  األطفال والنساو واأل  اع ذوي اإلعاقة.

 
 تحدة العاملة يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطيةكيانا  األمم امل -دال  

كمــا ذكــ  يف التق يــ  الســابق لممــني العــام عــن حالــة حقــو  اإلنســان يف مج:وريــة      - 90
(  فـةن قبـول احل ومـة لتوصـيا  ات ـتع اض الـدوري       A/69/639كوريا الشـعبية الدميق اطيـة )  

يتيح نقا  داول هامـة   7102وتيلول/ بتم   7101امل الصادرة يف كانون الثان/يناي  الش
 للحوار والتعاون بشنن حقو  اإلنسان.

http://undocs.org/ar/A/69/639
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ويف فت ة ات تع اض الدوري الشامل  قبلت احل ومة تربـع توصـيا  متعلقـة بتعاو ـا      - 97
نسانية ل فالـة وصـوهلا   مع املن ما  الدولية  والتزمت بالعمل عل   و و يق مع الوكات  اإل

ا ية ودون عوااق إىل مجيع الس ان اعتاجني ولت:يئـة ظـ ود ال صـد املالامـة هلـا. و ـي ون       
هذا التحسن يف ال  ود التش يلية ت ا يا لوصول األمم املتحدة إىل ف:م تكثـ  .ـوت للويـع    

 واتحتياجا  يف البلد وحتسني ب جمة تنش ت:ا.
املتحدة يف مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية واصـلت العمـل    غري تن من ومة األمم  - 93

اــالل الفتــ ة املشــمولة بــالتق ي   يف ظــل قيــود كــبرية ف يــت:ا احل ومــة. وتدى عــدم إم انيــة  
ــا  الســ انية          ــك الفئ ــا يف ذل ــور  و ــة اجلم: ــد وإىل عام ــاو البل ــة إىل مع ــم ت  الوصــول ا ي

ا  مستقلة إىل ع قلـة عمـل الوكـات  التابعـة لممـم      الضعيفة  وحمدودية القدرة عل  مجع بيان
تحتياجـا  الفعليـة ومـن تقيـيم     املتحدة إىل حد كبري  ومنع:ـا مـن ويـع بـ امج متنا ـبة مـع ا      

 عمل:ا  وع قلة إيصال املساعدا . ت  
واختذ  احل ومة ا ـوا  صـ رية مـن تجـل حتسـني إم انيـة حصـول اجملتمـع الـدوس           - 92

علــ  البيانــا  عــن ط يــق درا ــا  ا تقصــااية    ذلــك األمــم املتحــدة   األو ــع ن اقــا  وــا يف 
الدميوغ افيــة.  -وتقييمــا  دوريــة وخمصصــة  وت  ــيما فيمــا يتعلــق باملعلومــا  اتجتماعيــة   

ــدا مــن اجل:ــو     ــة مزي ــذل احل وم ــام تن تب ــل األمــني الع ــم املتحــدة   وينم د لتســ:يل حصــول األم
امج منا ـبة لتحسـني حيـاة النـاع     ع وتنفيـذ بـ   املعلوما  اليت ت غىن عنـ:ا مـن تجـل ويـ     عل 
 مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية. يف
  تق   اللجنـة التوجي:يـة إلطـار األمـم املتحـدة ات ـت اتيج        7102ويف آذار/مارع  - 92

(. وتكـد   7170-7102املت امل ا ي ة ط يق تتعلق بويـع اإلطـار ات ـت اتيج  املقبـل )    
ق األمم املتحدة الق  ي يف تنييد األولويا  الوطنية والدفا  عنـ:ا   الدور الذي يض لع با ف ي

وـــا يف ذلـــك التزامـــا  احل ومـــة باألهـــداد اإلمناايـــة لملفيـــة  وتهـــداد التنميـــة املســـتدامة   
ينب   تن تلدمج مبادئ ال جمـة اخلمسـة املتمثلـة    ووالقواعد واملعايري األا ى املتفق علي:ا دوليا. 

  حقــو  اإلنســان  واملســاواة بــني اجلنســني  وات ــتدامة البيئيــة  واإلدارة يف النــ:ج القــاام علــ
 القاامة عل  النتااج  وتنمية القدرا   يف إطار مشت   يتالوم مع السيا  الق  ي.

  
 ات تنتاجا  -رابعال  

ي حب األمني العام باجل:ود املبذولة داال األمم املتحـدة ملتابعـة النتـااج الـيت توصـلت       - 99
الـيت تظ:ـ   احلاجـة إىل إصـالحا  هي ليـة عميقـة يف مج:وريـة كوريـا         وإلي:ا جلنة التحقيق  

الشعبية الدميق اطية لتعزيز حقو  الس ان واايت:ا. وي حب األمني العام بوجا اـاع بةنشـاو   
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(  ودز ح ومة مج:ورية كوريا الشـعبية الدميق اطيـة     ولة حقو  اإلنسان )م تب مفويي
ومجيــع الــدول األعضــاو  واجملتمــع املــدن  واجل:ــا  األاــ ى صــاحبة املصــلحة  علــ  العمــل   

ســـان واايتـــ:ا يف البلـــد. وعلــــ     بصـــورة بنـــاوة مـــع األمـــم املتحـــدة لتعزيــــز حقـــو  اإلن      
ــوة ح     وجــا ــام بق ــني الع ــة مج:وريــ اخلصــوع  يشــجع األم ــة  وم ــا الشــعبية الدميق اطي ة كوري
ا تئناد احلوار مع مفويية حقو  اإلنسان. كما ي حب األمـني العـام بـاعتزام احل ومـة      عل 

  وذلـك /شـيا   7102تقدمي تق ي  عن تنفيذها تتفاقية حقو  ال فل يف تش ين األول/تكتوب  
ع احل ومـة علـ  تقـدمي التقـاري      مع التزاماهتا فيما يتعلق بات تع اض الدوري الشـامل. ويشـج  

لممـــم املتحـــدة   الـــيت فـــا  موعـــد تقـــدمي:ا إىل هيئـــا  معاهـــدا  حقـــو  اإلنســـان التابعـــة
ذلـك اللجنـة املعنيـة اقـو  اإلنسـان  واللجنـة املعنيـة بـاحلقو  اتقتصـادية واتجتماعيـة            يف وا

 والثقافية  واللجنة املعنية بالقضاو عل  التمييز يد امل تة.
ويدعو األمـني العـام اجملتمـع الـدوس إىل بـذل كافـة اجل:ـود املم نـة واملعقولـة لضـمان            - 92

إ او اتنت:اكا  املن:جية اجلسيمة والوا عة الن ا  حلقـو  اإلنسـان الـوارد وصـف:ا يف تق يـ       
ــ اام.       ــن اجل ــبة املســ ولني ع ــتم حما  ــق  وتن ت ــة التحقي ــة    جلن ــود املبذول وجيــب تن تســري اجل:

ح ومة مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطيـة يف حتسـني حالـة حقـو  اإلنسـان       تجل إ  ا  من
يف البلــد جنبــا إىل جنــب مــع اجل:ــود ال اميــة إىل مســاولة مــ ت يب اجلــ اام. ويف هــذا الصــدد     

ة يف قاامـــة املســـاال املع ويـــة يشـــ ل إدراج احلالـــة يف مج:وريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميق اطيـــ
 .جملس األمن ت ورا هاما عل 
  

 التوصيا  -اامسا  
 يوص  األمني العام ح ومة مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية وا يل   - 91

ــدوري        )ت(  ــة ات ــتع اض ال ــا اــالل عملي ــد  ا ــيت تع: ــا  ال ت مجــة اتلتزام
  فعال الشامل إىل تدابري متابعة حمددة من تجل حتسني حالة حقو  اإلنسان يف البلد بش ل

وتنفيـذ املزيـد مـن التوصـيا  الـيت قدمتـ:ا اآلليـا  الدوليـة حلقـو           قبول  )ب( 
 اإلنسان  وا يف ذلك هيئا  املعاهدا  

دعوة املق ر اخلاع املعي االة حقو  اإلنسان يف مج:ورية كوريا الشـعبية   )ج( 
 الدميق اطية واآلليا  املستقلة األا ى حلقو  اإلنسان إىل ويارة البلد 

ــاوة مــع من ومــة األمــم املتحــدة  وــا يف ذلــك مفويــية    العمــل بصــورة  )د(  بن
 حقو  اإلنسان وم تب:ا يف  ول  والتماع املساعدة التقنية من املفويية 
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الن   يف ا تنتاجا  جلنة التحقيق وتوصياهتا  والتعاون مع اجملتمع الـدوس   (ـ)ه 
 من تجل تنفيذها 

عنيـة فيمـا يتعلـق بةجيـاد     او املالعمل بصورة جمديـة مـع مجيـع الـدول األعضـ      )و( 
 حلات  اتات اد الدوس واتاتفاو القس ي  حل

إتاحة إم انية الوصول لممم املتحدة والوكـات  اإلنسـانية دون عوااـق      )و( 
 .لتم ين:ا من ات تجابة عل   و كاد تحتياجا  الس ان

 ويوص  األمني العام اجملتمع الدوس وا يل   - 96
اإلج اوا  املنا بة ملتابعة تق ي  جلنة التحقيق  عل  النحو امل لـوب  الن   يف  )ت( 

  96/011  وق ار اجلمعية العامة 71/77و  72/72يف ق اري جملس حقو  اإلنسان 
ويــادة تــوفري التمويــل ال ــايف واملســتدام للمســاعدة اإلنســانية  وت  ــيما    )ب( 

 سانية وحالة حقو  اإلنسان توفري األغذية واألدوية  من تجل حتسني األويا  اإلن
ــل إىل تدا حــد ممــا يت تــب علــ  اجلــزاوا  امل    )ج(  ــ  التقلي ف ويــة العمــل عل

آ ـار يـارة مـن الناحيـة اإلنسـانية مـن اـالل         عل  مج:ورية كوريا الشعبية الدميق اطية من 
 .تقدمي الدعم ال امل لوكات  األمم املتحدة اليت تعمل عل  األرض

 


