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 والسبعون الثانية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من )ج( 73 البند
 اإلنسززان حقززو  حززا   ومحايتهززا  اإلنسززان حقززو  تعزيززز

     اخلاصني واملمثلني املقررين من املقدمة والتقارير
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف اإلنسان حقو  حالة  
 العام األمني تقرير  

 موجز 
بشأن حالة حقوق اإلنسـان   هووريـة  71/202يُقدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة  

كـــــورع الشـــــعبية الديقرا يـــــة  ويعـــــرو  ـــــة عامـــــة عـــــن ق ـــــاع حقـــــوق اإلنســـــان   الب ـــــد   ال ـــــ ة مـــــن 
، وعــــن مشــــاركة ا اومــــة مــــه األمــــم املتحــــدة   هــــذا 2017إىل آب/أغســــ    2016أي ول/ســــبتم  

لت ــوراو   لــال حقــوق اإلنســان   الصــد   وي يــزال ا صــول ع ــت مع ومــاو مســتام ة و ــام ة عــن ا
هوورية كورع الشعبية الديقرا ية يشال حتدع بسبب تعـذر الووـول إىل الب ـد  إي أن املع ومـاو الـ    
هعوــا تاشــ  عــن مــم مســتمر مــن اينتواكــاو اجلســيمة  قــوق اإلنســان، هــا    لــ  مــا يتع ــ  منوــا 

موجوـة إىل حاومـة هووريـة كـورع الشـعبية الديقرا يـة وا تمـه اب الة اإلنسانية  ويقدم التقريـر تووـياو 
 الدويل هتدف إىل التصدي هلذه الق اع املت شية   الب د وحتسني حالة حقوق اإلنسان فيه 
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  مقدمة - أو  
  قـوق املتحـدة األمـم مل وضـية امليـداي اهلياـل إليوـا تووـل الـ  ايسـتنتاجاو إىل التقريـر يستند - 1

 ل ــ  هبــا ي ــ  ه الــ  اخلاوــة املتحــدة األمــم إجــراتاو مــن املســتقاة املع ومــاو وإىل ســيول،   اإلنســان
 وســا ل مــن املســتقاة املع ومــاو إىل أي ــا التقريــر ويشــر املتحــدة  األمــم كيــا و وخمت ــ  اإلنســان حقــوق
   ولية  حاومية غر ومنظماو الديقرا ية الشعبية كورع هوورية   الرمسية اإلعالم

 الشــعبية كــورع هووريــة   اإلنســان حقــوق ق ــاع وــعيد ع ــت املســتاداو آخــر التقريــر ويقــدم - 2
  (A/71/439) والســـبعني ا ا يـــة  ورهتــا   العامـــة اجلمعيــة إىل العـــام األمــني تقريـــر تقــدم منـــذ الديقرا يــة

   وا ـ  التنقـل  حريـة   وا ـ  عا لـة  حماكمـة و  الشخصـ  واألمـن وا ريـة ا ياة   ا   ع ت ويركز
 الغذات   وا   املشتتة  واألسر الدويل ايخت اف حايو ومسألة املع وماو  إىل والووول التعبر حرية
 ع ــت ا صــول الصــعب مــن يــزال وي والنســات  اإلعاقــة  وي واأل ــخا  األ  ــال وحقــوق الصــحة  و 

 الصـارمة القيـو  واسـتمرار الب ـد  خـول تعـذر اسـتمرار بسـبب الق ـاع ت   بشأن وحمدَّثة  ام ة مع وماو
 التحقـ  يتسـن مل أنـه حـني و   لـ ، ومـه مسـتق ة  مصـا ر مـن املع ومـاو وت قـ  التمـا  ع ـت امل روضة

 اينتواكــاو أمــا  اســتمرار إىل هعوــا   الــ  املع ومــاو تشــر ال ر يــة، اب ــايو اخلاوــة املع ومــاو مــن
 حقوق حبالة يتع   فيما املتحدة األمم أنش ة عن عامة  ة أي ا التقرير ويقدم اإلنسان   قوق اجلسيمة
 الصد   هذا   املتحدة األمم مه ا اومة مشاركة وعن الب د   اإلنسان

 وا تمــــه الديقرا يــــة الشــــعبية كــــورع هووريــــة حاومــــة إىل موجوــــة تووــــياو التقريــــر ويت ــــمن - 3
 األمـني أ  قوـا الـ  الدعوة ع ت التأكيد ويارر الب د    اإلنسان حقوق حالة حتسني إىل هتدف الدويل،
 الصد   هذا   بناتة مشاركة ا اومة ملشاركة العام

  
  الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف اإلنسان حقو  حالة عن عامة حملة - اثنيا 
 

 عادلة حماكمة يف واحلق الشخصي واألمن واحلرية احلياة يف احلق - ألف 
 وا ريــة ا يــاة   ل حــ  الن ــاق وواســعة جســيمة انتواكــاو وقــو  عــن املســتمرة التقــارير تــزال ي - ٤

 الق    تثر عا لة حماكمة   وا   الشخص  واألمن
 الشــعبية كــورع هووريــة   اجلنا يــة اإلجــراتاو قــانون مــن 166 املــا ة هوجــب التعــذيب وُُيظــر - ٥

 تشر ابيستعراو املشمولة ال  ة خالل امل وضية هعتوا ال  املع وماو أن إي  2012 لسنة الديقرا ية
 ايحتاـا، مرافـ   لـ    هـا ايحتاـا،، مرافـ    روتينيـة بصـورة يارسـان املعام ـة وسـوت التعـذيب أن إىل
 ملمارسـاو تعرضـوا ا تاـزين أبن التقـارير وت يـد ( jipkyulso) ا ـب  ومراكز (kuryujang) ا اكمة قبل

 الركــو  ع ــت وإرغــاموم ل  ــرب تعرضــوم  لــ    هــا اإلنســان،  قــوق الدوليــة املعــاير مــه بوضــو  تتنــاى
 إىل ترقــت ي الــ  ايحتاــا، ظــروف حــول مســتمرة تقــارير ور و كمــا  وي ــة  ل ــ ة أمــاكنوم   واملاــو 
 وتعـــذر الصــح ، الصــرف وخــدماو واملـــات الغــذات ع ــت ا صــول فــر  ك ايـــة عــدم مــه الدوليــة، املعــاير
  هـة حـايو  لـ    ها ايحتاا،، أثنات وفاة حايو وقو  عن تقارير وور و األسرة  أبفرا  ايتصال

  التغذية  وسوت األمراو، عالج وعدم ال رب، عن
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 خي ـــعن أهنـــن التقـــارير أفـــا و الـــالي ا تاـــزاو، النســـات احتياجـــاو ايحتاـــا، مرافـــ  ت ـــي وي - 6
  ــوو  عــدة امل وضــية وأب ــ  حصــرع  ياــون ياــا  بشــال رجــال ضــبا  جانــب مــن والرقابــة لالســتاواب

 عــن ف ــال ا اكمــة، قبـل ايحتاــا، مرافــ    ا ـرا  جانــب مــن جنســ  اعتـدات حــايو بوقــو  وضـحاع
ــــد اخلصووــــية إىل وايفتقــــار التحــــر  ــــاه  وراو اســــتخدام عن  الســــاون معســــاراو و  وا مامــــاو  املي
 ا تاــــزاو بعــــ  أبن  ــــوو  أفــــا  (،rodongdanryondae) العمــــل ع ــــت التــــدريب ومعســــاراو العا يــــة
 لتا ــي ون أو أف ــل غذا يــة حصــ  ع ــت ل حصــول املشــرفني مــه ابجلــن  مقاي ــة عم يــاو   يشــاركن
 وحية  ب و  يُزو ن ي ا اكمة قبل ايحتاا، مراف    النسات أبن التقارير وأفا و مشقة  أقل أبعمال
 ايعتقـال ومعسـاراو (kyohwaso) العا يـة السـاون   أ ـول احتاـا، ل ـ او النسـات من كثر وخت ه

 التغذية  سوت بسبب لديون ال مث انق ا  إىل التقارير وتشر (،kwanliso) السياس 
 ا وامــل النســات ع ــت العقوبــة تن يــذ أتجيــل ع ــت يــن  حم يــا قانونيــا نصــا هنــا  أن  ــوو  و كــر - 7

 وحمـل معـروف نـ  يبـدو ما ع ت وهو الوي ة، بعد أ ور سبعة إىل الوي ة قبل أ ور ثالثة من متتد ل  ة
 ايحتاــا، أثنــات ل  ــرب حوامــل نســات تعــرو عــن تقــارير أي ــا هنــا  أن غــر واســه  ن ــاق ع ــت التــزام
  (1)ا اكمة قبل
   ل  عـــن أ لـــة بتقــدم فـــيوم ل مشـــتبه يســم  وي ومســـتق ة  عا لـــة حماكمــة   ا ـــ  ُي ــمن ومل - ٨

 هحـامني  ايتصـال ا ـايو معظـم   هلم يت  ومل   رة، حايو   إي لدية ب ريقة إليوم املوجوة التوم
 إ انـــة اخلاوـــة القـــراراو اختـــا  ع ـــت كبـــر أتثـــر لـــه الاـــوري العمـــل  ـــزب ا  ـــ  ال ـــر  أبن التقـــارير وت يـــد

  املستق ة  الق ا ية ل اواو حمدو   ور هذا ويقابل امل روضة، العقوبة نو  وع ت ت  توم أو األ خا 
 حيــث السياســ ، لالعتقــال كبــرة معســاراو وجــو  اســتمرار إ،ات قا مــا الشــديد الق ــ  يــزال وي - ٩

 لأل ــغال فيوــا ا تاــزين وإخ ــا  الغــذات ك ايــة عــدم مــه الســوت، ابلغــة هبــا الظــروف أبن التقــارير أفــا و
 إىل املســــتق ني اإلنســــان حقــــوق مــــراقي ووــــول تعــــذر ويعــــي امل  ــــوب  املســــتو   ون ولظــــروف الشــــاقة

 قـد كان إ ا ما تقييم املمان من لي  أنه وجو ها، إناار   ا اومة استمرار إىل ابإلضافة املعساراو،
  ابلتقرير  املشمولة ال  ة خالل تغير أي حد 
 السـيةة والظـروف املعام ـة وسـوت التعـذيب حـول املسـتمرة التقـارير إ،ات ابلق   العام األمني ويشعر - 10
 وجــــو  إ،ات أي ــــا الشــــديد الق ـــ  ويســــاوره الديقرا يــــة  الشــــعبية كـــورع هووريــــة   ايحتاــــا، أمـــاكن  

 ملعاجلــة املتحــدة األمــم مــه التعــاون ع ــت الســ  او وُيــث واســه، ن ــاق ع ــت سياســ  اعتقــال معســاراو
  اإلنسان   قوق الدولية ل معاير ايمتثال ك الة هبدف املسا ل هذه
 ال ـ ة خـالل السياسـية النخبـة مـن أفـرا  ت وـر حـول الدوليـة اإلعالميـة التقـارير أتكيـد يتسن ومل - 11

 قـد الدولـة أمـن و،يـر أبن تقـارير أفـا و ،2017 الثاي/ينـاير كـانون  ـور منتص  و  ابلتقرير  املشمولة
   خمت ــــ  منصــــب   الظوــــور يعــــاو  أن قبــــل أتهيــــل إلعــــا ة خ ــــوعه حــــول مــــزاعم وتــــر  و اســــتبعد،

 إعــدام عــن تقــارير الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة   اإلعــالم وســا ل وقــدمت  2017 نيســان/أبريل
  الدولة  أمن و،ير استبعا  توقيت ن     الدولة أمن و،ارة مسؤويل من مخسة

__________ 

 ت يــد التقــارير أبن هــذا ا اــم ين بــ  ع ــت النســات الــالي أوــبحن حوامــل   هووريــة كــورع الشــعبية الديقرا يــة  ولال ــال  (1) 
  ٤٨ع ت مناقشة عن معام ة ا وامل الالي أعدن من الصني، انظر ال قرة 
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 - جونـ  لاـيم الشـقي  غـر األكـ  األخ  م، - جون  كيم قُتل ،2017  با /ف اير 13 و  - 12
 الايميـــا   ابلعامـــل ل تســـمم تعـــرو أنـــه إىل املاليزيـــة الشـــر ة أجرهتـــا حتقيقـــاو وتووـــ ت مـــاليزع    أون،
 الســ  او ووجوــت القتــل  عم يــة   ال ــ و  الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة وأناــرو  “إكــ   ”

 وتشـــر إعـــدام  عقوبـــة تواجوـــا أن ا تمـــل ومـــن فيتناميـــة، وامـــرأة إندونيســـية امـــرأة إىل القتـــل هتمـــة املاليزيـــة
 غـا روا قـد القتل   تور وم   املشتبه الديقرا ية الشعبية كورع هوورية موا ي من أربعة أن إىل التقارير
 آخرين، أ خا  ثالثة وغا ر مبا رة، اهلاوم بعد الديقرا ية الشعبية كورع هوورية إىل متاوني ماليزع
 ( 20 ال قرة )انظر أ ار/مار  31   ماليزع  ب وماس ، بينوم من
 مــــــوا ن ســـــرا  الديقرا يــــــة الشـــــعبية كــــــورع هووريـــــة أ  قــــــت ،2017 حزيران/يونيـــــه 12 و  - 13

 و  غيبوبـة  حالة   وهو ايحتاا، من عاما، 22 العمر من يب   وارمبر، فريدري  أوتو يدعت أمريا ،
 هووريـة حاومـة و كـرو حزيران/يونيـه  1٩   تـو  حيث األمرياية، املتحدة الويعو إىل  بيا إجالؤه
 ِّ  بَتَسـممم   إوـابته بعـد غيبوبـة    خل قد وارمبر السيد أن الديقرا ية الشعبية كورع

 حبـة وإع ا ـه ُسـُاقِّي
 ت ــ  مــن يعــاي كــان أبنــه املتحــدة الــويعو   األ بــات وأفــا  معام تــه  إســاتة ا اومــة وأناــرو منومــة،
 غيبوبـة    خـل وارمبـر السـيد أبن التقـارير وت يـد الُسـُاقِّي   ل تسـمم أثـر أي جيدوا مل وأهنم املخ    ديد
 بســــبب 2016 أ ار/مــــار    ســـنة 1٥ ملــــدة ابلســـان ع يــــه ُحاــــم أن بعـــد 2016 نيســــان/أبريل منـــذ
 كـــورع هووريـــة حاومـــة تقـــدم ومل فيـــه  يقـــيم كـــان الـــذي ال نـــدق مـــن م صـــ  إب،الـــة قيامـــه حولـــه تـــر   مـــا

 إليــه  الووــول مــن ُمنعــوا الــذين الدب وماســيني، املمث ــني إىل حالتــه عــن مع ومــاو أي الديقرا يــة الشــعبية
 وكــان ،2017 آب/أغســ   ٩   إنســانية ألســباب كنــدي، مــوا ن وهــو ســو، هيــون لــيم ســرا  وأ  ــ 

  201٥ عام   املؤبد ابلسان ع يه ُحام قد
 كــيم ومهــا األمــريايني، املــوا نني مــن اثنــني ع ــت القــب  ألقــ  ابلتقريــر، املشــمولة ال ــ ة وخــالل - 1٤

   احُتاــــــــزا وقــــــــد الديقرا يــــــــة  الشــــــــعبية كــــــــورع هووريــــــــة   ســــــــون ، - هــــــــا  وكــــــــيم  و  - ســــــــان 
 وكــان  “عدا يـة تصـرفاو” ابرتاــاب اهتاموـا بعـد التــوايل، ع ـت 2017 أعر/مـايو 7 و نيسـان/أبريل 21

 آخــر، أمرياــ  مــوا ن وظــل والتانولوجيــا  ل ع ــوم عنــ  بيونــ  جامعــة   التــدري  مونــة يارســان الــرجالن
   ســــــنواو 10 ملــــــدة ابلســــــان ع يــــــه حاــــــم أن بعــــــد الســــــان   قابعــــــا تشــــــول، -  ونــــــ  كــــــيم وهــــــو
 غيـــل، - تشــون وتشـــوي غــ  - كـــو  كــيم ومهــا كـــورع، هووريــة مـــوا ي مــن اثنـــان وظــل  2016 عــام

 كــيم إىل ابإلضــافة ،201٥ عــام   املــدة حمــد ة غــر أب ــغال ع يومــا ُحاــم أن بعــد الســان،   قــابعني
   201٤ عام   ا ياة مد  ابلسان ع يه ُحام الذي وو  - جيون 
 املمث ــــني متاـــني ك الـــة ع ـــت الديقرا يـــة الشـــعبية كـــورع هووريـــة حاومـــة العـــام األمـــني وُيـــث - 1٥

 مالبسـاو توضي  ع ت بشدة ا اومة وُيث الب د    ا تازين موا نيوم إىل الووول من الدب وماسيني
 اسـتعراو ع ـت ا اومـة ُيـث كمـا الصـحية  حالتـه عن املع وماو حاب وأسباب وارمبرو، السيد وفاة

 بسـبب ُسـانوا أهنـم تبـني إ ا سـراحوم إ ـالق أتمـني هبـدف الب ـد   ا تاـزين األجانب املوا نني حايو
 إنسانية  ألسباب أو  قوقوم، الس مية ممارستوم

 
  التنقل حرية يف احلق - ابء 

 التنقــــل حريــــة ع ــــت وــــارمة قيــــو  فــــرو الديقرا يــــة الشــــعبية كــــورع هووريــــة حاومــــة واوــــ ت - 16
 ابلســ ر تصــري  ع ــت ا صــول املــوا نني ع ــت وجيــب ســوات  حــد ع ــت واخلــارج  الــداخ   الســ ر ألغــراو
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 املتامخـــة املقا عـــاو  لـــ    هـــا الســـ ر، ع ـــت وـــرامة أكثـــر لقيـــو  املنـــا   بعـــ  وخت ـــه الـــبال    اخـــل
 ابخلــوف ونيشــعر  يزالــون ي بيونغيــان    املقيمــني أن  ــوو  و كــر ل صــني  املتامخــة واملقا عــاو لبيونغيــان 

 ل حاومة  الويت عدم ع ت العقاب أ اال من كشال سيةة ظروف  او   ية منا   إىل ال حيل من
 الشــــــعبية كـــــورع هووريـــــة مــــــن موا نـــــا 1 ٤1٨ كـــــورع هووريــــــة إىل ووـــــل ،2016 عـــــام و  - 17

 كـورع هووريـة حاومـة أبن ت يـد متوافقـة تقارير وكانت املا ة    7٩ نسبة النسات فيوم متثل الديقرا ية،
 حــواجز بنــات خــالل مــن  لــ    هــا الب ــد، مغــا رة مــن النــا  ملنــه جوو هــا كث ــت الديقرا يــة الشــعبية
 الــذين معظــم ويعتمــد الصــني  مــه ا ــدو   ــول ع ــت ا ــدو   ــر  املنــتظم والتنــاوب ا ــدو  ع ــت ما يــة
 ا ـــدو  عـــ ن الـــالي النســـات تـــزال وي ايجتـــار    مـــنوم الاثـــر يعمـــل ،“مساســـرة” ع ـــت ا ـــدو  يعـــ ون

 األفــرا  ويواجــه اجلنســ   ايعتــدات أ ــاال مــن  لــ  وغــر وايغتصــاب القســري الــزواج خل ــر معرضــاو
 فعـــال يعتـــ  ا ــدو  عبـــور أن إىل وابلنظــر قســـرا  إرجــاعوم خ ـــر  ـــرعية غــر ب ريقـــة ا ــدو  عـــ وا الــذين

 حقـوق ينتواكـاو تعرضـوا الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة إىل أعيـدوا الـذين األفـرا  أبن أُفيد إجراميا،
 ايحتاــا، أثنــات املعام ــة ســوت أ ــاال مــن  لــ  وغــر اجلنســ  والتحــر  التعــذيب  لــ    هــا اإلنســان،

 ( ٤٨ ال قرة )أنظر
 وخباوــة اخلــارج،   ل عمــل النــا  إرســال الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة ســ  او وواوــ ت - 1٨
 وُوضــعت ســ رهم جــوا،او تســ يم ع ــت ُأجــ وا األ ــخا  أولةــ  أبن وأفيــد الروســ   وايحتــا  الصــني إىل
 كانـت ممت اـاهتم أبن وأفيـد اخلـارج    وجو هم أثنات املع وماو إىل ووووهلم التنقل   حريتوم ع ت قيو 

 كــانوا وأبهنــم الديقرا يــة، الشــعبية كــورع هووريــة مــن مـديرين يــد ع ــت ل ت تــي  متاــرر حنــو ع ــت تتعـرو
 منخ  ـة  والرواتب سيةة املعيشية األحوال أن و كر األيديولوج   ل تدريب  وراو   ابملشاركة م البني
 أن بســبب اخلــارج   عمــل فــر  إجيــا  ورات كبــرا كــان الســع  أن  ُكــر الظــروف، هــذه مــن الــرغم وع ــت

 غمـار خـوو فروـة تتـي  وألهنـا الديقرا يـة، الشـعبية كـورع هووريـة   مُتـن  الـ  ت ـ  من أع ت املرتباو
 الب د  خارج ا ياة
 موظ ــو فــيوم هــن األجانــب، الرعــاع ع ــت الب ــد  اخــل التنقــل حريــة ع ــت القيــو  فــرو واســتمر - 1٩
 وفيمـا العاوـمة  خـارج ل سـ ر السـ  او مـن إ ن ع ـت ا صـول إلـيوم يُ  ـب كـان الذين املتحدة، األمم
 يـن  وعنـدما أسـبو ، مـدة إ ن ع ـت ا صـول العـا ة   يسـتغرق اإلنسـانية، األوضا  رود بزعراو يتع  
 املـــوظ ني يصـــحب أن يتعـــني يـــزال وي املقـــرر  الســـر خـــم عـــن اخلـــروج   مرونـــة مثـــة ف ـــي  اإل ن، هـــذا

 مقا ع    املنا   بع  إىل الووول ،ال وما منتدب  حم   موظ    املتحدة األمم وكايو من الدوليني
  حمدو ا  الشماليتني ورعنغغان  جاغن 
 خلـروج مؤقـت حبظـر الديقرا يـة الشـعبية كـورع هوورية حاومة قامت ،2017 آ ار/مار  و  - 20

 حبظــر اإلجــرات هــذا ع ــت مــاليزع ر و وقــد مــاليزع     م - جونــ  كــيم مقتــل عقــب املــاليزيني املــوا نني
 موظ ـو ُينـه مل توضـيحاو، ا اومـة تقـدم وبعـد الديقرا يـة  الشـعبية كـورع هووريـة مـوا ي ع ت الس ر
 ســــ  او أوــــدرو آ ار/مــــار ، 30 و  الب ــــد  مغــــا رة مــــن املاليزيــــة ل انســــية ا ــــام ون املتحــــدة األمــــم

 نقـــل تيســر ع ــت وافقــت قـــد مــاليزع أن يوضــ  مشــ كا بيــا  ومـــاليزع الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة
  فرضته  الذي الس ر حظر ورفه الديقرا ية، الشعبية كورع هوورية إىل  م - جون  كيم السيد جثمان
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  اجلمعيا  تكوين وحرية املعلوما  إىل والوصول التعبري حبرية املتعلقة احلقو  - جيم 
 والتامــــه اجلمعيــــاو وتاــــوين التعبــــر حريــــة   ا ــــ  ع ــــت  ــــديدة قيــــو  فــــرو جيــــري يــــزال ي - 21

 النظـام، ينتقـدون الـذين أولةـ  أمـا األحيـات  مسـتو  إىل الـو ي املسـتو  مـن املراقبـة نظام ويتد الس م  
  لــ    هــا  ــديدة، لعقوبــة تعرضــوم خ ــر يواجوــون فــمهنم بــذل ، قيــاموم   يشــتبه أو إلــيوم يُنظــر أو

 تاـــون حيـــث الب ـــد مـــن   يـــة منـــا   إىل ن ـــيوم أو السياســـ  ايعتقـــال معســـاراو أحـــد   احتاـــا،هم
  وعبة  ا ياة ظروف
 خــالل مــن  لــ    هــا املع ومــاو، إىل الووــول ع ــت وــارمة ضــوابم فــرو ا اومــة وواوــ ت - 22

 ويواجـه اخلـارج  مـن املـوا  مـن وغرهـا األجنبيـة اإلعالم وسا ل إىل والووول اإلعالم وسا ل ع ت السي رة
 تقـارير ور و املنا  ، بع  و  ايعتقال  خ ر ا اومة تقرها مل موا  ع ت حصوهلم يتبني الذين أولة 
 بعـ  وأن أجنبيـة، أفالمـا تشاهد الديقرا ية الشعبية كورع هوورية   الساان من كبرة نسبة أبن ت يد
 ومنـذ ا ـاورة  الب ـدان مـن الرا يـو إ ـاراو التقـا  ع ـت قـا رون ا دو يـة املنـا     يعيشون الذين النا 
  لـ ، ومـه تُقرِّهـا  مل الـ  املع ومـاو إىل الووـول ملنـه جوو ها ،ا و قد الس  او أن ور  ،201٥ عام

 متـــــور ني ع ـــــيوم يُقـــــب  الـــــذين أولةـــــ  يســـــت يه املنـــــا  ، بعـــــ    أبنـــــه، ت يـــــد تقـــــارير أي ـــــا ور و
ــــ  مع ومــــاو ع ــــت اي ــــال      ريــــ  عــــن مالحقــــتوم ت ــــا ي ا ــــايو، بعــــ    مشــــروعة، غــــر تُعت

 املسؤولني  ر و
 حيـاهتم،  ـوال خمت  ـة راب ـاو   ايخنـرا  الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة مـوا ي ع ت ويتعني - 23
 لنقــاابو العــام وايحتــا  الــديقرا  ، النســا   وايحتــا  (،Kimilsungist Kimjongilist) الشــباب راب ــة مثــل

 منتدعو هثابة تاون وي الاوري العمال حبزب وثيقا ارتبا ا املنظماو هذه وترتبم أخر   وراب او العمال
 اجلماعية  والتعبةة ايجتماع  ال بم بغرو ُتستخدم أهنا وور  عنوا  التعبر أو بدي ة آرات ملناقشة مستق ة

 تاـون تاـد مل اإلنسـان حبقوق و ة  او أخر  وموا  اإلنسان  قوق الدولية املواثي  أبن وأُفيد - 2٤
 ايســتعراو خــالل اإلنســان حقــوق ل ــ  قــدموا الــ  التووــية قب ــت ا اومــة أن غــر الب ــد،   متاحــة
 و  ا اـوميني  ل مسـؤولني اإلنسـان حقـوق لال   التثقي  وتوفر الدولية املعاير لنشر الشامل الدوري

 اإلعاقـة  وي األ ـخا  حبقـوق املعنيـة اإلنسـان حقـوق   ـ  اخلاوـة املقـررة ،عرة حظيت ،2017 عام
 واسعة  و نية إعالمية بتغ ية
   ا ــ  ،ع ة حنــو خ ــواو اختــا  ع ــت الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة العــام األمــني وُيــث - 2٥

 وتشـــايل اآلرات عـــن الســـ م  التعبـــر حريـــة مـــن والتماـــني املع ومـــاو مـــن واســـعة لموعـــة ع ـــت ا صـــول
 الـدوري ايسـتعراو هوجـب التزاماهتـا مـه متشـيا أي ـا، ا اومـة ويشـاه فيوـا  واملشاركة مستق ة هعياو
  املتحدة  األمم من بدعم اإلنسان، حقوق لال   والتثقي  املع وماو نشر تيسر ع ت الشامل،

 
  الشمل املشتتة واألسر الدويل ا ختطاف حا   - دال 

 جيتمــه مل الديقرا يــة، الشــعبية كــورع وهووريــة كــورع هووريــة بــني املســتمرة التــوتراو ســياق   - 26
 ابلتقريـر  املشـمولة ال ـ ة خـالل ا ـدو  مـن اآلخـر اجلانـب ع ـت  ويوـم عـن ُفص وا الذين األ خا  مشل
ل الاوريــــــة، ا ــــــرب ومنــــــذ  201٥ األول/أكتــــــوبر تشــــــرين   ل شــــــمل اجتمــــــا  آخــــــر كــــــان وقــــــد  ُســــــاِّي
 الديقرا يــة  الشــعبية كــورع هووريــة   أقــارهبم مــه مش وــم جلمــه كــورع هووريــة    خصــا 131 1٤3
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 مـه مش وـم جلمـه سـع  و  ا يـاة قيـد ع ت منوم 62 631 ،ال ما ،2016 األول/ يسم  كانون وحىت
 أقراب وـا التقـات مـن أسـرة 2 32٥ متانـت ،2000 عـام   بـدأو الـ  الشـمل هـه أنشـ ة ومنـذ أقارهبم 

 مـــن املا ـــة   ٥٩.٥ وجتـــاو، املســـا ني، نصـــ  مـــن أكثـــر تـــو  وقـــد األقـــل  ع ـــت واحـــدة مـــرة امل قـــو ين
   (2)الثمانني سن القا مة   املسا ني

 غــر عـد  اخُت ــ  التشـر ، نتياــة ا ـرب خــالل أسـرهم عــن الاثـرون فيــه افـ ق الــذي الوقـت و  - 27
 كـورع هووريـة هعتوـا الـ  امل قـو ين، األ ـخا  قـوا م ت ـرق ومل الشـمال  إىل اجلنـوب من األفرا  من حمد 

 واملشر ين املزعوم ايخت اف حايو بني اخلمسينياو،   كورع هوورية   الو نية األمحر الص يب وهعية
 ا صـول لصـعوبة ونظـرا ا ـرب  أثنـات الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة إىل  وعـا انتق وا الذين واأل خا 

 ويصـل ا ـرب  ،مـن   ابملخت  ني هنا ية قا مة توضه مل أخر ، وعوامل الوقت مرور بسبب مع وماو ع ت
  ضحية  100 000 و ٨2 000 بني ما إىل ال حاع لعد  الاورية ا رب   املخت  ني أسر احتا  تقدير
 تــــدع  كـــورع هووريـــة مــــن  خصـــا ٥16 وجـــو  وأمـــاكن مصــــر حتديـــد   تقـــدم أي ُيـــر، ومل - 2٨

  الاورية  ا رب بعد اخت  توم قد الديقرا ية الشعبية كورع هوورية أن كورع هوورية حاومة
 هووريــة   111  ورتــه ال ــوع  غــر أو القســري ايخت ــات حبــايو املعــي العامــل ال ريــ  وعقــد - 2٩

 أعر/مــــايو إىل 2016 أعر/مــــايو مــــن ال ــــ ة و   2017  ــــبا /ف اير 10 إىل 6 مــــن ال ــــ ة   كــــورع
 مــن الــوار ة الــر و  واعتــ و الديقرا يــة  الشــعبية كــورع هووريــة ســ  او إىل حالــة 73 أحــال ،2017
 لمــو  ويب ــ  ا ــايو  هــذه مالبســاو لتوضــي  كافيــة غــر الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة حاومــة

 حالة  167 ا اومة إىل العامل ال ري  أحاهلا ال  املع قة ا ايو عد 
 كـــورع هووريـــة   عابنيـــني مـــوا نني مصـــر   التحقيـــ  إهنـــات بشـــأن هـــو ا التقـــدم  ـــود كمـــا - 30

 عشـر اثنـا ،ال ومـا أخـر   ب ـدان مـن خمت  ـون وكـذل  خمت  ـون أ ـخا  فـيوم هن الديقرا ية، الشعبية
 امل قــــــــو ين  عــــــــدا    املاضــــــــ ، القــــــــرن مــــــــن والثمانينيــــــــاو الســــــــبعينياو   اخت  ــــــــوا عابنيــــــــا، موا نــــــــا

 اخُت  ـت الـ  يوكـو،، ميغـوم  أ ـقاتَ  اإلنسـان حقـوق م وضـية عـن ممثل   التقت ،2017 آ ار/مار  و 
 ،ي نديـة موا نـة وه  ابجنوي، أنوتشا أقرابت وأحد نيغا،، حمافظة من عشر الثالثة عمر   1٩77 عام  
 وأفـا و  1٩7٨ عـام   ماكـاو من قـة   اخت  توـا الديقرا يـة الشعبية كورع هوورية س  او إن قيل

 هووريـــة   قـــم تاـــن مل وأهنـــا ابجنـــوي الســـيدة اخت ـــاف وأناـــرو توفيـــت يوكـــو، الســـيدة أبن الســـ  او
 الديقرا ية  الشعبية كورع
 تشــتت مســألة  ــل الال،مــة اخل ــواو هيــه اختــا  ع ــت املعنيــة اجلوــاو هيــه العــام األمــني وُيــث - 31
 األقــارب إلبقـات آليــاو وجـو  وضــمان القسـري، ايخت ـات حــايو عـن املســاتلة تعزيـز وع ــت األسـر، مشـل
 إىل الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة حاومـة العـام األمـني ويـدعو مش وـم  وهه اتصال   ع ت الب دين  
  األخر   والب دان الياابن من اخت  وا الذين األ خا  مصر توض  أن

__________ 

 “2017الاتـــــــــــــــــــــاب األبـــــــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــــــن التوحيـــــــــــــــــــــد الاـــــــــــــــــــــوري ”انظـــــــــــــــــــــر منشـــــــــــــــــــــور و،ارة التوحيـــــــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــــــورع،  (2) 
(“White paper on Korean unification 2017”) 2017، أعر/مايو  
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  الغذاء يف احلق - هاء 
 يت ـاقم الذي املستمر الغذا   األمن انعدام من تت رر الديقرا ية الشعبية كورع هوورية تزال ي - 32

 الذي املعدل وهو ،2٨.6 الب د   ل او  العامل  املؤ ر ب   ،2016 عام و  ال بيعية  الاوار  بسبب
  (3)التغذية نق  من يعانون الساان من املا ة   ٤1 نسبة أن ُحدِّي  حيث ،“خ را” ابعتباره ُون 
 الســن، وكبـار واملرضـعاو ا وامـل والنسـات األ  ـال  لــ    هـا ضـع ا، األكثـر ال ةـاو تـزال وي - 33
 ألمــن 201٥ عــام   العــامل  األغذيــة بــر م  أجــراه تقيــيم وأظوــر التغذيــة  ســوت مــن ت ــررا األكثــر هــ 

 بنسـبة عاليـة أو متوسـ ة بدرجـة النمـو توقِـّ  انتشـار الـ  م ، مـن بـدعم ا  ـا و،   األ  ال وتغذية
 أن ور  بينمـا النمو، توق  من اخلامسة سن  ون األ  ال ث ث يقارب ما يعاي وكان  (٤)املا ة   2٥.٤
 عـــوج ،2016 عـــام و   (٥)ا ـــا  أو الشـــدة املتوســـم التغذيـــة ســـوت مـــن تعـــاي حالـــة 200 000 حـــوايل
 201٤ عـــام عـــن كبـــرة ،ع ة العـــد  هـــذا ويثـــل التغذيـــة  ســـوت مـــن اخلامســـة ســـن  ون   ـــل ٨0 000
 األ  ــال عـد    الـزع ة تعاـ  وي التغذيـة  سـوت مـن اخلامسـة سـن  ون أ  ـال 26 ٤07 عـوج عنـدما
 تعــي وإمــا اخلامســة، ســن  ون األ  ــال تغذيــة حالــة   تــدهورا ابل ــرورة التغذيــة ســوت مــن يعــانون الــذين
 األمم منظمة من املقدم الدعم خالل من العالج خدماو وحتديث ال ح  ع ت ا صول فر    ،ع ة

 اليونيســي  وكانــت الــو ي  الصــعيد ع ــت اخلــدماو تقــدم ن ــاق لتوســيه )اليونيســي ( ل   ولــة املتحــدة
 املتعـد  العنقـو ي املسـ  إلجرات الديقرا ية الشعبية كورع هوورية   لإلحصات املركزي املاتب مه تعمل

  (6)الب د   الغذا ية ل حالة أف ل فوما يتي  أن  أنه من ما وهو املؤ راو،
 هووريـة ع ـت امل روضة اجلزاتاو هوجب لقيو  تتعرو مل اإلنسانية املساعدة أن من الرغم وع ت - 3٤

 املـاحنني، مهة فتور مه ابيق ان اجلزاتاو، أن اإلنسانية الوكايو يحظت فقد الديقرا ية، الشعبية كورع
 منــذ عمــد، قــد أبنــه العــامل  األغذيــة بــر م  وأفــا   (7)اإلنســانية ل مســاعدة املتاحــة املــوار  مــن حــدو قــد

 واملرضـعاو وا وامـل لأل  ال اإلعا ة حص  خت ي  إىل التمويل، نق  بسبب ،2017  با /ف اير
  (٨)غذا   أثر لتحقي  حد أ ىن تعت  كانت ال  القياسية، ا صة ث ث  إىل
 بـــني املشــ كتني الغــذا   واألمــن ا اوــيل حالـــة تقيــيم بعثــ  ا اومــة ع قــت ،2016 عــام و  - 3٥

 إجــرات وقــررو التــوايل، ع ــت ةلثــالثا ل ســنة العــامل  األغذيــة وبــر م  والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم منظمــة
 مـن  ـن م يـون ٥ ٨٩1 الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة حصدو ،2016 عام و  هبا  خا  تقييم

__________ 

 (3) Klaus von Grebmer and others, 2016 Global Hunger Index: Getting to Zero Hunger 
(Bonn, Welthungerhilfe; Dublin, Concern Worldwide; Washington, DC املعود الدويل لبحو  السياساو ،

  www.ifpri.org/topic/global-hunger-index(  متا  ع ت الرابم التايل: 2016الزراعية، 

  2017، آ ار/مار  ”DPR Korea country brief“عامل ، بر م  األغذية ال (٤) 

  2017أعر/مــــــايو  Delivering for children in DPR Korea” ،1٩“منظمــــــة األمــــــم املتحــــــدة ل   ولــــــة )اليونيســــــي (،  (٥) 
  /https://blogs.unicef.org/east-asia-pacific/delivering-for-children-in-dpr-koreaع ت الرابم التايل:  متا 

  201٨سُتنشر املس    عام  (6) 

 Situation analysis of children and women in the Democratic People’s Republic of Korea“انظــر: اليونيســي ،  (7) 

 _www.unicef.org/dprk/Situation_Analysis_of_Children_and_Women_in_DPR  متـــــا  ع ـــــت الـــــرابم: ”2017 –

Korea_UNICEF_2017.pdf  

  2017، حزيران/يونيه ”DPR Korea country brief“انظر: بر م  األغذية العامل ،  (٨) 
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 حمصول أع ت وكان املا ة   1٤.6 بنسبة 201٥ عام   املنتاة الامية جتاو، ما وهو الغذا ية، ا اويل
 املتع قـــة ا اومـــة وخ ـــم حم يـــا   املتاحـــة الغذا يـــة املخـــزو و إىل وابلنظـــر  لـــ ، ومـــه  2012 عـــام منـــذ

 الاميـــة هــ  ت ــ  وكانــت  نــا ، 3٩٥ ٨٩2 ب ــ  تغ يـــة  ون غــذا يا   عاــزا   يواجــه الب ــد ظــل ابيســترا ،
 العام  التو،يه نظام إ ار   ُتو،ِّ  ال  اإلعا ة حص  ملقدار ا اومة هبدف ل وفات امل  وبة

 نظــام ع ــت يعتمــدون الســاان، مــن املا ــة   70 أو  ــخ ، م يــون 1٨ بوجــو  التقــارير وت يــد - 36
 غرامـا   3٨0 إىل اإلعا ـة حصـ  ،ا و ا اومـة، لبيا و ووفقا   العا ية  الغذا ية ل حص  العام التو،يه

 كـانون منـذ وأوـبحت ،2016 الثـاي/نوفم  وتشـرين األول/أكتـوبر تشـرين    ـخ  لال ا بوب من
 املتوسـم املعـدل مـن أقـل ابسـتمرار اإلعا ـة حصـ  وبقيـت غـرام  ٤00 بـ حمد ة 2016 األول/ يسم 

 نظـام أبن أفيـد املنـا  ، بعـ  و  اليوم    الواحد ل شخ  غراما   ٥73 وقدره ا اومة تستودفه الذي
 هبـم  اخلاوـة الدخل مصا ر ع ت ك يا   اعتما ا   يعتمدون الساان وأبن العمل عن توق  قد العام التو،يه
 ال اع ـــة ل اوـــاو ياـــن ي الـــ  ايحتاـــا، مرافـــ    األغذيـــة نقـــ  حـــايو بشـــأن  ـــديد ق ـــ  وهنـــا 

 إليوا  الووول اإلنسانية
 هــامغيون ، مشــال إق ــيم ليــونرو  إعصــار مــن تبقــت مــا ضــرب ،2016 آب/أغســ   هنايــة و  - 37

 ال ي ـــية الســـوول روافـــده وغمـــرو ضـــ تيه عـــن تـــومن هنـــر وفـــاو غزيـــرة  وأم ـــارا   عاتيـــة رعحـــا   معـــه جالبـــا  
 املنــا،ل ت ــررو كمــا الصــحية  واملرافــ  واملــدار  املا يــة ابلــنظم أضــرارا   وأ قــت الزراعيــة األراضــ  وأغرقــت

 مــن هاتــارا   27 ٤11 لموعــه مــا وت ــرر  ــخ   70 000 ي ــوق مــا تشــريد إىل أ   ممــا ُ مــرو، أو
 مســـاحة لمـــو  مـــن املا ـــة   1.٩ يشـــال كـــان مـــا وهـــو وـــ رات، و رة أر، معظموـــا القا مـــة، ا اوـــيل
 ٥ 0٥٤ ٥1٩ مب ــ  عــن ال ــوار  ملواجوــة املركــزي الصــندوق أفــرج وقــد  2016 عــام   املــزار  حماوــيل
 وامليـاه والتغذيـة والصـحة الغـذا   واألمـن الزراعـة هاـايو الص ة  او السريعة ايستاابة أجل من  ويرا  

   ،12 رقـــم (kyohwaso) الســـاي املعســـارُ  التقيـــيمي    يُــدرج ومل الصـــحية  والنظافـــة الصـــح  والصــرف
 وتشـــر ســـاني  ٥ 000 إىل يصـــل مـــا أيوي أبنـــه أفيـــد الـــذي هـــامغيون ، مشـــال إق ـــيم   ري، - جونغـــو
 النـاجم والت و  قريبة حماويل أراض  تدمر يشمل ها ت رر، قد الساي املعسار أن إىل السات ية الصور
 الســيةة الغذا يــة ا الــة ت ــاقم إىل  لــ  أ   قــد ورهــا لــاور  حنــا  معمــل مــن ســ حية ميــاه في ــان عــن
  (٩)الساي املعسار   أوال  

 
 الصحة يف احلق - واو 

ــــوافر اجلــــو ة تــــزال ي - 3٨ ــــ  فيمــــا والت ــــة خبــــدماو يتع   إىل ايفتقــــار وكــــان حمــــدو ين، الصــــحية الرعاي
  ســتور مــن ٥6 املــا ة هقت ــت ايلتــزام مــن الــرغم وع ــت بــرو،ا   أكثــر الري يــة املنــا     ور اتهتــا اخلــدماو
   يُ  ــب كــان الب ــد،   النــا  جلميــه ا انيــة الصــحية الرعايــة بتــوفر الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة
 وايلتوـــاب اإلســـوال وكـــان اخلاوـــة  الســـوق   األساســـية األ ويـــة  ـــرات املرضـــت مـــن األحيـــان مـــن كثـــر
 ا صـول إماانيـة ابنعـدام رب ومـا وياـن اخلامسـة، سن  ون األ  ال لوفياو الر يس  السبب مها الر وي
 بتووـية يتع   وفيما ،2016 عام و   (10)الصحية والنظافة الصح  الصرف وخدماو اآلمنة املياه ع ت

__________ 

-Joseph S. Bermudez Jr. and Greg Scarlatoiu, “North Korea, flooding at Kyo-hwa-so No. 12, Jongoانظــــــــــــر:  (٩) 

ri” (Committee for Human Rights in North Korea, 16 September 2016) :متــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابم  
www.hrnk.org/uploads/pdfs/Kyo-hwa-so%20No_%2012%20Flooding.pdf   

http://www.hrnk.org/uploads/pdfs/Kyo-hwa-so%20No_%2012%20Flooding.pdf
http://www.hrnk.org/uploads/pdfs/Kyo-hwa-so%20No_%2012%20Flooding.pdf


 A/72/279 

 

10/18 17-13307 

 

 األموــــاو وفيــــاو مــــن ل حـــد اإلجنابيــــة ل صــــحة اســــ اتياية بتن يـــذ اخلاوــــة الشــــامل الــــدوري ايســـتعراو
 و،ارة مــــن ومــــايل تقــــي بــــدعم اجلــــد  املواليــــد جلميــــه عمــــل خ ــــة العامــــة الصــــحة و،ارة وضــــعت واملواليــــد،
 العاملية  الصحة

 
 الطفل حقو  - زاي 

 إليوـا وقـدمت ال  ـل، حقـوق جلنـة مـه تعاوهنـا الديقرا يـة الشـعبية كـورع هوورية حاومة واو ت - 3٩
 قـدمت ،2017 /يونيـهحزيران 1٥ و   2016 عـام   والسا   اخلام  الدوريني ل تقريرين اجلامه تقريرها
 ( CRC/C/PRK/Q/5/Add.1) ابلتقريـر يتع ـ  فيمـا ال انـة فيوـا نظـرو الـ  املسا ل قا مة ع ت خ ية ر و ا  
 أكمـل حبيـث املا ـة،   100 نسـبة من قريبة كانت والاتابة ابلقراتة اإلملام معديو فمن ل يونيسي ، ووفقا  
   يتمثــل كبــر حتــد وجــو  إىل اليونيســي  وخ صــت  الثــانوي تع ــيموم الســاان مــن املا ــة   7٥ مــن أكثــر
 ت ــاو،و هنــا  كانــت  لــ ، إىل وابإلضــافة  املــوار  إىل ايفتقــار بســبب والتع ــيم اجلــو ة تقيــيم حتســني عــدم

   اإل   مـن فقـم املا ـة   1.٩ أن إ  العـايل، التع ـيم ع ت ابلووول يتع   فيما كبرة وجنسانية اجتماعية
  (10)التع يم  املسار   ينخر ن 1٩ سن فوق الري ية املنا  
 املنـــا     األ  ـــال أن اإلنســـان  قـــوق املتحـــدة األمـــم م وضـــية ت قتوـــا الـــ  املع ومـــاو وتبـــني - ٤0

 أجــل مــن ل عمــل اضــ رارهم بينوــا مــن عــدة ألســباب التع ــيم، ع ــت ا صــول مــن  ا مــا   يتمانــون ي النا يــة
 مــن عاليــة نســبة أن الــو ن لتوحيــد الاــوري املعوــد وأفــا  م توحــة  مــدار  إىل وايفتقــار أســرهم مســاعدة
 الســابقني والقا ــدين ا ــايل القا ــد لدراســة ســيما ي األيــديولوج ، ل تــدريب ُتَاــر  املــدار    الســاعاو

 مــن يُ  ــب املــدار ، بعــ    أنــه، أي ــا   املع ومــاو وأظوــرو  (10)الديقرا يــة الشــعبية كــورع مووريــةجل
 أفـا و ال  ل، حقوق جلنة إىل املقدمة الر و  و  اليدوي  العمل   اليوم من هام جزت تاري  األ  ال
 التعبةـــة منـــه وإىل والري يـــة ا  ـــرية املنـــا     املـــدار  بـــني القـــا م التمييـــز إ،الـــة إىل تســـعت أبهنـــا ا اومـــة
 املتع ــ  القــانون قبيــل مــن جديــدة تشــريعاو إوــدار بينوــا مــن إجــراتاو جبم ــة املــدار ، أل  ــال القســرية
 2016 نيسـان/أبريل   وـدر تـوجيو  أمـر خـالل ومـن ،2016 عـام   املعتمد التع يمية ال ام  بتن يذ
 ( CRC/C/PRK/Q/5/Add.1 )انظر التع يمية ال ام  تن يذ ع ت ابإل راف ا  ية ال اع ة اجلواو ي زم
 املخـال ني األحـدا  وضـعية هبـا تعـاج الـ  الاي يـة عـن املتاحة املع وماو من حمدو  قدر وهنا  - ٤1

 حــايو وجــو  إىل ال  ــل، حقــوق جلنــة إىل املقدمــة الــر و    ا اومــة، أ ــارو وقــد الب ــد    ل قــانون
 بوجـو  ت يـد تقـارير إ،ات مسـتمر ق   ومثة تربوية  تدابر  ري  عن معاجلتوا متت النو ، هذا من جدا   ق ي ة

 هـــذه وجـــو  إناـــار ا اومـــة وواوـــ ت أســـرهم  مـــه السياســـية الســـاون معســـاراو   حمتاـــزين أ  ـــال
 أسرهم  مه املعساراو هذه   احتاا،هم عن املب   األ  ال مصر عن   ت يعرف وي املعساراو،

__________ 

 Kyung-ok Do and others, “Human rights situation of women and children in North Korea” (Koreaانظـــــــــــــــــر:  (10) 

Institute of National Unification, November 2016) :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابم   متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ال
www.kinu.or.kr/www/jsp/eng/report_view.jsp?menuIdx=646&category=&thisPage=1&searchField=&sear

chText=&contId=1478086  

https://undocs.org/ar/CRC/C/PRK/Q/5/Add.1
https://undocs.org/ar/CRC/C/PRK/Q/5/Add.1
http://www.kinu.or.kr/www/jsp/eng/report_view.jsp?menuIdx=646&category=&thisPage=1&searchField=&searchText=&contId=1478086
http://www.kinu.or.kr/www/jsp/eng/report_view.jsp?menuIdx=646&category=&thisPage=1&searchField=&searchText=&contId=1478086
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 اإلعاقة ذوي األشخاص حقو  - حاء 
 حتســني أجــل مــن خ ــواو اختــذو قــد أبهنــا الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة حاومــة أفــا و - ٤2

 كـــــانون 6   التصـــــدي ، اخل ـــــواو ت ـــــ  ومش ـــــت اإلعاقـــــة   وي لأل ـــــخا  اإلنســـــان حقـــــوق وضـــــه
 قب توــا الــ  التووــياو مــه متشــيا   ،اإلعاقــة  وي األ ــخا  حقــوق ات اقيــة ع ــت ،2016 األول/ يســم 

 وـدِّقت ،2016  ـبا /ف اير 1٩    لـ ، إىل وإضـافة الشـامل  الدوري ايستعراو إ ار   ا اومة
 البصـر معـاق  أو املا ـوفني األ ـخا  ل ا ـدة املنشـورة املصـن او إىل الن ـا  لتيسـر مـراك  معاهـدة ع ت
  امل بوعاو قراتة   أخر  إعاقاو  وي أو

 األ ــــخا  حبقــــوق ةاملعنيــــ ةاخلاوــــ ةاملقــــرر  قامــــت ،2017 أعر/مــــايو ٨ إىل 2 مــــن ال ــــ ة و  - ٤3
 لبيونغيــان  ،عرة وأجــرو ا اومــة  مــن بــدعوة الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة إىل زعرةبــ اإلعاقــة  وي

 اإلعاقــة  وي األ ــخا   مايــة الاــوري ايحتــا  و  ا اومــة   هســؤولني اجتمعــت حيــث وبونغتشــون،
 ومــــه اإلعاقــــة  وي األ ــــخا  وراب ــــاو الدب وماســــ  الســــ   وأع ــــات الق ــــري املتحــــدة األمــــم وفريــــ 

 اعتمـــا  قبيــل مــن ا اومــة، اختــذهتا الــ  ابخل ـــواو اخلاوــة املقــررة ورحبــت اإلعاقــة   وي مــن أ ــخا 
 الووــول ع ــت الصــم األ ــخا  قــدرة لــال و  اإلعاقــة  وي األ ــخا   مايــة وخاوــة عامــة تشــريعاو

  (11)وايتصايو املع وماو إىل
  ـــيو  خصووـــا   تشـــمل التحـــدعو، بعـــ  وجـــو  اخلاوـــة املقـــررة يحظـــت ن ســـه، الوقـــت و  - ٤٤

 كمـا التع ـيم    واملا ـوفني الصـم وعـزل عمومـا ، اإلعاقة  وي األ خا  وووم لإلعاقة، ال ي النمو ج
 اإلعاقـة،  وي األ ـخا  لتشـمل واخلـدماو ايسـتحقاقاو   التغ يـة ن ـاق توسيه إىل ا اجة حد و

 املتعـد ة واإلعاقـاو والن سـية والنما يـة الذهنية اإلعاقة  وي من واأل خا  الصغار األ خا  فيوم هن
 اجلســدية، اإلعاقــة  وي األ ــخا  متنــاول   ليســت التحتيــة البــى غالبيــة أن يحظــت كمــا والشــديدة 

 املســـاعدة تقــدم ع ــت اخلاوــة املقـــررة وافقــت ا اومــة، مــن وب  ــب اجلديـــدة  العامــة املبــاي  لــ    هــا
 املوحد  التصميم   الدولية واملعاير الووول حتسني لايل   التقنية
 هبـــــا معـــــ ف خاوـــــة ابتدا يـــــة مـــــدار  ثـــــال  الديقرا يـــــة الشـــــعبية كـــــورع هووريـــــة   ويوجـــــد - ٤٥

     ـــال   1٥ ٤31 أوـــل مـــن فـــمن ل يونيســـي ، وفقـــا   ولاـــن ل صـــم، أخـــر  مـــدار  ومثـــاي ل ما ـــوفني
   ــال   1 232 كــان ســنة، 1٨ و ٥ بــني العمريــة ال ةــة   حســية عاهــة مــن يعــانون أهنــم ع ــت حتديــدهم

 اليونيسـي  يحظـت  ل ، إىل وإضافة  (10)متخصصة مدار    مسا ني املا ة(   ٨ )أي فقم منوم
 ال ةــاو  هلــذه ابلنســبة العــايل التع ــيم مرح ــة   الــدعم وغيــاب املدرســ  التع ــيم قبــل مــا مؤسســاو انعــدام

 الـذي أو الشديدة اجلسدية اإلعاقة  وي من األ  ال ل ا دة التع يم بشأن متاحة مع وماو أي توجد وي
 اجتماعية  ن سية أو  هنية إعاقة من يعانون
 املقـــررة وبـــزعرة اإلعاقـــة،  وي األ ـــخا  حقـــوق ات اقيـــة ع ـــت ابلتصـــدي  العـــام األمـــني ويرحـــب - ٤6

 السـ  او ُيـث وهـو  لـ   أعقـب الـذي البنـات واب ـوار ،اإلعاقـة  وي األ ـخا  حبقـوق املعنية اخلاوة

__________ 

   أغـيالر، - كا،لينـا  ي انـدا إلعاقـة،  انظر بيان هناية البعثة الـذي قدمتـه املقـررة اخلاوـة املعنيـة حبقـوق األ ـخا   وي ا (11) 
متــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــت الــــــــــــــــرابم:  هووريــــــــــــــــة كــــــــــــــــورع الشــــــــــــــــعبية الديقرا يــــــــــــــــة ، بشــــــــــــــــأن ،عرهتــــــــــــــــا إىل 2017أعر/مــــــــــــــــايو  ٨

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21610&LangID=E  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21610&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21610&LangID=E
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 املقـــررة مــه التعــاون وهواوــ ة اإلعاقـــة بشــأن اســ اتياية عمــل خ ــة لوضـــه م موســة خ ــواو اختــا  ع ــت
 اإلنسان   قوق املتحدة األمم آلياو وسا ر اخلاوة

 
  املرأة حقو  - طاء 

 األمـم ات اقيـة ع ـت ا  ـ  ال ـابه إضـ ات (2010) النسـات حقـوق حبمايـة املتع ـ  القـانون يتوخت - ٤7
 ضــد التمييــز أ ــاال هيــه القــانون وُيظــر املــرأة  ضــد التمييــز أ ــاال هيــه ع ــت ابلق ــات املعنيــة املتحــدة
 أن بيـد األسـرة    املـرأة ضـد العنـ  أ ـاال مـن  ـال أي هنـا  ياـون أي جيـب أنـه ع ـت ويـن  املرأة،

 جـدا  حمـدو ا كـان القانون ابعتما  الوع  أن إىل أ ارو اإلنسان حقوق م وضية هعتوا ال  املع وماو
 عديـدة، لـايو   املـرأة ضد التمييز استمرار   تسوم تزال ي القوية الذكورية األما  أبن التقارير وت يد

 املنـزيل العنـ  أبن أي ـا وت يـد العامـة  ا يـاة   واملشـاركة والعمالـة العـايل التع ـيم إىل الووـول  ل    ها
  (12)املناســـب النحـــو ع ـــت الســـ  او لـــه تتصـــدِّ  ومل خاوـــة مســـألة ابعتبـــاره إليـــه يُنظـــر وال تـــاة املـــرأة ضـــد

 الــالي النســات فيوــا تعرضــت حــايو عــن تقــارير هنــا  أن إىل امل وضــية هعتوــا الــ  املع ومــاو وأ ــارو
 اجلنس   واينتوا  ل تمييز اجلي    يعم ن
 وهووريـــة الصـــني بــني ا ـــدو  عــ  هبـــن ايجتــار جيـــري وفتيــاو نســـات عــن عديـــدة تقــارير وور و - ٤٨

 الصــني إىل وال تيــاو النســات هتريــب كثــرة حــايو   وجــر  الصــني  و اخــل الديقرا يــة، الشــعبية كــورع
 كــورع يــةهوور  إىل القســرية العــو ة خل ــر وتعرضــن أخــر   ب ــرق اســتغالهلن أو وــينيني رجــال إىل لبـيعون
 ظـروف   ُيُتازن أُعدن الالي أولة  أن إىل امل وضية هعتوا ال  املع وماو وتشر الديقرا ية  الشعبية
 يتعرضــن مــا كثــرا النســات أبن وأفيــد املعام ــة  وســوت ل تعــذيب يتعرضــن وأهنــن الدوليــة املعــاير مســتو   ون
 متاـــررة بصـــورة والوقـــوف القرفصـــات جب ـــو  ويُـــؤمرن اقتحـــام ، ت تـــي  لعم يـــاو الـــو ن إىل عـــو هتن بعـــد
 غـر ظـروف   موب يـة ت تـي  لعم يـاو خ عن بع ون أن و كر عرضون، خالل األمام حنو ايحننات أو

 محـل  ـايو عالمـاو عـن والبحـث الصـينية العم ـة ملصـا رة نُ ـذو الت تـي  عم يـاو أبن وأفيد وحية 
 ا ـــايو مـــن الاثـــر   تن ـــذها هـــذه الت تـــي  عم يـــاو إن ويُقـــال جنســـيا  منقولـــة أمـــراو و/أو ســـابقة

   تاــون أو رجــال هبــا يقــوم ت تــي  عم يــاو عــن أي ــا أُب ــ  أنــه إي األمــن، أجوــزة   إ ارعو موظ ــاو
 اإلجوــاو خل ــر يتعرضــن الصــني   وجــو هن أثنــات ُيم ــن الــالي النســات أبن التقــارير وت يــد ح ــورهم 
   أجنـــن الـــالي ابلنســـات يتع ـــ  وفيمـــا الديقرا يـــة  الشـــعبية كـــورع هووريـــة   ايحتاـــا، أثنـــات القســـري
  الو ن  إىل أمواهتم أعيدو عندما الصني   بقوا الذين أ  اهلن، عن يُ ص ن ما غالبا إهنن يقال الصني،

__________ 

 (12) Kyung-ok Do and others, “Human rights situation of women and children in North Korea”; and Human 

Rights Watch, “Submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women”, 25 

January 2017  ــــــــــــم التالــــــــــــت الرابــــــــــــــــــا  ع ـــــــــــــــمت:  https://www.hrw.org/news/2017/04/13/human-rights-watch-

submission-committee-elimination-discrimination-against-women   

https://www.hrw.org/news/2017/04/13/human-rights-watch-submission-committee-elimination-discrimination-against-women
https://www.hrw.org/news/2017/04/13/human-rights-watch-submission-committee-elimination-discrimination-against-women
https://www.hrw.org/news/2017/04/13/human-rights-watch-submission-committee-elimination-discrimination-against-women
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 مجهورية يف اإلنسان حقو  حبالة يتعلق فيما واحلكومة املتحدة األمم بني التعاون - اثلثا 
  الدميقراطية الشعبية كوراي

 اإلنسـان  قـوق الـدويل النظـام مـه ل عمـل خ واو الديقرا ية الشعبية كورع هوورية حاومة اختذو - ٤٩
 ومــه ســول   اإلنسـان حقــوق م وضــية مـه التعــاون رفــ  واوـ ت  لــ ، ومــه ابلتقريـر  املشــمولة ال ــ ة خـالل
 الديقرا ية  الشعبية كورع هوورية   اإلنسان حقوق حالة بشأن اإلنسان حقوق     اخلا  املقرر

 
 الدولية احلكومية املتحدة األمم هيئا  مع التعاون - ألف 

 أجرهتــــا الــــ  النوويــــة التاربــــة العبــــاراو أبقــــو  األمــــن ل ــــ  أ ان ،(2016) 2321 القــــرار   - ٥0
 األســـ حة ورات لســـعيوا ا اومـــة ا  ـــ  وأ ان أي ول/ســـبتم   ٩   الديقرا يـــة الشـــعبية كـــورع هووريـــة
  ـعبوا احـ ام إىل ا اومـة حاجـة ع ـت و ـد   ـعبوا، برفـاه تُعى أن من بدي التسيارية والقذا   النووية
  الديقرا ية  الشعبية كورع هوورية   فيه املتأو ة وكرامته رفاهيته وك الة
   اإلنســـان حقـــوق حالـــة ملناقشـــة األمـــن ل ـــ  اجتمـــه ،2016 األول/ يســـم  كـــانون ٩ و  - ٥1

 األمــني   ــب وقــدم  201٤ األول/ يســم  كــانون منــذ الثالثــة ل مــرة الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة
 حاومـة وأوـدرو املناسـبة  ت ـ    األمـن ل ـ  إىل إحا ة اإلنسان  قوق املساعد العام واألمني العام

 ل ــ  عقــد بقــوة فيوــا  ــابت إعالميــة إحا ــة ج ســة وعقــدو بيــا  الديقرا يــة الشــعبية كــورع هووريــة
  ايجتما   لذل  األمن
 كـــورع هووريـــة   اإلنســـان حقـــوق حالـــة بشـــأن 202/71 القـــرار   العامـــة، اجلمعيـــة ورحبـــت - ٥2

   اإلنســـان حقـــوق انتواكـــاو عـــن ابملســـاتلة املعـــي املســـتق ني اخلـــ ات فريـــ  إبنشـــات الديقرا يـــة، الشـــعبية
  31/1٨ قــراره   اإلنســان حقــوق ل ــ  حــد ه الــذي النحــو ع ــت الديقرا يــة، الشــعبية كــورع هووريــة

 منـــذ اجلمعيـــة اختـــذهتا الـــ  القـــراراو مـــن غـــره   الشـــأن هـــو كمـــا ،202/71 العامـــة اجلمعيـــة قـــرار و 
 التحقيـــ  جلنـــة وتووـــياو اســـتنتاجاو   نظـــره مواوـــ ة ع ـــت األمـــن ل ـــ  اجلمعيـــة حثـــت ،201٤ عـــام
 املال مـة اإلجـراتاو واختـا ه املوضـو  هـذا   الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة   اإلنسان حبقوق املعنية

 إىل الديقرا يـة الشـعبية كـورع هووريـة   ا الـة إحالـة   النظـر خـالل مـن  ل    ها املساتلة، ل مان
 يبـدو الـذين أولةـ  اسـتوداف   ال عاليـة ل مان اجلزاتاو ت وير ،ع ة   والنظر الدولية اجلنا ية ا امة
 قــد إهنــا ال انــة عنوــا قالــت الــ  اإلنســان حقــوق انتواكــاو عــن املســؤولية مــن قــدر أكــ  يتحم ــون أهنــم

  اإلنسانية  ضد جرا م تشال
 مـه اإلنسـان حقـوق ل ـ    جـر  الذي الت اع   ا وار خالل ،2017 آ ار/مار  13 و  - ٥3

 اخلــــ ات فريــــ  قــــدم الديقرا يــــة، الشــــعبية كــــورع هووريــــة   اإلنســــان حقــــوق حبالــــة املعــــي اخلــــا  املقــــرر
 عــــــن املســــــاتلة إىل الســــــع  هنــــــ  أن ع ــــــت و ــــــد  ( A/HRC/34/66/Add.1 )انظــــــر نتا اــــــه املســــــتق ني
 حقـــوق ع ـــت قا مـــا ياـــون أن جيـــب الديقرا يـــة الشـــعبية كـــورع هووريـــة   اإلنســـان حقـــوق انتواكـــاو
 إىل الــدويل ا تمــه ال ريــ  و عــا الدوليــة  واملعــاير القواعــد مــه ومتما ــيا و ــامال ا ــاور ومتعــد  اإلنســان،
 والنظـر الدوليـة اجلنا يـة ا امـة خـالل مـن اإلنسـانية ضـد املرتابـة اجلـرا م عن املساتلة حنو السع  مواو ة

 أن مسـألة ع ـت ال ـوت ال ريـ  وألقـت الديقرا يـة  الشعبية كورع جلموورية خمصصة  ولية حمامة إنشات  
 حـــ  ب ـــمان الا ي ـــة التـــدابر وكـــذل  عنوـــا، غـــى ي  وليـــة جـــرا م ارتاـــاب بســـبب واملقاضـــاة التحقيـــ 
 وضــما و اجلــ ،   ال ــحاع حــ  وك الــة ابينتواكــاو، املتع قــة ا قيقــة معرفــة   وا تمعــاو ال ــحاع

https://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/202/71
https://undocs.org/ar/A/RES/18/31
https://undocs.org/ar/A/RES/202/71
https://undocs.org/ar/A/HRC/34/66/Add.1
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 عم يــــاو   املت ــــررة وا تمعــــاو ال ــــحاع إ ــــرا  أمهيــــة أي ــــا ال ريــــ  وأكــــد اينتواكــــاو  تاــــرار عــــدم
 راســخ بشــال املصــ حة أوــحاب يُــدم  أبن كــذل  وأووــت التح ــرية  املراحــل  لــ    هــا املســاتلة،
 مهــا والعدالــة الســالم أبن وأقــر الاوريــة، اجلزيــرة  ــبه   سياســية عم يــة أي   واملســاتلة اإلنســان حقــوق

  بع ا  بع وما يعز، حتميتان ضرور،ن
 أجـل مـن اإلنسـان حقـوق م وضـية تعزيـز إىل اإلنسـان حقوق ل   املستق ني اخل ات فري  و عا - ٥٤
 الديقرا يـة، الشـعبية كـورع هووريـة   اإلنسـان حقـوق انتواكـاو عـن املسـاتلة حتقيـ    مسامهتوا ،ع ة
 ن ــ  و  الدوليــة، واملعــاير القواعــد مــه متشــيا ا اليــة والتوثيــ  الروــد جوــو  تعزيــز  ريــ  عــن  لــ    هــا

 بغيـــة الدوليـــة اجلنا يـــة العدالـــة   خـــ ات بـــه ي ـــ  ه املتاحـــة واأل لـــة ل مع ومـــاو تقيـــيم إجـــرات  عـــم الوقـــت
  امــة أوليـة مو جيــة خم  ـاو ووضــه واملقاضـاة ل تحقيــ  املمانـة ايســ اتياياو ووضـه الثغــراو حتديـد
 الدولية  املساعدة تت قت حمامة أو مال مة  ولية
 املـــؤرخ الديقرا يـــة الشـــعبية كـــورع هووريـــة   اإلنســـان حقـــوق حالـــة بشـــأن ،3٤/2٤ القـــرار و  - ٥٥
 قـــدرة تعزيـــز وقـــرر املســـتق ني، اخلـــ ات فريـــ  بتقـــارير اإلنســـان حقـــوق ل ـــ  رحـــب ،2017 آ ار/مـــار  2٤

 بتن يـــذ الســـما  أجـــل مـــن ســـول،   امليـــداي جوا،هـــا  لـــ    هـــا ســـنتني، ملـــدة اإلنســـان حقـــوق م وضـــية
 م ــ  وإنشــات والتوثيــ ، الروــد جوــو  تعزيــز إىل والراميــة تقريــره   ال ريــ  قــدموا الــ  الصــ ة  او التووــياو

 والشــوا او املع ومـاو كافـة يقيمـون القانونيـة املسـاتلة   خــ ات ع ـت وا صـول واأل لـة، ل مع ومـاو مركـزي
 الســـام  امل ـــوو إىل و ُ ـــب مســـتقبال  مســـاتلة عم يـــة أي   لالســـتخدام ممانـــة اســـ اتياياو وضـــه بغيـــة

 الســــابعة  ورتــــه   ا  ــــ  إىل الصــــد  هــــذا   ا ــــر، التقــــدم عــــن  ــــ وي حتــــديث تقــــدم اإلنســــان  قــــوق
   املعقـــــو ة األربعـــــني  ورتـــــه   ا  ـــــ  إىل كامـــــل تقريـــــر تقـــــدم بغيـــــة ،201٨ آ ار/مـــــار    والثالثـــــني،
 املستق ني  اخل ات فري  تووياو لتن يذ خ واو اختا  ع ت حاليا امل وضية وتعمل  201٩ آ ار/مار 

 
  اإلنسان حلقو  املتحدة األمم مفوضية - ابء 

 ل ــ  قـرار هوجــب إليـه املســندة ل وييـة وفقــا سـول،   اإلنســان حقـوق م وضــية ماتـب واوـل - ٥6
 مـــه وعمـــل التوعيـــة  وأنشـــ ة القـــدراو وبنــات والتوثيـــ  الروـــد عم يـــاو إجـــرات ،2٥/2٥ اإلنســـان حقــوق

 الديقرا يـة، الشـعبية كـورع هووريـة غـا روا الـذين واألفـرا  املـدي، ا تمـه   ال اع ـة واجلواو ا اوماو
 الديقرا يــــة الشــــعبية كــــورع هووريــــة   اإلنســــانية األنشــــ ة لــــال   والعــــام ني املتحــــدة األمــــم وكيــــا و
 املص حة  أوحاب من وغرهم
 هــــه   ســــول   اإلنســــان حقــــوق م وضــــية ماتــــب اســــتمر ابلتقريــــر، املشــــمولة ال ــــ ة وخــــالل - ٥7

 ســـب  قـــد كـــان الـــ  اإلنســـان حقـــوق انتواكـــاو اب عـــاتاو املتع قـــة املع ومـــاو لـــدعم أفـــرا  مـــن  ـــوا او
 هوورية غا روا ممن فر  200 من أكثر مه مقابالو أجر  ،2017 آب/أغس   غاية وإىل تساي وا 

 ا اومــــــة عــــــن ممث ــــــني التقــــــت حيــــــث اليــــــاابن، إىل بعثتــــــني املاتــــــب وأوفــــــد الديقرا يــــــة  الشــــــعبية كــــــورع
  املدي  وا تمه

 بعنــوان موضــوعيا تقريــرا اإلنســان حقــوق م وضــية نشــرو ،2016 األول/ يســم  كــانون 7 و  - ٥٨
 رفعـت التقريـر، و   “الاوريـة لألسـر ال ـوع  غـر اين صـال من اإلنسان حبقوق املتع   الُبعد التمزق:”

 النـزو  بسـبب اف قـوا الـذين األفـرا  تواجـه الـ  اإلنسـان حقـوق حتـدعو هخت ـ  الوع  مستو  امل وضية
 ان صــ وا الــذين وأولةــ  ايخت ــاف، نتياــة ا ــرب بعــد ت رقــوا الــذين واأل ــخا  الاوريــة، ا ــرب خــالل

https://undocs.org/ar/A/RES/24/34
https://undocs.org/ar/A/RES/25/25
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 املعنيــــة ا اومـــاو تتخـــذ أبن وأووــــت الديقرا يـــة  الشـــعبية كــــورع هووريـــة مغـــا رة نتياــــة أســـرهم عـــن
 الــ  املناســبة وخــالل السياســية  ا الــة عــن النظــر بغــ  املن صــ ني، األقــارب مشــل ب ــم الا ي ــة اخل ــواو
 مـه مش وم هه أجل من يبذلوهنا ال  اجلوو  ال حاع أقارب وو  التقرير، إودار عن لإلعالن نُظمت

 اإلجــراتاو   ايخنــرا  ع ــت ال ــحاع وأســر ال ــحاع ســول   امل وضــية ماتــب أي ــا وســاعد أحبــا وم 
 هيةـــاو إىل املع ومـــاو لتقـــدم املـــدي ا تمـــه   ال اع ـــة اجلوـــاو و عـــم اإلنســـان، حقـــوق   ـــ  اخلاوـــة

 املعنية  املعاهداو
 وماتــــب كــــورع   اإلنســــان  قــــوق الو نيــــة ال انــــة ا ــــ كت ،2017 حزيران/يونيــــه 27 و  - ٥٩

 ابلق ـات املعنيـة ال انـة مـه التعـاون ع ت تركز  راسية ح قة است افة   سول   اإلنسان حقوق م وضية
 اينتقاليــة، ابلعدالــة املعــي العامــل ال ريــ  نظــم متو،/يوليــه، 26 و 2٥ يــوم  و  املــرأة  ضــد التمييــز ع ــت
 عـــن  وليـــة  راســية ح قـــة ســول،   امل وضـــية ماتــب مـــه بشـــراكة املــدي، ا تمـــه منظمــاو إحـــد  وهــو

 ،“اإلنســـان حقـــوق واث ـــ    اجلنا يـــة األ لـــة وع ـــم املع ومـــاو تانولوجيـــا ت بيـــ  األ لـــة: هـــه” موضـــو 
  وليون  خ ات فيوا  ار 

 
 اإلنسان حلقو  املتحدة األمم آليا  - جيم 

 األ ـــخا  حقـــوق ات اقيـــة ع ـــت ،2016 عـــام   ا اومـــة، وـــدِّقت فقـــد آن ـــا، لـــوح  كمـــا - 60
 األ ـــــخا  حبقـــــوق املعنيــــة اخلاوـــــة املقـــــررة ا اومــــة است ـــــافت ،2017 أعر/مـــــايو و  اإلعاقــــة،  وي
 إىل اخلاوـــة اإلجـــراتاو إ ـــار   بوييـــة ما ِّـــ  مســـؤول هبـــا يقـــوم ،عرة أول ت ـــ  وكانـــت اإلعاقـــة   وي

 ( ٤3 ال قرة )انظر 1٩٩٥ عام منذ الديقرا ية الشعبية كورع هوورية
 ال  ل، حقوق جلنة إىل والسا   اخلام  الدوريني ل تقريرين اجلامه تقريرها   النظر املقرر ومن - 61

 ال ــذين املـرأة، ضــد التمييـز ع ــت ابلق ـات املعنيـة ال انــة إىل والرابـه والثالــث الثـاي ل تقــارير اجلـامه وتقريرهـا
 التوايل  ع ت ،2017 األول/أكتوبر وتشرين أي ول/سبتم    ،2016 عام   ُقدما
 حقوق حبالة املعي اخلا  املقرر  خول منه   ا اومة استمرو ابلتقرير، املشمولة ال  ة وأثنات - 62

  الب د  إىل الديقرا ية الشعبية كورع هوورية   اإلنسان
 أثنـات ت قتوـا الـ  التووـياو مـن تووية 1٩٤ الديقرا ية الشعبية كورع هوورية حاومة وقب ت - 63

 اإل ــــار و  التــــوايل  ع ــــت ،201٤ و 2010 عــــام    والثــــاي، األول الشــــام ني الــــدوريني استعراضــــيوا
 ل  ــــــــ ة الديقرا يــــــــة الشــــــــعبية كــــــــورع هووريــــــــة وحاومــــــــة املتحــــــــدة األمــــــــم بــــــــني ل تعــــــــاون ايســــــــ اتيا 

 العامليـــة بتعوـــداهتا الوفـــات   ا اومـــة إىل الـــدعم بتقـــدم التزاموـــا املتحـــدة األمـــم أع نـــت ،2017-2021
 مــن وغرهــا ايت اقيــاو هوجــب  ورع، عنوــا واإلبــال  اإلنســان حقــوق لــال   الدوليــة ابلتزاماهتــا املتع قــة

 متاـــني   الـــدعم ســـيقدم الق ـــري املتحـــدة األمـــم فريـــ  فـــمن  لـــ ، إىل وابإلضـــافة واآلليـــاو  ايت اقـــاو
 التقـــــارير وتقــــدم التووــــياو بتن يــــذ ابلتزاماهتــــا الوفــــات مــــن الديقرا يــــة الشــــعبية كــــورع هووريــــة حاومــــة

  (13)الشامل الدوري ابيستعراو يتع   فيما

__________ 

ــــــــــــــايل:  (13)  ــــــــــــــرابم الت  %http://kp.one.un.org/content/dam/unct/dprk/docs/DPRK%20UNالوثيقــــــــــــــة متاحــــــــــــــة ع ــــــــــــــت ال
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 قامت ال  وابلزعرة اإلعاقة  وي األ خا  حقوق ات اقية ع ت ابلتصدي  العام األمني ويرحب - 6٤
 ع ـت التصـدي    النظـر ع ـت ا اومـة ويشاه اإلعاقة   وي األ خا  حبقوق املعنية اخلاوة املقررة هبا

 بــويعو املا  ــني إىل  عــواو توجيــه و  بعــد ع يوــا تصــديِّق مل الــ  األساســية اإلنســان حقــوق معاهــداو
 الديقرا ية  الشعبية كورع هوورية   اإلنسان حقوق حبالة املعي اخلا  املقرر سيما وي أخر ،

 
  الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف العاملة املتحدة األمم كياان  - دال 

 الديقرا يـة الشعبية كورع هوورية وحاومة املتحدة األمم بني ل تعاون ايس اتيا  اإل ار يؤكد - 6٥
ـــن والـــذي ،“الصـــمو  ع ـــت وقـــا رة مســـتدامة بشـــرية تنميـــة حنـــو” املعنـــون ،2021-2017 ل  ـــ ة    ُ  يِّ
 التنميــة أبهـداف ا اومــة التزامـاو  عــم   الق ـري املتحــدة األمـم فريــ   ور ،2017 الثاي/ينـاير كـانون

   ل ـدعم املتحدة األمم تقدم ع ت أي ا وين   وليا  ع يوا املت   واملعاير القواعد من وغرها املستدامة
 الــدوري ابيســتعراو يتع ــ  فيمــا التقــارير وتقــدم التووــياو بتن يــذ ابلتزاماهتــا الوفــات مــن ا اومــة متاــني
  اإلنسان  حقوق لال   الدولية ابلتزاماهتا والوفات الشامل

 واإل اراو التن يذيـــــة والـــــو،اراو الق ـــــري املتحـــــدة األمـــــم فريـــــ  عقـــــد ،2017  ـــــبا /ف اير و  - 66
 مشــــ   فوــــم إىل التووــــل أجــــل مــــن ايســــ اتيا  اإل ــــار بشــــأن بيونغيــــان    عمــــل ح قــــة الصــــ ة  او

 اإل ار  لتن يذ الر يسية واملراحل املقب ة اخل واو ع ت وايت اق لألهداف
 املعنيـة ا اوميـة ال انة مه الق ري املتحدة األمم فري  به ي   ه الذي اإلجيايب العمل وَتواول - 67

   الشــمالية هــامغيون  مقا عــة  ــودهتا الــ  ال ي ــا و أعقــاب و  والاــوار   ال ــوار  حــايو إب ارة
 مشـ كتني ببعثتـني اإلنساي ل عمل الق ري وال ري  ا اومة عن ممث ون قام ،2016 آب/أغس   أواخر
 خ ـــة تقـــدم ورغـــم اإلنســـانية  ايســـتاابة واســـتعراو ايحتياجـــاو تقيـــيم أجـــل مـــن املت ـــررة املنـــا   إىل

 مـن اإلنسـاي العمـل  ـركات متاـن فقـد الب ـد،   السـارية النمو جيـة لألنظمـة وفقـا مسـبقا اإلهاليـة الس ر
 الوقــت   الصــ ة  او البيــا و تقــدم وكــان إضــافية  مواقــه إىل ،عراو إجــرات و  ــب ايق احــاو تقــدم

ـــرغم وع ـــت فعالـــة  برلـــة حتقيـــ  أجـــل مـــن عنـــه غـــى ي أمـــرا املناســـب  ابنتظـــام وفـــرو ا اومـــة أن مـــن ال
 البنيـــة ع ـــت الغالـــب   املقدمـــة املع ومـــاو ركـــزو فقـــد اإلعمـــار، إعـــا ة جوـــو  عـــن مســـتام ة مع ومـــاو
 حصــول إماانيــة حتســني ضــمان   حامســة أمهيــة املناقشــاو مواوــ ة وستاتســ  كافيــة  تاــن ومل التحتيــة
  املستقبل     وار  حايو ألي الال،مة املعاير ووضه البيا و ع ت املتحدة األمم
 كبــرة قيـو  ظــل   تعمـل الديقرا يــة الشـعبية كــورع هووريـة   املتحــدة األمـم منظومــة تـزال وي - 6٨

 التواوــل انعــدام ويظــل الديناميــة  ت ــ  ع ــت امل مــو  التحســن مــن الق يــل إي ي ــرأ ومل ا اومــة، فرضــتوا
 أمــام كبــرة عقبــة يثــل ال لــة عم يــة أثنــات املســت يدين مــه والتشــاور ا  يــني الســاان مــه مســتقل بشــال
 هووريــة   واإلما يــة اإلنســانية برالوــا   اإلنســان حقــوق ع ــت قــا م هنــ  وتن يــذ وضــه   املتحــدة األمــم
 املقبولـــة التووـــياو مـــه متشـــيا العامـــة لسياســـاهتا ا اومـــة مراجعـــة  ـــأن ومـــن الديقرا يـــة  الشـــعبية كـــورع
 تسـاعد أن 201٤ لعـام ل ب ـد الشامل الدوري ايستعراو عن املنبثقة اإلنسانية املساعداو إيصال بشأن
 مـن اخلصـو ، وجه وع ت وجدواها  الساان إىل املتحدة األمم تقدموا ال  املساعدة فعالية ضمان ع ت
 الشـــعبية كـــورع هووريـــة   العـــام ني املتحـــدة األمـــم مـــوظ   تنقـــل حريـــة ع ـــت امل روضـــة القيـــو  رفـــه  ـــأن

 املصـــن ة البيـــا و هـــه مـــن ل ـــتمان املســـت يدين إىل كامـــل بشـــال الووـــول إماانيـــة وإ،حـــة الديقرا يـــة
  ضع ا  النا  أل د ال لة مشول ضمان ع ت املساعدة الص ة  او
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 فقـد وـارم، لتنظـيم خي ـه يـزال ي الديقرا يـة الشـعبية كـورع هوورية  اخل الس ر أن حني و  - 6٩
 ات ــ  العشــوا   ل روــد نظامــا العــامل  األغذيــة بــر م  وضــه إ  ابلروــد  يتع ــ  فيمــا التقــدم بعــ  ُأحــر،
 الـزعرة قبـل روـدها يتعـني الـ  واملؤسسـاو املعيشـية األسـر فـرا   اختيـار هوجبـه جيـري ا اومة، مه ع يه

 البيـا و اليـوم هنايـة   وتُنـزَّل لوح   حاسوب ع ت يعمل متخص  ت بي  هساعدة  قيقة، 20 إىل 1٥ بـ
 التح يل  من ملزيد خت ه ك  ابناو    العامل  األغذية ل  م  اإلق يم  املاتب إىل وتُرَسل هُيعت ال 
 هووريــة ع ــت ُفرضــت الــ  والعقــوابو (2016) 2270 األمــن ل ــ  قــرار اختــا  ع ــت وترتــب - 70

 ال اع ـة واجلوـاو املتحـدة لألمـم اإلنسانية العم ياو ع ت مقصو  غر س ي أثر الديقرا ية الشعبية كورع
 هووريــة إىل املاليــة املؤسســاو  ريــ  عــن األمــوال حتويــل ع ــت اخلصــو  وجــه ع ــت  لــ    هــا األخــر ،

 إىل أو اإلنســانية املســاعداو إيصــال   أتخــر حــايو إىل أ ِّ  الــذي األمــر الديقرا يــة، الشــعبية كــورع
 الب ــد   العام ــة املتحــدة األمــم كيــا و فتةــت مــا  لــ ، إىل وابإلضــافة ال  ليــة  األنشــ ة بعــ  تع يــ 
 وضــرورة ال اخــي  ع ــت ل حصــول اإلضــافية املت  بــاو بســبب الشــرات عم يــاو   أتخــر حــايو تواجــه
 العقوابو  قا مة   مدرجة املقدمة ال وا،م و/أو املعداو تاون أي ك الة

  
  اخلامتة - رابعا 

 إليهزا توصزل  الزي النتزاج  ملتابعزة املتحدة األمم داخل املبذولة ابجلهود العام األمني يرحب - 71
 علز  شزدد  والزي الدميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية يف اإلنسان حقو  حالة بشأن التحقيق جلنة

  ومحايتها. السكان حقو  لتعزيز عميقة هيكلية إصالحا  إجراء ضرورة
 الدوليزة اآلليزا  مزع التعزاون ملواصزلة احلكومزة اختزذاا الزي ابخلطزوا  العزام األمزني ويرحب - 72

 اإلعاقززززززة. ذوي األشززززززخاص حبقززززززو  املعنيززززززة اخلاصززززززة املقززززززررة زايرة سززززززيما و  اإلنسززززززان، حلقززززززو 
 واألمززم احلكومززة بززني ا سززتاتي ي اإلطززار يف اإلنسززان حقززو  علزز  قززاجم هنزز  إبدراج أيضززا ويرحززب
 .٢٠٢١-٢٠١٧ للفتة املتحدة

 انتهاكززا  عزن تقزارير ورود اسزتمرار إزاء ابلزز  بقلزق يشزعر العزام األمززني يززال   ذلز،، ومزع - 73
 حقززو  حالززة حتسززني مسززألة أن علزز  ويشززدد الدميقراطيززة. الشززعبية كززوراي مجهوريززة يف جاريززة خطززرية
 ابنتظزززام، تُنزززاق   وأن الزززدويل األعمززال جزززدول صزززدارة يف تظزززل أن جيززب اإلنسزززانية واحلالزززة اإلنسززان

  األمن. وجملس العامة واجلمعية اإلنسان حقو  جملس يف ذل، يف مبا
  
  التوصيا  - خامسا 

 يلي  مبا الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية حكومة العام األمني يوصي - 7٤
 ذلزززز، يف مبززززا اإلنسززززان، حلقززززو  الززززدويل القززززانون عززززن الناشززززئة ابلتزامااززززا التقيززززد )أ( 
  الدولة؛ عليها صدق  الي اإلنسان حلقو  اخلمس األساسية املعاهدا 
 اإلنسزززان، حلقزززو  الدوليزززة اآلليزززا  قزززدمتها الزززي التوصزززيا  مجيزززع وتنفيزززذ قبزززول )ب( 

 املعاهدا ؛ هيئا  ذل، يف مبا

https://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
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 األشزخاص حبقزو  املعنيزة اخلاصزة املقررة زايرة نتاج  ملتابعة ملموسة خطوا  اختاذ )ج( 
 اإلعاقة؛ ذوي

 الشززززعبية كززززوراي مجهوريززززة يف اإلنسززززان حقززززو  حبالززززة املعززززي اخلززززاص املقززززرر دعززززوة ) ( 
 البلد؛ زايرة إىل اإلنسان حلقو  األخرى املستقلة واآلليا  الدميقراطية
 مزززن ملموسزززة إجزززراءا  إىل الشزززامل الززدوري ا سزززتعرا  مبوجزززب التزاماازززا ترمجززة )ه( 

 البلد؛ أحناء مجيع يف فعال حنو عل  اإلنسان حقو  حالة حتسني أجل
 ٣٤/٢٤ اإلنسزان حقو  جملس قرار بتنفيذ يتعلق فيما الدويل اجملتمع مع التعاون )و( 

 الدميقراطية؛ الشعبية كوراي مجهورية يف اإلنسان حقو  حالة بشأن
 املتحزدة األمزم مفوضية مع ذل، يف مبا املتحدة، األمم منظومة مع البّناءة املشاركة )،( 
 سول؛ يف ومكتبها اإلنسان حلقو 

 املسززتقلني اخلززءاء وفريززق التحقيززق جلنززة عززن املنبثقززة والتوصززيا  النتززاج  يف النظززر ) ( 
 معاجلزززة شززأهنا مززن الززي التززدابري اختززاذ ذلزز، يف مبزززا تنفيززذها، أجززل مززن الززدويل اجملتمززع مززع والتعززاون
 واجلسزززززيمة النطزززززا  والواسزززززعة املنه يزززززة اب نتهاكزززززا  يتعلّزززززق فيمزززززا عنهزززززا ُأعزززززر   الزززززي الشزززززوا ل
 اإلنسان؛ حلقو 

 عواجزق وبزدون حبريزة للوصزول اإلنسزانية والوكزا   املتحزدة لألمزم اإلمكانية إاتحة ) ( 
 مزن لتمكينهزا احليويزة، البيزاان  إىل وكزذل، الدميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية إقليم أحناء مجيع إىل
 كاٍف؛ بقدر السكان احتياجا  تلبية

 .٢٠٢١-٢٠١٧ للفتة ا ستاتي ي لإلطار الكامل التنفيذ )ي( 
 يلي  مبا الدويل اجملتمع العام األمني ويوصي - 7٥

 يف املطلزو  النحزو علز  التحقيزق، جلنزة تقريزر ملتابعة املناسبة اإلجراءا  يف النظر )أ( 
 اجلمعيززة قززرارا  ويف ٣٤/٢٤ و ٣١/١8 و ٢8/٢٢ و ٢5/٢5 اإلنسززان حقززو  جملززس قززرارا 
 ؛٧١/٢٠٢ و ٧٠/١٧٢ و 69/١88 العامة

 النحززو علزز  املسززتقلني، اخلززءاء فريززق تقريززر ملتابعززة املناسززبة اإلجززراءا  يف النظززر )ب( 
 ؛٣٤/٢٤ اإلنسان حقو  جملس قرار يف املطلو 
 العامززززة احلززززراي  علزززز  املفروضززززة القيززززود تفشززززي ملعاجلززززة اجلهززززود مززززن مزيززززد بززززذل )ج( 

 التحقيق؛ جلنة عنها أ بلغ  الي اإلنسان حلقو  اجلسيمة وا نتهاكا 
 األ ذيززة تززوفري وخاصززة اإلنسززانية، املسززاعدة لتقززدم ومسززتدام كززافٍ  متويززل تززوفري ) ( 
 اإلنسان؛ حقو  وحالة اإلنسانية األوضاع حتسني أجل من واألدوية،
 للعقزواب  الضزارة اإلنسزانية اآلاثر مزن حد أدىن إىل للتقليل عاجلة إجراءا  اختاذ )ه( 
 األمزززم لوكزززا   كامزززل دعزززم تقزززدم خزززالل مزززن الدميقراطيزززة الشزززعبية كزززوراي مجهوريزززة علززز  املفروضزززة
 البلد. يف العاملة املتحدة
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